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Koterovští hasiči převzali
ﬁnanční dar na nákup auta

Velitel SDH Plzeň-Koterov Petr Jůzek přebírá symbolický šek na 100 000 korun
od předsedy představenstva společnosti Plzeňská teplárenská Romana Jurečka.
Společnost Plzeňská teplárenská
předala v polovině července Jednotce sboru dobrovolných hasičů Plzeň-Koterov ﬁnanční dar, který poslouží k nákupu doprovodného vozu. Hasiči jej používají na technické výjezdy, ale také k tažení přívěsu s motorovým člunem pro zásahy na vodních plochách. Právě při
tomto zásahu byl zničen dosavadní
automobil. Při záplavách 1. června
ho naboural jiný vůz. S nákupem
nového vozidla pomůže ﬁnančně i
město a druhý plzeňský obvod, který koterovský sbor zřizuje.
„Na základě požadavku operačního
střediska jsme jeli 1. června před půlnocí zajistit evakuaci osob z jedné chatové oblasti. Se Škodou Fabií a člunem
jsme zastavili na mostě proti hasičské
tatrovce. Pak ale přijel jiný vůz a přívěs i škodovku natlačil do hasičského
auta. Na člunu, přívěsu a tatrovce byla škoda kolem 25 tisíc. Fabia ale byla zničena celá,“ uvedl velitel koterovských hasičů Petr Júzek.
Místo Fabie si hasiči pořídí vůz Škoda Yetti 4x4, který umožní zasahovat i
v hůře přístupných terénech. S osobním vozem provedou koterovští hasiči ročně desítky výjezdů. Používá

se buď jako doprovodné vozidlo velké cisterny k přepravě dalších členů
jednotky a materiálu nebo tam, kde
je výjezd nákladního vozidla neekonomický. Tím je myšleno například
monitorování velké vody nebo úklid
vozovky po menších nehodách.
„Jménem obvodu bych chtěl Plzeňské teplárenské poděkovat za rychlou
pomoc a dar ve výši 100 tisíc korun. A
jak se říká, kdo rychle dává, dává dvakrát. Stejnou částku máme slíbenou i
od města. Automobil je už objednán a
měl by dorazit v říjnu,“ uvedl starosta
Dvojky Lumír Achenbrenner.
Teplárenskou společnost těší, že byl
její dar na slovanské radnici přijat s
nadšením. Ne všude se tak stalo.
„Chtěli jsme po červnových povodních pomoci hasičským sborům ve
všech plzeňských obvodech. Měli jsme
připraven jeden milion korun. Zaslali jsme nabídku na jednotlivé městské
úřady, ale odezva přišla jen z druhého
a devátého obvodu,“ uvedl předseda
představenstva teplárny Roman Jurečko s tím, že devátý obvod Malesice
obdržel pro hasiče 30 tisíc korun na
nákup čerpadla. Dále ﬁrma poskytla profesionálním hasičům 300 tisíc
korun a 200 tisíc dobrovolným hasičům plzeňské oblasti.
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MUSÍME SI POMÁHAT …
Asi většina z nás zná úspěšný český ﬁlm režiséra Jana Hřebejka s tímto názvem. Povinností to sice přímo není, ale o potřebě pomoci, pochybovat, myslím, nemusíme.
Na každém kroku se setkáváme s tím, že všude kolem nás scházejí peníze. Na opravy silnic,
na kanalizaci, na rekonstrukce budov nebo na výstavbu nových potřebných objektů – například mateřských škol. Ještě hůře na tom
bývají neziskové a společenské organizace
Jen v letošním roce daroval náš obvod formou dotací 91 organizacím částku 1 735 tis. Kč. Celková výše žádostí o dotaci ale dosáhla 5 678 tis. Kč.
Naštěstí se čas od času najdou i jiné subjekty, které jsou ochotny
pomoci. V našem případě se jedná o společnost Plzeňská teplárenská a.s.. O její pomoci našim dobrovolným hasičům píšeme více
na jiném místě této stránky Zpravodaje.
Ano – musíme si pomáhat a těm, co pomáhají nám - poděkovat.
Děkujeme!

... POMÁHAJÍ I DIVÁCI

Ve dnech 15. - 23. 6. 2013 proběhl v rámci Hradišťského kulturního léta
filmový festival a o jeho výtěžek se tentokrát podělily Svaz důchodců a
Dětský domov Domino. Na snímku zleva: Zástupce Svazu důchodců pan
Jiří Egermaier, starosta MO Plzeň 2-Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner,
ředitelka DD Domino Mgr. Erbová, zástupci Sokola Hradiště – pánové Horny a Hrubý.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Je d n á n í Z M O
dne 25. 06. 2013.
ZMO přijalo celkem 12 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo přijetí ﬁnančního daru
ve výši 20.000,- Kč
od podniku Lesy
České republiky,
s. p., na úhradu nákladů přímo souvisejících s projektem Letní příměstský tábor;
- schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2013;
- schválilo poskytnutí dotací neziskovým a příspěvkovým organizacím v celkové výši 473.000,- Kč
a navýšení příspěvků pro mateř-

ské školy ve výši
199.000,- Kč;
- nesouhlasilo s
prodejem budovy
Městské polikliniky na Slovanech;
- vzalo na vědomí infor mativní
zprávy:
- Vyhodnocení
investiční výstavby
MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku
2013;
- Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol od počátku roku 2013;
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
04-06/2013;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň – 2 Slovany za období
03-05/2013;

Zářijové koncerty U Ježíška
S příchodem nového školního
roku připravil kostel u Ježíška
pokračování koncertů v tomto
krásném prostoru a srdečně vás
zve k jejich návštěvě.
5. září - 19.00 - KB Akustic
band
Po půl roce se vrací k Ježíšku
tato oblíbená skupina, tentokrát
i s hosty. Opět uslyšíte akustické
verze známých hitů 60. let od Beatles, Rolling Stones, Hollies ...
a těšit se můžete na hosty, kterými budou Nikol a Lukáš Turkovi s komorními
jazz-blues standardy (klávesy
+ zpěv).
Vstupné 70,- Kč/50,- Kč.
Rezervace vstupenek možná na
kontaktu: Alena Kozáková, 602
549 220, alena@kozaci.cz
6. září – 20.00 - Koncert pro
Kačku
Koncert Strašlivé podívané bude vzpomínkou na všechny, kteří opustili tento svět z vlastního
rozhodnutí. Vstupné nebude vybíráno.
Váš dobrovolný příspěvek bude využit pro činnost sdružení
Plzeňská zastávka (www.plzenskazastavka.c), které koncert
pořádá.
Rezervace míst na kontaktu:
Zuzana Pousková 731 409 191.
23. září – 18.00 – Dražba uměleckých děl studentů SSUPŠ

Uctili památku hrdiny

Zámeček a UUD Západočeské
univerzity
Beneﬁční aukce pro Ježíška je
netradičním vítáním podzimu,
příležitostí zakoupit včas vánoční dárek, který časem nabývá na hodnotě a především šancí pomoci kostelíku U Ježíška.
Dražba uměleckých děl vynikajících studentů SSUPŠ Zámeček
a UUD Západočeské univerzity
nabízí fotograﬁe, graﬁky, malby
či kopie středověkých deskových
maleb. Výtěžek je určen na další
opravy kostela. Katalog výtvarných děl bude umístěn na webových a facebookových stránkách
kostela v nejbližší době. Začátek
aukce v kostele U Ježíška v 18.00.
Kostel bude zpřístupněn od 17.00,
aby si zájemci mohli nabízená díla prohlédnout.
23. září – 19.00 – Duo Pachnerovi
Se svými autorskými písněmi se představí sourozenecké
duo Lenky a Martina Pachnerových.
Lenka Pachnerová - zpěv, klavír, Martin Pachner - zpěv, kytara.
Vstupné: 80,- Kč/40,- Kč.
Rezervace vstupenek možná na
kontaktu: Alena Kozáková, 602
549 220, alena@kozaci.cz
Zlevněné vstupné pro děti od 6ti
let, seniory nad 60 let a držitele
průkazů ZTP.

Dne 13. 6. 2013 si účastníci pietního aktu připomněli 15. výročí od
tragické události a uctili tak památku por. Hrubého, který byl zastřelen při výkonu služby v Plzni-Letkově. Se svým kolegou 13. června
1998 prováděli běžné pracovní úkony, poté byli vysláni ke sledování
vozidla s cizinci, při kterém bohužel
došlo ke střelbě a smrtelnému zranění. Por. Hrubý zemřel ve věku 23
let, funkci policejního strážníka vykonával třetím rokem. Hodnost poručíka mu byla udělena in memoriam. Pietního aktu se zúčastnila

Irena Rottová, místostarostka slovanského obvodu, a také rodiče zastřeleného policisty.
K této příležitosti každoročně policisté z Obvodního oddělení Plzeň
2 - Slovany pořádají fotbalový turnaj - Memoriál por. Hrubého. Letošní ročník se uskutečnil dne 6. 6. 2013
pod záštitou místostarostky Ireny
Rottové a zúčastnilo se jej 17 týmů
složených převážně z policistů, ale
i vězeňské služby, městské policie a
hostů z Krajského úřadu Plzeň. Touto sportovní akcí si policisté připomínají památku svého kolegy.

