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Výlet je pro děti tou nejlepší pří-
ležitostí k poznání a k učení. A tak 
tomu bylo i na podzimním výletě 
dětí z 21. mateřské školy Plzeň, Na 
Celchu 33. Jejich cílem byla naučná 
stezka v okolí známého západočes-
kého zámku Kozel, kterou otevřely 
Lesy ČR. Zde na ně čekali lesní pe-
dagogové Lesů ČR  pánové Ing. Še-
fl ,   Kotlan a   Noha. 

Po celý výlet byli našimi průvod-
ci a připravili pro děti poznávací 
program s lesní tématikou. Ochot-
ně odpovídali na zvídavé otázky dě-
tí na téma les, stromy, rostliny nebo 
živočichové. Nechybělo ani atrak-
tivní téma lesních strašidel a skřít-
ků. Při poslechu troubení na váb-
ničky se dětem tajil dech. Velkou 
radost měly z úspěchu při  zdolává-
ní a obratnosti sportovního klání 
v přírodním terénu. V dnešní době 
dychtící po exotice a poznávání ci-
zích zemí často zapomínáme, jaké 
bohatství se  skrývá  takzvaně, a to 
je věru škoda. 

Výlet na Kozel se všem moc líbil 
a poděkování patří zejména našim 
novým kamarádům – lesním peda-
gogům Lesů ČR.

Děti a učitelky z 21. MŠ Plzeň

Za humny nás čekal les

Zdravotničtí záchranáři v 
Plzeňském kraji získali dal-
ších osm nových záchranář-
ských vozidel. Stejně jako v loň-
ském roce, také nyní probíhá 
obnova materiálního a technic-
kého zázemí krajských zdra-
votnických záchranářů v plzeň-
ském regionu, a to v souladu 
s cíli současného vedení této 
organizace. 

„Jedná se o vozidla, která jsou 
svou zástavbou určena zejména pro 
účely záchranné služby. Stejně jako 
v loňském roce jsme se vydali ces-
tou nákupu nových sanitek, neboť 
právě kvalitní vozový park včet-
ně kvalitní záchranářské techni-
ky, je pro záchranu lidských životů 
nezbytný,“ vysvětlil Michal Šebek, 
manažer vnějších vztahů ZZS Plzeň-
ského kraje.

Jedná se o zcela nová vozidla, kte-
rá jsou rozmístěna v jednotlivých 

výjezdových stanovištích v regionu 
tak, aby nahradila již starší a mnoh-
dy dosluhující typy. 

Některá z nich měla najeto někdy 
i více než dvě stě tisíc kilomet-
rů. Pořízení nových sanitek přišlo 
záchranáře na více jak čtrnáct mili-
onů korun. 

... pokračování na str. 2

Takto chci záchranářům 
poděkovat, říká Petr Špíral

Co byste měli vědět o volbě Co byste měli vědět o volbě 
prezidenta České republiky 2013prezidenta České republiky 2013

Soutěžte s Asekolem ve sběru Soutěžte s Asekolem ve sběru 
a chraňte společně přírodu!a chraňte společně přírodu!

Škola JIStoty v Brojově ulici slaví Škola JIStoty v Brojově ulici slaví 
56. výročí svého založení56. výročí svého založení

Šance pro aktivní sportovce -Šance pro aktivní sportovce -
to je Sportovní gymnáziumto je Sportovní gymnázium

j
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VŠE NEJ K JEŽÍŠKOVI
PŘEJEME OD JEŽÍŠKA

Vedení Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany přeje všem obyvatelům obvo-
du bohatého Ježíška a dobrý vstup do roku 2013. Od oltáře zrekonstruova-
ného kostelíka U Ježíška přání posílají tajemnice Úřadu MO Plzeň 2 Helena 
Müllerová (vlevo), místostarostka obvodu Irena Rottová, místostarosta Jan 
Fluxa a starosta Lumír Aschenbrenner (vpravo).
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VÁNOČNÍ STROM UŽ SVÍTÍ

V neděli 2.12.2012 v 16 hodin byl za přítomnosti zástupců MO Plzeň 2-Slo-
vany slavnostně rozsvícen vánoční strom před budovou radnice. Poslední 
vteřiny do rozsvícení stromu odpočítával místostarosta Jan Fluxa.

Zprávy z jednání zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Jednání ZMO dne 
27.11.2012. ZMO přija-
lo celkem 15 usnesení, 
z nichž vybírám:

-lschválilo rozbor hos-
podaření MO Plzeň 2 – 
Slovany za leden – září 
2012;

- schválilo změnu Pra-
videl poskytování dotací 
a fi nančních darů MO Plzeň 2 – Slo-
vany;  

- schválilo provedení rozpočto-
vých opatření rozpočtu schválené-
ho MO Plzeň 2 – Slovany roku 2012 
– RO č. 16/2012 a 18/2012;

-schválilo účelové vázá-
ní fi nančních prostředků 
ve Fondu rezerv a rozvo-
je pro rok 2013 ve výši 
nevyčerpaných finanč-
ních prostředků rozpoč-
tovaných na rok 2012 – na 
finanční zajištění roze-
stavěné akce roku 2012 
„Obnova historické části 
obce Plzeň – Koterov“;

- schválilo návrh rozpočtu MO 
Plzeň 2 – Slovany na rok 2013 a 
výhled na roky 2014 až 2016;

- schválilo plán jednání Zastupi-
telstva městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany na rok 2013;

Ve chvíli, kdy  se k vám 
dostává toto poslední vydá-
ní Informačního zpravodaje 
roku 2012, je  naše každoroč-
ní Adventní zpívání u živé-
ho  nazdobeného  vánočního  
stromu před slovanskou rad-
nicí v plném proudu a mno-
zí z vás se možná byli podí-
vat na jeho rozsvícení. Letos 
se  opět zpívá,  již podesáté v 
řadě za sebou, což nás těší a 
můžeme tedy  mluvit o oje-
dinělé tradici.   Možná jste si 
někde všimli i našich plaká-
tů, které obsahují program  zpívá-
ní, ale pro přehled ještě v přiložené 
tabulce uvádíme celou  (zbývající) 
programovou nabídku tohoto 10. 
ročníku. 

 Zpívá se  za každého počasí - když 

je nepříznivo, zpíváme v budově 
radnice.  Případné změny v progra-
mu vždy včas oznamujeme na tabul-
ce s programem, která je po celou 
dobu zpívání  přímo u stromku. 

... pokračování na str. 7

10. Adventní zpívání čeká i na vás
Datum Hodina

vystoupení
Soubor

16:30 MŠ a ZŠ  Brojova  03. 12. 2012 
Po 17:00 

17:30 
5. MŠ Zelenohorská  
Plus - TOTEM  

16:30 Masarykova ZŠ 05. 12. 2012 
St 17.00 MC Barvínek  

16.30 25. ZŠ Chválenická  10. 12. 2012 
Po 17.00 Církevní gymnázium 

16.30 ZŠ a MŠ Božkov 12. 12. 2012 
St 17.00 13. ZŠ Habrmánek 

16.30 21. ZŠ Slovanská  alej 17. 12. 2012 
Po 17.00 20. ZŠ Brojova 

16.30 SV�DM Pet�ínská 19. 12. 2012 
St 17.00 Hudební laborato�

... dokončení ze str. 1
Je tak dalším z významných a 

důležitých kroků ve zlepšování kva-
lity péče o nemocné v Plzeňském 
kraji.

Na tom by nebylo nic tak zvlášt-
ního, kdyby kromě nových vozidel 
nepřevzali také zdravotničtí záchra-
náři zbrusu nový kontejner, který je 
určen pro řešení následků hromad-
ných neštěstí, při nichž došlo ke zra-
nění několika desítek osob. 

„Jedná se o speciálně vyrobený 
kontejner, v jehož útrobách se nachá-
zí rozsáhlá záchranářská výbava a 
technika, která je schopna napomo-
ci záchranářům při řešení událos-
tí, při nichž došlo ke zranění několi-
ka desítek osob. Kontejner tak bude 
nasazován do akce zejména při vel-
kých dopravních nehodách, neho-
dách autobusů, leteckých neštěstí a 
v rámci řešení podobných situací,“ 
upřesnil Šebek. 

A právě o tento kontejner se 
zasloužil plzeňský podnikatel v 
automobilovém průmyslu Petr Špí-
ral, který ho záchrance předal jako 
svůj dar. Co ho k 
takovému kroku 
vedlo?

„Není to tak dáv-
no, co jsem na vlast-
ní kůži vyzkou-
šel práci plzeň-
ských záchranářů 
a byl jsem oprav-
du velice spokojen 
s jejich profesiona-

litou. Uvědomil jsem si tak, že kva-
litní vybavení je pro ně nejenom pri-
oritou, ale doslova nutností. Proto, 
když mě vedení záchranky oslovilo, 
zda bych nepřispěl na pořízení kon-
tejneru, vůbec jsem neváhal. Navíc, 
díky speciální konstrukci tento vlek 
lze zavěsit i na vrtulník. Je totiž vyro-
ben přímo na zakázku podle požadav-
ků záchranky,“ přiznal Petr Špíral, 
který si dovede zdraví vážit nejenom 
jako táta dvou dětí. 

Jako specialista v oblasti oprav 
vozidel a distribuce náhradních dílů 
působí v automobilovém oboru už 
plných 15 let, a tak o různých neštěs-
tích na silnicích ví také své. Ani 
sponzorování mu není zcela cizí. Již 
dříve pomáhal například při různých 
sportovních aktivitách, postupem ča-
su však ve fi rmě dospěli k závěru, že 
větší smysl pro budoucnost má pod-
pora zdravotníkům a hasičům. 

„Doufám, že mě budou následovat 
i další fi rmy. Záchranáři mají totiž 
opravdu těžkou práci a já bych jim 
tímto chtěl poděkovat,“ dodal pod-
nikatel Špíral.

Takto chci záchranářům... 

PRIMÁTOR NAVŠTÍVIL SLOVANY

Při říjnové návštěvě primátora Mar-
tina Baxy prezentovali zástupci 
Městského obvodu Plzeň 2-Slovany 
nejdůležitější cíle slovanské radni-
ce. Při setkání se mluvilo mimo jiné 
o božkovském ostrově, stavbě nové 
školky, o  potřebné rekonstrukci Kul-
turního domu Šeříková, o rozvojovém 
území Světovar a bývalých kasáren Slovany. V doprovodu starosty Lumí-
ra Aschenbrennera a místostarosty Jana Fluxy navštívil primátor lokalitu 
božkovského ostrova a nevyhovující prostory 80.MŠ.
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.

