informační Zpravodaj
Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany
NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU
Zájezdy
pro
j Život
stojí
zadůchodce
to žít,
ze Slovan
tvrdil
Josef Piorecký

- str.
- str.
6 a 10

Krizová
pomoc
j Co
nového
kolem
je služba seniorům
výstavby
na Švabinách?

- str.
- str.118

Nejúspěšnější sportovec roku
2012 – dvojnásobný mistr světa
v kick-boxu Jáchym Wiesner
V plzeňském Komorním divadle se ve středu 19. 12. 2012
konalo slavnostní dopoledne,
na němž byli vyhlášeni nejúspěšnější sportovci roku. Mezi
žáky, vyučující a trenéry přijali
pozvání hosté z vedení Plzeňského kraje, České školní inspekce
Plzeň, Úřadu městského obvodu
Plzeň-Slovany, Magistrátu města Plzně a ze Sdružení přátel
sportovního gymnázia.

lasti školství, sportu, kultury a cestovního ruchu, a připomněl jedinečné postavení sportovního gymnázia v Plzeňském kraji. Za Sdružení přátel sportovního gymnázia
promluvil Mgr. V. Houda, předseda
SP SG, ocenil letité úspěchy školy v
oblasti vzdělání a sportu a popřál,
aby se škole dařilo i v nadcházejícím roce 2013.
A pak již následovalo to nejdůležitější - vyhlášení nejúspěšnějších
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(… více na http://www.sgpilsen.cz)

sportovců školy roku 2012. Slova se
ujal Mgr. L. Lintimer, zástupce ředitelky pro sportovní činnost. Přítomné seznámil s tím, jak sportovní
rada školy zhodnotila výsledky žáků v letošním roce. Představil nejlepší sportovce gymnázia v pořa-
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Ve čtvrtek 17. ledna 2013 přišly na radnici MO Plzeň 2 – Slovany zástupkyně Městské charity Plzeň spočítat výtěžek letošní
Tříkrálové sbírky. Opět se ukázalo, že i přes
dlouhodobou krizi, která každého z nás více nebo méně zasáhla, je naštěstí na Slovanech dost těch, kteří chtějí pomoci potřebným a do této sbírky přispěli.
V našem městském obvodu chodilo 18 skupin koledníků a do jedné kasičky se vybíralo
u stromu při každém vystoupení Adventní- Foto: Luděk Krušinský
ho zpívání. Podařilo se tak vybrat překvapivě vysokou částku - 102 tisíce Kč!
Stejně jako v minulých letech se bude výtěžek z celé plzeňské
sbírky rozdělovat podle předem daných pravidel – také na pečovatelskou službu pro osamělé lidi, na osobní asistenci těžce zdravotně postižených, na chráněné bydlení ve Sladkovského ulici, na Domov sv. Aloise pro nemocné Alzheimerovou chorobou v Hradišťské
ulici, na Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, dále na akce pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin a určitá částka poslouží pro akutní sociální pomoc...
Všem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli, bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich ﬁnanční příspěvky, které pomohou tam,
kde je potřeba.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 - Slovany

Nejúspěšnější sportovci sportovního gymnázia roku 2012:

Na úvod k přítomným promluvila ředitelka sportovního gymnázia
Mgr. Milena Majerová. Uznání pedagogickým pracovníkům za práci se sportovně talentovanou mládeží vyslovil J. Struček, náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro ob-

ZDARMA

Tříkrálová sbírka přinesla sto tisíc!

Trio nejlepších sportovců sportovního gymnázia.

1. místo Jáchym Wiesner
oktáva
2. místo David Pulkrábek
4.A
3. místo Markéta Jeřábková 2.B
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Mgr. Jan Fluxa na akci Nejúspěšnější
sportovec SG Plzeň roku 2012

dí nižší gymnázium (5 žáků), vyšší gymnázium (25 žáků) a vyzdvihl
jejich nejlepší sportovní výsledky.
Téměř všichni jsou reprezentanty
ČR v různých odvětvích sportu.
Zpestřením slavnostního dopoledne bylo krátké taneční vystoupení, které si připravily Z. Fialová ze sexty, ze 3. B N. Švábková a
J. Sýkorová, z oktávy P. Vaňková a
ze 4. B M. Kašková. Dívky trénují v
různých plzeňských tanečních skupinách a na sportovním gymnáziu
společně vystupují druhým rokem
pod názvem SG Crew. V druhé části slavnostního dopoledne následovalo představení muzikálu Noc na
Karlštejně.
Čas, který jsme v Komorním divadle strávili, jsme si příjemně užili. Nezbývá, než se těšit, jaké sportovní výsledky přinese nadcházející rok 2013.

únor
2012
únor
2013

2
2

Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
ZMO přijalo celkem 12
usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo plán investiční činnosti (vyjma MŠ)
MO Plzeň 2 – Slovany na
rok 2013;
- schválilo plán investiční činnosti MO Plzeň
2 – Slovany v budovách
mateřských škol na rok 2013;
- vzalo na vědomí informativní
zprávy:

- Vyhodnocení investiční činnosti (vyjma MŠ)
MO Plzeň 2 – Slovany za
rok 2012;
- Vyhodnocení investiční
činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol za rok 2012;
- Technický stav a další
provozování KD Šeříková;
- Činnost Kontrolního výboru ZMO
Plzeň – 2 Slovany za období 11/2012
– 01/2013;

Pamatujete si, jaký byl Světovar?
Světovar, o.s., ve spolupráci se společností Plzeň 2015, o.p.s., připravuje projekt zabývající se minulostí
areálu bývalého pivovaru a kasáren
Světovar. Cílem projektu je vytvořit
soubor vzpomínek vztahující se ke
Světovaru ve všech jeho historických podobách. Hledáme pamětníky, kteří by se chtěli podělit o
své vzpomínky, případně materiály, jež by mohly pomoci zmapovat
nejen historii Světovaru, ale i život
v jeho okolí.
Nezáleží na tom, jestli jste okolo
Světovaru vyrůstali, bydleli, pra-

covali v něm nebo jen procházeli
kolem. Máme zájem zmapovat historii z různých pohledů, a proto
budeme rádi za všechny vaše podněty. Se zájemci uspořádáme setkání přímo v areálu, kde vzpomínky
snadněji ožijí.
V případě zájmu se, prosím, ozvěte do konce února Radku Světlíkovi prostřednictvím emailu radek.
svetlik@gmail.com či telefonu 776
299 917.

Tři králové doputovali až k Ježíšku
V neděli 6. ledna se
ve 14.00 vydala asi
stovka poutníků a
koledníků za třemi
králi. A kam jinam by
se takový pochod měl
vydat než k Ježíškovi.
Děti, senioři, rodiny
s kočárky … ti všichni putovali Plzní, aby
asi po hodině dorazili ke stejnojmennému
kostelíku. Cestou za
doprovodu dudáka a
kytaristky, studentů
Církevního gymnázia
v Plzni, zpívali koledy a plnili kasičku Tříkrálové sbírky.
V kostele byla již tou dobou také
asi stovka těch, kteří přišli pozdravit příchod tří králů. Vzhledem k
velkému množství diváků se plánovaný program přesunul na prostranství před kostelem. Příjemně
teplé počasí všem přálo, a tak svatá
rodina (manželé Lahodovi s dcerou
Annou Magdalenou) přijala dary
králů a se všemi si zazpívala několik koled. Sv. Josef byl zdatným zpěvákem a na pomoc si přivedl členy
svého dětského sboru, a tak se pělo
z plna hrdla. Kromě svaté rodiny

a milých přihlížejících vítal průvod také
starosta Slovan Ing.
Lumír Aschenbrenner s manželkou.
Jeho milým příspěvkem byly koláčk y
a čaj pro poutníky.
Dospělí si mohli dát
také na zahřátí trošku rumu.
První ročník pochodu byl příjemným
nedělním zpestřením
konce Vánoc, proto jeho organizátoři
vzkazují: Napište si do svých kalendářů – „V neděli 5. ledna 2014 vyrážíme od stromečku se třemi králi k
Ježíšku. V letošním roce s námi skoro šel i velbloud, tak možná za rok
…“ V každém případě se těšíme na
všechny U Ježíška kdykoliv.
A pokud by měl někdo chuť se zapojit do organizace nejen Tříkrálového
průvodu, ale života U Ježíška vůbec,
nebo byste si přáli dostávat aktuální e-mailové informace o programech, neváhejte a kontaktujte koordinátorku kulturních programů Alenu Kozákovou (602 549 220, alena@
kozaci.cz).

Těšíme se na společné objevování minulosti.

Na snímku jsou zachyceni Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2- Slovany, Ing. Petr Náhlík, zastupitel MO Plzeň 2-Slovany a Alena Kozáková.

Koncerty v kostele U Ježíška
Po úspěšném adventním programu v kostele U Ježíška, který vyvrcholil Tříkrálovým pochodem, ani v
zimě a na jaře kostelík neusne.
Srdečně zveme na koncerty:
19. února – 19.00 KB Akustic band
Zazní akustické verze revivalových hitů. The Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton …
6. března – 19.00 Pěvecký sbor
Církevního gymnázia v Plzni
Na programu budou vícehlasé
písně 20. století (I will follow him,
Oh happy day, ...), ale i klasika jako
např. Ave Maria a další.
Připraveno bude i několik instrumentálních kusů (E. Grieg - Pe-

er Gynt či skladby z Čajkovského
baletů) v podání malého orchestříku CG.
24. března – 17.00 Musica ad
Gaudium – Velikonoční koncert
- zazní díla s velikonoční tématikou
G. Ph.Telemanna, A. V. Michny, J. A.
Plánického, J. Dowlanda a dalších
barokních autorů.
Na velikonoční pondělí 1. dubna
chystáme od 13:00 v kostele a jeho
okolí „Velikonoce U Ježíška“. Pro
děti budou připraveny hry a soutěže s velikonoční tématikou, dospělí si budou moci prohlédnout kostel,
chystá se i charitativní jarmark.
Podrobný program bude k dispozici
během března na www.kostelujeziska.cz a na vývěskách ÚMO2.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne
12.12.2012
RMO přijala 17 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila smlouvu
s vybranými veterinárními lékaři na čipování psů na území Městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany pro období od
01.01.2013 do 31.12.2014;
- schválila smlouvu
na odstranění sněhu v
případě kalamitní situace s ﬁrmou DYBS Plzeň
s.r.o.;

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

- schválila uzavření pojistné smlouvy na
majetek ve správě MO
Plzeň 2 – Slovany se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s.;
- schválila vypsání
grantů pro rok 2013 v
souladu s Kritérii pro
poskytování dotací a
finančních darů MO
Plzeň 2 – Slovany, s termínem předložení požadavků do 15.03.2013:
1. Komise pro výchovu a vzdělávání RMO
P2
a) - Volnočasové akti-

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. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytrého“
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.

