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Sportovní hala
na Slovanech opět ožila
Sportovní hala na
Slovanech je opět
v provozu. Za zhruba devět měsíců vyměnili řemeslníci
nosnou konstrukci
a pláště nadzemní
části haly. Nová je
střecha a opravena
jsou rovněž vnitřní
technická zařízení
a rozvody pro vytápění, elektřinu
a větrání.
„Nová nosná konstrukce je postavena v kombinaci železobetonových
prefabrikovaných sloupů a ocelových střešních vazníků,“ sděluje Veronika Krupičková z odboru správy
infrastruktury magistrátu. Výsledky zkoušek pevnosti základových
patek z původní stavby ukázaly, že
je pro novou konstrukci nelze využít. Práce na přestavbě musely být

přerušeny a bylo nutné navrhnout
novou koncepci založení. „Kdyby
nedošlo k ověření únosnosti základových patek, mohlo by v budoucnu
dojít k nežádoucím poruchám konstrukcí, pohybům základové půdy a
tím i k následné deformaci nejen konstrukce, ale celé stavby,“ uvádí dále
Krupičková.
... pokračování na str. 6
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Vážení spoluobčané,
rád bych se dnes s vámi podělil o jednu událost, která
má pro náš slovanský obvod velký, a to nejen symbolický, význam. Zapojili jsme se totiž také do veřejné sbírky
na zvony nazvané „Ze srdce zvon“, které dosud chybějí
na Katedrále sv. Bartoloměje na Náměstí Republiky. Na
věži plzeňského kostela bylo původně celkem pět zvonů
- největší Bartoloměj, zvaný lidově Bárta, Marie, Jan, Anna a Prokop. Po
druhé světové válce zbyl jenom jeden – Prokop. Dnes už máme další dva
zvony, Jan Nepomucký a Maria, které již byly odlity. Na zbylé dva zvony,
Hroznatu a Bartoloměje, se sbírají prostředky právě nyní.
Za částku 40 000 korun, které jsme na výrobu zvonů poslali, jsme získali
čtyři certiﬁkáty s právem na vyrytí konkrétního jména na zvonu. Občanům, kteří mají vztah k našemu obvodu a zaslouží si poctu být zvěčněn
svým jménem na nových zvonech, je jistě více. Nakonec jsme vybrali čtyři následující osobnosti, které se významným způsobem zapsaly nejen do
dějin našeho obvodu Slovany. Je to především brigádní generál Miroslav
Štandera, cestovatel Ing. Miroslav Zikmund, politický vězeň dvou režimů Jiří Světlík a význačný básník Josef Hrubý. Jejich osudy vám blíže
připomeneme v následujících číslech.
Věřím, že všichni občané Slovan ocení a budou hrdí na to, že se zvukem nově instalovaných zvonů uslyší i symbolický hlas našeho obvodu.
S úctou Lumír Aschenbrenner,
starosta obvodu Slovany

Fotbalový trenér Pavel Vrba dostal k narozeninám vrbu
Oblíbený kouč Pavel Vrba odešel
z plzeňského týmu FC Viktoria a od
letošního ledna se jako hlavní trenér
české fotbalové reprezentace věnuje národnímu mužstvu. Pro příznivce plzeňského fotbalu bylo oznámení
jeho odchodu velkou ranou. Na Vrbu ale jen málokdo zanevřel a snad
všichni jeho fanoušci mu přejí mnoho
úspěchů i v jeho budoucí kariéře.
S Pavlem Vrbou se neradi loučili
nejen fanoušci, ale také představitelé druhého městského obvodu. Slovany proto uspořádaly s Pavlem Vrbou dne 5. prosince setkání v parku
Chvojkovy lomy, kde mu osobně za jeho přínos plzeňskému fotbalu poděkovali starosta Lumír Aschenbrenner a místostarostka Irena Rottová.
Trenéru Vrbovi zároveň popřáli vše
nejlepší k jeho padesátým narozeni-

Zleva: starosta MO P2-Slovany Lumír
Aschenbrenner, Pavel Vrba, místostarostka MO P2-Slovany Irena Rottová.

