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Ve věku nedožitých 

88 let zemřel dne 23. 

6. 2012 Otakar Lich-

tenberg, plukovník ve 

výslužbě a zakladatel 

Kapely pětatřicáté-

ho pěšího pluku – FO-

LIGNO. 

V letech 1945-1947 

absolvoval vojenskou 

akademii v Hranicích, 

ovšem po zatčení jeho 

otce byl z armády propuštěn. Tepr-

ve po roce 1989 byl Otakar Lichten-

berg rehabilitován a byla mu udě-

lena hodnost plukovníka.

V době, kdy proběhla reorganiza-

ce Armády ČR a došlo ke snížení 

počtu hudebních těles, stál u zro-

du kapely s tradicí 35. 

pěšího pluku a orches-

tr úspěšně zajišťoval 

slavnostní akty spo-

jené s účastí armády.  

Chodu orchestru vě-

noval veškerý svůj 

volný čas a stal se je-

ho čestným předse-

dou, což bylo jasným 

uznáním jeho dlouho-

leté práce.

V roce 2004 byl tehdejším primáto-

rem Jiřím Šnebergerem oceněn his-

torickou pečetí města Plzně a minu-

lý rok převzal v rámci Týdne dobro-

volnictví od Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ocenění za 

svoji činnost.

Uznání dlouholeté práce

Svátek svatého Václava nás čeká 

28. září. Kromě něj se ale oslaven-

cem dne stane i věda, respektive je-

jí nositelé: právě čtvrtý zářijový 

pátek od 17:00 do 23:00 totiž již tra-

dičně patří největší jednorázové 

celoevropské akci nazvané Noc věd-

ců. Tahle originální aktivita, její-

mž celonárodním koordinátorem je 

plzeňské science center Techmania, 

přesvědčí každého svého účastníka, 

že vědci nejsou do sebe zahloubaní 

podivíni, do jejichž života a práce 

nemůže většina z nás proniknout, 

ale že se jedná o zcela normální 

lidi s běžnými radostmi, starostmi 

a sny.  Poznejte je sami!

Radost z poznávání
Noc vědců nestaví na abstraktním 

konceptu vědy. Smyslem celého pro-

jektu je opřít se o skutečné lidi, před-

stavit jejich práci, myšlenky, osob-

nosti a zábavnou formou předat to, 

co je pro každého z nás uchopitelné 

bez rozdílu věku, vzdělání či posta-

vení: radost z poznávání. S touto ide-

ou začínala Evropská komise v roce 

2005: Česká republika se zapojila o 

rok později a Plzeň nejen, že nechy-

běla, ale od začátku hrála díky Tech-

manii významnou úlohu. 

Letošní plzeňskou Noc vědců čeká 

jedna premiéra: po sedmi letech se 

stěhuje z prostor Techmanie (resp. 

z areálu ŠKODA) do druhého měst-

ského obvodu, kde jí zázemí poskyt-

ne Střední průmyslová škola elek-

trotechnická na Slovanech. Můžete 

se díky tomu přesvědčit, že „večer-

ní škola“ může být skutečně hodně 

zábavná! V jídelně, sálech, učebnách 

i na chodbách to bude až do půlno-

ci žít řadou workshopů, přednášek, 

pokusů a hudebních vystoupení, kte-

ré každému dokáže, že věda skuteč-

ně nestárne!

Nestárnoucí věda
Motto letošního ročníku zní „Věda 

nestárne“. Jak je to myšleno? Orga-

nizátoři chtějí upozornit veřejnost na 

trvalé hodnoty vědeckého poznání a 

ukázat, že vědecký výzkum je univer-

zální a nadčasový. Zatímco aktuální 

poznatky mohou zastarávat, faktické 

a potvrzené objevy, s nimiž přicháze-

jí vědci napříč generacemi, posouva-

jí hranice našeho porozumění světu 

do nových rozměrů.

pokračování na str. 2

Noc vědců 2012, 
aneb – věda nestárne!

Svatý Vít je už na svém Svatý Vít je už na svém 
místě, na Božkovské návsimístě, na Božkovské návsi

Výstava Bible včera, dnes Výstava Bible včera, dnes 
a zítra míří do Plzněa zítra míří do Plzně

Ulice na Slovanech se jmény Ulice na Slovanech se jmény 
významných osobnostívýznamných osobností

Hasiči v Koterově oslavili Hasiči v Koterově oslavili 
100 let od svého založení100 let od svého založení

j

- str. 6 - str. 6 - str. 7 - str. 14

KONCERT EVY URBANOVÉ

Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí uspořádalo pod záštitou 
starosty Městského obvodu Plzeň 2-Slovany pana Lumíra Aschenbrennera  
děkovný koncert, který se uskutečnil dne 11. 7. 2012 v kostelíku U Ježíška v 
Plzni. Na programu byl malý koncert duchovní hudby v podání Jana Ester-
leho, seznámení s kostelíkem a poděkování sponzorům a příznivcům jeho 
obnovy a mimořádné pěvecké vystoupení paní Evy Urbanové.

Foto z Noci vědců 2010. 
Autor: Libor Kočí. Zdroj: Techmania



dokončení ze str. 1
Se západem slunce se tak věda a je-

jí nositelé představují v jiném svět-

le, než jak jsme zvyklí: jako pouta-

ví vypravěči, působiví showmani či 

jako originální hudebníci. O atrak-

tivní program tak rozhodně nebude 

nouze na žádném ze stovek míst po 

celé Evropě, kde se akce koná. Plzeň, 

jako české centrum celého projektu, 

bude mít pro návštěvníky Noci věd-

ců samozřejmě mnoho lákadel.

Z  Plzně až do Ženevy
Od sedmnácté do třiadvacáté hodi-

ny se toho na ŠPŠE bude dít opravdu 

hodně. Nejnovější objevy z ženevské-

ho CERNu představí přední český 

teoretický fyzik Luboš Motl: poznejte 

LHC, nejvýkonnější světový urychlo-

vač částic! Věděli jste, že je umístě-

ný v obrovském podzemním kruho-

vém tunelu o obvodu 27 kilometrů, 

kterým nanočástice dokážou pro-

létnout až jedenácttisíckrát za jedi-

nou sekundu? 

Poznáte i začínající vědce: jedním z 

nich je sotva dvacetiletý Matěj Hra-

bě, který v rámci programu Techma-

nia Talent navrhl a zkonstruoval ori-

ginálního šestinohého robota. Robo-

tiky ostatně bude všude plno, své 

vám o tom poví Robotický klub a jeho 

technika nečekaných možností. 

Návštěvníci Noci vědců se mohou 

těšit i na celou řadu show a pokusů 

z dílny Techmanie: nahlédněte tře-

ba do blízké budoucnosti a podívej-

te se již nyní do zákulisí projektu 

supermoderního 3D planetária, kte-

ré v Plzni otevře na podzim příští-

ho roku! Chybět nebudou ani astro-

nomická pozorování nebo celá řada 

originálních deskových her, moder-

ní techniku přiblíží např. mobilní 

studio komerčního rádia nebo tzv. 

„Future Point“.

Premiérová Noc vědců ve druhém 

městském obvodě nabídne od 17:00 

do 23:00 zábavu i poučení pro každé-

ho, kdo věří, že jen dívat se nestačí. 

Záštitu nad jednou z nejvýznamněj-

ších akcí, která se tento rok v Plzni 

koná, převzalo již tradičně Zastoupe-

ní Evropské komise v ČR a Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýcho-

vy.  
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Zprávy z jednání zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

J e d -
n á n í 
Z M O 
d n e 
19. 06. 
2012.

Z M O 
p ř i j a -
lo cel-
kem 14 
u s n e -
sení, z 
n i c h ž 
v y b í -
rám:

-lschválilo rozbor hospodaření 
MO Plzeň 2 – Slovany za leden – 
březen 2012;

- schválilo přijetí finančního 
daru ve výši 20.000,- Kč od podni-
ku Lesy České republiky, s. p., na 
úhradu nákladů přímo souvisejí-
cích s projektem Letní příměstský 
tábor;

- schválilo - poskytnutí dotací 
neziskovým a příspěvkovým or-
ganizacím:  

1. Taneční studio Slovan Plzeň, 
IČO: 22670611 10.000,- Kč
2. TJ Dynamo ZČE Plzeň, IČO: 
479250  20.000,- Kč
3. SK Plzeň 1894, IČO: 479535 
   25.000,- Kč
4. SK Smíchov Plzeň o. s., IČO: 
22667407  20.000,- Kč
5 .  R a g by  k l u b  P l z e ň ,  I Č O : 
22905685  28.000,- Kč
6. TJ Sokol Plzeň – Hradiště o. s., 
IČO: 45330875 35.000,- Kč
7. HC PLZEŇ – občanské sdružení, 
IČO: 26602351 35.000,- Kč
8. TJ Lokomotiva Plzeň, IČO: 
40525724  40.000,- Kč
9. 17. MŠ, IČO: 70940631  
   35.000,- Kč
10. 38. MŠ, IČO: 70941084  
   35.000,- Kč
11.  Soukromá základní umělecká 
škola Trnka o.p.s., IČO: 26347687 
   15.000,- Kč
12. ZŠ a MŠ Plzeň – Božkov, IČO: 
70879214  25.000,- Kč
13. Hrákula, o. s., IČO: 27052451 
   50.000,- Kč
14. Mgr. Simona Bejvlová, IČO: 
88370020  20.000,- Kč

- navýšení prostředků:
příspěvek pro 2. MŠ, U Hvězdárny 
26   19.000,- Kč
příspěvek pro 5. MŠ, Zelenohorská 
19  15.000,- Kč
příspěvek pro 17. MŠ, Čapkovo 
nám. 4  35.000,- Kč
příspěvek pro 21. MŠ, Na Celchu 
33   20.000,- Kč
příspěvek pro 25. MŠ, Ruská 81 
   29.000,- Kč
příspěvek pro 38. MŠ, Spojovací 
14   35.000,- Kč
příspěvek pro 31. MŠ, Spojovací 7 
   20.000,- Kč
příspěvek pro 89. MŠ, Habrová 8 
   23.000,- Kč

- poskytnutí darů pro:
25. ZŠ, Chválenická 17  
   20.000,- Kč
13. ZŠ, Habrmannova 45  
   10.000,- Kč
ZŠ a MŠ Plzeň - Božkov, Vřesinská 
17   35.000,- Kč

- souhlasilo s variantou ne-
provádět žádné úpravy koefi ci-
entů pro výpočet daně z nemovi-

tostí na území MO Plzeň 2 – Slo-
vany, ani zapracování místního 
koefi cientu ve výši 2;

- vzalo na vědomí informativ-
ní zprávy:

- Souhrnná informace o prů-
běhu investičních akcí v Bož-
kově;  

- Vyhodnocení investičních ak-
cí (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slo-
vany od počátku roku 2012; 

- Plán investiční výstavby (vy-
jma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany 
na rok 2013;

- Vyhodnocení investiční vý-
stavby MO Plzeň 2 – Slovany v 
budovách mateřských škol od 
počátku roku 2012;

- Plán investiční výstavby MO 
Plzeň 2 – Slovany v budovách 
mateřských škol na rok 2013;

- vzalo na vědomí informa-
tivní zprávu Činnost Finanční-
ho výboru ZMO Plzeň 2 – Slova-
ny za období 04/2012 – 06/2012;

- vzalo na vědomí informativ-
ní zprávu Činnost Kontrolního 
výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany 
za období 04/2012 – 05/2012;

Noc vědců 2012, 
aneb – věda nestárne!

České základní školy mají od roku 

2010 možnost podat žádost o fi nanční 

dotaci z Operačního programu vzdě-

lávání pro konkurenceschopnost s 

názvem „EU – Peníze školám“. Toho  

využila také 13. základní škola v Hab-

rmannově ulici, která sepsala projek-

tový záměr a zažádala o fi nanční pro-

středky pro svůj projekt „Aktivitou 

ke kvalitě“.

V rámci OP VK jsou v České repub-

lice podporovány především oblasti, 

ve kterých čeští žáci nevykazují stej-

ně kvalitní výsledky ve srovnání s 

vrstevníky z ostatních zemí Evropské 

unie. Projekt „Aktivitou ke kvalitě“, 

jehož realizace byla na 13. základní 

škole odstartována 1. července 2011, 

se zaměřuje zejména na rozvoj čte-

nářské a informační gramotnosti, 

znalosti cizích jazyků, aktivní využí-

vání informačních technologií a roz-

voj přírodních věd. 

