
Vážení čtenáři a spoluobčané,

většina z nás má v těchto dnech pravděpodob-

ně již po dovolené. Věřím, že  vydařené. Uply-

nulé měsíce ale určitě nebyly pro náš obvod 

dobou odpočinku. Několik akcí bylo zdárně 

dokončeno, několik  jich v současné době ješ-

tě probíhá, další byly zahájeny a jiné jsou ve 

stadiu plánování. 

Mezi ty úspěšně dokončené můžeme určitě 

zařadit rekonstrukci Mikulášského náměstí, 

které bylo slavnostně otevřeno 13. září, stejně 

jako realizaci nového hřiště ve Chvojkových lomech, zpřístupněné-

ho veřejnosti začátkem září. Jednou z akcí, které v současnosti pro-

bíhají, je například úprava vnitrobloku na nám. Gen. Píky proti ba-

zénu, jejíž dokončení  předpokládáme koncem listopadu.

Nemalou radost nám udělalo také 12. září, kdy  byla (konečně) slav-

nostně „odstartována“ rekonstrukce Koterovské návsi. Mezi inves-

tice zatím jenom plánované patří například výstavba cyklotrasy a 

lávky na Božkovském ostrově. Žádosti o dotaci dalo „zelenou“ Za-

stupitelstvo města Plzně 6. září 2012.

Přejme všem dokončeným akcím, ať dobře slouží svému účelu, všem 

rozpracovaným jejich včasné dokončení …. A těm plánovaným?  Ať 

se brzy zařadí mezi zahajované!

Nám všem pak přeji krásné podzimní dny, 

 
Ing. Lumír Aschenbrenner,

starosta MO Plzeň 2 - Slovany
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Kapela  pětatřicátého  plzeňské-

ho  pěšího  pluku  FOLIGNO slaví  

v těchto  dnech  10.  výročí  svého  

založení. Toto  jedinečné  hudeb-

ní  těleso, které  se  váže  k  městu  

Plzni  a  jeho  dlouholetým  tradi-

cím,  bylo  obnoveno díky  nezměr-

nému úsilí  jejího  zakladatele   a  

čestného  předsedy  pana  plk. Ota-

kara Lichtenberga,  který  bohužel  

právě  před  třemi  měsíci  tragic-

ky  zahynul. 

Především  pan  plukovník,  který  

téměř  před  dovršením  osmdesáti  

let  svého  věku  neúnavně  usiloval  

o  založení  a  podporu  této  Kapely,  

přivedl  toto  hudební  těleso  k jeho  

vysoké  úrovni  tím,  že  na  něj  kladl  

nemalé  nároky.  Usiloval  o  Kapelu,  

která  by  dokázala  nejen  důstojně  

reprezentovat  při  slavnostních  pří-

ležitostech  nebo  pietních  aktech,  

ale  vyžadoval  také,  aby  dokázala  

přednést  koncertní  skladby  k  po-

slechu,  které  ostatní   kapely  ne-

mohou  vzhledem  ke  svému malé-

mu  počtu  členů  provést. 

pokračování na str. 2

Pětatřicátníci slaví první desetiletí

Po dvou letech postupných 
úprav se veřejnosti otevřelo Mi-
kulášské náměstí. Parkový ráz  
tak získalo místo, kde se dří-
ve nacházelo hřiště a městská 
ohrada  v roce 1902. Přes výraz-
né kompoziční změny v minu-
lých desetiletích jej nynější ob-
nova vrací k prvotní podobě. Je 
zachována původní dispozice 
včetně lipových alejí.  Přestavba 
byla zahájena na podzim roku 
2010 s fi nanční náročností v cel-
kové výši 36 milionů korun. 

„Rekonstrukční práce byly rozlo-

ženy do tří let vzhledem k tomu, že 

město nemohlo jednorázově tako-

vou sumu uvolnit,“ vysvětluje ná-

městek primátora Miloslav Šimák. 

Návrh celkové obnovy Mikuláš-

ského náměstí zpracovaný týmem 

pod vedením architekta Karla Han-

zlíka vychází z původní pravidelné 

dispozice náměstí. 

„Dává vyniknout významným bu-

dovám a přitom odpovídá součas-

nému životnímu stylu,“ uvádí Ha-

na Hrdličková, vedoucí oddělení 

urbanistické zeleně Správy veřej-

ného statku. 

Na základní studii řešení rekon-

strukce náměstí spolupracoval rov-

něž Václav Weinfurter, významný 

zahradní architekt, který se mimo 

jiné autorsky podílel na úpravách 

zahrad Pražského hradu.  

Základní kostru prostoru tvoří 

dvojité lipové aleje, které lemují pě-

ší komunikace. Rozdělení plochy na 

průchozí a relaxační zajišťují živé 

plůtky z ptačího zobu. Ty jsou pod-

pořeny drátěným systémem, aby 

především v prvních letech po zalo-

žení nedocházelo k poškozování ke-

řů pošlapáváním ́ uspěchanými´ ob-

čany. Zároveň zamezují vstupu psů 

do prostoru, který lidé především v 

teplém počasí mohou využívat k re-

laxaci na trávníku obdobně jako v 

historickém jádru města.  Pro ven-

čení psů mají sloužit travnaté pásy 

vně delších stran náměstí. 

pokračování na str. 3

Na Mikulášské náměstí 
se vrátily lipové aleje
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Zprávy z jednání zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Jednání ZMO dne 
25.09.2012.ZMO při-
jalo celkem 13 usne-
sení, z nichž vybí-
rám:

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

- schválilo poskytnu-

tí dotace Sdružení pro 
obnovu památek v Ro-
kycanech a okolí ve vý-
ši 82.000,- Kč; 

- schválilo nové 
názvy ulic Pod Dubem 
a Nad Roklí;

- souhlasilo  s 
předkládanou novelou 
Statutu města s připo-
mínkami; 

dokončení ze str. 1
Na samém  začátku  založení  Ka-

pely  se  plukovník  Lichtenberg  ob-

rátil  na Konzervatoř  v Plzni, kon-

krétně na  pana  profesora  Jiřího  

Žurka,  který  má  s vedením  decho-

vého  orchestru  celoživotní  zkuše-

nosti.  A  tak  se  prvními  členy  Ka-

pely   stali  tehdejší  posluchači  pl-

zeňské  konzervatoře.   Za  celé  dese-

tiletí  absolvovala  Kapela  nespočet  

vystoupení,  kterými  reprezentova-

la  nejen  město  Plzeň,  ale  celý  Pl-

zeňský  kraj. Například   v Thorgau  

a  ve  Weidenu  v  SRN,  v  roce  2006  

při  odchodu  velvyslance  USA  na  

ambasádě  USA  v Praze  a  v říjnu  

toho  roku  na  slavnosti  k založení  

ČSR  v Praze  na  Vítkově.  V roce  

2008  reprezentovala  Kapela  město  

Plzeň  na  festivalech  Kmochův  Ko-

lín, ve  Štětí  a  v Bad  Schlema  a  při  

90. výročí  založení  Československé  

republiky  (v  září   v  italském  Ar-

cu – místě  vzniku  českých  legií,  v 

říjnu  na  české  ambasádě  v Berlí-

ně  apod.).   V roce  2011  byla  Kape-

la  oceněna  plaketou  válečných  ve-

teránů  USA  v  Rokycanech.  V tom-

to  roce  Kapela  reprezentovala  Pl-

zeň  na  festivalu   Koletova  Rtyně  

ve  Rtyni  v Podkrkonoší.  

Kromě  již  pravidelných  vystou-

pení  se  v letošním   roce  Kapela  

prezentovala  na  Dni  Meliny  Mer-

couri  v Plzni  a  Všesokolském  sle-

tu   v  Praze. Stejně  jako  ve  všech  

minulých letech  i  letos  ozdobí  Ka-

pela  pietní  akt  u  pomníku  váleč-

ných  veteránů  11. listopadu v 11 

hodin  v Plzni  na  Homolce. Proto  

popřejme Kapele  pětatřicátého  pl-

zeňského  pěšího  pluku  FOLIGNO 

do  dalších  desetiletí   hodně  úspě-

chů  a  pozorných  i  spokojených   

posluchačů! 

Pětatřicátníci slaví první desetiletí 

Součástí koncepce transparent-

nosti a otevřenosti, kterou přija-

la Rada MO Plzeň 2-Slovany už v 

dubnu loňského roku usnesením 

č. 76/2011, je mimo jiné i transpa-

rentní a odpovědné hospodaření. 

Toho hodlá městský obvod docílit 

využíváním elektronických auk-

cí při výběru dodavatelů.

Aukce na dodávku výpočet-

ní techniky se uskutečnila v ro-

ce 2011 a nyní úřad připravuje 

ve spolupráci s agenturou Gor-

dion další, a to hned dvě: první 

na dodávku hygienických potřeb 

a druhou na dodávku kancelář-

ských potřeb.

Finále elektronické aukce v on-

line přenosu se mohou zájemci zú-

častnit dne 29.listopadu 2012 ve 
12:00  hodin v jednaci mistnosti 

K 001 v budově  Úřadu městského 

obvodu, Koterovská 83.

Bližší informace zájemci nalez-

nou na http://plzen.eu/

Elektronické aukce na Slovanech

Misse přinesla elektrický vozík 
Od jeho hrdinského činu už uběh-

lo dlouhých 16 let, a přesto na něj 

nemůže zapomenout. Zachránil si-

ce svého tonoucího se kamaráda, 

přitom  se však  skoro sám utopil, 

když ho strhl silný proud a stáhl 

ho pod vodu, kde zůstal celých de-

set minut. Podle lékařů prožil kli-

nickou smrt  a i  když se ho podaři-

lo přivést k životu, zůstal ochrnutý 

a na vozíku.  Takto poznala Jana 

Varvařovského plzeňská veřejnost, 

která se mu nyní alespoň částečně 

odměnila.  Díky charitativní akci 

Misse nashromáždily stovky Plze-

ňanů téměř 300 000 korun, za které 

byl pořízen elektrický vozík právě 

pro Honzu. 