Závěrem mi dovolte připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

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

J e d n á n í 
RMO dne 03. 
10. 2012

RMO přija-
la 9 usnese-
ní, z nichž vy-
bírám:

- j m e -
n ova l a  p a -
na MUDr. Ja-
na Štěpáníka 
předsedou Ko-
mise pro sport 
a mládež Rady 
městského ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany, s účinností 
od 03.10.2012;

Jednání RMO dne 24.10.2012
RMO přijala celkem 12 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila s návrhem na rozší-
ření stávajícího území města Plz-
ně se zakázaným volným pohybem 
psů tak, jak je uvedeno v žádosti o 
vyjádření odboru ŽP MMP a s návr-
hem na rozšíření stávajícího území 
města Plzně se zakázaným volným 
pohybem psů o lokality U Ježíška a 
Božkovský ostrov;

- schválila operační plán zimní 
údržby místních komunikací pro 
období 01. 11. 2012 – 31. 03. 2013 v MO 
Plzeň 2 – Slovany a složení kalamit-
ního štábu;

- schváli -
la povolová-
ní zvláštního 
užívání míst-
ní pozemní 
komunikace 
podle usta-
novení § 25 
odst. 6, písm. 
c), bod 4 záko-
na č. 13/1997 
Sb., o pozem-
ních komuni-
kacích, z dů-
vodu zřízení  
vyhrazeného 
parkoviště pro těžce zdravotně po-
stižené občany dle „Podmínek 
pro povolování zřízení vyhraze-
ného parkoviště pro těžce zdra-
votně postižené občany – revize 
10/2012“ ;

- schválila prodloužení smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze dne 
12. 11. 2007 panu Pavlu Kozubkovi, 
IČ 64398013, na pronájem části kul-
turního domu Šeříková – restaura-
ce s příslušenstvím, formou dodat-
ku č. 2, do 30. 04. 2013 a vypsání vý-
běrového řízení na pronájem části 
kulturního domu Šeříková – restau-

race s příslušenstvím, na adrese Še-
říková č. or. 13, Plzeň, ve vlastnictví 
statutárního města Plzeň, nacháze-
jící se na pozemku p.č. 1147/6, k. ú. 
Hradiště u Plzně, vše zapsáno na LV 
č. 1, od 01. 05. 2013;

Jednání RMO dne 15.11.2012
RMO přijala celkem 12 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- doporučila Zastupitelstvu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
schválit 

 1. fi nanční částky na úhradu čás-
ti nákladů členům výborů Zastupi-
telstva městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany, kteří nejsou členy ZMO 
P2, za činnost v období červen – ří-
jen 2012

2. náhradu výdělku ušlého v sou-
vislosti s výkonem funkce neuvol-
něným členům zastupitelstva, kte-
ří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, ve výši 100,- Kč/
hod. v rozsahu nejvýše 8 hodin den-
ně, včetně pojistného pro období od 
01. 01. 2013 do 31. 12. 2013;

- schválila obsahový a časový 
plán jednání Rady městského ob-
vodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2013

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

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

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

LEGIONÁŘI NA HOMOLCE

Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské uspořádali u pří-
ležitosti Dne válečných veteránů  9. 11. 2012 pietní akt u památníku obětem 
válek za svobodu a demokracii v parku Homolka. Zúčastnili se zástupci Krajského 
vojenského velitelství Plzeň, předseda Československé obce legionářské Plzeň Ing. 
Ivan Čiliak, starosta ÚMO Plzeň 2-Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner, Stanislav 
Bukovský z Českého svazu bojovníků za svobodu a členové dalších spolků.



Před několika málo lety začal 
po dlouhé době sloužit veřej-
nosti z větší části opravený a 
zrestaurovaný kostel U Ježíš-
ka. Mimochodem, jediný kos-
tel U Ježíška u nás. V letošním 
roce se v něm v době adventu 
uskuteční celá řada koncertů a 
setkání s vánoční tématikou. V 
nádherném komorním prosto-
ru zazní vážná hudba, folk, ver-
še i próza. A na co byste se měli 
k Ježíšku vydat?

Celý cyklus zahájí plzeňské 
komorní trio NoiTre (zpěv, fl ét-
na, kytara), které přinese nejen 
vánoční melodie v zajímavém 
obsazení.  V podobném duchu se 
ponesou koncerty Tria Classic 
či vystoupení studentů plzeň-
ské konzervatoře s názvem 
Rezonance. Bonbonkem pak 
zcela jistě bude koncert Man-
dolinového orchestru spoje-
ný se křtem jeho prvního CD 
a velkým lákadlem také netra-
diční koncert mladých dudáků 
plzeňského kraje, kteří se před-
staví jako sólisté i ve společném 
vystoupení. 

Koncert mladé úspěšné kape-
ly Jen tak (trojnásobní vítězo-
vé republikového kola Dětské 
Porty) slibuje svým programem 
příjemné předvánoční pohlaze-
ní nejen pro její vrstevníky, ale 
i pro dospěláky.

Těsně před vánočními svátky 
zavítá k Ježíšku Skupina nezá-
vislých muzikantů z Rokycan 
a  příznivci oblíbené plzeňské 
kapely Strašlivá podívaná si 
budou moci vychutnat své oblí-
bence  v pro ně nepříliš tradič-
ním prostoru. 

Vrcholem programu bude na 
Štědrý den akce Na Ježíška U 
Ježíška, kdy se od 10.00 do 12.00 
otevřou prostory kostela každé-
mu, kdo si bude chtít odnést bet-
lémské světlo, zazpívat si kole-
dy s Vlaďkou Bauerovou či Ja-
nem Eretem, zaposlouchat se do 
vánočního čtení Markéty Čeka-
nové nebo jen chvilku rozjímat. 
V tento den si také mohou děti 
přijít prohlédnout své ozdoby, 
které pro Ježíška vyrobí. Kdo-
koliv může vyrobit ozdobu pro 
Ježíška a přinést ji na kterýko-
liv z adventních koncertů nebo 
se na předání dohodnout na 
kontaktech z webových strá-
nek kostela.

Veškeré výtěžky z prosinco-
vých akcí budou věnovány na 
další opravy kostela. 

3.ledna 2013 od 16:30 hodin pro-
běhne v kostelíku poutní mše.

Podrobný program a infor-
mace najdete na www.kostelu-
jeziska.cz 
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Adventní čas 
U Ježíška



Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2012 k 30. 9. v tis. Kč
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P r o v o z n í    p � í j m y ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 87 222 63 841 23 381 Místní a zastupitelské orgány 5 415 3 532 1 883

30 568 23 471 7 097 Místní správa 39840 26478 13 362

Podíl dan� z p�idané hodnoty 49 404 33 612 15 792 Výdaje z finan�ních operací 140 50 90

Správní poplatky 1 432 1 160 272 Ostatní finan�ní výdaje-rezerva 4 900 0 4 900

Poplatek ze ps� 1 100 1 030 70 Zvláštní veterinární pé�e 250 119 131

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 400 1 092 308 Komunikace 13 705 10 180 3 525

Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 1 058 -58 Propagace 350 64 286

Poplatek  z provozování VHP 1 100 1 094 6 Vodní hospodá�ství 365 354 11

Poplatek za zne�iš�ování ovzduší 6 10 -4 P�ísp�vky na provoz MŠ, jeslí 12 571 9 391 3 180

Odvod výt�žku z VHP 1 212 1 314 -102 Údržba a opravy MŠ v�etn� zahrad 2 866 2 101 765

Neda�ové 10 430 10 918 -488 Subvence dle usn. ZMO a RMO 1 216 1 068 148

P�íjmy z pronájmu pozemk� SVS 3 600 3 936 -336 Volný �as d�tí a mládeže 1 078 993 85

P�íjmy-separace odpad� EKO-KOM 4 000 4 122 -122 Nakládání s majetkem obce 3 418 2 045 1 373

Úroky, nahodilé p�íjmy 50 59 -9 Odpady 13 156 9 320 3 836

P�íjmy z poskytovaných služeb 668 646 22 Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele� 12 763 6 668 6 095

Sank�ní platby 205 323 -118 Komunální služby - WC, územní rozvoj 543 389 154

P�íjmy z hospoda�ení s majetkem 1 850 1 531 319 Sociální dávky a podpory 12 11 1

P�íjmy z poskyt. služeb - SDH 13 13 0 Volby do parlamentu �R 20 6 14

Ostatní neda�ové p�íjmy 44 288 -244 Tisk Informa�ního zpravodaje MO 2 360 220 140

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 7 846 6 372 1 474 Kulturní a zájmová �innost pro ob�any 1 467 616 851

Poh�ebné 60 27 33

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 62 928 19 662 43 266 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� 1 981 839 1 142

P�evody z MMP na MO   (+) 48 356 13 229 35 127 �erpání sociálního fondu 2526 1784 742

Použití vlastních fond� (+) 16 131 7 618 8 513

  - fond rezerv a rozvoje 13 605 5 834 7 771 SOU�ET 119 002 76 255 42 747

  - fond sociální 2 526 1 784 742 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 49 424 9 067 40 357

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -1 559 -1 185 -374 Investice staveb. a majetkové 49 349 8 994 40 355

 - p�evody na MMP -65 -65 0 Investice ostatní 75 73 2

 - fond sociální -1 494 -1 120 -374 CELKEM výdaje 168 426 85 322 83 104

SOU�ET 168 426 100 793 67 633 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 15 471

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2012 105 498

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2012 168 426 Ing. Miroslav N�mec

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2012 62 928 vedoucí odboru EaP

Podíl dan� z p�íjm� fyz.osob

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP
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Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Ko-
misí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

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

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

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

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

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

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

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

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

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

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

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

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

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

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

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

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

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

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

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

…………………………
Podpis

(v roce 2013 se budou konat ve  dnech  30.1., 27.2., 27.3., 
24.4., 25.9., 30.10. a 27.11. od 16 do 19 hodin)

Termíny slavnostních obřadů v roce 2013:
19.2., 23.4., 18.6., 17.9. a 19.11. 2013

Od útlého dětství se rodiče snaží 
dětem vštěpovat správné základ-
ní návyky pro život ve společnosti 
dětí i dospělých. V tom jim  pomá-
hají i školy, kde děti tráví mnoho let 
ze svého života.