5. Komise pro bezpečvity předškolních dětí;
nost RMO P2
- Volnočasové
- Preventivně vzděláaktivity dětí školního
vací akce pro občany;
věku;
6. Komise pro rozvoj
b) Herní a okrasné
okrajových částí obvoprvky v areálech jesdu a podporu památlí, mateřských školek
kových objektů a úzea škol;
mí RMO P2
2. Komise pro sport
- Podpora obnovy a
a mládež RMO P2
údržby nemovitých kula) Podpora sportu
turních památek na úzepro mládež; b) Repremí MO Plzeň 2 – Slozentace obvodu;
Irena
Rottová,
vany;
3. Komise pro soci2. místostarostka
ální věci a občanské
Jednání RMO dne
obřady RMO P2
MO Plzeň 2 – Slo16.01.2013
a) Služby seniorům a
vany
RMO přijala celkem
zdravotně postiženým;
9 usnesení, z nichž
b) Projekty podporující osoby ohrožené sociálním vylou- vybírám:
čením;
- schválila záměr poskytnout
4. Komise pro životní prostředí
Knihovně města Plzně, p. o., příspěRMO P2
a) Ekologická výchova dětí, mlá- vek z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany
deže a dospělých, osvěta veřejnos- v r. 2013 ve výši 38.000,- Kč;
- schválila zadávací podmínky
ti (konkrétní ekologické vzdělávací
programy, přednášky, besedy, výsta- výběrového řízení na pronájem části
kulturního domu Šeříková – restauvy apod.);
b) Podpora občanských sdružení a race s příslušenstvím;
- souhlasila s podáním žádosti o
dětských oddílů, které se konkrétním
způsobem podílejí na ochraně a revi- podporu z programu Podpora bydlení vyhlášeného
Ministerstvem
talizaci přírody;
pro místní rozvoj pro projekt „Úprac) Ekologická výuka v přírodě:
- podpora výukových a interak- va vnitrobloku nám. Gen. Píky,
Lužická, Jablonského, Habrmannova
tivních tabulí v přírodních parcích;
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Ohlédnutí za rokem 2011

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Dvojka hledá nového nájemce pro Šeříkovku.
Má připraven i plán rekonstrukce
Šeříkové ulici nebyl od svého vybudování v srpnu 1973 nikdy kompletně rekonstruován a tomu odpovídá jeho stav.

Slovanská radnice hledá vhodného partnera k provozování
Kulturního domu Šeříková, což
je nejvýznamnější společenské
středisko druhého plzeňského
obvodu. V druhé polovině ledna
2013 proto zástupci Dvojky vypsali výběrové řízení na nájemce restaurace a komerčního uživatele velkého sálu. Přihlášky
do soutěže lze posílat do 5. března 2013. Případný vítěz může
prostory převzít hned poté, co
vyprší nájem současnému nájemci, tedy od 1. května 2013.
„Pronájem se týká komerčně využitelných prostor objektu. To je skoro celé přízemí. Konkrétně se jedná
o restauraci s výčepem včetně kuchyně, salonků a venkovní terasy a dále o velký sál včetně přilehlých barů,
šatny a zázemí pro účinkující. Dohromady je to bezmála tisíc metrů
čtverečních,“ říká Václav Brousek,
vedoucí odboru majetku a investic
Úřadu městského obvodu Plzeň 2.

„Potřebujeme sehnat silného
partnera, který bude umět získat
finance z přijatelných komerčních akcí a nebude tak mít problém s platební morálkou.“
Lumír Aschenbrenner
Hlavním kritériem výběrového
řízení je sice cena pronájmu za restauraci, ale neméně důležitou částí přihlášky do soutěže je i podnikatelský záměr, kde má být základní
charakteristika akcí, jež chce nájemce pořádat v sále. „Pochopitelně
bychom si přáli, aby sál sloužil především kultuře a tu nabídl co nejširšímu spektru občanů, tedy jak mladým tak i střední a starší generaci.
A chceme i nadále umožnit zvýhodněné užívání prostor neziskovými
organizacemi“ říká starosta Dvojky
Lumír Aschenbrenner. Vhodné jsou
ale také společenské akce jako plesy, výstavy, sportovní události, konference, setkání seniorů nebo schůze společenství vlastníků jednotek.
Přípustné jsou pak v přijatelné mí-

„Připravili jsme rekonstrukci objektu, která proběhne po etapách a jejím provedením splní
Šeříkovka požadované standardy dnešní doby.“
Jan Fluxa

Rozhodující kritéria
-

nabídnutá cena za pronájem restaurace a k ní příslušících prostor
podnikatelský záměr s velkým sálem – počet a charakter
akcí, kdy podmínky nájmu sálu jsou předem dané

Důležité termíny
-

prohlídky prostor - 6. 2. od 15:30 případně po domluvě
termín pro podání přihlášky do VŘ – 5. 3. do 9:00
prostory k nájmu - od 1. 5. 2013

-

nové toalety pro restauraci
úprava stávajících toalet pro sál a bary
čelní fasáda a místnost pro správce
rekonstrukce šaten a sociálního zařízení účinkujících
nový bezbariérový výtah
nové toalety v horním patře
úprava kluboven v horním patře

Obvodem plánované úpravy

ře i ﬁremní či prodejní akce.
Pronajímateli jde hlavně o to, aby
objekt žil. K co největšímu počtu akcí ho motivují podmínky nájmu sálu, kde jsou platby pevně dané. Za
prvních dvacet akcí v roce je nájem
3500 korun za každou, u dalších deseti událostí už je nájem 3000 korun za jednu a u každé následující
nájem klesá na 1500 korun. Nájemce ale musí počítat s tím, že sál paralelně využívá i sama obvodní radnice. Ta jej bezplatně poskytuje školám nebo neziskovým organizacím.
Některé z nich mají své kanceláře a

Proč zvážit nájem Šeříkovky?
-

nejvýznamnější kulturní centrum obvodu
tradice koncertů, maturitních plesů, setkání spolků aj.
sál a přilehlé prostory až pro 300 lidí
restaurace a přilehlé prostory až pro 100 lidí
venkovní terasa
dobrá možnost parkování
dostupnost MHD
malá hustota kvalitních restaurací v okolí
možná dohoda na vlastních investicích
dlouhodobý pronájem (na dobu neurčitou)

klubovny právě v prvním nadzemním podlaží objektu.
Šeříkovku může oživit i zkvalitnění restaurace, která v současné
chvíli slouží spíše jako pivnice, neboť vybavení kuchyně je strohé. „Pokud by ale chtěl nájemce kuchyň a
vůbec restauraci vybavit a zhodnocovat, lze o podmínkách nájmu jednat individuelně,“ připouští Václav
Brousek s tím, že kulturní dům v

Obvod si je toho vědom a rád by se
do úprav pustil. Podle studie z roku
2005 by ale potřebná rekonstrukce
zahrnující i nové přípojky, venkovní osvětlení či sadové úpravy vyšla na 40 milionů korun. „Takovou
sumu náš městský obvod k dispozici nemá. Proto jsme ale zpracovali
studii postupné rekonstrukce, která
řeší alespoň ty nejpalčivější problémy a zaručí, že celý objekt bude odpovídat standardu dnešní doby. Tato rekonstrukce by měla vyjít přibližně na 7,2 milionu korun,“ říká místostarosta obvodu Jan Fluxa. Na tyto úpravy chce pak obvod žádat i o
různé dotace.
Jako první by rád vybudoval vlastní toalety pro restauraci. Ty současné jsou na hlavní chodbě celého
objektu. Slouží totiž pro celou budovu, tedy i pro velký sál, kanceláře, klubovny i taneční sál. Následovat by měla oprava současných toalet, úprava čelní fasády, vybudování
místnosti pro správce, rekonstrukce šaten a sociálního zázemí pro
účinkující, dále vybudování bezbariérového výtahu a toalety pro horní poschodí.
Zadávací podmínky výběrového
řízení včetně návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor jsou zájemcům k dispozici na úřední desce obvodu. A ke stažení jsou včetně informativní zprávy o technickém stavu
a provozování KD Šeříková i v Aktualitách na webu druhého obvodu
na adrese umo2.plzen.eu.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2012 k 31. 12. v tis. Kč
Provozní píjmy