Stalo se tak v rámci  projektu Ev-

ropské hlavní město kultury 2015, 

do něhož se zapojily mnohé známé 

osobnosti kultury, mezi nimiž byli 

například bratři Formanovi. Ty si 

lidé mohli pozvat přímo k sobě do-

mů nebo do fi rmy a předat jim tak 

svůj fi nanční dar. Nejvíce se dařilo 

předsedkyni  správní rady společ-

nosti Plzeň 2015 Marcele Krejsové, 

druhý nejčastější výjezd  zazname-

nal architekt  Jiří Boudník  následo-

ván  hercem Martinem Stránským. 

Nejvíce peněz  ale přivezli majitelé 

plzeňské fi rmy Hannah - Stanislav 

Krpejš a Hana Zachariášová.

Misse se uskutečnila i na Slovanech. Na snímku starosta  Městského obvodu Pl-
zeň 2 – Slovany  Ing. Lumír Aschenbrenner s Petrem Formanem. 

Diakonie ČCE realizuje dlouhodo-

bou kampaň, jejímž cílem je změnit 

pohled veřejnosti na seniory, uká-

zat, že stáří - stárnutí má svou 
kvalitu a cenu a upozornit na fakt, 

že starší lidé jsou dnešní společnos-

tí často přehlíženi a podhodnoceni. 

Senioři představují zároveň nejpo-

četnější skupinu klientů, o něž Di-

akonie ČCE pečuje ve svých stře-

discích. 

Je stáří tabu?! 
Plakáty se sloganem „Dnešní ta-

bu se jmenuje stáří“ upozorňují 

na všeobecně platnou skutečnost: 

„Lidé, kterým je 55 roků a více, 
jako by neexistovali. Jen výji-
mečně se s nimi setkáme v médi-
ích jinak než jako s oběťmi neho-
dy či podvodu“. Usilujme společně 

o změnu podobně diskriminujícího, 

stereotypního pohledu.  

Mýty o stáří, aneb…
Na stáří se neumírá www.Ote-

vrenoSeniorum.cz 
Stárnutí je proces, nikoli stav. Ne-

existuje žádný přesně určený čas 

„stáří“, starší lidé jsou řekněme 

jen „mladí lidé s více lety“.  Senio-

ři volí, pracují a nakupují. Starší li-

dé jsou velmi dobrými zákazníky a 

konzumenty různých služeb.  Chce-

me otevřít seniorům - mysl lidí, mé-

dia, veřejné prostory. 

Stáří může dát víc 

I v roce 2012 můžete shlédnout  vi-

deoklip ke kampani s jasným po-

selstvím: „Stáří nám může dát 
víc…“.  Instalace opuštěných seni-

orských předmětů (hůl, kabelka), 

jež se objeví ve veřejných prosto-

rách, zase položí otázky: „Musí se 
ztratit, musí být nejprve okrade-
ni, abychom si jich všimli?“   

Služby pro seniory tvoří podstat-

nou část práce Diakonie ČCE, kte-

rá se stará ročně, opakovaně zhru-

ba o 4 000 seniorů v terénních, am-

bulantních a pobytových službách.  

Podporuje rodinné prostředí se za-

chovanými vazbami, respektuje po-

třeby jednotlivců, pomáhá všem bez 

ohledu na vyznání. 

Stáří nám může dát víc… 
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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 čer-
ných bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale 
u nás se začíná objevovat až v poslední době a poměrně po-
zvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho 
úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytré-
ho“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí 
čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací, 
které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače. 

Mimořád-
n é  j e d n á -
ní RMO dne 
14. 08. 2012. 
RMO přijala 
1 usnesení, 
a to:

- souhlasi-
la  s  textem 

s m l o u v y  o 

podmínkách 

poskytnutí do-

tace z Regio-

nálního ope-

račního pro-

gramu NUTS II Jihozápad na pro-

jekt „Obnova historické části obce 

Plzeň-Koterov za účelem zachová-

ní kulturního a historického dědic-

tví a rozšíření cestovního ruchu“ a 

doporučila Radě města Plzně text 

smlouvy schválit;

Jednání RMO dne 22. 08. 2012. 
RMO přijala celkem 13 usnesení, 
z nichž vybírám:

- schválila použití investičního 

fondu ve výši cca 85.000,- Kč u 5. Ma-

teřské školy v Plzni, Zelenohorská 

25, na pořízení herních prvků na za-

hradu MŠ (houpačku pro nejmenší 

děti a kolotoč);  

- souhlasila s podáním žádosti o 

podporu na projekt „greenways – 

cyklostezka 

přes božkov-

ský ostrov“ 

z Regionální-

ho operační-

ho programu 

NUTS II Jiho-

západ, v pří-

padě poskyt-

nutí podpory 

se zajištěním 

předfinanco-

vání celé rea-

lizace projek-

tu v předpo-

kládané vý-

ši 21,081 mil. Kč z rozpočtu města 

– fondu pro kofi nancování dotova-

ných projektů a s následným do-

fi nancováním projektu z rozpočtu 

MO Plzeň 2 – Slovany ve výši 3,163 

mil. Kč. Současně doporučila Radě 

a Zastupitelstvu města Plzně podání 

žádosti o podporu schválit;

Jednání RMO dne 12. 09. 2012. 
RMO přijala celkem 12 usnesení, 
z nichž vybírám:

- souhlasila s rozborem hospoda-

ření MO Plzeň 2 – Slovany za období 

leden – červen 2012; 

- doporučila Zastupitelstvu měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

schválit názvy nově vznikajících 

ulic Pod Dubem a Nad Roklí;

- souhlasila s předkládanou no-

velou Statutu města s následující-

mi připomínkami:

•  Vyjmout text v článku 28a odst. 5 

písmeno h) ve znění: dotace ze stát-

ního rozpočtu, z fondu Evropské 

unie, z Národního fondu,  popřípa-

dě z jiných zdrojů ze zahraničí, ze 

státních fondů a z rozpočtu kraje

•  Článek 28a odst. 7 písmeno a) do-

plnit bod 3. ve znění: podíl na celko-

vých příjmech z loterií a jiných po-

dobných her dle zvláštního zákona, 

a to ve výši 90 % celkových pří-
jmů z přístrojů umístěných na 
území jednotlivých obvodů

•  Článek 31 týkající se kompetencí 

v oblasti nebytových prostorů ve  

vlastnictví města navrhujeme po-
nechat původní znění

•  Ponechat v příloze č. 7 čl. 14 odst. 

6 – Plní úkoly pověřeného obecního 

úřadu a  obce na úseku evidence 

obyvatel vyjma zpracovávání sou-

hrnných údajů pro ministerstvo 

vnitra a ohlašování úředních změn 

názvů městských obvodů, ulic a čí-

sel popisných a doporučila rozší-

řit rozsah svěřené působnosti měst-

ským obvodům v přenesené působ-

nosti o zajištění vydávání a eviden-

ci občanských průkazů;

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

dokončení ze str. 1
Trávník v centrální ploše náměstí 

je pod automatickou závlahou. Rela-

xační část vedle živých plotů lemu-

jí smíšená rabata tvořená trvalka-

mi a dekorativními keři. Obnovily 

se zpevněné povrchy, dlažba a mla-

ta, instalovalo se veřejné osvětlení, 

nové jsou lavičky a odpadkové koše. 

Z Lochotínského parku se na Miku-

lášské náměstí   přestěhovalo souso-

ší J. K. Tyla. Tím získala skulptura 

místo odpovídající svému významu. 

Busta Jiřího Trnky se přesunula jen 

o několik metrů, a to do jednoho z 

nově postavených vstupních loubí. 

Další loubí u gymnázia skrývá no-

vé pítko, které je dílem výtvarníka 

Václava Fialy.  Zemní práce  v jiho-

východním rohu náměstí zase odha-

lily starou studnu. 

„Vzhledem k tomu, že jsme zjisti-

li, že studna zadržuje dostatek vody, 

nechali jsme ji upravit tak, aby po 

rozboru kvality vody a zjištění vy-

datnosti studny bylo možné tuto vo-

du využívat pro závlahu parkových 

ploch,“ sděluje Hana Hrdličková.

Na rekonstrukci Mikulášského ná-

městí město Plzeň získalo fi nanč-

ní dotaci z Operačního programu 

Životní prostředí z oblasti podpo-

ry Regenerace urbanizované kra-

jiny na obnovu vegetačních prvků 

(tj. trávníků, stromů, keřů) a mla-

tových povrchů. 

Na Mikulášské náměstí... 
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Tento konec léta zdá se mi poně-

kud nešťastným. Tak bych asi pa-

rafrázoval slova klasika a vystihl 

naši současnou situaci. No, posuď-

te sami. Právě nám končí výstavba 

pěších stezek na božkovském ostro-

vě, tamtéž se chýlí ke konci i revita-

lizace zeleně, v Koterově se naopak 

po několikerých odkladech rozjíž-

dí rekonstrukce Koterovské návsi. 