Naše 17. mateřská škola  tento rok 
vede děti vedle přípravy na vstup do 
základní školy 

 i k lásce ke zvířatům i přírodě ži-
vé a neživé. Náš výukový program 
je též zaměřen na ekologii a charitu. 
Láska ke zvířatům a péče o ně při-
náší dětem mnoho pozitivního do 
života. I proto naše děti  navštívily v 
říjnu záchrannou stanici v Rokyca-
nech – Český svaz ochránců přírody. 
Měly možnost se podívat na nemoc-
ná a zraněná zvířata, kterým přivez-
ly společně se svými učitelkami tvr-
dé pečivo, kaštany a žaludy. Vedoucí 
stanice Pavel Moulis chodí pak do 
lesa a zvířatům dává do krmelců 

nashromážděnou potravu. 
Děti byly nadšené z toho, jak se 

pomáhá zvířatům, jak se mohou 
uzdravené vrátit zpět do přírody, 

jak vůbec si máme života kolem nás 
vážit a o přírodu kolem sebe pečo-
vat. Spolupráce MŠ ze stanicí bude 
dále probíhat po celý rok. Děti pak 

zúročí své poznatky v mateřské ško-
le i životě. K tomu jim pomáhají také 
různé obrázky, pomůcky i výukové 
programy zaměřené na život v pří-
rodě a ekologii. 

Oporu i další pomoc pro prá-
ci s dětmi v této oblasti naše ško-
la našla u firmy Panasonic AVC 
Network Czech, s.r.o. Požádali jsme 
manažera odd. životního prostředí 
pana F. Leitra 

o sponzorský dar – dvě větší tele-
vize k realizaci našich vzdělávacích 
a výchovných záměrů. 

Se  souhlasem  ředitele společ-
nosti pana M. Takahashiho  nám 
bylo vyhověno a předány  dvě tele-
vize Panasonic, čímž udělal našim 
dětem i  učitelkám velikou radost. 
Je pěkné, že stále je mnoho lidí, kte-
ří pomáhají i našim nejmenším.

Mgr. Dana Valdmanová, 
ředitelka 17. MŠ Plzeň

Panasonic pomohl dětem, děti budou pomáhat přírodě
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10. Adventní...

Dobrý den, potřebovala bych 
poradit jak postupovat, když 
mi zaměstnavatel nevyplatil již 
3 měsíce mzdu? Můžu ukončit 
pracovní poměr se zaměstnava-
telem, který mi neplatí včas za 
práci?Předem děkuju za pomoc. 
Olga P.

Jednou ze základních povin-
ností zaměstnavatele vyplývají-
cí z pracovního poměru je platit 
zaměstnanci za vykonanou prá-
ci mzdu. Mzda musí být sjedná-
na, stanovena nebo určena před 
začátkem výkonu práce, za kterou 
má zaměstnanci příslušet. Mzda 
může být ve smyslu ustanovení 
§113 odst. 1 zákoníku práce (zák. 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 
platném znění) sjednána v pra-
covní smlouvě, v kolektivní či jiné 
smlouvě, nebo ji zaměstnavatel sta-
noví vnitřním předpisem anebo ji 
určí mzdovým výměrem. V přípa-
dě, že Vám zaměstnavatel jakož-
to zaměstnanci nevyplatí mzdu v 
nejzazším časovém termínu (který 
zmiňuji dále), jste oprávněna oka-
mžitě zrušit pracovní poměr pro 
nevyplacení mzdy nebo její části. 
Z tohoto důvodu můžete přistoupit 
k okamžitému rozvázání pracov-
ního poměru nejdříve po uplynutí 
15 denní lhůty, která začíná běžet 
ode dne následujícího po uplynu-
tí posledního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém Vám vzniklo právo na 
mzdu. To znamená, že zaměstna-
vatel může být takto sankcionován 
ze strany zaměstnance nejdříve až 
15. dne druhého měsíce po měsíci, 
za nějž je mzda vyplácena. Z výše 
uvedeného je zřejmé, že tato lhůta 
nebyla ze strany Vašeho zaměstna-
vatele dodržena. 

Co se týče nevyplacené mzdy, 
doporučuji zjistit, zda je Váš 
zaměstnavatel v insolvenci. Tuto 
skutečnost zjistíte nahlédnutím 
na webové stránky insolvenční-
ho rejstříku na www.justice.cz. 
V případě, že se potvrdí, že je Váš 
zaměstnavatel veden v insolveč-
ním rejstříku a zároveň probíhá 
insolvenční řízení, je nutno při-
hlásit Vaši pohledávku za nevy-
placenou mzdu do probíhajícího 
insolvenčního řízení. V této sou-
vislosti jste oprávněna v souladu 

se zákonem o ochraně zaměstnan-
ců (zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně 
zaměstnanců při platební neschop-
nosti zaměstnavatele, v platném 
znění) uplatnit mzdové nároky u 
kterékoliv krajské pobočky Úřa-
du práce ČR. V případě, že s Vaším 
zaměstnavatelem nebylo zahájeno 
insolvenční řízení, je možno podat 
podnět na Inspekci práce v ČR a 
následné podat žalobu na zaplace-
ní nevyplacené mzdy u příslušné-
ho soudu. 

S ohledem na možná specifika 
tohoto případu, Vám doporučuji 
obrátit se na advokáta, který by 
Vás zastupoval v případném insol-
venčním či soudním řízení.

Mgr. Monika Košanová,
advokátka

tel.: +420 775 161 106, 
www.akkosanova.cz

Právník vám radíPrávník vám radí

Starosta M�stského obvodu  Plze� 2-Slovany vydává 

Oznámení
o dob� a míst� konání: 

1. volby prezidenta �eské republiky, které se uskute�ní

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
 a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin  

p�ípadné II. kolo 
v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00  hodin 
a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. místního referenda, které  se uskute�ní

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
 a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin  

Místem  konání volby prezidenta republiky  ve volebních okrscích  � . 57 – 90
a místem  konání místního referenda v  hlasovacích okrscích �. 57 - 90  v obvodu Plze� 2-Slovany 
jsou  tyto místnosti pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu: 

viz p�íloha

3.  Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob�anství
�eské republiky (ob�anským pr�kazem nebo cestovním pasem �eské republiky).  

     Neprokáže-li uvedené skute�nosti stanovenými platnými doklady, nebude mu   
      hlasování umožn�no.
4. Voli�i budou dodány 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voli�

m�že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
5. K zajišt�ní po�ádku a d�stojného pr�b�hu hlasování ve volební místnosti je každý 
     povinen uposlechnout pokyn� p�edsedy okrskové volební komise. 
6. Každý voli� se musí p�ed hlasováním odebrat do prostoru ur�eného pro úpravu 

hlasovacích lístk�, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 
7. V    p�ípad�    konání   II.   kola   volby prezidenta republiky  voli�    obdrží   

hlasovací    lístky   ve volební   místnosti    ve   dnech voleb, tj. 25. a 26. ledna 2013. 

V Plzni dne 20. listopadu 2012

                                 Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.  
                                                                                                         starosta

... dokončení ze str. 2
Tak jako každý rok bude probíhat 

ve spolupráci s Městskou charitou  
i Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek 
je určen potřebným, speciálně pro 
Domov sv. Aloise v Hradišťské ulici 
pro nemocné Alzheimerovou cho-
robou. Chcete-li ještě před koncem 
roku udělat aspoň malý dobrý sku-
tek, budete mít příležitost. 

A jako zajímavost uvádíme, že 
stejně jako vloni se i letos zúčastní-
me Vánočního zpívání koled s Čes-
kým rozhlasem, které proběhne 
nejen na náměstí Republiky, ale i 
u našeho stromu dne 12. 12. 2012 od 
17:00 hodin a  hlasy všech zúčast-
něných se započítají.  

Druhou zajímavostí, na kterou 
chceme upozornit, je hlasování o 
nejkrásnější strom, kdy se už pár 
let na webových stránkách iDnes 
hlasuje o nejhezčí strom na náměs-
tí. V roce 2010 byla Plzeň na samém 
chvostu, ale vloni  vyhrála! Náš 
živý strom na Slovanech  bodo-
vat nemůže, ale  všichni budeme 
moci hlasovat o stromě na náměs-
tí Republiky, a tak zopakovat loň-
ský úspěch.  

Takže, ještě jednou vás srdečně 
zveme, abyste se uprostřed předvá-
nočních příprav na chvíli zastavili, 
nejlépe před naší radnicí, a přišli si 
poslechnout, jak se malí i velcí zpě-
váci snaží navodit tu správnou atmo-
sféru blížících se nejkrásnějších 
svátků roku. Každé vystoupení má 
mnoho posluchačů nejen z řad nej-
bližší rodiny  vystupujících dětí, ale 

i těch, kteří 
chodí jen tak 
si na chví-
li poslech-
nout něko-
l i k  ko l e d . 
Přijďte i vy 
a můžete si 
j e  s  n á m i 
zazpívat! 
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VOLBA prezidenta České republiky 2013
Volba prezidenta ČR se koná ve 

dvou dnech, a to pátek 11. ledna 
2013 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a sobota 12. ledna 2013 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin a pří-
padné II. kolo ve dnech 25. a 26. 
ledna 2013 ve stejném časovém 
rozsahu.

Místem konání voleb ve volebních 
okrscích č. 57 – 90 na území Měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany jsou 
volební místnosti uvedené v OZNÁ-
MENÍ  o době a místě konání vo-
leb v příloze tohoto informačního 
Zpravodaje. 

Další informace:
Voličem je státní občan České re-

publiky, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let a ve 
II. kole může volit i občan, který ale-
spoň druhý den konání druhého ko-
la volby dosáhl věku 18 let.

Volič, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu je zapsán (kde má trvalé byd-
liště), vydá obecní úřad  na jeho žá-
dost voličský průkaz. Voličské prů-
kazy se vydávají pro I. i II. kolo vol-
by prezidenta ČR zvlášť. 

Žádosti o vydání voličského prů-
kazu se podávají již od 3. 10. 2012 

osobně na ÚMO Plzeň 2-Slovany, 
avšak nejpozději do 9. ledna 2013 do 
16.00 hodin.

Žádost lze také doručit poštou nej-
později do 4. ledna do 16.00 hodin, 
ale s úředně ověřeným podpisem 
voliče (ověření je zdarma), nebo ta-
ké v elektronické podobě podepsa-
né uznávaným elektronickým pod-
pisem voliče nebo prostřednictvím 
datové schránky.

Voličský průkaz opravňuje k hla-
sování v jakémkoli volebním okrs-
ku na území ČR nebo v jakémko-
li zvláštním volebním okrsku v za-
hraničí.