Naplno se projekt na „Třináctce“ 

rozjel ve školním roce 2011/2012. Zís-

kané fi nanční prostředky posloužily 

k individualizaci výuky, materiální 

podpoře školy, k dalšímu vzdělává-

ní pedagogů a k tvorbě vzdělávacích 

materiálů. Žákům 3. tříd tak byla 

umožněna individuálnější výuka ang-

ličtiny, když děti byly rozděleny do 

4 namísto tradičních tří jazykových 

skupin. Učitelé se mohli zúčastnit řa-

dy vzdělávacích akcí. Navíc již vytvo-

řili množství vzdělávacích materiálů, 

které byly přímo využity a ověřeny ve 

výuce. Škola navíc mohla zakoupit 

učební pomůcky a interaktivní pre-

zentační zařízení, jejichž cílem je cel-

kové zefektivnění výuky a aktivnější 

zapojení žáků do vyučování. 

Vzniklý unikátní soubor kvalitních 

vyučovacích materiálů je vytvořen 

pedagogy školy „na míru“ našim žá-

kům a vhodně tak podporuje vzdělá-

vání dětí poutavou a didakticky zají-

mavou cestou. 

Projekt nekončí. V započaté práci 

budeme i v následujícím školním roce 

pokračovat. Čeká nás další rok práce, 

dokončení zbývajících úkolů, ke kte-

rým jsme se zavázali, zpřístupnění 

námi vytvořených materiálů. Před-

pokládáme, že celý projekt ukončíme 

v prosinci 2013.

Zdeňka Vrátníková, 
ředitelka školy 

Třináctka  – aktivitou ke kvalitě 

Foto z Noci vědců 2011. Autor: Kateri-
ni Dalasová. Zdroj: Techmania 
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete 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.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec 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 sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko 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 poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. 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 připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou černých 
bodů?  Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale u nás se 
začíná objevovat až v poslední době a poměrně pozvolna. Setkali 
jste se s ním i v tomto iZ např. na upoutávce ke dni Slovan či úřed-
ních hodin našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji po-
mocí „chytrého“  mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak 
pomocí čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informa-
cí, které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače.  

Vzhledem k tomu, že se v poslední době zvýšil v 

teritoriu druhého městského obvodu počet vykra-

dených sklepů, apelují policisté na všechny obča-

ny, aby si zkontrolovali uzamykání nejen vlastních 

sklepních kójí, ale také celých nebytových prostorů. 

Policisté také doporučují, aby majitelé ze sklepů od-

stranili cenné věci, například veškeré sportovní vybavení, rybář-

ské potřeby a jiné. Vhodné je také uzamykat vstupní dveře do do-

mů po celý den a při pohybu cizích a podezřelých osob v domech 

či jejich blízkosti okamžitě volat tísňovou linku policie 158.

Pomáhat a chránit

J e d n á n í 
RMO dne 06. 
06. 2012

R M O  p ř i -
jala celkem 
10 usnesení, 
z nichž vybí-
rám:

- souhlasi-
la s rozborem 

hospodaření 

MO Plzeň 2 – 

Slovany za ob-

dobí leden – 

březen 2012; 

- souhlasila s přijetím fi nanční-

ho daru ve výši 20.000,- Kč od pod-

niku Lesy České republiky, s. p., 

Krajské ředitelství Plzeň, Sukova 

40, 301 00 Plzeň, IČ: 42196451          a 

s využitím tohoto daru na úhradu 

nákladů přímo souvisejících s pro-

jektem Letní příměstský tábor;

- schválila provozní řád sportov-

ně rekreačního areálu BOŽKOV-

SKÝ OSTROV Plzeň s platností od 

01. 07. 2012;

Jednání RMO dne 20. 06. 2012
RMO přijala celkem 6 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila uzavření nájemní 

smlouvy na část objektu bývalé 

vrátnice Vodárny Plzeň a.s., o vý-

měře 9, 9 m2, 

panu Martinu 

H o m a n o v i , 

IČ: 46850201, 

za cenu 300,- 

Kč/m2/rok,      

od 01. 07. 2012 

na dobu neur-

čitou, s výpo-

vědní lhůtou 

3 měsíce, za 

účelem pro-

vozování půj-

čovny a ser-

visu sportov-

ních potřeb; 

- neschválila udělení souhlasu 

s vyhrazením pravomoci RMP ve 

smyslu čl. 17 odst. 5) Statutu měs-

ta Plzně ve věci rozhodování o ná-

jmu:

 1. všech nebytových prostor v 

objektu stavby „Ul. U Trati – IL 

úsek“, včetně  zabudovaného 

a zkolaudovaného vybavení, kte-

ré je specifikováno v kolaudač-

ním  rozhodnutí č.j. 144012002-

MMP/STAV BEZ pod označením 

E1 – E7, resp.  kolaudačního 

souhlasu č.j. MMP /062697/11 ze 

dne 07.04.2011

 2. pozemku p.č. 14319/2, k. ú. Pl-

zeň, který je veden u Katastrálního 

úřadu pro Plzeňský kraj, katastrál-

ní pracoviště Plzeň – město, na LV 

1 ve vlastnictví města Plzně

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

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

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

Světový den dárců krve se již tra-

dičně ve všech zemích připomíná a 

slaví právě 14. června. Vyhlásit ho 

Světovým dnem dárců krve a vzdát 

tak hold jedincům, jejichž zásluhou 

jsou často zachráněny lidské živo-

ty, byla společná myšlenka Světo-

vé zdravotnické organizace (WHO), 

Mezinárodní federace Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce, Mezi-

národní federace dárců krve a Me-

zinárodní společnosti transfuzního 

lékařství. Ústředním heslem toho-

to dne je „Krev je dar pro život. Dě-

kujeme.“

U příležitosti toho významného 

dne se uskutečnil v obřadní síni 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany dne 13. červ-

na 2012 ve spolupráci s Českým čer-

veným křížem, úřadem oblastního 

spolku Plzeň – město, slavnostní ob-

řad, na němž byly předány bronzové 

medaile profesora Janského. Celkem 

43 dárcům krve z našeho městského 

obvodu, kteří bez nároku na odměnu 

10x darovali svoji krev, poděkoval za 

jejich pomoc při záchraně lidských 

životů 1. místostarosta MO Plzeň 2 – 

Slovany Mgr. Jan Fluxa. Zdůraznil, 

že i přes veškeré pokroky v biotech-

nologii je lidská krev pro transfúze 

nenahraditelná.

 Vedení MO Plzeň 2 – Slovany ale-

spoň formou slavnostního obřadu a 

malé pozornosti ocenilo záslužnou 

činnost dárců krve, neboť si je vě-

domo toho, že jejich zásluhou mají 

nemocní přístup k potřebné léčbě. 

Všem dárcům krve za jejich dar živo-

ta a zdraví patří náš upřímný dík.

Dík za dar života a zdraví
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IX. ročník Dne Slovan je minulostí

Již tradiční Den Slovan se uskutečnil 22. června. Organizátoři se snažili, aby 
se pobavil každý, kdo v tento den navštívil Chvojkovy lomy. Dopoledne patři-
lo hlavně dětem a v odpoledních a podvečerních hodinách si snad každý po-
slechl svou oblíbenou skupinu. Za pořadatele přítomné pozdravil a příjemnou 
zábavu popřál Mgr. Jan Fluxa, 1. místostarosta MO Plzeň 2-Slovany. 

Několik tisíc volebních místnos-

tí se ve dnech 12. a 13. října 2012 

otevře pro volby do krajských za-

stupitelstev. V tomto termínu ta-

ké proběhnou v některých voleb-

ních obvodech na území ČR vol-

by do 1/3 Senátu. Avšak do Se-
nátu náš Městský obvod Plzeň 
2–Slovany volit letos 
nebude! 

Krajská zastupitel-

stva jsou volena jed-

nou za 4 roky a předsta-

vují volený samospráv-

ný orgán. Z členů kraj-

ských zastupitelstev 

jsou následně voleni členové kraj-

ských rad – výkonných orgánů sa-

mosprávy - a krajští hejtmani. 

V minulých krajských volbách 

byla volební účast kolem 40,3 % 

voličů v rámci ČR, 

40,28 % v rámci Plzeňského kra-

je a účast voličů našeho obvodu do-

sáhla 43,1 %. 

ZMĚNA volebních místností v  
našem obvodu:

VO č. 65 bude mít volební míst-
nost na TJ SOKOL V. v Klášterní 
ulici č. 2 (místo SČMBD Modříno-

vá). Do tohoto vol. okrsku patří uli-

ce: Gruzínská 3-16, Habrmannova 

3-9, 2-20, Habrová 1-5, Hradišťská 3-

15,2-30, Jedlová, Jugoslávská 2-26, 

Kyjevská 22-36, Liliová 4-18, Polní 

3-15, Slovanská 59-73, 50-82, Suvoro-

vova 1-35, Zahradní 4-22,15-27.

VO č. 88 bude v salonku hotelu 
PRIMAVERA, Nepomucká 128 

(místo Auto CB Mezi 

Silnicemi). Sem patří 

ulice: Do Zámostí, Fi-

alková, Hlohová, Ja-

lovcová, Karafiátová, 

Kostincova 17a-g,19-

60, Koukolová, K Ře-

ce, Lomená, Na Dra-

hách, Nad Údolím, Nepomucká 

82-120,150-190, Plzeňská cesta 79-

83, Pod Bručnou, Postranní, Před-

ní cesta, Střední cesta, Slavičí, Šte-

fánikova 9-49,20-64, U Českého dvo-

ra 3-47,U Stezky, V Bezinkách, V 

Obilí, V Olších, Zadní cesta, Zele-

nohorská 53-85,34-90.

Ostatní volební místnosti zůstá-

vají na stejném místě.

Označení volebního okrsku a ad-

resa volební místnosti bude na kaž-

dé obálce s volebními lístky, kterou 

občan-volič obdrží nejpozději 3 dny 

před volbami.

Božena Pavlíčková, 
pověřená činností na úseku voleb

Informace pro voliče - volby 
do zastupitelstva kraje

Projekt „Obnova historické části 

obce Plzeň Koterov za účelem za-

chování kulturního a historického 

dědictví a rozšíření cestovního ru-

chu“, byl zařazen do balíku inves-

tičních akcí, o jejichž fi nancování 

jsme požádali v rámci 5. kola výzvy 

Regionálního operačního progra-

mu NUTS II Jihozápad. 

Tato akce byla zařazena jako tře-

tí náhradní projekt s tím, že jsme 

čekali, zda vůbec budou nějaké fi -

nance poskytnuty, neboť jako ná-

hradní projekt lze získat i jen 30% 

požadované podpory, což by na za-

mýšlenou stavbu nestačilo. 

Dne 28. 2. 2012 došlo na adresu 

Statutárního města Plzně oznáme-

ní z Regionální rady, že vznikla v 

oblasti podpory, kde jsme žádali o 

dotaci, položka nevyčerpaných fi -

nancí a že tato pokrývá plnou vý-

ši požadované částky dotace, což 

činí 27.605.977,50 Kč. Předpoklá-

dali jsme, že smlouva o dotaci bu-

de do května podepsána a od červ-

na 2012 budou zahájeny stavební 

práce. Bohužel, ze strany posky-

tovatele dotace nám bylo sděleno, 

že na základě závěrů z prošetřová-

ní poskytování dotací  z 5. kola vý-

zvy Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Jihozápad Policií 

ČR, bude nutno v některých bo-

dech smlouvu o poskytnutí dotace 

upravit a ministerstvo pro místní 

rozvoj na tom pracuje. 

Z tohoto důvodu se zahájení ak-

ce odsunulo. Předpokládáme,  že 

smlouva bude Radě města Plzně 

předložena ke schválení koncem 

srpna 2012 a pokud půjde vše hlad-

ce, zahájí se práce na Koterovské 

návsi v říjnu 2012. 

Tato situace pro nás jako investo-

ry není příznivá a hlavně nás tla-

čí čas, protože celá akce musí být 

ukončena k 31. květnu 2013. Do-

ba výstavby bude 124 dní,  ovšem 

za předpokladu, že se nenaskytne 

jakákoli nepředvídatelná situace 

(např. archeologické vykopávky 

či nikde neregistrované podzem-

ní vedení apod.).

Obnova historické části 
Koterova – dotace 
z ROP NUTS II Jihozápad
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V září Světovar opět ožije
Areál Světovaru se po prázdnino-

vé přestávce opět hlásí o vaši přízeň. 

Ve spolupráci se společností Plzeň 

2015 se v bývalých kasárnách před-

staví několik kulturních akcí.

Vaší pozornosti by neměl unik-

nout týden 12. - 16. 9. 2012, kdy se 

velký sál stane jednou ze scén Me-

zinárodního festivalu Divadlo. Kaž-

dý večer bude patřit jinému soubo-

ru, těšit se můžete na renomované 

divadlo Husa na provázku nebo na 

produkci z dílny studentského diva-

dla Disk. Více o programu na www.

festivaldivadlo.cz.

