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Slovany se zapojily
do projektu QRpedia
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
se rozhodl zvýšit informovanost
o svých významných místech prostřednictvím QR kódů a internetové encyklopedie Wikipedia. Během listopadu a prosince budou
proto po území obvodu na jeho zajímavých místech rozmístěny tabulky s těmito kódy a s logem encyklopedie Wikipedia. Ty budou
instalovány zejména na historických památkách, bývalých industriálních objektech, gymnáziích,
městských parcích a dalších.

Díky tabulkám s QR kódy instalovaných u různých pamětihodností
Slovan se každý návštěvník vybavený chytrým telefonem a připojením
k Internetu snadno a rychle dozví
zajímavosti o konkrétním místě přímo z internetové encyklopedie.
Místostarosta městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa k tomu
uvádí: „Tímto nápadem jsme se in-

spirovali v Praze, kde stejný projekt
již nějakou dobu funguje. Chtěli bychom, aby instalace těchto tabulek
přispěla k obecnému zvýšení povědomí o tom, co všechno se na Slovanech vůbec nachází. Věřím totiž, že
některé pamětihodnosti jsou i místním lidem úplně neznámé. Tímto
způsobem také vznikne v podstatě
něco na způsob naučné stezky.“
Výhodou projektu QRpedia je jeho bezplatné a veřejné využití, jednoduchý přístup a možnost poskytnout text i ve více jazycích. QRpedia
je prostředkem, který
zvyšuje informovanost
místních obyvatel a zároveň podporuje i cestovní ruch.
Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner k
tomu doplňuje: „Pomocí QR kódů u různých
historických památek
bude moci každý snadno a rychle
získat informace. Stačí zamířit fotoaparátem ve svém mobilu na tabulky s QR kódem, které budou rozmístěny na určených místech. Na displeji se objeví stránky Wikipedie se zajímavými informacemi o dané památce, místě nebo budově.“
... pokračování na str. 2

Pomůžeme vám s paragrafy …
Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2014 vstoupí v platnost Zákon č. 89/2013.
Zákon v posledních týdnech často diskutovaný a zkráceně nazývaný jednoduše nový Občanský zákoník nebo
také nový „občan“.
Občanským zákoníkem se řídí všechna soukromá práva i povinnosti osob, nejsou-li upraveny ve zvláštních zákonech. Smyslem a účelem nového občanského zákoníku je, až na výjimky, upravit soukromá práva, povinnosti

Vážení spoluobčané,
přejeme vám a všem vašim blízkým
krásné a klidné prožití vánočních
svátků a přání co nejlepšího vstupu
do nového roku 2014.
Ing.Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2-Slovany
Mgr. Jan Fluxa, 1.místostarosta MO Plzeň 2-Slovany
Irena Rottová, 2.místostarostka MO Plzeň 2-Slovany
Ing. Helena Müllerová, tajemnice MO Plzeň 2-Slovany

Foto: Pavla Berglová

a postavení osob v jednom kodexu. Nový zákoník klade důraz na naše demokratické právní tradice i na principy soukromého práva v Evropě.
O vhodnosti úprav a jejich nutnosti se přou odborné kruhy již od časů
vzniku i během celé tvorby této právní normy. Jeho 3081 paragrafů se však
dotkne nás všech. Ve své terminologii se často vrací do dob první republiky, tzn., že se v novém zákoníku objevuje velké množství staronových pojmů, se kterými si mnozí z nás nebudou vědět rady.
Proto, ve snaze pomoci s dopadem více než tří tisícovek paragrafů Zákoníku do vašeho života, připravuje obvodní úřad pro Vás, pro naše občany, volně přístupné odborné semináře.
S úctou Lumír Aschenbrenner,
starosta obvodu Slovany
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 26.
11. 2013
ZMO přijalo celkem
12 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2013;
- schválilo návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok
2014 a rozpočtový výhled na roky 20152017;
- souhlasilo se záměrem účelově
vázat ﬁnanční prostředky ve Fondu
rezerv a rozvoje pro rok 2014 – na dobudování Greenways na Božkovském
ostrově a realizaci rekonstrukce kuchyně v KD Šeříková, ve výši nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2013 a dále nevyčerpané ﬁnanční prostředky na úseku péče o vzhled obce a úklid komu-

nikací rozpočtované v roce
2013;
- schválilo:
- finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO
Plzeň 2 – Slovany, k t e ří nejsou členy zastupitelstva, za činnost v období
červen – říjen 2013;
- náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, ve výši
100,- Kč/hod. v rozsahu nejvýše 8 hodin denně, včetně pojistného, pro období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014;
- schválilo plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2014 (21. 01. 2014, 25. 03.
2014, 24. 06. 2014, 23. 09. 2014 a 25. 11.
2014);

Bazén Slovany žije nejen sportem,
své místo si zde našla také kultura
Právě 28. října, v den státního
svátku, proběhla v areálu Slovanského bazénu velká kulturní akce
plná překvapení. Nad vodní hladinou vnitřního bazénu byla slavnostně zahájena výstava velkoformátových fotograﬁí francouzského fotografa Philipa Ponse. Expozice nesla název Termální lázně a unikátní
nebyla jen svým pojetím, ale především právě netradiční instalací mimo běžné výstavní plochy.

Foto Černý

českým muzeem. Velryba pak putovala městem a svou pouť ukončila
splutím řeky Radbuzy při pravidelné každoroční akci Plavba netradičních plavidel.
Projekt ČERNÝ MOŘE však
neznamená jen Živou velrybu, ale
i dřevěné sochy určené pro Božkovský ostrov, fotograﬁe a další umělecké aktivity Pavla Černého.

Maley Dejv
Doprovodné představení tvorby mladého nadějného umělce pak
už jen dokreslilo oslavu spojení kultury a sportu. Maley Dejv, ﬁnalista
soutěže Česko Slovensko má talent
2013, který pod tímto pseudonymem
vytváří svá netradiční díla, vytvořil
před zraky přítomných obraz, jehož
vývoj můžete sledovat na www.maleydejv.cz.

Živá velryba
Další, neméně zajímavé zpestření svátečního dne, přinesla také Živá velryba, která se tak přestěhovala do svého zimoviště – venkovního bazénu, který je součástí celého areálu spravovaného plaveckým
klubem. Velryba přivítala návštěvníky v plzeňském bazénu za doprovodu hudby efektním vodním gejzírem. Při pohledu na ni se tak návštěvníkům až tajil dech, jelikož velryba budila dojem, že je skutečně živá a dýchá.

Černý moře
Živá velryba je součástí projektu Černý moře fotografa Pavla Černého, jenž ji poprvé veřejnosti představil plovoucí v kašně před Západo-

Foto Černý
Výstava fotograﬁí sice již své místo působení změnila, Živou velrybu však můžete pozorovat kdykoliv on-line na webových stránkách
www.bazenslovany.cz nebo na facebookovém proﬁlu:
www.facebook.com/zivavelryba.
Poděkování patří také hasičům
JSDH Koterov.

Slovany se zapojily...

... dokončení ze str. 1
QRpedia představuje encyklopedii otevřenou a její obsah se dá neustále aktualizovat. Občané Plzně
i ostatní zájemci se sami mohou
podílet na jejím obohacování. Nové informace nebo související fotograﬁe lze bez problémů v QRpedii průběžně zveřejňovat. Občané,
kteří by měli zajímavé náměty k doplnění stávajících textů nebo k vytvoření zcela nových, které by mezi slovanskými pamětihodnostmi
neměly chybět, se proto mohou obrátit na radnici.
Ta pro nově zpracovaná hesla zajistí výrobu a instalaci dalších ta-

bulek. Každou iniciativu a spolupráci při tvorbě encyklopedických
článků o Slovanech radnice s potěšením uvítá.
Průkopníkem QRpedie v České republice se stala městská část Praha
10. Po jejím vzoru rozmisťují tabulky s QR kódy ke svým pamětihodnostem nyní i Slovany. Těch má obvod v první fázi připravených celkem 23. Zajímavých pamětihodností se na Slovanech nachází ale daleko více, a proto se počítá s předpokladem, že by se počet štítků s QR
kódy měl postupem času zvyšovat.
Náklady na výrobu a instalaci tabulek s QR kódy vyšly obvod zhruba na 15 tisíc korun.

Seznam míst s QR kódy:
1. Božkov
d Koterov
2.
3. Hradišt - osada
4. Plze hlavní nádraží
5. Porodnice Slovany
6. Plze 2 - Slovany
7. Plavecký bazén Slovany
8. Svtovar Plze (pivovarský areál)
9. Papírna Slovany
10. Církevní gymnázium Plze
11. Gymnázium Plze, Mikulášké námstí 23
12. Kostel svatého Mikuláše
13. Mikulášský hbitov
14. Kostel Nejsvtjšího Jména Ježíš
15. Kostel Panny Marie Ržencové
16. Kaplika Koterov - na návsi
17. Kaplika Koterov "Na Hradanech"
18. Kaple v Hradišti
19. Škoda sport park Plze
20. Chvojkovy lomy
21. Pomník padlým za svobodu, mír a demokracii
22. Bývalá Bartelmusova továrna
23. Cingroš (továrna)
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
tímto Statutem vyhrazeny orgánům s celoměstskou působností;

Jednání RMO dne 24.
09. 2013
RMO přijala celkem
2 usnesení, z nichž vybírám:

Jednání RMO dne 02.
10. 2013
RMO přijala celkem
12 usnesení, z nichž
vybírám:

- ve věci novely Statutu města doporučila
zapracovat do návrhu
změn kompetenci uve- souhlasila
denou v čl. 19 – Školství:
Mgr. Jan Fluxa, 1.
- s podáním žá(2) Orgány obvodu jmemístostarosta MO dosti o podporu na pronují a odvolávají ředitejekt: „Revitalizace tole mateřské školy podle Plzeň 2 – Slovany
ku v průlehu Božkovzvláštního zákona a plní
ského ostrova“ z OPŽP
vůči mateřským školám
úkoly zřizovatele podle zvláštních – prioritní osa 6, oblast podpory 6.4
předpisů vyjma těch, které jsou – Optimalizace vodního režimu

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.