Možnost volit při volbě preziden-
ta ČR v nemocnici nebo v obdob-
ném zařízení:

Při pobytu ve zdravotnickém zaří-
zení (nebo v zařízení sociálních slu-
žeb) může volič rovněž uplatnit své 
aktivní volební právo. Volič má ně-
kolik možností odvislých do urči-
té míry od charakteru jeho pobytu 
nebo hospitalizace – zda jde o pobyt 
dlouhodobý či krátkodobý.

Při dlouhodobém pobytu je lépe 
požádat vedení o zápis do zvláštní-
ho seznamu voličů – pak je volba v 
tomto zařízení do přenosné voleb-

ní schránky, se kterou se za voli-
čem dostaví OVK ustanovená ve 
volebním okrsku, kam toto zaříze-
ní spadá.

Údaje o voličích, kteří takto potvr-
dí zájem hlasovat, předá vedení toho-
to zařízení příslušnému obecnímu 
úřadu do 7. ledna 2013 (v případě II. 
kola do 21. ledna 2013).

V případě krátkodobého pobytu 
nebo v případě, že volič neví, kde 
se přesně ve dny volby bude nachá-
zet, se jeví jako nejvhodnější vyří-
zení voličského průkazu, na který 
volič může volit v jakékoliv voleb-
ní místnosti na území ČR a i ve kte-
rémkoli zdravotnickém nebo obdob-
ném zařízení.

Veškeré další informace týkají-
cí se volby prezidenta ČR je možno 
získat na ÚMO Plzeň 2-Slovany (tel. 
378036230)  nebo na stránkách Mi-
nisterstva vnitra/informační ser-
vis/volby.

MÍSTNÍ REFERENDUM
Místní referendum se koná 11. led-

na 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a  12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin (viz příloha OZNÁMENÍ).

Toto referendum se koná SOUČAS-

NĚ s volbou prezidenta ČR ne však 
SPOLEČNĚ  tzn. že bude probíhat v 
samostatných hlasovacích místnos-
tech. Sídla hlasovacích místností 
jsou uvedena ve společném OZNÁ-
MENÍ o místě a konání v příloze iZ. 
Právo hlasovat v tomto místním re-
ferendu má každá osoba, která má 
právo volit do zastupitelstva města 
Plzně, tzn. že má trvalý pobyt na úze-
mí města Plzně.

Hlasovací okrsek je totožný s voleb-
ním okrskem. Hlasovací lístky pro 
místní referendum nebudou dodá-
ny oprávněným osobám před hlaso-
váním, nýbrž je obdrží až v hlasovací 
místnosti spolu s úřední obálkou.

Způsob hlasování:
Každá oprávněná osoba v prosto-

ru určeném pro úpravu hlasovacího 
lístku označí křížkem v příslušném 
rámečku předtištěnou odpověď ANO 
nebo NE, lístek vloží do úřední obál-
ky a tu pak před okrskovou komisí 
vloží do hlasovací schránky.

I pro hlasování v místním referen-
du je možno využít hlasování na hla-
sovací průkaz, o který je možno po-
žádat na ÚMO Plzeň 2-Slovany – in-
formace na č. tel. 378036230.   

            B. Pavlíčková, KT

VO
volební místnost 

pro volbu 
prezidenta

hlasovací místnost 
pro místní 

referendum
Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9  Gymnázium Gymnázium 

57 Rubešova 29, 33 Mikulášské nám. 23 Mikulášské nám. 23
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železni�ní 3-21,14-42
Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90 13. základní škola 13. základní škola

58 Sladkovského 58-72 Habrmannova 45 Habrmannova 45
Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží �D
Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26 
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská
Mikulášské nám.  3-13, 2-14
Rejskova Gymnázium Gymnázium 

59 Rubešova 3-25, 24-28 Mikulášské nám. 23 Mikulášské nám. 23
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železni�ní 2-12
Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16 Gymnázium Gymnázium 

60 Koterovská 29-53, 34-48 Mikulášské nám. 23 Mikulášské nám. 23 
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50
Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92 Kulturní d�m JAS Kulturní d�m JAS
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34 klubovna I.p. klubovna I.p.
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22 Jablonského 39 Jablonského 39

61 Plzenecká 19-35, 36-40
Rady�ská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39 Kulturní d�m JAS Kulturní d�m JAS
Koterovská 55-61, 52-72 klubovna I.p. klubovna I.p.

62 Plzenecká 37-59, 46-70 Jablonského 39 Jablonského 39
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58
Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5,7,17-27,2-10,16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20,21

63 Mod�ínová Masarykova základní Masarykova základní 
Papírnická škola škola
Plzenecká 3-15, 2-22 Jiráskovo nám. 10 Jiráskovo nám. 10
Rady�ská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1,2,2a,3
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55

64 Koterovská 69-79,78-90 13. základní škola 13. základní škola
Mezi Stadiony Habrmannova 45 Habrmannova 45
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75

území volebního a hlasovacího okrsku
Gruzínská 3-9, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26 TJ Sokol V. TJ Sokol V.

65 Kyjevská 22-36 Klášterní 2 Klášterní 2
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27
Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, 38, E 371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Kv�tná 1-47, 2-44

66 Liliová 17-51, 22-66 TZÚS Gymnázium
Motýlí 3-37, 18-46 Zahradní 15 Mikulášské nám. 23
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Pod Dubem
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64
�ástkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15

67 Motýlí 2-16 Autoškola Sládek Autoškola Sládek
Polní 19-25 Slovanská 93 Slovanská 93
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52
Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Kv�tná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce

68 Olšová 1-13 Vodárna Plze� Vodárna Plze�
Plze�ská cesta 7-43, 2-42 spole�enský sál spole�enský sál
Pod Hájem Malostranská 2 Malostranská 2
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
P�íkrá
Slovanská 130-172  
Srázná
Úhlavská
V�esová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88
�ástkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44

69 Kyjevská 3-37, 2-16 13. základní škola 13. základní škola
Lužická 4-38 Habrmannova 45 Habrmannova 45
Nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachma�e 13-35, 18-46
�
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VO
volební místnost 

pro volbu 
prezidenta

hlasovací místnost 
pro místní 

referendum
území volebního a hlasovacího okrsku

�ástkova 7-33, 2-32
Gruzínská 13-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 40-72
Rychta�íkova 4-12

70 Slovanská 107-119 Myslivecký spolek Myslivecký spolek
Sudova 9-15 Plze�-sever Plze�-sever
Suvorovova 16-40 Ruská 16 Ruská 16
U Bachma�e 1-9, 2-14
Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103 Radnice MO Radnice MO 

71 Koterovská 83, 92-96 Plze� 2 - Slovany Plze� 2 - Slovany
Lužická 19-35 Koterovská 83 Koterovská 83
Nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-36
�ástkova 47-49,73-105,52-54
Lobezská 54-64
Nám. Gen. Píky 30, 31 VOŠ a SPŠE VOŠ a SPŠE

72 Nohova 3-27, 18-34 Koterovská 85 Koterovská 85
Stanko Vodi�ky
U Lom� 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30
Blatenská 3-29
�ástkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50 VOŠ a SPŠE VOŠ a SPŠE
Na Cihlá�ce Koterovská 85 Koterovská 85

73 Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lom� 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101

74 Na Celchu 2-12 VOŠ a SPŠE VOŠ a SPŠE
Pet�ínská 1-13 Koterovská 85 Koterovská 85
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42
Barákova 15-31, 12-30
Je�ná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29

75 Pet�ínská 17-45, 4-46 VOŠ a SPŠE VOŠ a SPŠE
Sladovnická 11-29, 20-48 Koterovská 85 Koterovská 85
Sušická 44-58, 23-31
U Sv�tovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148

76 Krej�íkova 8-12 20. základní škola 20. základní škola
Sladová Brojova 13 Brojova 13
Spojovací  3-9, 16-24
Francouzská t�. 3-15, 29-39

77 Krej�íkova 1-7, 2-6 20. základní škola 20. základní škola
Nám. Gen. Píky 27 Brojova 13 Brojova 13
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16

78 Francouzská t�. 17-27, 41-65 20. základní škola 20. základní škola
Slovanská alej 29, 31,33,33/A Brojova 13 Brojova 13
�ástkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
Nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9

79 Ruská 15-33, 20-36 VOŠ a SPŠE VOŠ a SPŠE
Rychta�íkova 16-30 Koterovská 85 Koterovská 85
Slovanská 123-139
U Hv�zdárny 3-29
�apkovo nám.
Francouzská t�. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18

80 Ruská 35-53 21. základní škola 21. základní škola
Rychta�íkova 3-13,32-52 Slovanská alej 13 Slovanská alej 13
Strnadova 13-35,20-28
U Hv�zdárny 14-30
Francouzská t�. 24-44
Chválenická 4-10
Nám. M. Horákové 15-17
Nepomucká 3-19 21. základní škola 21. základní škola

81 Slovanská alej 13-25 Slovanská alej 13 Slovanská alej 13
U Školky 3-13
Kyjevská 106a, 106b
Nám. M. Horákové 3-7, 2-6 21. základní škola 21. základní škola

82 O�echová 1-19, 2-14 Slovanská alej 13 Slovanská alej 13
Ruská 57-95, 38-98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141-201
Strnadova 1-7, 4-18
U Hv�zdárny 4-8
Chválenická 16-42
Nepomucká 21-41, 2-18
U Pumpy 6-12, 5-11 25. základní škola 25. základní škola

83 U Školky 2-6 Chválenická 17 Chválenická 17
Za Vodárnou 2-12, 3-7, 9-11, 7A,  9A
Zelenohorská 2-12
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi �ekami
Na Pr�tahu
Nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní d�m Kulturní d�m
Skladová Še�íková 13 Še�íková 13

84 Slovanská alej 2-28, 2A
Še�íková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21
Barákova 33-85, 32-80
Cukrá�ská
Je�ná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164

85 Libušínská 1-37 Autoškola Magistrát m�sta Plzn�
Na R�žku Václav Synek odbor registru vozidel
Pivovarská Jiráskova ul. 56 Koterovská 162
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Sv�tovaru 30-58
Velenická

Božkovské nám.
Buksická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A,39B-67, 48-98
Lobezská 72,74
Meru�ková Základní škola Základní škola
Na P�í�ce a mate�ská škola a mate�ská škola
Na Spojce V�esinská 17 V�esinská 17