Skutenost zbývá plnit

ROZPOET

Provozní výdaje

ROZPOET

zbývá erpat

Skutenost

Místní a zastupitelské orgány

5 424

4 883

541

Místní správa

39528

38477

1 051

140

68

72

2 118

0

2 118

250

160

90

14 555

14 347

208

348

348

0

1 115

354

761

12 571

12 571

0

Údržba a opravy MŠ vetn zahrad

3 103

2 951

152

-1 892

Subvence dle usn. ZMO a RMO

1 216

1 140

76

4 826

-1 226

Volný as dtí a mládeže

1 206

1 179

27

4 122

4 122

0

Nakládání s majetkem obce

3 418

2 854

564

50

77

-27

Odpady

13 278

12 867

411

Píjmy z poskytovaných služeb

688

720

-32

Pée o vzhled obce a veejnou zele

11 913

11 680

233

Sankní platby

205

320

-115

Komunální služby - WC, územní rozvoj

573

473

100

39

39

0

Dotace na volby

880

838

42

1 850

2 161

-311

Sociální dávky a podpory

12

11

1

161

342

-181

Tisk Informaního zpravodaje MO 2

360

316

44

12 610

12 610

0

1 560

1 393

167

60

19

41

Daové

87 222

86 425

797

Podíl dan z píjm fyz.osob

30 568

32 064

-1 496

Podíl dan z pidané hodnoty

49 404

46 247

3 157

Správní poplatky

1 432

1 463

-31

Poplatek ze ps

1 100

1 106

-6

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 400

1 473

-73

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

1 410

-410

Propagace

Poplatek z provozování VHP

1 100

1 338

-238

Vodní hospodáství

6

10

-4

1 212

1 314

-102

10 715

12 607

Píjmy z pronájmu pozemk SVS

3 600

Píjmy-separace odpad EKO-KOM

Poplatek za zneišování ovzduší
Odvod výtžku z VHP
Nedaové

Úroky, nahodilé píjmy

Píjmy z poskytovaných služeb - SDH
Píjmy z hospodaení s majetkem
Ostatní nedaové píjmy
Dotace na výkon st.správy a na SPOD

Výdaje z finanních operací
Ostatní finanní výdaje-rezerva
Zvláštní veterinární pée
Komunikace

Píspvky na provoz MŠ, jeslí

Kulturní a zájmová innost pro obany
Pohebné

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

34 783

27 843

6 940

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 956

1 630

326

Pevody z MMP na MO (+)

24 496

17 922

6 574

erpání sociálního fondu

2526

2246

280

Použití vlastních fond (+)

11 846

11 480

366

- fond rezerv a rozvoje

9 320

9 234

86

118 110

110 805

7 305

- fond sociální

2 526

2 246

280

27 220

17 750

9 470

-1 559

-1 559

0

Investice staveb. a majetkové

26 832

17 366

9 466

-65

-65

0

Investice ostatní

388

384

4

-1 494

-1 494

0

145 330

128 555

16 775

145 330

139 485

5 845

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

- pevody na MMP
- fond sociální
SOUET

SOUET
Kapitálové výdaje

CELKEM výdaje
aktuální výsledek erpání rozpotu:

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2012

110 547

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2012

145 330

Ing. Miroslav Nmec

34 783

vedoucí odboru EaP

Financování MO P2 - Slovany v roce 2012

10 930

Ing. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP

únor
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Schválený rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2013
15 416

Provozní píjmy
Daové
Správní poplatky
Poplatek ze ps
Poplatek za užívání veejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Zrušené místní poplatky - VHP
Nedaové
Píjmy z pronájmu pozemk SVS
Píjmy-separace odpad EKO-KOM
Úroky
Píjmy z poskytovaných služeb
Sankní platby
Píjmy z hospodaení s majetkem
Ostatní nedaové píjmy
Provozní pijaté dotace
Financování +/- vlastní zdroje

5 650
1 150
1 100
1 400
1 000
1 000
9 766
3 300
3 500
50
754
190
1 970
2
0
0

111 955

Provozní výdaje
Místní a zastupitelské orgány
Místní správa
Výdaje z finanních operací
Civilní obrana, bezpenost, ve .poádek
Zvláštní veterinární pée
Komunikace
Vodní hospodáství
Píspvky na provoz MŠ, jeslí
Údržba a opravy MŠ vetn zahrad
Subvence dle usn. ZMO a RMO
Zájmová innost a rekreace
Nakládání s majetkem obce
Odpady
Pée o vzhled obce a veejnou zele
Územní rozvoj
Tisk Informaního zpravodaje MO 2

5 601

41183
120
80
250
15 125
462
12 287
2 766
772
2 197
1 209
13 460
12 980
715
360

Ostatní záležitosti kultury
Pohebné

540
60

Pevody MMPxMO (+)

125 936

Použití vlastních fond (+)

- fond rezerv a rozvoje

1 518
0

- fond sociální

1 518

Kapitálové výdaje

29 397

-1 518
0
-1 518

Investice stavební
Investice ostatní

29 397
0

Tvorba vlastních fond (-)

- fond rezerv a rozvoje
- fond sociální
Celkový objem píjm SR MO P2 - Slovany pro r. 2013

15 416

Celkový objem výdaj SR MO P2 - Slovany pro r. 2013
Financování SR MO P2 - Slovany pro r. 2013

141 352
125 936

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 788

Ing. Miroslav NmecIng. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP vedoucí odboru EaP

Komentá ke schválenému rozpotu na rok 2013
Místní správa - zahrnuje výdaje spojené s vlastní správní inností obce, vetn výdaj spojených s chodem budovy úadu
Komunikace - zahrnuje výdaje spojené s péí o silnice III. a IV. t., chodníky, parkovišt, cyklistické stezky
Píspvek na provoz MŠ, jeslí - jedná se o provozní píspvek, poskytovaný z rozpotu zizovatele, na úhradu výdaj spojených s pedškolní výchovou
dtí + výdaj na vlastní provoz školky
Odpady - zahrnuje výdaje spojené s likvidací , využíváním a zneškodováním komunálních odpad vzniklých na území obvodu, provoz SD a
zajišování sbrných dn
Pée o vzhled obce a veejnou zele - zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch, záhon, lesopark a s péí o stromy
Financování - zahrnuje pevod podílu na daních, dotaci na VSS, podíl na píjmu z hazardu, dotaci na Koterov

Policisté ze Slovan mají větší územní působnost
Od 1. ledna 2013 došlo ke změnám
v organizační struktuře Krajského ředitelství police Plzeňského
kraje. Změna se dotkla i teritoriálních hranic Městského ředitelství policie Plzeň, kdy se územní
působnost rozšířila nově na okolní obce. Změnou prošlo i obvodní
oddělení Plzeň – Slovany. Pod jeho
působnost nyní spadá nově vzniklá policejní stanice Starý Plzenec. Bývalé obvodní oddělení Starý Plzenec k poslednímu dni roku
2012 zaniklo a část území spadajícího pod toto oddělení přešlo pod
obvodní oddělení Plzeň – Slovany

a část pod Obvodní oddělení policie Přeštice.
Obyvatelé obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše,
Nezbavětice, Nezvěstice, Starý
Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický
Borek a Tymákov se nyní v případě problémů budou obracet na
policisty policejní stanice Starý
Plzenec nebo přímo na obvodní
oddělení Plzeň – Slovany.
Policisté budou obyvatelům k dispozici na policejní stanici ve Starém Plzenci, Smetanova 217, v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin. Na
stanici bude dozorčí služba a samo-

zřejmě na bezpečnost v obcích
bude dále dohlížet hlídka policistů. V nočních hodinách a o víkendech bude stanice pro veřejnost
uzavřena a lidé se budou muset v
případě potřeby obrátit přímo na
obvodní oddělení Plzeň - Slovany,
Nepomucká 43, Plzeň, kde je pracovní doba nepřetržitá.
Neznamená to ale, že by v nočních hodinách a o víkendech policisté nedohlíželi na již zmiňované obce. V rámci výkonu služby
budou dále plnit své základní úkoly, a to zejména ochranu života,
zdraví a majetku.

Kontakty:
Obvodní oddělení Plzeň – Slovany
Nepomucká 43, Plzeň
tel. č.: 974 325 392
fax: 974 325 588
e-mail:pmoopslov@mvcr.cz
Policejní stanice Starý Plzenec
Smetanova 217, Starý Plzenec
tel.č.: 974 326 750
fax: 377 966 206
e-mail: pjoopstplz@mvcr.cz
npor. Ing. Bc. Martin Černý,
vedoucí oddělení
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Strážníci radili potřebným

Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany
(vyjma MŠ) na rok 2013
hrazeno z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
A. Stavby i práce zahájené i objednané v roce 2012
1.

rekonstrukce Koterovské návsi
stavba zahájena v r. 2012, dosud profinancováno 2,184 mil. K,
hrazeno z dotace ROP Jihozápad, rozpotu MO 2 a MP
celkové náklady: 37,626 mil. K
z toho dotace: 27,606 mil. K,
podíl msta: 7,520 mil. K
podíl MO 2: 2,500 mil. K
2. cyklostezka greenways pes Božkovský ostrov – RDS
PD objednána v závru r. 2012, v r. 2012 uhrazeno 0,156 mil. K
celkem add A

2,500 mil. K

0,096 mil. K
2,596 mil. K

B. Stavby nov zahajované v roce 2013
1.

Božkovský ostrov – vyištní náhonu a oprava stavidla
v r. 2012 pidlena dotace z FŽP MMP, realizace v 1. pol. 2013
celkové náklady: 1,224 mil. K
z toho dotace: 0,75 mil. K
podíl MO 2: 0,474 mil. K
2. rekonstrukce vnitrobloku NGP – Lužická – Habrmannova – 2. etapa
RDS – píprava pro podání žádosti o dotaci z MMR
celkem add B

K činnosti městské policie patří i
kontrola míst, kde se často zdržují osoby bez domova. Na jednu z
takových kontrol vyrazili strážníci městské policie na Slovanech
společně s pracovníky sociálního
odboru ÚMO Plzeň 2. Cílem této
akce bylo poučení osob bez domova o možných variantách sociální
pomoci a řešení jejich krizové životní situace.
V Cyklistické ulici narazili na tábořiště se stany, které slouží těmto osobám jako nouzové příbytky.
V době kontroly tu pobývaly dvě

osoby, kterým bylo důrazně doporučeno, aby v nepříznivých klimatických podmínkách nezůstávaly venku, neboť hrozí reálné nebezpečí umrznutí. Dalším místem,
které společně navštívili, bylo místo za střelnicí v Lobzích. Tady zastihli čtveřici mužů. Záchranka
pak převezla do nemocnice sedmačtyřicetiletého muže s omrzlinami na nohou, který hledal útočiště před zimou pod mostem přes řeku v Lobzích.
Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň

1.