27.- 30.9. 2012 se Světovar otevře 

návštěvníkům se zájmem o historii 

areálu. Občanské sdružení Světo-

var připravuje program inspirova-

ný proměnami areálu ve všech je-

ho historických podobách. Připo-

mene období největší slávy pivova-

ru Světovar, poválečnou éru armá-

dou spravované tankové opravny i 

současné využití pro kulturu a ko-

munitní práci.

 „Nabídneme především dílny a 
interaktivní program, který vás za-

táhne do děje Oživíme místo prace-
mi místních umělců, zároveň opět 
zveme návštěvníky k prohlídkám,“ 

vzkazuje produkční Soňa Rychlíko-

vá  a dodává: „Plánujeme spolupráci 
s projektem Příběh Světovaru, který 
je zaměřen na sběr vzpomínek a ma-
teriálů o Světovaru ve všech jeho eta-
pách od místních pamětníků. Pokud 
máte chuť, zastavte se a přidejte své 
vzpomínky do mozaiky, která se po-
stupně mění v příběh.“

30. 9. 2012 bude Světovar cílovou 

zastávkou architektonické vycház-

ky pořádané již tradičně na Den ar-

chitektury sdružením Škoda Plzně. 

Vycházka, která má tentokrát zaost-

řeno na industriální stavby a plzeň-

ské řeky, začne u slovanské papírny 

ve 14 hodin. Program bude pokračo-

vat na Světovaru od 18 hodin krát-

kými prezentacemi „Pecha Kucha 

Night“, kde své vize o lepším měs-

tě představí účastníci urbanistické 

soutěže na zpracování širšího cen-

tra města Plzně.

V rámci všech zmiňovaných akcí 

bude v areálu otevřena kavárna, o 

jejíž fungování se postará známá pl-

zeňská provozovna Anděl Café.
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Výstava Bible včera, dnes a zítra
Více jak 300 různých exponátů Bib-

le pro dospělé, mládež i děti v bez-

mála 80 jazycích včetně češtiny si 

budou moci prohlédnout návštěvní-

ci unikátní putovní výstavy, která v 

září a říjnu zavítá do Plzně. Kromě 

dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 

1556 budou k dispozici různé další 

Bible, kancionály, zpěvníky, modli-

tební knížky, obrázkové Bible, Bible 

a biblické příběhy pro děti a mládež, 

mapy nebo zajímavé studijní mate-

riály a komentáře. Světovým uni-

kátem je Bible v 66 jazycích – každá 

Biblická kniha v jednom jazyce.

Ze zajímavých exponátů lze dále 

jmenovat např. Melantrichovy Bib-

le, Bibli a kancionál v řeči černoš-

ského kmene Zulu, Bibli v esperan-

tu, vietnamštině, hebrejštině nebo 

řečtině, biblické příběhy v češtině 

a zároveň romštině, ruční přepis 

evangelia podle Marka na cigareto-

vý papírek, vytvořený politickým 

vězněm v roce 1958, Bibli do vody, 

jednu z nejmenších Biblí na světě, 

biblickou knihu v Braillově písmu 

nebo unikátní komentáře a studijní 

materiály umožňující snadnější po-

chopení Bible.  K vidění bude i svi-

tek Tóry (5 knih Mojžíšových) pří-

mo z Izraele.

Součástí výstavy bude také ruční 

přepis Bible.  Jednotlivé kopie pře-

psaného textu budou po ukončení 

cyklu výstav rozmnoženy a umístě-

ny jako zajímavé exponáty v místech 

konání putovní výstavy. Návštěvníci 

se budou mít možnost zapojit do sou-

těže o hodnotné ceny. Pro veřejnost, 

školy nebo větší skupiny budou při-

praveny přednášky.

Výstava se uskuteční od 17. září 

do 10. října v  prostorách Knihovny 

města Plzně. 

17. – 26. 9.  Knihovna města Plzně 

(Polanova síň), B. Smetany 13

27. 9. – 2. 10.  Obvodní knihovna Slo-

vany, Táborská 24

3. – 5. 10.  Obvodní knihovna Locho-

tín (L-klub), Kralovická 22

8. – 10. 10.  Knihovna Bolevec, Zá-

padní 18

Více informací o výstavě včetně 

termínů a míst konání lze nalézt na 

www.vystavabible.cz.

Svatý Vít je už na svém místě V prosinci 2011 jsme vás v infor-

mačním Zpravodaji informovali 

o záměru instalovat keramickou 

sochu Sv. Víta do výklenku nad 

branou do statku na Božkovském 

náměstí. Stavení  na Božkovském 

náměstí čp. 12 se říkávalo U Vítů,  

je kulturní památkou a připome-

nutí původní vesnické architektu-

ry touto formou je v dnešní době  

chvályhodným počinem.

Dne 15. června, v den, kdy má u 

nás svátek Vít, proběhlo ve statku 

manželů Hefnerových slavnostní od-

halení sochy Sv. Víta. Původní dře-

věnou sochu z 19. století nahradila 

keramická plastika, kterou zhotovil 

fotograf  Pavel Černý z Božkova.

Na snímku vlevo manželé Hefnerovi před statkem s hosty, na fotografi i vpravo 
pan Hefner s panem Černým po odhalení.

Hrákula, tentokrát troška historie…
V úvodu bych se rád omluvil, že 

jsme pravidelně neaktualizovali in-

formace o rozdělování vybraných 

peněz na charitativní účely. Poku-

sím se dohledat a naskenovat člán-

ky o obdarovaných z tisku a přidat 

je do historie.

Ročník 2012

Letošní ročník mi svým průbě-

hem často připomněl fi lm Na sa-

motě u lesa a slova pana Kemra: 

„… chčije a chčije …“ Bylo hnusně 

prakticky všech 11 večerů. Už jsme 

zkoušeli Hrákulu udělat v srpnu – 

pršelo, v červenci – pršelo, v červ-

nu – pršelo … (neprší samozřejmě 

pořád a nepřetržitě, ale i tak nás to 

mrzí) … z tohoto důvodu jsme roz-

hodnuti zkusit v roce 2013 i květen 

a dát víc termínů i míst (Hradiště, 

Loděnici ČSAD pod Mikulášským 

hřbitovem) a snad se alespoň někdy 

trefíme do lepšího počasí, abychom 

si opravdu užili letňák. Máte-li ně-

kdo radu, jak vybrat vhod-

ný termín bez deště, na-

pište nám.

Jak se říká: „Každá sran-

da něco stojí.“ Bohužel, 

ani promítání není zadar-

mo. Proto pro další roč-

ník/y hledáme nového ge-

nerálního partnera! Minu-

lý nás po 11ti letech opus-

til a my mu touto cestou 

děkujeme, že nás tak dlou-

ho podporoval. Chtěli by-

chom promítat více veče-

rů po celé léto, a tak vy-

naložíme maximální úsi-

lí pro získání nového ge-

nerálního partnera a dá-

le více menších sponzo-

rů. Proto, pokud by někdo 

z vás měl chuť stát se me-

cenášem stříbrného plát-

na, rádi mu sneseme mod-

ré z nebe.

Nyní k fi nanční stránce 

Hrákuly. Dvanáctý ročník 

akce Hrákula získal pro charitativ-

ní účely částku necelých 28 tisíc ko-

run. Občanské sdružení Hrákula, 

o.s. přidalo pár korun a dorovna-

lo tak částku na 28.000,- Kč, kterou 

rozdělí mezi dva obdarované sub-

jekty, a to: TJ Sokol Hradiště Plzeň 

(14.000,- Kč) a 51. Mateřskou školu 

v Plzni (14.000,- Kč). TJ Sokol Hra-

diště Plzeň použije peníze na další 

zvelebení prostor v Hradišti u jezu 

a 51. MŠ zakoupí vybavení pro učeb-

nu logopedie.

Na závěr bych vám i nám všem 

chtěl poděkovat. Podílíme se na 

krásné akci a ještě tím pomáháme 

těm, co to potřebují. Za Hrákula, 

o.s., doufám, že se nám to bude da-

řit dalších 10 let, minimálně.

Mějte se krásně, 

Martin Kubeš, 
předseda představenstva 

Hrákula, o.s.

„Záchranný kruh“ v podobě šeku na 13 946 Kč 
obdržel Sokol Hradiště od Hrákuly, o.s. Na ob-
rázku zleva Lumír Aschenbrenner a Jan Horny 
- předseda Sokola Hradiště



Podnět k založení Sboru dobrovol-

ných hasičů v Koterově dal výbor 

místní Občanské besedy, a to pořá-

dáním veřejné přednášky na téma 

„O účelu hasičství“, která se ko-

nala 28. ledna 1912.  Protože se při-

hlásil dostatek zájemců, byla na 3. 

března 1912 svolána schůzka všech 

zúčastněných, kde byly projednány 

stanovy a zvolen prozatímní výbor 

v tomto složení: František Krásný 

- starosta obce Koterov, František 

Hrubý - ředitel obecné školy, Jo-

sef  Kural, Martin Mádr, Josef  Hu-

cl, Jakub Procházka a Rudolf  Vintr. 

Tento prozatímní výbor konal     do 

ustavující valné hromady 3 schůze 

a měl za úkol připravit valnou hro-

madu a odeslat stanovy spolku ke 

schválení obecnímu úřadu v Kote-

rově a c.k. místodržitelství v Plzni. 

Současně prozatímní výbor opatřil 

hasičské nářadí za 3300,- K.

Ustavující valné hromady, která 

se konala 6. července 1912 v hostin-

ci Martina Otty v Koterově, se zú-

častnilo 40 členů. Hlavním bodem 

programu byla volba prvních funk-

cionářů sboru dobrovolných hasi-

čů, kterými se stali: starosta Josef  

Hucl, velitel Václav Čechura, pod-

velitel Jan Šašek, jednatel Václav 

Štika, pokladník Josef  Kural a čle-

nové výboru Vojtěch Hucl a Martin 

Mádr. První akcí nově zvoleného vý-

boru byla jeho účast na sjezdu ha-

sičské župy plzeňské 14. července 

1912 v Bolevci.

Nová dvouproudová ruční stří-

kačka byla poprvé vyzkoušena 28. 

září 1912.

K prvnímu zásahu u požáru vy-

jel sbor 3. května 1913 do Božko-

va, kde hořela továrna fi rmy Gro-

ss a spol.

V roce 1914, po vypuknutí 1. světo-

vé války, byla činnost sboru zastave-

na odchodem většiny funkcionářů a 

členů do války. Činnost sboru usta-

la na pět let a válka si vyžádala ži-

voty čtyř  členů sboru.

První výjezd sboru po válce byl 27. 

května 1923 k požáru stodoly Barbo-

ry Hruškové, Koterov č.p. 32.

Jeden z největších požárů v Kote-

rově za celou dobu existence naše-

ho sboru vznikl9. září 1933, o pou-

ti, kdy v noci vzplanuly stodoly u 

Františka Otty, Josefa Hucla č.p. 9 

a Aloise Mádra č.p. 69.

Po roce 1939 nejprve protektorátní 

správa jen omezila svobodnou čin-

nost sboru, ale spolková činnost zů-

stala zachována. V roce 1940 zasaho-

vali členové sboru v obci 18. března 

při povodni a 12. května při požáru 

u Josefa Vytiska.

Život ve sboru byl násilně zasta-

ven od roku 1942, kdy byla moto-

rová stříkačka s devítičlenným 

družstvem nasazena v protiletec-

ké ochraně Plzně v reálné škole 

na Mikulášském náměstí. Zbytek, 

47 členů, byl nucen po celou dobu 

války držet dvoučlenné  noční po-

žární hlídky. Pět členů sboru bylo 

popraveno v koncentračních tábo-

rech: Josef  Hucl, František Lenc, 

František Malý, Josef  Reisinger a 

Jan Šmíd.

Po válce v roce 1945 byla sboru při-

dělena přenosná stříkačka zn. Stra-

tílek, množství hadic a jiného ha-

sičského nářadí. Spolková činnost 

sboru se obnovila až počátkem ro-

ku 1946,

V roce 1953 byl sboru přidělen do-

pravní automobil zn. Granit,  čímž 

se splnilo přání mnoha členů sbo-

ru. Příští rok město Plzeň také po-

stoupilo sboru pozemek na koterov-

ské návsi, na kterém stojí současná 

zbrojnice.

17. července 1965 se nad Plzní snes-

la průtrž mračen a členové sboru se 

zúčastnili devíti výjezdů k čerpání 

vody ze zatopených prostorů na úze-

mí celého města. O dva roky pozdě-

ji, v roce 1967, zasahoval sbor u ne-

obvykle vysokého počtu 5-ti požárů 

v Koterově.

V březnu 1975 získal sbor novou 

přívěsnou požární stříkačku PPS 

12 a v dubnu 1977 nový dopravní au-

tomobil DA 12 - Avia A30 vybavený 

stříkačkou PS 12.