86 Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Po�í�ní
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U K�ížku
U Památníku
U Pošty
V Podlu�í
Ve Viš�ovce
V�esinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K �e�išti
K Starým val�m
Na Bajnerce
Na Rycht�
Nad Hradišt�m
Nad Zátokou
Nepomucká 46-78 Hasi�ská zbrojnice Sokolovna
Osadník� Hradišt� Hradišt�

87 Plze�ská cesta 45-75,103-105, 58,102 Na Rycht� 17
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U �eského dvora 4-14, 28
U Hamru
Zelenohorská 33-51,34-52
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g,19-49,20-60
Koukolová
K �ece
Lomená
Na Drahách Hotel Primavera Magistrát m�sta Plzn�
Nad Údolím Nepomucká 128 odbor registru vozidel
Nepomucká 82-120,150-204 Koterovská 162

88 Plze�ská cesta 79-83
Pod Bru�nou
Postranní
P�ední cesta
St�ední cesta
Slavi�í
Štefánikova 9-49, 20-64
U �eského dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90
Barvínková
Chrpová
K �ešník�m
K Dráze
K Hornovce
K H�rce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bo�ích
Na Brázd�

89 Na Líše AUTO CB Magistrát m�sta Plzn�
Na Mezi školící za�ízení odbor registru vozidel
Na Výsluní vchod z ul. Koterovská 162
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201 Mezi Silnicemi
Nová
Ovesná
P�nkavová
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomn�nková
Pšeni�ná
Spole�ná
Šafránová
U Se�adišt�
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32
B�idlicová
�edi�ová
chata E 55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na B�ehu
Na Dílcích
Na Ha�kách
Na Hrad�anech Hasi�ská zbrojnice Sokolovna
Na Lipce Koterov Koterov

90 Na Nivách Koterovská náves 15
Nade Vsí
Pastý�ská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U V�elníku
V Závrtku
Žulová



Nové zdroje světla výrazně při-
spívají k úspoře elektrické energie. 
Je však třeba správně postupovat, 
když takovýto výrobek doslouží. 
Řešením, které nezatěžuje život-
ní prostředí, je zpětný odběr těch-
to zdrojů.   S podstatným omeze-
ním výroby a prodeje „klasických“ 
žárovek lze předpokládat, že bude 
význam zpětného odběru nových 
úsporných světelných zdrojů dále 
narůstat. Je nutno si uvědomit, že 
na rozdíl od běžné žárovky není 
vhodné a správné tyto světelné 
zdroje likvidovat v rámci směsné-
ho komunálního odpadu. 

Ač primárně by zpětný odběr měl 
zajišťovat v rámci svých zákon-
ných povinností zejména výrob-
ce, resp. prodejce, i náš městský 
obvod zpětný odběr těchto zaříze-
ní umožňuje.  Děje se tak prostřed-
nictvím tzv. kolektivních systémů, 
přičemž na zpětný odběr světel-
ných zdrojů podléhajících zpětné-
mu odběru elektrozařízení se spe-
cializuje společnost EKOLAMP 
s.r.o. Ta se zaměřuje a specializuje 
právě na zpětný odběr světelných 
zdrojů, které je nutno ekologicky 
zlikvidovat a dle možností využít 
k recyklaci.

Smlouvou mezi MO Plzeň 2 – Slo-
vany a spol. EKOLAMP s.r.o. je jako 
jedno z míst zpětného odběru elek-
trozařízení – osvětlovacích těles a 
zdrojů -  určen sběrný dvůr v Kote-
rovské ulici 522/168 (v areálu fi r-
my ZKS a.s.). 

Vzhledem k postupnému nárůstu 
množství úsporných osvětlovacích 
zařízení v současnosti jednáme se 
společností EKOLAMP a provozo-
vatelem sběrného dvora v Lobe-
zské ulici, aby tato služba mohla být 
poskytována bez problémů od 1. 1. 
2013 i ve sběrném dvoře Lobezská. 
O výsledku jednání (případném 

zavedení zpětného odběru osvětlo-
vacích zdrojů i ve sběrném dvoře v 
Lobezské ulici) budou občané aktu-
álně informováni na úřední desce 
a webových stránkách úřadu MO 
Plzeň 2 – Slovany.  

V souvislosti se zajišťovanou služ-
bou opětovně upozorňujeme, že 
zpětný odběr se vztahuje na zářivky 
a úsporné žárovky různých druhů, 
včetně osvětlovacích těles a lampi-
ček, jež tyto zdroje osvětlení obsa-
hují, ale nevztahuje se na „klasic-
ké“ žárovky (viz výše).                        

Ing. Jan Vajz,                                                                   
OŽP
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Odložení odpadu může přijít draho
Opakovaně se vracíme k proble-

matice odkládání odpadu mimo vy-
hrazená místa. Připomínáme, že fy-
zická osoba, která odloží odpad na 
veřejné prostranství (např. u kontej-
neru), může být postižena pokutou, 
kterou je možno uložit dle § 47 záko-
na č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v 
platném znění, až do výše 50 000,- Kč.  
Případné odložení odpadu ze strany 
právnické osoby nebo podnikatele 
lze pak kvalifi kovat jako porušení 
zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v 
platném znění a může být uložena 
pokuta až do výše 300 000,- Kč. 

Na problémová místa, kde dochá-
zí k odkládání odpadu, byla upozor-
něna i městská policie a její hlídky 

budou těmto místům věnovat zvý-
šenou pozornost.

Žádáme proto občany, aby při 
nakládání s odpady respektova-

li platnou legislativu, neodkládali 
odpad a odpadky mimo vyhrazená 
místa a k odkládání odpadu využí-
vali jen zařízení k tomu určená 

(odpadové nádoby, sběrné dvory a 
kontejnery na objemný odpad při-
stavované v rámci sběrných dnů). 
V letošním roce se již (vzhledem k 
zimnímu období) sice neuskuteční 
žádný sběrný den odpadu, odklá-
dat odpad je ale možno ve sběrných 
dvorech, jejichž přehled a otevírací 
dobu připojujeme. 

 Připomínáme jen, že ve sběrných 
dvorech lze bezplatně odevzdat ne-
bezpečný odpad a elektrické zaříze-
ní podléhající zpětnému odběru. Od-
ložení ostatního odpadu je zpoplat-
něno dle sazebníku fi rmy provozu-
jící příslušný sběrný dvůr.

Ing. Jan Vajz,                             
odbor  životního prostředí

EKOLAMP  -  specialista na zpětný odběr úsporných světelných zdrojů  

Otevírací doba sb�rných dvor� na našem obvod�

Lokalita Lobezská ulice 15a 

(p�ístup od zastávky trolejbusu �. 12, zast. 
Stadion Lokomotiva) 

Koterovská 522/168 

(areál bývalých Vojenských 
staveb Domen) 

   Den
Pond�lí    9.00 – 17.00 8.00 – 17.00 
Úterý    9.00 – 17.00 8.00 – 16.00 
St�eda    9.00 – 17.00 8.00 – 17.00 
�tvrtek    9.00 – 17.00 8.00 – 17.00 
Pátek    9.00 – 17.00 8.00 – 15.00 
Sobota                          -  - 

 Pro zabezpečení ochrany včel v 
souladu se zákonem o rostlinolékař-
ské péči (326/2004 Sb.) a vyhláškou 
o ochraně včel, zvěře, vodních orga-
nismů a dalších necílových organis-
mů (327/2004 Sb.) při použití pří-
pravků nebezpečných nebo zvlášť 
nebezpečných pro včely, přípravky 
pro hubení hlodavců, jsou chovate-
lé včel povinni oznámit místně pří-
slušnému obecnímu úřadu údaje 
týkající se umístění trvalých a pře-
chodných stanovišť včelstev. 

Právnická nebo fyzická osoba, 
která je chovatelem včel, ozna-
muje písemně místně příslušné-
mu obecnímu úřadu každoročně 
do konce února umístění trva-
lých stanovišť včelstev. 

Nové umístění stanovišť, včetně 
kočovných, chovatel včel oznamu-
je písemně obecnímu úřadu nejpoz-
ději pět dnů před jejich přemístě-
ním; stanoviště včelstev, pokud není 
umístěno v zastavěné části obce, se 
označí žlutým rovnostranným troj-
úhelníkem o délce strany 1m v hori-
zontální poloze.

Ing. Hana Morávková,
odbor životního prostředí

Oznámení o umístění
včelstevStanoviště kontejnerů na zpětný 

odběr drobných elektrozařízení
Přinášíme přehled aktuálních 

stanovišť červených stacionárních 
kontejnerů sloužících společnos-
ti ASEKOL ke zpětnému odběru 
drobných a menších elektrozaříze-
ní (viz připojená tabulka). Připomí-
náme opakovaně, že tyto kontejne-
ry slouží ke zpětnému odběru elek-
trozařízení, nikoli k odkládání jed-
notlivých elektrosoučástek a elek-
trošrotu (rozmontovaných zaříze-
ní). Do těchto kontejnerů patří ba-
terie (vhazujte zvláštním označe-
ným otvorem), kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení (např. 
nefunkční myši, klávesnice), disc-
many, telefony, el. hračky apod. 

Do těchto kontejnerů, ani na vol-
né prostranství k nim, tedy ne-
odkládejte televizory, počítačové 
monitory, zářivky, úsporné žárov-
ky, větší a velké spotřebiče (jako 
např. ledničky, pračky, mikrovln-
ky, chladničky, vysavače a podob-
ně). Tyto elektrospotřebiče je nut-
no odevzdat buď ve sběrném dvo-
ře nebo např. prostřednictvím pro-

dejce při nákupu nového zaříze-
ní. Zejména vhazování úsporných 
světelných zdrojů (zářivek) je ne-
vhodné, protože prakticky dojde 
k zamezení možnosti jejich recyk-
lace a ekologického zneškodnění 
(rozbitím baňky dojde k úniku ně-

kterých nebezpečných látek uza-
vřených v osvětlovacím tělese). 
Všechny kontejnery jsou vybave-
ny upozorněním, jaká zařízení do 
nich nepatří.

Ing. Jan Vajz,                                                                   
OŽP

M�stská �ást Ulice
U pr�jezdu domu na nám. G. Píky 8
Papírnická ulice (za objektem supermarketu Billa) 
nám�stí Milady Horákové (u �. o. 9) 
P�nkavova ulice (u parkovišt� – roh Nepomucké) 
Božkov – Sládkova ul. (u �. o. 8) 
Koterov – ul. Na Hrad�anech 
Plze�ská ulice (roh se Spornou ul., u �. o. 55) 
u stání kontejner� v Jubilejní ulici-Barákova – odbo�ka ke 
garážím 
Úslavská (u TJ Lokomotiva) 
Roh ulic Habrová – Cyklistická 

M�stský obvod 
 Plze� 2

Hradišt� – ul. Osadník�



Smluvní zajištění obchodu a je-
ho organizace je složitá záležitost, 
a proto příprava kupních smluv je 
v každém případě práce pro odbor-
níky, protože i malé pochybení by 
mohlo způsobit fatální následky. 