nám, které oslavil také v prosinci.
K významnému jubileu a také jako
projev díku za jeho odhodlání a přínos plzeňské Viktorii, byla věnována
Pavlu Vrbovi vzrostlá vrba, ke které
trenér získal i věnovací certiﬁkát s
fotograﬁí stromu. Na „Vrbovu vrbu“
upozorňuje ve Chvojkových lomech
zlatá destička, zasazená do kamenné
zídky. Na kouče Vrbu tak budou moci
lidé v parku často zavzpomínat. S originální myšlenkou, věnovat slovanskou vrbu Pavlu Vrbovi, přišel slovanský občan Pavel Vachulka.
Pavel Vrba se stal koučem FC Viktoria roku 2008. Zasloužil se o stabilizaci týmu a během svého trenérského období pomohl Plzni až na vrchol
Gambrinus ligy. Díky němu se Viktoria probojovala i do Evropské ligy
a Ligy mistrů.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
ZMO přijalo celkem
11 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo plán investiční výstavby MO Plzeň
2 – Slovany (vyjma MŠ)
na rok 2014 dle ﬁnančních
možností;
- schválilo plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol na
rok 2014;

- vzalo na vědomí informativní zprávy:
- Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň
2 – Slovany (vyjma MŠ)
za rok 2013;
- Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol za

Tříkrálová sbírka na Slovanech
Ve čtvrtek 23. ledna 2014 přišly na
radnici MO Plzeň 2 – Slovany zástupkyně Městské charity Plzeň
spočítat výtěžek letošní Tříkrálové sbírky. Opět se ukázalo, že i přes
dlouhodobou krizi, která každého z
nás více nebo méně zasáhla, je na-

rok 2013;
- Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů;

Šeříkovka – program únor/březen
Únor:
8.2. - MAGION – improvizační
stand up comedy – malá scéna
13.2. - „Koncerty do klobouku“ –
REZATÝ RAKETY – malá scéna
15.2. - KATAPULT – velká scéna
22.2. - HUDBA PRAHA – velká
scéna
26.2. - FIVE RIVERS BLUES
BAND – malá scéna
Březen:
1.3. - Šermířská burza – velká
scéna
12.3. - Superskupina SUPER-

GROUP.CZ – velká scéna
20.3.- MŇÁGA A ŽĎORP – velká scéna
21.3.- Arakain, Dymytry – velká scéna
28.3.- Judas Priest revival, Maelström – velká scéna
4.4.- Kreyson – velká scéna
Pivnice Šeříkovka, otevírací doba
PO-ČT: 15:00 - 22:00
PÁ-SO: 15:00 - 02:00
Více informací na www.serikovka.cz

štěstí na Slovanech dost těch, kteří
chtějí pomoci potřebným a do této
sbírky přispěli.
V našem městském obvodu chodilo 18 skupin koledníků a do jedné kasičky se vybíralo i u vánočního stromu při každém vystoupení Adventního zpívání. Podařilo se
vybrat překvapivě vysokou částku
123.245,- Kč, která je o více než 20
tisíc vyšší než vloni!

Pomozte při zrodu Plzeňské dvojky
Vážení čtenáři,
občanské sdružení STREET bylo v roce 2013 pověřeno Radou MO
Plzeň 2 - Slovany prací na projektu
knižní historie Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany. Výsledkem bude dosti objemná kniha v rozsahu
400 – 500 stran s názvem Plzeňská
dvojka, která bude vyprávět příběh města a především obvodu, jeho čtvrtí, obcí a celého prostoru v
mimořádných detailech i v souvislostech s celkovým vývojem Plzeňska, a to od prehistorických dob až
do dneška. Kniha bude čímsi mezi
encyklopedií a románem, bude obsahovat mnoho historických i současných obrázků a fotograﬁí, také
historických i současných map. Budou v ní medailony významných
osobností. V poslední, zřejmě nejobsažnější části knihy, bude pojednán vývoj od roku 1990 až po současnost a výhledy do budoucnosti.
Nejzajímavější jsou samozřejmě
kořeny věcí.
Naším přáním je sestavit a sepsat
čtivý, ale co do informací co nejúplnější literární a doku-mentační
celek. Tato kniha je určena obyvatelům Městského obvodu Plzeň 2 a
měla by být také jejich záležitostí.
Proto s radostí uvítáme jakoukoli

