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Božkovský ostrov s pěší
stezkou a cvičebními stroji
Na Božkovském ostrově byla
15. května slavnostně dána do
užívání další z investic, které
mají pomoci oživit zdejší sportovní aktivity. Jedná se o pěší
stezku s mlatovým povrchem a
cvičebními prvky. Vybudovat je
a osadit mobiliářem stálo druhý plzeňský obvod 4,6 milionu
korun. Dotací bezmála 3,9 milionu korun přispěl k ﬁnancování projektu Regionální operační program Jihozápad.

„Stezka je dlouhá zhruba 950 metrů. Vede kolem in-line dráhy. Je na
ní 21 laviček, 10 odpadkových košů,
sedm stanovišť s cvičebními ﬁtness stroji na zpevněných plochách
a dále informační tabule a rozcestníky,“ uvedla Pavla Nachtma-

nová z odboru majetku a investic
Městského obvodu Plzeň 2 s tím, že
před vybudováním se ještě musely v jejím koridoru vykácet náletové dřeviny.
Na ostrově už funguje také zmíněná in-line dráha, došlo k obnově zeleně a TJ Božkov rekonstruovala házenkářské hřiště. Dosavadní investice se blíží 15 milionům
korun. V těchto dnech také začne
čištění náhonu, které bude stát 1,2
milionu korun. Obvodní radní rovněž ve středu 15. května vybrali
dodavatele cyklostezky a lávky na
ostrov z ulice K jezu.
„Cyklostezka s lávkou bude stát
přibližně 21 milionů korun. Dotaci jsme na ni získali v březnu rovněž z Regionálního operačního programu Jihozápad, a to ve výši 17,9
milionů korun. Předpokládáme, že
stavba začne v létě. Dokončena musí
být nejpozději v květnu příštího
roku,“ říká starosta Dvojky Lumír
Aschenbrenner.

Na snímku při slavnostním přestřižení pásky je zleva starostka města Starý
Plzenec Bc. Vlasta Doláková, starosta obvodu Plzeň 2-Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner, zástupce poskytovatele dotace ROP Mgr. David Jirka a 2.místostarostka obvodu Irena Rottová.

připraví
rozmanitější
j Šeříkovka
Ragby našlo
své místo
kulturní
programostrově
na Božkovském
-– str.
str. 4
8

ZDARMA
j Památníky
Hospic sv. a
Lazara
- 15 let
ulice připomínají
naplněných
životem
boj
za svobodu
- str.
9
- str. 12
a 13

Vážení čtenáři a spoluobčané,
místo tepla a sluníčka nám toto léto zatím nadělilo přívaly deště. Zkusme si proto nějakou dobrou
zprávu pro zahřátí nadělit sami. A nějaké dobré
zprávy se při troše dobré vůle jistě najdou, a to i
přes dnes již legendární „blbou náladu“.
Tou první může být skutečnost, že mezi 19 nominovanými na „Stavbu roku Plzeňského kraje “ se
hned tři stavby nachází na území našeho obvodu.
Průběžně budovaný Božkovský ostrov v kategorii „Sportovní a volnočasové stavby“ a Bytové domy na Bručné v kategorii „Novostavby“ na
cenu, bohužel, nedosáhly. Rekonstrukce Mikulášského náměstí však
nominaci zúročila a získala Cenu primátora.
Další, možná ještě pozitivnější zpráva je skryta a podrobněji popsána uvnitř našeho zpravodaje. Finanční náročností a svými dopady se
s výše uvedenými samozřejmě nemůže rovnat, ale náročný úklid černých skládek, o nějž se postaralo více než 40 dobrovolníků, si v tomto
„úvodníku“ zaslouží přinejmenším zmínku.
Zaslouží si ale především naše poděkování. Jako drobný projev díků jim budou poskytnuty permanentky na charitativní letní minifestiválek „Hrákula“, který pořádá tentokráte přímo TJ Sokol Hradiště
ve dnech 16.- 23. června a zváni jste všichni. A touto dobrou zprávou
se rozloučím. Tak na viděnou na Hrákulovi, snad už i za pěkného letního počasí ….
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 - Slovany

Den s hasiči nás nadchl
Zajímavé dopoledne prožili žáci primy, sekundy, tercie a
kvarty nižšího stupně Sportovního gymnázia v Plzni v úterý
30. dubna 2013. Vedení naší školy pro nás
zajistilo, jak se již
stalo tradicí, zajímavou akci nazvanou
Den s hasiči. Projektový den se konal
na prostranství před
školní budovou, kde
hasiči zaparkovali
dva své vozy s plnou výbavou.
Mohli jsme se seznámit s každodenní prací hasičů a především jsme si s odborným doprovodným
výkladem prohlédli vybavení aut.
Mohli jsme si sami zkusit nasadit
ortézy, posadit se na nosítka pro
zraněné, prohlédli jsme si přetlakový oblek a nasadili hasičské helmy,

které se používají
při zásahu. Někteří z nás vyzkoušeli výsuvný žebřík,
zkusili, jak se sedí
uvnitř hasičského auta a dokonce
několik žáků smělo vylézt i na jeho
střechu. Do zvěděli jsme se, jaké
nástroje a vybavení se používají při
likvidaci požáru
a dalších záchranných zásazích.
Tato školní akce se velice povedla. Odnesli jsme si z ní nejenom zajímavé postřehy, ale i spoustu poučných informací, které obohatily
naše představy o zodpovědné a náročné práci hasičů.
Kateřina Krásná, sekunda
Sportovního gymnázia v Plzni
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Novinka Bílého kruhu bezpečí
V životě se většinou střídají příjemné a negativní prožitky a každý na ně reagujeme podle svých
schopností, dovedností i povahového naturelu. Ročně se v ČR stane obětí oznámené kriminality
50 000 osob, z toho odhadem 5 až
7000 patří do kategorie zvlášť zranitelných. Ke zranitelným obětem
patří i pozůstalí. O rozsahu traumatizace přitom rozhoduje druh
a průběh trestného činu, osobní
kondice člověka v době činu, reakce postižených osob a institucí na
trestný čin a chování k oběti. Proto
tyto osoby zasažené závažným trestným činem potřebují okamžitou
pomoc, o kterou si z objektivních
důvodů např. šoku, zranění, hospitalizace, strachu z pachatele, ztráty blízké osoby, hmotné nouze apod.
nejsou schopny samy požádat.

Hlavním cílem nové sociální služby Bílého kruhu bezpečí je proto
významné přiblížení pomoci občanům coby zvlášť zranitelným obětem kriminality, včasná mezioborová spolupráce ostatních institucí a dalších poskytovatelů sociálních služeb při poskytování komplexní pomoci v konkrétních případech. A to vše prostřednictvím
9 klíčových sociálních pracovníků v regionech ČR (pobočka
BKB Plzeň), kteří jsou připraveni poskytovat ambulantní i terénní formou okamžitou intervenci,
podporu a další odbornou pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí aj. Rychlá, dostupná odborná pomoc přispívá ke stabilizaci osoby zasažené zločinem,
kompenzuje její dočasně ztracené

Staráme se o bezpečnost seniorů
Zajímavou besedu se zdravotně
postiženými seniory na Slovanech
připravil na konci dubna Odbor
analýzy a prevence kriminality
Městské policie Plzeň. Strážníci si
se staršími občany hlavně povídali
o nebezpečných situacích, se kterými se senioři mohou setkávat v běžném životě.
Seznámili je s nejčastější trestnou činností páchanou na starších
lidech. Metodička prevence kriminality Andrea Vlčková rovněž informovala občany o rizikových místech,
kde dochází nejčastěji ke kapesním

krádežím ( v MHD, v obchodech, na
poště atd.). Dozvěděli se také, jaké
jsou možnosti obrany proti domácímu násilí, jak se mu bránit a kam se
obrátit pro pomoc. Informovali seniory o možnosti a vhodnosti použití
kapesních alarmů či pepřových spre-

nebo omezené kompetence, startuje
její životaschopnost a snižuje riziko rozvoje post traumatu. Na okamžitou pomoc navazuje rozšířený
terapeutický program a samozřejmě základní služby BKB - odborné sociální a právní poradenství v
poradně BKB Plzeň.
Bílý kruh bezpečí, o. s., více než
dvacet let poskytuje odbornou a
bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví
a druhu trestného činu.
Pomoc lze zorganizovat prostřednictvím:
o nonstop linky: +420 257 317 110
(kdykoliv)
o e-mailu: ksp.plzen@bkb.cz
o mobilu: 773 551 311 (v pracovní
dny mezi 8.30 -17.00 hodinou)
Monika Jelínková

jů v rámci své obrany a seznámili je s
jejich funkčností a pravidly použití.
Všem, kteří se besedy zúčastnili,
věnovali strážníci kapesní alarmy
jako dárek. Besedy se rovněž zúčastnil zástupce velitele Městské policie Plzeň pan Michal Rybáček, DiS.,
který seniorům zodpověděl dotazy
týkající se dopravní problematiky.
Senioři si stěžovali na řidiče, kteří bezohledně parkují na snížených
nájezdech a na vyhrazených místech pro invalidy. Upozorňovali rovněž na zneužívání parkovacích karet
pro invalidy. Pan Rybáček seniorům
vysvětlil situaci a přislíbil věnovat
větší pozornost těmto problémům.
(av)

Film Šmejdi a jeho
smutní hrdinové
Dokument Silvie Dymákové ukazuje manipulaci, ponižování a
nátlak, které se skrývají za zavřenými dveřmi „předváděcích zájezdů pro seniory“. Smutní hrdinové ﬁlmu skládají na stůl nefunkční hrnce, vysavače, které nikdy
nepoužili, deky z „ovčí vlny“ a
biolampy, za které během svých
výletů zaplatili v součtu desítky až
stovky tisíc korun. A to v lepším
případě. Řada z nich totiž výměnou za vrácení občanek zabavených prodejci podepsala úvěrové
smlouvy.
I přes otřesné zkušenosti senioři a seniorky na zájezdy vyrážejí
opakovaně, aby se vymanili ze své
osamělosti nebo proto, že neumějí říct nabídkám ne. Autorce dokumentu se podařilo proniknout se
skrytou kamerou na předváděcí
akce a rozebrat nátlakové metody
prodejců s psycholožkou a advokátem.
Film již v době svého dokončování vzbudil zasloužený rozruch,
protože nezkušenosti, důvěřivosti
a určité závislosti seniorů zneužívají v Česku desítky ﬁrem.
Nelze najít vhodnější způsob prevence, jak čelit těmto praktikám,
než doporučit shlédnutí tohoto
dokumentu. Proto MO Plzeň 2-Slovany podpořil projekci ﬁlmu pořádanou společností DOMINIK CENTRUM s.r.o. a umožnil tak pro seniory bezplatný vstup. Společnosti
Dominik Centrum s.r.o. děkujeme
za realizaci projektu.