krajiny;

období 01. 11. 2013 – 31.
- v případě po03. 2014 v MO Plzeň 2 –
skytnutí podpory se zaSlovany, složení kalamitjištěním předﬁnancováního štábu a smlouvu na
ní celé realizace projekodstranění sněhu v přítu v předpokládané výpadě kalamitní situace
ši 6.567 mil. Kč vč. 21 %
s ﬁrmou DYBS Plzeň, s.
DPH (k náhradě dotovar. o.;
né části způsobilých
- schválila použití invýdajů ze zdrojů OPŽP
vestičního fondu 2. madojde zpětně) z rozpočtu
teřské školy, příspěvkoIrena Rottová,
města Plzně a
s do2. místostarostka vé organizace, se sídlem
ﬁnancováním nezpůsov Plzni, U Hvězdárny 26,
MO Plzeň 2 – Slobilých výdajů projektu
ve výši 54.000,- Kč na návany
z rozpočtu MO Plzeň 2
kup interaktivní tabule
– Slovany;
pro potřeby MŠ;
- s podmínkou, že výstupy projektu musí být udrženy v neJednání RMO dne 13. 11.
změněné podobě po dobu nejmé- 2013
ně 10 let ode dne ukončení projekRMO přijala celkem 13 usnetu, v souladu se smluvně deﬁnova- sení, z nichž vybírám:
nými pravidly a podmínkami;
- schválila použití investičního
Jednání RMO dne 23. 10. fondu 51. mateřské školy, příspěvkové organizace, se sídlem v Plz2013
RMO přijala celkem 21 usne- ni, Částkova 6, ve výši 168.880,- Kč
na nákup konvektomatu do školsení, z nichž vybírám:
ní jídelny;
- schválila vyhlášení zadávacího
- vzala na vědomí prezentaci záměru vybudování hřiště pro mini- řízení na výběr dodavatele stavby:
golf ve ŠKODA SPORT PARKU PL- „Kulturní dům Šeříková 13 – rekonstrukce kuchyně“ formou píZEŇ, v Malostranské ulici;
- schválila operační plán zimní semné výzvy nejméně 8 dodavateúdržby místních komunikací pro lům a znění smlouvy o dílo;

Ohlédnutí za rokem 2011
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vliv dálnice a provozovna
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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
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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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Vzpomínka na válečné veterány

Den veteránů
se vydařil

Tradiční vzpomínková akce na
válečné veterány se uskutečnila u
pomníku v parku Homolka na Slovanech v pondělí 11. listopadu 2013
v 11 hodin. Letos je to již 95 let, kdy
skončily boje první světové války.
Kromě tohoto výročí se připomínal
také Den válečných veteránů.
Mezi osobnostmi, které přišly
uctít památku válečných obětí a
veteránů válečných konﬂiktů, ani
tentokrát nechyběl starosta Slovan
Lumír Aschenbrenner. Starosta položil k legionářskému pomníku velký květinový věnec a složil tak čest
všem válečným vysloužilcům.
Během pietního aktu bylo vyznamenáno několik válečných veteránů. Vzpomínalo se ale i na novodobé vojáky, kteří jsou právě nasazeni
na zahraničních misích. Na místě
byla přítomna čestná stráž v uniformách československých legií
a o hudební podkres se zasloužila kapela Foligno. Vzpomínkovou
akci si letos nenechal ujít nebývalý počet návštěvníků. Na pietní akt dorazily kromě tradičních
účastníků také děti ze základní
školy na Slovanech. Ty celou akci
se zaujetím sledovaly a pořizovaly
si fotograﬁe.

V pondělí 11. listopadu 2013 v 11.00
hodin byl na Náměstí Milady Horákové u pomníku padlým v bojích za
svobodu, mír a demokracii oslaven
Den veteránů. Ten se slaví po celém
světě právě 11. listopadu na památku ukončení do té doby nejstrašnější
války – v tento den v roce 1918 kapitulovalo císařské Německo a skončila 1. světová válka.
Letošní oslavy opět pořádala Armáda České republiky, konkrétně
Krajské vojenské velitelství pod velením plk. gšt. R. Kučery. Ten uvítal i
řadu hostů z řad veřejné správy (mj.
i starostu Městského obvodu Plzeň-2
Slovany ing. L. Aschenbrennera),
spolků a organizací. Jednotliví řečníci uctili svými slovy památku bojovníků nejen obou světových válek,
ale i vojáků zahraničních misí pod
patronací OSN a NATO z posledních
let. Poté byla vyznamenána Pamětní medailí KVV řada aktivistů Čsl.
obce legionářské a na závěr pietního aktu byly k pomníku položeny
věnce a kytice a zazněla symbolická
Večerka. Důstojného aktu se zúčastnilo v uniformách i v civilu mnoho
desítek občanů Plzně i obvodu Slovany, včetně ještě žijících bojovníků
Druhé světové války.

Zleva starosta Slovan Lumír Aschenbrenner a Gaylord Jerry Toole – Freedom
Team Salute, Ambasador U.S.Army

K narozeninám popřály generálu desítky přátel a obdivovatelů
Brigádní generál Miroslav Štandera oslavil letos v říjnu své 95.
narozeniny. U příležitosti narozeninové oslavy tohoto zasloužilého
stíhacího pilota druhé světové války byla dne 7. října 2013 zahájena
vernisáž fotograﬁí a dokumentů ze
života Miroslava Štandery, kterou
zorganizoval Miroslav Neumann z
Aeroklubu Plzeň – Letkov ve spolupráci s ÚMO2. Výstavu jste si mohli prohlédnout v galerii Městského
úřadu Plzeň 2 - Slovany do 6. listopadu 2013. Poté se přesunula do budovy Fakulty elektrotechnické na
Borská pole.
Generál Štandera se během své
letecké kariéry v Československu
i v zahraničí prokázal nespočtem
odvážných činů, za které mu bylo
uděleno množství různých vyznamenání. K narozeninám mu přišli
popřát ke slovanské radnici nejen
přátelé a známí, ale také plzeňský

Starosta Slovan Ing. Lumír Aschenbrenner předal paní Miroslavě Vojtové model letounu Avia B 534. Autor foto: Foto Černý

primátor Martin Baxa, starosta
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner, básnířka Hana Gerzanicová a bývalý
předseda Aeroklubu Letkov Miroslav Neumann.
Sám generál Štandera se bohužel
oslavy a zahájení vernisáže nemohl ze zdravotních důvodů osobně
zúčastnit. Dorazila ale jeho dcera
Miroslava Vojtová, která po slavnostním přípitku převzala pro svého otce unikátní dárek od starosty
Aschenbrennera – bronzový model
letounu Avia B 534, se kterým Štandera v minulosti létal.
S originálním darem se představila i Hana Gerzanicová. Ta pro
generála Štanderu složila báseň,
kterou pak také osobně přednesla.
K proslovům adresovaným generálu Štanderovi se přidal závěrem
i předseda Leteckého historického
klubu Plzeň Václav Toman.

Významný den (k 95. narozeninám generála Miroslava Štandery)
Hana Gerzanicová
Vážený pane generále:
Devadesát pět kalendářů
vyměnil jste
na sběrně života…
Tak přes balvany hodin
řeka okamžiků
nenávratně plyne – utíká…

Devadesát pět knih,
psal Osud – každá
stránka byla jiná…
pod dechem roků
mnohý obraz zvad,
chvílemi srdce
zavzpomíná…

V mlhavých dálkách ztichly
válek a bojů
bouřlivé hlasy…
Kam všechny tváře
severák života
odvál asi???

Po devadesáti pěti letech
kytice světa
jinak voní.
Trháte plody,
uzrály na stromech
co sázel jste vloni.

Dnes přání vážeme
v něm českých letců
drobné polní kvítí…
Bůh žehnej Vám,
dej zdraví dar
Do dalších kroků žití!!!...
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2013 k 30. 9. v tis. Kč
Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

Provozní výdaje

ROZPOET

Skutenost Zbývá erpat

Místní a zastupitelské orgány

5 471

3 467

2 004

Místní správa

38566

26784

11 782

120

43

77

97

0

97

250

75

175

15 000

10 592

4 408

100

0

100

1 309

1 195

114

12 456

9 137

3 319

Údržba a opravy MŠ vetn zahrad

2 766

1 588

1 178

Dary a dotace dle usn. ZMO a RMO

1 458

1 391

67

560

396

164

Nakládání s majetkem obce

4 037

2 769

1 268

-47

Odpady

8 210

5 954

2 256

179

-79

Pée o vzhled obce a veejnou zele

12 530

5 600

6 930

1 970

1 510

460

Komunální služby - WC, územní rozvoj

5 615

3 546

2 069

22

145

-123

90

45

45

2 264

2 264

0

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 630

911

719

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

166 769

92 245

74 524

Tisk Informaního zpravodaje MO 2

380

277

103

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

154 511

85 357

69 154

Kulturní a zájmová innost pro obany

750

337

413

Použití vlastních fond (+)

13 869

8 118

5 751

Volby, Referendum, Povodn

1 407

1 454

-47

- fond rezerv a rozvoje

11 393

6 353

5 040

erpání sociálního fondu

2476

1765

711

2 476

1 765

711

-1 611

-1 230

-381

-93

-93

0

115 278

77 326

37 952

-1 518

-1 137

-381

72 259

36 812

35 447

187 537

112 415

74 401

Investice staveb. a majetkové

71 461

36 214

35 247

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2013

20 768

Investice ostatní

798

598

200

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2013

187 537

CELKEM výdaje

187 537

114 138

73 399

Financování MO P2 - Slovany v roce 2013

166 769

aktuální výsledek erpání rozpotu:

Daové

5 850

6 154

-304

Správní poplatky

1 350

1 201

149

Poplatek ze ps

1 100

1 042

58

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 400

1 049

351

Ostatní finanní výdaje-rezerva

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

1 063

-63

Zvláštní veterinární pée

Poplatek z provozování VHP

1 000

1 799

-799

Poplatek za zneišování ovzduší

0

0

0

Propagace

Odvod výtžku z VHP

0

0

0

Vodní hospodáství

12 654

11 752

902

Píjmy z pronájmu pozemk SVS

6 000

4 838

1 162

Píjmy-separace odpad EKO-KOM

3 500

4 005

-505

50

27

23

Volný as dtí a mládeže

Píjmy z poskytovaných služeb

822

811

11

Sankní platby

190

237

Píjmy z poskytovaných služeb - SDH

100

Nedaové

Úroky, nahodilé píjmy

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

Výdaje z finanních operací

Komunikace

Píspvky na provoz MŠ, jeslí

Pohebné

SOUET
Kapitálové výdaje

-1 723
Ing. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP
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Koterovská náves – jedno končí, druhé začíná

CZ.1.14/3.2.00/05.01590

CZ.1.14/3.2.00/05.01590

„Obnova historické ásti obce Plze-Koterov
za úelem zachování kulturního a historického
ddictví a rozšíení cestovního ruchu“