2.

3.

-

REALITNÍ KANCELÁ
Houškova 16, 326 00 Plze - Slovany
tel./fax: 377 246 483, 777 555 220

-

http://www.magnio.cz, reality@magnio.cz

-

-

-

RD Lišice – Samostatný rodinný dm v Lišicích
(PJ), 4+2+ balkon, pda, garáž, pozemek 802 m2.
Cena: 2,350.000 K.

Byt 2+1 Plze-Slovany – Byt 2+1 na Francouzské tíd,
3. patro cihlového domu, 56 m2, plastová okna, nový
výtah, sklep.
Cena: 1,235.000 K + provize RK

MAGNIO PLZE – 22. rokem na trhu s nemovitostmi v Plzni a okolí.

0,150 mil. K
0,624 mil. K

C. Další stavby pipravené k realizaci v roce 2013 (finann nezajištné)

-

Rodinný dm Plze-Slovany – Novostavba RD 4+kk,
balkon, garáž, terasa, užitná plocha 159 m2,
pozemek 233 m2.
Cena: 4,980.000 K.

0,474 mil. K

cyklostezka greenways pes Božkovský ostrov
stavba pipravena k realizaci, podána žádost o dotaci z ROP Jihozápad
zpracovává se RDS – viz bod A.2.
celkové náklady: 21,081 mil. K
z toho dotace: 17,918 mil. K
podíl MO 2: 3,163 mil. K
rekonstrukce vnitrobloku NGP - Lužická - Habrmannova – 2. etapa
píprava žádosti o podání dotace z MMR (03/13)
zpracovává se RDS – viz bod B.2.
v r. 2012 provedena 1. etapa stavby
celkové náklady: 8,076 mil. K
z toho dotace: max. 4,000 mil. K
podíl MO 2: cca 4,076 mil. K
podzemní kontejnerová stání – 3 stanovišt
stav pípravy: ÚR pro 1 stanovišt, u druhého probíhá územní ízení,
u tetího se upravuje PD
odpoinkové místo Božkovský ostrov – prleh a vodní svt
stav pípravy: ÚR, DSP, eší se majetkoprávní otázka
rekonstrukce vnitrobloku nám. gen. Píky – Chvojkovy lomy
stav pípravy: DÚR, DSP, probíhá územní ízení
rekonstrukce KD Šeíková - 1. etapa – sociální zaízení restaurace
stav pípravy: SP, RDS
rekonstrukce KD Šeíková – další etapy (2 – 7)
stav pípravy: SP, RDS
rekonstrukce KD Šeíková – zateplení fasád a výmna oken
stav pípravy: SP, RDS
dostavba hasiská zbrojnice v Koterov
stav pípravy: vydáno ÚR na novostavbu
a SP na dostavbu garáže
projektová píprava nových staveb
pozn.: konkrétní stavby budou upesnny pozdji v souvislosti s vývojem financování investic

3,163 mil. K

4,076 mil. K

3,010 mil. K

8,422 mil. K

12,500 mil. K
1,173 mil. K
7,484 mil. K
3,922 mil. K
12,000 mil. K
1,000 mil. K

Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany
v budovách mateřských škol na rok 2013
Stavby :
x 89. MŠ Habrová 8 – úprava suterénních prostor na zázemí pro personál
Pedpokládané náklady
0,300 mil. K
x 89. MŠ Habrová 8 – zateplení budovy (spoluúast MO P2)
stav pípravy: PD v roce 2011
(cena celkem v. dotace 9,20 mil. K- pedfinancováno MMP)

4,500 mil. K

Projekty :
x 89. MŠ Habrová 8 – úprava suterénních prostor na zázemí pro personál
Pedpokládané náklady
0,050 mil. K
Celkem rok 2013
4,850 mil.K

Vysvtlivky k použitým zkratkám:
PD – projektová dokumentace
DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
RDS – realizaní dokumentace stavby
ÚR – územní rozhodnutí
V Plzni 7.1.2013
SP – stavební povolení
Vypracoval: Vladimír erný, odbor majetku a investic
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány dle Vyhlášky
Statutárního města Plzně č.2/2001
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“.
Úplné znění vyhlášky Fondu rozvoje bydlení je zveřejněno pod č.
12/2011 na internetových stránkách města Plzně
http://aplikace.plzen.eu/vyhlášky/ .
„Fond rozvoje bydlení“ (dále jen
FRB) slouží k poskytování půjček
na zvelebení bytového fondu, obytných
budov a jejich staveb na území městských obvodů
Plzeň 1 – 10
Prostředky
fondu je možn o p o u ž ívat
výhradně k
poskytování
půjček na uvedené účely dle vyhlášky, při nejnižším úroku 3% ročně a nejdelší
lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v
němž byla půjčka poskytnuta žadatelům.
Žadatelé půjček z FRB mohou
být:
a) právnické i fyzické osoby, které vlastní rodinné domy, bytové
domy nebo byty na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, a které přijmou závazek použít poskytnutou půjčku podle stanovených a
ve smlouvě uvedených pravidel a
podmínek.
b) společenství vlastníků jednotek, které přijmou závazek použít
poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených podmínek a použijí prostředky fondu

na opravy a modernizaci společných částí domu.
Bytové domy, rodinné domy a
bytové jednotky, na jejichž úpravy a rekonstrukce je půjčka z FRB
požadována, musí být starší 5 let.
Je – li půjčka poskytnuta za účelem
zřízení kanalizační, vodovodní, plynovodní nebo elektrické přípojky,
omezení stáří stavby na nejméně 5
let se nepožaduje.
Jednotlivé p ů j čk y s e
poskytují na
základě výběrového řízení. Podmínky a termíny výběrových
řízení jsou vyvěšeny na úřední
desce a elektronické úřední desce ÚMO Plzeň 2 –
Slovany.

du Plzeň 2 – Slovany a Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany a následně jsou odsouhlasené žádosti postoupeny na MMP –
Odbor ﬁnancování a rozpočtu. Ten
vyzve žadatele k sepsání Smlouvy
o půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vyhlášky
je možné si vyzvednout na odboru
stavebně správním
a dopravy,
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 3. patro, kanc. č. 314. Bližší
informace na tel. č. 37 803 6244. Straková Irena.

Termíny výběrových řízení na
r. 2013:
I. kolo: 02.01. – 05.02.2013
II. kolo: 11.02. – 06.05.2013
Žádosti o půjčku z FRB se mohou
podávat průběžně během I. pololetí
roku 2013, nejdéle však do 6. května 2013. Poté se provede vyhodnocení ve výběrovém řízení dle stanovených podmínek a žádosti se předloží v nejbližším termínu ke schválení orgánům městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany.
Žádosti jsou projednávány v rámci komise Rady městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany pro rozvoj obvodu
a investiční činnosti. Poté musí být
schváleny Radou městského obvo-

UP O Z O R
U
RN
N ĚĚNNÍÍ–-Konání
Konání sběrných
sběrných dnů v 1.
1. pololetí
pololetí 2012
2013 v MO
MO Plzeň
Plzeň 2 –– Slovany
Slovany.
Svozvelkokapacitních
velkokapacitních kontejnerů
Svoz
kontejnerůdle
dleharmonogramu.
harmonogramu
Termíny svozů: 16. března, 27. dubna a 22. června.
Stanovišt velkokapacitního kontejneru
. 1

Hodina pistavení

Stanovišt velkokapacitního kontejneru
. 2

Hodina pistavení

Šeíková (u fotbal. stadionu)

8:00 - 9:00 hod.

Hradišt (za konenou MHD)

9:10 – 10:10 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

8:00 - 9:00 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20 – 11:20 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10 – 10:10 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20 – 13:20 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20 – 11:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

13:30 – 14:30 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

12:20 – 13:20 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá tona trolejbus)

14:40 – 15:40 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30 – 14:30 hod.

apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50 – 16:50 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40 – 15:40 hod.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 06.12.2012 oslavili diamantovou svatbu manželé Josef a Irena Richterovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na
další společné cestě životem popřáli 1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany
Mgr. Jan Fluxa a zástupci odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občánků“ osobní pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.
Termíny
roce 2012:
2013:
Termínyslavnostních
slavnostníchobřadů
obřadů v
v roce
19.02.,
17.09.
a 19.11.2013
28. 2.,23.04.,
24. 4., 18.06.,
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:

..............………………………………………

Dne 05.01.2013 v obřadní síni MO Plzeň 2 – Slovany oslavili diamantovou svatbu manželé František a Emilie Broučkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim popřála mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti na
další společné cestě životem členka zastupitelstva MO Plzeň 2 – Slovany Mgr. Gabriela Levorová a zástupci odboru sociálního.