A aby toho nebylo málo, 1. října byl 

termín odevzdání žádosti o dotaci 

na cyklostezku přes božkovský ost-

rov. Ale to stále není všechno. Na ná-

městí generála Píky nám běží stav-

ba 1. etapy rekonstrukce vnitroblo-

ku Habrmannova – Jablonského, 

na protější straně náměstí směrem 

k Chvojkovým lomům připravuje-

me další stavbu - rekonstrukci ta-

mějšího vnitrobloku, zatím pouze 

projekčně. Na božkovském ostrově 

kromě toho všeho a vedle vyčištění 

náhonu a opravy stavidla pracuje-

me na dalších stavebních objektech 

– průlehu a vodním světě. drží nej-

později 3 dny před volbami.

CZ.1.14/3.1.00/11.02186
Výstavba pěších stezek Božkov-
sko - Koterovského rozvoje ces-
tovního ruchu

Tato stavba na božkovském ostro-

vě hrazená z dotace Regionálního 

operačního programu Jihozápad 

je fakticky v této chvíli dokončená, 

zbývá již “jen“ vyřídit příslušné 

papíry. A že jich nebude málo. Vám 

pak můžu nabídnout návštěvu are-

álu spolu s vyzkoušením některé-

ho z nabízených relaxačních cviků 

na jednom ze sedmi cvičebních sta-

novišť s fi tness prvky, nebo jen pro-

cházku po nově vybudovaných ces-

tách v tomto příjemném prostředí.   
        
Přírodní park Božkovský ostrov – 
údržba rekreačního prostoru

Aneb revitalizace zeleně na bož-

kovském ostrově je akce tentokrát 

hrazená z operačního programu ži-

votního prostředí. Po vykácení stro-

mů, které se uskutečnilo v závěru 

loňského roku, dojde letos k náhrad-

ní výsadbě celkem 85 nových stro-

mů, převážně na ostrově, z menší 

části pak na druhém břehu zhruba 

v okolí jezu. Výsadba bude ukonče-

na na konci října. 

 
Greenways – cyklostezka 
přes božkovský ostrov

Také termín pro podání žádosti o 

dotaci v rámci 23. výzvy Regionál-

ního operačního programu Jihozá-

pad skončil už 1. října. Pro tuto vý-

zvu jsme připravili žádost na rea-

lizaci cyklostezky přes božkovský 

ostrov spolu s lávkou přes Úslavu 

a dalším úsekem cyklostezky na le-

vém břehu proti proudu řeky smě-

rem ke Koterovu. Celková délky 

cyklostezky je necelých  900 m, z to-

ho délka lávky pak přesahuje 70 m. 

To vše za odhadovaných 21 mil. Kč. 

Pokud bychom dotaci získali, k re-

alizaci vlastní stavby by došlo v le-

tech 2013 – 2014.  

   
CZ.1.14/3.2.00/05.01590
„Obnova historické části obce Plzeň-
Koterov za účelem zachování kultur-
ního a historické-ho dědictví a rozší-
ření cestovního ruchu“
Rekonstrukce 
Koterovské návsi

Přesný název je „Obnova historic-

ké části obce Plzeň - Koterov za úče-

lem zachování kulturního a histo-

rického dědictví a rozšíření cestov-

ního ruchu“ a stejně jako předešlé 

akce i tato je hrazena z dotace, v tom-

to případě z Regionálního operační-

ho programu Jihozápad. Historie té-

to akce je velmi obsáhlá, dotace by-

la nejdříve přidělena, poté odňata, 

aby nám byla znovu na začátku to-

hoto roku přidělena, tentokrát ja-

ko náhradníkovi. Původně měly 

být práce zahájeny na počátku čer-

vence tohoto roku, z důvodu zdrže-

ní při uzavírání smlouvy s ROPem 

bylo zahájení přesunuto na září. Za 

sebou již máme slavnostní zahájení 

stavby, které proběhlo 12. září přímo 

na návsi. Rozjezd stavby se nám tro-

chu pozdržel z důvodu komplikací 

při projednání způsobu dopravní 

obsluhy a objížděk včetně provozu 

MHD po dobu její realizace. Nako-

nec bylo oproti původním předpo-

kladům, kdy se počítalo, že stavba 

proběhne naráz bez přerušení, zvo-

len takový postup, kdy letos proběh-

ne pouze výstavba kanalizace v levé 

části návsi (tam, kde je sokolovna), 

na zbytek stavby dojde v 1. pololetí 

příštího roku.   
Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic

Horký konec léta 2012 v investicích na Slovanech

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 

jsou poskytovány dle Vyhlášky Sta-

tutárního města Plzně č.2/2001 o 

vytvoření a použití účelových pro-

středků „Fondu rozvoje bydlení“.  

Úplné znění vyhlášky Fondu roz-

voje bydlení je zveřejněno pod č. 

12/2011 na internetových stránkách 

města Plzně 

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

„Fond rozvoje bydlení“ (dále jen 

FRB) slouží k poskytování půjček 

na zvelebení bytového fondu, obyt-

ných budov a jejich staveb na  území 

městských  obvodů Plzeň 1 – 10.

Prostředky fondu je možno použí-

vat výhradně k poskytování půjček 

na uvedené účely dle vyhlášky, při 

nejnižším úroku 3% ročně a nejdel-

ší lhůtě splatnosti  8 let mimo rok, 

v němž byla půjčka poskytnuta ža-

datelům.

Žadatelé půjček z FRB mohou 

být: 

a) právnické i fyzické osoby, kte-

ré vlastní rodinné domy, bytové do-

my nebo byty na území městské-

ho obvodu Plzeň 2 – Slovany, a kte-

ré přijmou závazek použít poskyt-

nutou půjčku podle stanovených a 

ve smlouvě uvedených pravidel a 

podmínek.

b) společenství vlastníků jedno-

tek, které přijmou závazek použít 

poskytnutou půjčku podle stanove-

ných a ve smlouvě uvedených pod-

mínek a použijí prostředky fondu 

na opravy a modernizaci společ-

ných částí domu.

Bytové domy, rodinné domy a by-

tové jednotky, na jejichž úpravy a 

rekonstrukce je půjčka z FRB po-

žadována, musí být starší 5 let. Je 

– li půjčka poskytnuta za účelem 

zřízení kanalizační, vodovodní, ply-

novodní nebo elektrické přípojky, 

omezení stáří stavby na nejméně 5 
let se nepožaduje.

Jednotlivé půjčky se poskytují 

na základě výběrového řízení. Pod-

mínky a termíny výběrových ří-

zení na příslušný kalendářní rok 

budou vyvěšeny na úřední desce a 

elektronické úřední desce ÚMO Pl-

zeň 2 – Slovany.

Termíny výběrových řízení na 
r. 2012 jsou již uzavřeny.

Žádosti o půjčku z FRB se i nadále 

mohou podávat průběžně do konce 

roku 2012 a během roku 2013. Poté 

se provede vyhodnocení ve výběro-

vém řízení dle stanovených podmí-

nek        a žádosti se předloží v nej-

bližším termínu ke schválení orgá-

nům městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany. Podmínky a termíny vý-
běrového řízení na rok 2013 bu-
dou vyvěšeny na úřední desce a 

elektronické úřední desce ÚMO 
Plzeň 2 – Slovany nejdéle do 31. 
ledna 2013.

Žádosti jsou projednávány v rám-

ci komise Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany pro rozvoj obvo-

du a investiční činnosti. Poté musí 

být schváleny   Radou městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany a Zastu-

pitelstvem městského obvodu Pl-

zeň 2 – Slovany  a následně jsou od-

souhlasené žádosti postoupeny na 

MMP – Odbor fi nancování a roz-

počtu. Ten vyzve žadatele k sepsá-

ní 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 in-

formace na tel.č. 37 803 6244, Stra-

ková Irena. 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení



Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2012 k 30. 6. v tis. Kč
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P r o v o z n í    p � í j m y ROZPO��T Skute�nost zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost zbývá �erpat

Da�ové 91 460 42 350 49 110 Místní a zastupitelské orgány 5 415 2 071 3 344

30 568 15 699 14 869 Místní správa 39200 17 158 22 042

Podíl dan� z p�idané hodnoty 49 404 21 615 27 789 Výdaje z finan�ních operací 140 35 105

Správní poplatky 2 770 854 1 916 Ostatní finan�ní výdaje-rezerva 296 0 296

Poplatek ze ps� 1 100 828 272 Zvláštní veterinární pé�e 250 88 162

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 400 515 885 Komunikace 13 705 6 731 6 974

Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 640 360 Propagace 350 59 291

Poplatek  z provozování VHP 4 000 1 031 2 969 Vodní hospodá�ství 350 42 308

Poplatek za zne�iš�ování ovzduší 6 8 -2 P�ísp�vky na provoz MŠ, jeslí 12 395 6 712 5 683

Odvod výt�žku z VHP 1 212 1 160 52 Údržba a opravy MŠ v�etn� zahrad 2 336 1 048 1 288

Neda�ové 9 691 7 804 1 887 Subvence dle usn. ZMO a RMO 1 477 6 1 471

P�íjmy z pronájmu pozemk� SVS 3 000 2 956 44 Volný �as d�tí a mládeže 1 166 272 894

P�íjmy-separace odpad� EKO-KOM 4 000 3 105 895 Nakládání s majetkem obce 3 813 1 433 2 380

Úroky 50 31 19 Odpady 13 196 6 223 6 973

P�íjmy z poskytovaných služeb 564 305 259 Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele� 12 676 4 312 8 364

Sank�ní platby 205 193 12 Komunální služby - WC, územní rozvoj 543 332 211

P�íjmy z hospoda�ení s majetkem 1 850 1 089 761 Sociální dávky a podpory 0 11 -11

Ostatní neda�ové p�íjmy 22 125 -103 Tisk Informa�ního zpravodaje MO 2 360 157 203