V roce 1981 se stala událost, kte-

rá dokonale prověřila akceschop-

nost členů sboru a donutila je sáh-

nout si na poslední zbytky sil. 20. 

července zasáhla obec dosud nej-

větší povodeň. Bylo zatopeno nejen 

mnoho garáží a sklepů, ale v sedmi 

domech i obytné místnosti, a to až 

do výšky 130 cm. V průběhu zása-

hu, který trval 34 hodin, evakuoval 

sbor postižené občany a zachraňo-

val jejich majetek. Čerpání vody ze 

zatopených prostor probíhalo ještě 

následujících 14 dnů.

V roce 1991 byl výjezdové jednot-

ce sboru přidělen nový dopravní 

automobil.

V roce 1993 byla sboru přidělena 

druhá motorová přenosná stříkač-

ka PS 12.

Technický park výjezdové jednot-

ky sboru byl v roce 1996 rozšířen o 

ojetou cisternovou automobilovou 

stříkačku CAS 16 – Škoda 706.

V srpnu roku 2002 postihla město 

Plzeň i obec ničivá povodeň. Prv-

ní přišla 8. srpna a když byly škody 

pomalu odstraněny, přišla 13. srpna 

druhá ničivá povodňová vlna, kte-

rou nikdo z pamětníků dosud ne-

poznal. Krom vyčerpání členů jed-

notky, kteří zasahovali bezmála je-

den měsíc, tak i  technika morálně 

zestárla o deset let. Zásahů bylo v 

tomto roce bezmála 200.

V průběhu povodní byla velmi 

zkvalitněna pomocná technika jed-

notky. Byly dokoupeny motorové pi-

ly, čerpadla , elektrocentrála a ra-

diostanice.

V roce 2004 dosloužila stará cis-

terna z roku 1963 a v rámci obmě-

ny techniky u hasičských sborů na 

území města Plzně jednotka nejdří-

ve dostala od HZS cisternovou au-

tomobilovou stříkačku na podvozku 

LIAZ, která byla 17. listopadu 2007 

nahrazena novým cisternovým au-

tomobilem Tatra Terrno.

Kromě likvidace požárů a násled-

ků povodní členové sboru věnují i 

kulturní a společenské činnosti a 

údržbě historické techniky. Za veš-

kerou tuto činnost jim ke 100. výro-

čí založení sboru udělil ústřední or-

gán Sdružení hasičů Čech Moravy a 

Slezska nejvyšší hasičské vyzname-

nání – „Čestný prapor SHČMS“.

Jako poděkování za činnost ve pro-

spěch občanů městského obvodu  a 

města Plzně věnoval starosta MO 

Plzeň 2-Slovany Ing. Lumír Aschen-

brenner stuhu ke slavnostnímu pra-

poru sboru. 

Hasiči v Koterově oslavili 100 let od svého založení
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Služba je určena pro všechny se-

niory nebo zdravotně postižené ob-

čany, kteří bydlí v Plzni nebo v oko-

lí do 10km od Plzně. Klient žije ve 

svém domácím prostředí. Na ru-

ce nebo na krku má tlačítko, kte-

rým si v kteroukoliv dobu přivo-

lá pomoc. Spojení mezi klientem 

a pultem ochrany je poskytováno 

pomocí telefonního přístroje CL 

600 nebo GSM brány, kam se vloží 

SIM karta.

Jestliže se člověk cítí ohrožen, 

zmáčkne tlačítko a hlasitým od-

poslechem se spojí se službou, kte-

rá k němu sama vyjíždí nebo zpro-

středkovává výjezd integrovaného 

záchranného systému. 

Ohrožení znamená krizovou situ-

aci jakou jsou např. pády, zdravotní 

komplikace nebo ohrožení druhou 

osobou. Služba je určená tedy zvláš-

tě pro lidi, kteří žijí sami, mají sklo-

ny k pádů, ke zdravotním komplika-

cím nebo chtějí mít jen jistotu bez-

pečí v domácím prostředí. 

Sociální pracovnice služby nezá-

visle na krizových zásazích u klien-

ta, dochází pravidelně do domácnos-

tí a na základě individuálního plánu 

s uživatelem dále pracuje.

Tísňová péče, i ve spojení s další-

mi službami (např. pečovatelskou 

službou, osobní asistencí, domá-

cí péčí), může napomoci uživateli, 

aby mohl zůstávat ve svém domá-

cím prostředí co nejdéle, nemusel 

odcházet do zdravotnického nebo 

sociálního zařízení.

Cena služby: zavedení 300Kč

pravidelná měsíční sazba
pro klientky UMO 3 - 400Kč/měsíč-

ně, krizové výjezdy zdarma

pro klienty v ostatních městských 

obvodech - 500Kč/měsíčně, krizový 

výjezd 250Kč

Kapacita služby je v současné do-

bě volná, v případě zájmu prosím 

kontaktujte:

Alice Průchová tel. 731 433 116
Email: tisnova.pece@mchp.cz, nebo 
tel. 377 459 157

Tísňová péče - služba Městské charity Plzeň
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Chtěla bych darovat svému ne-
zletilému vnukovi chatu. Záro-
veň bych chtěla mít zajištěnou 
možnost chatu užívat. Jaký je 
nejvhodnější postup?

Darování je v případě, že je před-

mětem daru nemovitost, třeba pro-

vést formou písemné darovací 

smlouvy. V darovací smlouvě je mož-

né si zároveň upravit zřízení věcné-

ho břemene doživotního užívání da-

rované nemovitosti ve Váš prospěch. 

Obvykle se v těchto případech zřizu-

je věcné břemeno ve prospěch dárce 

bezplatně. Pro předejití případných 

sporů do budoucna doporučuji za-

hrnout do textu darovací smlouvy 

ustanovení o úhradě nákladů spo-

jených s užíváním předmětné ne-

movitosti poté, co se stane Váš vnuk 

samostatně výdělečně činným. Stan-

dardně se sjednává, že náklady spo-

jené s užíváním nemovitosti (tj. ná-

klady za spotřebovanou elektřinu, 

vodu apod.) hradí osoba, v jejíž pro-

spěch je věcné břemeno bezplatné-

ho doživotního užívání nemovitos-

ti zřízeno a která nemovitost užívá 

(tj. v tomto případě Vy), zatímco ná-

klady spojené s opravami a udržová-

ním nemovitosti, příp. náklady za 

rekonstrukci nemovitosti, hradí ob-

darovaný, tj. vlastník nemovitosti (v 

tomto případě Váš vnuk avšak až od 

okamžiku, kdy se stane samostatně 

výdělečně činným). Pakliže lze před-

pokládat, že předmětnou nemovitost 

bude užívat Váš vnuk ve stejném či 

větším rozsahu než vy, je samozřej-

mě vhodné upravit náklady spojené 

s předmětnou nemovitostí odpoví-

dajícím způsobem v darovací smlou-

vě se zřízením věcného břemene. Vý-

še uvedený způsob úhrady nákladů 

spojených s předmětnou nemovi-

tostí je pouze doporučením, způsob 

úhrady těchto nákladů si můžete sa-

mozřejmě po vzájemné dohodě upra-

vit i jiným způsobem.

Uzavření darovací smlouvy je 

dvoustranný právní úkon, k ně-

muž je třeba souhlas obou smluv-

ních stran. Vhledem k tomu, že Váš 

vnuk je zatím nezletilý a tudíž ne-

může sám zmiňovanou darovací 

smlouvu, resp. darovací smlouvu 

se zřízením věcného břemene, plat-

ně uzavřít, je nutné, aby právní úkon 

darování schválil za nezletilého pří-

slušný soud (tj. soud příslušný dle 

trvalého bydliště Vašeho nezletilé-

ho vnuka). 

K zahájení soudního řízení je tře-

ba podat příslušnému soudu ná-

vrh na schválení právního úkonu 

za nezletilého. Přílohou návrhu na 

schválení právního úkonu je da-

rovací smlouva, ve Vašem případě 

darovací smlouva se zřízením věc-

ného břemene. Soud v tomto přípa-

dě zkoumá, zda je darování ve pro-

spěch nezletilého. Pokud soud shle-

dá, že darování je ve prospěch ne-

zletilého, vydá souhlasný rozsudek, 

který je pak přílohou návrhu na 

vklad vlastnického práva nezletilé-

ho k předmětné nemovitosti do ka-

tastru nemovitostí. V rámci tohoto 

soudního řízení je nezletilý zastu-

pován svým zákonným zástupcem, 

tj. rodiči, či jinou osobou dle záko-

na o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.). 

Soudní řízení o schválení darová-

ní nezletilému je obvykle vyřešeno 

do tří až čtyř měsíců od podání ná-

vrhu na schválení právního úkonu 

za nezletilého.

Z hlediska právní jistoty a s ohle-

dem na nutnost schválení právního 

úkonu darování soudem Vám dopo-

ručuji obrátit se na advokáta, který 

vypracuje darovací smlouvu se zří-

zením věcného břemene s ohledem 

na veškerá specifi ka Vašeho přípa-

du a který Vás bude zastupovat ta-

ké v soudním řízení o schválení da-

rování nezletilému.

Mgr. Monika Košanová,
advokátka

tel.: +420 775 161 106, 

www.akkosanova.cz

Právník vám radíPrávník vám radí

Dne 29.06.2012 od 20.00 hod. do 
24.00 hod. se konala na území 
Městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany preventivně bezpečnost-
ní akce za přítomnosti kuráto-
ra pro děti a mládež ÚMO Plzeň 
2-Slovany a příslušníků  Policie 
České republiky, Obvodní oddě-
lení Plzeň 2.  

Cílem bylo zkontrolovat, zda-li 
nezletilé a mladistvé osoby ne-
požívají alkoholické nápoje a ne-
bo nehrají-li na výherních hra-
cích automatech. V rámci kont-
roly byly navštíveny vytipované 
restaurace, bary a herny na úze-
mí celého MO Plzeň 2-Slovany. 

Dále byla provedena kontro-
la v rizikových místech, kde se 
scházejí děti a mládež - park Ho-
molka, Chvojkovy lomy, hřiště 
ve vnitrobloku „za Beruškou“ a 
hřiště 20. ZŠ. 

 V rámci konané akce nebyly 
zjištěny osoby nezletilé a mla-
distvé, které by byly pod vlivem 
alkoholu a žádná z nich nebyla 
přistižena při porušování záka-
zu hraní na výherních hracích 
automatech.   

Preventivně 
bezpečnostní 
akce 
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Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Ko-
misí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

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

...............……………………………………..

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

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

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

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

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

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v 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 jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

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

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

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

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

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

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

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

…………………………
Podpis

(v roce 2012 se budou konat ve  dnech  26.9., 31.10. 

a 28.11.2012 od 16 do 19 hodin)

Zlatou svatbu oslavili  30.06.2012 v obřadní síni MO Plzeň 2 – Slovany 
manželé Jan a Aurélie Křenkových. Členka ZMO Plzeň 2 – Slovany, Mgr. 
Gabriela Levorová, jim popřála hodně zdraví a štěstí do dalších společ-
ně prožitých let.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Diamantovou svatbu  oslavili 30.06.2012 v obřadní síni MO Plzeň 2 – Slo-
vany manželé Jiří a Jindřiška Panských. K tomuto významnému životní-
mu jubileu jim popřála mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti na další spo-
lečné cestě životem členka zastupitelstva MO Plzeň 2 – Slovany Mgr. Ga-
briela Levorová a zástupci odboru sociálního..
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Ve 2. polovině 19. století nastal v 

českých zemích a také v Plzni velký 

rozmach školství, především české-

ho. Tím vrcholily české emancipač-

ní snahy započaté za Národního ob-

rození. Plzeňský purkmistr dr. Vác-

lav Peták završil „boj o českou rad-

nici“ roku 1897 zavedením úřado-

vání v českém jazyce. Germanizač-

ní rakouské politice již předtím če-

lily v Plzni osobnosti usilující o po-

češtění školství. K nim patřil Fran-

tišek Částek, ředitel českého reálné-

ho gymnázia. To vzniklo v roce 1871  

z dosavadní, již r. 1865 založené, čes-

ké reálky. František Částek žil v le-

tech 1883 až 1915 a je po něm pojme-

nována jedna z nejvýznamnějších 

slovanských ulic. Zásluhu o rozvoj 

českého školství měl také Jan Rych-

tařík, jehož jméno nese další z ulic 

v našem obvodu. Plzeňský peda-

gog a pěvec Jan Rychtařík žil v le-

tech 1819 až 1902. Stal se prvním ře-

ditelem České hlavní školy v Plzni. 

Byl to nejen vlastenec, ale i vědec. 

Zasvětil život kromě jiného i zkon-

struování perpetua mobile. Zhoto-

vit fungující věčný samohyb se mu 

však nepovedlo. 