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“
(vroce
roce2013
2012 se
se budou konat ve
2., 28. 3.,
25. 4.,
(v
ve dnech
dnech29.
27.02.,
27.03.,
26. 9., 31.
10. a 28.
11. 2012 od od
16 16
do 19
24.04., 25.09.,
30.10.
a 27.11.2013
dohodin)
19 hodin.)
Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.
Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilanti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.
Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

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

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Číslo telefonu

Číslo telefonu:

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

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

..............………………………………………

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

…………………………
Podpis
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2013
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Senioři v Městském obvodě Plzeň 2 - Slovany
Mezi náplně odboru sociálního
Úřadu Městského obvodu Plzeň 2
– Slovany patří i péče o důchodce, kteří mají trvalé bydliště na
území Městského obvodu Plzeň 2
– Slovany. Pro tyto občany jsou zajišťovány:
•
•
•
•
•
•

zájezdy
vstupenky do divadla a
na koncerty
setkání důchodců
jubilejní svatby
blahopřání k významným
životním jubileum
poděkování válečným
veteránům

Pro důchodce jsou již po několik
let zajišťovány jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy. V roce
2012 bylo ve spolupráci se dvěma
cestovními kancelářemi uspořádáno 6 zájezdů (4 tuzemské a 2 zahraniční). Při těchto zájezdech účastníci navštívili Prahu, severní Čechy (Klášterec nad Ohří, Kadaň), Plzeňsko (Vejprnice, Kladruby, Bor u
Tachova) a Kutnou Horu. Při zahraničních zájezdech navštívili hlavní město Rakouska Vídeň a pod ta-

jemným názvem „Florencie na Labi a Benátky východu“ se skrýval
zájezd do Drážďan. Zájezdů se zúčastnilo celkem 334 účastníků.
V roce 2012 bylo odborem sociálním zajištěno celkem 450 ks
vstupenek na 40 představení Divadla Josefa Kajetána
Tyla, a to jak do Komorního divadla, tak do Velkého
divadla. Vstupenky byly zajišťovány na představení v
období leden 2012 – duben
2012 (včetně) a na období říjen 2012 – prosinec 2012 (včetně). Největší zájem mezi návštěvníky divadelních představení je o činohru, operu a
operetu, příp. muzikál.
V předvánočním čase se 12 důchodců zúčastnilo koncertu pod názvem „Hej mistře“, který připravila Musica Amica – Smíšený sbor a
komorní orchestr při gymnáziu Mikulášské náměstí.
V roce 2012 bylo zdejším odborem,
ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady (dále jen
„Komise“), organizačně zajišťováno „Setkání důchodců obvodu Plzeň 2 – Slovany“, které se koná 7x

ročně v prostorách kulturního domu Šeříková. Jde o pravidelná setkání s kulturním programem a hudební produkcí tanečního orchestru. V rámci Setkání je jubilantům,

kteří oslavili 70 let, 75 let, 80 let, 85
let , 90 let a více, poblahopřáno, předáno přáníčko a oslavenci si mohou
nechat zahrát písničku na přání.
Občany, kteří v průběhu roku
oslaví 80 let, 85 let, 90 let a více od
narození, navštěvují členové Komise, poblahopřejí jim k životnímu jubileu, předají jim blahopřání a dárkový balíček. Takových občanů bylo ve druhém městském obvodu v roce 2012 celkem 100. Obča-

ny, kteří dovršili 100 let a více, navštěvují zástupci vedení MO Plzeň
2 – Slovany a osobně jim poblahopřejí a předají dárkový balíček. V
roce 2012 zástupci vedení takto navštívili pět jubilantů, včetně nejstarší občanky, která
v roce 2012 oslavila již 107.
narozeniny.
Odbor sociální rovněž zajišťuje 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. V roce 2012 bylo zajištěno
celkem 6 jubilejních svateb,
z toho dvě diamantové a čtyři zlaté svatby. Fotograﬁe z těchto slavnostních událostí jsou pravidelně
zveřejňovány v Informačním zpravodaji.
Druhý městský obvod nezapomíná ani na válečné veterány. V
předvánočním čase roku 2012, ve
spolupráci s Československou obcí legionářskou, byly třem legionářům předány vánoční balíčky a popřány hezké svátky.

Nabízíme zájezdy pro důchodce MO Plzeň 2 pro rok 2013
1. TOULKY PO BRDECH - kostel ve STARÉM ROŽMITÁLE,
kde poprvé zazněla většina Rybových děl, si prohlédneme s místním průvodcem. BŘEZNICE – prohlídka zámku (1. okruh + to nejlepší z druhého okruhu). Oběd ve zdejší vyhlášené restauraci. DOBRÁ
VODA - zastávka u kaple sv. Maří
Magdaleny, návštěva památníku v
BĚLČICÍCH v rodném domě spisovatele Ladislava Stehlíka
Termín: středa 15.05.2013
Cena: 210,- Kč včetně všech
vstupů
Odjezd: 07.00 h, návrat do
19.00 h
2. NA SKOK DO LÁZNÍ - FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – prohlídka
Glauberových pramenů, sochy
Františka, kolonády. Cheb – historické budovy na náměstí, Špalíček, radnice, muzeum, hrad. Lázně Kynžvart, krátká prohlídka.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ-nové lázně, kostel nanebevzetí Panny Marie, kolonáda, ochutnávka pramenů, zpívající fontána.
Termín: čtvrtek 23.05.2013
Cena: 174,- Kč
Odjezd: 07.00 h, návrat do
20.00 h
3. ZAPOMENUTÝ KRAJ SE
PROBOUZÍ. SVOJŠÍN – prohlídka zatím částečně zrekonstruovaného zámku se starostou obce, ne-

náročná procházka naučnou stezkou ovocných stromů na vyhlídku nad řekou Mže (celkem necelé
2 km). STŘÍBRO – oběd (není v ceně zájezdu) v nedávno zrekonstruovaném komplexu domů ze 14. století - pivovaru U Rybiček. Procházka městem, terasovitými zahradami někdejšího minoritského kláštera. Mimořádně nahlédnutí do
historických sálů radnice. Odpoledne hrad KRASÍKOV (Švamberk) náležel k největším a nejvýstavnějším západočeským hradům. Kratičká vycházka i k nepřístupné romantické zřícenině
hradu GUTŠTEJN. KONSTANTINOVY LÁZNĚ - Prohlídka lázeňského centra, léčení srdečních
a cévních chorob, na závěr možnost posezení v cukrárně nebo restauraci.
Termín: středa 05.06.2013
Cena: 185,- Kč včetně vstupů
Odjezd 07.00 h, návrat do
19.00 h
POZOR – pro účastníky se
zájmem o turistiku. Plánovaná trasa je dlouhá cca 2 km ráno a 2 km odpoledne a na Krasíkov se musí vystoupit na návrší, i když to není prudký kopec. Event. pro ty, kteří by nechtěli nahoru, je u parkoviště
nově zrestaurovaný statek s občerstvením a mini ZOO.
4. SRN PRŮLOM DUNAJE A

ÚDOLÍ ALTMÜHL - KELHEIM - návštěva někdejší rezidence Wittelsbachů, památníku Befreiungshalle z doby Napoleonské
nadvlády, Plavba parníkem jedinečnou přírodní scenérií - průlomem Dunaje 100 metrovými skalami k baroknímu klášteru Weltenburg, Cesta jedním z nejromantičtějších bavorských údolí s krátkými zastávkami v nejzajímavějších
místech (Essing - skalní městečko pod strážním hradem, nejdelší
dřevěná lávka v Evropě, zvlněná
do tvaru hřbetu draka, Riedenburg-„město tří hradů“ a unikátní Muzeum krystalu s největším
krystalem křemene na světě!…).
Cesta vede údolím Altmühlu podél kanálu Rýn-Mohan-Dunaj, který je považován za největší stavbu
20. století!
Termín: středa 18.09.2013
Cena: 345,-Kč + kapesné na
vstupy 15,- EUR
Odjezd: 06.00, návrat do 22.00
hod, bez zajištění oběda. Je možné využít restaurace s dostatečnou kapacitou ve Weltenburgu
v době oběda.
5. PROMĚNY MĚSÍČNÍ KRAJINY – KOMPLEXNÍ EXKURZE
– 2 ½ hodinová exkurze naším autobusem s odborným průvodcem
společnosti Czech Coal, která nabízí zájemcům atraktivní zážitek z
návštěvy unikátních technických

děl na MOSTECKU a rekultivované krajiny v projektu UHELNÉ SAFARI. V rámci rekultivační trasy navštívíme: budoucí jezero Most, vodní dílo Vrbenský (Matylda), vyhlídkovou terasu lomu
Vršany, Hipodrom Most. Odpoledne návštěva kostela Nanebevzetí
Panny Marie, prohlídka unikátního zámku JEZEŘÍ.
Termín: středa 02.10.2013
Cena: 240,- Kč se vstupy
Odjezd: 06.30 h, návrat do
20.00 h
6. ADVENT V BAYREUTHU
- prohlídka města, zámeckého
kostela Starého zámku, barokního Nového zámku, Wagnerovi vily i jeho hrobu, Festivalové haly
divadla Richarda Wagnera, které je považováno za jedno z operních divadel s nejlepší akustikou
na světě. Návštěva vánočních trhů na náměstí.
Termín: úterý 03.12.2013
Cena: 222,- Kč vstupy 10 EUR
– nutno přihlásit prohlídky při
podání přihlášky
Odjezd: 06.30 h, návrat do
20.00 h
Přihlášky na zájezdy jsou přijímány od 27.02.2013 na ÚMO
Plzeň 2 – Slovany, Koterovská
83, kancelář č. 112, 1. patro. Zde
získáte i podrobnější informaci
o jednotlivých zájezdech.
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Školení řidičů seniorů
V rámci projektu Bezpečné město
připravil Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s Dopravním inspektorátem
Policie ČR, Krajskou radou Svazu
důchodců ČR a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje
projekt
Zdokonalovací školení řidičů
seniorů,
které proběhne dne 20.března 2013 v budově Dopravního
inspektorátu PČR ul. U Borského parku č. 20 od 10.00 hod.

DOMOVINKA - sociální služby,
o.p.s. poskytuje sociální služby především seniorům. Přitom už 15 let
v Plzni provozuje domácí péči, 6 let
pečovatelskou službu, více jak 3 roky
tísňovou péči, skoro 2 roky denní a
týdenní stacionář pro seniory. Od
ledna 2012 zahájila služby Krizové
pomoci pro seniory.
DOMOVINKA Krizová pomoc je
služba, která chce pomoci seniorům
udržet kvalitu života, dát jim podporu, nabídnout pomocnou ruku a provázet těžkými chvílemi. Senioři se na
službu Krizové pomoci mohou obracet v jakékoli situaci, se kterou si

Dopravní policisté a další specialisté seznámí přítomné řidiče
se změnami v zákoně o silničním
provozu, s nejčastějšími příčinami dopravních nehod, s problematikou řízení motorových vozidel seniory a s lékařskými prohlídkami. Odpoví také na dotazy a předají řidičům brožurku s
nejdůležitějšími změnami v silničním zákonu včetně dopravních značek.
Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti MMP rovněž předají zájemcům samolepky na vozidlo s označením: Řidič senior.