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 7 169 4 234 2 935 Kulturní a zájmová �innost pro ob�any 1 437 455 982

Poh�ebné 60 16 44

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 19 308 9 275 10 033 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� 1 968 604 1 364

P�evody z MMP na MO   (+) 4 671 4 671 0 �erpání sociálního fondu 2526 1 329 1 197

Použití vlastních fond� (+) 16 131 5 350 10 781

  - fond rezerv a rozvoje 13 605 4 021 9 584 SOU�ET 113 659 49 094 64 565

  - fond sociální 2 526 1 329 1 197 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 13 969 6 232 7 737

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -1 494 -746 -748 Investice stavební 13 914 6 179 7 735

 - p�evody na MMP 0 0 0 Investice ostatní 55 53 2

 - fond sociální -1 494 -746 -748 CELKEM výdaje 127 628 55 326 72 302

SOU�ET 127 628 63 663 63 965 aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 8 337

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2012 108 320

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2012 127 628 Ing. Miroslav N�mec

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2012 19 308 vedoucí odboru EaP

Podíl dan� z p�íjm� fyz.osob

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP



Noc vědců, největší jednorázová 

akce na podporu vědy a techniky v 

EU, která se pravidelně každý čtvr-

tý zářijový pátek koná na stovkách 

lokalit po celé Evropské unii, zauja-

la v Plzni na 1200 návštěvníků. Pů-

sobivý večer plný show, workshopů, 

přednášek a hudebních vystoupení 

zde po sedmé organizovalo science 

center Techmania.

„Návštěvnost předčila naše oče-

kávání,“komentuje tiskový mluvčí 

Techmanie Tomáš Moravec: „Noc 

vědců jsme v prostorách VOŠ a 

SPŠE na Slovanech zahájili v 17:00 

a prakticky okamžitě se chodby, 

aula i jídelna školy zaplnily stov-

kami návštěvníků, kteří si přišli 

užít vědu na vlastní kůži“, dodá-

vá Moravec.

V průběhu večera, který končil 

návštěvnickou bilancí 1200 osob, 

nezřídka rodin s dětmi a mladými 

lidmi, bylo možné zažít třeba celou 

řadu chemických či fyzikálních po-

kusů, o něž se postarala Techmania 

nebo Katedra chemie při Pedago-

gické fakultě ZČU v Plzni. Inverz-

ní planetárium ukázalo krásy na-

šeho světa, své počtené publikum 

si našla i robotika, interaktivní 

stavebnice, workshopy zaměřené 

na vesmír či logiku a v neposlední 

řadě i studentská punkrocková ka-

pela Treska. 

„Asi nejsilnějším zážitkem by-

la závěrečná show s tekutým dusí-

kem, kdy na konci vybuchl barel a 

mezi nás se rozletěly stovky ping-

pongových míčků“, komentoval Mi-

roslav Kment z Čížkova na Plzeň-

sku: „Kromě toho jsem zde potkal 

známé, které jsem už dlouho nevi-

děl, takže to pro mne bylo nejen o 

setkání s vědou, ale i s přáteli,“ do-

dal Kment. 

Počtem návštěvníků letošní pl-

zeňská Noc vědců lehce předčila 

čísla z loňského roku -  navštívi-

lo ji totiž něco přes tisíc zájemců 

o zábavně podanou vědu. „Je zřej-

mé, že Noc vědců si po sedmi letech 

již našla své stálé publikum, kte-

ré si na oplátku najde tuhle akci, i 

když se změní její lokalita,“ usmí-

vá se tiskový mluvčí Techmanie a 

naráží tak na skutečnost, že Noc 

vědců se letos poprvé od roku 2006 

přesunula z areálu ŠKODA, potaž-

mo z Techmanie, do prostor VOŠ a 

SPŠE v Plzni na Slovanech. Stalo 

se tak díky omezeným venkovním 

prostorám science centra, které ak-

tuálně prochází zásadní dostavbou 

a výstavbou supermoderního 3D 

planetária. 

Návštěvnický provoz Techmanie 

však stavební práce neovlivní: po 

celý říjen zde např. bude otevřena 

rozšířená výstava „Jaderné dny v 

Techmanii“, která pomocí popu-

lárních přednášek představí mýty 

a fakta o jaderné energetice. 
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Zahájení Noci vědců se zúčastnil také místostarosta městského obvodu Slovany 
Mgr. Jan Fluxa.

Plzeňská Noc vědců přilákala 1200 návštěvníků



Zastupitelstvo  Města Plzně už v  

roce 2009 rozhodlo o výrazném roz-

šíření stávajících rekreačních oblas-

tí, a to o tři nové lokality s vysokým 

rekreačním potenciálem - Pytel, Du-

bová hora a Valcha. Všechny jsou v 

péči Správy veřejného statku města 

Plzně (SVSMP), která  následně za-

dala Ateliéru Vrbová  zakázku na vy-

pracování „Studie rekreační oblasti 

Pytel“ zaměřené na využití rekreač-

ního potenciálu lokality Pytel a Šva-

biny, obsahující návrhy turistických 

tras a cyklotras včetně vybavenosti 

pro návštěvníky.

V roce 2010   Komise životního 

prostředí Rady města Plzně uvolni-

la 835.000,- Kč vč. DPH na rozvoj no-

vých rekreačních oblastí, kdy na ob-

novu stezek pro pěší a cyklisty v po-

lesí Pytel bylo z této částky určeno 

235.000,- Kč vč. DPH. Tyto prostředky 

byly  SVSMP použity k obnově sta-

ré tzv. Klostermannovy stezky v pů-

vodní trase. Jedná se o stezku, která 

vede přibližně v polovině lesa Pytel  

od zpevněné asfaltové cesty tzv. „Poš-

tovská“ v trase S – J k umělému ko-

rytu Božkovského potoka a dále pak 

pokračuje po vrstevnici nad odkališ-

těm. Celková částka na opravu této 

stezky činila 428.515,91 Kč vč. DPH,  

přičemž  193.515,91 Kč bylo fi nanco-

váno z  rozpočtu SVSMP. 

Pro plné využití opravené historic-

ké stezky bylo nutné vyřešit překo-

nání umělého koryta Božkovského 

potoka, které stezku přetíná. 

Správa veřejného statku města Plz-

ně proto zadala fi rmě Pontika spol. 

s.r.o., zakázku na vyprojektování 

funkční a esteticky vhodné stavby 

vč. následného projednání s orgá-

ny státní správy. Stavební povolení 

na stavbu Lávky pro pěší v rekre-

ační oblasti Pytel bylo vydáno dne 

9. 11. 2011.

Poptávkovým řízení pak SVSMP 

vybrala zhotovitelskou fi rmu Dře-

vokonstrukce O+ K, spol. s.r.o. z Be-

čova.  Stavební řízení bylo ukonče-

no vydáním Kolaudačního souhlasu 

s užíváním stavby ze dne 6. 9. 2012, 

vydané ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Lávku pro pěší v rekreační oblasti 

Pytel tak plně fi nancovala Správa ve-

řejného statku města Plzně z rozpoč-

tu na údržbu rekreačních oblastí.

Lávka pro pěší v rekreační oblasti Pytel
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RD Plze�-Slovany Novostavby dom� 4+kk a 5+kk od 4,980.000 K�
RD Rokycany 5+1, garáž, pozemek 473 m2 2,950.000 K�
RD Lipnice u Spál.Po�í�í 4+1, podsklepený, poz. 195 m2 1,090.000 K�
RD Lišice 4+2, balkon, sklep, poz. 802 m2 2,350.000 K�
Chata Újezd nade Mží Pro šikovné ruce, možnost další 

slevy
135.000 K�

Chata Rokycany Okrasná zahrada, poz. 393 m2  549.000 K�
Byty 1+1, 2+kk a 3+1 
Plze�-Slovany

R�zné vým�ry a lokality od 798.000 K�

Byt 2+1 St�íbro 50 m2, možnost slevy 660.000 K�
Byt 3+1 Plze�-Košutka Atypický 3,5+1 s lodžií, 80 m2,

2.p., výtah 
1,790.000 K�

Byt 4+1 Rokycany 98 m2, zrekonstruovaný 1,649.000 K�

Jak se pohybovat se psy na území 

města Plzně? Nechat je volně pobí-

hat a dopřát jim svobodu pohybu, 

anebo je mít stále na vodítku a v jis-

tém směru je tím omezovat? 

Vyhláška města Plzně č. 19/2006 ve 

znění pozdějších předpisů mimo ji-

né zakazuje volné pobíhání psů na 

veřejných prostranstvích na území 

města Plzně v prostorách vymeze-

ných v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

Volným pobíháním se pro účely té-

to vyhlášky rozumí pohyb psa bez 

vodítka. A které jsou vymezené 

prostory se zakázaným volným po-

hybem psů?  

Jedná se především o zastavěná 

území města i o některé jiné lokali-

ty.  Přesné vymezení uvedených lo-

kalit lze najít na mapovém portále 

města Plzně: mapy.plzen.eu v zálož-

ce „Zákaz pobíhání psů“ a rovněž je 

vyvěšeno na úřední desce úřadu. 

Při chůzi po chodníku je povin-

nost mít vedeného psa na vodítku 

zřejmá, ale jak je tomu např. v par-

cích, na Homolce a podél řeky?

PODÉL ŘEK
Obecně lze říci, že v lokalitách ko-

lem řek na území Městského obvo-

du Plzeň 2 – Slovany (dále jen MO 

Plzeň 2) lze psy téměř všude nechat 

volně pobíhat. U Radbuzy, na cyk-

lostezce, je třeba dbát na smíšený 

provoz na této komunikaci. Pozor 

také na plašení zvěře a s tím sou-

visející případné porušení zákona 

o myslivosti. 