Místostarostka Irena Rottová v rozhovoru s plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem z
Městského ředitelství Policie ČR v Plzni.

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.
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POZOR! Místo pro přecházení
vozovky NENÍ přechod pro chodce!

Toto místo pro přecházení na Koterovské ulici si chodci velmi často pletou
s přechodem pro chodce. Není dobré v zájmu chodců i řidičů si tyto dva
pojmy plést!
V poslední době se množí případy
dopravních nehod na tzv. místech
pro přecházení vozovky. Je tedy na
místě připomenout si, co to vlastně
je místo pro přecházení vozovky a
jaký je jeho rozdíl oproti přechodu
pro chodce.
Nejdůležitější je, že na každém z
těchto míst platí jiná pravidla! Na
přechodu pro chodce má řidič ze
zákona danou povinnost umožnit
chodci bezpečný přechod komunikace. Naproti tomu na místě pro přecházení tato povinnost řidiči ze zákona nevyplývá! To, jestli Vám na
tomto místě dá řidič přednost, záleží již pouze na něm.
Přechod pro chodce je označen
příslušnou dopravní značkou, slouží
pro přecházení vozovky, případně i

jiných jízdních pásů. Na vozovce musí být vyznačen vodorovným dopravním značením (zebrou). Po přechodu
pro chodce se chodí vpravo a platí, že
chodec nesmí vstupovat do vozovky
bezprostředně před blížícím se vozidlem. Řidič naproti tomu musí chodci umožnit bezpečné a nerušené přejití vozovky – proto se musí k přechodu přibližovat takovou rychlostí, aby
stačil vozidlo i zastavit.
Místo pro přecházení není označeno příslušnou dopravní značkou,
často se jedná jen o stavební úpravu
ve formě sníženého či naklopeného
chodníku, který je uzpůsoben pro
maminky s kočárky či osoby na invalidních vozících. Na vozovce není vyznačeno vodorovné dopravní značení (zebra). Pro toto místo platí obecná úprava užívání pozemní komunikace – nejsou zde stanovena pevná pravidla a povinnosti užívání. Na
chodce se zde tedy nevztahují práva
jako u přechodu pro chodce. Pro řidiče zde neplatí povinnost umožnit
chodci nerušené přejití vozovky.
Příkladem těchto dopravních
úprav v Plzni je např. zrekonstruovaná Americká třída, kde je hned
několik míst pro přecházení.
Zpracovala: Kateřina Balážová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Prázdniny jsou časem her,
ale nikoli na silnici …
Letní prázdniny sice již vkročily
do své poslední třetiny, ale na blížící se školní rok žádný z žáků zatím nemyslí. Proč také, vždyť mají
před sebou ještě tolik nádherných
volných dnů. A právě v tyto dny je
nutné dětem stále připomínat, aby
dávaly pozor při přecházení ulice,
aby se nestrkaly při chůzi po chodníku, aby se pečlivě rozhlížely, jestli nejede nějaké auto a teprve potom přešly.
Přesto, že v tuto chvíli hovoříme
více o dětech, myslíme také na starší spoluobčany, kteří se již nepohybují tak rychle a tudíž přejít silnici
nebo přechod pro chodce jim trvá
mnohem déle. Někdy se ani nerozhlédnou a vstoupí do vozovky. Tady
by měla nastoupit lidská solidarita
a řidiči by měli umožnit seniorům
bezpečně přejít. Možná je dobré si
uvědomit, že i my jednou budeme
staří a pomalejší…
Všechna tato úskalí si všichni
plně uvědomujeme, ale dost často
na ně zapomínáme. Proto je dobře vědět, že ani vedení slovanské
radnice nenechává nic náhodě a
už nyní myslí na to, jak zajistit na
počátku školního roku bezpečný
přechod dětí do škol. V první dny
nového školního roku budou proto posíleny hlídky Městské policie
a Policie ČR hlavně u přechodů v
blízkosti škol a větších křižovatek,
aby si děti uvědomily, že nastáva-

jí povinnosti, ke kterým rozhodně patří i bezpečná cesta do školy a domů.
V této souvislosti bychom chtěli také ujistit naše občany, že stále společně s dotčenými orgány
pracujeme na tom, abychom v co
nejkratší době odstranili některé nedostatky přechodů pro chodce. Naším cílem je mít v obvodu
Slovany co nejvíce bezpečných a
nasvícených přechodů, abychom
v co největší míře zajistili bezpečí chodců.
Možná si vzpomenete na článek
v minulém čísle našeho Zpravodaje, kde jsme psali o tom, že Slovany díky hlasování občanů získaly
od Nadace ČEZ peníze na projekt
a realizaci nasvíceného přechodu.
Je to jedna z možností, jak změnit
nebezpečná místa tak, aby na nich
k tragickým nehodám již nedocházelo. Musíme si uvědomit, že jenom
za první čtyři měsíce letošního roku se na vyznačených přechodech
pro chodce stalo 368 dopravních nehod, při nichž se 59 lidi těžce zranilo a čtyři zahynuli. Podle údajů nadace ČEZ, která se zaměřuje mimo
jiné i na bezpečnost silničních přechodů pro chodce, vloni v celé ČR
zemřelo na přechodech za celý rok
dokonce 35 osob. Bezpečnostním
prvkem, který dokáže tuto smutnou statistiku až o dvě třetiny zlepšit, je právě kvalitní osvětlení.

Ohlédnutí za rokem 2011

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.
Motorem našeho výboru je
Letošní rok začal tak trochu předseda Jiří Egermaier, který
jarně, beze sněhu, ale nám to vů- nás nenechá zahálet. Říká, že nic
bec nevadí. Určitě ještě nějaká nedělat a pracovat může jen pošzima přijde. Členové výboru tovní schránka. Připravujeme
Svazu důchodců se shodli na na únor náš tradiční ples a v
tom, že rok 2011 byl rokem březnu budeme bilancovat činúspěšným. Naše akce měly velmi nost za rok 2011 na výroční člendobrou úroveň. Musíme se sna- ské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy, každé pondělí od 11 do 12 hodin a
přednášky se zajímavou témati- samozřejmě i na vaše připomínkou, exkurze, vycházky i masá- ky. Vzájemně si přejeme pevné
ženky byly k dispozici. Bojovali zdraví, ale máme jedno přání,
jsme také za úspěšné řešení „Po- aby k nám našli cestu i další lidé.
rodnice na Slovanech“ a převe- Vždyť samota je nemoc zlá.
Závěrem mi dovolte připomedení na dům pro seniory.
Máme výborné zázemí na na- nout slova Karla Čapka: „NejNa
ulici,
přímo
před vchodem
do obchodního
centra
Galerie,
se
na světě
nejsou
věci,
šemFrancouzské
ÚMO 2, kde
jsme
vlastně
ja- krásnější
nedávno
stala
vážná dopravní
nehoda, kdy
ke okamžiky,
střetu chodce
s automoaledošlo
chvíle,
vteřiny!“
ko doma.
Laskavost
a vstřícnost
bilem.
Ludmila Ševčíková
starosty pana Ing. Aschenbren-

NAPSALI NÁM

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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Zprávy z jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 05.
06. 2013
RMO přijala celkem
17 usnesení, z nichž
vybírám:

vanech na adrese
Francouzská třída 2 a 4 v Plzni;

VÝROČÍ

kup elektrického
konvektomatu;