Každý prodej nemovitosti pod-
léhá povinnosti zaplacení daně 
z převodu nemovitostí a v někte-
rých případech i uhrazení daně z 
příjmu. Pro placení daně z převodu 
nemovitostí platí lhůta tři měsíce 
od zápisu kupních smluv do katas-
tru. Nesplnění této povinnosti vám 
přinese nepříjemnosti ze strany fi -
nančního úřadu, ale v tomto přípa-
dě tyto důsledky ponese i kupují-
cí. Pokud se rozhodnete k prodeji 
s pomocí realitní společnosti, měl 
by vám váš makléř pomoci s pod-
klady pro fi nanční úřad.

Nezapomeňte se po prodeji na fi -
nančním úřadu odhlásit z placení 
daně nemovitostí pro danou nemo-
vitost, protože za současného sta-
vu vám pro další rok fi nanční úřad 
pošle složenku k zaplacení. Přede-
vším při současném vlastnictví ví-

ce nemovitostí lze tuto skutečnost 
snadno přehlédnout a zbytečně 
platit daň. 

Velmi důležité pro rozhodování, 
zda celý proces zvládnete sami, 
je zhodnocení vašich schopností 
správně prezentovat nemovitost a 

organizačně zvládnout množství 
telefonátů a návštěv ve vaší nemo-
vitosti. I atraktivní a kvalitní ne-
movitost lze prodat zbytečně levně 
při zdůrazňování nebo naopak za-
tajování jejích nedostatků a špat-
ném podání nebo dokonce „zataje-

ní“ jejích předností. 
Po zvážení všech těchto úskalí se 

část majitelů nemovitostí pustí do 
prodeje samostatně a druhá část 
se rozhodne využít zkušeností ně-
jakého odborníka. V takovém pří-
padě je výhodou ke spolupráci vy-
brat pouze jednu realitní společ-
nost. Při opačném postupu a spo-
lupráci s více kancelářemi ztrácí 
prodávající výhodu jednoduchos-
ti organizace celého procesu.  Pro 
kupujícího je to ideální příležitost, 
kdy si lze vyjednat pro něj výhodné 
podmínky. Prodávající tím ukazu-
je, že něco není v pořádku, buď po-
třebuje rychle prodat, anebo uka-
zuje nejistotu v procesu prodeje. To 
se týká především stanovení ceny 
nemovitosti. 

Pokud budete chtít znát odpověď 
na jakýkoliv další dotaz v oblasti 
realitních obchodů, pošlete jej na 
reality@plzenskyservis.cz nebo 
můžete telefonovat na 603 418 461, 
rád se vám budu věnovat.

 Ing. Jiří Strejc
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Vážení čtenáři, v dnešním vydání naší poradny dokončíme úvahu o problematice z pohledu prodávajícího. 

PRODEJ � KOUPĚ � PRONÁJEM � DAROVÁNÍ � OCEŇOVÁNÍ

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

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

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
jsou poskytovány dle Vyhlášky Sta-
tutárního města Plzně č.2/2001 o vy-
tvoření a použití účelových prostřed-
ků „Fondu rozvoje bydlení“.  

Úplné znění vyhlášky Fondu roz-
voje bydlení je zveřejněno pod č. 
12/2011 na internetových stránkách 
města Plzně http://aplikace.plzen.
eu/vyhlášky/ .

„Fond rozvoje bydlení“ (dále jen 
FRB) slouží k poskytování půjček na 
zvelebení bytového fondu, obytných 
budov a jejich staveb na  úze-
mí městských  ob-
vodů Plzeň 1 – 10 

Prostředky fondu 
je možno pou-
žívat výhradně 
k poskytování 
půjček na uve-
dené účely dle 
vyhlášky, při 
nejnižším úro-
ku 3%  ročně 
a nejdelší lhůtě 
splatnosti  8 let mimo rok, v němž 
byla půjčka poskytnuta žadatelům.

Žadatelé půjček z FRB  mohou 
být: 

a) právnické i fyzické osoby, 
které vlastní rodinné domy, bytové 
domy nebo byty na území městské-
ho obvodu Plzeň 2 – Slovany, a které 
přijmou závazek použít poskytnu-

tou půjčku podle stanovených a ve 
smlouvě uvedených pravidel a pod-
mínek.

b) společenství vlastníků jed-
notek, které přijmou závazek použít 
poskytnutou půjčku podle stanove-
ných a ve smlouvě uvedených pod-
mínek a použijí prostředky fondu 
na opravy a modernizaci společných 
částí domu.

Bytové domy, rodinné domy a byto-
vé jednotky, na jejichž úpravy a re-
konstruk- ce je půjčka z 

FRB požadová-
na, musí být 
starší 5 let. Je 
– li půjčka po-
skytnuta za 
účelem zří-
zení kanali-

zační, vodovod-
ní, plynovodní 
nebo elektrické 
přípojky, omeze-
ní stáří stavby na 
nejméně 5 let se 
nepožaduje.

Jednotlivé půjčky se poskytují 
na základě výběrového řízení. Pod-
mínky a termíny výběrových říze-
ní na příslušný kalendářní rok bu-
dou vyvěšeny na úřední desce a elek-
tronické úřední desce ÚMO Plzeň 2 
– Slovany.

Termíny výběrových řízení na 

r. 2012 jsou již uzavřena.

Žádosti o půjčku z FRB se i nadá-
le mohou podávat průběžně do kon-
ce roku 2012 a během roku 2013. Po-
té se provede vyhodnocení ve výbě-
rovém řízení dle stanovených pod-
mínek        a žádosti se předloží v 
nejbližším termínu ke schválení or-
gánům městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. Podmínky a termíny vý-
běrového řízení na rok 2013 bu-
dou vyvěšeny na úřední desce a 
elektronické úřední desce ÚMO 
Plzeň 2 – Slovany nejdéle do 31. 
ledna 2013.

Žádosti jsou projednávány v rám-
ci komise Rady městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany pro rozvoj obvo-
du a investiční činnosti. Poté mu-
sí být schváleny   Radou městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany a Zastupi-
telstvem městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany  a následně jsou odsouhla-
sené žádosti postoupeny na MMP – 
Odbor fi nancování a rozpočtu. Ten 
vyzve žadatele k sepsání Smlouvy 
o půjčce.

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

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Vánoční dárky pro všechny gene-

race diváků, samozřejmě včetně ob-
čanů našeho městského obvodu, při-
pravilo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. 
Symbolicky zabalilo a stuhou ová-
zalo hned tři sváteční balíčky. Kaž-
dý ukrývá dvě atraktivní inscenace, 
které se těší zájmu publika, v pří-
padě Feydeauovy komedie Taková 
ženská na krku a Smetanovy ope-
ry Tajemství jde o úspěšné novin-
ky na repertoáru. Vánoční balíček 
muzikálový obsahuje Noc na Karl-
štejně a komediální hit původem z 
britských ostrovů Monty Python´s 
Spamalot. Činoherní balíček nabízí 
Molièrovu klasickou komedii Lako-
mec a už zmíněnou francouzskou sa-
lonní frašku Taková ženská na krku. 
Třetí, cenově ještě výhodnější, je vá-
noční dárek pro rodiče s dětmi, kte-
rý v sobě skrývá Tajemství a balet 
Šípková Růženka od Petra Iljiče Čaj-
kovského. A jako dárek můžete svým 
blízkým věnovat také předplatné do 
Divadla J. K. Tyla na rok 2013.

Zvlášť myslí Divadlo J. K. Tyla na 
své starší diváky, když pravidelně za-
řazuje představení označená „pro se-
niory“. Ta se těší už tradičně velké-
mu zájmu našich spoluobčanů. Tak 
je divadlo zve na 21. a 22. prosinec, 
kdy mohou za jednotné vstupné osm-
desát korun zhlédnout komedii An-
tonína Procházky nazvanou Kouzlo 
4D a muzikál Miluju tě, ale…  (pd)        

Divadlo  už zabalilo 
vánoční dárky



Milí spoluobčané, společnost 
ASEKOL ve spolupráci s Plzeň-
ským krajem pro vás připra-
vila soutěž ve sběru drobného 
elektra. Její podmínky může-
te plnit i ve sběrných dvorech 
v našem obvodě. 

Zapojit se můžete ihned, od oka-
mžiku, kdy si zajistíte soutěžní for-
mulář (můžete si ho vytisknout z 
webových stránek www.asekol.
cz, sekce Sbírej a vyhraj!). 

Pak už jen stačí najít doma, v ga-
ráži, na půdě nebo na chatě staré 
vysloužilé elektro a odnést je 
spolu s tímto letákem do sběr-
ného dvora. Tam vám letáček po-
tvrdí – razítkem  nebo podpisem ob-
sluhy s označením sběrného dvora 

(1 spotřebič =  1 potvrzení do pří-
slušné kolonky). 

Jakmile budete mít pět potvrzení, 
vyplňte kontaktní údaje a odpo-
vězte na otázku, zda elektro pa-
tří do směsného odpadu. Pak le-
ták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 
Liberec 3. Tisk letáků není omezen, 
naopak, čím více donesete elekt-
ra a odešlete orazítkovaných letá-
ků, tím větší šanci máte na vý-
hru zbrusu nového tabletu Sam-
sung nebo další elektroniky. Více 
informací o soutěži je k dispozici 
na www.asekol.cz. 

Vítězové se budou losovat za ce-
lý kraj, první místo bude oceněno 
zbrusu novým tabletem od společ-
nosti Samsung, hodnotné spotře-
biče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. 
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Soutěžte ve sběru a chraňte přírodu

PODZIM VE ŠKOLCE

Tak jako každý podzim i letos děti z 80. MŠ Mikulášské náměstí vyrábě-
ly „ Dýňáčka“.

Jak jsme vás informovali v mi-
nulém čísle, připravuje MO Plzeň 
2-Slovany další E-aukce na dodáv-
ky spotřebního materiálu. Jedná 
se o naplňování  koncepce trans-
parentnosti a otevřenosti, kterou 
přijala Rada MO Plzeň 2-Slovany 
už v dubnu loňského roku usnese-
ním č. 76/2011.