Prevence násilných a mravnostních trestných činů
Z důvodu, že v prvním čtvrtletí došlo
k navýšení násilné trestné činnosti na
teritoriu Obvodního oddělení Plzeň 2,
je potřeba občany informovat o možných preventivních opatřeních, které
mohou předejít tomu, aby se kdokoliv z
nás stal obětí této trestné činnosti.
V podvědomí mnoha občanů se jeví
Slovany jako klidná lokalita, kde je
všeobecně velký pocit bezpečí. Z policejních statistik v posledních letech
ale vyplývá, že Slovany patří mezi
lokality s nejvíce spáchanými trestnými činy v rámci města Plzně. Především zvýšený nápad násilné a mravnostní trestné činnosti nás opravdu
trápí, jelikož dochází k velkému zásahu do osobní integrity jedince.
Mezi nejzávažnější trestné činy násilného charakteru patří kromě vraždy
a ublížení na zdraví, trestné činy loupež, vydírání, znásilnění, nebezpečné
vyhrožování a pronásledování nebo
týrání osoby ve společné domácnosti. Ve všech případech se jedná o jednání, jehož základem je útok na osobní integritu oběti. Důvody páchání
tohoto jednání mohou přitom být vel-

mi různorodé.
Policisté Obvodního oddělení policie Plzeň 2 - Slovany řešili od počátku
letošního roku celkem 387 trestných
činů, kdy v 36-ti případech se jednalo právě o násilnou trestnou činnost
(tj. téměř 10%). Ačkoli je objasňování
tohoto druhu protiprávního jednání
složité a náročné, kolegové byli velmi
úspěšní a podařilo se jim objasnit 24
případů, tedy téměř 70% z celkového
počtu násilných trestných činů spáchaných na jimi spravovaném teritoriu. Za
stejné období pak zjistili 4 případy protiprávního jednání mravnostního charakteru, kdy objasnili případy 2.
Ačkoli se policie zabývá nejen odhalováním a vyšetřováním protiprávního
jednání, ale působí i na poli prevence
kriminality, je třeba nespoléhat pouze
na nás, ale vlastním jednáním a chováním účinně předcházet napadení jakéhokoli druhu.
Abychom se nestali obětmi trestného
činu, je třeba dodržovat několik zásadních, leč jednoduchých pravidel:
- pokud se nacházíte venku, vyhýbejte
se nebezpečným místům (odlehlé nebo

špatně osvětlené místo, opuštěný
podchod atd.), raději si cestu do svého
cíle prodlužte přes bezpečná místa,
- není-li vyhnutí a musíte přes
nebe zpečné místo projít nebo se
dopravit někam ve večerních nebo
nočních hodinách, požádejte osobu, ke
které máte důvěru, o doprovod, nikdy
nechoďte sami,
- nedělejte věci se železnou pravidelností
(návrat z odpolední směny každý den ve
stejnou dobu stejnou cestou, výběr peněz
ze stejného bankomatu vždy ve výplatní
den apod.),
- mějte u sebe vhodný předmět k
obraně, pokud jste si jisti, že při jeho
použití si jím sami neublížíte,
- nejezděte autostopem!!!
- při vstupu do domu se nejdříve
ro z h l é d n ě t e , m ě j t e j i ž d o p ře d u
připravený klíč nejen k rychlému
ote vření dv eří, ale i k případné
sebeobraně,
- vstupní dv eře do domu vž dy
zamykejte, nepouštějte do domu cizí
osoby,
- pokud se nacházíte doma, neotevírejte
cizím lidem, i když se Vás budou snažit

přesvědčit různými důvěryhodnými
záminkami,
- v bytě neukládejte a neschovávejte
cenné věci na místa, která jsou pro
pachatele velmi snadno vytipovatelná
a přístupná,
- pokud pustíte cizí osobu do svého
obydlí, nikdy ji nenechávejte v místnosti
samotnou,
- pokud již nastane situace, kdy jste
napadeni, braňte se aktivně pouze
tehdy, jste-li si jisti, že jste schopni útok
účinně odvrátit, v opačném případě
raději pachateli vydejte vše, oč si řekl
- lepší přijít o peníze než k újmě na
zdraví.
Cílem všech výše uvedených opatření je snížit tuto trestnou činnost,
na které má v mnoha případech malý
podíl i oběť této trestné činnosti svým
neopatrným či lehkovážným chováním. Pokusme se společnými silami
potlačit tuto trestnou činnost na Slovanech a zajistit tím větší bezpečnost
na tomto území.

npor. Ing. Bc. Martin Černý,
vedoucí oddělení
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Zprávy z jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
- schválila vyhlášení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Greenways – cyklostezky
přes Božkovský ostrov“ na základě zák.
č. 137/2006 Sb., v platném znění, formou
podlimitního řízení,
včetně zdůvodnění
veřejné zakázky, znění smlouvy o dílo a
složení komise pro
otvírání obálek a hodnocení nabídek;

Jednání RMO dne
03. – 04. 04. 2013
RMO přijala celkem 13 usnesení, z
nichž vybírám:

- schválila na základě protokolu z jednání výběrové komise a
prezentace jednotlivých uchazečů uzavření smlouvy na pronájem části kulturního domu Šeříková – Mgr. Jan Fluxa, 1.
restaurace s příslu- místostarosta MO
šenstvím, na adrePlzeň 2 – Slovany
se Šeříková č. or. 13,
Jednání RMO dne
Plzeň, od 01. 05. 2013 a
24. 04. 2013
na pronájem velkého
RMO přijala celkem 19 usnesálu kulturního domu Šeříková s panem Ing. Michalem Gra- sení, z nichž vybírám:
cíkem, Komenského 1086/20, 323
00 Plzeň, IČO: 73436551;
- schválila jako nejvhodnější

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.

jako třetí nejvhodnější
na provedení „1. etanabídka byla vyhodpy vyčištění náhonocena nabídky firnu a oprava stavimy SILBA – Elstav s.
dla na Božkovském
r. o., Letkov 155, 326 00
ostrově“ nabídku
Plzeň, IČ: 64358844, s
fir my CETINA a
cenou 6.946.262,- Kč
KENAUR s. r. o.,
vč. DPH
Vřesová 494, 330 08
Zruč – Senec, IČO:
26315114, s cenou
- schválila použi1.149.000,00 Kč
tí investičního fonvč. DPH, jako drudu 5. MŠ, příspěvkové
hou nejvhodnější
organizace, se sídlem
Irena Rottová,
nabídku ﬁrmy SILZelenohorská 25, 326
2. místostarostka 00 Plzeň, IČ 70940673,
BA – Elstav s. r. o.,
Letkov 155, 326 00
ve výši 83.000,- Kč na
MO Plzeň 2 – SloPlzeň, IČO: 64358844,
nákup interaktivní
vany
s cenou 1.165.237,00
tabule pro potřeby MŠ;
Kč vč. DPH, jako
třetí nejvhodnější pak nabídJednání RMO dne 15. 05.
ku ﬁrmy DYBS Plzeň s. r. o., 2013
Prvomájová 39, 322 00 Plzeň –
RMO přijala celkem 11 usneKřimice. IČO: 62621033, s cenou sení, z nichž vybírám:
1.172.562,95 Kč vč. DPH
- schválila poskytnutí dotací
- schválila jako nejvhodněj- a finančních darů 80ti neziskoší na provedení stavby „Úprava vým a příspěvkovým organizavnitrobloku nám. Gen. Píky, cím a fyzické osobě v celkové výši
Lužická, Jablonského, Habr- 1.262.000,- Kč;
mannova – 2. etapa“ nabídku ﬁr- schválila jako nejvýhodnější
my SALVITA s. r. o., Jugoslávská
1661/9, 301 56 Plzeň, IČO: 62585177, na provedení stavby „Greenways
s cenou 4.323.477,42 Kč vč. – cyklostezky přes Božkovský
DPH, jako druhou nejvhodněj- ostrov“ nabídku Petra Březiny
ší nabídku ﬁrmy SWIETELSKY – APB Plzeň, s místem podnikástavební s. r. o., odštěpný závod ní Losiná 303, 332 04 Nezvěstice,
Dopravní stavby ZÁPAD, Želez- IČO: 16669711, s nabídkovou cenou
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Ohlédnutí za rokem 2011