Tak stavbu na Koterovské návsi a vše s tím spojené máme konečně za sebou. Za těmito slovy
je i určitá úleva z toho, že už to
vše je za námi. Vždyť celá tato
akce byla tím nejsložitějším, co
jsme v obvodě za poslední desetiletí postavili. Ještě jednou si dovolím rekapitulaci toho, co jsme
zde vytvořili.
Nejvíc je vidět nová komunikace
III. třídy s asfaltovým povrchem
vedoucí od mostu přes Úslavu přes
Koterovskou náves a pokračující
do ulice Na Hradčanech, kde úprava končí. Stejný druh povrchu má
i dílčí úsek místní komunikace v
ulici Ke Kolešovce a křižovatka s
ulicemi Na Břehu a Pod Chalupami. Oproti tomu ostatní plochy určené především pro pěší, ale i pro
pojíždění vozidly, mají povrch tvořený kamennou dlažbou.
Velkou pozornost jsme věnovali dostatečnému odvodnění zpevněných ploch, protože z dřívějších
zkušeností a připomínek místních
jsme věděli, že při větších deštích
bývala část návsi zaplavována vodou z polí nad Koterovem, která
sem přitékala ulicí Ke Kolešovce.
To, jak tato opatření jsou účinná,
však ukáže až budoucnost. Úplnou
rekonstrukcí prošlo i veřejné osvětlení, kde vedle nových kabelových
rozvodů jsou nejvíce zřetelné nové
sloupy se zajímavými svítidly. Došlo i na obnovu mobiliáře, kde vedle

laviček a odpadkových košů přibylo i pítko naproti kapličce na návsi.
To ale není všechno, protože značná část provedených prací není vidět, protože je schována pod povrchem. Týká se to nové oddílné kanalizace, tedy ne jedna, ale dvě kanalizační roury, jedna pro splaškovou vodu, druhá pro dešťovou, a nového vodovodu. Do přípravy stavby
se nám podařilo zapojit i ČEZ, který
na jejím počátku provedl přeložku
vzdušného vedení do země.
Vedle zmíněných úprav nesmím

zapomenout na další, které byly
provedeny na základě toho, že celá
stavba byla hrazena z dotace ROP
Jihozápad z programu na podporu
a rozvoj cestovního ruchu. K nim
patří velká interaktivní informační
tabule na návsi, která má návštěvníkům zprostředkovat základní informace nejen o Koterově a jeho památkách coby vesnické památkové
rezervace, historii i současnosti,
ale i dalších zajímavých turistických cílů v jeho okolí.
K podobnému účelu slouží jak

soubor informativních tabulí, kde
se lze dozvědět o historii jednotlivých místních statků, tak rozcestník s ukazateli k dalším bližším i vzdálenějším turistickým
cílům umístěný v křižovatce ulice Na Hradčanech a Ke Kolešovce. Ve štítu místní sokolovny byla
umístěna kamera, jejíž výstup bude možno najít na internetových
stránkách http://www.koterovskanaves.plzen.eu. Ty byly vytvořeny speciálně pro tuto akci a bude
na nich možno získat aktuální informace o připravovaných akcích
v Koterově.
A tím se dostáváme do druhé fáze celého projektu, kdy první tvořily výše uvedené stavební úpravy.
Ve druhé pak půjde o to, zatraktivnit Koterovskou náves i celý Koterov pro tuzemské i zahraniční návštěvníky pořádáním různých kulturních a společenských událostí.
Středobodem těchto akcí bude informační centrum zřízené ve stávající kapličce na návsi. Zde budou zájemcům poskytovány další
informace, které se nebudou vztahovat k probíhajícím či plánovaným akcím. A co nás čeká v nejbližším období?
První událostí, která podpoří kulturní život v Koterově, se stanou Vánoční charitativní trhy 2013. Ty se
uskuteční v sokolovně na Koterovské návsi. Návštěvníci si budou moci zakoupit vánoční ozdoby, dekorativní předměty a další výrobky z
dílen neziskových organizací. Součástí programu se stane také ukázka tvořivé dílny handicapovaných
občanů a dětí. Chybět nebude ani
bohatý kulturní program v podobě
vystoupení dětských souborů.
Několik kulturních akcí je už naplánováno i na další období. Spolupracujícími organizacemi se stanou místní neziskové spolky TJ Sokol, SDH Koterov nebo Aeroklub
Letkov. V Koterově budeme pořádat například Vepřové hody, Oslavy osvobození, Dětský den, Folklórní festival, Vinobraní nebo Medový jarmark.
Jednou z nejvýraznějších událostí by se měl stát Medový jarmark,
ke kterému máme přislíbenou
spolupráci odborníků na včelaření z Českého svazu včelařů. Medový jarmark bude splňovat účel jak
vzdělávací (přednášky), tak zábavní (kuchařská show, veřejné medobraní). Bohatý doprovodný program se stane atrakcí pro všechny
návštěvníky.
Závěrem tedy nezbývá než vás
všechny pozvat do Koterova na návštěvu některé z připravovaných
akcí nebo jen tak na prohlídku zrekonstruované návsi a jejího okolí.
Vladimír Černý,
Iveta Honzíková
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Na Slovanech září náš vánoční strom
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle našeho Zpravodaje, na
první adventní neděli, tj. 1. prosince 2013, se uskutečnilo slavnostní
rozsvícení ozdobeného stromu před
slovanskou radnicí, čímž byl zároveň také zahájen už 11. ročník Adventního zpívání.
Již před půl čtvrtou hodinou se u
radnice začali shromažďovat první
lidé, kterých nakonec přišlo, podle našeho hrubého odhadu, asi 300,
od těch nejmenších v kočárku až po
seniory. Od začátku bylo možné zakoupit rukodělné výrobky ve stánku Mateřského centra Barvínek,
kde se také podávalo i něco teplého pro zahřátí.
Po úvodním slově všechny přítomné pozdravil 1. místostarosta
našeho obvodu Mgr. Jan Fluxa. Poté jako už tradičně zahájil hudební část adventního odpoledne ze
střechy naší radnice Žesťový soubor ZUŠ z Chválenické ulice několika skladbami, během kterých byl
strom rozsvícen. Opět se ukázalo,
že náš živý strom pokaždé překvapí a díky bohaté výzdobě a nasvícení je naprosto dokonalý, což přihlížející jednoznačně ocenili. To
už se svými koledami vystoupil i
druhý účinkující, také již tradiční,

Na rozsvěcení vánočního stromu přivítal všechny přítomné
Mgr. Jan Fluxa, místostarosta MO P2-Slovany
folklórní soubor Meteláček ze stejné umělecké školy.
O letošní Adventní zpívání byl
mimořádný zájem, takže nám původní termíny nestačily a dokonce
třikrát se přihlásily hned tři soubory po sobě, tedy celkem 15 účinkujících souborů z mateřských,
základních i středních škol, ale i
z mateřského centra a občanského sdružení.
V průběhu prvního nedělního zpívání byla zahájena Sbírka tříkrálo-

vá, kdy každoročně ve spolupráci s
Městskou charitou vybíráme na pomoc potřebným. Část peněz je vždy
určena i pro denní stacionář pro nemocné Alzheimerovou chorobou, jedinečné a potřebné zařízení, které
funguje u nás na Slovanech v Hradišťské ulici.
Na závěr byli všichni pozváni na
Zpívání vánočních koled s Českým
rozhlasem, které bude i před naší radnicí ve středu 11. 12. 2013 od
18:00 hodin, aby přišli v neděli 15. 12.

2013 do Koterova na Vánoční charitní trhy a také aby nezapomněli,
pokud na stránkách www.idnes.cz
bude anketa probíhat, hlasovat o
nejhezčí strom – už dvakrát po sobě
strom na náměstí Republiky vyhrál,
tak proč nevyhrát i potřetí?
A nově již můžeme hlasovat i o našem stromě na adrese www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/. Děkujeme za podporu.
Krásné svátky vánoční všem!
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Rekonstrukce úpravny vody zahájena

Na snímku uprostřed místostarostka MO P2-Slovany Irena Rottová.
Foto k článku: Marta Černická

Dne 25. září 2013 byla slavnostně zahájena rekonstrukce a modernizace plzeňské úpravny vody,
kterého se osobně zúčastnila také
místostarostka slovanského obvodu Irena Rottová. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií, kon-

krétně Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavba celkem za
1,1 miliardy korun má být ukončena k 31. březnu 2016. Z Fondu soudržnosti Evropské unie město Plzeň

získalo 674 milionů korun a ze Státního fondu životního prostředí obdrží dalších 40 milionů korun. Modernizací úpravny vody má dojít k
zajištění vyšší kvality pitné vody v
platných parametrech a k posílení
výkonu současného zařízení.
Dlouhodobě významným a častým
problémem razantní a rychlé změny jakosti surové vody z řeky Úhlavy je srážková činnost, proto je cílem projektu zajistit vyšší kvalitu
pitné vody a stanovit výkon úpravny vody na maximálně 1 000 litrů
za sekundu.
Návrh koncepce rekonstrukce
vody byl vypracován v roce 2007
a stanovil čtyři základní doporučení. Prvním z nich je změna výkonu úpravny vody pro dlouhodobý výhled, dále doplnění a oprava
technologické části úpravny vody,
rekonstrukce a sanace stavebních
konstrukcí a především zajištění
kvality pitné vody v platných parametrech. Od roku 2011 má plzeňská
úpravna vody výjimku od krajské
hygienické stanice. S ohledem na
rychlé a nutné řešení bylo rozhod-

Sběr zářivek – otázky a odpovědi
Proč sbírat světelné zdroje?
Zářivky i úsporky obsahují malé
množství rtuti, a pokud se rozbijí,
rtuť se uvolní do okolí a může poškodit životní prostředí nebo lidské
zdraví. Ačkoli jde jen o malé množství rtuti, je velmi důležité odevzdávat světelné zdroje v nerozbitém stavu na místa k tomu určená. Jedině tak bude
zaručeno jejich předání
odborné ﬁrmě, která se
na recyklaci úsporných
světelných zdrojů specializuje.
Nesprávné zacházení
s vysloužilými světelnými zdroji má rovněž
právní rozměr. Pokud
odložíte použité zářivky jinam než na místo
zpětného odběru, může
vám obecní úřad podle
zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 20
000 Kč. A zpětný odběr
má vedle ekologického také svůj
ekonomický rozměr. Míra materiálového využití vysloužilé zářivky
je až 96%. Správnou recyklací se tak
získávají důležité suroviny.
Kolik za zpětný odběr zaplatíte?
Za zpětný odběr vysloužilých zářivek nic neplatíte. Finanční částku, tzv. příspěvek na recyklaci, odvádějí výrobci a dovozci. Příspěvek
je pak zahrnut v ceně nové zářivky.
V současné době již u malých el.
spotřebičů neplatí dříve uzákoně-

ná povinnost vykazovat zvlášť příspěvek na likvidaci – zpětný odběr
( recyklaci).
Co sbírat?
Lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru nepatří běž-

né, ale ani reﬂektorové a halogenové žárovky. Jejich místo je v popelnici se směsným odpadem.
Jak je zajištěn sběr a správné
nakládání s odloženými zářivkami v našem obvodě?
Kromě odložení u prodejců mohou
naši občané pro zpětný odběr těchto osvětlovacích těles využít i služeb
obou sběrných dvorů v našem obvodě (Koterovská 522/168, Lobezská
15a). Vlastní nakládání s odloženými světelnými zdroji je smluvně
zajišťováno společností EKOLAMP

s.r.o. (tzv. kolektivním systémem).
Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za něž plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů a
svítidel, které jim ukládá zákon o
odpadech. Za tímto účelem EKOLAMP na území České
republiky provozuje systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení. EKOLAMP je neziskově orientovaná společnost, která se zavázala
za své účastníky sbírat
všechna použitá osvětlovací zařízení bez ohledu
na značku a datum, kdy
tato elektrozařízení byla
uvedena na trh. Spoluprací s kolektivním systémem je garantováno, že
s odloženými světelnými
zdroji bude nakládáno v
souladu s platnou legislativou a bude zajištěna maximální
recyklace při eliminaci případných
ekologických škod, způsobených při
nesprávném nakládání s úspornými osvětlovacími tělesy.
Mnoho zajímavého z této oblasti
je možno též zjistit přímo na webových stránkách společnosti EKOLAMP (www.ekolamp.cz)
OŽP – Ing. Jan Vajz
(s využitím některých materiálů
společnosti EKOLAMP s.r.o.)