Z technických důvodů byl změ-
něn termín finále elektronické 

aukce v on-line přenosu.
To se uskuteční 20. 12. 2012 od 

11:00 hodin  na dodávku kancelář-
ských potřeb.

A stejný den od 14:00 hodin na 
dodávku hygienických potřeb v 
jednací místnosti K 001 v budově 
Úřadu městského obvodu, Kote-
rovská 83.

Bližší informace zájemci nalez-
nou na http://plzen.eu/   

Změna termínu E- aukce na Slovanech

místě. Přesná pravidla jsou uve-
dena na webových stránkách na 
www.asekol.cz opět v sekci Sbírej 
a vyhraj!

Zapojením do soutěže můžete 
vyhrát hodnotné ceny a záro-
veň přispějete recyklací elektra k 
ochraně životního prostředí. Kaž-
dý spotřebič totiž obsahuje až 80 % 
materiálů, které lze znovu využít. 

Navíc se zabrání úniku škodli-
vých látek jako je rtuť nebo olovo. 
Nenechte proto ležet staré elektro v 
šuplíku, raději sbírejte a vyhrávej-
te! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

Ing. Jan Vajz,
 OŽP 

(s využitím podkladů společnosti 
ASEKOL) 
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rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 
QR kódy do   1/16 strany     (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 strany     (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 
                 ¼  strany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 
                 ½  strany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 
               celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 
2013/2014 se ve 13. základní ško-
le Plzeň, Habrmannova 45, usku-
teční v úterý 15. 1. a středu 16. 
1. 2013 od 14 do 18 hodin v hlav-
ní budově školy. S sebou přineste 
rodný list dítěte a občanský prů-
kaz zákonného zástupce. K zápisu 
se dostaví děti, které do 31. 8. 2013 
dovrší šesti let. 

Co může naše škola nabíd-
nout?

Výuka probíhá podle Školního 
vzdělávacího programu pro základ-
ní vzdělávání Škola - cesta k pozná-
ní. Vzdělávací program je zaměřen 
všeobecně, klade důraz na rozvoj 
všech stránek žákovy osobnosti s 
důrazem na jazykovou výuku.

Součástí školy je školní družina 
(s provozní dobou od 6,00 do 17,00) 
a školní jídelna. 

Co vašim dětem nabízíme:
- anglický jazyk formou hry od 1. 

třídy
- možnost výuky dalšího cizího 

jazyka od 7. třídy
- výuka informatiky od 5. třídy
- využívání ICT při výuce ve 

všech ročnících
- plavecký výcvik v rámci tělesné 

výchovy (využití blízkého bazénu)
- individuální péče pro žáky se 

specifi ckými poruchami učení

- podpora aktivních žáků (indivi-
duální programy dle domluvy)

- bezbariérový přístup do celé 
budovy

- multifunkční hřiště
- učebna v přírodě
- školní pozemek pro relaxaci
- zájmové kroužky ve škole i škol-

ní družině
- ozdravné pobyty na 1. i 2. stup-

ni (škola v přírodě, lyžařský výcvi-
kový kurz, cyklisticko-turistický 
kurz)

- adaptační pobyty v přírodě pro 
žáky 6. tříd

- exkurze, výlety
- projektové dny
Kde najdete další informace?
Na webových stránkách 
www.13zsplzen.cz naleznete 

podrobnější informace o činnos-
tech naší školy.

Pokud jste nestihli Den otevře-
ných dveří, který se konal ve čtvr-
tek 29. listopadu 2012, a chcete pře-
sto naši školu poznat a prohlédnout 
si ji, kontaktujte nás na e-mailo-
vé adrese skola@zs13.plzen-edu.
cz nebo na telefonním čísle 378 028 
700. Zároveň vám zde zodpovíme 
veškeré dotazy.

Těšíme se na vás a vaše děti 
ve dnech 15. a 16. ledna příští-
ho roku!

Zápisy do 1. tříd na Třináctce

Střední školy v ČR kromě Prahy 
měly od roku 2011 možnost podat 
žádost o fi nanční dotaci z Operač-
ního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost s názvem „EU 
peníze středním školám“. Na kon-
ci školního roku 2011/2012 jsme této 
možnosti využili a zapojili se. Pro-
jekt jsme pojmenovali Sportovní 
gymnázium – škola 21. století. Pro-
jekt je dvouletý.

Naplno jsme na něm začali pra-
covat počínaje školním rokem 
2012/2013. Získané finanční pro-
středky nám poslouží k dalšímu 
vzdělávání pedagogů, k tvorbě vzdě-
lávacích materiálů a k materiální 
podpoře školy. Škola si může navíc 
zakoupit učební pomůcky a inter-

aktivní prezentační zařízení, jejichž 
cílem je celkové zefektivnění výuky 
a aktivnější zapojení žáků do vyu-
čování. Žáci se budou vzdělávat v 
souladu s moderními trendy výu-
ky prostřednictvím inovativních 
vzdělávacích materiálů. Cílem pro-
jektu je díky novým metodám docí-
lit zkvalitnění výuky metodickým 
vzděláváním pedagogických pra-
covníků, tvorbou digitálních učeb-
ních materiálů a následným použí-
váním ve výuce tak, aby sportovní 
gymnázium bylo školou moderní, 
hodnou 21. století.

Mgr. Milena Majerová,  
ředitelka Sportovního gymnázia, 

Plzeň

Sportovní gymnázium – škola 21. století

Naše Sportovní gymnázium v 
Plzni  navštěvují žáci, kteří chtě-
jí skloubit středoškolské studium 
a  sport. V letošní kvartě osmileté-
ho gymnázia je několik nadějných 
sportovců, kteří přestoupí do jiné-
ho vzdělávacího oboru našeho gym-
názia. Z tohoto důvodu se v budou-
cí kvintě uvolní několik míst pro 
nové uchazeče - aktivní sportovce. 
Podmínkou pro jejich přijetí je, aby 
se jako první cizí jazyk žák učil ang-
ličtinu a jako druhý cizí jazyk fran-
couzštinu nebo němčinu (minimál-
ně jeden rok na základní škole nebo 
soukromě).

Bližší informace o možnostech 
studia v budoucí kvintě naleznou 
žáci 9. tříd nebo kvart gymnázií na 

internetových stránkách www.sg-
pilsen.cz. 

Sportovní gymnázium však zve 
nejen k návštěvě ke studiu ucha-
zeče z 9. tříd ZŠ nebo kvart gymná-
zií. Zároveň je zveme na Den ote-
vřených dveří ve čtvrtek 10. ledna 
2013 v 16:30 hodin. Všichni zájem-
ci si prohlédnou naši školu včetně 
sportovního zázemí a získají infor-
mace o přijímacích zkouškách či 
studiu.

Sportovní gymnázium sídlí v 
Táborské ulici 28 naproti hale TJ 
Lokomotivy v Plzni - Slovanech.

Mgr. Milena Majerová,  
ředitelka Sportovního gymnázia, 

Plzeň

Šance pro aktivní sportovce
Vážení rodiče, milé děti, zveme 

vás na zápis do prvních ročníků 
pro školní rok 2013/2014, který 
se uskuteční v úterý

15. 1. 2013 a ve středu 16. 1. 
2013 vždy od 13,00 – 17,00 
hodin.

Děti si mohou vybrat 
třídu se sportovním, 
v ý t v a r n ý m  n e b o 
hudebním zaměře-
ním. Budoucím prv-
ňáčkům

přejeme šťastné vykro-
čení na cestu za poznáním 
a hodně úspěchů po celou školní 
docházku.

Dále zveme všechny budoucí prv-
ňáčky, jejich rodiče, přátele školy 
a další zájemce v pondělí 21. 1. 
2013 od 16,30 hodin do koncertní-

ho sálu naší školy na „Pohádkové 
odpoledne“.

Žáci divadelních kroužků si pro 
vás připravili čtyři pohádky:

1. „O Julince a zvířátkách“
2. „Jak si princezna vybí-
rala ženicha“ /maňásko-

vé divadlo – žáci 1. roč-
níků/

3. „O červené Karkul-
ce“ /loutkové divadlo – 

žáci 1. – 5. ročníků/
4. „O dvanácti měsíč-

kách“ /dramatické zpra-
cování pohádky – žáci 1. – 3. 

ročníků/
Jsme rádi a těší nás, že si vybírá-

te právě naši školu. Bližší informa-
ce získáte: tel. 378 028 472, www.
zs25plzen.cz.
Žáci a pedagogové 25. ZŠ v Plzni

Zápisy do 1. tříd na 25. ZŠ



únor 2012214 prosinec 2012

Takovou  školu budou děti milovat!

Základní škola Easy Start je no-
vě otevřená soukromá škola, kte-
rá je zaměřena na anglický jazyk 
a preferuje individuální a osobní 
přístup ke každému žákovi. O tom 
svědčí snížení počtu žáků na jednu 
třídu na cca 12.

Škola se nachází v přízemí admi-
nistrativní budovy v lokalitě Plzeň 
– Slovany a je připravena pro 5 tříd 
základní školy. Každá učebna je vy-
bavena  interaktivní tabulí, počíta-
či, samozřejmostí je koberec a hlav-
ně velké množství učebních a výu-
kových materiálů a programů, se 
kterými  mohou děti pracovat v ho-
dinách i o přestávce.

Základní škola  nabízí především 
výrazně rozšířenou výuku anglic-
kého  jazyka podpořenou  rodilými 
mluvčími již od 1. třídy. Angličtinu 
mají děti v 1. třídě  4 hodiny týdně, 

později i více, dále mají možnost 
pracovat s rodilými mluvčími  i v 
odpoledních hodinách. Při vyučo-
vání   uplatňujeme metodu CLIL, 
při které se anglický jazyk používá 
i v běžných předmětech.  Škola ta-
ké spolupracuje s organizací NAEP, 
která zajišťuje prostřednictvím pro-
jektů kontakty různých škol v celé 
Evropě. Ve vyšších ročnících mo-
hou děti také vyjíždět v rámci těch-
to projektů do zahraničí.

Ve škole se děti pouze neučí. Mo-
hou využívat v době od 7 - 17 hod. 
školní družinu a nově vybavené 
hřiště, stejně tak velké množství 
kroužků zaměřených na výtvarnou, 
hudební i sportovní činnost. 

Easy Start spolupracuje s Mensou 
ČR, jejímž prostřednictvím nabízí 
testování dětí a také kroužek šikov-
né makovice a Klub nadaných dětí. 