- schválila návrh na zajištění
- vzala na věpodílu financodomí usnesení
vání výstavby noZastupitelstva
- schválila použití invé MŠ z rozpočtu
města Plzně č.
vestičního fondu 38. MŠ,
MO Plzeň 2 – Slo364 ze dne 20. 06.
příspěvkové organizace,
vany roku 2013 ve
2013 týkající se
se sídlem v Plzni, Spojovýši 3.450 tis. Kč
změny technicvací 14, ve výši 85.000,- Kč,
Irena Rottová,
a dále návrh na
kého řešení rena nákup interaktivní ta- Mgr. Jan Fluxa, 1.
2. místostarostka
zajištění zbývaalizace stavby
bule pro potřeby MŠ;
místostarosta MO
MO Plzeň 2 – Slojící částky ve vý„Úslavský kanavany
ši 3.550 tis. Kč ze
lizační sběrač –
- s c h vá l i l a p o ř a d í Plzeň 2 – Slovany
schváleného roz2. etapa“ a dopis
uchazečů navržené hodpočtu roku 2014;
předsedy Občannotící komisí ve věci výběru nejvhodnější nabídky na za- ského sdružení Koterov ze dne 20.
Jednání RMO dne 10. 07.
jištění služby „Nakládání s vy- 06. 2013 a požádala město Plzeň
tříděnými složkami z komunál- o zařazení projektové dokumen- 2013
RMO přijala celkem 2 usneseního odpadu – sklo, papír, plast tace na oddílnou kanalizaci v Ko+ nápojové kartony a biologic- terově do návrhu rozpočtu na rok ní, z nichž vybírám:
ky rozložitelný odpad – na úze- 2014 a následně o vybudování ce- schválila vyhlášení zadávacímí MO Plzeň 2 – Slovany“. Nej- lé kanalizace v Koterově;
ho řízení na výběr dodavatele stavvhodnější nabídku předložila ﬁrJednání RMO dne 26. 06. by „Rekonstrukce KD Šeříková
ma Eliod servis, s. r. o.;
1. a 2. etapa“ základě § 12 odst. 3
2013
RMO přijala celkem 5 usnese- zákona č. 137/2006 Sb., v platném
Jednání RMO dne 25. 06.
znění, tj. zakázka malého rozsaní, z nichž vybírám:
2013
hu a na základě „Zásad pro zadáRMO přijala celkem 4 usnese- schválila použití investičního vání veřejných zakázek na MO
ní, z nichž vybírám:
fondu 37. MŠ, příspěvkové organi- Plzeň 2 – Slovany“ formou výzvy
- nesouhlasila s prodejem bu- zace, se sídlem v Plzni Barvínko- 8 uchazečům a dále znění smloudovy Městské polikliniky na Slo- va 18, ve výši 271.425,60 Kč, na ná- vy o dílo;

Kytici k pomníku J. K. Tyla u příležitosti 157. výročí úmrtí tohoto slavného divadelníka položil
11.7.2013 starosta MO Plzeň 2Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner.)

Kooperativa vítá klienty v novém
Kooperativa otevřela svým klientům novou pobočku v Modřínové
ulici č. 5. „Důvěra klientů nás zavazuje, a proto se snažíme neustále
zlepšovat naše služby. Moderní prostředí je jen jednou z možností, jak
klientům vycházíme vstříc,“ říká
Gabriela Kročilová, kterou za zdejší
přepážkou uvidíte nejčastěji.
Můžete Kooperativu krátce
představit?
Kooperativa vyrostla za 20 let na trhu z nuly na jednu z největších a nejrespektovanějších ﬁnančních ﬁrem v
republice. Poskytujeme pojištění jednotlivcům, rodinám, živnostníkům
a ﬁrmám všech velikostí. Naše pro-

Interiér je moderní a příjemný

dukty neustále upravujeme tak, aby
odpovídaly potřebám klientů, tady
na přepážce se vždy snažíme dobře
poradit a porozumět problémům lidí. Jsme zkrátka pojišťovnou pro život, jaký je.
Mívají klienti, kteří k vám přijdou, vždy konkrétní představu o
pojištění, které chtějí sjednat?
Ne a není to ani zapotřebí. My si
s klientem popovídáme, zjistíme, co
potřebuje vyřešit, pak navrhneme
různé možnosti. Každý klient je jiný – vy potřebujete dobře zajistit auto, soused truhlář nemůže riskovat,
že kvůli zásahu blesku přijde o stroje, váš kolega má obavy, že mu v době dovolené někdo vykrade byt.
Neposedné děti mohou ublížit
sobě nebo jiným. A stále více
lidí si naštěstí uvědomuje, že
když jim klesnou příjmy, třeba z důvodu dlouhodobé nemoci, je ohrožena celá jejich
rodina. To by ale bylo na delší povídání.
Kooperativa má v Plzni
několik poboček. Není zbytečné otevírat další?
Kooperativa má obchodní
místa na Borech, u náměstí Republiky, na Košutce a ještě jed-

Kancelář Modřínová 5 najdete jen pár kroků od křižovatky se Slovanskou ulicí
no hned ve vedlejší ulici, v hlavní budově agentury. Více obchodních míst
znamená, že jsme klientům blíž, a to
je pro nás důležité. Nahradili jsme
tady přepážkové místo z protější budovy – u nás najde klient víc komfortu, důstojnější prostředí. Chceme,

aby nemusel čekat ve frontě, aby s námi mohl probrat všechno, co potřebuje. Řadu služeb si dnes můžete sjednat elektronicky, často ale není nad
osobní jednání. Konec konců – přijďte se přesvědčit, třeba jen nakoukněte, opravdu vás rádi uvidíme.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2013 k 30. 6. v tis. Kč
Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOT

Provozní výdaje

ROZPOET

Skutenost Zbývá erpat

Místní a zastupitelské orgány

5 471

2 006

3 465

437

Místní správa

39066

16941

22 125

817

283

Výdaje z finanních operací

120

27

93

1 400

849

551

Ostatní finanní výdaje-rezerva

0

0

0

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

675

325

Zvláštní veterinární pée

250

46

204

Poplatek z provozování VHP

1 000

1 341

-341

Komunikace

15 000

7 137

7 863

Poplatek za zneišování ovzduší

0

0

0

Propagace

100

0

100

Odvod výtžku z VHP

0

0

0

Vodní hospodáství

1 309

45

1 264

Nedaové

9 786

8 437

1 349

12 287

6 701

5 586

Píjmy z pronájmu pozemk SVS

3 300

3 886

-586

Údržba a opravy MŠ vetn zahrad

2 766

696

2 070

Píjmy-separace odpad EKO-KOM

3 500

2 921

579

Dary a dotace dle usn. ZMO a RMO

1 792

0

1 792

50

15

35

560

39

521

Píjmy z poskytovaných služeb

754

298

456

Nakládání s majetkem obce

3 937

2 003

1 934

Sankní platby

190

135

55

Odpady

8 210

3 997

4 213

0

50

-50

Pée o vzhled obce a veejnou zele

13 330

2 884

10 446

1 970

1 047

923

Komunální služby - WC, územní rozvoj

5 615

2 213

3 402

22

85

-63

Pohebné

60

23

37

2 007

2 007

0

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 650

498

1 152

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

169 665

61 509

108 156

Tisk Informaního zpravodaje MO 2

360

221

139

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

154 152

59 911

94 241

Kulturní a zájmová innost pro obany

780

177

603

Použití vlastních fond (+)

17 069

2 394

14 675

Volby, Referendum, Povodn

1 150

1 308

-158

- fond rezerv a rozvoje

14 593

1 016

13 577

erpání sociálního fondu

2476

1378

1 098

2 476

1 378

1 098

-1 556

-796

-760

-38

-38

0

116 289

48 340

67 949

-1 518

-758

-760

70 819

13 097

57 722

187 108

76 348

108 093

70 331

13 039

57 292

488

58

430

187 108

61 437

125 671

Daové

5 650

4 395

1 255

Správní poplatky

1 150

713

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

Volný as dtí a mládeže

SOUET
Kapitálové výdaje
Investice staveb. a majetkové
Investice ostatní

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2013

17 443

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2013

187 108

CELKEM výdaje

Financování MO P2 - Slovany v roce 2013

169 665

aktuální výsledek erpání rozpotu:

14 911
Ing. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP
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Právník vám radí
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti vypořádání společného jmění manželů
po rozvodu manželství. V rámci
rozvodového řízení jsme se s manželem nemohli na vypořádání
společného jmění dohodnout.
Možností vypořádání společného jmění manželů (SJM) po rozvodu je dle současné právní úpravy několik. Jedná se o vypořádání
(i) dohodou; (ii) soudním rozhodnutím, vydaným na návrh jednoho z bývalých manželů; a v případě, že nedojde k vypořádání veškerého majetku v SJM výše zmiňovanými způsoby, dojde k vypořádání (iii) zákonnou domněnkou
(viz níže).
Pokud bude vypořádání SJM řešeno dohodou o vypořádání SJM
(dohoda), tato dohoda musí mít
písemnou formu. V případě že je
předmětem vypořádání nemovitost, nabývá dohoda účinnosti až
vkladem do příslušného katastru nemovitostí. Obsahová stránka této dohody není zákonem blíže upravena. V případě, že některý z bývalých manželů, případně
oba vlastní nějaký majetek náležející do jejich výlučného vlastnictví, doporučujeme v dohodě

uvést shodné prohlášení bývalých
manželů deklarující toto výlučné
vlastnictví, a to zejména z důvodu
odstranění případných pochybností o vlastnictví tohoto majetku
do budoucna. Co se týče vypořádání případných závazků plynoucích ze SJM, je třeba mít na paměti, že práva případných věřitelů
nesmí být touto dohodou nikterak
dotčena. Písemná dohoda o vypořádání SJM musí být uzavřena do
tří let od zániku SJM (tj. v tomto
případě do tří let od rozvodu Vašeho manželství).
Pokud není vypořádání
dohodou ohledně veškerého majetku v SJM z jakéhokoli důvodu možná, může kterýkoli z bývalých manželů podat příslušnému soudu návrh na
vypořádání SJM soudním rozhodnutím. Tento návrh je možné
podat také pouze ohledně části
SJM. Soud je vázán rozsahem majetku uvedeného v návrhu (nezabývá se tedy vypořádáním majetku, který v návrhu uveden není),
není však vázán navrženým způsobem vypořádání SJM. V návrhu na vypořádání SJM musí být
obsaženy rozhodné skutečnosti
ohledně rozsahu majetku navr-