nuto, že rekonstrukce bude postupovat tak, aby především zajistila
vyšší kvalitu pitné vody.
Zhotovitelem stavby je akciová
společnost SMP CZ, a. s.
První úpravna vody s kapacitou 450
l/s založená na principu vícestupňové
ﬁltrace byla postavena v Plzni v roce
1926. Další s výkonem 500 l/s byla postavena v roce 1969 a v devadesátých
letech byla dokončena zatím poslední s
výkonem 1000 l/s. Technologická linka
úpravny vody umístěná v komplexu
budov je vybavena dvoustupňovou separací s chemickým srážením síranem
hlinitým skládající se ze sedimentačních nádrží a pískových ﬁltrů. Technologie úpravny vody byla rozšířena o
ozonizaci, ztvrzování a hygienické zabezpečení, které jsou společné pro obě
provozované úpravny vody.

Peníze na Božkovský
ostrov budou?
Na vybudování průlehu Božkovského ostrova žádá město Plzeň dotaci z Operačního programu Životní
prostředí. Projekt „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova
obsahuje stavbu nového propojovacího koryta mezi nepoužívaným náhonem a řekou Úslavou a měl by přispět k ochraně a obnově přirozených
odtokových poměrů v území a k omezování vzniku rizikových situací.
Městský obvod Slovany má možnost získat prostřednictvím města Plzně na tuto akci ﬁnanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 6 – Optimalizace vodního režimu krajiny.
Předběžný rozpočet je 6 567 tisíc korun. Podání žádosti již schválili zastupitelé.
Projekt průlehu na Božkovském
ostrově byl konzultován s Agenturou ochrany přírody
a krajiny a jeho realizace je jednou
z dalších investičních akcí postupné
vybavenosti tohoto odpočinkového
místa. Je zde již vybudována in-line
dráha a pěší stezky s ﬁtness přístroji. V roce 2013 byl podpořen projekt
„Greenways-cyklostezka přes Božkovský ostrov“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který se v současné době buduje. Součástí tohoto projektu je i výstavba propusti křížící budoucí průleh s cyklostezkou na ostrově.
V současnosti se upravuje projektová dokumentace, územní rozhodnutí je vydáno a obvod bude žádat o
stavební povolení.
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100 let kostela Panny Marie Růžencové…
Plzeňská čtvrť Slovany poslední
dobou rozkvetla. Domy se opravily,
mnohé se vybarvily a některé nové
postavily. Na Jiráskově náměstí se nachází už 100 let kostel postavený ve
stylu s prvky secese. Má okolo sebe
krásnou zahradu, zátiší, kde i bylinky
mají své pěkné záhonky. Je zde místo pro rozjímání, ale i pro odpolední
kluby pro šikovné holky a kluky. Během roku se pořádají různé akce jak
vzdělávací, tak kulturní - varhanní
koncerty, výstavy fotograﬁí, v letním
období také výstava bylinek…
Přišel podzim a v měsíci říjnu, u
příležistoti 100 let od posvěcení kostela Panny Marie Růžencové, vyvrcholil celoroční festival duchovní kultury a vzdělávání. Jako součást tohoto
programu jsme mohli zhlédnout výstavu fotograﬁí „Století růžencového
chrámu“ v sále kláštera, koncerty z

cyklu „Varhanní podzim“, odpoledne s básněmi osobností spjatých se
zdejší farností, odbornou historickou
přednášku na téma „Církev a společnost v průběhu jednoho století“
a také nádherný podvečer s dobovou
hudbou k mariánským modlitbám
a veršům napříč staletími.
Doba Adventu a Vánoc se blíží a
můžete ji prožít se svými přáteli například při výtvarné dílně nebo zdobení perníčků při akci s názvem Advent v klášteře, která proběhne 14.
12., s hudebními pořady zde v kostele s nádhernou akustikou nebo při
vánoční prohlídce kostela 25. prosince s výkladem o jeho pohnutých
dějinách i neobvyklé kráse. Přijďte
se podívat se svými přáteli a okusit
příjemnou atmosféru.
FOTO: Karel Pulicar

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
slavnostních
v roce
2014:
Termíny
slavnostních obřadů
obřadů v roce
2012:
2., 24. 4.,
26. 6., 18.
9. a 20.
2012 2014
18.02.,28.22.04.,
17.06.,
16.09.
a 11.
18.11.
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:

..............………………………………………

Iva a Karel Pulicarovi

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 MO
důchodců
Plzeň 2 –vSlovany
„Setkání důchodců
Plzeň 2MO
- Slovany“
Kulturním domě v
Kulturním domě
v Šeříkově
ulici“ 80 let věku, 85
Šeříkové ulici,v blahopřání
občanům,
kteří oslaví
(v roce
2012
se budou
ve dnech
29. 2.,
28. 3., 25. 4., zlaté,
let věku,
90 let
věku
a více, konat
slavnostní
obřady
u příležitosti
26.platinové
9., 31. 10. a
11. 2012 od
16 dov19obřadní
hodin) síni Úřadu
diamantové,
a 28.
briliantové
svatby
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blaobčanům, kteří oslaví 80 let věku,
hopřáníBlahopřání
v rodině.
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní
obřady uMO
příležitosti
diamantové,
„Setkání důchodců
Plzeň 2 - zlaté,
Slovany“
v roce 2014platinové
se budou
a briliantové
svatby
v obřadní
síni Úřadu
městského
konat
ve dnech
29.01.,
26.02., 26.03.,
30.04., 24.09.,
29.10.obvodu
a 26.11.
Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská
83, Plzeň,
2014 od 16
do 19 hodin.
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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OCENĚNÍ POLICISTÉ

Práce v „Šeříkovce“
pokračují

Ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže ocenil v polovině listopadu naše
oddělení památečním erbem za „trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje“.
npor. Ing. Bc. Martin Černý

Budova kulturního domu v Šeříkové ulici v letošním roce doznala určité změny. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro sál, stejně jako úpravy
samotné restaurace. ÚMO Plzeň
2 – Slovany má zájem, aby se postupně zrekonstruovaly veškeré
prostory v tomto kulturním domě. Z tohoto důvodu bude ještě do
konce tohoto roku provedena rekonstrukce kuchyně včetně všeho základního vybavení tak, aby
zde bylo možno plnohodnotně
vařit, a tím se ještě zatraktivnilo využití restauračních prostor.
Pro realizaci zakázky „Kulturní
dům Šeříková 13 – rekonstrukce
kuchyně“ byla na základě výběrového řízení vybrána stavební
ﬁrma SILBA – Elstav s.r.o., která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu 998 601,- Kč. Vč.
DPH. V roce 2014 má ÚMO Plzeň
2 – Slovany plán minimálně projekčně připravit úpravu prostor
sálu a předsálí.

Právník vám radí
Dobrý den, vlastním byt, který
delší dobu pronajímám a nový nájemník chce v bytě přihlásit trvalé bydliště kvůli příspěvku na
bydlení. Ovlivní toto přihlášení
nějak nájemní vztah? Může mít
nájemník trvalé bydliště v bytě
přihlášené i když už v něm nájem skončil?
Na úvod je třeba uvést, že z přihlášení trvalého bydliště nájemníka ve Vašem bytě Vám vůči nájemníkovi neplynou žádné zvláštní povinnosti, neboť hlášení trvalého bydliště má pouze evidenční
charakter.
Pokud nájem skončí a nájemník
si trvalé bydliště z Vašeho bytu neodhlásí, můžete jako vlastník bytu podat na příslušném obecním
úřadě žádost o vymazání trvalého
bydliště bývalého nájemníka z evidence. V rámci této žádosti je třeba
prokázat, že jste vlastníkem předmětného bytu (tj. doložit nabývací
titul k vlastnictví bytu – např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, rozhodnutí o nabytí bytu v rámci dědického řízení apod.) a dále že nájemní vztah již skončil (tj. nájemní smlouvou, případnou výpovědí
či písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem). Příslušný
obecní úřad pak provede výmaz trvalého bydliště bývalého nájemníka z Vašeho bytu i bez součinnosti
nájemníka.
Je však třeba upozornit na mož-

ná rizika spojená s přihlášením trvalého bydliště do pronajímaného
bytu. Pokud je totiž proti nájemníkovi jakožto povinnému vedeno
exekuční řízení, může se stát, že při
zabavování majetku v místě trvalého bydliště nájemníka bude v rámci exekuce zabaven i Váš majetek
jako majetek vlastníka bytu (např.
vybavení bytu apod.). I v takovém
případě je však možné se bránit, a
to podáním návrhu na vyškrtnutí Vašich věcí ze soupisu exekutorem zabaveného majetku, přičemž
je třeba prokázat Vaše vlastnictví
k těmto věcem (např. účtenkami,
kupní smlouvou apod.). Návrh na
vyškrtnutí věcí ze soupisu je třeba podat exekutorovi, který věc
pojal do soupisu, a to nejpozději
do 30 dnů ode dne kdy se navrhovatel o soupisu věcí dozvěděl. O tomto návrhu rozhodne příslušný exekutor do
15 dnů od jeho doručení. Pokud
s vyškrtnutím věci ze soupisu povinný (dlužník) souhlasí nebo pokud během exekuce vyjde najevo, že
povinnému věc nepatří či patřit nemůže, exekutor vždy vyškrtne věc
ze soupisu (viz § 68 zák. č. 120/2001
Sb., exekuční řád, v platném znění).
Pokud příslušný exekutor návrhu
na vyškrtnutí Vašich věcí ze soupisu nevyhoví, můžete do 30 dnů od
doručení rozhodnutí exekutora o
nevyhovění Vašemu návrhu podat
žalobu na vyloučení věci z výkonu
rozhodnutí dle zák. č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu, v platném znění.
S ohledem na výše uvedené proto zvažte, zda může v budoucnosti
nastat zabavení Vašeho majetku v
pronajímaném bytě z důvodu exekuce na nájemníka a pokud tato situace nastane, doporučuji ji bezodkladně řešit (viz výše).
Dále je třeba podotknout, že s
účinností nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012
Sb.), která má nastat 1.1.2014, dojde
k několika změnám i ve
vzta-

hu k
nájmu
bytu. Dovoluji si proto
níže uvést některé z těchto změn,
které se k nájmu bytu vztahují.
Od 1.1.2014 bude např. opět možné, aby byl nájem bytu automaticky prodloužen, pokud nájemce po
dni, kdy měl být nájem ukončen,
byt obývá po dobu alespoň 3 měsíců a není vyzván pronajímatelem
k tomu, aby byt opustil. V nájemní smlouvě je však možné toto automatické prodloužení nájmu předem vyloučit.