informaci, příběh, vzpomínku, obrázek či vědomost pamětníků, obyvatel, rodáků Slovan, Petrohradu,
Petřína, Libušína, Světovaru, čtvrti
Na Srandě, Stromovky, Bručné, Čechurova, Hradiště, Lobez, Božkova,
Koterova či Černic.
Co nás zajímá:
- historie jednotlivých domů (kdo
je postavil, kdo v nich bydlel, provozy a krámky, dílny a podniky, data
od kdy do kdy, kdy se co stavělo či
bouralo v okolí apod.)
- historie ﬁrem a podniků, obchodů, hospod (zakladatelé a majitelé,
osudy, vzniky a zániky, stěhování,
zboží a výrobky a opět pokud možno data)
- místní názvy zákoutí, čtvrtí, domů (původ názvů)
- sportovní organizace a instituce
(historie, jména vedoucích, trenérů, reprezentantů, data, klubovny,
sportoviště, slučování a rozlučování, názvy a jejich změny apod.)
- skautské, woodcrafterské i pionýrské a svazácké i jiné mládežnické oddíly, střediska, organizace,
spolky (historie, jména, klubovny,
vzniky a zániky, ilegalita, akce)
- spolky, sdružení, hnutí a party
jakéhokoliv zaměření
- politické strany a organizace
v obvodu včetně KSČ (sídla, data,

předsedové, činnost, volby apod.)
- hudební a taneční tělesa, kapely, skupiny, divadla, ochotníci, muzikanti, kteří zde hráli nebo odtud
vyšli (založení a rozpuštění, přestupy, jména, koncerty, sály, nahrávky apod.)
- vzpomínky z hospodářské krize, válečné, z osvobození, z 50. let,
z roku 1968, z normalizace, z undergroundu, z revoluce apod.
- časopisy a tiskoviny, které zde
vycházely včetně samizdatu a pokoutně tištěných
- organizace a instituce i akce sociální, charitativní, výpomocné,
lidumilné (kanceláře, provozovny, jména, zaměření, klientela, data apod.)
- školy včetně mateřských, vzdělávací spolky a instituce, studentské kluby a akce, knihovny, kina
apod.
- církve a duchovní organizace i
spolky (opět historie, data, jména,
zaměření apod.)
- vojenské útvary, objekty, lazarety,
sklady, odborářské skupiny, četníci,
policie, SNB i StB (velitelé, padlí a
ranění, rekruti, odvody, velitelství,
služebny, zatčení, věznění apod.)
- majetky, statky, kolektivizace,
znárodňování i restituce, exekuce,
bankroty apod.

Stejně jako v minulých letech, tak
i letos se bude výtěžek z celé plzeňské sbírky přerozdělovat podle předem daných pravidel – také na pečovatelskou službu pro osamělé lidi,
na osobní asistenci těžce zdravotně postižených, na chráněné bydlení ve Sladkovského
ulici, na Domov sv. Aloise pro nemocné Alzheimerovou
chorobou v
Hradišťské
ulici, na Domov sv. Zdis l av y p r o
matky s dětmi v tísni,
dále na akce pro děti
a mládež ze
sociálně slabých rodin, určitá částka poslouží pro akutní sociální
pomoc…
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem těm, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli, za jejich ﬁnanční dary, které pomohou tam, kde je
to potřeba.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 – Slovany
- a všechno další, na co jsme zapomněli. Práci nám ušetří stručné
historie upravené již do přehledů a
chronologií.
Knihu sepisuje plzeňský spisovatel Jan Drnek a informace i vědomosti sestavuje zkušený tým občanského sdružení STREET. Z podstatné části je kniha již sestavena,
ale s radostí použijeme a zmíníme
se o všem, co jsme doposud nevěděli i s odkazem na toho, kdo nám informaci poslal.
Se současnými podnikateli, kteří
by si přáli větší prostor pro příběh
a prezentaci své ﬁrmy, se dohodneme na podmínkách. Kniha by měla
být natolik komplexní, aby se po několik desítek let nemusela vydávat
jiná. Nejde v ní o sepisování románů. Jde spíše o to, aby byly zachyceny všechny důležité události a
osoby, jména a změny, které a kteří obraz obvodu utvářeli a utvářejí. Kniha by měla být vydána ještě
do konce roku 2014.
Fotografie naskenujeme, dokumenty a kroniky ofotíme. Své příspěvky můžete posílat na adresu
sdružení: CSAops@email.cz nebo je
předat přímo panu Ing. Červenému
na slovanské radnici. S autorem se
lze osobně domluvit na schůzce či
návštěvě, tel.: 731732608.
Děkujeme za Váš čas i námahu
a nechť jsou Slovany obcí, ne periferií!
Tým OS STREET Plzeň
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
s cenou 825.290,- Kč bez
DPH (998.601,- Kč vč.
DPH);