Jedná se o zcela nový projekt, který nebyl dosud v ČR uskutečněn.
Tímto označením chceme docílit
u ostatní řidičské veřejnosti větší ohleduplnosti a laskavosti vůči
našim řidičům seniorům.
Je potřebné si uvědomit, že i my
všichni budeme jednou řidiči seniory a uvítáme, když se k nám ostatní účastníci silničního provozu
budou chovat ohleduplně.
V rámci tohoto projektu proběhne
velká propagační kampaň ve sdělovacích prostředcích města Plzně,
aby se toto označení řidičů seniorů
dostalo do co nejširšího povědomí
široké veřejnosti.
Bc. PavelChalupský,
koordinátor

Krizová pomoc seniorům nabízí podporu
nevědí rady a která je pro ně nějakým
způsobem složitá a cítí, že ji nejsou
schopni zvládnout vlastními silami.
V možnostech služby sice není vyřešit
všechny problémy, ale je zde prostor
společně s pracovníky služby hledat
možná řešení a východiska.
Posláním služby DOMOVINKA Krizová pomoc je poskytovat krizovou
pomoc a poradenské služby osobám
starším 50 let věku trvale žijícím v
domácím prostředí a osobám jim
blízkým, kteří jsou ohroženi jakou-

koli formou týrání a zneužívání se
zaměřením především na ekonomické zneužívání vedoucí k zadluženosti
a chudobě. Služby jsou poskytovány v
terénu nebo v poradně na Slovanech,
v provozovně Domovinky.
Cílem služby Krizová pomoc je provést klienta náročnou životní situací, poskytnout mu podporu, poradenství, doprovázení tak, aby byl klient
schopen se informovaně rozhodovat a zvládnout situaci bez újmy na
zdraví tělesném i psychickém. Pora-

Pro bezpečnost
seniorů
Městská policie ve spolupráci s
Městským obvodem Plzeň 2-Slovany a odborem bezpečnosti a
prevence kriminality si dovolují pozvat všechny dříve narozené
na besedu zaměřenou na zvýšení
bezpečnosti. Přítomní bezplatně
obdrží osobní alarmy a jiné předměty k vlastní ochraně.
Kdy: v pondělí 18. února 2013
od 11:00 hodin
Kde: místnost K001 na Slovanské radnici, Koterovská 83

denské služby jsou zaměřeny především na poradenství v oblasti dluhové problematiky, ale též na seniora týraného.
Služby jsou poskytovány ANONYMNĚ, ZDARMA, DISKRÉTNĚ, v terénu
nebo v provozovně DOMOVINKY na
Slovanech (Úslavská 75, Plzeň, u plaveckého bazénu, dopravní spojení
tramvají č. 2, zastávka Habrmannova), v pracovní dny vždy po předchozí
domluvě. Osobní konzultaci je možno
domluvit na telefonním čísle 733 677
099 každý všední den mezi 8.00 a 16.00
hodinou. Více informací naleznete na
našem webu www.domovinka.cz
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Bojovník od Tobruku a Dunkerque Petr Rusín

Petr Rusín

V květnu loňského roku byl v Plzni v Husově ulici odhalen památník
na počest československých bojovníků proti nacismu a fašismu za 2.
světové války. Jedním z těch, jimž
tím byla vzdána pocta, byl i Plzeňan Petr Rusín.
Narodil se v nejvýchodnější části
předválečné Československé republiky, na Podkarpatské Rusi v Dubrovce, okres Užhorod, v roce 1915.
Svého otce nepoznal, protože ten
padl jako voják v 1. světové válce. V
květnu roku 1939 odešel Petr Rusín
přes Budapešť a Záhřeb do Bělehradu. Zde až do roku 1940 pak pomáhal
při vybavování a zásobování uprchlíků z někdejšího Československa,
nastávajících účastníků zahraničního odboje. Z Bělehradu pak pokračoval přes Turecko, Řecko a Sýrii do
Palestiny, kde jej spolu s ostatními
Čechoslováky převzala anglická armáda. Prošli zde tuhým výcvikem a
v květnu 1941 odešli jako příslušníci
Čs. 11. pěšího praporu východního
pod velením legendárního velitele
Karla Klapálka do pole.

Výcvik v palestinské Gedeře, Petr
Rusín první zprava. V této vesnici,
vzdálené 30 km od Tel Avivu, vznikl v říjnu 1940 Československý 11.
pěší prapor východní.
Prvním válčištěm se jim stala Západní poušť u Sidi Hanneish, kam
směřovali útoky italsko-německých
vojsk pod velením maršála Rommela. Bylo to v nejtěžší době pro Spojence. Kapitulovalo Polsko, Dánsko,
Holandsko, Belgie, Francie, Norsko, Jugoslávie, Řecko a poslední
zemí bránící se německé agresi byla už jenom Velká Británie. Sovětský svaz byl vtažen do války až po
jeho napadení 22. června 1941. Spojené státy se dostaly do války proti zemím Osy po útoku Japonců na
jejich přístav Pearl Harbor 7. prosince 1941.
Za pomoci francouzských Vichistů se nacisté chtěli zmocnit Libano-

Petr Rusín v záchranném kruhu nahoře uprostřed
nu a Sýrie. Po kapitulaci Vichistů
hlídkovali čs. vojáci na syrsko-turecké hranici u řeky Eufratu v krajině zamořené malárií. Několik sto-

Výcvik v palestinské Gedeře, Petr Rusín první zprava. V této vesnici, vzdálené
30 km od Tel Avivu, vznikl v říjnu 1940 Československý 11. pěší prapor východní.

vek čs. vojáků onemocnělo touto zákeřnou chorobou, která je sužovala
ještě dlouho po válce.
Potom se Čs. 11. prapor východní přesunul na jih přes Suez do přístavu Alexandrie a odtud na dvou
válečných torpédoborcích Napier
a Healthy do obležené pevnosti
Tobruk v Lybii, kde vystřídal unavené australské jednotky. Oba torpédoborce skončily později na dně
moře. Byla to nebezpečná cesta, kromě italských a německých letadel
a ponorek museli čelit i silně rozbouřenému moři. Přijeli zcela vyčerpáni, ale již příští den bránili v
těžkých válečných i přírodních podmínkách tuto důležitou pevnost po
boku ostatních Spojenců až do její- Prezident E. Beneš přivítal ve Velho osvobození britskou ofenzívou.
ké Británii čs. vojáky na čele s KarPo jejich stažení a přezbrojení na lem Klapálkem, ještě naposledy v af200. čs. protiletadlový pluk východ- rických uniformách.
ní se Čechoslováci znovu vrátili do
Tobruku v rámci 8. armády maršála Montgomeryho. Zde se po mno- u svých kamarádů i velitelů. Tito
hých bojích dočkali i porážky ně- vlastenci, včetně gen. Karla Klameckých a italských vojsk v květ- pálka, byli za minulého režimu nanu 1943. Tím pro ně válka v Africe místo vděčnosti vystaveni pronásleskončila. Z příkazu čs. vlády pak dování a mnoha ústrkům. V jakém
odjela čs. jednotka na lodi Maure- protikladu k tehdejší realitě byly
tánie nebezpečnou cestou plnou ně- vzpomínky Petra Rusína na dobu,
meckých a italských ponorek, bez kdy za svou vlast nasazoval život. V
ozbrojeného doprovodu válečných anglické armádě prý platila zásada,
lodí, Rudým mořem kolem celé Af- že jakákoliv technika je nahraditelriky do Velké Británie. Zde posílila ná, největší škoda že vznikne, přijde-li o život voják. Člověk že je neČs. obrněnou brigádu.
S Čs. obrněnou brigádou se Petr nahraditelný. Také si ve Velké BriRusín v r. 1944 vylodil v Norman- tánii dodnes váží zahraničních spodii a zúčastnil se pak bojů u Něm- lubojovníků, ať už těch od Tobruku,
ci hájeného
francouzského
přístavu Dunkerque. Jeho
válečné tažení
nakonec skončilo na Zelené
Hoře u Nepomuku. V nedaleké Plánici si
našel budoucí
manželku a po
své demobilizaci se s ní usadil
v Plzni na Slovanech v Polní ulici. Předtím ještě, než
si našel civil- Setkání spolubojovníků. Petr Rusín vlevo, pod ním sedící
ní zaměstnání, gen. Karel Klapálek. Takhle, jako sympatického a pracovipůsobil u do- tého civilistu, pana Rusína znali a dodnes na něj vzpomínají
pravního oddí- jeho sousedé ze Slovan.
lu UNRRA, převážel nákladní
automobily z francouzského přísta- Dunkerque, či pilotů, co pomáhali
vu Le Havre do Plzně. Pak se svou vyhrát bitvu o Británii. Ne v každé
rodinou žil na Slovanech až do své armádě se takhle zacházelo i s obysmrti v lednu roku 1990. Pravidel- čejnými vojáky.
Neměli bychom ani my na vlasně se zúčastňoval setkání se svými
spolubojovníky u příležitosti naro- tence, co za nás a naši svobodu bozenin jejich oblíbeného velitele ge- jovali, ať už na kterékoliv frontě a
také na jejich zkušenosti z té doby,
nerála Karla Klapálka.
Petr Rusín byl statečný voják, no- nikdy zapomenout.
sitel řady vyznamenání, oblíbený
Stanislav Bukovský
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Na vlastních nohou – Stonožka Za vánoční atmosférou do Bayreuthu
Již desátým rokem je naše 20.
základní škola v Plzni zapojena do
hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které je uznáváno jako zcela
humanitární a mírová organizace,
v níž děti pomáhají jiným dětem.
Bylo založeno roku 1990 Češkou
žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
V hnutí dnes pracují tisíce dětí a

stovky učitelů v českých školách.
Své patrony má mezi významnými světovými i českými osobnostmi a práce paní Jensen a jejích stonožkových dětí byla mnohokrát
oceněna.
Žáci 1. stupně naší školy každoročně vytvářejí výrobky z různých
materiálů, kreslí obrázky a vyprávějí si o tom, kde všude Stonožka
pomohla a pomáhá. Svoje výrobky
a obrázky pak doma nabízejí svým

rodičům a prarodičům. Letošní
výtěžek ze stonožkového týdne a
prodeje z vánočního jarmarku činil
16. 179,- Kč a peníze byly odeslány
na konto hnutí.
V pátek dne 7. prosince se v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na
Hradě v Praze konala Mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou
– Stonožka jako poděkování stonožkovým dětem, přátelům a příslušníkům AČR
za pomoc dětem ve válečných zónách. Hlavním celebrantem byl Jeho Eminence Dominik kardinál Duka
OP. Jednou z nejkrásnějších
myšlenek byla slova Alexandra Vondry: „Je krásné, když děti prostřednictvím našich vojáků pomáhají jiným dětem. Taková
pomoc znamená mnoho – a
v konečném důsledku může
chránit i vojenské životy,
protože po laskavé a dávající ruce se nestřílí.“
Po skončení mše proběhlo v Arcibiskupském paláci vyhodnocení výtvarné soutěže Konstantin
a Metoděj v historii, ve které naši žáci získali ocenění. Cenu prof.
PhDr. Víta Vlnase, Ph.D. obdržel
kolektiv žáků ze třídy III.B a šest
žáků z II. stupně. Za kolektiv žáků
třetích tříd přebírala cenu Lucie
Kordíková.
Mgr. Ilona Jehličková