Nový občanský zákoník dále přináší změnu podmínek při výpovědi nájmu bytu. Pronajímatel nově již nemá povinnost u žádného
výpovědního důvodu žádat soud
o předchozí přivolení k výpovědi
(jak tomu bylo doposud dle stávajícího občanského zákoníku, tj. zák.
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v
platném znění) a v některých případech (viz níže) může pronajímatel nájemci dát výpověď z nájmu
bytu i bez výpovědní doby.
O takový případ se jedná
např. pokud nájemce
nezaplatí nájemné a
úhradu za služby spojené s nájmem za dobu
3 měsíců, což je dle nového občanského zákoníku považováno za hrubé porušení povinností nájemce. Pokud nájemce dlužný nájem
a úhradu za služby spojené s nájmem po předchozí výzvě pronajímatele v přiměřené dodatečné lhůtě neuhradí a pronajímatel nájemci nájem vypoví a vyzve jej k tomu,
aby byt opustil, nájemce je povinen
byt opustit.
S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku proto doporučuji obrátit se na advokáta za účelem zrevidování Vaší stávající nájemní smlouvy a případně vypracování nové nájemní smlouvy zohledňující veškeré relevantní změny v
právní úpravě nájmu bytu.
Mgr. Monika Vítovcová
advokátka
tel.: +420 775 161 106
www.akvitovcova.cz
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Stručně: Co se od ledna 2014 změní pro společenství vlastníků v souvislosti s novým občanským zákoníkem
Od ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ),
který přináší změny i do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ). Problematika bytového
vlastnictví a spoluvlastnictví je
nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ. Společenství
nemusí kvůli účinnosti NOZ nyní
či hned na počátku příštího roku
něco nezbytně udělat, na reakci na
NOZ bude čas.
Hlasování na shromáždění
Protože se řada vlastníků neúčastní shromáždění, bývá problém
přijmout některá rozhodnutí, protože např. pro přijetí usnesení o běžné rekonstrukci a modernizaci domu je zapotřebí souhlasu tří čtvrtin všech vlastníků. Řada SVJ měla tak problém například zateplení
domu vůbec schválit. Nové je to, že
k přijetí rozhodnutí v naprosté většině záležitostí bude stačit souhlas
většiny hlasů přítomných vlastníků. A to tehdy, pokud stanovy nebo
zákon kvórum pro to či ono rozhodnutí nezvýší.
Rozhodování mimo shromáždění

Vezmi Telefon

´
a prijd
se k nam
pobavit.
´
Naproti klientskemu
 ´
centru Plzenskeho
servisu,
 Slovany
´
castkova
45, Plzen,

www.plzenskyservis.cz

NOZ nově zavádí i možnost přijmout usnesení SVJ i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv.
způsobem per rollam pro případy
uvedené v NOZ.
Způsobilosti být členem voleného orgánu SVJ podle NOZ
Členem voleného orgánu, tedy například výboru, se může stát nejen

Křest vzpomínkové
knihy o Slovanech
Nová kniha „Obrazy paměti“
vznikla v souvislosti s projektem Příběh Světovaru, který se
postupně proměnil v příběh celého obvodu Plzeň 2 - Slovany. Jde
o soubor vzpomínek a vyprávění osob, které na Slovanech žijí
nebo žily podstatnou část svého
života. Knihu představíme veřejnosti ve čtvrtek 19. 12. od 16:00
hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 2,
Koterovská tř. 83.
Vzpomínky pro knihu poskytlo sedm pamětníků - Jiří Egermaier, Marcela Machálková,
Růžena Krásná, Anna Hostičková, Václav Simbartl, Zdeňka Rumlová a František Řezáč.
Texty vznikaly ve spolupráci s
Katedrou sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Původní biograﬁcké rozhovory byly
následně upraveny do podoby
souvislého vyprávění. Mapu-

jí osobní historii i historii obvodu a jednotlivých míst, která již často neexistují nebo se
výrazně proměnila. Kniha zachycuje atmosféru doby, rodinných vztahů a společenských
poměrů.
„Knihu pokřtí zástupci společnosti Plzeň 2015 o.p.s. a Úřadu městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany. Následovat bude čtení z knihy, projekce fotograﬁí a
ukázka projektu Skryté město,
která představí, jak budeme se
získanými příběhy a vzpomínkami pracovat dál. Nebude chybět občerstvení a autogramiáda,“ doplňuje Helena Dienstbierová Šimicová, autorka projektu Příběh Světovaru.
Kontaktní osoba:
Helena Dienstbierová Šimicová, simicova.h@seznam.cz,
777 793 735

člen společenství, tedy vlastník bytu či nebytového prostoru, ale nově i „cizí“ osoba. Podmínkou je, že
tato osoba je svéprávná (věk 18 let)
a bezúhonná ve smyslu předpisu
upravujícího živnostenské podnikání a že to stanovy nezakazují.
NOZ na rozdíl od dnešního zákona
o vlastnictví bytů nepředepisuje,
kolik členů má mít výbor SVJ ani

délku jeho funkčního období. Obojí se řídí stanovami. Pokud stanovy
délku funkčního období neupravují, je pětiletá.
Změna stanov
NOZ velmi zvýší význam stanov
společenství. NOZ stanoví tříletou
lhůtu pro přizpůsobení stanov SVJ
ustanovením NOZ, v případě názvu SVJ odporujícího ustanovením
NOZ stanoví NOZ dvouletou lhůtu. NOZ stanoví, že ta ustanovení
stanov SVJ, která jsou v rozporu s
donucujícími (závaznými) ustanoveními NOZ, pozbývají závaznosti
(přestanou být použitelná) 1. 1. 2014
a použije se v takovém případě přímo ustanovení NOZ.
Přejeme všem čtenářům příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Pokud máte dotazy související se správou nemovitostí, obraťte se na nás.
Za Plzeňský servis s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová
Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
e-mail: castkova@plzenskyservis.cz
www.plzenskyservis.cz

Jiří Egermaier
Marcela Machálková
Růžena Krásná
Anna Hostičková
Václav Simbartl
Zdeňka Rumlová
František Řezáč
Obrazy paměti /
Plzeň 2 — Slovany
Přijměte pozvání na křest knihy Obrazy paměti / Plzeň 2 — Slovany.
Kniha zachycuje osobní historii pamětníků, atmosféru doby,
rodinných vztahů a společenských poměrů.
Čtvrtek 19. 12. 2013 od 16:00 hodin,
zasedací místnost Úřadu městského obvodu
Plzeň 2 — Slovany, Koterovská tř. 83.
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Nový občanský zákoník – nový etický kodex
Od l. ledna 2014 vejde v platnost
Zákon č. 89/2012 Sb., tzv. občanský
zákoník, který je také nazýván novým etickým kodexem. Tento nový
občanský zákoník /NOZ/ obsahuje
3081 paragrafů a je zákonem pro život. Důležitou informací je i to, že
se vrací k tradičním pojmům, kterým lidé rozumějí. NOZ stanoví nebo zpřesňuje pravidla pro případy,
které dosavadní soukromé právo řeší jen stroze nebo vůbec.
- Smyslem a účelem nového občanského zákoníku je, až na výjimky, upravit soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom ko-

dexu. Nový zákoník klade důraz na
naše demokratické právní tradice
i na principy soukromého práva
v Evropě.
- Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí
a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu
blízkých takovým způsobem, jenž
nezpůsobí bezdůvodně újmu druhým. Soukromé právo nestojí jen
na psaném textu zákona, ale vyvěrá i z obecných zásad, z nichž některé jsou psané, jiné nepsané. Mezi nejvýznamnější patří: chovat se
poctivě (v souladu s dobrými mra-

Strážníci poučili seniory
Městská policie Plzeň uspořádala
v domě služeb Exodus v Třemošné
pro plzeňské vozíčkáře besedu, která byla především zaměřena na bezpečnost. Odbor analýzy a preven-

ce kriminality MP Plzeň připravil
přednášku na témata: podomní prodej, domácí násilí a doprava.
Strážníci seznámili účastníky s
nejčastější trestnou činností páchanou na starších lidech a zdravotně
postižených občanech. Povídali si s
nimi o nebezpečných situacích, se

kterými se mohou setkávat v běžném životě a rovněž je informovali o rizikových místech, kde dochází nejčastěji ke kapesním krádežím
(MHD, supermarkety, tržnice...). Během besedy shlédli vozíčkáři DVD s názvem
„Nebezpečný věk“, kde
jsou názorně ukázány
případy a situace, které se seniorům skutečně přihodily. Metodici
vysvětlili, jak je možné rizikovým situacím
předcházet. Na seniorech je často pácháno
i domácí násilí. Na besedě se proto také hovořilo o tom, jaké jsou
možnosti obrany proti
takovému jednání a kam se obrátit s žádostí o pomoc. Na závěr věnovali strážníci všem, kteří se besedy zúčastnili, drobný dárek na
památku.
Andrea Vlčková,
metodik prevence kriminality

vy), nikomu bezdůvodně neškodit,
dodržovat smlouvy a dát každému,
co mu patří.
- Občanským zákoníkem se řídí
všechna soukromá práva i povinnosti osob, nejsou-li upraveny ve
zvláštních zákonech.
Náš úřad připravuje pro občany
semináře, aby se mohli seznámit
s obsahem nového občanského zákoníku. Školení pro veřejnost a
neziskové organizace se budou
konat v KD Šeříkova, pravděpodobně v lednu a v únoru, přesné
datum zveřejníme na našich webových stránkách a vývěskách.

zvládnout veškeré procesy s tímto související.
V současné době není zapotřebí,
aby držitelé sKaret z vlastní iniciativy vyvíjeli úsilí a na příslušných
úřadech práce zjišťovali, jak mají postupovat. V průběhu měsíce
listopadu 2013 by měl úřad práce
svým klientům odeslat informativní dopis s doporučením, jak mají v
této situaci postupovat. V případě,
že klient ÚP nyní přijímá výplatu
dávek převodem na svůj bankovní účet přímo nebo převodem prostřednictvím technického účtu k
sKartě , přijaté změny se ho týkat
nebudou. Proces ukončení se nedotkne ani klientů, kterým byla
sKarta vydána, jejím prostřednictvím však žádné dávky nepobírají.
V tomto případě není nutné úřadu