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

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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Šeříkovka připraví rozmanitější kulturní
program a v restauraci začne vařit
Rada Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany vybrala nového
nájemce restaurace a komerčního uživatele velkého sálu v kulturním domě v Šeříkové ulici. Je
jím hudební agentura Happysound Michala Gracíka. Výběrovou komisi a následně i radní
zaujala agentura nejen nabídkou kulturního programu, ale
hlavně záměrem oživit restauraci, dát jí styl a začít v ní opět
vařit.
Výběrové řízení vypsala obvodní
radnice v lednu. Nabídky bylo možné zasílat do začátku března. Přišlo
jich sedm a následně se jimi zabývala výběrová komise. Dvě vyřadila kvůli nesplnění podmínek a pět
zbývajících posuzovala. Obvodní
radě doporučila vybrat mezi dvěma nejlepšími.
„Rozhodli jsme se ale ještě setkat se
všemi pěti zájemci i osobně, aby nám
své záměry prezentovali podrobněji.
Poté jsme se jednomyslně shodli na
výběru nabídky pana Gracíka, čímž
jsme v podstatě potvrdili stanovisko
komise, která nabídku považovala
rovněž za nejzdařilejší. Důvody by-

Obvodem plánované úpravy
-

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

ly shodné. Zaujala jednak svou vizí
dalšího rozvoje kulturního programu a nad ostatními vyčnívala zejména plány na oživení restaurace a přilehlého okolí,“ uvedl místostarosta
Dvojky Jan Fluxa.
V nabídce je mimo jiné uvedeno,
že restaurace bude vařit především
českou kuchyni, ale doplní ji také
o italské či mexické pokrmy. Pořádat bude i tematické gastronomické akce jako degustace či grilovací
párty. Důraz bude kladen na kvalitní dodavatele. Hosty by měli být jak
návštěvníci pořádaných akcí, tak i
obyvatelé Slovan a Plzně vůbec.
„V kulturní části si od nového nájemce slibujeme nejen zachování dosavadního jména Šeříkovky jako
dobré rockové adresy ale také větší spektrum aktivit,“ dodává mís-

tostarosta Jan Fluxa. Nabídka to potvrzuje. Chce navázat na zavedené
rockové akce, přidat rockové a „oldies“ diskotéky, vystoupení začínajících regionálních kapel, ale také
koncerty vážné hudby či divadelní představení a v neposlední řadě
zintenzivnit četnost plesů. Vše nový
uživatel doplní i komerčními akcemi a nově chce do Šeříkovky dostat
i interiérové sportovní akce.
„O restauraci i program ve velkém
sálu se budou starat lidé, kteří mají s
danou činností bohaté zkušenosti, a
to i mezinárodní. Pro konání většiny
akcí máme vlastní techniku. A obvodu jsme nabídli i možnost postupně
investovat do rekonstrukce objektu,“
uvedl vítěz výběrového řízení Michal Gracík. Odhaduje, že první měsíce budou ještě v zahajovacím reži-

Areál bývalých prádelen a čistíren bez ekologické zátěže
Již řadu let mají občané plzeňské
části Libušín znečištěnou vodu ve
svých studních. To je spojeno s dřívější činností dnes již neexistujícího podniku Prádelny a čistírny města Plzně, státní podnik, kdy se zde v
letech 1969 – 1990 čistily oděvy chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami. Právě tyto chemikálie se staly
hlavním zdrojem znečištění horninového prostředí a podzemních vod
v této oblasti. Znečištění nezůstalo jenom v areálu prádelen, ale šířilo se
i mimo něj a objevilo se také v podzemních vodách v okolí podniku. Po
ukončení činnosti po roce 1990 byl
tento státní podnik zprivatizován,
ovšem bez povinnosti nabyvatele zabývat se zátěží, přičemž původní majitel dnes již neexistuje.
V roce 2004 provedl Výzkumný
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka odběry podzemních vod z několika vybraných míst přímo v areálu prádelen a poté u několika domovních studní u rodinných domků
v blízkém okolí. V některých vzorcích byla zjištěna kontaminace spodních vod chlorovanými uhlovodíky
a jinými ropnými látkami, které byly používány k čištění oděvů a které
pronikly do podloží a spodních vod.
Občanům bylo doporučeno, aby vodu ze svých studní nepoužívali v žád-

ném případě k pitným účelům a z preventivního hlediska bylo doporučeno
omezení či vyloučení užívání kontaminované podzemní vody pro účely
zalévání zahrádek.
Nebylo snadné najít prostředky,
které by pokryly likvidaci této ekologické zátěže. A i když se celá záležitost „vlekla“ poměrně dlouhou dobu, zdá se, že se konečně „blýská“ na
lepší časy.
Plzeňský kraj řeší několik velkých
zátěží, další se mohou ještě objevit.
Jak uvedl v roce 2012 krajský radní pro životní prostředí Petr Smutný, kraj nemá k ekologickým zátěžím žádné povinnosti, přesto se chce
na jejich odstranění podílet. V srpnu 2012 proto podal v rámci 40. výzvy OPŽP žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí. Až 90 % uznatelných
nákladů tak bude spoluﬁnancováno
Evropskou unií – fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR, zbývající část nákladů uhradí
Plzeňský kraj. Celková cena sanace
by měla dosáhnout nejvýše částky 43
959 131 Kč (s DPH).
Náprava bude spočívat v odtěžení kontaminované horniny ve zdrojových oblastech, tedy v areálu bývalých prádelen, a následně jejím
zneškodněním v souladu s platnými

právními předpisy. Poté se jámy zavezou inertním materiálem, dále se
uskuteční odčerpání a vyčištění kontaminovaných podzemních vod a využití inovativních postupů ke snížení
koncentrace znečištění.
Rada Plzeňského kraje na svém mimořádném zasedání dne 8. 4. 2013 rozhodla o zadání veřejné zakázky na sanaci kontaminovaného území areálu
bývalých prádelen a čistíren. Krajský radní pro životní prostředí Václav Štekl dne 7. 5. 2013 podepsal se zástupci společnosti Dekonta smlouvu
na veřejnou zakázku. Předmětem
smlouvy je provedení sanace staré
ekologické zátěže a sanačního monitoringu v prostoru areálu.
A tak se možná už na podzim 2015
(ukončení sanačních prací se předpokládá v září 2015) občané bydlící na
Libušíně, např. v ulicích Ječná, Pivovarská, Jubilejní a dalších, dočkají
zprávy o tom, že podzemní voda, kterou mají ve svých studnách, již není
závadná na přítomnost chlorovaných
uhlovodíků a jiných ropných látek a
bude zase možné používat studny pro
zalévání zahrad.
(V článku byly použity a zpracovány podklady z webových stránek Plzeňského kraje.)
Hana Morávková

mu, neboť je třeba napřed nasmlouvat s kapelami termíny koncertů a
udělat nezbytné investice v kuchyni. V plném režimu může Šeříkovka
fungovat už během podzimu.
Výběrem nového komerčního uživatele velkého sálu se nic nemění
pro neziskové organizace či zájmové spolky, které užívaly prostory
bezplatně. Nekomerční provoz bude dál zajišťovat obvodem pověřený správce.
Kulturní dům nebyl od svého vybudování na konci 60. let nikdy
kompletně rekonstruován a tomu
odpovídá jeho stav. 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 městské obvody
na investice nemají a Dvojka není
výjimkou. Proto jsme ale zpracovali studii částečné rekonstrukce, která
řeší alespoň ty nejpalčivější potřeby a
bude stát v uvozovkách jen 7,2 milionu korun,“ říká místostarosta obvodu Jan Fluxa. Na tyto úpravy chce
obvod žádat případně o dotace.

Charita chrání bydlení

V rámci projektu Chráněné bydlení, který je ﬁnancován z evropského
dotačního programu ROP NUTS II
Jihozápad, budou rekonstruovány
prostory bývalého bytového domu
na adrese Sladkovského 16, Plzeň na
chráněné bydlení se zaměřením na
seniory a osoby se zdravotním handicapem. Až 87% uznatelných nákladů projektu hradí ROP Jihozápad,
další významnou ﬁnanční podporu
obdržela Městská charita Plzeň od
města Plzně. V první a druhé etapě rekonstrukce bylo zatím prostavěno téměř 3,2 mil. Kč. Je to o něco
méně než bylo původně plánováno.
Některé stavební práce totiž nebylo
možné provádět vzhledem k dlouhotrvajícímu chladnému počasí. Provoz Chráněného bydlení bude spuštěn na jaře 2014.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2012 k 31. 3. v tis. Kč
Provozní píjmy

Skutenost

ROZPOET

Zbývá plnit

Provozní výdaje

ROZPOET Skutenost

zbývá erpat

Místní a zastupitelské orgány

5 471

1 010

4 461

869

Místní správa

38259

7465

30 794

167

933

Výdaje z finanních operací

120

14

106

1 400

531

869

Ostatní finanní výdaje-rezerva

0

0

0

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

444

556

Zvláštní veterinární pée

250

22

228

Poplatek z provozování VHP

1 000

378

622

Komunikace

15 000

3 605

11 395

Poplatek za zneišování ovzduší

0

0

0

Propagace

100

0

100

Odvod výtžku z VHP

0

0

0

Vodní hospodáství

587

11

576

Nedaové

9 766

5 339

4 427

12 287

3 579

8 708

Píjmy z pronájmu pozemk SVS

3 300

2 428

872

Údržba a opravy MŠ vetn zahrad

2 766

254

2 512

Píjmy-separace odpad EKO-KOM

3 500

2 056

1 444

Dary a dotace dle usn. ZMO a RMO

772

0

772

50

7

43

Volný as dtí a mládeže

540

0

540

Píjmy z poskytovaných služeb

754

173

581

Nakládání s majetkem obce

4 352

1 206

3 146

Sankní platby

190

57

133

Odpady

8 210

2 007

6 203

0

0

0

12 980

129

12 851

1 970

563

1 407

5 565

878

4 687

2

55

-53

60

15

45

900

900

0

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 838

254

1 584

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

125 936

25 219

100 717

Tisk Informaního zpravodaje MO 2

360

63

297

Pevody z MMP, PO na daních, VSS, hazard (+)

125 936

25 598

100 338

Kulturní a zájmová innost pro obany

720

27

693

Použití vlastních fond (+)