V PARCÍCH
Na území MO Plzeň 2 je jenom je-

diný park – lesopark Homolka, kde 

je možné volné pobíhání psů. V ji-

ných parcích je zakázáno. 

Venčení by mělo být radostí jak 

pro pejska, tak pro jeho průvodce.  

Ti z nás, kdo venčíme své psy v za-

stavěných územích, byť i v parcích 

a v okolí řek, si ovšem uvědomme, 

že zde většinou nejsme sami a to, 

že náš pes nikdy nic nikomu neu-

dělal, že má rád lidi, děti, to bohu-

žel neobstojí při případném střetu 

s jiným zvířetem, s člověkem apod. 

Pak vzniká pro většinu zúčastně-

ných nepříjemná situace, může s 

tím souviset náhrada škody, bolest-

né, soudní pře a někdy až smutný 

konec – úmrtí. 

Myslete na to vždy, když venčí-

te své psy. 

A odklidit po svém psovi „hromád-

ku“ je už, doufám, zcela běžně pro-

váděná činnost a není potřeba při-

pomínat, že jde o povinnost danou 

zákonem. 

Odbor životního prostředí

Kde můžeme nechat volně pobíhat psy?

Krajský úřad zřídil bezplatnou 

informační linku, na které odbor-

ný lékařský personál podá infor-

mace, jak postupovat v případě po-

dezření na otravu metylalkoholem. 

Telefonní číslo linky je:  800 900 
799.  Pro rychlejší a širší informo-

vání veřejnosti dále uvádíme infor-

mace Zdravotnické záchranné služ-

by k postupu v případě otravy me-

tylalkoholem.

Nejúčinnější formou, jak před-
cházet případným otravám metyl-

alkoholem, je především prevence: 

• obyvatelé by neměli nakupovat 

alkoholické nápoje neznámých zna-

ček 

• je vhodné se vyhýbat nákupu ta-

kových alkoholických nápojů, kte-

ré pochází z nejistých zdrojů či jsou 

prodejné za nápadně výhodné ceny.  

Již nápadně výhodná cena je často 

jediným alarmujícím znakem, který 

by měl budit k výraznému zamyšle-

ní!

První pomoc při podezření na 
požití alkoholického nápoje ob-

sahující metylalkohol:

• pokud došlo k požití a neuběhlo 

od požití více jak 5 hodin, je nutné u 

osoby, která alkohol požila, zvrace-

ní. To je možné tzv. pomocí „strčení 

prstu do krku“, kdy dojde k vyvolá-

ní zvracivého refl exu a posléze k sa-

motnému zvracení.

• poté podáme této osobě 2 až 3 „pa-

náky“ velice kvalitního a čistého al-

koholu. 

• následně je vhodné, aby tato oso-

ba požila 2 tbl. rozdrceného živočiš-

ného uhlí, které jsou rozředěné ve 

sklenici vody. 

… co nejrychleji tuto osobu dopra-

víme do nemocnice

Je-li osoba již v bezvědomí (le-
ží bezvládně a nereaguje na oslo-
vení – ale zdvihá se pravidelně 
hrudník) nebo je zmatená, oblu-
zená apod.

• uložíme ji do stabilizované polo-

hy na boku

• sledujeme dýchání (zda se pravi-

delně zdvihá hrudník) a co nejrych-

leji voláme linku 155.

Zdravotnická linka poradí



SLU�BYPODJEDNOUSTØECHOU

Správa bytových domù SVJ

Pomìrové rozúètování energií

INDIKÁTOR

ZDARMA !!!

Vlevo: pomìrový mìøiè tepla
Vpravo: pomìrový mìøiè tepla s dálkovým radiovým odeètem

Telmetric Plus
Siemeca Walk - By
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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  31.10. a 
8.11.2012 od 16 do 19 hodin)

Zlatou svatbu oslavili dne 15. 9. 2012 v obřadní síni MO Plzeň 2 – Slo-
vany manželé Oldřich a Božena Tolarovi. Členka ZMO Plzeň 2 – Slova-
ny, Mgr. Gabriela Levorová, jim popřála hodně zdraví a štěstí do dalších 
společně prožitých let.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 2. 9. 2012 oslavila své sté narozeniny paní Anna Šárová. K tomuto ži-
votnímu jubileu jí popřál starosta MO Plzeň 2 – Slovany, Ing. Lumír Aschen-
brenner, zástupci sociálního odboru a zástupci Okresní správy sociálního 
zabezpečení. Oslavenkyni přejeme, aby se ve zdraví dožila dalších let.
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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:  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. 

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.

Představitelé druhého plzeňského 

obvodu, koterovských spolků a sta-

vební společnosti Eurovia CS   zahá-

jili obnovu koterovské historické ná-

vsi. Investice za 37,6 milionů korun 

zahrnuje výstavbu a rekonstrukci 

vodovodních sítí, nové úpravy povr-

chů, instalaci mobiliáře a také pro-

středky na podporu turistického ru-

chu. Jen stavební část vyjde na 31 mi-

lionů.  Po dobu realizace budou v Ko-

terově určitá dopravní omezení.  

 „Koterovská náves je jednou z nej-

významnějších památkových rezer-

vací v Plzni. Dlouhé roky byla ale 

investičně zanedbaná. Rekonstruk-

ce se totiž nemohla dělat bez vybu-

dování kanalizace. Na tu však ne-

byly peníze. Získali jsme je až letos 

na jaře, kdy se obnova návsi dosta-

la jako náhradní projekt k dotaci z 

Regionálního operačního progra-

mu NUTS II Jihozápad,“ vysvětluje 

důvody investice a termín realiza-

ce starosta obvodu Lumír Aschen-

brenner. Dotace přesahuje 27,6 mili-

onu korun, zbytek investice doplatí 

město a obvod.

Nově bude vybudována dešťová i 

splašková kanalizace a také vodo-

vod včetně přípojek k jednotlivým 

statkům. Kompletně se zrekonstru-

uje veřejné osvětlení. S energetiky se 

podařilo dohodnout, že pod povrch 

schovají i elektrické vedení. Ve dru-

hé etapě stavby dojde na kompletní 

rekonstrukci komunikací.

„Hlavní silnice bude asfaltová. Par-

kovací plochy, rynek, příjezdové ces-

ty k domům i chodníky budou dláž-

děné,“ říká vedoucí odboru majet-

ku a investic slovanské radnice Vác-

lav Brousek.

Investice se částečně dotkne i 

úprav zeleně, hlavně travnatých 

ploch. Vzrostlé stromy především 

kaštany zůstanou zachovány. Na-

instalují se lavičky, přibude pítko, 

směrové tabule, rozcestníky a in-

teraktivní informační tabule. Bu-

dou poukazovat na turistické zají-

mavosti v příměstské obci i okolí s 

důrazem na historii. Nové využití 

najde i kaplička. Bude sloužit jako 

infocentrum.

Práce zahájí v nejbližších dnech 

po zajištění všech nezbytných vy-

jádřeních dotčených orgánů státní 

správy. V první etapě prací bude ná-

ves neprůjezdná deset dní. Pak se 

opět otevře a bude se pracovat mi-

mo komunikaci. Na podzim potrvají 

práce tak dlouho, dokud budou pro 

venkovní stavební činnost vhodné 

podmínky. Na zimu se práce zasta-

ví a stavebníci se vrátí na jaře, kdy 

vše dokončí.

„Také na jaře, kdy se budou dělat 

povrchy, bude doprava z návsi na čas 

odkloněna. Vždy se ale budeme sna-

žit, aby to bylo na co nejkratší dobu 

a aby to mělo na obyvatele obce co 

nejmenší dopad,“ říká za dodavatel-

skou společnost Eurovia CS ředitel 

závodu Plzeň Jan Muzika.

Pro zvýšení turistického ruchu v 

souvislosti s obnovenou vesnickou 

památkovou rezervací bude Úřad 

městského obvodu Plzeň 2 spolupra-

covat s místními sdruženími, jako 

jsou dobrovolní hasiči, AK Letkov 

nebo TJ Sokol Koterov. 

„Už nyní připravujeme hlavně pro 

naše členy pěší výlety do okolí za za-

jímavostmi. Do budoucna budeme 

zvát i širší veřejnost a víc akce pre-

zentovat. V plánu jsou také cyklový-

lety a přímo na návsi uvažujeme po-

řádat například vinobraní. Zrovna 

minulý týden jsme se domlouvali s 

jedním vinařem,“ říká starosta míst-

ního Sokola František Bartovský.

Radnice pak uvažuje o různých jar-

marcích včetně malých farmářských 

či řemeslnických trhů. A oslovila ta-

ké agenturu CzechTourism, aby ná-

ves zařadila mezi zajímavá místa 

pro návštěvy zahraničních turistů. 

Vzniknou také letáky, kterými se bu-

de Koterov prezentovat v informač-

ních centrech nebo na veletrzích ces-

tovního ruchu.

V Koterově začala obnova památkové rezervace  



Hledám nájem nebytového pro-
storu za účelem podnikání (pro-
vozuji kosmetický salon) a ráda 
bych věděla, co by měla nájem-
ní smlouva obsahovat, aby byla 
v pořádku.

Kvalitní nájemní smlouva, stej-

ně jako jakákoli jiná smlouva je zá-

kladem pro bezstarostné podnikání 

a v případě sporu Vám obvykle za-

jistí také méně komplikovaný prů-

běh sporu. Nájem nebytových pro-

stor se řídí zákonem o nájmu a pod-

nájmu nebytových prostor (zák. č. 