hovaného k vypořádání, ohledně
hodnoty tohoto majetku a vhodnosti navrhovaného způsobu řešení vypořádání. Tyto skutečnosti musí být podloženy důkazy a na
závěr návrhu je třeba uvést návrh
ohledně požadovaného způsobu
vypořádání.
Vypořádání SJM na
základě zákonné
domněnky nastane tehdy,
nedošlol i
do

tří let
od zániku SJM k
jeho vypořádání do- hodou nebo nebyl-li do
tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu. V takovém případě
platí ohledně movitých věcí, že se
manželé vypořádali podle stavu,
v jakém každý z nich věci ze SJM
pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník
užívá. O ostatních movitých vě-

cech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Přičemž to samé
platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a
závazcích manželům společných
(viz § 150 odst. 4 zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku, v platném znění).
Výše uvedené způsoby řešení vypořádání SJM lze
libovolně kombinovat.
Je proto možné, aby
část majetku spadajícího do SJM byla vypořádána dohodou, část byla předmětem soudního
řízení o vypořádání a zbývající
část majetku byla vypořádána zákonnou domněnkou.
S ohledem na možná speciﬁka
Vašeho případu Vám doporučuji před případným uzavřením dohody o vypořádání SJM, nebo v
případě jiných variant řešení vypořádání kontaktovat advokáta,
který vypracuje návrh dohody o
vypořádání SJM, nebo návrh na
soudní vypořádání, případně s
Vámi zkonzultuje Vámi vypracovaný návrh a doporučí Vám další postup ve věci.
Mgr. Monika Vítovcová
advokátka
tel.: +420 775 161 106
www.akvitovcova.cz
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Pozor na změny v kácení dřevin mimo les
Dne 15. 7. 2013 nabyla účinnosti
vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 189/2013.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která upravuje provedení § 8
odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Pro informaci zdůrazňujeme
zásadní změny v procesu povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les:
Povolení ke kácení dřevin za
předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí, se podle § 8 odst.
3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130
cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin,
pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách
Zahradou se rozumí pozemek u
bytového domu nebo u rodinného
domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepří-

stupný veřejnosti.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se
rozumí období přirozeného útlumu
fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. To znamená, že kácet v
době vegetace není zakázáno. Kácením stromů mohou být ale dotčeny i
jiné zájmy chráněné tímto zákonem.
To se může týkat například ochrany
ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během
rozmnožování a odchovu mláďat)
nebo ochrany zvláště chráněných
druhů, resp. jejich biotopů.

Na památné stromy rostoucí v zahradách se možnost kácení bez povolení nevztahuje.
Z výše uvedeného došlo ke zpřísnění podmínek pro kácení stromů ve stromořadích, nadále zůstává v platnosti, že ke kácení dřevin na pozemcích, které nesplňují
deﬁnici pojmu zahrada (viz výše)
a na veřejných prostranstvích, je
třeba mít povolení ke kácení stromů, jejichž obvod kmene měřený
ve výšce 1,3 m nad terénem je větší než 80 cm, nebo porostů dřevin,
pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2.

Úsporné žárovky a zářivky nepatří do běžného odpadu
Na zpětném odběru úsporných
osvětlovacích zdrojů a zařízení tyto zdroje obsahující úspěšně spolupracuje MO Plzeň 2 – Slovany s kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o. Tomuto odběru nepodléhají
jen velké elektrické spotřebiče a elektronické zařízení, ale i nové světelné zdroje a zařízení. Je třeba si uvědomit, že zatímco klasická
žárovka může být bez problémů likvidována v rámci směsného komunálního
odpadu, u nových úsporných žárovek a zářivek je
tomu jinak. Ty sice přinášejí značnou úsporu elektrické energie, měly by být též podstatně trvanlivější,
ale vzhledem k jejich složení nepatří do běžného odpadu.
Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí odložením do běžného odpadu, anebo aby nemuse-

ly být vynakládány neúměrně vysoké prostředky při likvidaci těchto zdrojů osvětlení v rámci sbě-

EKOLAMP s.r.o., která je smluvním partnerem našeho obvodu pro
zpětný odběr těchto osvětlovacích

ru nebezpečného odpadu, je ideálním řešením zpětný odběr těchto
zařízení. Kromě toho, že nefunkční zařízení nekončí na skládce, je
v rámci recyklace co nejefektivněji využito.
Na tuto činnost se u osvětlovacích zdrojů specializuje společnost

těles. Je nutno si ale uvědomit, že
aby mohlo být zabráněno úniku nebezpečných složek a zajištěna účelná recyklace, je nutno nefunkční
tělesa odevzdat nepoškozená a nerozbitá. Proto není možné a vhodné pro tyto účely využít např. kontejnery bez obsluhy, jako je tomu u

jiných elektrozařízení (např. kontejnery ﬁrmy ASEKOL pro drobná
el. zařízení a vybité baterie). Proto je tato činnost zajišťována v rámci provozu sběrných dvorů - v našem obvodě jde o sběrné dvory na
adrese Koterovská 522/168
a Lobezská 15A.
Příspěvek za odebrané
zdroje od společnosti EKOLAMP umožňuje uvedenou
službu pro občany zajišťovat bezplatně. Největším
efektem je ale to, že dosloužilé osvětlovací zdroje nezatěžují jako odpad životní
prostředí, ale jsou využity v maximální možné míře k recyklaci.
Připomínáme ještě, že i nadále
platí, že zpětný odběr elektrozařízení by měl též přednostně zajišťovat jejich prodejce.
Ing. Jan Vajz, OŽP

Proti cerkáriím na Boleváku speciální krém
V posledních dnech byl na Velkém boleveckém rybníku zaznamenán zvýšený počet oznámení
na svědící vyrážku po koupání.
Takzvaná cerkariová dermatitida
může postihnout koupající se citlivější jedince ve většině vod. Způsobuje ji cerkárie, která je jedním
z vývojových stádií motolice ptačí.
Odborníci doporučují neplavat do
souvislých porostů vodních rostlin
a chránit se například speciálním
opalovacím krémem.
„Postiženy byly podle našich informací hlavně osoby, které plavaly napříč rybníkem přes zárosty
vodních rostlin. Jedná se pravděpodobně o tzv. cerkáriovou dermatitidu, také označovanou jako ´vyrážka z koupání´,“ říká Richard
Havelka ze Správy veřejného stat-

ku města Plzně.
Podle něj je cerkariová dermatitida problémem koupacích vod na
většině zeměkoule. V mírném klimatickém pásmu, kam patří i Česká republika, se vyskytují ve vodě
pouze takové druhy cerkárií, které
člověka napadají jen omylem, v kůži jsou zničeny a v člověku dále neparazitují. „Jedná se tedy výhradně o ´nepříjemnost´, nikoli o vážné zdravotní postižení,“ vysvětluje Havelka.
Na Velkém boleveckém rybníce se
cerkárie objevily v letošní sezóně v
množství, které už je významné z
hlediska rekreačního využití.
„Hlavní příčinou zvýšeného výskytu cerkarií bylo letošní velmi
chladné jaro, které přimělo hejno
40 až 100 labutí, jež na rybníce pře-

zimovaly, aby setrvaly až do poloviny května, tedy o měsíc déle, než v
minulých letech,“ říká Richard Havelka. V jarním období tak došlo k
masivnímu přenosu raných vývojových stádií motolice labutím trusem do vody, kde už v té době byli
v plné aktivitě vodní plži. V zimě
jsou vodní plži neaktivní a motolice je nenapadají. Na jaře proto došlo k výrazně vyššímu stupni promoření vodních plžů, a tedy
i k intenzivnějšímu uvolňování
cerkárií do vody v letní sezóně. Rozhodně se nejedná o žádné masivní
zamoření rybníka a podle hydrobiologa Jindřicha Durase se přítomnost cerkárií v průběhu sezóny nebude zvyšovat.
Nejdůležitějším okamžitým preventivním opatřením proti napade-

ní cerkáriemi je přípravek Quallenund Sonnenschutz Canea. „Jedná
se o opalovací krém, který je dostupný v e-shopech na internetu.
Dobře mohou podle našich zkušeností posloužit i běžné vodě odolné opalovací krémy, ovšem nejsou
ochranou stoprocentní,“ říká Jindřich Duras.
I další doporučení může pomoci: neplavat do souvislých porostů vodních rostlin, kde je přítomnost plžů s cerkáriemi vyšší, nekrmit vodní ptáky, zejména kachny a
labutě v místech, kde se lidé koupou. Doporučuje se také po koupeli důkladně se otřít ručníkem.
Tím se cerkárie setřou ještě před
zavrtáním do kůže. V ručníku sušícím se na slunci tito paraziti rychle uhynou.
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Sběrem elektroodpadu chráníme životní prostředí
V loňském roce bylo díky našim občanům recyklováno 857 televizí, 2 098 monitorů a 11 470 kg
drobného elektrozařízení.
V našem obvodě je již několik let
možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje mimo jiné i společnost
ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat,
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se
zásobami přírodních zdrojů, jako je
například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních

telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných
surovin recyklací je navíc pro životní prostředí
mnohem šetrnější než
těžba primárních surovin přímo
ze Země.
Z Certiﬁkátu Environmentálního
vyúčtování
společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 857 televizí, 2 098 monitorů a 11 470 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
726 MWh elektřiny, 28 435 litrů ropy,
3 377 m3 vody a 35 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise

Zelené kontejnery na textilní odpad
Jak si mnozí občané jistě již všimli, objevily se v našem obvodě zelené
kontejnery ﬁrmy KOUTEX na obnošené šatstvo a jiný textilní odpad.
Sběr textilu je založen na komerční
bázi se snahou co nejvíce využít odložený textil. Na rozdíl od kontejnerů Červeného kříže, které by měly
sloužit výhradně pro šatstvo ještě
využitelné v rámci charity, zpracuje
ﬁrma KOUTEX již nepoužitelné oděvy a zbytky textilu na další výrobky
(hadry). Ačkoli se nejedná o sběr za-

jišťovaný v rámci městského systému nakládání s komunálním odpadem, věříme, že občané tuto službu
a další možnost, jak se zbavit textilního odpadu, uvítají.
Kontejnery ﬁrmy KOUTEX jsou
zpravidla umístěny v blízkosti jiných odpadových nádob, buď na
vytříděné složky komunálního odpadu nebo na směsný odpad a jejich umístění je uvedeno v následujícím přehledu.
Ing. Jan Vajz – OŽP

skleníkových plynů o 171 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 658 tun.
Důkladná analýza společnosti

ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost
hodnotila, jaké byly dopady jejich

sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie
byly prezentovány formou spotřeby
energie, surovin, emisí do ovzduší,
vody a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou
opravdu impozantní. Díky sběru
a recyklaci elektra se společnosti
ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více
než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123
milionů korun, dále téměř 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba
celé České republiky za více než
jeden den. Ušetřená ropa by pro
změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou
spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní
prostředí.
OŽP
(s využitím materiálů zpracovaných společností ASEKOL)

Pehled kontejner firmy KOUTEX s.r.o., které jsou
ureny k ukládání šatstva a textilního odpadu
umístných na území MO Plze 2 – Slovany
P. .
1.
2.
3.
4.

5.

Umístní kontejneru
Roh ulic Guldenerova a Sladkovského

Poznámka
u nádob na smsný komunální
odpad
Ulice Spojovací – u Koterovské
u nádob na tídný odpad
Roh ulic Na Ržku a Sladovnická
u nádob na tídný odpad
Nepomucká ulice – od námstí M. u nádob na tídný odpad
Horákové, k ulici U Školky (smrem na
ernice)
Ulice K Dráze – u Nepomucké
u nádob na tídný odpad

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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V DOMOVINCE probíhá výstava POCTA STÁŘÍ
„U příležitosti 15. výročí trvání
slovanské DOMOVINKY–sociální
služby, o. p. s., která je zaměřena
na pomoc seniorům, probíhá výstava plzeňské fotografky Evy Hubatové. Soubor tří desítek uměleckých fotograﬁí se jmenuje POCTA
STÁŘÍ a jak název napovídá, autorčina tvorba koresponduje s jejím niterným vztahem ke starým věcem i
úctou ke stáří.
Do zdánlivě bezvýznamných prvků vykazujících známky značné destrukce vkládá svoji fantazii a pomocí počítačové techniky je povyšuje na abstraktní fotograﬁcká díla. Touto osobitou uměleckou výpovědí se zabývá rovných pět let a
zvolila pro ni i přiléhavý název FOTOINFORMEL. Za zmíněné období
uspořádala řadu tuzemských i zahraničních výstav (SRN, Kanada,
Afrika) a vydala čtyři knihy.

Na fotografii Ing. Zdeňka Červeného jsou při zahájení výstavy (zleva) Ing. Lumír
Aschenbrenner, Bc. Eva Hubatová a Mgr. Bohumila Hajšmanová.
Eva Hubatová se fotografování věnuje rovných 20 let. Původně se jed-

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
19.11.
28. 2., 24.17.09.
4., 26.a6.,
18. 9.2013
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:

..............………………………………………

nalo o snímky určené do rodinného
alba, záhy se však její aktuální foto-

reportáže začaly objevovat na stránkách plzeňského denního tisku, což
trvá dodnes. Zájmem o psychologii,
sociální cítění i vrozená empatie ji
přivedly k vysokoškolskému studiu sociální práce. Přesto, že se touto oblastí profesně nezabývá, vždy
je ochotna být svým spoluobčanům
jakkoli prospěšná.
Snímek zachycuje slavnostní zahájení prodejní výstavy, při kterém
starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing.
Lumír Aschenbrenner mimo jiné
ocenil jedinečnost autorčiny tvorby. Umělkyně Domovince věnovala jedno ze svých děl, které předala
do rukou ředitelky Mgr. Bohumily Hajšmanové. Závěrečné poděkování Eva Hubatová adresovala členům plzeňské Seniorkapely, kteří
svým hudebním přednesem potěšili všechny přítomné.
(red)

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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Bojovník a vlastenec Alexandr Tůma

Mjr. Alexandr Tůma (vlevo) s pplk. Jaroslavem Maršákem, tehdejším předsedou ObV ČSBS v Plzni, na náměstí Míru při
Slavnostech svobody 5. května 2008.
V poslední třetině 19. století přesídlilo asi 30.000 Čechů do Volyňské
gubernie v carském Rusku. Zlákala
je možnost levného zakoupení zemědělské půdy a lesů. Svoji roli sehrála
i snaha uniknout germanizačnímu
tlaku, jemuž byli Češi v RakouskoUhersku vystaveni. Češi vybudovali na Volyni počínaje rokem 1868 postupně zhruba 200 vesnic. Většinou
je zakládali v lesích, které proměnili
v úrodná pole. Stali se zde nejlepšími hospodáři a učili místní obyvatele agrotechnice. Zřídili si cihelny a
další továrny a pro bydlení si postavili zděné domy, což zde tenkrát zdaleka nebylo obvyklé. To všechno se
ale nakonec obrátilo proti nim.
Volyňští Češi byli za 1. světové války spoluzakladateli České družiny
v Kyjevě. V čs. legiích jich bojovalo
celkem asi 1.600. Po 1. světové válce
byla Volyň rozdělena mezi SSSR a
Polsko, kde se octla její větší část. Po
napadení Polska 1. září 1939 Německem zabral Sovětský svaz východní
část Polska včetně Volyňské oblasti. Úspěšní sedláci - „kulaci“, podnikatelé a inteligence byli sovětským
režimem tvrdě postiženi. Řada jich
byla násilně vystěhována do Kazachstánu. Východní část Volyně byla
vystavena stejnému pořádku, ostatně jako celý Sovětský svaz, již po 1.
světové válce. Za 2. světové války trpěli volyňští Češi nejdříve terorem
sovětských orgánů, pak německých
uchvatitelů a v nemalé míře také

ukrajinských nacionalistů.
Do Svobodovy armády narukovalo 12.000 Volyňských Čechů, z toho
424 žen. To představovalo 26,3 % ze
všech obyvatel této menšiny. Zprvu
byli základem čs. jednotky v SSSR
Podkarpatští Rusové (Rusíni) a Židé. Po mobilizaci na Volyni tvořili
nadpoloviční většinu bojujících Čechoslováků na východní frontě Volyňští Češi. Vojáků Volyňských Čechů padlo ve válce 1.480, zraněných
bylo 3.500. Navíc asi 1.000 Volyňáků
civilistů bylo zavražděno německými nacisty a příslušníky Ukrajinské

Památník Karpatsko-dukelské operace.

povstalecké armády (banderovci).
Některé zdejší obce byly stejně jako Lidice nacisty vypáleny a jejich
obyvatelé vyvražděni.
Po válce se podařilo prezidentu E.
Benešovi vyjednat možnost reemigrace Čechů z Volyně do jejich staré
vlasti. Vojáci se z Čech po skončení
války už na Volyň nevrátili, rovněž
ti, kteří byli vyvezeni na otrocké
práce do Německa se rovnou usadili v ČSR. Ostatní se směli přestěhovat až mezi lednem a dubnem 1947.
Celkem se jich do staré vlasti vrátilo kolem 40.000.