Jednání RMO dne
28. 11. 2013
RMO přijala celkem 4 usnesení, z
nichž vybírám:

Jednání RMO dne
11. 12. 2013
RMO přijala celkem
21 usnesení, z nichž
vybírám:

- schválila uzavření
smlouvy o dílo na dodavatele stavby „Kulturní dům Šeříková 13
- schválila rozpoč– rekonstrukce kutové opatření rozpočchyně“ s uchazečem, Mgr. Jan Fluxa, 1.
tu schváleného MO Plkterý předložil ve výmístostarosta MO zeň 2 – Slovany, které
běrovém řízení nejvýspočívalo v navýšení
hodnější cenovou na- Plzeň 2 – Slovany
ﬁnančních prostředků
bídku, tj. SILBA Elstav
o 100.000,- Kč na asiss. r. o., se sídlem Letkov
155, 326 00 Plzeň, IČO: 64358844, tenty pedagoga na základě žádos-

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.

b) Podpora obti 51. MŠ, Částkova 6,
čanských sdružení a
Plzeň;
dětských oddílů, které
- souhlasila s rozse konkrétním způsošířením kamerového
bem podílejí na ochrasystému města Plzně
ně a revitalizaci příroo lokalitu Mikulášské
dy;
náměstí a doporučic) Ekologická
la Odboru bezpečnosvýuka v přírodě
ti a prevence krimi- podpora výunality MMP zahrnout
kových a interaktivprojekt Rozšíření kaních tabulí v přírodmerového systému na
Irena Rottová,
ních parcích;
Mikulášském náměstí
2. místostarostka
- podpora ochrado projektů k podání
MO Plzeň 2 – Slony volně žijících určižádosti o dotaci v rámtých druhů přezimujíci Programu prevence
vany
cího ptactva (krmítka,
kriminality města Plzptačí budky);
ně na rok 2014;
d) Zvířata v nouzi;
- schválila vypsání grantů pro
e) Ochrana biodiverzity
rok 2014 v souladu s Kritérii pro
poskytování dotací a ﬁnančních (zahrnuje rozmanitost ekosystédarů MO Plzeň 2 – Slovany, s ter- mů, které se skládají ze společenmínem předložení požadavků do stev organizmů na určitém stanovišti a z fyzikálních podmínek, ve
15. 03. 2014:
1. Komise pro výchovu a vzdě- kterých žijí);
f) Revitalizace městské a
lávání RMO P2
a) - Volnočasové aktivity příměstské krajiny;
předškolních dětí;
5. Komise pro bezpečnost
- Volnočasové aktivity
RMO P2
dětí školního věku;
- Preventivně vzdělávací
b) Herní a okrasné prvky
v areálech jeslí, mateřských ško- akce pro občany;
6. Komise pro rozvoj okralek a škol;
c) Kulturní akce pořáda- jových částí obvodu a podporu
památkových objektů a území
né pro veřejnost;
nera iP2
ostatních pracovníků je
(Komise navrhuje snížení věko- RMO
NAPSALI
- Obnova památkového
vé hranice
mládeže uNÁM
žádostí z 26 příkladná.
Motorem
výboru
a budovnašeho
v památkové
péčije
v
let na 22 let, a to i z ekonomických fondu
předseda
Jiří
Egermaier,
který
Letošní rok začal tak trochu lokalitě
MO
Plzeň
2 – Slovany;
důvodů).
jarně,
beze sněhu,
ale nám
to vů- nás nenechá zahálet. Říká, že nic
2. Komise
pro sport
a mládež
a pracovat
jen pošbec
nevadí.
Určitě ještě nějaká nedělat
Jednání
RMO může
dne 15.
01.
RMO
P2
tovní schránka. Připravujeme
zima přijde.
Členové
výboru
a) Podpora
sportu
pro 2014
únorpřijala
náš tradiční
a v
Svazu
RMO
celkem ples
16 usnemládež;důchodců se shodli na na
březnu
budeme
bilancovat čintom, že b)rok
2011 byl obvodu;
rokem sení,
z nichž
vybírám:
Reprezentace
úspěšným.
Naše
měly věci
velmi
3. Komise
proakce
sociální
a nost za rok 2011 na výroční členschůzi. s návrhem plánu indobrou
úroveň.
Musíme
se sna- ské
- souhlasila
občanské
obřady
RMO P2
Milí senioři,
se na
vás
žit, senioři
opravdu
náročné
výstavbytěšíme
MO Plzeň
2 – Sloa) jsou
Služby
seniorům
a vestiční
každé(vyjma
pondělí
odna
11 rok
do 12
hodin
publikum.
Střídaly se zájezdy, vany
MŠ)
2014
dle ﬁazdravotně postiženým;
samozřejmě
i na vaše
připomínpřednášky
zajímavou
témati- nančních
možností
a doporučila
b) se
Projekty
podporující
ky. Zastupitelstvu
Vzájemně si přejeme
pevné
kou,
masá- jej
městského
obosobyexkurze,
ohroženévycházky
sociálními vylouzdraví,
ale 2máme
jedno
přání,
ženky
Plzeň
- Slovany
ke schváčením; byly k dispozici. Bojovali vodu
aby k nám našli cestu i další lidé.
jsme
také za úspěšné
řešení
„Po- lení;
4. Komise
pro životní
prostřesamota je
nemoc zlá.
rodnice
- souhlasila
s návrhem
plánu indí RMO na
P2 Slovanech“ a převe- Vždyť
Závěrem
mi dovolte
připomedení na dům
pro seniory.výchova vestiční
výstavby
MO Plzeň
2 – Sloa) Ekologická
nout vslova
KarlaMŠ
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ale chvíle, okamžiky,
vteřiny!“
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besedy, výstavy
apod.);