Právník vám radí
Dobrý den, chtěla bych se zeptat
jak nejlépe zabránit vzájemnému ručení manželů za závazky
druhého z titulu společného jmění manželů. S přítelem bychom
se chtěli vzít, ale zároveň bychom
chtěli mít do budoucna v případě
problémů jistotu ohledně majetkových vztahů.
Nejvhodnějším řešením majetkových
vztahů do budoucna před uzavřením
manželství je uzavření tzv. předmanželské smlouvy. Ačkoli nebylo v minulosti
uzavírání předmanželské smlouvy příliš obvyklé ani populární, v současné
době se stává tato forma úpravy majetkových vztahů pro budoucí manžele velmi vyhledávanou.
Předmanželská smlouva musí být
písemná a je třeba, aby byla uzavřena formou notářského zápisu, jinak je neplatná. Návrh předmanželské smlouvy Vám
zpravidla poskytne notář, u kterého má
k uzavření předmanželské smlouvy dojít. Tento návrh samozřejmě můžete po
dohodě s notářem upravit či doplnit tak,
aby obsahoval veškeré Vámi požadované
skutečnosti. Nutno však podotknout, že
ačkoli rozsah vztahů, které mohou být v
předmanželské smlouvě upraveny, není

zákonem omezen, nelze zaručit, že bude
vše, co si budoucí manželé v předmanželské smlouvě sjednali, vymahatelné. Přesto, že má řada osob zájem některé situace (např. úpravu péče o dosud nenarozené děti, rozdělení majetku v případě
způsobení rozvratu manželství jedním z
manželů apod.) v předmanželské smlouvě
upravit, doporučujeme zvolit stručnější
znění předmanželské smlouvy, jejíž ustanovení budou z hlediska vymahatelnosti
bezproblémová.
Standardní znění předmanželské
smlouvy obsahuje úpravu majetku, který má/nemá po uzavření manželství tvořit společné jmění manželů. Obvykle tedy
předmanželská smlouva obsahuje ustanovení o tom, že společné jmění manželů
nebude tvořit majetek nabytý některým
z manželů nebo jimi oběma za trvání
manželství, s výjimkou věcí tvořících
obvyklé vybavení společné domácnosti.
Věci tvořící obvyklé vybavení společné
domácnosti je dále možné speciﬁkovat
omezením výše jejich pořizovací hodnoty
na určitou pevně stanovenou částku.
V předmanželské smlouvě je dále vhodné si upravit případné nabývání nemovitostí, vlastnictví peněžních zůstatků na bankovních účtech u peněžních
ústavů (tj. zda tyto peněžní zůstatky

Vybraní studenti SPŠE v
Plzni navštívili během loňského Adventu malebné městečko v Horních Frankách
– Bayreuth, aby poznali tradice vánočních oslav našich
sousedů. To ale nebyl jediný důvod. Jejich první kroky po příjezdu totiž vedly
na tamní univerzitu, která v
současné době čítá asi 10 000
studentů. Zde byli vřele přijati koordinátorkou samostu- Centrum pro samostudium cizích jazyků
dijního centra cizích jazyků na Univerzitě v Bayreuthu s paní Angelikou
paní Angelikou Zapf. Ta žá- Zapf, naší průvodkyní.
kům promítla krátký dokumentární ﬁlm o Bayreuthu
s různou tématikou, např. Richard hlídku všech skleníků, kde mohli
Wagner a s ním spojené bayreuth- kromě jiného obdivovat rostliny z
ské slavnosti, Univerzita v Bayreu- horských oblastí tropů. Na celém
thu a všeobecný socioekonomický území botanické zahrady se nachádokument zaměřený na obyvatel- zí asi 11 000 druhů rostlin ze všech
koutů světa.
stvo, průmysl a zdejší život.
A protože už nezbývalo mnoho
Tyto ﬁlmy byly podnětem pro zvídavé otázky. Nejdříve studenty zají- času, vyrazili studenti obdivovat
mal smysl samostudijního centra a nádherný vánoční trh na náměstí
jaká je náplň práce paní Zapf ? Jak a mikulášskou vesničku.
V průběhu celé exkurze studenchutná kvasnicové pivo z místního pivovaru Maisel´s Weisse? Kdy ti aktivně procvičovali své jazykobyla zdejší univerzita založena a co vé dovednosti (diskuse na univerzivšechno je zde možné studovat? Zda tě, orientace ve městě, vyhledávání
a kolik se platí školné? Jaké jazyky spojů městské hromadné dopravy
jsou studentům nabízeny… a mno- atd.), nač byli patřičně hrdí, protože jim rozuměl i někdo jiný než
ho dalších.
Poté zamířili do druhé největ- jenom jejich vyučující německéší botanické zahrady v Německu, ho jazyka.
kde již na ně čekala paní Raps, kteMgr. Petra Kropáčková,
rá jim umožnila kompletní proVOŠ a SPŠE Plzeň

náleží v plném rozsahu tomu z budoucích manželů, který je veden jako majitel účtu dle evidence příslušného peněžního ústavu či nikoli), příjmy z podnikatelské činnosti a případně také příjmy
ze závislé činnosti (tj. zda tyto příjmy
náleží výhradně tomu, kdo tuto činnost
vykonává či zda náleží oběma budoucím
manželům, jak by tomu bylo, pokud by si
to manželé neupravili).
Předmanželská smlouva může dále
obsahovat např. i úpravu vlastnictví osobních automobilů, vlastnictví obchodních
podílů v obchodních společnostech, vlastnictví cenných papírů apod.
Velmi vhodné je do předmanželské
smlouvy zahrnout i ustanovení o tom,
že společné jmění manželů nebudou tvořit závazky, které některému z budoucích manželů vzniknou za trvání manželství.
Uzavření předmanželské smlouvy doporučujeme zejména v případech, kdy je
jeden z manželů (příp. oba) podnikatelem,
nebo společníkem obchodní společnosti bez omezeného ručení. Lze tak předejít případnému ﬁnančnímu zatížení druhého manžela souvisejícímu se závazky
podnikatele/společníka.
Po uzavření sňatku, jemuž předcházelo uzavření předmanželské smlouvy,
doporučujeme předložit úředně ověřenou kopii předmanželské smlouvy do
Vaší banky a banky Vašeho manžela, případně dalším institucím. K tomu, aby se

manželé na uzavřenou předmanželskou
smlouvu mohli odvolat i vůči třetím osobám, je totiž nezbytné, aby byl obsah předmanželské smlouvy těmto třetím osobám
znám, a to již k okamžiku vzniku případného závazku.
Pro upřesnění uvádím, že do společného jmění manželů nespadá majetek získaný některým z manželů dědictvím,
darem či restitucí a dále majetek nabytý
jedním z manželů za majetek náležející
do výlučného vlastnictví tohoto manžela
a věci sloužící podle své povahy výlučně
k osobní potřebě jen jednoho z manželů.
Do společného jmění manželů pochopitelně nepatří majetek, který nabyl některý z
manželů před uzavřením manželství.
Co se týče závazků, do společného jmění manželů nejsou zahrnuty závazky
jednoho z manželů, týkající se majetku
náležejícího výlučně do vlastnictví tohoto manžela a dále závazky, jejichž rozsah
přesahuje míru přiměřenou majetkovým
poměrům manželů, které převzal jeden
manžel bez souhlasu druhého.
Před uzavřením předmanželské smlouvy Vám doporučuji konzultovat možná
speciﬁka Vašeho případu s notářem, u
kterého má k uzavření předmanželské
smlouvy dojít.
Mgr. Monika Košanová,
advokátka
tel.: +420 775 161 106,

www.akkosanova.cz
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Oddíly zápasu TJ Lokomotiva Plze a TJ Slavoj Plze vydávají

ROZPIS
VELKÉ CENY PLZN
k uctní památky K. Boháka a F. Krále v zápase ve volném stylu.
Poadatel :

TJ Lokomotiva Plze a Slavoj Plze

Datum konání: od 15.2.2013 do 16.2.2013
Místo konání: Mstská sportovní hala (hala Lokomotivy),Úslavská 75,Plze 32600
Kategorie:

senioi ro.1993 a starší(1994a1995 na základ lék.potvrzení o postaršení)
hmotnost:60,66,74,84,96,120kg+2kg tolerance

Medaile z Memoriálu Josefa Žaloudka
V sobotu 12. ledna 2013 se v městské hale na Slovanech konal 9. ročník fotbalového turnaje Memoriál
Josefa Žaloudka, který je určen pro
hráče do 15 let. Vyhlašovatelem soutěže je klub FC Viktoria Plzeň společně s Nadací sportující mládeže.
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo osm fotbalových klubů. Zvítězil
domácí klub FC Viktoria Plzeň, který si popáté odnáší vítěznou trofej.
Mladí viktoriáni tak plnohodnotně
uctili památku legendárního trenéra, na jehož počest se tento turnaj
koná. Vítěznou trofej viktoriánům
předala místostarostka slovanské-

ho obvodu Irena Rottová, radní města Plzně pro oblast školství, mládeže, sportu a životního prostředí,
která jim poděkovala za vzornou
reprezentaci města Plzně.

kadeti ro.1996-1997
hmotnost:39-42,46,50,54,58,63,69,76,85,85-100kg+1kg tolerance
ml.žáci ro.2000-2001
hmotnost:25-27,29,31,33,35,37,40,44,48,52,56,60,65,70,70-80kg
pípravka A ro.2002-2003
hmotnost:24-26,28,30,32,34,37,40,43,46,50,54,58,62,67,67-73kg
asový program: pátek 15.2.2013, 17,00-19,00 hod.,registrace,vážení,lék.prohlídka
20,00 hod.posezení pro vedoucí výprav,rozhodí a hosty
sobota 16.2.2013,08.30-09.30 hod., registrace,vážení,lék.prohlídka
09.30-10.00 hod.,píprava tabulek,porada
10,00 hod.zahájení,vyluovací a finálové boje,vyhlášení
Pozvaní závodníci jsou ze Slovenska,Polska,Nmecka,BLR,Rakouska a oddíly z R.