Bojovník proti nacismu z doby
2. světové války, pan Alexandr Tůma, původem Volyňský Čech, bydlel v Plzni na Slovanech, v Brojově
ulici. Narodil se v roce 1926 v Moskovštině – Mlynově na Volyni a zemřel 24. června 2008 v Plzni. Za války vstoupil do 1.Československého
armádního sboru v Sovětském svazu. Zúčastnil se osvobozovacích bojů v rámci elitního desantu Sochorova tankového praporu. Než se se
svou jednotkou probojoval na návrší Karpat, do blízkosti někdejší československé hranice, zbyly z
jednotky žalostné zbytky. Tak úporná byla německá obrana. Stovky
raněných a padlých stál každý metr při překonávání Karpat. Krajina zde byla důkladně zaminovaná
a Němci zakopaní na návrších měli při ostřelování nepřítele výborný výhled. Konečně 5. října 1944
po půlnoci se třem bojovým skupinám podařilo vstoupit na půdu
Československa a vztyčit zde naši
státní vlajku. „Brána svobody“ byla otevřena a osvobození prvních
obcí na našem území pak rychle
následovalo.
Alexandr Tůma o této etapě vítězných bojů v publikaci „Paměti
odbojářů“ vydané v r. 2005 napsal:
„O každou obec jsme sváděli těžké
boje, nepřítel stále kladl tuhý, nezmenšený odpor. Pro nás Čechy z
Volyně to byl krásný pocit stanout
na půdě vlasti, ze které před lety
odešli naši předkové před tuhým
rakousko-uherským Bachovo absolutismem...“
Po osvobození východního Slovenska, po přeskupení sil, se bojové úsilí ještě vystupňovalo. Alexandr Tůma jako příslušník desantu
tankového praporu majora Sochora ukončil svou bojovou anabázi
při osvobozovacích bojích Ostravy a nakonec vítězným pochodem
v Praze v květnu 1945. V bojích byl
dvakrát raněn, za statečnost obdržel dva Čs. válečné kříže 1939 a řadu dalších vyznamenání.
Alexandr Tůma byl řadu let předsedou Oblastního výboru Čsl. obce
legionářské v Plzni a také zastával
funkci předsedy slovanské základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, které pro její
schůze poskytuje zasedací síň úřad
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Čestným členem slovanské odbočky ČSBS je i starosta tohoto obvodu pan Lumír Aschenbrenner.
Na závěr ještě uvedu, že v
loňském roce uspořádal plzeňský
ČSBS sbírku knih a slabikářů pro
Volyňské Čechy dosud žijící na Volyni v Ukrajině. Vážíme si jich, bez
nich by Svobodova armáda zdaleka
nebyla tím, čím se stala.
Stanislav Bukovský
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Téma: Koupě nemovitosti
Vážení čtenáři,
v minulém roce jsme se ve třech
vydáních Zpravodaje věnovali problematice prodeje nemovitosti především z pohledu prodávajícího. V
dalších dvou vydáních se podíváme
na věc z druhé strany, to znamená
očima kupujícího. I pro kupujícího
je důležité si po vybrání nemovitosti ke koupi uvědomit možné problémy, které ho mohou potkat. Pro kupujícího je v tu chvíli důležité, zda
partner na druhé straně je pro něj
důvěryhodný a postupuje otevřeně
a vstřícně.
Pro kontrolu je vždy nutné mít aktuální informace z katastru nemovitostí. To znamená ověřit si, zda
prodávající má právo nakládat bez
omezení s nemovitostí a zda evidence nemovitosti odpovídá skutečnému stavu. Omezení vlastnického práva může být způsobeno
například:
- Zástavní smlouvou. To v případě, že prodávající použil v minulosti nemovitost jako zástavu ve prospěch většinou banky poskytující
hypotéční úvěr nebo ve prospěch jiného subjektu. Toto lze během prodeje vyřešit a také to tak často probíhá, ale je potřeba tuto skutečnost
hned od začátku vědět.
- Věcným břemenem. To může

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

PRODEJ  KOUPĚ  PRONÁJEM  DAROVÁNÍ
být zapsáno ve prospěch osoby nebo ve prospěch nemovitosti. Zapsané věcné břemeno nebrání převodu
nemovitosti, ale je nutné se s ním
seznámit. Musíte znát, k čemu vás
konkrétně zavazuje.
- Exekucí. V tomto případě musíte opravdu zvážit, zda tato nemovitost stojí za vynaložené prostředky
a úsilí. Prodávající se někdy v minulosti dostal do problémů se splacením nějakého závazku. V některých případech je situace už vyře-

Vařečka rytíře Žumbery
aneb kulinářské hody
v Plzni
Pokud se rádi dobře najíte a
máte rádi českou kuchyň, přijměte pozvání na kulinářské hody VAŘEČKA RYTÍŘE ŽUMBERY v Plzni. Na louce u kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce se
uskuteční v sobotu 7. září od deseti dopoledne do dvaadvaceti hodin již 2. ročník netradiční kulinářské akce.
Hvězdou letošní gastronomické
šou bude známý kuchař Jaroslav
Sapík, který bude připravovat vybranou lahůdku české kuchyně
přímo před zraky návštěvníků.
Na pomoc si vezme i svého syna
Pavla, který je rovněž kuchařem.
Cíl přehlídky zůstává stejný jako
loni - připomenout občanům tradici české kuchyně a oživit zájem
o produkty původních českých jídel. Lákadlem budou ochutnáv-

šená nebo snadno řešitelná a v některých naprosto ztracená. V každém případě to nabádá k nejvyšší
opatrnosti a obezřetnosti.
- Předkupním právem. Buď zapsaným v katastru nemovitostí nebo z
důvodu spoluvlastnictví nemovitosti. Ten, kdo chce prodat spoluvlastnický podíl na nemovitosti, musí ho
ze zákona nabídnout ostatním spoluvlastníkům.
Další omezení nemovitosti nezapsaná v katastru nemovitostí se

týkají především pozemků. Jedná
se o různá omezení vyplývající z
územního plánu obce, ochranná
pásma, biokoridory, záplavová území a podobné skutečnosti ovlivňující možnost zástavby. U již stojících
objektů je třeba vědět, zda se nejedná o památkově chráněný objekt,
nebo zda nestojí v památkové zóně obce. Nejvíce informací získáte
v tomto případě na místně příslušném stavebním úřadu.
V příštím čísle ještě projdeme v
krátkosti smluvní a ﬁnanční zajištění správného a bezpečného průběhu celého procesu.
Pokud budete chtít znát odpověď
na jakýkoliv další dotaz v oblasti
realitních obchodů, pošlete svůj
dotaz na reality@plzenskyservis.
cz nebo můžete telefonovat na 603
418 461, rád se vám budu věnovat.
Přeji všem budoucím prodávajícím i kupujícím mnoho štěstí v jejich snažení a nezapomínejte, že
jsme v Plzeňském servisu připraveni být vašimi rádci a pomocníky
i v této oblasti.
Ing. Jiří Strejc
realitní makléř
mobil: 603 418 461
Plzeňský servis, s.r.o.
Částkova 45, 326 00 Plzeň
e-mail: reality@plzenskyservis.cz

VÝZNAMNÁ ČESKÁ
ŽENA VE SVĚTĚ

kové akce a soutěže, součástí
bude nabídka piv a nealkoholických nápojů. Nebude chybět gastronomická poradna, kde odborníci prozradí ´jak na to´.
Na gastronomicko - kulturní
akci se bude opět soutěžit o nejlepší český pokrm. Součástí celodenní akce je kromě ochutnávek
pokrmů připravených deseti plzeňskými restauracemi i kulturní program. Je koncipován pro
celé rodiny. Zazpívat přijede například legendární skupina Katapult s Oldou Říhou, Standa Hložek, Beatles Revival a diváky pobaví i komik Milan Pitkin. Děti
potěší ´Majda´ z oblíbené televizní Kouzelné školky. Vstup na akci je zdarma.
(der)