Zapojuje  se také do různých pro-
jektů, děti navštěvují kurzy plavá-
ní, plánují školu v přírodě i lyžař-
ský kurz. V letošním roce již  např. 
vyrazily na výlet do Prahy, zúčastni-
ly se oslav Halloweenu, ale i rodiče 
se zapojili do sobotních dílen. Ško-
la spolupracuje se soukromou MŠ 
Drobeček, kde se děti učí anglický 
jazyk již od dvou let a některé akce 
připravují společně.

Školné za pololetí je 15 000 Kč a za-
hrnuje: provoz školní družiny od 7 
– 17 hod, dopolední svačinu a celo-
denní pitný režim, snížený počet 
žáků - na třídu  cca 12, nákup všech 
učebnic a pracovních sešitů, kon-
verzaci v anglickém jazyce s rodi-
lým mluvčím, vybavení tříd nad-
standardní počítačovou a audiovi-
zuální technikou, zabezpečení učeb-
nic, prac. sešitů a učebních pomů-
cek /CD, DVD/ pro nadstandardní 
výuku angličtiny, jeden vybraný 
kroužek z nabídky školy, zakoupe-
ní veškerého výtvarného a pracov-
ního materiálu.

Hlavní fi lozofi í školy je vytvoření 
takového sytému vzdělávání, který 
plně odpovídá dnešní moderní době 
a dokáže tak děti připravit na běžné 
denní situace. Současně se snaží o 
získání trvalého zájmu k sebevzdě-
lávání a utváření si kladného vzta-
hu k člověku a k sobě samému. Vě-
říme, že takovou  školu budou dě-
ti milovat!

BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA 
je název putovní výstavy, která od-
startovala začátkem října  Týden 
knihoven  ve slovanské  knihovně.  
Projekt,  jehož cílem je seznámit ve-
řejnost s Biblí  především z historic-
kého hlediska,  již bezmála tři roky 
putuje celou Českou a Slovenskou 
republikou. Zavítal do více než 60 
míst a snaží se zejména mladým li-
dem přiblížit  nejprodávanější a nej-
vydávanější knihu na světě. 

Jednotli -
vé exponáty 
byly rozmís-
těny v pro-
storách na-
ší knihovny 
a k dispozici 
byli neustá-
le odborníci, kteří se neúnavně vě-
novali od rána do večera jak jednot-
livým návštěvníkům, tak skupinám 
studentů z okolních škol. Největší 
zájem dětí vzbuzovala například jed-
na z nejmenších Biblí na světě, Bible 
ve vodě, svitek Tóry, biblická kniha 
v Braillově písmu či kancionál v ře-
či černošského kmene Zulu. 

Podle četné návštěvnosti soudí-
me, že výstava měla úspěch a že její 
cíl, kterým je  motivovat mladé lidi 
k tomu, aby se více zajímali o lite-
raturu a četli, je shodný s cílem na-
ší knihovny. 

  Za OK Slovany I.Posoldová        

Unikátní  výstava 
v knihovně





V letošním školním roce oslaví 56. 
výročí svého založení 20. základ-
ní škola v Brojově ulici. Vyučova-
cí program školy nese název Škola 
JIStoty – jazyk, informatika, sport. 
Je úplnou základní školou a ten-
to školní rok zahájila se 406 žáky v 
18 třídách.

Pro děti s estetickým cítěním má-
me třídu s rozšířenou výukou vý-
tvarné výchovy, a to ve spolupráci s 
ZUŠ Jagellonská ulice. Malí výtvar-
níci malují v odpoledních hodinách 
v budově školy pod vedením odbor-
ného pedagoga umělecké školy. Naše 
spolupráce přinesla úspěchy v podo-
bě mnoha ocenění z prestižních vý-
tvarných soutěží. 

 I nadále pokračujeme ve spoluprá-
ci s FC Viktoria Plzeň, TJ Lokomo-
tiva Plzeň a se sportovním klubem 
Narama. To znamená, že žáci tříd, 
které jsou zaměřené na rozšířenou 
tělesnou výchovu, mají v odpoled-

ních hodinách  fotbalové tréninky, 
volejbalovou přípravku a tréninky 
bojových sportů. Nově od příštího 
školního roku nabízíme dětem spor-
tovní přípravku ve spolupráci s Rug-
by Clubem Plzeň. Ke sportovním ak-
tivitám využívá škola moderní spor-
tovní areál, který v roce 2009 posta-
vila z dotace EU za podpory ROP Ji-
hozápad NUTS II.

K rozvoji zájmů, doved-
ností a využití volného 
času žáků zajišťuje škola 
dlouhodobě nabídku roz-
manitých činností v rám-
ci volitelných předmětů a 
školní družiny – například 
výuku anglického jazyka 
jako volitelného předmětu 
už od 1. ročníku, kroužky 
anglického jazyka, aerobi-
ku, fl orbalu či kroužek ša-
chů. Pro žáky 1. stupně při-
pravujeme pobyty ve škole 

v přírodě a pro 2. stupeň zimní lyžař-
ské výcvikové kursy, zájezd do Ang-
lie a letní cyklistický kurs.

Škola již několik let spolupracuje 
s Hnutím na vlastních nohou – Sto-
nožka, které je humanitární organi-
zací, v níž děti pomáhají dětem. Žá-
ci 2. stupně zase podporují studium 
afrického chlapce Gerarda v rámci 
Adopce na dálku.

Jako každý rok  i letos připravuje-
me Den otevřených dveří, který se 
bude konat ve středu  12. prosince 
od 8.00 hodin do 12.35 hodin a Dny 
otevřených dveří pro děti z mateř-
ských škol. 

Zápis do prvních tříd se koná v úte-
rý  15. 1. 2013 od 13.00 do 18.00 hodin a 
ve středu  16. 1. 2013 od 13.00 do 17.00 
hodin v budově 20. základní školy.

Mgr. Ilona Jehličková,
zástupkyně ředitele
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Jak zachránit život...
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Tak to už žáci Sportovního gymná-
zia v Plzni znají. V úterý 23. 10. 2012 
se totiž ve škole konal již tradiční 
Den pro zdraví. Studenti z Katedry 
záchranářství a technických oborů 
Fakulty zdravotnických studií ZČU 
v Plzni připravili názorný program, 
jak se chovat v situacích vážně ohro-
žujících život. 

Děvčata a chlapci z primy, kvinty, 
1. A a 1. B si mohli během dopoled-
ne po teoretické průpravě vyzkou-
šet, zda by zvládli poskytnout první 
pomoc člověku se zástavou srdce ne-
bo člověku, který nedýchá.  Všichni 
jsme účastníky silničního provozu, 
proto je důležité zvládnout také zá-
stavu silného krvácení. Tomu vše-
mu předchází volání linky 155 – a to 
nyní naši žáci už také znají. 

Co říci závěrem? Jistě poděkovat 
jménem našich žáků studentům 
ZČU – budoucím záchranářům a na-
šim děvčatům a chlapcům přát, aby 
nikdo z nich nemusel znalost zásad 
poskytnutí první pomoci příliš čas-
to využívat.        

Mgr. Milena Marková, 
třídní učitelka 1. A

Nejbližší okolí žáka a místo, kde 
žák žije. To jsou dva důležité aspek-
ty, které musí být u dětí školního vě-
ku podporovány a neustále rozvíje-
ny. Dříve pojmy, ve kterých se žáci 
uměli běžně orientovat. Své nebliž-
ší okolí znali, znali své město, pří-
rodu a krajinu v okolí svého byd-
liště. V dnešní době je poznávání a 
popis nejbližšího okolí u žáků vel-
kým problémem, přitom mají pří-
rodu a krajinu velmi v oblibě. Ve 
školních vzdělávacích programech 
je poznávání nejbližšího okolí žáka 
nedílnou součástí, ve škole je neu-
stále podporováno různými projek-
ty a v každém ročníku je dále roz-
pracováváno. Stále se ale ukazuje, 
že je to málo. 

Na začátku školního roku jsme 
proto ve 13. ZŠ v Plzni otevřeli  no-
vý zájmový kroužek s názvem „Pří-
rodovědně – turistický“, který je ur-
čen pátým třídám. Páťáci s nadše-

ním nabídku přijali, dokonce bylo 
mnohem více zájemců, než dovo-
luje kapacita kroužku.  Co je jeho 
hlavní náplní? Poznávat své nejbliž-
ší okolí všemi smysly, tvořivě, prak-
ticky, hravě a s určitým zážitkem. 
Jedny z hlavních cílů jsou také prá-
ce s mapou, buzolou, orientace v 

přírodě, krajině a 
pěstitelské práce na 
školní zahradě. 

Do přírody vyrá-
žíme jednou za 14 
dní podle počasí, 
jinak se staráme o 
školní zahradu ne-
bo sbíráme teoretic-
ké zkušenosti. Sou-
částí našeho puto-
vání jsou také fo-
tografování a ná-
sledná prezentace 
fotografi í, návštěva 
ZOO, péče o lesní 

zvěř, určování rostlin a živočichů, 
výroba ptačích krmítek nebo třeba 
tematicky zaměřené environmen-
tální programy. 

A kam jsme zatím vyrazili? Velmi 
zajímavá byla vycházka s názvem 
„Soustava rybníků v okolí Bolevce 
a její využití“ nebo putování „Za ta-

jemstvím plzeňských řek“. Všichni 
žáci se ale nejvíce těší na jaro. Na 
jaře a v létě jsou v plánu vycház-
ky: „Hurá na Krkavec“, „U Radou-
še na hradě“, „Přes Chlum, Buko-
vec k Berounce“, „Jarním lesem z 
Chrástu do Zábělé“, „Po stopách F. 
Malocha“, „Za užovkami do Lobez“, 
„Z Černic na mošt do Nebílov“ nebo 
třeba „Od Bubnu až na Kyjov“. 

Účelem je zprostředkovat žákům 
pohyb v přírodě a krajině a nabíd-
nout rozmanité výlety do okolí Plz-
ně. U mnohých žáků není totiž pra-
videlný pobyt a pohyb v přírodě sa-
mozřejmostí. Držte nám palce, ať 
nás v našem putování doprovází 
samé hezké zážitky, vlídné počasí, 
chuť poznávat nové lokality v okolí 
Plzně a ať se neztratíme. Držte nám 
také palce v úspěších pěstitelských 
na školní zahradě i badatelských 
při tvořivé práci v učebně.

PhDr. Josef  Levý

Páťáci z třináctky poznávají své blízké okolí

Školu JIStoty najdete v Brojově ulici
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