116/1990 Sb. v platném znění). Ná-

jemní smlouva musí být písemná a 

musí vždy obsahovat předmět a účel 

nájmu, tzn. údaj o tom, že se jedná 

ve Vašem případě o pronájem neby-

tových prostor za účelem provozová-

ní kosmetického salonu. 

Vzhledem k tomu, že bude ve Va-

šem případě nájem sjednán za úče-

lem podnikání, musí nájemní smlou-

va obsahovat také údaj o Vašem 

předmětu podnikání v provozov-

ně (umístěné v pronajímaném ne-

bytovém prostoru), který bude od-

povídat Vašemu živnostenskému 

oprávnění.

Nájemní smlouva musí dále ob-

sahovat výši nájemného a úpravu 

úhrad za plnění poskytovaná v sou-

vislosti s užíváním nebytového pro-

storu (tj. úhradu za spotřebu vody, 

elektřiny apod.), nebo alespoň způ-

sob určení těchto úhrad. 

Nezbytnou součástí nájemní 

smlouvy je také určení doby, na kte-

rou se smlouva uzavírá, tj. na dobu 

neurčitou nebo určitou (s uvedením 

konkrétního data skončení nájemní-

ho vztahu).

Pronajímatel a nájemce si dále v 

nájemní smlouvě mohou upravit, 

zda je nájemce oprávněn nebytový 

prostor nebo jeho část přenechat do 

podnájmu jiné osobě. Nedohodnou-li 

se nájemce s pronajímatelem jinak, 

je nájemce oprávněn nebytový pro-

stor či jeho část přenechat do pod-

nájmu jen na dobu určitou a pouze 

s předchozím písemným souhlasem 

pronajímatele. Podnájem musí být 

sjednán stejně jako nájem ve formě 

písemné smlouvy.

Co se týče plateb nájemného a 

úhrad za plnění poskytovaná v sou-

vislosti s užíváním nebytového pro-

storu, platí, že, pokud se pronajíma-

tel s nájemcem nedohodne jinak, 

hradí se nájemné spolu s úhradou 

za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním nebytového prostoru v 

měsíčních splátkách předem k prv-

nímu dni kalendářního měsíce, za 

který platba náleží.

V nájemní smlouvě dále doporuču-

jeme upravit skončení nájmu, zejmé-

na výpověď z nájmu. Neupravíte-li si 

tuto oblast v nájemní smlouvě, může 

pronajímatel a nájemce nájem na do-

bu neurčitou písemně vypovědět bez 

udání důvodu a nájem na dobu urči-

tou písemně vypovědět před uplynu-

tím sjednané doby ze zákonem stano-

vených důvodů (viz. ustanovení § 9 

zákona o  nájmu a podnájmu neby-

tových prostor). Nedohodnete-li se s 

pronajímatelem v nájemní smlouvě 

jinak, činí výpovědní lhůta 3 měsí-

ce a počítá se od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi 

druhé straně nájemního vztahu.

S ohledem na možná specifi ka Va-

šeho případu Vám doporučuji ob-

rátit se s vypracováním návrhu ná-

jemní smlouvy na advokáta, případ-

ně návrh nájemní smlouvy s advoká-

tem konzultovat.

Mgr. Monika Košanová,
advokátka

tel.: +420 775 161 106, 

www.akkosanova.cz

Pro hladký prodej je nutné dát do 

souladu skutečný stav nemovitos-

ti se zápisem na Katastrálním úřa-

du. Velmi často jsou zapsána růz-

ná zatížení nemovitosti, která už 

nejsou platná. Může se jednat o již 

vyřešené exekuce, zástavní smlou-

vy, ale i věcná břemena vztahující 

se k již nežijícím osobám a podob-

ně. Stává se také, že po stavebních 

úpravách a kolaudaci objektu ne-

dojde k aktualizaci údajů v kata-

stru a nemovitost zapsaná napří-

klad jako objekt určený k bydlení, 

ale ve skutečnosti jde o nebytový 

prostor a opačně, v některých pří-

padech vůbec nedošlo k zápisu do-

končené a zkolaudované stavby.

Zpravidla lze problémy snadno 

napravit i během prodeje, ale je 

vhodné to udělat před počátkem 

celého procesu, protože tyto ne-

dostatky vzbuzují nedůvěru u ku-

pujících a v důsledku opět snižují 

prodejní cenu.

Z hlediska doby prodeje musí-

te zvážit reálnost svých časových 

představ o průběhu celého prode-

je. Při správném nastavení nabíd-

kové ceny by mělo hledání kupce 

trvat přibližně jeden až šest mě-

síců podle typu nemovitosti a lo-

kality. 

Po nalezení kupce musíte počí-

tat s časem pro vyjednání a pod-

pis smluv, přípravu kupujících k 

zaplacení a zápisu vkladu na Ka-

tastrálním úřadu. To znamená, že 

fi nanční prostředky za prodanou 

nemovitost budete mít k dispozici 

přibližně po dvou měsících od slo-

žení rezervační zálohy.

Pokud budete chtít znát odpo-

věď na jakýkoliv další dotaz v ob-

lasti realitních obchodů, pošlete 

svůj dotaz na reality@plzensky-
servis.cz nebo můžete telefono-

vat na 603 418 461, rád se vám bu-

du věnovat.

 Ing. Jiří Strejc
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Vážení čtenáři, v dnešním vydání naší poradny se krátce zmíníme o kontrole právního stavu nemovitosti a odhadu doby trvání celého procesu.  

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“

Právník vám radíPrávník vám radí VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

První školní den ve 13. ZŠ v Plzni v Habrmannově ulici zahájila 2. mís-
tostarostka  slovanského obvodu  Irena Rottová  společně s ředitelkou 
školy paní Mgr. Zdenkou Vrátníkovou. V letošním roce tato škola otevře-
la dvě první třídy a jednu přípravnou s názvem Berušky. Paní místosta-
rostka  společně s třídním učitelem PhDr. Josefem Levým přivítala 22 
žáčků v 1. A. 
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Projekt nazvaný „Modernizace a 

rekonstrukce 2. učebnového pavilo-

nu VOŠ SPŠE v Plzni“ spočíval v je-

ho kompletní přestavbě. Podařilo se 

tak vybudovat dvě učebny, které dis-

ponují projekční a zvukovou tech-

nikou a dvě multimediální učebny 

pro výuku cizích jazyků. Součás-

tí rekonstrukce bylo vytvoření od-

borné učebny pro praktickou výu-

ku automatizace a mikroproceso-

rové techniky. 

V sousední učebně, která doposud 

sloužila jako učebna výpočetní tech-

niky, byl prostor upraven tak, aby 

byl způsobilý pro výuku systémů po-

čítačových sítí. Projekt zahrnuje ta-

ké modernizaci informačního cen-

tra a další rekonstrukce. Z hlediska 

respektování principu rovných pří-

ležitostí je významná modernizace 

výtahu, díky které se mohou také 

vozíčkáři bez problémů dostat do 

učeben ve 2. pavilonu. Hlavním cí-

lem projektu bylo zlepšit technické 

zázemí a infrastrukturu pro vzdě-

lávání studentů VOŠ a SPŠE Plzeň 

a zkvalitnit vzdělávací služby. Na 

projektu se fi nančně podílí Krajský 

úřad Plzeňského kraje. 

Vlastní modernizace a rekon-

strukce 2. učebnového pavilonu za-

počala 2. 5. 2012. Vlastním pracím 

předcházelo výběrové řízení na ge-

nerálního dodavatele stavby včet-

ně vybavení specifi kovaným DM. V 

něm zvítězila cenová nabídka spo-

lečnosti STAVPRAN. Protože práce 

probíhaly  podle časového harmo-

nogramu, byl celý pavilon předán 

k užívání 23. 8. 2012 a o týden poz-

ději také zkolaudován. 

Studenti nastoupili do nového 
Středa 26. září, Evropský den ja-

zyků. Pro někoho jen den jako kaž-

dý jiný, ale co to znamená pro nás, 

studenty Sportovního gymnázia v 

Plzni?  V tento den se totiž v naší 

škole každoročně odehrává projek-

tový den, kdy každá ze tříd vyššího 

stupně gymnázia prezentuje origi-

nálním způsobem vylosovanou ev-

ropskou zemi. 

Letos  se den jazyků nesl v du-

chu Olympijských her a zúčastni-

li se pouze studenti druhých a tře-

tích ročníků. Šest tříd, šest význam-

ných evropských měst, nespočet ne-

otřelých nápadů, ale pouze jeden je-

diný vítěz. Porota složená z vyuču-

jících anglického jazyka to oprav-

du neměla jednoduché. Každý rok 

se totiž snažíme předčit to, co už tu 

bylo a vymýšlíme stále nové a nové 

způsoby, jak dotáhnout naše před-

stavení k dokonalosti. Letos jsme 

si (my - 3. B) vytáhli Paříž, hlavní 

město Francie. 

Zdánlivě jednoduché, že? Ale jak 

vybrat z nepřeberného množství 

informací ty nejzajímavější a po-

skládat je do patnáctiminutového 

představení tak, aby to mělo hlavu 

a patu? To už je poněkud obtížněj-

ší. Nakonec se ale vše podařilo a 

naše prezentace, kterou jsme poja-

li jako promítání dokumentárního 

fi lmu ve francouzském kině (samo-

zřejmě s patřičnou výzdobou třídy), 

sklidila nemalý úspěch. Do progra-

mu jsme zařadili důležité momenty 

z olympijských her v roce 1924, ví-

tězství Lance Armstronga v cyklis-

tické soutěži Tour de France a pře-

hlídku francouzských módních  ná-

vrhářů.  V neposlední řadě pak cen-

zurovaný striptýz a kabaretní vy-

stoupení tanečnic z Moulin Rouge. 