Občané MO Plzeň 2-Slovany mohli 26. 6. 2013 besedovat s držitelkami ocenění „Významná česká žena ve světě“ – spisovatelkou Marií Korandovou
a básnířkou Hanu Gerzanicovou. Na snímku zprava: p. Marie Korandová,
p. Hana Gerzanicová.
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Osobní asistence – může se jednou hodit i vám…
Co je osobní asistence? Je to název pro službu, která pomáhá těm,
kteří se chtějí začlenit zpět do společnosti a zároveň zůstat ve svém
domácím prostředí. Možná vás
překvapí, že to není nová služba
a zájem o ni mezi lidmi stále roste. Pojďme se tedy nyní společně
podívat za slečnou Kristinou, která využívá tuto službu již od dubna 2012.
Jednatřicetiletá Kristina trpí
kvadruparézou kardiogenního původu (dočasné ochrnutí způsobené
srdečním selháním). Kristina se již
narodila se srdeční vadou a v dětství absolvovala několik operací.
Ve dvaceti letech byla nutná hospitalizace, protože prodělala krvácení do mozku a koma, následkem
pozdního příjezdu lékařů zůstala
ochrnutá. Kristina je plně závislá na pomoci okolí, nepohyblivá,
upoutaná na elektrický vozík, jen
částečně může pohybovat pravou
rukou. Vyjádřit jakékoli potřeby
je tak pro ni velice obtížné, protože nedokáže mluvit, pouze ukazuje
na písmena na tabulce nebo píše na
počítači. I přes tato všechna úska-

lí se snaží být samostatná, žije ve
svém plzeňském bytě s přítelem a
věnuje se svým koníčkům.
Osobní asistentky Jana a Marcela z občanského sdružení Hewer
docházejí za Kristinou střídavě
každý den, vždy ráno na dvě hodiny, připraví snídani, umyjí nádobí,
pomohou s osobní hygienou a oblékáním, s úklidem klecí morčat
a s dalšími úkony, které jsou třeba – je toho mnoho, s čím Kristina
potřebuje pomoci. Asistentky jsou
pro ni tak oporou při běžných denních úkonech, ale i ve volném čase, kdy se věnuje svým koníčkům,
u kterých to dovoluje její zdravotní stav, jako je studium psychologie, malba na hedvábí a sklo, skládání básní a péče o morčata. Díky asistenci se tedy mohou skvěle doplnit a propojit potřeby klientky a rodiny.
Více se o Kristině a její tvorbě dozvíte na stránce:
www.filimys.wz.cz
Občanské sdružení Hewer začalo poskytovat asistenční služby již
v roce 1997 v Praze. V Plzeňském
kraji začalo působit v roce 2010,
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tehdy si službu asistentů občanského sdružení objednalo osm lidí
z Plzně. Postupem času se zájem o
službu osobní asistence zvyšoval,
v roce 2012 si službu osobních asistentů Hewer objednalo celkem 43
klientů v Plzeňském kraji. V letošním roce od ledna do června sloužíme již u 50 klientů, včetně 24 hodinových služeb.
Osobní asistence tedy není jen
trochu jiná pečovatelská služba.
Zatímco pečovatelská služba nabízí přesně vymezené úkony a je časově omezená, osobní asistent se
na dobu, kterou se svým klientem
stráví, stává jeho partnerem a často doslova jeho očima, ušima, rukama či nohama a pomáhá mu žít
jeho život tak kvalitně, jak to jen
jde, bez časového omezení, s možností využít službu po dobu 24 hodin denně.

Velkou výhodou osobní asistence
je to, že je připravena zajistit klientům pomoc se sebeobsluhou, jídlem, nákupy nebo hygienou, kdykoliv to potřebují, třeba večer, v noci, o víkendu nebo ve svátek. Nabízí všestrannou pomoc a podporu
v bytě klienta, který tak i přes závažný handicap, nemusí opouštět
svůj domov.
Také potřebujete dobrou duši,
která vám pomůže zůstat ve vašem domácím prostředí? Máte zájem o osobní asistenci? Pokud ano,
obraťte se přímo na pracovníky
Heweru, kteří vám rádi poskytnou
více informací o službách osobní
asistence sdružení Hewer.
Jana Červánková,
vedoucí střediska Plzeňsko
mobil: 736 505 558
e-mail: plzensko@pecovatel.cz
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DEN SLOVAN – 21. 6. 2013

Před vystoupením hlavního hosta – hudební skupiny Sifon – všechny přítomné přivítal a hezkou zábavu popřál 1. místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Mgr. Jan Fluxa.

Digitální pohled na kraj
Subjekty veřejné správy, ﬁrmy,
organizace a občané již mohou užívat portál Digitální mapy veřejné
správy (DMVS) Plzeňského kraje.
Na portálu jsou zveřejněny informace z oblasti geodat Plzeňského
kraje, krajského úřadu Plzeňského

kraje, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor
pro tvorbu metadat, informace o
možnosti poskytování digitálních
dat Plzeňského kraje obcím, projektantům, studentům apod.
Velká část portálu je věnována
oblasti územního plánování. Jsou
zde uveřejněny územně plánovací
dokumentace a podklady jak krajské úrovně, tak úrovně obcí s rozšířenou působností a hlavně územní plány obcí. Portál zpřístupňuje

i všechny mapové služby, které publikuje Plzeňský kraj.
Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele,
ale i pro širokou veřejnost formou
zjednodušených tematických kompozic. Mezi uživatelsky nejzajímavější služby patří
mapová služba obsahující plně vektorovou kresbu katastrální mapy, letecké snímky z roku 2011 nebo například Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje.
V současné době
se dokončuje digitální technická mapa Plzeňského kraje určená pro geodety, správce sítí,
stavebníky či projektanty za účelem sdílení informací. Její spuštění je plánováno na září letošního roku.
Odkaz na Geportál Plzeňského kraje:
http://geoportal.plzensky-kraj.cz
Odkaz na Digitální technickou
mapu Plzeňského kraje:
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/
gs/digitalni-technicka-mapa/
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Letní příměstský tábor se vydařil
Ve dnech 1. července až 2. srpna
2013 se uskutečnil v KD Šeříková už
12. ročník příměstského tábora a využilo ho přes 170 dětí. O tom, pro koho byl určený a co v něm děti mohly zažít, jsme psali v minulém čísle. Proto dnes chci připomenout ty,
kteří se na realizaci tábora podíleli
a touto cestou jim poděkoval.
Tábor pořádal a ze svého rozpočtu

ﬁnancoval Městský obvod Plzeň 2Slovany s přispěním s. p. Lesy ČR.
Tábor dále podpořily Hypermarket
GLOBUS Praha – Zličín, pekárna
DELTA a kancelářské potřeby David Pszcolka.
Na zajištění programu se podíleli
a spolupracovali - Techmánie, Lesy České republiky, s.p., Animánie,
Eurocentrum Plzeň, Městská poli-

cie, HZS stanice Koterovská, dobrovolní hasiči z Koterova, Vodní záchranná služba Plzeň II, Foto Černý, West Park Plzeň, Martina Párová, divadlo Elements , hudební skupina Petra Kratochvíla MHS, armáda ČR, sokolník Jan Zaleš, Muzeum
strašidel a RLA Stallion.
Stravování ke spokojenosti všech
zajistil personál jídelny Závodní

stravování Josef Vanický. O děti se
staral kolektiv vedoucích vedený Jiřím Růžkem – Filip, Hanka, Terezka, Jana, Jíťa, Anička, Klárka, Petra a Jirka.
Ještě jednou všem zúčastněným
jménem spokojených dětí a rodičů
moc a moc děkuji.
Zdeněk Červený

Pracovníci Lesů, s.p. připravili pro děti zajímavý program.

Děti navštívily vodní hamr v Dobřívě.

Jeden den patřil hrám a soutěžím ve Škoda sport parku Malostranská.

V areálu Plovárna Hradiště připomněli vodní záchranáři dětem, jak se chovat u
vody a v případě nutnosti jak pomoci.
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MATEŘINKA NA VÝLETĚ

Děti z 80. MŠ Mikulášské náměstí navštívily Gallowey farmu v Roupově.
Všem se tam líbilo a už se těší, až se tam zase někdy vypraví na výlet.
Foto: Křesťanová Lenka

„Třináctka“ aktivitou ke kvalitě
Takový je název projektu, který
realizovala 13. ZŠ Plzeň v Habrmannově ulici v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 „EU –
peníze školám“. Projekt
byl zahájen 1. 7. 2011 a
bude ukončen 31. 12.
2013. Nejvýznamnější část aktivit byla nasměrovaná do období
dvou právě proběhlých
školních roků – 2011/12
a 2012/13.
Klíčové aktivity projektu se zaměřily na vzdělávání
pedagogů, individualizaci výuky
a tvorbu výukových materiálů.
Učitelé se zúčastnili v rámci šablon „Čtenářská a informační gramotnost“, „Cizí jazyky“, „Využití ICT“, „Matematika“ a „Přírodní vědy“ krátkodobých i delších
seminářů a praktických kurzů.
V oblasti inovace vzniklo 924 no-

vých výukových materiálů – prezentace pro interaktivní tabule či
pracovní listy – vytvořené pro žáky všech ročníků a zahrnující téměř všechny předměty vzdělávacího programu základní školy. Do tvorby se postupně zapojilo celkem
23 pedagogů školy.
Nemalá část ﬁnančních prostředků projektu putovala na nákup didaktických pomůcek a učebnic, které slouží a nadále budou
sloužit ke zlepšení materiálních a technických podmínek výuky. Škola se tak mohla posunout
ve své snaze zkvalitňování vyučovacího procesu a naplňovala tak
moto našeho projektu – Aktivitou ke kvalitě.
Zd. Vrátníková,
ředitelka školy