Odvoz vánočních stromků
bude v MO Plzeň 2 – Slovany
zahájen v týdnu od 6. 1. 2014
úklidovými firmami a dále bude zajišťován dle
potřeby. Žádáme slovanské
občany, aby své
stromky, nejlépe
svázané, odkládali ke svým odpadovým nádobám, odkud je budou ﬁrmy průběžně odvážet.
Odbor ŽP

Informace o Průvodcích
Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 –
Slovany informuje občany, že má
k dispozici pro všechny zájemce
zdarma brožury (průvodce) vydané Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně, které pomáhají občanům orientovat se v široké nabídce nejen sociálních služeb,
ale i zdravotní péče, vzdělávání nebo v pestré škále vhodných volnočasových aktivit.
Průvodci obsahují informace o
pobytových zařízeních sociálních
služeb, ale také nabídku služeb
prováděných v domácím prostředí, jako jsou masáže, pedikúra, kadeřnické služby, nákupy, opravy v
domácnosti a podobně. Dále zde
občané naleznou nejrůznější kontakty např. na služby Odboru sociálních služeb Magistrátu města
Plzně, kontakty na pracovníky sociálních odborů Úřadů městských
obvodů Plzeň 1-4, zdravotnická zařízení, půjčovny kompenzačních
pomůcek, poradny apod.
Rodiny s dětmi zajisté uvítají přehledného průvodce, ve kterém na-

Karta sociálních systémů končí
Dnem 1. 11. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 306/2013 Sb., který ruší kartu sociálních systémů, veřejnosti známou jako sKartu. Vzhledem k počtu klientů, kterým Úřad
práce ČR do 31. 10. 2013 tuto kartu
vydal, proces spojený se zánikem
sKarty bude probíhat postupně, a
to v příštích 6 měsících. Deﬁnitivním ukončením její existence
je datum 1. 5. 2014.
V současné době je důležité, aby
občané, kterým byla karta vydána, měli veškeré potřebné informace, podle nichž se budou řídit tak,
aby pro příjemce nebyla narušena
plynulost výplat pobíraných dávek
a příslušné krajské pobočky ÚP
prostřednictvím svých kontaktních pracovišť byly schopny jak
technicky, tak i administrativně

Svoz vánočních stromků

práce cokoli oznamovat.
Jiná situace však nastane u klientů, kteří si své sociální dávky vybírají v hotovosti u bankomatů nebo kartami platí u obchodníka. U
těchto klientů je nezbytností, aby
postupovali v souladu s doporučeními uvedenými v dopise ÚP ČR a
nejpozději do 31. 1. 2014 osobně nebo písemně oznámili kontaktnímu
pracovišti ÚP ČR, zda chtějí, aby
jim byly nadále vypláceny sociální
dávky poštovní poukázkou, anebo
převodem na bankovní účet, jehož
číslo zároveň sdělí.
Pokud klient, který dnes čerpá
dávky prostřednictvím sKarty,
neposkytne potřebnou spolupráci a nový způsob výplaty dávky
nesdělí, ÚP již v dubnu 2014 poukáže výplatu na poslední známou

leznou řadu tipů, kam se svými dětmi v Plzni a blízkém okolí na výlet,
za poznáním či dobrodružstvím.
Naleznou zde například mateřská centra, hlídání dětí a soukromé školky, cvičení pro děti, volnočasové aktivity a kroužky pro děti
nebo přehled dětských hřišť a sportovišť v jednotlivých městských obvodech.
Na Odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 – Slovany jsou občanům k
dispozici tito průvodci:
- Průvodce světem (nejen) sociálních služeb pro seniory ve městě
Plzni (říjen 2013)
- Malý průvodce symptomy duševních obtíží pro seniory (říjen
2013)
- Průvodce po mapě životních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou? (říjen 2013)
- Průvodce (nejen) pro rodiny s
dětmi aneb Kam s nimi v Plzni?
(listopad 2012)
- Kudy, kam a jak v Plzni o berlích
a na vozíku (listopad 2011)

adresu, tj. na oznámenou kontaktní adresu nebo adresu trvalého pobytu.
Zvýšenou pozornost zániku sKarty by měly věnovat osoby se zdravotním postižením, kterým tato
karta slouží zároveň jako průkaz
osoby se zdravotním postižením.
Bez ohledu na platnost vyznačenou na průkazu, k datu 30. 4. 2014
jejich platnost končí. Jejich držitelé si budou muset na příslušném
pracovišti ÚP zajistit výměnu této
speciální karty za nový, náhradní
typ průkazu osoby se zdravotním
postižením. Správní poplatek se
za vystavení nového průkazu neplatí. Platnost nově vystavených
průkazů osob se zdravotním postižením může být maximálně do
31. 12. 2015.
Zrušené karty se nebudou vracet Úřadu práce ČR ani České spořitelně.
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TIP NA PŘEDVÁNOČNÍ NÁKUP

Vánoce doslova klepou na dveře a všichni se snažíme udělat radost svým nejbližším. Velký výběr různého zboží můžeme na Slovanech najít například v rozmanitých obchodech Galerie Slovany, která patří zatím stále k jedinému většímu obchodnímu komplexu v našem obvodě.

Kde nejraději čtete?
Výsledky průzkumu, který v
květnu letošního roku uskutečnily Národní knihovna a Ústav pro
českou literaturu AV mezi obyvateli ČR jsou zhruba tyto:
- 84% obyvatel v ČR přečte
alespoň 1 knihu za rok
- 32 % navštíví alespoň 1x
ročně veřejnou knihovnu
- každý za rok přečte v průměru 13 knih
- nejoblíbenější knihou se letos stala Babička Boženy Němcové
Otázek, na které lidé odpovída-

li, bylo více, žádná však nezkoumala, KDE lidé nejraději čtou.
A tak, když začal v říjnu Týden
knihoven, jsme tuto otázku formou anonymní ankety položili
svým čtenářům.
Během měsíce jich odpověděla asi stovka. Jako nejoblíbenější místo na čtení nejčastěji uváděli postel. Drtivá většina čtenářů navíc vyžadovala na čtení ticho a klid.
Z dalších odpovědí vybíráme:
„Je mi to jedno. Čtu ráda!“
„Všude!“
„V knihovně.“

„V absolutním tichu na gauči.
Po práci se na čtení těším jako
malé dítě na čokoládu.“
Asi ze všech nejlépe se ale vyjádřila naše dlouholetá čtenářka
paní Jana Březinová. Zde je malá ukázka:
„VŠUDE, kde zavládla pohoda
a je klid,
kde můžem do kouta s knížkou
se uchýlit,
obracet v tichu po listu list,
o časech dávno minulých číst,
s hrdinou udatným proti
zlu bojovat,
za štěstím vzdáleným přes hory
putovat…

Divadlo J. K. Tyla
přeje šťastné Vánoce
Když věnujete svým blízkým, přátelům nebo známým jako vánoční dárek předplatné do Divadla J. K. Tyla
v Plzni na rok 2014, věnujete jim nejen řadu činoherních, operních, muzikálových, operetních či baletních
představení. Tentokrát abonenti,
samozřejmě včetně občanů našeho
městského obvodu, dostanou v rámci
předplatného výhodnou možnost navštívit jak Velké a Komorní, tak poprvé již také nové plzeňské divadlo.
Přímo k Vánocům připravilo Divadlo J. K. Tyla navíc tři cenově výhodné balíčky, které mohou jako dárek udělat nemenší radost. Každý z
těchto svátečních balíčků skrývá jiné dvě úspěšné inscenace. Pod označením „Klasika“ naleznete balet Anna Karenina a komedii Pygmalión. S
názvem „Rodiče s dětmi“ vás divadlo
zve na muzikál Adéla ještě nevečeřela a na operu Tajemství. A pod pojmenováním „Nejen pro mladé“ objevíte dva muzikály – Footloose aneb
Tanec není zločin a Monty Python´s
Spamalot. Divadlo J. K. Tyla tedy už
zabalilo hned několik vánočních dárků a přeje vám šťastné prožití svátečních dnů.
(pd)

Každý z nás JINDE asi
pro čtení SVÉ místo má,
leckdo je možná nenajde,
ač bývá nejčastěji
na dosah ruky – DOMA.“
Paní Březinové i všem ostatním
čtenářům, kteří se ankety zúčastnili, patří náš dík.
Za OK Slovany
Ingrid Posoldová

Otázka ale zněla KDE.

Před zimou nezapomeňte na vodoměry!
O slovo se přihlásila zima, a proto je čas postarat se o vodoměry.
Vodoměry poškozené mrazem jsou
obvyklým problémem a ani každoroční podzimní varování nezabrání
jejich výskytu v celé řadě případů.
Nefunkčnost vodoměrů způsobuje v
největší míře právě mráz. Abychom
předešli jejich zamrznutí a následným škodám, vyplatí se věnovat pozornost přípravě na nejchladnější
období v roce. Věnujte tedy pozornost jednoduchým doporučením,
která vám pomohou se účinně vy-

hnout problémům.
K poškození vodoměrů mrazem dochází nejčastěji na chalupách, chatách a ve venkovských staveních,
kde jsou měřiče umístěny např. ve
venkovních šachtách. V tom případě doporučujeme uzavřít přívod
vody před vodoměrem a potrubí za
ním vypustit. Pokud je rozvod opatřen uzávěrem před i za vodoměrem,
je vhodné uzávěr za měřidlem ponechat otevřený a celou sestavu obalit
izolační vrstvou. Při výběru izolace
bychom měli volit takový materiál,

který nepodléhá hnilobě, například
polystyren. Zcela nevhodné jsou pro
tyto účely textilie (deky apod.).
Rovněž je důležité zabezpečit vodoměr proti vnějšímu zaplavení. Nicméně mráz ohrožuje také vodoměry
umístěné uvnitř budov, a to zejména
tam, kde nemovitost není v zimním
období obývána nebo vytápěna. V
případě delší nepřítomnosti je vhodné uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit.
Chránit vodoměr před poškozením