1 518

0

1 518

Volby, Referendum

900

1 186

-286

- fond rezerv a rozvoje

0

0

0

1518

557

961

1 518

0

1 518

-1 518

-379

-1 139

0

0

0

112 655

22 282

90 373

-1 518

-379

-1 139

29 597

655

28 942

142 252

33 259

100 664

29 597

655

28 942

0

0

0

142 252

22 937

119 315

Daové

5 650

1 801

3 849

Správní poplatky

1 150

281

Poplatek ze ps

1 100

Poplatek za užívání veejného prostranství

Úroky, nahodilé píjmy

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

- fond sociální
Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

- pevody na MMP
- fond sociální
SOUET

Píspvky na provoz MŠ, jeslí

Pée o vzhled obce a veejnou zele
Komunální služby - WC, územní rozvoj
Pohebné

erpání sociálního fondu

SOUET
Kapitálové výdaje
Investice staveb. a majetkové
Investice ostatní

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2012

16 316

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2012

142 252

CELKEM výdaje

Financování MO P2 - Slovany v roce 2012

125 936

aktuální výsledek erpání rozpotu:

10 322
Ing. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP
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Bezpečný přechod pro Slovany!
Desátý ročník Škoda Bike
marathonu ve znamení deště

V sobotu 11. 5. proběhl desátý ročník populárního závodu ŠKODA
BIKE marathon. Jubilejní ročník
bohužel provázela nepřízeň počasí, jelikož téměř celou dobu závodu pršelo. Přesto na závod zavítalo
téměř 700 účastníků.
„Počasí nám letos opravdu nepřálo, přesto závodníci dorazili v hojném počtu. Doufám, že byli spoko-

Více informací na: http://www.
skodabike.cz/plzen/

pod záštitou starosty Městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany

V

Místostarosta MO Plzeň 2-Slovany
Mgr. Jan Fluxa na startu závodu.

jeni a přijedou znovu i příští rok.
Areálem Škodovky projel i cyklista,
který se rozhodl objet celou zeměkouli. Jsem rád, že jedny z prvních
kilometrů z těch zhruba osmdesáti tisíc projel právě na Škoda Biku
a kdo ví, třeba u nás svoji snahu za
pár let úspěšně zakončí,“ komentoval letošní závod jeho ředitel Jan
Trávníček.
Vítězi závodu na 70 kilometru se
stali domácí bikeři Eva Hašková a
Milan Spěšný. Trať na 30 kilometrů pak ovládli Hana Kolářová a Jan
Kec. Na vítěze, ale i na další účastníky, čekaly hodnotné ceny například
od společnosti Škoda Transportation nebo Progress Sportswear.
Závod se obešel bez větších zranění a plno bylo především u hasičů, kteří ostříkávali kola od bláta.
Velký úspěch zažil rovněž stánek
science centra Techmania, který
byl v obležení zejména mladších
účastníků. Těch dorazilo i s rodiči
přibližně 300 a někteří se projeli i
na krátké 6 km trati.

Strhující finále hlasování rozhodlo o tom, že bezpečného nasvícení od Nadace ČEZ se dočká také
přechod pro chodce v Plzni-Slovanech. Hlasování končilo v pátek 24.
5. o půlnoci, ještě ve čtyři hodiny
odpoledne byly na druhém místě
za Plzní Líně (2059 hlasů) s náskokem 183 hlasů na třetí Blovice a 596
hlasů na čtvrtý Jáchymov. Slovany
získaly od 25 462 místních obyvatel celkem 3 124, což odpovídá 12,3
% všech zdejších občanů.
Ukázalo se, že obyvatelům České republiky není bezpečnost na
přechodech lhostejná. Velmi dobře si uvědomují rizika dopravního
provozu a zajímají se o možnosti,
jak změnit nebezpečná místa tak,
aby na nich k tragickým nehodám
nedocházelo. V uplynulých šesti
týdnech se do projektu zapojilo 100
921 hlasujících, z toho lidé ze západu Čech 14758 hlasů.
„Tato čísla nás velmi těší. Dokazují, že si lidé uvědomují neutěšený stav českých přechodů a chtějí
jej změnit,“ říká Šárka Samková
ze Skupiny ČEZ. Vzhledem k počtu
obyvatel jde o druhý nejlepší výsledek v republice, zapojil se téměř
každý čtvrtý obyvatel (24,4%) ze
zúčastněných obcí a městských

obvodů. V průběhu června a července přidělí Nadace ČEZ granty
vybraným městům a obcím, které
zpracují projekty, rozpočty a zahájí
se stavební řízení. Po prvních nově
upravených přechodech se tak lidé
projdou už letos na podzim.
Jen za první čtyři měsíce letošního roku se na vyznačených přechodech pro chodce stalo 368 dopravních nehod, při nichž se 59 lidí těžce zranilo a čtyři zahynuli. Vloni
na přechodech zemřelo za celý rok
dokonce 35 osob.
Bezpečnostním prvkem, který dokáže tuto smutnou statistiku až o dvě třetiny zlepšit, je právě kvalitní osvětlení. „Zvyšování
bezpečnosti dopravního provozu
je jednou z našich hlavních priorit. I přes všechna chystaná opatření by ale chodci neměli zapomínat na vlastní bezpečnost,“ říká
šéf dopravní policie ČR Tomáš
Lerch.
Přechodů, které mají zjevné
nedostatky, je bohužel v České
republice stále hodně. Jen na silnicích I. tříd identiﬁkovala Dopravní policie 423 rizikových přechodů, u kterých kromě běžných bezpečnostních prvků chybí právě
osvětlení.
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Dobrovolníci podali heroický výkon!
Několik černých skládek dobrovolníci zlikvidovali a následně vyčistili okolí pěších stezek na
obou březích řeky Radbuzy v celkové délce 5 km - od mostu Milénia
až k Doudlevecké lávce.
Ekologickou akci nazvanou „SPOLEČNĚ PRO SEBE…“ uspořádala v
sobotu 20. dubna skupina pro aktivní ekologii GEA a Kulturní asociace Nová Akropolis ve spolupráci s
Úřady městských obvodů Plzně 2 a
3. Akce proběhla v rámci meziná-

rodní kampaně Ukliďme svět – „Clean up the Word“, jež má ve světě už
více než 20letou tradici.
Do této ekologické aktivity se
zapojilo více než 40 dobrovolníků,
kterým nebyl lhostejný nepořádek
v okolí oblíbených vycházkových
tras. Společně posbírali stovky pytlů odpadu a vytřídili minimálně 30
pytlů plastů. Posbíraný odpad dokázal zaplnit celkem čtyři velkokapacitní kontejnery, které poskytly obě
městské části. Celkové množství

svezeného odpadu dosáhlo neuvěřitelných 8 tun!
Organizátoři děkují všem účastníkům za skvělý výkon a za podporu a spolupráci děkují městským
úřadům, Svazu ochránců přírody a
také 93. oddílu vodních skautů „Delfíni“, kteří zdarma poskytli svou
klubovnu pro hygienické a organizační zázemí.
Martina Flaitingrová,
Nová Akropolis Plzeň

KAM ZA
KULTUROU
Kostelík U Ježíška
17. června od 18:00 hodin absolventský koncert ZUŠ Chválenická.
18. června od 19:00 hodin Pohlaz ení Mo zar tem plz eňského
komorního tria NoiTre.
20. června od 19:00 hodin kytaristka Karolína Frühbauerová se
svými žáky.
Galerie Pod Kyvadlem
30. dubna – 20. června Výtvarná
dílna GALERIE PALETKA
21. června – 31. července práce
dětí MŠ „Hasiči očima dětí“
1. srpna – 31. srpna Baroko na
Plzeňsku
Chvojkovy lomy
21. června – 10:00 – 19:30 DEN
SLOVAN
Slovanská radnice
26. června od 16:30 hodin křest
knihy Marie Korandové „Dřevěný chlebíček od Čerchova“
Plovárna Hradiště
15. června ROCKFEST
16. června – 23. června Hradišťské kulturní léto
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Balonová
show
Šestý ročník Balonové show se
i letos uskuteční ve Škodalandu, a to v sobotu 22. 6. odpoledne
od 14 do 22 hodin. Opět je připraveno mnoho atrakcí na souši i ve vodě, soutěží a zábavy. Během odpoledne se uskuteční seskok parašutistů, prezentace záchranných složek a především
unikátní laserová show! Vystoupí skupina Holki, Lucie Revival,
Katapult nebo miláček dívčích
srdcí Martin Harich!

Nevíte, kam s posekanou trávou?
Společnost ELIOD servis, s.r.o.,
Na Roudné 31, 301 00 Plzeň, nabízí
pro občany, ale i pro ostatní , kteří si sekají trávu na svých zahradách, odpadovou nádobu pro ukládání trávy a jiných biologicky rozložitelných odpadů.
Někdo asi namítne, proč by si
měl platit nádobu, když může odpad vhodit do hnědých nádob rozmístěných na veřejných prostranstvích určených právě k třídění
biologicky rozložitelného odpadu
(BIO)? Hnědé nádoby se vyvážejí v
době plné vegetace 3x v týdnu. Stále častěji se však na odbor životního prostředí obracejí občané (hlavně z míst, kde mají lidé zahrady), že
se tráva z jejich zahrady do nádoby

nevejde, a proto musí postavit pytel s trávou k nádobě. Kdo to takto
nechce, může zkusit trávu ukládat
do nádoby, kterou si pro sebe pořídí na dobu určitou např. květen
– říjen a bude si odkládat trávu do

Nádoba
240l
1100l

sběrných dnů, které jsou pořádány městským obvodem. (Na internetových stránkách je harmonogram sběrných dnů – 22.06. a další 31.08. atd). V tyto dny je přistaven velkokapacitní kontejner, kam

Nájem nádoby / rok
Cena za 1 vývoz 1 nádoby
240,00 K
90,00 K
1 100,00 K
240,00 K
Uvedené ceny jsou bez DPH

této nádoby. Firma obsah nádoby dle smluvených podmínek a za
úplatu vyveze.
Další možností, jak se zbavit většího množství trávy, je využití tzv.

mohou lidé odložit nejen trávu, ale
i větve.
Podrobnější informace na odboru
životního prostředí ÚMO Plzeň 2 –
Slovany (tel. 37 803 6310,6313).