Celé představení jsme zakončili spo-

lečným kankánovým číslem všech 

účinkujících. 

A jak to všechno dopadlo? Naše 

Paříž bohužel úplně neodpovída-

la tabulkám hodnotících učitelů. 

A tak jsme se o krásné druhé mís-

to podělili se sextou, která zavedla 

diváky do olympijského Londýna, 

a na první příčce se umístila sep-

tima se svou prezentací moskev-

ských her. 

Jana Sýkorová, 3. B

Evropský den jazyků u nás 

Ragby  má   v Plzni sice pouze vel-

mi krátkou historii, ale protože ten-

to sport  není jen o hře samotné, ale 

také hlavně o morálních hodnotách 

spojených s životním stylem, džen-

tlmenstvím a pokorou k životu, roz-

hodli se hráči RC Plzeň uspořádat 

první akci spojenou s šířením těch-

to hodnot do společnosti. Jedna z prv-

ních takových společenských událos-

tí proběhla 4. října 2012 , kdy se usku-

tečnil  den pro děti z plzeňského dět-

ského domova Domino. 

Akce proběhla na hřišti 20. ZŠ Bro-

jova v odpoledních hodinách a děti 

ve věku 12 až 18 let si mohly samot-

nou hru nejen vyzkoušet, ale i do-

zvědět se něco o tomto sportu a hod-

notách, které s sebou nese. Tato od-

polední akce ukázala mladým lidem, 

že díky tvrdé píli a rozvoji sebe sama 

může každý dosáhnout svých největ-

ších snů. A právě to se snaží ragby do-

kázat. Řečeno slovy trenéra RC Plzeň 

Lukáše Houdka:

,,Idea spolupráce s dětským domo-

vem vychází z myšlenky zapojování 

ragby klubů do společnosti. Ragby ne-

ní jenom sport a ragby klub není jen 

společenství lidí, co jej hrají. Je to ně-

co víc. Hráči mají štěstí, že ragby mo-

hou hrát, a proto by měli něco společ-

nosti vrátit, třeba ve formě rozmanité 

a prospěšné činnosti.“ Na závěr celé-

ho odpoledne darovali také hráči dě-

tem několik ragbyových míčů.

Další z počinů je připravovaná ak-

ce Ragby v plzeňských gymnáziích. 

Ve druhém pololetí školního roku se 

ragbisté vydají do plzeňských gym-

názií, aby formou modelových tré-

ninků představili tento sport. Někte-

ré školy tomu dokonce vyhradí čas i 

v hodinách tělesné výchovy. Pokud to 

účast dovolí, chtěl by RC Plzeň uspo-

řádat na konci školního roku turnaj 

studentských týmů. Jejich tréninko-

vou podporu zajistí sami hráči for-

mou praxe studentů pedagogické fa-

kulty ZČU oboru tělocvik. Tito vyso-

koškoláci jsou samozřejmě i hráči pl-

zeňského týmu.

Ragbisté dětem z Domina 
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V jednom z nejvýznamnějších 

center odpočinku v druhém pl-

zeňském obvodu ve Chvojkových 

lomech je dětem od dvou do dese-

ti let k dispozici nové dětské hřiš-

tě. Jedná se o hrad s dvěma věže-

mi, jehož součástí jsou skluzavky, 

tunel, lezecké prvky, kolotoč, hou-

pačka a kruhová lavička. Hřiště 

nahradilo původní prvky, které by-

ly kvůli havarijnímu stavu na ja-

ře odstraněny.  Nově instalované 

vybavení z velmi odolného plastu 

jinde v Plzni k vidění není, neboť 

se jedná o první dodávku americ-

kých výrobců Miracle a Little Ti-

kes Commercial do krajského měs-

ta. Dodavatelem je plzeňská fi rma 

Prolemax.

Ve Chvojkových lomech stálo od 

roku 2006 do letošního dubna dět-

ské hřiště připomínající parní lo-

komotivu. Dřevěné prvky ale po-

stupně napadala hniloba. Hlavně 

se ale projevila činnost vandalů. 

Kvůli bezpečnosti proto musel ob-

vod buď hřiště kompletně rekon-

struovat, nebo odstranit a nahradit 

novým. Jako výhodnější se ukáza-

la druhá varianta. Aby nové hřiště 

vydrželo delší dobu, zaměří se na 

lokalitu i konkrétně na dětské prv-

ky hlídky městské policie.

Chvojkovy lomy byly pro insta-

laci nového hřiště vybrány i pro-

to, že se jedná o jeden z nejnavště-

vovanějších parků v obvodu.

„V této lokalitě se koná pest-

rá škála akcí pro všechny věko-

vé vrstvy. Především je ale využí-

vána rodinami s dětmi. Nahrává 

tomu i blízký bazén. I proto dou-

fáme, že se podaří právě v těchto 

místech zrealizovat nová mateř-

ská školka, kterou obvod nesmír-

ně potřebuje,“ říká starosta Měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lu-

mír Aschenbrenner. 

V druhém plzeňském obvodu 

vzniklo od roku 1994 přes 30 no-

vých dětských hřišť. Životnost je 

zpravidla 10 let. Mnohá se tedy už 

opravují, doplňují nebo nahrazují. 

„Opravy stojí ročně obvod v prů-

měru kolem půl milionu korun. In-

vestice do nových jsou závislé na 

možnostech rozpočtu,“ vysvětluje 

místostarosta Dvojky Jan Fluxa. 

Zpravidla ale vznikne jedno až dvě 

hřiště do roka. 

Malí návštěvníci Chvojkových lomů mají nové hřiště

Odevzdejte nefunkční zářivku Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných 

dvorech, úřadech a obchodech.dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádobydo sběrné nádoby

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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Právě dnes, kdy píšeme tento člá-

nek, zbývají přesně tři měsíce do 

Vánoc. Je tedy nejvyšší čas  mys-

let na přihlášky  na letošní  výroč-

ní  10. ročník  Adventního  zpívá-

ní, kdy u ozdobeného  stromu před 

naší radnicí  vystupují  s vánoční-

mi písněmi a   koledami pěvecké 

soubory nejen z jednotlivých slo-

vanských škol, ale i jiná pěvecká 

sdružení. A  protože chceme v té-

to  tradici pokračovat, je čas oslo-

vit zájemce a nabídnout jim mož-

nost zazpívat si před slovanskou 

radnicí i letos. 

Proto už teď vyzýváme všech-
ny pěvecké soubory,  ať  už ze zá-
kladních nebo středních škol, 
ale i z řad jiných zájemců, aby 
se nám přihlásily!!!

Budeme se držet již zavedené 

praxe a chceme i letos zpívat jen 

v úřední dny - tedy v pondělí a ve 

středu – vždy  dvě vystoupení  po 

sobě.       

Proto přikládáme  přihlášku, kte-

rou nám každý zájemce může vy-

plněnou poslat  (i naskenovanou) 

na  e-mailovou  adresu:  kolaro-
va@plzen.eu, poštou  na adresu 

úřadu, anebo donést do podatelny 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, nejpoz-
ději do pondělí  12. 11. 2012. Po 

tomto datu budeme připravovat již 

konečnou podobu programu, pro-

to potřebujeme dostatek času na 

domluvu se všemi účinkujícími.  

Nutný je telefonický kontakt pro 

případ velkého zájmu  v některých 

termínech, aby bylo možné včas 

provést případné přesunutí na ji-

ný volný termín. Prosili bychom 

uvést do posledního sloupce při-

bližný počet účinkujících pro  pří-

pravu  drobné pozornosti pro kaž-

dého z nich.  

První adventní neděle je 2. pro-

since 2012, kdy budeme ozdobený 

vánoční strom slavnostně rozsvě-

cet. Ve spolupráci s  Městskou cha-

ritou bude opět  po celou dobu ad-

ventního času až do Tří králů  pro-

bíhat fi nanční  sbírka, jejíž výtě-

žek bude určen potřebným včetně  

Domova sv. Aloise, který Charita 

v našem obvodě  provozuje v Hra-

dišťské ulici.   

Kdo má  zájem zazpívat si  v čase 

předvánočním pod naším  nasví-

ceným  stromem,  ozvěte se nám, 

vystoupení vám určitě umožníme. 

Jsme rádi za každoroční zájem  dě-

tí i jejich vedoucích, a tak budeme  

věřit, že letošní  zpívání proběh-

ne bez problémů a pod stromem si 

zazpívají všichni. Vánoční strom 

pak bude svítit jako každý rok až 

do Tří králů.

Takže už nyní si poznamenej-
te do kalendáře – neděle 02. 12. 
2012 od  16:00  hodin před na-
ší radnicí. Přijďte na rozsví-
cení  slovanského vánočního 
stromu!   

Výroční 10. Adventní zpívání je za dveřmi!