je ze zákona povinností odběratele, ačkoliv ten není jeho majitelem.
Kromě nemalé částky, kterou odběratel zaplatí za výměnu prasklého
vodoměru, hrozí i únik vody. Ten
se může značně prodražit, zejména,
když jej majitel nemovitosti odhalí
až po delší době. V případě jakýchkoliv dotazů se s důvěrou obraťte na
vedoucího vodoměrné služby na telefonním čísle 377 413 190.
Ing. Kateřina Chmelíčková, MS
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
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Adventní čas U Ježíška
Již podruhé ožije kostelík U Ježíška v adventním a vánočním čase,
ale i na Tři krále. Připravili jsme
pro vás řadu koncertů. Někteří z
hostů se k nám vracejí po loňském
úspěšném koncertování, jako např.
S. N. M z Rokycan, jiní budou v kouzelném prostoru kostelíka poprvé.
Určitě si nenechte ujít např. jedinečný Kudrna koledband nebo koncert seskupení Ostré struny.
V minulém roce se kostel poprvé
otevřel i na Štědrý den a pro betlémské světlo a vánoční atmosféru si do něj přišla asi pětistovka
lidí. Těšíme se, že si cestu k nám
najdete i v roce letošním. Letos se
také zapojíme do akce Plzeňské
betlémy a ten náš si budete moci přijít prohlédnout nejen 24. 12.
od 10.00 do 12.00, ale také 29. 12. od
15.00 do 17.00.
Po velkém zájmu o Tříkrálový pochod bude uspořádán ve spolupráci
s Tříkrálovou sbírkou i na počátku

roku 2014, a to v neděli 5. ledna. Novinkou bude živý betlém před kostelem. Průvod vyjde ve 14.00 z náměstí Republiky, živý betlém bude
začínat v 15.00.
Pokud budete vy nebo vaše ratolesti mít chuť, můžete opět Ježíškovi vyrobit ozdobu. Do kostela ji
můžete přinést při kterékoliv akci. V prodeji budou i oblíbené pohlednice VHRSTI. Výtěžek z limitované edice tradičně poputuje na
další opravy kostela. Velmi nás těší, že v adventním čase se také dva
páry rozhodly U Ježíška vstoupit
do svazku manželského a věříme,
že první společný krok od Ježíška
jim přinese štěstí.
Veškeré informace o vstupném,
rezervace a také informace o možnosti konání svatebních obřadů získáte na kontaktu Alena Kozáková,
602 549 220 nebo alena@kozaci.cz.
Alena Kozáková

HUDEBNÍ ADVENT A VÁNOCE – PLZEŇ 2013
Už 11. rokem pokračují v katedrále sv. Bartoloměje tradiční Adventní půlhodinky, při kterých opět přední čeští varhaníci předvedou své
improvizační schopnosti a při nichž si návštěvníci mohou vychutnat
pravou atmosféru adventu a zklidnění v předvánočním ruchu. Začátek vždy v 15.00, vstup volný.
1. 12. - Pavel Šmolík
8. 12. - Miroslav Pšenička
15. 12. - Jakub Janšta
22. 12. - Jaroslav Tůma
26.12. v 16.00 hodin proběhne v katedrále sv. Bartoloměje slavnostní vánoční koncert, při kterém vystoupí smíšený pěvecký sbor
Pražší pěvci pod vedením sbormistra Stanislava Mistra. Budou uvedeny sborové kompozice na vánoční texty napříč hudebními styly. Na
varhany zahraje regenschori Pavel Šmolík
Závěrem roku již tradičně zveme na další Beneﬁční koncert na
opravu varhan v kostele Panny Marie Nanebevzaté (U Františkánů), který se uskuteční v neděli 29. 12. 2012 od 16.00 hodin v
témže kostele. Vystoupí při něm varhaník Pavel Šmolík a sopranistka Kateřina Falcníková.
První neděli po Novém roce 5.1.2014 se koná tradiční Tříkrálový
koncert v katedrále sv. Bartoloměje v 19.00 hodin, kdy vystoupí Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka (Příbram) a členové Příbramské ﬁlharmonie pod vedením prof. Pavla Šmolíka. Zazní
skladby zejména české provenience s tříkrálovou tématikou: tříkrálové kantáty F. X. a Š. Brixiů a další.

Adventníasvkostele
Vánoce 2013 – biskup Mons. František Radkovský

UJežíškavPlzni
8.prosince201315.00*QarTetkyahosté
KvartetozobcovýchflétenajejichhostézeZUŠChrást.


8.prosince201318.00*Zapalmesvíku
Vždy druhou nedli v prosinci rodie, kterým zemelo dít, na celém svt uctívají památku tchto
dtí.Symbolemjezapálenísvíekv19.00hod.místníchas.Jejichsvtlotaktvoísvtelnouvlnu
pocelézemkoulivprbhuceléhodne.


10.prosince201317.00*AdventníkoncertprosdruženíTy&Já
HudebnílaboratoTy&Já,sborLahodaadtskáhudebnískupinaJentak.


12.prosince201319.00*KoncertPlzeskýchheligonká


13.prosince201316.00
VánoníkoncertíkklávesovéhoaakordeonovéhooddleníZUŠSokolovská


13.prosince201318.00*KoncertkytarovétídyJanyLoudové


15.prosince201317.00*AdventníkoncertkomorníhotriaNoiTre
NejennavánonímelodiesemžetetšitvpodáníplzeskéhokomorníhotriaNoiTre.
TerezaŠtpánková–zpv,AlenaKozáková–kytara,PetrŽižka–flétna.


19.prosince2013–19.00*Kudrnakoledband
KoledovýcrossoverzahrajenejlepšíkoledyodArábiepoValašsko.Nco,cosipedvánocirozhodn
nemžetenechatujít.I.Kudrnakytary,zpv,M.Mareksax,D.Eberlebasa,T.Zimmelbicí,M.
Kudrnováklávesy,zpv.


20.prosince2013–16.30*Ostréstruny.JakohostvystoupíDanaSuchanováharfa
Nevšedníhudebníkombinacipilakytarasirozhodnnenechteujít.Tojsteještneslyšeli:)


21.prosince2013–18.00
S.N.M.Skupinanezávislýchmuzikant–Hudbaprokaždého
Hudebníseskupenísloženézezkušenýchmuzikantsepedstavísrepertoáremširokéhožánrového
rozptí(PinkFloyd,DeepPurple,irskéaskotskébalady,J.Nohavica,BlueEffect,B.Smetana...


22.12.
10.30 hod. katedrála sv. Bartoloměje - mše sv. s přijetím Betlémského světla
24.12.
11:00 hod. nám. Republiky v Plzni - zahájení živého Betléma
12:30 hod. Biskupství plzeňské - setkání a zpívání koled s osamělými lidmi, pořádá Městská charita Plzeň
14:00 hod. nám. Republiky - zpívání koled u vánočního stromu
22:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, Františkánská
ul. - mše sv. z Narození Páně
24:00 hod. katedrála sv. Bartoloměje - půlnoční bohoslužba slova
25.12.
10:30 hod. katedrála sv. Bartoloměje – pontiﬁkální mše sv.
16:00 hod. katedrála sv. Bartoloměje – pontiﬁkální nešpory
26.12.
9:00 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni, Chodské nám. –
mše sv.
29.12.
10:30 hod. katedrála sv. Bartoloměje – mše sv. ze svátku Svaté rodiny s obnovou manželských slibů
31.12.
16:00 hod. katedrála sv. Bartoloměje – mše sv. na závěr občanského roku
24:00 hod kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, Františkánská
ul. – mše sv.

24.prosince2013–10.00–12.00*NaJežíškaUJežíška
JižpodruhénaJežíškakJežíškovi.Pij tesiprobetlémskésvtlo,poslechntesivánoníijinépísn
vpodání Míši Leichta, Jana Ereta, Petra Merxbauera i dua DubnikaLahoda, zaposlouchejte se do
tení Markéty ekanové, prohlédnte si kostelík a Lábkv Pošumavský betlém a tšte se i na další
pekvapení…


29.prosince2013–15.00–17.00*Plzeskébetlémy
VrámciputovánípoplzeskýchbetlémechsibudoumocizájemciprohlédnoutLábkvPošumavský
betlémvnašemkostele.


5.ledna2014–14.00*Tíkrálovýpochod
KamjinambymlijíttikrálovénežkJežíšku?DruhýroníkTíkrálovéhopochodukJežíšku,spojenýs
Tíkrálovou sbírkou se na svou cestu vydá ve 14.00 opt z námstí Republiky. V 15.00 eká na
všechny ped kostelem Živý betlém v podání chrásteckých mladých umlc. Tšíme se na všechny.
Podrobnostipostupnzveejníme.


Bližšíinformacenaleznetenawww.kostelujeziska.czawww.facebook.com/kostelujeziskanebona
kontaktu:AlenaKozáková,602549220,alena@kozaci.cz.

Píjemné prožití svátk vánoních a mnoho pracovních i osobních
úspch v roce 2014
Vám peje
Bc. Dagmar Terelmešová
senátorka Parlamentu eské republiky
regionálníkancelá:Houškova35,32600Plze
tel..:733698631,603356788
email:terelmesova@dobrany.cz;asistentkadt@seznam.cz
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Sportovní gymnázium
otevírá své dveře
V úterý 7. ledna 2014 v 16:30
hod. se koná Den otevřených
dveří pro uchazeče z 9. tříd se zájmem o čtyřletý obor vzdělání Gymnázium
(třída B, všechny druhy sportu).
Zároveň mohou přijít uchazeči z 9. tříd a
Kvart, kteří se
zajímají o studium čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium
(Kvinta, všechny druhy sportu, k
doplnění počtu žáků třídy).
Ve čtvrtek 9. ledna 2014 od
16:30 hod. se škola otevře žákům 5. tříd základních škol, kteří se hlásí do osmiletého oboru
vzdělání Gymnázium (všechny

druhy sportu).
Zájemci získají informace o přijímacím řízení, přípravných kurzech z českého
jazyka a matematiky a přijímacích zkouškách „nanečisto“ do třídy
„B“ čtyřletého
gymnázia.
Sportovní
gymnázium sídlí v Táborské ulici 28 v Plzni – Slovanech naproti
hale TJ Lokomotivy a v blízkosti
plzeňského bazénu.
Mgr. Milena Majerová
ředitelka školy
Sportovní gymnázium,
Plzeň, Táborská 28