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od
srpna 2005 stanovuje výrobcům
elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování
a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Proto výrobci velkých a
malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN
a. s. jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku
2012 Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než 150

000 tun „vysloužilců“. Jen počet
lednic překročil v loňském roce
hranici dvou milionů. Hmotnost
chladniček má nejvýznamnější
podíl na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8
440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo
jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v
Karlovarském. V Plzeňském kraji
pak bylo vybráno za rok 2012 cel-

kem 1308 t.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost,
přitom třídily domácnosti pouze
1,24 kg elektroodpadů na jednoho
obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto
množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo
množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká
republika jako jediná z nově přistoupivších zemí splnila již v roce 2008 požadavek Evropské unie.
O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat
jen zdát.

zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu
a navazujících zpracovatelských
kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat a za jakých
podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o
bližší informace, najdete je na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru,

OŽP (materiál připravený
společností ELEKTROWIN a.s.)

OZ ORN
UU PP O
N ĚĚ NNÍÍ–- Konání
Konání sběrných
sběrných dnů v 1.
2.pololetí
pololetí 2012
2013 vv MO
MO Plzeň
Plzeň 22 ––Slovany
Slovany.
Svozvelkokapacitních
velkokapacitních kontejnerů
Svoz
kontejnerůdle
dleharmonogramu.
harmonogramu
Termíny svozů: 31. srpna, 5. října a 16. listopadu.
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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Hospic sv. Lazara - 15 let naplněných životem
„Ráda bych vyjádřila své poděkování vašemu zařízení a všem pracovníkům, kteří se neúnavně a neuvěřitelně obětavě věnují umírajícím v jejich posledních chvílích. Nedovedla jsem si představit, zejména
po špatné zkušenosti z nemocnice,
že by bylo možné tak lidsky, pečlivě

a důstojně doprovodit člověka odcházejícího z tohoto světa. Ve svém
smutku a žalu jsem našla velikou
úlevu, a to v tom, že jste byli u mého
otce pana Josefa B. na jeho poslední cestě právě vy. Vím, že se mu tak
dostalo nejvyšší a nejohleduplnější
péče, jakou si mohl přát.“
Podobných poděkování a
hodnocení péče dostává Hospic sv. Lazara desítky ročně.
Od dubna 1998, kdy byl hospic slavnostně otevřen, je to
již několik silných knih.
Hospic sv. Lazara je nevelké
a nenápadné zařízení na Slovanech, které poskytuje péči pacientům v poslední fázi
onemocnění. Od počátku klade veliký důraz na vysokou
kvalitu ošetřovatelské i lékařské péče. Tady si plně uvědomují, že už sice nemohou

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
a 19.11.2013
28. 2.,18.06.,
24. 4., 17.09.
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:

..............………………………………………

pacienta uzdravit, ale mohou a umějí mu výrazně ulevit od potíží, které
pokračující nemoc přináší – bolesti,
dušnosti, problémům s přijímáním
potravy apod. Za 15 let provozu udělalo mnoho rodin s hospicem osobní pozitivní zkušenost.
Před pěti lety hospic rozšířil svoje služby i o krátkodobé sociální
pobyty pro pacienty v domácí péči. Na omezenou dobu přijímá tyto
pacienty, aby si jejich pečující rodina mohla odpočinout či vyřešit své
zdravotní a jiné naléhavé problémy.
Zcela logicky je největší zájem o tuto službu v letních měsících.
Pobyt v Hospici sv. Lazara není jen
o lékařských vizitách a ošetřovatelské péči. Snaží se pacientům naplnit dny životem. Spolupracuje proto s Pomocnými tlapkami na canisterapii, v rámci možností oslavují
významná životní jubilea pacien-

tů, malují, zpívají a pokud to počasí dovolí, vyrážejí s pacienty i mimo
hospic. Všechny tyto aktivity jsou
schopni realizovat i díky stálé podpoře obětavých dobrovolníků.
Veškeré další informace o Hospici sv. Lazara naleznete na stránkách
www.hsl.cz

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(v
2012
se2013
budou
dnech
2., 28. 3., 25. 4.,
roce
se konat
budouve
konat
ve29.
dnech
26. 9.,
31. 10.
28. 11. 2012od
od16
16do
do19
19 hodin)
25.09.,
30.10.
a a27.11.2013
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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NOC KOSTELŮ U JEŽÍŠKA

Senioři baví seniory
Ano, to byl pro nás 18. květen 2013,
který měl pobavit nás seniory v Měšťanské besedě, jehož pořadatelem
byl Magistrát města Plzně.

NAPSALI JSTE NÁM

Kostel U Ježíška se letos poprvé účastnil Noci kostelů a byla to premiéra velmi úspěšná. Navštívilo jej přibližně 1200 lidí a jen do krypty sestoupilo na 800 návštěvníků. Jednotlivé programy vždy zcela kostel zaplnily.
Na obrázku Ing. arch. Jan Soukup při přednášce o historii kostela. V první řadě uprostřed sedí manželé Hergetovi, kteří v kostele na Silvestra roku 1952 uzavřeli sňatek. )

Ráno jsem se probudila a žádný
norský model počasí jsem neviděla. Jenom lilo a lilo. Blížila se desátá hodina a začalo se vyjasňovat. No,
výborně, jsme zachráněni. Celá akce na zahradě v Měšťanské besedě
mohla začít. Báječně sehraný tým
ve složení : Phdr. Knížová, Mgr. Hynková a p. Srbková z MMP, společně
s agenturou p. Zajíčka a výborným
moderátorem z Čs. Rozhlasu p. Juríkem se mohli dát do práce.
Již čtyři roky se zúčastňuji takovéto akce. Poprvé to bylo tady u nás ve
Chvojkových lomech a bylo to moc
pěkné. Další tři roky se to vždy koná na zahradě Měšťanské besedy.

V době, kdy nás média stále varují před určitými předváděčkami,
tak tato akce byla skutečným balzámem pro duši.
Střídala se muzika, zpěv, tance,
sportovní vystoupení, recitace, výstavky prací všeho druhu, až oči přecházely. Přišel mezi nás i primátor
pan Martin Baxa. Byl milý, přátelský a usměvavý.
Je moc hezké, co šikovných lidí je
mezi námi a právě takové akce jim
dají možnost ukázat, co umějí. Takových lidí přibývá, takže pro příště možná bude naše setkání dvoudenní.
Můžeme jenom poděkovat všem,
kteří toto setkání připravovali.
Měli jsme opět příjemný a pohodový den.
Co říci závěrem? „Nic není nakažlivé jako nadšení, dovede pohnout i
kameny a překonat zlo.“
Ludmila Ševčíková

Na stoletých schodech
Rádi bychom Vás pozvali na malý festival,
který pořádá 21. a 22.
června naše
farnost fungující kolem kostela na Jiráskově náměstí. Tento kostel, zasvěcený Panně Marii Růžencové, letos na podzim
dovrší již 100 let své existence.
A mimo jiné právě toto výročí
bychom si chtěli připomenout
festivalem Na stoletých schodech aneb Dny farnosti Plzeň
– Slovany. Bližší informace na
stránkách: www.plzen.op.cz .

Mění se postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent
populace. Zaměstnání přitom většina z nich shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeny předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit
jako schopné kolegy. Bohužel, ani
zákonná povinnost zaměstnávat 4
procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak
25 zaměstnanců, ani od roku 2012
velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace
raději odvedou do státní pokladny
statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu,

člověku s roztroušenou sklerózou
či Crohnovou nemocí.
Nadační fond podporuje zdravotně postižené
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané
personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy
legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na
manažerských pozicích. Lépe tak po-

chopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond
má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No
a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci
osob se zdravotním postižením a s
tím související ochrannou známku „Práce postižených. Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze
nalézt řadu výrobků označených
touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i
jejich zaměstnavatelé.

sí buď platit stotisícové odvody do
státního rozpočtu za to, že postižené
osoby nezaměstnávají, anebo mohou využít tzv. náhradního plnění
(outsourcing služeb či výrobků od
ﬁrem s náhradním plněním, tedy
s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že ﬁrma získá pracovitého a kvaliﬁkovaného člověka
a nemusí platit státu, ale zároveň je
zde řada daňových výhod.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, mu-

O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také o současné legislativě, se více dozvíte na
www.nfozp.cz
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Téma: Dlužníci ve společenství vlastníků jednotek
Povinnost hradit příspěvk y
na náklady spojené se správou a
pozemku (tzv. příspěvek do fondu
oprav) a zálohy na služby spojené s užíváním bytové či nebytové
jednotky a společných částí domu,
vyplývá pro každého vlastníka jednotky v domě jednak z § 15 zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, jednak
ze stanov jednotlivých společenství
a v neposlední řadě z příslušných
rozhodnutí schůze shromáždění
vlastníků jednotek jakožto nejvyššího orgánu společenství, kterými
je stanovena konkrétní výše platebních povinností, včetně stanovení
splatnosti a periodicity plateb (nejčastěji měsíčně).
Téměř v každém domě se čas od
času objeví neplatič neboli dlužník.
Může se jednat pouze o opomenutou platbu a situace se jednorázově vyřeší. Dlužníkem se ale může
vlastník stát i nedobrovolně díky
nepříznivé životní situaci (ztráta
zaměstnání, nemoc apod.). V rámci
dobrých sousedských vztahů často
převládá potřeba soucítění a tolerance dočasné platební neschopnosti vlastníka, ale je třeba obezřetnosti výboru společenství i ostatních vlastníků. S dlužníkem je třeba udržovat kontakt a pokud opakovaně nereaguje na upomínky, měl
by výbor zaujmout stanovisko a rozhodnout o dalším postupu. Situaci
lze řešit sepsáním tzv. uznání dluhu, kterým dojde k přerušení promlčení a dohodnutím splátkového
kalendáře. Pokud dlužník stanovená pravidla dodrží a postupně svůj
dluh umoří, je to pro obě strany