Ohlédnutí za rokem 2011

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Na radnici se křtily Obrazy paměti

Telefon opět
zachraňoval
O tom, že telefonická linka pomoci je pro mnohé občany velice důležitá, se opět přesvědčili nejenom
strážníci Městské policie. Během
chvilky se totiž právě tímto způsobem dostalo pomoci devadesátileté
Plzeňance, která je napojena na tísňovou linku seniorů. Poté, co strážníci dorazili v podvečer do jejího
bytu, našli ji sedět na posteli v obývacím pokoji. Špatně se jí dýchalo a
měla údajně plivat krev. V té době
už operační strážník městské policie vyrozuměl záchranáře, kteří byli na místě vzápětí a převzali seniorku do své péče.
Upozorňujeme proto občany, aby
nezapomínali na tuto možnost rychlé a kvalitní pomoci, která jim může v mnoha případech doslova zachránit život.
(puž)

Chcete vědět víc?
K představení této publikace veřejnosti došlo dne 19. 12. 2013 na slovanské radnici. Na slavnostní křest dorazil velký počet návštěvníků. Příjemné odpoledne strávili posezením
při čtení z knihy, zhlédnutím projekce fotograﬁí a nahlédli také pod pokličku projektu Skryté město.
Knihu Obrazy paměti pokřtili zástupci společnosti Plzeň 2015 a představitelé MO Plzeň 2 – Slovany. Chybět nemohla ani autogramiáda zakoupených výtisků.
Vzpomínková kniha o Slovanech
„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. Kniha je doplněna dobovými fotograﬁemi, odkrývajícími tehdejší
podobu Slovan.
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 uni-

verzity v Plzni. Původní biograﬁcké rozhovory byly následně upraveny do podoby souvislého vyprávění. Mapují 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.
O publikaci Obrazy paměti se následně strhla velká vlna zájmu veřejnosti. Pokud Obrazy paměti ještě nemáte ve své knihovně, můžete
si knihu přijít zakoupit na vrátnici
na slovanskou radnici. Publikace se
prodává za 120 korun.