I v následujícím školním roce
budou přípravné třídy
Ne každé dítě je už od počátku
školní docházky schopno zvládnout bez potíží nástup do první
třídy. Důvody mohu být různé, od
nezralosti přes jazykovou bariéru
až po sociální prostředí. Proto se v
těchto případech velmi osvědčily
tzv. přípravné třídy, s nimiž má Plzeň, ale i náš obvod Slovany, dobré
zkušenosti. V našem obvodu se to
týká 13. ZŠ v Habrmannově ulici,
kde vloni poprvé měla přípravná
třída Berušek plno kluků a dívek.
Ti všichni letos úspěšně nastoupí
do 1. třídy.
Přípravné třídy se otevřou v 7.
ZŠ a MŠ, 16. ZŠ a MŠ, 13. ZŠ a Bolevecké ZŠ. Jejich zřízení upravuje
§ 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), a § 7 a § 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Přípravnou třídu na základní škole
mohou navštěvovat děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
Přípravné třídy na 7. ZŠ a MŠ a 16.
ZŠ a MŠ úspěšně fungují již více let,
na 13. ZŠ a Bolevecké ZŠ byla zřízena přípravná třída poprvé ve školním roce 2012/13. Přípravná třída
může být zřízena při počtu nejméně 7 a nejvíce 15 žáků. O zařazování
žáků rozhoduje ředitel školy na základě žádostí zákonného zástupce

dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení. Ředitelky výše uvedených
škol mají dostatečný počet žádostí,
které opravňují k zařazení dítěte do
přípravné třídy. Přípravná třída se
nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasiﬁkují.
„Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od
1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit
průběh jejich dalšího vzdělávání
a tím i jejich perspektivy v dalším
životě,“ uvedla radní města Plzně
a 2. místostarostka obvodu Slovany Irena Rottová.
Stanoveného cíle se dosahuje
uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků,
které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor,
učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.
Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a
v rozvíjení zručnosti a praktických
dovedností dětí. Velký význam má
pro tyto děti také výtvarná, hudební a tělesná výchova.

Hradišťské
Kulturní
léto
• 17.8. se od 20 h uskuteční
koncert kapely POHODA (blues
rock)
• 18.- 23.8. proběhne ﬁlmový
festival, zde je program:
18. U mě dobrý – komedie, ČR
19. Terapie láskou – drama/komedie, USA
20. Méďa – komedie, USA
21. Don´t stop – drama/hudební, ČR/SR
22. Rychlý Stripes – rodinná komedie, USA
23. Tahle země není pro starý
– krimi/thriller, USA

- vstupné je opět symbolických
20 Kč, které půjdou na charitativní účely. Začátek promítání je
vždy ve 21.30 h.

• 25.8. od 15 h se představí Divadýlko Kuba s vystoupením Není drak jako drak. Vstupné bude
dobrovolné.
Bližší informace na:
www.plovarna-hradiste.cz
nebo
www.facebook.com/plovarnahradiste.
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Plzeň Team vyhrál Orel Cup
Za krásného slunečného počasí
se v sobotu 22. června 2013 uskutečnil ve sportovním areálu TJ
Lokomotiva Plzeň druhý ročník
Orel Cupu, turnaje v plážovém
fotbale. Soutěž posloužila zároveň
jako kvaliﬁkace pro postup do národního ﬁnále, které se uskutečnilo 21. července 2013 v Praze na
Ladronce.
Vítězem turnaje, který se konal
pod záštitou místostarostky Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Ireny Rottové, se stal i v letošním
roce favorizovaný Plzeň Team, v
jehož sestavě se představilo několik hráčů se zkušenostmi z reprezentace plážového fotbalu. Ve ﬁnále se mu podařilo porazit celek Allianz Plzeň až díky zvládnutému penaltovému rozstřelu, jelikož po základní hrací době byl
stav utkání nerozhodný 3:3. Ještě půl minuty před koncem vedl
Allianz, ale nejlepší střelec turnaje Tomáš Peteřík dokázal potrestat zaváhání soupeře. Rozuzlení
rozstřelu přišlo ve třetí sérii, kdy
nejdříve brankář Daněk vychytal
Hrubého a sám následně překonal
z penalty nejlepšího brankáře turnaje Štrunce.

Třetí místo vybojovali hráči futsalového týmu Moe´s, kteří porazili FC Proffesional Building 2:1.
Turnaje se celkem účastnilo deset
týmů a ve srovnání s předešlým
ročníkem bylo možné zpozorovat
zvýšenou herní kvalitu. Zápasy
rozhodoval nejlepší český rozhodčí Libor Kaštánek.
V plážovém fotbale rovněž poměřily své síly výběry Kiss Protonu
a Televize ZAK. Z vítězství 3:2 se
radoval tým Kissu, byť po dvě třetiny byl blíže k výhře ZAK, který vedl 2:0. Tímto poměrem alespoň ZAK vyhrál dodatečné penalty. Orel Cup byl zároveň součástí
Beach festivalu, kromě fotbalu se
zde rovněž konal turnaj Open Air
ve stolním fotbálku nebo jeden z dílů série Vaše liga v plážovém volejbale. Účastníci festivalu se však
kromě sportovních aktivit dočkali i kulturního programu. Vystoupili zde půvabné roztleskávačky
z týmu Blue Wings, plzeňská hudební skupina Pillow Fight nebo
taneční soubory z DC Eagle vedené choreografkou Ludmilou Čermákovou.
Zuzana Šídová
Foto: Jiří Haut

Wilsonův most ve stavebním ruchu
Motoristé i chodci již zjistili, že
je pro ně zcela uzavřen plzeňský
Wilsonův most. Město začalo s jeho generální opravou, jejíž dokončení plánuje na konec května roku
2014. Stavbu provede sdružení firem Stavby mostů Praha, a.s. a EUROVIA CS, a.s. za zhruba 70 milionů korun. Kamenný most se dvěma
segmentovými klenbami a nárožními pavilónky s vyhlídkami nad
středním pilířem je technickou památkou. Opravovat se bude včetně
předpolí a kabelového kolektoru na
Denisově nábřeží.
„Stavbu zahájíme rekonstrukcí
kolektoru, při níž se musí vymístit
všechny trakční kabely, kterých je
zhruba 120 a které napájejí všechny tramvajové a trolejbusové tratě v
centru města. Následně bude kolektor shora vybourán, rozšířen a kabely se vrátí zpět. Jedná se o náročnou
část stavby, ale s ohledem na stáří
kabelů a stav kolektoru je její provedení nezbytné,“ říká Ondřej Prokop
z odboru investic magistrátu.
Kabelový kolektor prochází trasou po Denisově nábřeží až do Wil-

sonova mostu a ke křižovatce s Anglickým nábřežím. Do konce roku
musí být dokončena komunikace
na mostě a kompletně dodělán ka-

nebo vyměníme,“ doplňuje Ondřej
Prokop. Obnoveny budou i mýtné
domky. V závěru stavby se most osadí dobovým osvětlením.

belový kolektor. Most bude obnažen
až na klenby. Provedou se nové izolace a všechny konstrukční vrstvy
vozovky a chodníků.
„Rekonstrukce čeká inženýrské sítě. Všechny kamenné prvky se očistí, v případě nutnosti je opravíme

Po dobu rekonstrukce bude most
úplně uzavřen. Nebudou na něj smět
ani chodci. Přechod přes řeku tak
bude možný pouze po lávce k bývalému domu kultury.
„Trolejbusové a autobusové linky
budou přeloženy na Anglické nábře-

ží a do ulice U Prazdroje. Linka č. 12
ve směru Božkov – Zátiší bude vzhledem k nemožnosti doplnit levý oblouk v křižovatce U Jána odkloněna
od hlavního vlakového nádraží Šumavskou ulicí ke křižovatce u čerpací stanice OMV, kde byl oblouk do
ulice U Prazdroje v předstihu doplněn,“ upřesňuje Ondřej Vohradský
ze Správy veřejného statku.
Světelné signalizace na křižovatce Americká – Sirkova a Americká
– Anglické nábřeží budou upraveny tak, aby byla zajištěna co nejlepší plynulost provozu.
Stavba tohoto plzeňského mostu
podle projektu Václava Mencla začala 4. května 1912. Jako hlavní stavební materiál byl zvolen kámen. Z něj
jsou vyzděny klenby obou oblouků
o rozpětí 27,5 metru, jejich vyzdívky i jádra a líce pilířů. Beton byl použit jen do základů. Jedná se o unikátní příklad skloubení výborné architektonické a umělecko-řemeslné
kamenické práce. Most byl slavnostně otevřen 28. září 1913 a byl pojmenován po Františku Josefu I. Tehdy
zde byly položeny i koleje pro budoucí tramvajovou trať po dnešní Americké třídě. Ty byly při rekonstrukci
vozovky roku 1934 vyjmuty.
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