„Spolehlivý správce,
poctivý makléř“
Makléř Ing. Jiří Strejc, reality@plzenskyservis.cz, tel.: 603 418 461 www.reality.plzenskyservis.cz

PRODEJ  KOUPĚ  PRONÁJEM  DAROVÁNÍ
nákladově nejvýhodnější varianta.
Pokud však dlužník nesplácí dobrovolně svůj dluh, případně jeho výše
dále narůstá, je třeba s ohledem na
možné promlčení dluh žalovat a
vymáhat soudní cestou.
Žalobu o zaplacení dlužné částky k
soudu může podat společenství jak
samo, tak prostřednictvím právního zástupce. Pro úspěch v soudním
sporu je důležité, aby dluh dlužníka
nebyl promlčen – promlčecí doba v
délce trvání 3 roky běží pro každou
konkrétní měsíční platební povinnost zvlášť a počítá se od prvního
dne prodlení (tedy od prvního dne
následujícího po dni splatnosti konkrétní měsíční platební povinnosti). Podání žaloby je spojeno s nutností uhradit soudní poplatek, který činí 5 % z žalované částky, při
žalobě do 20.000 Kč tvoří 1 000 Kč.

Soudní poplatky stejně jako ostatní výdaje (např. náklady na cestu k soudu) či náklady na právní
zastoupení v případě zastoupení
advokátem jsou v případě úspěchu
v soudním sporu přiznány žalobci
a žalovaný je povinen je společenství uhradit. Pokud jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele (např.
sociální situace nebo zdravotní stav
strany, jež byla v soudním sporu
neúspěšná), nemusí soud výjimečně přiznat straně ve sporu úspěšné
náklady řízení, a to buď zcela, nebo
pouze zčásti. V takovém případě má
žalovaná strana na základě rozsudku povinnost zaplatit pouze žalovanou částku (jistinu), případně
včetně příslušenství (např. zákonný úrok z prodlení), nikoliv náklady na uplatnění dluhu u soudu. Je
proto vždy vhodné posoudit ekono-

mičnost vymáhané částky s ohledem na výši dluhu ve vazbě na známou ekonomickou situaci dlužníka a na základě toho se rozhodnout,
zda je ekonomické vymáhat dluh
soudně či nikoliv. Na druhou stranu může být i neekonomická žaloba
precedentem pro ostatní vlastníky
a působit preventivně.
Od začátku letošního roku vstoupily v účinnost novely dvou klíčových právních předpisů, a to občanského soudního řádu a exekučního řádu. Významnou novinkou je
povinnost věřitele před podáním
žaloby nejprve vyzvat dlužníka k
plnění prostřednictvím předžalobní výzvy (upomínky). Předžalobní
výzva musí být zaslaná dlužníkovi
nejméně sedm dní před podáním
žaloby na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou
adresu. U soudu je třeba předložit
důkaz o tom, že byla výzva odeslána (kopií výzvy, podacím lístkem,
doručenkou apod.). Pokud by totiž
dlužník před podáním žaloby nebyl
k plnění vyzván, nebude mít žalobce
nárok na náhradu nákladů řízení.
Rádi Vám v problematice řešení dlužníků pomůžeme a doporučíme ověřeného právního zástupce. Pokud máte jakékoliv dotazy
související se správou nemovitostí, obraťte se na nás.
Za Plzeňský servis s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová
Klientské centrum
Částkova 45, Plzeň
Email: castkova@plzenskyservis.cz
www.plzenskyservis.cz

Respektuj 18 proti konzumaci alkoholu nezletilými
Pilotní projekt nazvaný Respektuj 18 je společnou akcí města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie
a jeho cílem je upoutat pozornost
široké veřejnosti ke stále se stupňující konzumaci alkoholu nezletilými. Jeho snahou je změnit postoj
lidí k této problematice a zároveň
podpořit omezení prodeje a podávání alkoholu mladistvým. Projekt
startuje v Plzni a po vyhodnocení
by se mohl přesunout i do dalších
míst v republice.
„Tolerance dospělých ke konzumaci alkoholu je veliká a musím
říci, že i mě šokovaly údaje, v kolika letech se děti dostanou k alkoholu,“ řekl plzeňský primátor Martin Baxa.
Z dostupných zdrojů je známo, že v
Plzni alkohol okusí mladiství v pře-

vážné většině již před 15. rokem. S
některým typem alkoholu experimentují nezletilí ve věku 6 až 11 let
ve 30 procentech, od 12 do 14 let až
v 60 procentech a patnácti až sedmnáctiletí dokonce v 90 procentech.
Výsledky poslední Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách z roku 2011 mimo jiné ukázaly, že studenti a žáci v České republice jsou v pomyslném žebříku konzumace alkoholu na předních místech v Evropě.
Proto Plzeň dlouhodobě věnuje
pozornost této problematice v rámci projektu Bezpečné město. Uvítala iniciativu Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence
a terapie zintenzivnit preventivní
aktivity. Konkrétními kroky bude
speciální informační program pro
vybrané cílové skupiny, zejména

pak prodejce alkoholu, jejímž smyslem je snaha změnit postoje k užívání alkoholu. Hlavní pozornost
komunikační kampaně se upírá na
profesionály, personál v hospodách,
barech, restauracích nebo stáncích,
a na dospělou veřejnost, rodiče dětí,
kamarády a známé nezletilých, kterým již bylo 18, a buď konzumaci
mladistvých tolerují, nebo jim ji
sami zprostředkují. Mladiství jsou
tak jen nepřímou cílovou skupinou
této kampaně.
„Plzeňský Prazdroj se v rámci
priorit udržitelného rozvoje trvale věnuje podpoře a prosazování
zodpovědné konzumace alkoholu.
Tento princip vylučuje oslovení a
nabídky pro mladistvé spotřebitele. Taky z tohoto důvodu iniciujeme a aktivně podporujeme projekt
Respektuj 18. Začínající kampaň je

jen prvním krokem k ovlivňování
postoje jednotlivých skupin. Proto jsme vybrali do kampaně reálné
lidi, kteří jsou respektováni díky
svému postoji. Dodržují zákony a
morální zásady a dávají to otevřeně najevo,“ uvádí Drahomíra Mandíková, ředitelka ﬁremních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.
Zároveň s dalšími kroky se spustí internetové stránky www.respektuj18.cz. Budou k dispozici všem,
kteří chtějí poradit, co dělat v konkrétních situacích. Web bude obsahovat také zajímavé informace o
alkoholu, o jeho působení na organizmus člověka. Ambicí tvůrců projektu je spustit projekt v Plzni, po
určité době jej vyhodnotit a podělit
se s ostatními městy v Česku se získanými zkušenostmi.
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Připomínáme – pes nesmí
být bez vodítka!
V minulém čísle informačního
Zpravodaje byl uveřejněn článek
týkající se volného pobíhání psů
a úpravy (novelizace) vyhlášky č.
19/2006 o některých povinnostech
jejich chovatelů s účinností od 1.
května 2013. Jak již bylo uvedeno,
obsahově se vyhláška změnila jenom ve své příloze, tj. v mapovém
zákresu území se zakázaným volným pobíháním psů. Přibyla zde

např. místa, na kterých sice není
městská zástavba, ale přesto i na
ně se nově vztahuje zákaz volného
pobíhání psů.
Na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany je nově zakázané
volné pobíhání psů v lokalitě U
Ježíška, kde navazuje na již dříve
vyznačené území v zastavěné části a nyní se rozšiřuje o celou „zelenou“ plochu až k řece Radbuze a
proti proudu navazuje na stávající
„zákaz“ u papírenské lávky.

Dále se jedná o lokalitu Božkovského ostrova, kde se nově vymezené území se zakázaným volným
pobíháním psů rozšířilo na celou
plochu ostrova (dříve bylo jenom
v jeho přední části okolo hřišť a
budov).
Pro informaci uvádíme i další
změny týkající se jiných městských
obvodů: omezení platí také v Křimicích, a to nově pro území západně
od Žitné ulice a při ulici
K Dolovu. Rovněž na území MO Plzeň 1 byla nově
vymezena místa v okolí
Velkého Boleveckého rybníka, Seneckého rybníka,
Kamenného rybníka, Šídlovského rybníka včetně
vodních ploch a také na
neoploceném hřišti při
západním okraji fotbalového areálu TJ Košutka.
V ostatních rybnících,
tj. v části Velkého Boleveckého rybníka pod Bílou Horou (tzv. chobot), v
Nováčkovi, v Třemošenském a Košináři volný pohyb spojený i s koupáním
možný je.
Informace si bylo možné přečíst např. i v Plzeňské jedničce a Radničních listech.
Znění novelizované vyhlášky je
možné najít na webových stránkách města Plzně, konkrétně na
adrese: http://aplikace.plzen.eu/
vyhlasky.
Aktualizovaný mapový zákres zakázaného volného pobíhání psů na
území MO Plzeň 2 – Slovany je uveřejněn na úřední desce v sekci odboru životního prostředí.