P�ihláška k 10. Adventnímu zpívání 2012 

Datum Hodina
vystoupení

Soubor Vedoucí Kontakt
(telefon)

Po�et
ú�inkujících

16.30     03. 12. 
2012 17.00     

16.30     05. 12. 
2012 17.00     

16.30     10. 12. 
2012 17.00     

16.30     12. 12. 
2012 17.00     

16.30     17. 12. 
2012 17.00     

16.30     19. 12. 
2012 17.00     

zde odstřihněte
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O POHÁR STAROSTY

Volejbalový turnaj O pohár starosty ÚMO 2 pořádá každoročně TJ SOKOL 
Hradiště začátkem září. Je určen pro smíšená družstva neregistrovaných 
volejbalistů z celé Plzně. Letošní ročník se konal v sobotu 1. září na volej-
balových kurtech v Hradišti. Ačkoliv počasí úplně nepřálo, zúčastnilo se 
deset družstev. Zvítězilo družstvo Amoleta, které ve fi nále porazilo míst-
ní Hradiště. Na dalších místech se umístila družstva: Zegoni, Bulhaři, Hra-
ju, WINKI team, KB team, Sešlost, Lochotín a AspoňBod. Na  úspěšně do-
hraný turnaj navazovalo občerstvení a zábava v nově otevřené místní re-
stauraci Plovárna.                  Věra Řezníčková

Členové Územní organizace Svazu diabetiků v Plzni s hlubokým 

zármutkem přijali zprávu, že navždy odešel náš nejbližší spolupra-

covník, dlouholetý předseda plzeňské Územní organizace Svazu di-

abetiků a člen Výkonného výboru Ústředního Svazu diabetiků ČR 

pan RNDr. Vojtěch Kaska, CSc.

Zemřel 24. srpna  2012 ve věku 71 let a my v něm ztrácíme oddané-

ho spolupracovníka, přítele, který mnoho vykonal pro diabetiky. Po-

máhal nejen diabetikům u nás v našem kraji, ale i v celé České re-

publice. Jeho odchod je pro celý Svaz diabetiků velkou ztrátou. Bu-

deme na něj s úctou vzpomínat. 

Členové výboru Územní organizace Svazu diabetiků v Plzni

Se smutkem oznamujeme

rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 
QR kódy do

   1/16 strany     (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 
                           1/8 strany     (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

                 ¼  strany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 

                 ½  strany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 

               celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Náš výbor svazu důchodců při-

pravil na další období  již několik 

akcí, např. 3. října 2012 jsme v Šeří-

kovce oslavili Den seniorů a Měst-

ský výbor zase zajistil pro seniory 

Plzně Orchestr K. Vlacha na 8. říj-

na do Pekla. Jsme moc rádi za las-

kavý přístup našeho pana starosty 

Ing. Aschenbrennera i celého týmu 

ÚMO 2, že můžeme zdarma schůzo-

vat a pořádat naše akce v zasedač-

ce obvodu.

Letos budeme mít v říjnu malé 

omezení vzhledem ke krajským 

volbám. To ale nevadí, uděláme si 

nějakou procházku nebo navští-

víme výstavy, kterých je v Plzni 

opravdu hodně. Jsme vám k dispo-

zici každé pondělí od 11.00 – 12.00 

hodin na ÚMO 2. Radíme vám dob-

ře, přijďte mezi nás, protože samo-

ta je nemoc zlá.

Náš výbor svazu důchodců v če-

le s předsedou panem Egermaie-

rem se na vás moc těší. Přijďte ta-

ké se svými nápady a připomín-

kami, jak bychom mohli naši prá-

ci ještě více zlepšit a zkvalitnit. A 

hlavně, milí důchodci, nezapomí-

nejte na slova básníka Jaroslava 

Seiferta, který říká: „Stárnutí je 

umění. Člověk by měl stáří odhá-

nět. Neměl by míchat v kávě s cuk-

rem vlastní slzy.“

Ludmila Ševčíková, 
výbor svazu důchodců

Člověk by měl stáří odhánět
NAPSALI NÁM

Každým rokem se otvírají brá-

ny naší školy nejen pro ro-

diče, ale i pro širokou 

veřejnost. Ani le-

tošní rok není vý-

jimkou. Den ote-

vřených dveří  

13. ZŠ Plzeň v 

Habrmanno-

vě 45 se usku-

teční ve čtvr-

tek 29. listo-

p a d u  2 0 1 2 . 

D o p o l e d n e 

přímo  do vý-

uky jsou zváni 

především rodi-

če současných žá-

ků, odpoledne me-

zi 16. a 18. hodinou rá-

di přivítáme zejména ro-

diče a děti, které půjdou v lednu k 

zápisu do první třídy. Zde jim bu-

dou podány všechny infor-

mace týkající se školní 

výuky, mohou si pro-

hlédnout prostory 

školy a práce na-

šich žáků. 

Všechny zá-

jemce za celý 

pedagogický 

sbor zve ře-

ditelka školy 

Zdeňka Vrát-

níková.

Bližší infor-

mace nalezne-

te na 

www.13zsplzen.cz 

či na telefonu 

378 028 700, kde si 

můžete domluvit návštěvu 

školy i v jiném termínu.

Zveme vás na Třináctku
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Není pochyb o tom, že na Pl-
zeňsku jsou nejpopulárnějšími 
sporty fotbal a hokej, ale kdyby-
chom měli hledat dalšího v po-
řadí, určitě by se většina shod-
la na házené. Národní házená 
totiž má v tomto regionu neje-
nom svou dlouholetou a úspěš-
nou tradici, ale také poměrně 
silnou základnu. A k té rozhod-
ně patří TJ Božkov. Ale hezky 
od počátku.

„Národní házená v Božkově by-

la založena už v roce 1920. V letech 

„PRVNÍ REPUBLIKY“  tady byla v 

Božkově dokonce dvě hřiště, pro-

tože existovaly dvě sportovní orga-

nizace, a to DTJ na našem hřišti a 

SOKOL, který měl hřiště v místech 

dnešní konečné trolejbusu,“ uvádí 

Adolf  Bláha.

V padesátých letech byl SOKOL 

zakázán, jeho hřiště zaniklo a ná-

rodní házená se hrála pouze „NA 

OSTROVĚ“.  V celé dlouhé histo-

rii božkovské národní házené hrá-

li většinou pouze muži, ženy hrá-

ly krátce jenom v 70. letech a nyní 

až v poslední době. Mezi největší 

úspěchy národní házené patří účast 

družstva  mužů ve II. lize a třetí 

místo v jednom z ročníků. 

Největšího úspěchu ale dosáh-

ly ženy, které přišly z Bolevce, kde 

oddíl zanikl. Po jedné neúspěšné 

kvalifikaci  se napodruhé v Br-

ně podařil historický úspěch, kte-

rým byl postup do I. ligy. V ní bož-

kovské sportovkyně odehrály čty-

ři ročníky. 

„Jedno z nejtěžších období  zaži-

la házená v Božkově i celá TJ v ro-

ce 2002, kdy při katastrofálních po-

vodních bylo hřiště úplně zničeno 

a naše budovy a zařízení silně po-

škozeny. 

Pro představu, jak to v době nej-

větší povodně na hřišti vypadalo – 

voda dosahovala výšky dvou met-

rů. Díky všem členům oddílu, kte-

ří chodili pomáhat ve volných chví-

lích a o víkendech, se nám podaři-

lo hřiště znovu obnovit a dokonce 

opravit i šatny a ostatní zařízení. 

Láska k naší hře nám pomohla ke 

zprovoznění celého areálu hřiště,“ 

pokračuje pan Bláha.

Nebyl by to však Božkov, kdyby 

nechtěl víc. A o tom je současnost. 

TJ  Božkov po dohodě s městem Pl-

zeň pronajala zadní část svého „OS-

TROVA“  k rekreačnímu využití 

pro širokou  veřejnost. V letošním 

roce tak byla dokončena stavba IN-

LINE dráhy a stezky pro pěší včet-

ně posilovacích strojů. 

„Už v loňském roce rozhodl výbor 

TJ pokusit se získat fi nanční pro-

středky na rekonstrukci povrchu 

hřiště. První peníze se nám poda-

řilo loni získat z Krajského úřadu 

- částku 510 000 Kč. 

Další naší aktivitou bylo přihláše-

ní našeho projektu do soutěže „ Pra-

zdroj lidem“. Zde jsou každoročně 

vybírány nejlepší projekty a fi nanč-

ně podporovány. Díky naší kampa-

ni, příznivcům božkovské házené, 

škole a všem, kteří nám pomáhali, 

jsme obdrželi dalších 402 160,-- Kč. 

To nám však na stavbu stále ještě 

nestačilo, ale letos na jaře se obje-

vila další možnost,  a sice z peněz, 

které úspěšní fotbalisté VIKTORIE 

PLZEŇ poukázali městu Plzeň jako 

poděkování za vzájemnou spoluprá-

ci. Následovala proto další žádost 

TJ BOŽKOV o fi nance a opět jsme 

byli úspěšní a získali  430 000,-- Kč,“-

doplnil ještě A. Bláha.

Tyto tři „hromádky peněz“ pak 

už umožnily provést rekonstrukci 

celého hřiště. Dalšími dárci,  kteří  

pomohli s fi nancováním hřiště, byl 

STOCK BOŽKOV s částkou  20 000 

korun a fi rma SAPRIM pana Czy-

ze, která zaplatila sítě za brány v 

hodnotě 35 000 Kč. Během prázd-

nin se uskutečnila rekonstrukce a 

její výsledek viděli a mohli posou-

dit četní hosté. 

Celkové náklady na rekonstrukci  

se vyšplhaly na 1 689 620,-- Kč, při-

čemž dotace a dary činily 1 397 160,-

- Kč. Rozdíl byl hrazen z peněz TJ 

Božkov a také odpracován během 

stavby hřiště.

Všichni házenkáři v Božkově ma-

jí z hřiště samozřejmě velkou ra-

dost, ať už se jedná o družstva do-

spělých či čtyři družstva mladých 

házenkářů. Těm všem nabízí lepší 

prostředí pro tréninky i mistrovské 

zápasy, což při slavnostním otevře-

ní náležitě ocenili mimo jiné i pl-

zeňský primátor Mgr. Martin Ba-

xa či starosta Slovan Ing. Lumír 

Aschenbrenner.

Radosti i strasti zažila házená v Božkově
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