Purkmistr Václav Peták se naro-

dil v r. 1842 a zemřel za války r. 1917. 

Stál v čele města pětadvacet let a ja-

ko odborník na školství se zasadil 

o vznik velkého počtu základních i 

středních škol. V našem obvodu by-

ly tehdy, ještě před 1. světovou vál-

kou, postaveny např. budova měš-

ťanských škol a budova reálky na 

Mikulášském náměstí a měšťanské 

školy v Houškově a Jablonského uli-

ci. Václav Peták plánoval i založení 

univerzity v Plzni. Je po něm po zá-

sluze pojmenována jedna z plzeň-

ských ulic a na Ústředním hřbito-

vě má velkolepý náhrobek od arch. 

Hanuše Zápala.

Stejně jako předtím Václav Peták, 

zasloužil se mezi válkami o rozvoj 

Plzně v době od r. 1919 až do konce 

První republiky v r. 1938 starosta 

Luděk Pik. Plzeň se v tomto obdo-

bí velmi rozrostla a získala jedno-

značně velkoměstský ráz. V našem 

obvodu, v bývalém Podhájí, vznik-

la zástavba rodinných domů, která 

propojila město s bývalou enklávou 

Doudlevec na pravém břehu Radbu-

zy. Všechno na jejím pravém břehu 

jsou nyní Slovany a Doudlevce zů-

staly jen na levé straně řeky. Ve vý-

stavbě nových škol se v době staros-

tování Luďka Pika pokračovalo při-

nejmenším ve stejném tempu, jako 

před 1. světovou válkou. Na Borech 

je po tomto starostovi pojmenována 

jedna z ulic a v Doubravce gymná-

zium. S jeho jménem se lze také se-

tkat na velké pamětní desce v lobe-

zském parku Přátelství.

O rozvoj Plzně se vedle starosty 

významně zasloužil architekt Ha-

nuš Zápal, který jistou dobu zastá-

val na městském stavebním úřadu 

funkci technického rady. Navrhl 

a realizoval pro Plzeň i širší okolí 

řadu staveb. V počátku vycházel z 

kubismu a rondokubismu, pozdě-

ji dospěl k funkcionalismu. Je pře-

devším autorem řady školních bu-

dov. V našem obvodu máme od ně-

ho Masarykovu školu na Jiráskově 

náměstí, které se říkalo „Masary-

kovka“ i v době, když se po našem 

prvním prezidentovi jmenovat ne-

mohla. Na Slovanech máme také od 

Zápala budovu fi ltrů v městské vo-

dárně. Hanuš Zápal se narodil v r. 

1885 v Kralovicích. Po studiích od 

r. 1910 do r. 1931 pracoval na staveb-

ním úřadu v Plzni a od samého po-

čátku až do poloviny 50. let půso-

bil v Plzni jako architekt. Zemřel 

v roce 1964.

Stejně jako starostové a archi-

tekti spoluvytvářeli tvář města i 

sochaři a malíři. Sochař Otokar 

Walter vytvořil pro Plzeň a oko-

lí více než 400 sochařských prací 

ve všech základních sochařských 

materiálech. Narodil se v r. 1890 v 

Praze a zemřel r. 1963 v Plzni. So-

chařskou dílnu v Plzni měl již jeho 

otec, u něhož se syn na počátku své 

dráhy dva roky učil sochařské prá-

ci. Pak vystudoval v Praze Umělec-

koprůmyslovou školu. Po ukonče-

ní studia v r. 1913 se vrátil do Plz-

ně. Je autorem řady soch a reliéfů 

v architektuře, v exteriérech i in-

teriérech, nejvíc jich snad vytvo-

řil pro školy. Zhotovil mnoho po-

mníků, hřbitovních plastik a por-

trétních reliéfů. V Koterovské uli-

ci č. 40 je od něho pamětní deska 

věnovaná zastřeleným dětem za 1. 

světové války a také plastická vý-

zdoba fasády tohoto domu znázor-

ňující atributy fi rmy Umělecké ko-

vářství a zámečnictví Jaroš a Mi-

chálek, která zde mívala sídlo. Ja-

ko předtím vtiskl Plzni svébytnou 

výtvarnou tvář Mikoláš Aleš svý-

mi sgrafi ty a freskami, tak později 

učinil něco podobného svými plas-

tikami i Otokar Walter.

Masarykova škola na Jiráskově náměstí 

Masarykova škola na Jiráskově náměstí

Purkmistr JUDr. Václav Peták

Meziválečný starosta Plzně Luděk Pik

Arch. Hanuš Zápal

Sochař Otokar Walter

Gustav Habrmann
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Tak už je za mnou vyhlá-

šení soutěže Próza a poe-

zie 2011. Jestli se cítím ně-

jak divně? To si pište!

Jak začít… Do této sou-

těže jsem poslala báseň 

Úděl lásky navždy. Pokud 

jde o můj názor, myslím, 

že je docela hezká a po-

vedená, ale také dost na-

rychlo psaná. A vymys-

lela jsem jí tedy příšerný 

název. Napsala jsem ji jed-

nou během velké přestáv-

ky. Čekala jsem, že pokud 

bych se umístila, získala 

bych asi tak 3. místo. 

Do soutěže prý děti zaslaly  cel-

kem 302 prací ze čtyř krajů (Ji-

hočeského kraje, Plzeňského kra-

je, Středočeského kraje a Vysoči-

ny), z čehož porotci vybrali 80 pří-

spěvků. Asi 30 prací bylo oceněno 

místem a dalších 20 dostalo čestné 

uznání. Soutěžilo se ve čtyřech ka-

tegoriích, kdy  každá byla rozděle-

na na sekci prózy a poezie. Já pat-

řila do kategorie třetí (6. – 7. třída). 

Ředitel soutěže se jmenoval Mar-

tin Staněk, spolu s ním hodnotilo 

mnoho dalších porotců a patronů, 

za všechny Zdeněk Troška, David 

Vaníček, Markéta Plánková,  Dana 

Verzichová a Ondřej Volejník.

Vyhlášení…  Co se toho týče, by-

la jsem v šoku, že se konalo až od 

18:00 hodin. To bylo pro mě dost 

pozdě, do Českých Budějovic jsme 

to měli přece jenom trochu  daleko. 

Ale vyrazili jsme. 

Jela jsem s maminkou, sestrou, 

babičkou a bratrancem. Oblékla 

jsem si na tu slávu černé šaty, bo-

lerko a také dosti nepohodlné lo-

dičky. U vstupu jsme zakoupili 

sbírku oceněných prací – tam jsem 

našla, že moje práce získala ČEST-

NÉ UZNÁNÍ. Rodiče to již věděli ze 

školy, ale já se domnívala , že se je-

deme jen podívat a zatleskat ostat-

ním.  Moje práce byla  oceněna, což 

pro mě moc znamená. Také o nás 

mluvili jako o mladých spisovate-

lích, a to jednoho potěší. 

Slavnostní vyhlášení  zahájila 

svým vystoupením zpěvačka Na-

tálie Kubišová. Zpívala moc hez-

ky. Nejdříve se  oceňovali výher-

ci z kategorie Poezie. Já dostala  

čestné uznání, třetí místo vyhrála 

Kateřina  Korčaková s básní Ta-

lent, druhé místo nebylo uděleno a 

první byla Nikol Zieglerová s bás-

ní Třeboňské rady. S tím jsem te-

dy nemohla souhlasit, protože to 

dle mého názoru byly jen takové 

rýmovačky. Ale báseň Talent už 

byla lepší.. 

 Když jsem zaslechla své jméno, 

vyklopýtala jsem v 

těch minibotkách na 

stupínek a strašně, 

strašně, strašně moc 

se mi červenaly uši. 

Já se nečervenám v 

obličeji, tak zkrátka 

někde jinde. To byl 

trapas! Zvlášť, když 

nás  neustále oble-

tovali fotografové, 

takže mě maminka 

ani nemohla pořád-

ně vyfotografovat. 

Dostala  jsem nějaké 

drobnosti a diplom 

(tam mi napsali Lu-

cie Matějíčková a přitom jsem Ma-

tějková!!!) a JEŠTĚ JEDNU sbírku 

nejlepších prací. Tak jsem ji vě-

novala  škole paní učitelce Blan-

ce Machové, která mi o celé této 

soutěži řekla. Po vyhlášení násle-

doval křest této sbírky a další hu-

dební vystoupení, po kterém jsme 

se s ostatními zdekovali…

Každopádně jsem moc vděčná 

za takovou zkušenost a samozřej-

mě se zúčastním i dalších ročníků. 

Řeknu vám tajemství - mou  dru-

hou nejlepší kamarádkou je pro-

piska  a stát se spisovatelkou je 

mým největším snem.  Doufám, že 

se mi někdy splní. 

Tímto moje kariéra začala, tak 

snad rychle neskončí.  Takové sou-

těže mi totiž poskytují skvělé zku-

šenosti, které by se mi do budouc-

na mohly hodit!

Lucie Matějková, 
6. A , 21. ZŠ Plzeň

Próza a poezie 2O11 – moje dojmy a postřehy 

Příznivé klima pro rozvoj školství 

spoluvytvářel po 1. světové válce i 

první československý ministr škol-

ství a pozdější ministr sociální péče 

Gustav Habrmann (1864-1932), vůd-

čí činitel sociální demokracie na Pl-

zeňsku. Před válkou byl členem říš-

ské rady, za války spolupracoval s 

Masarykovým zahraničním odbo-

jem, v r. 1918 byl členem Národního 

výboru, pak byl poslancem, později 

senátorem. Na Slovanech je po něm 

pojmenována ulice a v Doubravce 

náměstí, což je zcela ojedinělé. 

 Všichni zde jmenovaní se sešli na 

realizaci Masarykovy školy na Ji-

ráskově náměstí. Starosta Luděk 

Pik, který navázal na svého před-

chůdce Václava Petáka podporou 

školství a svou prací architekt Ha-

nuš Zápal a sochař Otokar Walter. 

Masarykova škola byla postavena v 

letech 1919-1923, kdy byl ministrem 

školství G. Habrmann. První návrh 

budovy Hanuš Zápal přitom vypra-

coval již v r. 1914, kdy stál v čele Plz-

ně Václav Peták.  Na slavnostní po-

ložení základního kamene v roce 

1921 přijel i prezident T. G. Masa-

ryk. Sochařská výzdoba portálů je 

od Otokara Waltera. Vlevo jsou nad 

vstupem původně pouze pro dívky 

sochy dívek, v pravé části budovy 

je úměrně tomu vyzdobena i chla-

pecká škola sochami chlapců. Když 

jsem v roce 1950 nastoupil do 1. tří-

dy do „Masarykovky“, v době vý-

stavby socialismu přejmenované 

na Jiráskovu školu, po koedukaci 

jsem chodil do dívčí poloviny. Pohla-

ví se tehdy netřídilo, ale zato jsme 

byli rozčleněni podle náboženství. 

Jako nekatolík, naše rodina byla v 

Církvi československé, jsem měl 

úplně jiné náboženství, než mí ka-

marádi katolíci. Dětí nás bylo ten-

krát tolik, že jsme se do školy ne-

vešli a od 4. třídy nás část slovan-

ských přeřadili do školy v Doudlev-

cích. Tam to bylo tehdy mnohem za-

jímavější než dnes, existovala tam 

totiž ještě plnohodnotná, nefalšova-

ná vesnice. Dnes už v Doudlevcích 

pro nedostatek školáků žádná ško-

la není. Tamní školní budova na-

štěstí našla nové uplatnění jako po-

bočka Západočeského muzea. Je za-

jímavé, že za Protektorátu, kdy by-

la skutečná bída a vyhlídky na bu-

doucnost, eufemisticky řečeno, ne-

byly zrovna nejrůžovější, se nás na-

rodilo tolik, že nám pak školy ani 

nestačily. Byli naši rodiče nezodpo-

vědní, či měli lásku, víru a naději a 

zvýšenou natalitou projevovali své 

vlastenectví?

Stanislav BukovskýVstup do školy pro dívky

Třída v Masarykově škole po koedukaci

Jsem ta blond!



únor 2012212 srpen 2012

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 
�. 1 

Hodina p�istavení

Še�íková (u fotbal. stadionu) 8:00  - 9:00 hod. 

Hradišt� (za kone�nou MHD) 9:10 – 10:10 hod. 

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20 – 11:20 hod. 

Hluboká (u potravin) 12:20 – 13:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 13:30 – 14:30 hod. 

Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 14:40 – 15:40 hod. 

�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15:50 – 16:50 hod. 

Termín svozu:  8. září a 10. listopadu.

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 
�. 2 

Hodina p�istavení

Pod Chalupami (Koterov) 8:00  - 9:00 hod. 

U Jezu (Božkov) 9:10 – 10:10 hod. 

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10:20 – 11:20 hod. 