OZNÁMENÍ O UMÍSTNÍ VELSTEV
z dvodu jejich ochrany ped psobením nebezpených
pípravk, které se používají pi ochran rostlin.
Zákon . 326/2004 Sb., o rostlinolékaské péi (dále jen „zákon“) ukládá chovatelm vel
povinnost oznámit podle podmínek stanovených provádcím pedpisem, tj. vyhláškou .
327/2012 o ochran vel, zve, vodních organism a dalších necílových organism pi
použití pípravk na ochranu rostlin místn píslušnému obecnímu úadu údaje týkajíce
se umístní trvalých a pechodných stanoviš velstev.
Chovatel vel je povinen každoron do konce února písemn oznámit místn
píslušnému obecnímu úadu údaje k umístní trvalých a pechodných stanoviš velstev.
Nové umístní stanoviš velstev, vetn koovných, oznamuje chovatel vel písemn
obecnímu úadu nejpozdji pt dn ped jejich pemístním; stanovišt velstev, pokud
není umístno v zastavné ásti obce, oznaí chovatel vel umístním žlutého rovnostranného
trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.
Oznámení u trvalých nebo pechodných stanoviš velstev obsahuje:
identifikaci chovatele vel, tj.:
- u fyzické osoby: jméno, pop. jména, a píjmení, adresu bydlišt, datum narození nebo
I
- u právnické osoby: obchodní firmu nebo název, sídlo a I
- jméno, pop. jména, a píjmení fyzické osoby, která jedná jménem fyzické osoby –
chovatele vel, íslo telefonu, pop. jiný zpsob kontaktu
identifikaci umístní velstev, tj.:
- pozemek oznaený parcelním íslem nebo íslem pdního bloku v evidenci využití
zemdlské pdy podle uživatelských vztah, obcí, katastrálním územím, okresem,
v pípad lesního pozemku jednotkou prostorového rozdlení lesa
- jednoduchý situaní nártek s oznaením stanovišt
V pípad pechodných stanoviš je teba uvést pedpokládanou dobu umístní vymezenou
datem zaátku a konce umístní.
Oznamování umístní velstev je dležité pro zajištní ochrany velstev ped psobením
nebezpených pípravk, které se používají pi ochran rostlin.
Fyzická nebo právnická osoba, která pi podnikání používá pípravky ve venkovním prostedí
má ped aplikací uvedených pípravk povinnost zjistit u místn píslušných obecních úad
informace k umístní stanoviš velstev v dosahu alespo 5 km od hranice pozemku, na nmž
má být aplikace provedena, a minimáln 48 hodin ped provedením aplikace oznámit
doteným chovatelm vel a místn píslušným obecním úadm aplikaci pípravku.
Ing. Hana Morávková,
odbor životního prostedí

Stará škola v Božkově
Obyvatelé Božkova již delší dobu
upozorňují na havarijní stav budovy bývalé školy – později zde byla
knihovna (na pozemku č. 9 a 11 k.
ú. Božkov). Budova v čase zchátrala do dnešního stavu, a to zejména z toho důvodu, že se nachází v místě stavební uzávěry a leží v
rozvojové ploše „Dálnice a hlavní
komunikační síť“ - plánovaný severní obchvat Božkova.
Občanské sdružení Božkov hledalo ve spolupráci s komisí RMO
Plzeň 2 – Slovany pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území řešení, aby bylo možno budovu alespoň nějakým způsobem využívat,
protože výstavba obchvatu Božkova je zatím v daleké budoucnosti. Řešení bylo hledáno spolu
se správcem objektu, kterým je
obytná zóna Sylván, s.r.o., s bytovým odborem MMP a s Útvarem

koncepce a rozvoje města Plzně.
Po veškerých jednáních se Technický úřad MMP – odbor rozvoje
a plánování vyjádřil, že souhlasí
s dočasnou výpůjčkou objektu za
předpokladu, že vypůjčitel převezme objekt do výpůjčky ve stávajícím stavu a veškeré úkony spojené
s uvedením budovy do stavu umožňujícího jeho užívání (např. revize) včetně všech oprav, bude realizováno na náklady vypůjčitele.
Vyzýváme tedy zájemce, kteří by
měli pro budovu využití, aby svoji
žádost o výpůjčku zaslali písemně
na adresu ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odbor majetku a investic, Koterovská 83, 326 00 Plzeň. Žádost bude
předána správci objektu k dalšímu
řešení a podrobnému seznámení
zájemce s technickým stavem objektu a podmínkami výpůjčky.
Bc. Marta Tománková

„Naše posvícení“ v Masarykově škole
Den 16. říjen je označován jako
Světový den výživy. V rámci mezinárodní kampaně Food Right
Now – Postavme se hladu, do
které je zapojena i společnost
Člověk v tísni,
jsme se zásluhou našich paní
kuchařek připojili k akci nazvané „Naše posvícení“.
Hlavním smyslem celé akce
bylo upozornit
n a p ro bl e m a tiku hladu ve
světě, a to tím,
že pokrm bude
zhotoven pouze
z lokálních potravin, které bývají kvalitnější a jejich distribuce je
méně energeticky náročná a hlavně šetrnější k životnímu prostředí.
Nákupem lokálních potravin podporujeme ekonomiku našeho regionu i místní podnikatele. S touto školní aktivitou jsme seznámili žáky školním rozhlasem, informačními tabulemi v areálu školy
a besedou s učiteli.
A co si na tento den paní ku-

chařky pro nás, strávníky, připravily? Pochutnávali jsme si na zeleninové polévce s jáhlami, následovala posvícenská
kachní prsa
pečená s dušeným červeným zelím
a kynutými
nebo chlupatými knedlíky, na závěr
jsme si smlsli na vynikajícím tvarohovém koláčku.
Při tomto posvícenském menu
jsme si uvědomili, že v
rozvojových zemích trpí lidé nedostatkem potravin potřebných k zdravému vývoji
a počet hladovějících stále narůstá. My máme to štěstí, že patříme
v tomto směru k zemím bohatým,
které produkují nadbytek a množství potravin občas končí dokonce
v odpadcích.
Mgr. Marta Jakešová,
ředitelka Masarykovy ZŠ Plzeň

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

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

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

cena inzerátu (bez DPH)

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

únor 2012
prosinec
2013
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Otevíráme dveře vzděláním, aneb co budu v životě dělat?
Co budu v životě dělat? Půjdu na
vysokou, nebo budu pracovat? Uchytím se v dnešní společnosti? Najdu
pracovní příležitost? Tyto otázky
jsou zvlášť mezi studenty 4. ročníků
středních škol velmi frekventované
a po úspěšném absolvování maturitní zkoušky se stanou mnohem aktuálnějšími. Částečnou odpověď na ně
dala nejenom svým studentům VOŠ
a SPŠE v Plzni, která uspořádala akci s názvem Otevíráme dveře vzděláním. Ta byla určena nejen pro studenty středních škol, ale i pro nerozhodnuté žáky škol základních.
Hlavním cílem bylo ukázat studentům volná pracovní místa v různých ﬁrmách, do kterých by eventuálně mohli po maturitě anebo vystudování nastoupit. Mezi ﬁrmy, které
přijely prezentovat svoji činnost a
nabízet možné pracovní příležitosti, patřily Škoda, Panasonic, Správa
železniční a dopravní cesty, Microsoft a mnohé další. K projektu se také připojila Západočeská univerzita, konkrétně Fakulta elektrotechnická a Fakulta aplikovaných věd.
Ty zde nabízely druhou možnost, a
to vysokou školu.
Každá ze zúčastněných 15 firem pojala výzvu prezentovat se po
svém, a tak jsme mohli shlédnout
stánky, kde běžela jen prezentace na
projektoru, stánky, kde jsme si moh-

li promluvit se zástupci ﬁrem, ale i
stánky, kde nám i něco zajímavého
ukázali. Mezi nejzajímavější prezentace bych zařadil jednoznačně
Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity, která přivezla ukázat elektrické motocykly a elektrickou motokáru, kde přihlížející lidé
měli možnost zkusit tyto netradiční dopravní prostředky. Dalším zajímavým zastavením byl určitě stánek ﬁrmy Microsoft, který jsem bohužel nestihl navštívit. Také mě zaujala ukázka fotovoltaického panelu
od ﬁrmy Czech nature energy. Naše
škola má umístěný starší panel, ke
kterému je připojen monitor, kde lze
vidět okamžitý výkon, a je zajímavé
sledovat tyto změny v závislosti na
počasí.
Celou tuto akci bych z pozice studenta 4. ročníku zhodnotil velmi pozitivně. Určitě bylo zajímavé sejít se
s lidmi z oboru a slyšet, kolik jejich
zaměstnanců je z naší školy. Akce
také ukázala školu v dobrém světle pro nerozhodnuté žáky 9. tříd základních škol. Závěrem bych jen dodal, že málokdo si dokáže představit
to množství práce, které mají organizátoři za sebou, a proto jim patří
také můj dík.

Šeříkovka opět ožila nejenom hudbou

úsporám se zazdí okna velkého sálu, která jsou stejně permanentně
zakrytá, a nechají se jen únikové východy a větrání. Současně se upraví
i vyvýšená část hlediště proti podiu
a rozšíří se o komoru a dřívější promítací místnost, která je ještě za ní.
Dokončení těchto úprav bude záležet na ﬁnančních prostředcích. Obvod by je ale chtěl provést nejpozději do dvou let. Následně by se mělo
investovat i do dalších prostor kulturního domu, jako jsou šatny a klubovny v horním patře.

Koncertem kapel Walda Gang,
Anakonda Benda a Buster Nixon
se v říjnu slavnostně znovuotevřel
kulturní dům v Šeříkové ulici neboli Šeříkovka. Jedno z nejvýznamnějších kulturních zařízení na Slovanech má od května nového provozovatele. Společně s obvodní radnicí
zahájil v objektu potřebné investice,
které zvýší úroveň služeb a celé zařízení oživí.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
oznámil na jaře postupnou rekonstrukci. K dnešku zrealizoval dvě
etapy. První souvisí s provozem velkého sálu, druhá s restaurací.
„Za celých zhruba 40 let provozu
se v objektu nedělala žádná rozsáhlejší rekonstrukce. Investice jsou tedy podmínkou pro další fungování
a obvod má zájem, aby toto zařízení sloužilo svému účelu i v dalších
letech. Začali jsme úplnou rekonstrukci toalet pro sál, které se nachází ve střední části za vchodem
do objektu. Je tam i bezbariérová

Martin Burkyt,
student 4. M VOŠ a SPŠE Plzeň

toaleta. Součástí byla úplná obnova kanalizace v suterénu objektu,“
říká místostarosta druhého plzeňského obvodu Jan Fluxa.
Úplně nové toalety vznikly u restaurace, která měla dříve společné
se sálem. Restaurace se navíc spojila s téměř nevyužívaným salonkem,
a může tak sloužit jako malý sál pro
menší akce včetně rodinných či ﬁremních oslav. Celý prostor má nové omítky, podlahy a stropy, jsou zde
nové rozvody vody, elektřiny a odpady a v čele sálu je nový bar. Obvod
se na investicích podílel částkou 2,4
milionu korun.
„Další etapa rekonstrukce se uskuteční rovněž v prostorách restaurace. Za barem se obnoví roky nepoužívaná kuchyně. Obvod nechá ještě do
konce roku postavit tu pevnou stavební část a provozovatel pak pořídí a instaluje oddělitelné technologie. Pak začne vařit,“ popisuje další etapu vedoucí odboru investic na
„Dvojce“ Václav Brousek.

V příštím roce se postupně začne měnit a přizpůsobovat současným potřebám i velký sál. Plánuje se ubourání zdi mezi předsálím,
čímž se zvětší prostor a zjednoduší
přístup na toalety či k baru. Z podia
se odstraní široké přední schody na
parket, které jsou pozůstatkem bývalé diskotéky a parket resp. prostor
hlediště se tím zvětší.
Kvůli akustice i energetickým
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