Prázdno na záhonech na Slovanech

Nechceme popisovat historii údržby veřejné městské zeleně v Plzni na
Slovanech, ale chceme se jen zmínit
o jednom negativním jevu, se kterým se opakovaně setkáváme. Tím
je vykrádání rostlin z truhlíků nebo záhonů. Každoročně to začíná na
podzim u cibulovin, což se bohužel
zjistí až na jaře, když se v záhonech
objeví velké prázdné místo. Prázdné “ﬂeky“ se objevovaly před školou na Slovanské aleji, po zrušení tohoto záhonu se prázdná místa přestěhovala před školu v Brojově ulici a nakonec máme zničenou výsadbu u Hlavního nádraží. Budeme sázet letničky i do truhlíků na náměstí
Generála Píky; v minulosti jsme jich

museli každoročně opakovaně dosazovat až 300 kusů…..
Jedna dobrá zpráva nakonec –
naprosto překvapivě se ale letos objevily tulipány ve středovém pásu
na začátku Francouzské třídy před
kruhovým objezdem. Je to nečekané, barevně veselé, a tak patří tomu
dobrodinci, který je na podzim vysázel, náš dík za něco, s čím jsme se
ještě nesetkali a co nám udělalo radost. Protože na rozdíl od několika
skupin tulipánů a narcisek, které
jsou záměrně rozesety na několika
místech v trávníku a hned je někdo
otrhal, tyto tulipány vydržely až do
odkvětu.
Odbor ŽP

Ing. Hana Morávková

Držitelům psů o místním poplatku v roce 2013
Místní poplatek ze psů se řídí zákonem č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku
ze psů, ve znění pozdějších předpisů.
Správu poplatku vykonává úřad
městského obvodu příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.
Pro rok 2013 se výše poplatkové
povinnosti nemění. Roční sazba
poplatku ze psů činí:
a) pro držitele psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném
domě = 500,-Kč (za druhého a každého dalšího psa 1500 Kč)

b) pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, event. sirotčího důchodu
(za podmínky, že tento důchod či
důchody tvoří jediný zdroj příjmu
držitele psa) = 200 Kč (za druhého a
každého dalšího psa 300 Kč)
c) pro ostatní držitele, např.
mající trvalý pobyt v ostatních domech nebo na úřední adrese = 900
Kč (za druhého a každého dalšího
psa 1500 Kč)
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření na příjmový účet správce poplatku vedený u Komerční banky Plzeň – město č. 19-1921311/0100 nebo do po-

kladny ÚMO Plzeň 2 - Slovany, 2.
poschodí, č. dveří 209, a to :
a) nečiní-li poplatek více než 500
Kč ročně, nejpozději do 30.6.2013
b) činí-li poplatek více než 500
Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30.6.2013 a
30.11.2013 – pokud nebude poplatek uhrazen jednorázově do
30.6.2013.
Variabilní symbol, tj. identiﬁkátor plateb, který je držiteli psa po
jeho přihlášení do evidence přiřazen správcem poplatku, se po dobu
evidence nemění (tento údaj sdělí
správce místního poplatku ze psů,
paní Věra Rejtharová, na e-mail.
adrese: rejtharova@plzen.eu, ne-

bo tel. čísle: 37 803 6335. Údaj lze také zjistit z loňské složenky nebo ze
Stvrzenky o zaplacení z pokladny
ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Upozorňujeme držitele psů na povinnost ohlásit správci poplatku do
15 dnů písemně nebo ústně do protokolu každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku ze psů. Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku skutečnost, která má za
následek zánik poplatkové povinnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tato skutečnost nastala.
Správce poplatku ukončí poplatkovou povinnost držitele psa až po
splnění této povinnosti.
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SOUBORNÁ VÝSTAVA
LÁKALA

Prodejní výstava stanů popáté v Plzni
Chystáte si letošní dovolenou
zpříjemnit stanováním? Pak vám
přijde jistě vhod prodejní výstava
stanů, která se uskuteční v Plzni
na Slovanech v hale Lokomotivy
od 13. do 28. června, a to denně od
11 do 19 hodin. V sobotu 29. 6. pak
na vás od 9 hodin čeká velký výprodej vystaveného zboží.
Velká plocha haly umožní vystavovatelům předvést téměř stovku
postavených stanů předních českých i zahraničních výrobců. Budou zde k vidění jak malé expediční a turistické stany, tak i velké rodinné stany vhodné pro kempování. V hale budou vystaveny nejen
stany, ale i spací pytle, karimatky,
batohy, kempingový nábytek a další doplňky zpříjemňující pobyt v
přírodě. Nejenže se můžete těšit

na různé akční a výstavní slevy,
ale součástí výstavy bude i „outlet“ oblečení a obuvi. Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud výstavu nestihnete nebo
se nerozhodnete hned na místě,
nezoufejte, vystavovaný sortiment
je možné zakoupit i v obchodech
Limansport a HUSKY Outdoor
Shop v Plzni nebo na
www.limansport.cz

V plzeňské galerii Riviera v Koterově proběhla od 20. 5. do 31. 5. souborná
výstava členů Sdružení výtvarníků ČR plzeňského regionu. Pětice výtvarníků přizvala k prezentaci uměleckých děl i dva hosty, prof. Marii Vaňkovou
a doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc. K vidění byla pestrá škála obrazů, plastik,
soch a originálních fotografií. Slavnostní zahájení provázela příjemná atmosféra, ke které svou hudební produkcí přispěl i Josef Pospíšil. (red)
Zleva: Karel Hlavička - mluvčí regionu, Eva Hubatová, prof. Marie Vaňková, ing. arch. Miloslav Hrubec, Jarmila Krynická a doc. MUDr. Jiří Beran,
CSc. Dagmar Lukešová na snímku chybí.
Foto: Ing. Tatiana Mandíková

zveme Vás na

Historický víkend
aneb Strašidla a mumraje plzeské

14.- 16. ervna 2013
Plze, historické centrum

www.nadace700.cz
generální partner
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Cena primátora Plzně patří Mikulášskému náměstí

Odborná porota soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje vybrala letos
tři stavby, které se mohou pyšnit
titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2012. Vybírala celkem z 19 nominovaných staveb v pěti kategoriích.
Mezi nominovanými byly hned dvě
z obvodu Slovany, přičemž jedna z
nich si dokonce odnesla Cenu primátora města Plzně. V kategorii
veřejné prostranství (parky, náměstí, návsi) cenu získala rekonstrukce

Mikulášského náměstí.
Cenu primátora města Plzně získává toto náměstí za náročné technické a komplexní architektonické
řešení městského parku v duchu
původního návrhu. Jedná se o příkladnou úpravu veřejného prostranství, která harmonicky spojuje estetickou a relaxační funkci. Způsob
provedení rekonstrukce Mikulášského náměstí se může stát inspirativní pro obnovu dalších veřejných

prostor našeho města.
„Jsem rád, že odborná porota ocenila nové parkové úpravy, které vrátily prostoru náměstí jeho původní
charakter. Nyní můžou vyniknout
historické fasády školských staveb.
Uživatelé parku ocení především
nový pobytový trávník a pohodlný mobiliář. Úspěchu si cením o to
více, že právě v této kategorii bylo
přihlášeno a nominováno nejvíce staveb,“ sdělil starosta obvodu
Lumír Aschenbrenner.

Právník vám radí
Dobrý den, mám zájem koupit
dům, ale prodej by se měl uskutečnit až v příštím roce. Dozvěděl
jsem se, že má od roku 2014 platit
nový občanský zákoník. Mění se
úprava kupní smlouvy v novém
občanském zákoníku?
Nový občanský zákoník, který má
být účinný od 1.1.2014 je součástí
rozsáhlé rekodiﬁkace soukromého
práva, která se dotýká řady právních předpisů.
Úprava kupní smlouvy v novém
občanském zákoníku vychází z
úpravy obsažené v obchodním zákoníku. Některá pravidla týkající se
kupní smlouvy na převod nemovitostí zůstávají neměnná (jako např.
povinnost zachovat písemnou formu kupní smlouvy), některá však
nikoliv. Nový občanský zákoník
však zavádí novou systematiku
ustanovení o kupní smlouvě, kdy
nejprve formuluje obecná ustanovení pro všechny případy koupě,
následuje úprava koupě věcí movitých, dále úprava odchylek vztahujících se ke koupi nemovitých věcí,
ustanovení o vedlejších doložkách v
kupní smlouvě a na závěr zvláštní
ustanovení o prodeji v obchodě.
S ohledem na rozsáhlost úpravy
kupní smlouvy v novém občanském
zákoníku si níže dovoluji uvést jen
ty nejpodstatnější ustanovení, týkající se kupní smlouvy na převod

nemovitostí.
Nový občanský zákoník stanoví,
kdy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny ve vztahu k neodpovídající výměře převáděného pozemku. Přiměřená sleva kupujícímu náleží v případě, že
převáděný pozemek nemá výměru
uvedenou v kupní smlouvě. Pokud
však výměra převáděného pozemku neodpovídá výměře zapsané ve
veřejném seznamu (tj. např. v evidenci katastru nemovitostí), má
kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, pouze pokud to bylo
sjednáno oběma smluvními stranami kupní smlouvy (viz § 2129 odst.
(1) nového občanského zákoníku).
Nový občanský zákoník dále nově
upravuje skryté vady stavby, kdy v
případě, že kupující prodávajícímu
neoznámí skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do
pěti let od nabytí této stavby, soud
kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena.
Pokud je však vada stavby důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci, resp. stavby, věděl nebo musel vědět, prodávající právo podat námitku nemá (viz
§ 2129 odst. (2) nového občanského
zákoníku).
Další velmi podstatná změna se
týká vlastnictví stavby a pozemku, na které se tato stavba nachá-