Zápisy do MŠ pro školní rok 2013/2014

!

- ředitelDny otevřených dveří v MŠ:
ky mateřMŠ
Datum
Hodina
sk ých škol
2.MŠ
18. 2. 2013
8:00 – 10:00
budou od 20.
5.MŠ
20. 2. 2013
8:30-10:00 a 14:30-15:30
2. 2013 vydá23.MŠ
4. – 5. 2. 2013
9:00 – 10:30
37.MŠ
27. 2. 2013
9:00 – 12:00
vat žádosti o
38.MŠ
20. – 22. 2. 2013
14:30 – 16:00
přijetí dítěte
51.MŠ
20. 2. 2013
7:30 – 10:30
k předškolnímu vzdělávání včetně související dokumenOstatní MŠ umožní prohlídku dle
tace
dohody, např. při převzetí žádosti o
- podávání žádostí o přijetí dítěte zápis. Další informace k zápisům,
do mateřské školy k předškolnímu jako např. kritéria pro hodnocení
vzdělávání na školní rok 2013/2014 žádostí, požadované doklady či pří(dříve zápis do mateřské školy) lohy k podání žádosti, získáte při
bude probíhat ve dnech 13. 3. a 14. převzetí žádosti v MŠ.
3. 2013 v doporučeném čase od 14:00
do 17:00 hodin.
Odbor ekonomický a poplatkový

Z DŮVO
STUDIA DŮ REKONSTR
U
VÝPRO
DEJ VZO KCE
KUCHY
ROVÝC
NÍ ZA V
H
ELMI NÍZ
KÉ CEN
Y

Chtěla bych touto cestou poděkovat starostovi Slovan panu Lumíru Aschenbrennerovi za velkou pomoc v mé svízelné situaci. Dále vedoucímu sociálního odboru a pracovníkům sociálního odboru paní Königsmarkové a panu Duškovi, bez jejichž pomoci bych svoji životní situaci nedokázala vyřešit.
Hana Koutníková, Plzeň-Slovany

PODĚKOVÁNÍ

do konce března 2013

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

QR kódy do 1/16 strany
1
/8 strany
¼ strany
½ strany
celá strana

(cca š. 5 cm, v. 3,2cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)

cena inzerátu (bez DPH)

1.000,- Kč
1.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč

únor
2012
únor
2013
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Zvony na katedrále
Zvony jsou hlasem srdce každého
kostela a obce. Město Plzeň mělo na
věži kostela sv. Bartoloměje po staletí soubor zvonů, hlas toho největšího – Bárty - byl slyšet desítku kilometrů za Plzeň. Nejstarší zmínka
o zvonu je z roku 1411, kdy se začal
ozývat zvon nazvaný Vorel. Jak velký však byl, nevíme a zrovna tak
nevíme, kde visel. Věž kostela ještě nestála, ale stanová střecha nad

kostelními loděmi vrcholila věží,
na které bývaly menší zvony. Větší zřejmě byly zavěšeny na dřevěné
zvonici někde po boku kostela. O
zvony město několikrát přišlo, nejznámější pohromou je požár věže v
roce 1835. Tehdy se rozlily ve výhni požáru a zpět byly pořízeny v
rozpětí tří let. V letech 1917 a znovu v roce 1941 padly za oběť válečnému běsnění. Měly smůlu, nebyly považovány za starožitné,
a proto byly zrekvírovány na
výrobu děl.
Od začátku 16. století se
počet zvonů a jejich jména
neměnily. Vždy znovu byl
pořízen největší Bartoloměj,
zvaný Bárta, doprovázený
zvony Marií, Annou, Janem
a Prokopem. Dnes nás doprovází svým hlasem zvon Prokop a Anna (od roku 1994) a
nyní po víc jak 70 letech od
posledního zničení zvonů, v
rámci Hlavního města kultury 2015, chceme ztrátu nahradit. Plzeňské biskupství a farnost u katedrály sv. Bartoloměje, spolu se společností
CrossCafe a architektem Janem Soukupem zahájili práci
„Výboru pro pořízení zvonů“
na naší nejvyšší kostelní věži
Rozbíjení největšího zvonu Bárta, 1917. Bronz a symbolu města a iniciovali
byl užit pro ulití kanonu v 1. Světové válce
sbírku ﬁnančních prostřed-

Přípravný ročník - Berušky
Od počátku školního roku 2012/2013
je s 13. základní školou Plzeň neodmyslitelně spojen přípravný ročník, zvaný také jako Berušky, který
letos realizujeme v naší škole poprvé. Patnáct malých předškoláků se
zde každý den učí základním dovednostem, které budou jakožto budoucí prvňáčci potřebovat.
Hned od počátku se děti důkladně
seznámily s prostředím školy, třídy,
pedagogickým i nepedagogickým
personálem, aby se v novém prostředí cítily příjemně a bezpečně. Pozadu nezůstalo ani budování třídního kolektivu, které dbá zejména na
důsledné dodržování třídních pravidel a hraní nejrůznějších her.
Denní program je nastaven s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí předškolního věku, pravidelně jsou proto střídány výukové a
relaxační činnosti. Každé ráno tak
Berušky začínají vzájemným uvítáním, po kterém následují hry. Výuka začíná přáním dobrého rána v

tzv. ranním kruhu, kde probíhá četba a rozbor pohádky. Děti se zde též
dozví, co je během dne čeká, jaké
úkoly jsou pro ně přichystané, prostor je ale i pro jejich vyprávění či

sdělování prožitých zážitků. Následují uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, které
přechází v samotné psaní. Znalost
velkých tiskacích písmen a číslic
si Berušky ověřují vypracováním

Nový zvon Bárta před vytažením na věž pořízený v roce 1931

ků. Spojme se všichni, město a jeho
obyvatelé, podnikatelé a mecenáši
pro toto krásné dílo cti, patriotismu
a lásky k našemu městu.
Pořizujeme zvony:
Bartoloměj
váha 5,5 t
Marie
váha 2,8 t
Jan
váha 1,7 t
zatím bezejmenný váha 1,2 t
Konta, na která je možné přispět:
Římsko katolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni
zábavných pracovních listů či psaním na kouzelné tabulky.
V současné době už zavádíme „hravé diktáty“, které děti připravují na
písemné formy testů, které jsou ve
škole běžnou součástí. Po náročném
psaní přichází na řadu opět hraní,
a to buď kolektivně či individuálně
dle zájmu dětí. Před svačinou probíhá 30 minutový blok zaměřený na
počítání – rozvoj předmatematických představ, prostorové a pravolevé orientace. Nechybí však ani povídání o
oblastech lidského života. Následuje relaxace,
kdy děti při poslechu
pohádky nabírají síly
na závěrečnou část dne,
kterou je malba, vyrábění, modelování, střihání, ale také zpěv, tanec či vycházka na školní hřiště nebo do přilehlého parku. Na konci dopoledne hodnotíme uplynulý den, cvičíme řeč
a výslovnost za pomoci logopedických cvičení, stavíme z kostek či si

Česká spořitelna,
č.ú. 722 356 359/0800
CrossCafe s.r.o., Plzeň
Komerční banka,
č.ú. 107-2517160217/0100
Dárci, kteří věnují na zvony více
jak 10 000,- Kč, obdrží certiﬁkát, který jim potvrdí, že bude jejich jméno
odlito přímo na plášti zvonu. Proto prosíme, uvést na platbě jméno
s adresou. Více informací www.zijinak.cz/zvony
Ing. arch. Jan Soukup
jen sami malujeme a hrajeme společenské hry.
Vzdělávací program je nastaven
tak, aby dětem pomohl překlenout
rozdíl mezi předškolákem a školákem. Zahrnuje poznatky, se kterými se děti v životě běžně stýkají a
které jim pomohou připravit se na
nástup do školy. Společně s prvňáčky jsou realizovány mnohé akce,
jako vycházky, hry, promítání pohádek či zábavná dopoledne – listopadový Strašidelný rej nebo lednová
návštěva divadelního představení.
Zpětná vazba od rodičů a pedagogů naší školy, kteří měli možnost
Berušky vyučovat, ukazuje, že děti
udělaly během uplynulého půlroku
velký pokrok. Jsou samostatnější,
zadané úkoly zvládají bez větších
obtíží, dokáží se řídit zadanými pravidly, respektovat sebe i své kamarády. V případě zájmu o další informace týkající se přípravného ročníku
neváhejte kontaktovat vedení 13. ZŠ
Plzeň v Habrmannově ulici.
Šárka Velíšková,
třídní učitelka Berušek
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