Sporná (Plze�ská cesta) 12:20 – 13:20 hod. 

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13:30 – 14:30 hod. 

Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14:40 – 15:40 hod. 

Změnou zákona o odpadech by-
la výrobcům a prodejcům elektric-
kých a elektronických zařízení ulo-
žena povinnost zajistit a také fi nan-
covat zpětný odběr a zpracování po-
užitých elektrozařízení. Cílem to-
hoto opatření, přijatého v souladu 
s právem Evropského společenství, 
bylo a je zajistit ekologické zpraco-
vání a zejména recyklaci surovin 
získaných demontáží těchto elek-
trozařízení, tedy šetření primár-
ních přírodních zdrojů. Dále se tím 
snižuje zatížení životního prostředí 
škodlivinami, neboť vyřazená elek-
trozařízení nebudou končit společ-

ně s ostatním směsným odpadem z 
domácností na skládkách nebo ve 
spalovnách komunálního odpadu. 

Zpětný odběr použitých elektro-
zařízení je zajišťován prostřednic-
tvím tzv. kolektivních systémů. Jed-
ním z nich (podle jednotlivých sku-
pin – druhů - elektrozařízení sta-
novených zákonem) je i společnost 
EKOLAMP s.r.o. Ta se zaměřuje a 
specializuje na světelné zdroje, kte-
ré podléhají zpětnému odběru. 

Smlouvou mezi MO Plzeň 2 – Slo-
vany je jako jedno z míst zpětného 
odběru elektrozařízení – osvětlo-
vacích těles a zdrojů určen sběrný 

dvůr na Koterovské ulici 522/168 (v 
areálu fi rmy ZKS a.s.). To se vzta-
huje na zářivky a úsporné žárovky 
různých druhů, včetně osvětlova-
cích těles a lampiček, pokud tyto 
zdroje osvětlení obsahují. Nevzta-
huje se však na klasické žárovky 
(tzv. edisonky). 

V roce 2011 bylo těchto elektro-
zařízení vybráno ve sběrném dvo-
ře Koterovská a následně předáno 
v rámci zpětného odběru 1209,5 kg. 
V letošním roce bylo dosud vybrá-
no 1134 kg uvedených osvětlova-
cích zdrojů.

 Zatím se může zdát, že vzhledem 

k ostatním jiným elektrozaříze-
ním podléhajícím zpětnému odbě-
ru (např. lednice, televize) je podíl 
vracených světelných zdrojů ma-
lý. To je však dáno poměrně níz-
kou hmotností světelných zdrojů, 
ale i jejich vyšší trvanlivostí opro-
ti klasickým žárovkám. Lze ale 
předpokládat, že s větším využívá-
ním úsporných světelných zdrojů 
(ke kterému dochází i v důsledku 
omezování prodeje klasických zá-
řivek) bude význam zpětného od-
běru příslušných světelných zdro-
jů dále narůstat.

Ing. Jan Vajz, OŽP

EKOLAMP - specialista na světelné zdroje s ohledem na ekologii

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

U P O Z O R N Ě N Í - Konání sběrných dnů ve 2. pololetí 2012 v MO Plzeň 2 – Slovany.
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu.

V rámci přijaté sociální reformy 

připravilo MPSV ČR zcela nový způ-

sob výplaty dávek, jehož cílem je 

snazší přístup klientů k fi nančním 

prostředkům  z dávek a celkové sní-

žení nákladů státu na jejich výpla-

tu. Od července letošního roku bu-

dou nepojistné sociální dávky vy-

pláceny zcela novým způsobem, a 

to prostřednictvím tzv. sKarty, tedy 

karty sociálních systémů. Nový způ-

sob výplaty se týká  příjemců dávek  

v nezaměstnanosti a nepojistných 

sociálních dávek, kterými jsou dáv-

ky  státní sociální podpory, pomoci 

v hmotné nouzi, dávky pro osoby se 

zdravotním postižením a příspěvku 

na péči.  Po přijetí této změny bude 

i nadále zachována možnost výpla-

ty dávky na účet určený příjemcem 

dávky tak, že příjemce zadá plateb-

ní příkaz na příslušném kontaktním 

pracovišti ÚP nebo prostřednictvím 

bankomatu ČS, a.s.. V odůvodně-

ných případech lze do 31.12.2012  pro-

vádět  výplatu dávek  poštovní pou-

kázkou za stávajících podmínek. Po 

tomto datu lze doručování výplat so-

ciálních dávek  prostřednictvím poš-

tovní poukázky zachovat  s využitím  

komerční  služby poskytované za 

úhradu bankovními ústavy. 

SKarta bude vydávána ve 2 varian-

tách:  základní a speciální. Základní 

karta bude mít funkci platební, iden-

tifi kační a autentizační, speciální 

karta  bude mít funkce karty základ-

ní a zároveň bude průkazem osoby 

se zdravotním postižením (průkaz 

TP, ZTP, ZTP/P). Postupně vydáva-

né sKarty nahradí také stávající pa-

pírové průkazy, které měly platnost 

např. do 31.12.2015, popřípadě byla 

jejich platnost neomezená.

Platební funkce karty bude spo-

čívat v čerpání dávek přímo z účtu 

vedeného u ČS, a.s. k sKartě. Karta 

umožní výběr hotovosti z bankoma-

tu, platbu  a výběr hotovosti u ob-

chodníka (cash back), výběr na pře-

pážkách bank a směnáren, převod 

na jiný účet prostřednictvím  ban-

komatu ČS, a.s..

Příjemci dávek nejprve obdrží do-

pis ÚP s výzvou k vyzvednutí  karty 

a v témže čase jim bude poštou do-

ručen PIN. Platnost karty je maxi-

málně 4 roky.

K sKartě je zdarma např. zaslání 

PIN a bezpečnostního hesla, vydání 

karty jednou za 4 roky, zřízení, ve-

dení a zrušení platebního účtu, pra-

videlný měsíční výpis,  zřízení nebo 

zrušení trvalého příkazu z podnětu 

klienta, 1 výběr v měsíci ke každé 

dávce z bankomatu ČS, a.s., platba 

kartou v obchodě. Každý další vý-

běr z bankomatu ČS, a.s. je zpoplat-

něn částkou 6 Kč.

Fyzická, mentální nebo jiná nezpů-

sobilost občana dodržet předepsaný 

postup může být řešena oprávně-

ním jiné osoby, která bude k tomuto 

zmocněna na základě úředně ověře-

né plné moci. Neschopnost  opráv-

něného k zacházení  s sKartou lze 

za podmínek stanovených zákonem 

vyřešit ustanovením zvláštního pří-

jemce těchto sociálních dávek. 

Připomínáme lhůtu pro výměnu 

zvláštního označení vozidla pro par-

kování  osob se zdravotním postiže-

ním, která končí dnem 31.12.2012.  

Jedná se o výměnu označení pro par-

kování  O1 AA a šestimístné číslo, 

které byly vydány  držitelům  prů-

kazů  ZTP a ZTP/P. 

K výměně  se držitel průkazu a 

zároveň vlastník označení dostaví  

osobně, v úřední dny (pondělí, stře-

da) na odbor dopravy Magistrátu 

města Plzně ve Škroupově ul. 5. K 

výměně předloží občanský průkaz,  

průkaz ZTP nebo ZTP/P,  fotografi i 

průkazového formátu a odevzdá stá-

vající označení.         

Od července 2012 platí nový způsob výplaty dávek  



Nejdříve zhodnotíme problema-

tiku z hlediska prodávajícího. Při 

úvaze o prodeji nemovitosti musí-

te zvážit mnoho složitých situací a 

hned na začátku je potřeba se roz-

hodnout, zda jako prodávající jste 

schopni se v problematice sami do-

statečně orientovat nebo využijete 

služeb odborníků.  I při spoluprá-

ci s profesionály je ale dobré, po-

kud máte základní přehled. Proto 

se zmíním o nejdůležitější oblasti o 

správnému určení cenové taktiky.

Pro prodej v rozumném čase a 

za nejvyšší možnou cenu uskuteč-

nitelnou na trhu je velmi důležité 

správně určit počáteční nabídko-

vou cenu. Pokud hned na počátku 

nabídky cenu příliš nadhodnotíte, 

docílíte zpravidla opačného efek-

tu, než by pro vás bylo potřebné. 

Na vaši nabídku nebudou kupují-

cí reagovat a docílíte pouze „okou-

kání“ vaší inzerce a pozdějšího pro-

deje za nižší cenu, než by bylo mož-

né při správném nastavení nabídky 

hned na začátku.

Prodávající zpravidla sázejí na 

sledování cen srovnatelných ne-

movitostí v inzerci. Tento postup 

je v zásadě správný, ale bohužel z 

inzerce jsou patrné pouze nabíd-

kové ceny a nevycházejí ze zrea-

lizovaných obchodů. Většinou je 

úvaha o ceně také limitována ne-

schopností majitelů nemovitosti 

objektivně zhodnotit právě tu svo-

ji nemovitost a v takovém případě 

se hodí pohled takzvaně zvenku od 

někoho nezávislého.

V příštích vydáních se budeme 

věnovat odhadu časového průběhu 

prodeje, zvládnutí „boje s úřady“ a 

právní přípravě nemovitosti a pod-

kladů pro prodej.

Pokud budete chtít znát odpověď 

na jakýkoliv dotaz v oblasti realit-

ních obchodů, pošlete svůj dotaz na 

reality@plzenskyservis.cz nebo 

můžete telefonovat na 603 418 461, 

rád se vám budu věnovat.

 Ing. Jiří Strejc

Půjčky z Fondu rozvoje bydle-

ní jsou poskytovány dle Vyhláš-

ky Statutárního města Plzně 

č.2/2001 o vytvoření a použití úče-

lových prostředků „Fondu rozvo-

je bydlení“.  

Úplné znění vyhlášky Fondu 

rozvoje bydlení je zveřejněno pod 

č. 12/2011 na internetových strán-

kách města Plzně 

http://aplikace.plzen.eu/vy-

hlášky/ .

„Fond rozvoje bydlení“ (dále jen 

FRB) slouží k poskytování půj-

ček na zvelebení bytového fon-

du, obytných budov a jejich sta-

veb na  území městských  obvo-

dů Plzeň 1 – 10.

Prostředky fondu je možno po-

užívat výhradně k poskytování 

půjček na uvedené účely dle vy-

hlášky, při nejnižším úroku 3% 

ročně a nejdelší lhůtě splatnosti  

8 let mimo rok, v němž byla půjč-

ka poskytnuta žadatelům.

Žadatelé půjček z FRB mohou 

být: 

a) právnické i fyzické osoby, kte-

ré vlastní rodinné domy, bytové 

domy nebo byty na území měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany, 

a které přijmou závazek použít 

poskytnutou půjčku podle stano-

vených a ve smlouvě uvedených 

pravidel a podmínek.

b) společenství vlastníků jedno-

tek, které přijmou závazek použít 

poskytnutou půjčku podle stano-

vených 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 úpra-

vy a rekonstrukce je půjčka z 

FRB požadována, musí být star-

ší 5 let. Je – li půjčka poskytnu-

ta za účelem zřízení kanalizač-

ní, vodovodní, plynovodní nebo 

elektrické přípojky, omezení stá-

ří stavby na nejméně 5 let se ne-

požaduje.

Jednotlivé půjčky se poskytu-

jí na základě výběrového řízení. 

Podmínky a termíny výběrových 

řízení na příslušný kalendářní 

rok budou vyvěšeny na úřední 

desce a elektronické úřední des-

ce ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Termíny výběrových řízení 
na r. 2012: 

I. kolo: již uzavřeno  
II. kolo: již uzavřeno
III. kolo: 20.08. – 02.10. 2012

Žádosti o půjčku z FRB se mo-

hou podávat průběžně během ro-

ku 2012, nejdéle však do 2. října 
2012. Poté se provede vyhodno-

cení ve výběrovém řízení dle sta-

novených 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 roz-

voj obvodu a investiční činnosti. 

Poté musí být schváleny   Radou 

městského obvodu Plzeň 2 – Slo-

vany a Zastupitelstvem městské-

ho obvodu Plzeň 2 – Slovany  a 

následně jsou odsouhlasené žá-

dosti postoupeny na MMP – Od-

bor fi nancování a rozpočtu. Ten 

vyzve žadatele k sepsání Smlou-

vy o půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vyhláš-

ky je možné si vyzvednout na od-

boru stavebně správním  a dopra-

vy,  ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Kote-

rovská 83, 3. patro, kanc. č. 314. 

Bližší informace na tel.č. 37 803 

6244. Straková Irena. 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Vážení čtenáři, prodej a nákup nemovitosti je složitý proces a před jeho podstoupením je potřeba zvážit všechny kroky a promyslet možné problémy a úskalí jak pro 

stranu prodávající, tak pro stranu kupující. Proto jsme se rozhodli vás postupně v několika pokračováních seznámit s jednotlivými oblastmi, na které se zaměřit. 