Stavba představuje komplexní
rekonstrukci městského prostoru
založeného v roce 1910 jako zelené
parkové náměstí. Provedené úpravy zahrnují nové řešení parkových
ploch včetně prvků zeleně, umístění
sousoší J. K. Tyla, celkové dopravní
řešení s prvky MHD a rekonstrukci
technické infrastruktury.
Slovanský obvod, jako přihlašovatel a zároveň investor, však měl
svého nominovaného zástupce také

v kategorii sportovní a volnočasové stavby, konkrétně se jednalo o
Božkovský ostrov. Cenu sice nezískal, ale už pouhá nominace je úspěchem, který skrývá nemalé úsilí
všech, kteří se na jeho přetváření
v zónu sportovního a odpočinkového vyžití podílejí. Ocenila to i porota, která doslova ve svém hodnocení uvedla:
„ Nominace na titul Stavba roku
Plzeňského kraje 2012 je udělena
za vytvoření moderní odpočinkové
zí. Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku.
Nový občanský zákoník se tak vrací k zásadě superﬁcies solo cedit (z
lat. povrch ustupuje půdě), která má
původ v římském právu. Od účinnosti nového občanského zákoníku se proto stavby, jejichž vlastník
je totožný s vlastníkem pozemku,
na němž se stavba nachází, stanou
součástí pozemku přímo ze zákona,
a to ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (viz § 3054
nového občanského zákoníku).
Pokud však bude ke dni nabytí
účinnosti nového občanského zákoníku vlastníkem stavby osoba odlišná od vlastníka pozemku, dnem
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se stavba součástí pozemku nestane a bude nadále nemovitou věcí. Právní spojení pozemku
a stavby v jednu nemovitou věc se
pak odloží až do doby, kdy se stane
vlastníkem pozemku i stavby jediná osoba (viz § 3055 nového občanského zákoníku).
V této souvislosti nový občanský zákoník zakládá vlastníkovi
pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastníku stavby zákonné předkupní právo k pozemku,
přičemž předkupní právo vlastníka
pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby (viz § 3056 nového občanského zákoníku). Z tohoto předkupního práva vyplývá, že bude-li chtít vlastník stavby prodat svoji stavbu, bude mít povinnost nabídnout ji nej-

zóny na Božkovském ostrově. Prostoru, který navazuje na sportovně
rekreační trasu podél řeky Úslavy,
dominuje do přírodního prostředí osazená in-line dráha. Výsledný dojem dokresluje vhodně zvolený mobiliář a revitalizace zelených ploch. Architektonická studie „Řešení odpočinkového místa
v návaznosti na sportovně rekreační trasu podél řeky Úslavy“ řeší
prostor jako celek. V 1. etapě byly
realizovány výše uvedené akce,
které občanům zpříjemní pobyt na
ostrově a umožní jim zde sportovní aktivity.“
Ovšem, důležitější než získat ocenění je to, aby se na Božkovském
ostrově lidem líbilo!
prve vlastníkovi pozemku k odkupu
a stejně tak vlastník pozemku, bude-li chtít svůj pozemek prodat, bude mít tutéž povinnost vůči vlastníkovi stavby. Pokud předkupní právo nebude vlastníkem stavby nebo vlastníkem pozemku využito,
zůstane zachováno a bude zatěžovat věc (tj. stavbu a pozemek) i nadále. V případě, že dojde k využití
předkupního práva, stavba se stane součástí pozemku a předkupní
právo zanikne.
Nový občanský zákoník také
zpřesňuje a rozšiřuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě, jako je
např. výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, výhrada
zpětného prodeje, předkupní právo,
koupě na zkoušku, výhrada lepšího
kupce, cenová doložka, či jiná vedlejší ujednání.
Speciﬁka těchto vedlejších ujednání však přesahují rámec tohoto
článku. Použití těchto vedlejších
ujednání vždy záleží na vůli smluvních stran a individuálních podmínkách konkrétního převodu nemovitosti.
Před uzavřením kupní smlouvy Vám doporučuji obrátit se s vypracováním návrhu kupní smlouvy na advokáta, případně návrh
kupní smlouvy s advokátem konzultovat.
Mgr. Monika Košanová,
advokátka
tel.: +420 775 161 106,
www.akkosanova.cz
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Kloboukový den na ,,dvacítce“

Den zvířat u nás
Tak jako každoročně i letos ožily v
úterý 14. května chodby a třídy naší školy roztodivnými zvuky. Tentokrát nehlučely ve školních prostorách dětské hlasy, ale ozývaly
se hlasy zvířat, neboť do školy měli tento den povoleno přijít i domácí mazlíčci našich žáků.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

To byla opravdu zábava! Ani by
se nechtělo věřit, jaké nepřeberné
množství kloboukových aktivit se
dá vymyslet a uskutečnit. Ve čtvrtek 21. 3. v „Kloboukový den“ se vše
stalo skutkem. Klobouky zdobily
hlavy dětí a vyučujících při cestě
do školy i při módních přehlídkách.
Klobouky a čepice se staly učebními pomůckami.
Klobouky, kloboučky, čepice a čepičky byly počítány, popisovány,

přeskakovány, házeny, malovány
i vyráběny. Staly se také inspirací
pro malé básníky k velkým rýmům
nebo ke vtipným přirovnáním. Ze
tříd se ozývalo jásání, tleskání, chichotání, zpívání i halekání.
Kloboukové soutěžení bylo vždy
sladce odměněno a ze školy jsme
odcházeli všichni s úsměvem na
rtech. Takový to byl prima den!

Podle statistiky, kterou vytvořili
žáci III. B, naši školu v tento den
navštívilo celkem 142 zvířat. A která z nich vyhodnotili školáci jako
nejatraktivnější?
V I. B byl nejzajímavějším zvířetem had – užovka Lucka, ve II. A
dva šneci afričtí, ve II. B pes labrador, ve III. A rak mramorový, ve III.
B měsíční koťátka britské kočky, ve
IV. A žako konžský jménem Růženka, ve IV. B psí slečny - dvě čivavy,
v V. A šnek Gery a pes Bery a v V. B

policejní pes ve výslužbě Bekyna.
Za rok se těšíme na další zvířecí
den a věříme, že počet 142 zvířátek
bude překonán.
Mgr. Vladimíra Hanzlíková,
20.ZŠ

Mgr. Jana Majerová

Letní pímstský tábor
pro dti od 6 do 15 let

Zamení : sport, zábava a kultura v Plzni a okolí.
Cíl projektu: vytvoit zázemí pro dti, které z rzných dvod nevyužijí nabídky klasických
letních tábor a zajistit jim zajímavý program pod vedením zkušených vedoucích
Místo realizace: zaízení kulturního domu v Šeíkov ulici.
Termín konání: všechny pracovní dny od 1.7. do 2.8. 2013, vždy od 730 do 1700 hodin
Cena :
150,-- K / osobu / den
V cen je zahrnuto jedno hlavní jídlo denn a pitný režim.
Vyplnné pihlášky je možno odevzdat osobn na ÚMO Plze 2 – Slovany,
Koterovská 83, 307 53 Plze nebo e-mailem na cervenyz@plzen.eu
Poplatek uhradíte pi nástupu v KD Šeíková
Na realizaci projektu se podílejí:
Agentura Jiího Ržka
ÚMO Plze 2 – Slovany,kancelá tajemníka

Prázdninový provoz mateřských škol

PIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
Jméno: ………………………..

Píjmení: ………………………………………………

měsíc ČERVENEC

- 80. MŠ, Mikulášské nám. 8
- 5. MŠ, Zelenohorská 25

měsíc SRPEN

- 17. MŠ, Čapkovo nám. 4

Adresa: ……………………………………………………………………………………….

bližší informace podá příslušná MŠ
Datum narození: …………………………………..
Pobyt : od ……………….. do ……………..

Celkem dn: …………………..

Ceník inzerce v informačním zpravodaji

KONTAKT
Jméno a píjmení rodie: ………………………………………………………………………..

rozměry inzerátu
Adresa: ………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………

……………………………………
Podpis zákonného zástupce

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
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Plážový Orel Cup
se blíží
Už podruhé uvidí Plzeň soutěžní
zápolení na Orel Cupu, kvaliﬁkačním turnaji Českého poháru v plážovém fotbale. Hrát se bude v sobotu 22. června 2013 v areálu TJ Lokomotiva na Slovanech. Vloni se
na pískovém hřišti představilo celkem dvanáct týmů a z vítězství se
radoval favorizovaný Plzeň Team.
Většina družstev ale byla složena z
hráčů, kteří si na písku odbyli svoji premiéru. Také v letošním roce se
utká dvanáct mužstev a nejlepší celek si zajistí postup do celorepublikového ﬁnále Českého poháru, organizovaného pod hlavičkou Fotbalové asociace České republiky.

Orel Cup bude součástí akce Beach festival, která kromě něj bude
zahrnovat atraktivní doprovodný
program. Představí se roztleskávačky souboru Blue Wings Cheerleaders, vystoupí taneční skupina
Jazz Fife, kurzistky Street Dance
a juniorská taneční skupina Look
Dance z taneční školy Dance Center
Eagle pod vedením choreografky a
lektorky MgA. Ludmily Čermákové. Záštitu má Orel Jednota Plzeň.
Po skončení tanečních vystoupení
proběhne workshop Street Dance/
Jazz Dance s lektorkou. Na Beach
festivalu rovněž zahraje plzeňská
populární hudební skupina Pillow
Fight nebo si účastníci mohou zahrát stolní fotbálek, který organizuje Foosballový sportovní klub
Plzeň. K vidění bude též exhibiční
zápas v plážovém fotbale mezi Kiss
Protonem a Televizí ZAK.
Přítomní diváci se dále mohou těšit na výstavu fotek Michaely Smetanové nebo interaktivní projekci
uskupení Kyčn. Program bude zakončen afterparty v plzeňském klubu Amigos. Akce je pořádána pod
záštitou místostarostky městského
obvodu Slovany Ireny Rottové. Další informace najdete na webových
stránkách www.plazovyfotbal.cz nebo na facebookovém proﬁlu Plážový fotbal Plzeňsko.
Lukáš Pechmann,
Občanské sdružení BSP
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