PRODEJ � KOUPĚ � PRONÁJEM � DAROVÁNÍ � OCEŇOVÁNÍ

Makléř Ing. Jiří Strejc, reality@plzenskyservis.cz, tel.: 603 418 461 
www.reality.plzenskyservis.cz

          „Na realitním trhu 
jsme stejně spolehlivý partner 
      jako při správě Vaší nemovitosti“

Systém umožňující našim ob-

čanům odkládat vytříděné slož-

ky odpadu funguje v našem ob-

vodě již řadu let. V této souvislos-

ti je nutno upozornit zejména na 

kladné dopady důsledného třídě-

ní odpadů na životní prostředí. 

    Zejména jde o úsporu ener-

gie, která by jinak musela být 

vynaložena na to, kdyby se vý-

robky získávané z recyklované 

hmoty musely vyrábět z prvot-

ních surovin. Dále se pozitivní 

ekologický efekt odráží v úspo-

ře emisí CO2 – množství tohoto 

plynu s nepříznivým účinkem na 

životní prostředí by vzniklo, po-

kud by s odpady bylo nakládáno 

bez třídění.

   Tyto úspory nám vyhodnocuje 

společnost EKO-KOM a.s., která 

se též významně podílí na krytí 

nákladů za provoz systému sbě-

ru vytříděných využitelných slo-

žek komunálního odpadu a vysta-

vuje příslušné osvědčení o těch-

to úsporách.

    Na základě množství ode-

vzdaného tříděného odpadu činí 

úspora, které bylo tříděním od-

padu na našem obvodě dosaženo 

v roce 2011:

Úspora energie:        46 885 817 MJ

Úspora emisí CO2 ekv.: 1 860,846 t

Z uvedených čísel vyplývá, že 

důsledným tříděním odpadů a 

jejich recyklací dochází ke zlep-

šování životního prostředí. Za to 

všem našim občanům, kteří při-

stupují k třídění odpadů zodpo-

vědně, děkujeme.

Ing. Jan Vajz, ŽP

Díky, že šetříte energie 
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V letošním únorovém Informač-

ním Zpravodaji jste si mohli přečíst 

článek o jménech ulic v našem obvo-

du, která připomínají osobnosti čin-

né v boji za naši svobodu v době 1. 

a 2. světové války. Řada dalších na-

šich ulic nese jméno i po jiných vý-

znamných osobnostech:

     

Suvorovova ulice      

Jedna z ulic v zahradní čtvrti na 

Slovanech nese jméno po Alexan-

dru Vasiljevi-

či Suvorovo-

vi (1729–1800), 

ruském voje-

vůdci a vojen-

ském teoreti-

kovi. Tento vy-

nikající stra-

tég nebyl ni-

kdy poražen. 

V době napo-

leonských vá-

lek při návratu z tažení v Itálii byd-

lel ve dnech 16.–18. 12. 1799 v Plzni, 

jak připomíná pamětní deska na 

domě U bílé růže na náměstí Re-

publiky č. 2.

Sladkovského ulice      

Ulice, kterou vede odbočka tram-

vajové linky č. 2 ze Slovanské tří-

dy na Světo-

var se jmenu-

je Sladkovské-

ho. Karel Slad-

kovský (1823-

1880) byl vý-

znamným po-

litikem a novi-

nářem, jedním 

ze zakladate-

lů mladočeské 

strany a záro-

veň její první předseda.  Za účast v 

májovém povstání v r. 1848 byl od-

souzen k trestu smrti. Pak byl jeho 

trest změněn na doživotí a v r. 1857 

byl amnestován.

Barákova ulice      

Tato ulice nese jméno po Josefu 

Barákovi (1833-1883), mladočeském 

politikovi, spi-

sovateli a novi-

náři. Byl popu-

lární zejména 

mezi student-

stvem a dělnic-

tvem. Podílel 

se na založe-

ní Národních 

listů, Dělnic-

kých listů, stal 

se spoluvyda-

vatelem alma-

nachu Máj, vydával radikálně de-

mokratický časopis Svoboda.

Barrandova ulice       
Jmenuje se po francouzském ge-

ologu a paleontologu Joachimu 

Barrande (1799-1883). Prozkou-

mal území čes-

kých prvohor, 

které proto ne-

se po něm jmé-

no barrandien. 

Pražská čtvrť 

Barrandov se 

též jmenuje po 

tomto vědci . 

Své výzkumy v 

Čechách popsal 

v díle o 22 svazcích. Svou rozsáhlou 

knihovnu a sbírky věnoval Národ-

nímu muzeu v Praze.

Sad Františka Křižíka
Kromě Křižíkových sadů v cent-

rální části Plzně je také Sad Fran-

tiška Křižíka v 

Božkově. Fran-

t išek  Křiž ík 

(1847-1941) do-

byl světového 

věhlasu přede-

vším za svou 

o b l o u k o v o u 

lampu. Zaslou-

žil se o rozvoj 

českého elek-

trotechnického průmyslu, o elek-

trickou tramvajovou dopravu a vý-

stavbu elektráren. Záchody na ná-

městí Republiky byly původně sta-

nicí Křižíkovy elektrické dráhy. V 

Křižíkových sadech má památník 

s bustou. V domě U zvonu zboře-

ném po záplavě v r. 2002 míval Kři-

žík svou dílnu.

Farského ulice
Tato ulice na Petrohradě nese 

jméno po vlasteneckém knězi, spo-

luzaklada-

teli a prv-

n í m  p a -

triarcho-

v i  C í rk -

ve česko-

slovenské 

(dnes Círk-

ve československé husitské) Kar-

lu Farském (1870-1927). Na budově 

Gymnázia na Mikulášském náměstí 

je umístěna pamětní deska s bustou 

tohoto církevního představitele. Ka-

rel Farský zde v tehdejší reálce pů-

sobil také jako pedagog.

Jiráskovo náměstí
Spisovatel a dramatik Alois Jirá-

sek (1851-1930) proslul především 

svými realistickými historickými 

romány, jež se ve své době těšily 

značné oblibě. V rozsáhlé románo-

vé a povídkové 

tvorbě zachytil 

především růz-

né etapy husit-

ského reform-

ního hnutí, do-

bu národního 

obrození a pro-

t i f e u d á l n í ch 

bouří. Četná je-

ho díla byla zfilmována. Jsou po 

něm pojmenovány ulice v každém 

trochu větším městě.

Neumannova ulice
Stanislav Kostka Neumann (1875-

1947) byl básníkem, publicistou, pro-

zaikem, literár-

ním a výtvar-

ným kritikem, 

redaktorem a 

v yd avat e l e m 

řady časopisů. 

Zprvu měl blíz-

ko k anarchis-

tickému hnutí, 

za účast ve skupině radikální mlá-

deže Omladině byl odsouzen do vě-

zení. Později se přiklonil v básnické 

tvorbě k proletářské poezii a v reak-

ci na rostoucí politické napětí v Ev-

ropě k tvorbě protifašistické.

Čapkovo náměstí        
Karel Čapek (1890-1938), prozaik, 

dramatik, básník, novinář a překla-

datel, je jedním z nejvýznamnějších 

českých spiso-

vatelů. Patřil k 

okruhu přátel 

T.G.Masaryka.

Ve svých dí-

l e c h  s t r a n i l 

obyčejným li-

dem a v době 

nástupu nacis-

mu v soused-

ním Německu 

zaujal nekom-

promisní postoj na obranu demo-

kracie. Zemřel ještě před začátkem 

okupace naší země, jeho bratr a čas-

tý spoluautor Josef  Čapek zemřel v 

koncentračním táboře.

 

Wolkerova ulice 
Jiří Wolker (1900-1924) byl předsta-

vitelem proletářské poezie 20. let. 

Pro jeho tvorbu je charakteristická 

nová, neotřelá 

poetika, mrav-

ní opravdovost, 

touha po har-

monizaci mezi-

lidských vzta-

hů a sociální cí-

tění. Ač žil vel-

mi krátce, pro-

tože záhy one-

mocněl tuber-

kulózou, jeho obliba a vliv na ce-

lé generace byl značný. Vedle bás-

nických sbírek psal i prózu a po-

hádky.

 

Na Petrohradě je dále celá řada 

dfalších ulic, jež byly pojmenová-

ny po významných osobnostech na-

ší historie: 

Rejskova ulice 
Matěj Rejsek (1445-1506), stavitel z do-

by pozdní vladislavské gotiky, byl čin-

ný především v Praze a Kutné Hoře.

Hlavanova ulice 

Plzeňský vlastenecký arciděkan 

Antonínu Hlavan (1796-1868) přispěl 

ke kulturnímu rozvoji Plzně a české-

ho školství.

Jablonského ulice
Boleslav Jablonský, vlastním jmé-

nem Karel Eugen Tupý (1813-1881), 

byl oblíbený vlastenecký spisovatel 

a básník, kněz a právník. Část života 

prožil v Polsku.

Rubešova ulice
František Jaromír Rubeš (1814-1853) 

byl český básník a prozaik.

Houškova ulice
JUDr. Karel Houška (1833-1889) byl 

plzeňským purkmistrem.

Guldenerova ulice
Bernard Guldener (1836-1877) byl pl-

zeňský dramatik, původním povolá-

ním právník.

Dále jsou na Slovanech ulice:

Rychtaříkova ulice
Jan Rychtařík (1819-1902), pedagog, 

pěvec a vědec se stal prvním ředitelem 

České hlavní školy v Plzni. 

Kostincova ulice
Antonín Kostinec se narodil v r. 1826. 

Zabýval se problematikou menšin a vě-

noval se také turistice.

Strnadova ulice
Josef  Strnad (1852-1930), plzeňský 

historik a archivář, byl členem komi-

se pro pojmenování ulic.

Sudova ulice
Stanislav Suda (1865-1931) byl nevido-

mý hudební skladatel. Pamětní desku 

má ve Starém Plzenci. 

Částkova ulice
František Částek (1883-1915), organi-

zátor českého školství, se stal prvním 

ředitelem plzeňského českého reálné-

ho gymnázia.

Brojova ulice
Stanislav Broj (1901-1950), rolník a 

politik, poslanec za Lidovou stranu 

v Národním shromáždění, skončil v 

době vykonstruovaných procesů na 

popravišti.

Není zrovna nejvkusnější ulice 

přejmenovávat, čemuž byly v mi-

nulosti opakovaně vystaveny pře-

devším hlavní třídy. Pokud se uli-

ce nejmenují neutrálně a nesou ně-

čí jméno, ať to tak pokud možno zů-

stane, ale bylo by vhodné vědět, po 

kom se to vlastně jmenují. Během 

doby také došlo v některých přípa-

dech k tomu, že některé osobnosti 

stejného jména jsou, nebo alespoň 

po nějaký čas byly známější, než ty, 

po nichž ulice původně  pojmenová-

ny byly. Proto je dobře si to občas 

připomenout.

   Stanislav Bukovský

Jména ulic na Slovanech
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Ve dnech 2. července až 3. srp-

na se uskutečnil v KD Šeříková už 

11. ročník příměstského tábora. O 

tom, pro koho je určený a co v něm 

děti mohou poznat, jsme v minu-

losti už napsali dost. Proto mně 

dovolte, abych připomněl ty, kte-

ří se na realizaci tábora podílejí a 

touto cestou jim poděkoval. Rostou-

cí zájem ze strany dětí i rodičů (v 

letošním roce tábor navštívilo přes 

180 dětí) svědčí o tom, že to dělají 

na výbornou.

Tábor pořádal a ze svého rozpoč-

tu hradil MO Plzeň 2-Slovany s při-

spěním s. p. Lesy ČR. 

Na zajištění programu se podíle-

li a spolupracovali: Techmánie, Le-

sy České republiky, s.p., Animánie, 

Městská policie, HZS stanice Kote-

rovská, dobrovolní hasiči z Kote-

rova, Vodní záchranná služba Pl-

zeň II, Foto Černý, West Park Pl-

zeň, Martina Párová, divadlo Ele-

ments a divadlo Jáji a Páji Jihlava, 

hudební skupina Petra Kratochví-

la MHS, armáda ČR, sokolník Jan 

Zaleš,  Jitřenka o. s., Muzeum stra-

šidel a RLA Stallion.  

Stravování připravovali: V. Vilí-

mec a H. Benešová.

O děti se staral kolektiv vedoucích 

vedený Jiřím Růžkem – Filip, Han-

ka, Terezka, Jana, Janina, Anička, 

Verča, Lenča a Klárka.  

Ještě jednou všem moc a moc dě-

kuji.

Zdeněk  Červený

O tábor v Šeříkovce byl 
rekordní zájem Š k o l n í  r o k 

2011/12 byl pro 13. 

ZŠ Plzeň v Habr-

mannově ulici vý-

roční. Ze starých 

kronik jsme zjisti-

li, že právě před 30 

lety se „Třináct-

ka“ přestěhovala 

z Houškovy uli-

ce a výuka začala 

probíhat ve stáva-

jící budově – v ro-

ce 1981 v Sibiřské, 

nyní v Habrman-

nově ulici.

K tomuto výročí 

se konala během školního roku řa-

da menších či větších akcí. Z těch 

zásadních to byl 12. listopadu 2011 

Velký den otevřených dveří a 31. 

května 2012 slavnostní Školní aka-

demie. Obě akce přilákaly velké 

množství návštěvníků, kteří nešet-

řili pochvalami na adresu žáků i je-

jich učitelů. Všem, kteří naši školu 

podpořili návštěvou či dokonce fi -

nančním darem za vystou-

pení dětí, moc děkujeme a 

věříme, že nám i nadále za-

chováte přízeň.

A co jiného se během škol-

ního roku podařilo usku-

tečnit? Některé třídy 1. 

stupně vyjely na ozdravný 

pobyt do školy v přírodě. 

Tentokrát žádné bakterie 

žákům pobyt nepřekazily, 

děti ani učitelé se počasím 

nenechali odradit a dubno-

vý týden si na Šumavě opravdu uži-

li. Sedmáci a osmáci vyjeli na cyk-

listicko-turistický kurz, kde si upev-

ňovali fyzičku při výšlapech či vý-

jezdech do okolí Melchiorovy Hu-

ti. Fyzická zdatnost se jim na konci 

června hodila při sportovním dni. 

Po loňské premiéře si druhostupňá-

ci zopakovali souboj se stejně starý-

mi žáky z Masarykovy ZŠ. 

Škola podporuje všechny žáky, kte-

ří po vyučování aktivně tráví volný 

čas. A tak jsme rádi, že mezi sebou 

máme výborné plavce, fotbalisty či 

golfi sty, umělce z oblasti výtvarné 

či hudební. Ti pak také reprezentu-

jí naši školu v různých soutěžích. 

Již tradiční je účast našich žáků v 

dopravní soutěži. Letos se družstva 

starších i mladších žáků opět probo-

jovala do krajské-

ho kola, kde obě 

obsadila ve vyrov-

nané konkuren-

ci krásná 3. mís-

ta. Náš pěvecký 

sbor Habrmánek 

se umístil ve stří-

brném pásmu na 

Krajské přehlíd-

ce školních dět-

ských pěveckých 

sborů.  

Ale to rozhodně není vše, v uplynu-

lém roce proběhlo ještě mnoho dal-

ších a dalších třídních, ročníkových 

či celoškolních akcí a akciček. O dal-

ších se můžete dočíst v naší kronice 

na www.13zsplzen.cz. Za práci dětí a 

jejich učitelů patří všem velký dík a 

přání klidně prožitých prázdnin

Zdeňka Vrátníková,
13. ZŠ Plzeň

Třináctka v roce oslav

Očekávání miminka je pro většinu 

budoucích rodičů velmi radostným 

obdobím. V duchu si představuje-

me, jaké asi bude, jaké bude mít oči 

či nos, ale ze všeho nejvíce si přeje-

me, aby vše proběhlo v pořádku a 

miminko bylo zdravé. Tam, kde se 

toto největší přání zcela nenaplní, 

mohou pomoci služby rané péče. 

Raná péče pomáhá rodinám s dět-

mi s handicapem od narození do sed-

mi let v jejich náročné situaci, sna-

ží se předcházet vzniku postižení ne-

bo zmírnit jeho důsledky  a podpo-

řit celou rodinu tak, aby mohla vést 

co nejvíce plnohodnotný život. Stě-

žejní službou jsou konzultace v ro-

dinách – děti i rodiče mohou zůstat 

ve svém přirozeném prostředí, kde 

nejlépe přijímají no-

vé podněty a infor-

mace. Základní služ-

by rané péče jsou le-

gislativně zakotve-

ny v Zákoně o soci-

álních službách. Ro-

dinám jsou poskyto-

vány zdarma. 

Středisko pro ra-

nou péči Plzeň, 

o.p.s., nabízí své 

služby rodinám s 

dětmi se zrakovým 

a kombinovaným 

postižením na úze-

mí Plzeňského a 

Karlovarského kra-

je již od roku 2002, 

kdy za význam-

né podpory měs-

ta Plzně získalo 

své prostory v To-

manově ulici č.5, 

kde sídlí dodnes. 

Za tu dobu prošly 

službami středis-

ka stovky rodin. 

Jeho tým porad-

ců  tvoří vysoko-

školsky vzdělaní 

speciální pedago-

gové. 

Deset let půso-

bení střediska je 

pro nás význam-

nou událostí, pro-

to pořádáme 5. 

září 2012 od 16 hodin Zahrad-
ní slavnost. Tímto zveme všech-

ny bývalé i současné klientské ro-

diny, dlouholeté spolupracovníky z 

řad odborné veřejnosti, podporující 

úředníky a donátory. 

Deset let s rodiči křehkých a přesto 

houževnatých dětí. Deset let s těmi, 

kteří významně obohacují náš kaž-

dodenní „běžný“ život. Deset let s tě-

mi, kterým osud druhých není lhos-

tejný. Deset let s vámi. Děkujeme!

 Zuzana Pecháčková, 
poradce rané péče

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň

Tel. 377 420 035, 724 400 815
www.ranapece.eu

Nejste na to sami –  jsme s vámi 10 let
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Sportovní areál ŠKODA SPORT 

PARK v Malostranské ulici je nej-

navštěvovanějším zařízením svého 

druhu  v našem obvodě. I z tohoto dů-

vodu je správa a provoz náročná ze-

jména na fi nanční prostředky.  V mi-

nulých letech byla správa prováděna 

soukromou společností na základě 

koncesní smlouvy, která byla na do-

bu určitou tří let.  Správce - konce-

sionář prováděl komplexní správu, 

drobné  opravy a  úklid areálu a rov-

něž provozoval  stánek s občerstve-

ním a lanové centrum. Za tuto veš-

kerou činnost mu byl placem čtvrt-

letně koncesní poplatek.  Před  sta-

noveným termínem ukončení kon-

cesní smlouvy provedl odbor majet-

ku a investic její vyhodnocení a na 

základě toho vedení MO Plzeň2 – Slo-

vany došlo k závěru, že bude vhod-

né smlouvu již neprodlužovat a vy-

psat výběrové řízení na správu a pro-

voz ŠKODA SPORT PARKU za jiných 

podmínek. „Správa Škoda sport par-
ku formou koncese, pro kterou se ob-
vod rozhodl před několika lety, byla 
velmi nákladná a značně nevýhod-
ná. Proto jsme se rozhodli tento stav 
radikálně změnit. Vybraný správce 
bude mimo jiné za stánek s občerst-
vením a lanové centrum platit regu-
lérní nájem, obvod bude moci získá-
vat příjmy z reklamy. Provoz parku 
už nebude ztrátový a také tím značně 
ušetříme. Nový správce je i  více moti-
vován, což by mělo přispět ke zkvalit-
nění a rozšíření nabídky služeb v ce-
lém areálu.“ uvedl k tomu místosta-

rosta obvodu Jan Fluxa.

 Správa byla rozdělena na dvě ob-

lasti – správa a provoz sportovišť a 

pronájem stánku s občerstvením a 

lanového centra. Tato koncepce je v 

platnosti od 1. července 2012. Správ-

ci je hrazen poplatek za správu, ale 

naopak za pronájem stánku s občer-

stvením a pronájem lanového centra 

dostává obvod do svého rozpočtu ná-

jemné.  Na oplocení areálu - u vstu-

pu - mají fi rmy možnost pronajmout 

si plochu  pro svou reklamu.  Stejně 

tak je možné pronajmout si jednot-

livá sportoviště na danou hodinu, 

či celý areál za účelem komerčním 

– prezentace fi rmy, uspořádání spor-

tovního dne pro zaměstnance fi rmy. 

Rezervaci je možno provést buď na 

webových stránkách (http://www.

skodasportpark.cz/) nebo přímo u 

správce. Změnou způsobu správy a 

provozu areálu očekává obvod úspo-

ru cca 100 tis. Kč ročně. 
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ŠKODA SPORT PARK  s novými pravidly

V areálu T. J. okol Plzeň V. v Kláš-

terní ulici v Plzni se na počátku 

června uskutečnil  1. ročník fl or-

balové soutěže, které se zúčastnilo 

60 dětí z městského obvodu Plzeň 

2. Zastoupení měla 21. ZŠ, 12. ZŠ, T. 

J. Sokol Petřín a domácí T. J. Sokol 

Plzeň V.  Děti ve věku od 8 do 16 let 

bojovaly ve třech kategoriích. Díky 

sponzorům byly odměněny všech-

ny, i když očividně největší odmě-

nou byla jejich radost ze hry. 

Poděkování za úžasnou atmosfé-

ru celé soutěže patří všem dětem, 

rodičům, trenérům, stejně tak tý-

mu, který  zabezpečoval chod zá-

vodu a obzvláště pak rozhodčím 

Janu Sutnarovi a Liborovi Chvoj-

kovi.  Pokud bude i nadále zájem 

dětí i sponzorů o tuto akci, rádi 

ji zopakujeme na podzim letošní-

ho roku.

Bc. Martina Wűrfl ová,
náčelnice T.J.Sokol Plzeň V.

Florbal opět na podzim?
I letos se první víkend v červnu 

na antukových kurtech TJ Sokola 

Hradiště konal tradiční volejbalový 

turnaj smíšených družstev „Setká-

ní u jezu”. Přes počáteční nepřízeň 

počasí jsme se nakonec sešli v hoj-

ném počtu devíti týmů. Celý tur-

naj se odehrál v přátelském duchu 

a dobré náladě. Účastníci si mohli 

svlažit hrdlo v nově zrekonstruova-

né restauraci Na Plovárně a otuži-

lí jedinci vyzkoušeli teplotu vody v 

Úhlavě. Vítězství z loňského roku 

obhájilo družstvo Bulhaři před tý-

my Kropáč a Hromádky. V dalším 

pořadí se sestupně umístili  Šéďáci, 

Zegoni, Šakalí Dech, Hraju, Tygříci 

a Hradiště. Všem účastníkům děku-

jeme za hladký průběh celého dne 

a těšíme se na další shledání u pří-

ležitosti turnaje “O pohár starosty 

ÚMO 2”, který proběhne 1. září. 

Za pořádající oddíl  Hraju, 

TJ Sokol Hradiště

Setkání u jezu

Naše 21. ZŠ v Plzni se vydala na 

poznávací zájezd do Německa. Pro-

šli  jsme mokřinami ve Spreewal-

du a projeli  na pramicích řeku v 

Lübenau. Dokonce jsme měli mož-

nost ochutnat místní speciality. V 

Berlíně jsme vyjeli na te-

levizní věž, prošli  se uli-

cí Unter den Linden a dě-

ti mohly vidět mezi jiný-

mi i chrám Panny Marie, 

Neptunovu kašnu či Čer-

venou radnici. 

Další den nás čekala 

Braniborská brána a pro-

hlídka říšského sněmu. 

Před odjeden do Sealife 

jsme si prošli pomník obě-

tem holocaustu u Brani-

borské brány. Jak už jsem 

se zmínila, navštívili jsme 

Sealife, kde jsme měli 

možnost pokochat se del-

fíny, žraloky, rejnoky či mořskými 

koníky. Nakonec jsme viděli kostel 

Gedächtniskirche, který byl pone-

chán zničený jako výstraha  2. svě-

tové války. Poslední den našeho po-

znávacího výletu jsme se projeli lo-

dí kolem nejkrásnějších míst 

Berlína a poté zamířili do Po-

stupimi na prohlídku zámku 

Sansoucci čili „německého 

Versailles“. Po odpočinutí v jeho 

zahradách jsme se vydali na cestu 

zpátky do Plzně.

   Ivana Šanovcová

Willkommen  Berlin

Kontakty : 
http://www.skodasportpark.cz/

- Úřad městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany, odbor majetku a inves-

tic – paní Hana Strnadová, tel.: 37 

803 6220, mobil 606 607 225 – kont-

rola správce, pronájem areálu ke 

komerčním účelům, pronájem plo-

chy pro reklamu

- Ing. Pavel Venclík, správce are-

álu, rezervace sportovišť, tel.: 606 

825 429 

Lanové centrum a stánek s občer-

stvením:

Provozovatel: Summit Drive s.r.o.

Jan Trávníček tel.: +420 739 005 

699, jan.travnicek@summit-dri-

ve.cz,

Servis a půjčovna sportovních 

potřeb:

Martin Homan – tel.: +420 602 252 

031, martin.homan@seznam.cz
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