Vánoční trhy poprvé také v Koterově
Na třetí adventní neděli dne 15.
prosince se v koterovské sokolovně uskutečnily první Vánoční charitativní trhy. Role prodávajících
se zhostily neziskové organizace,
které mají své chráněné dílny.
Návštěvníci si na trzích mohli vybírat z bohatého sortimentu
různých vánočních ozdob, zajímavých dekorací, polštářků, přehozů, svíček, hraček, oblečení a dalších pěkných výrobků. O dostatek
vkusného vánočního zboží se postaraly organizace MC Barvínek,
Denní stacionář Exodus, OS Ty a
Já, Diakonie, Diecézní charita a
další. Zájem byl také o originální
hrnečky s námětem Koterovské
návsi, do kterých si návštěvníci
mohli rovnou nechat natočit voňavý svařák nebo čaj. Celkem se
za hrnečky utržilo 4.680,- korun.
Tuto částku se druhý městský obvod rozhodl věnovat asistentům
MŠ na Slovanech.
Akci si nenechaly ujít desítky

fanoušků dětských hudebních
souborů, ale také mnozí obyvate-

lé Koterova. Na scéně následovalo jedno vystoupení za druhým, a

Zaujal vás článek o telefonické
lince pomoci pro seniory? Pokud
ano a nevíte, jak a kde takový telefon získat, máme pro vás důležitou informaci.
„O telefonickém aparátu s alarmem se více dozvíte od paní Průchové z plzeňské Charity, která
poskytne nejaktuálnější informace. Telefonní kontakt na ni je
731 433 116. Výjezdy na telefonické zavolání pak zajišťuje Městská policie a jsou zcela zdarma,“
sdělila Andrea Vlčková, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

tak bylo o zábavu postaráno. Během vánočních trhů se na pódiu
vystřídal bohatý počet účinkujících, kteří předváděli pěvecké,
hudební nebo taneční vystoupení. Dětské soubory sklidily vždy
veliký aplaus. Povedené číslo vystřihly děti ze SVČ Petřínská, pěvecký sbor Rolničky z 25. ZŠ, pěvecký sbor Habrmánek ze 13. ZŠ,
komorní sbor Plus, pěvecký kroužek Hudební laboratoř s dětským
pěveckým sborem Lahoda a děti z
MC Barvínek.
Vítaným hostem této akce se stala i spisovatelka Hana Gerzanicová, která kolem sebe šířila dobrou náladu a s úsměvem podepisovala všem zájemcům právě zakoupenou knihu z její nejnovější
tvorby. Energií nabité vystoupení předvedl závěrem mladý zpěvák Miloš Novotný, ﬁnalista soutěže Hlas Československa. Ještě
před ním patřilo pódium zpěvačce Lauře Fan.
Vánoční charitativní trhy měly
ohlas a pořádat se budou v Koterově i v příštím adventním období.
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Schválený rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014
v tis. K

Provozní píjmy

16 447

v tis. K

112 069

Provozní výdaje

4 840

Místní a zastupitelské orgány

Správní poplatky

1 340

Místní správa

Poplatek ze ps

1 100

Výdaje z finanních operací

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 400

Civilní obrana, bezpenost, ve .poádek

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

Zvláštní veterinární pée

Daové

40819

Komunikace

11 607

100
80
250
14 653

Vodní hospodáství
Nedaové

6 402

0

Píspvky na provoz MŠ, jeslí

Píjmy z pronájmu pozemk SVS

4 500

Údržba a opravy MŠ vetn zahrad

Píjmy-separace odpad EKO-KOM

4 000

Subvence dle usn. ZMO a RMO

13 437
2 766
894

50

Zájmová innost a rekreace

2 142

Píjmy z poskytovaných služeb

852

Nakládání s majetkem obce

909

Sankní platby

243

Odpady

12 935

Pée o vzhled obce a veejnou zele

13 380

Úroky

Píjmy z hospodaení s majetkem
Ostatní nedaové píjmy
Provozní pijaté dotace

1 960
2

Územní rozvoj

696

0

Tisk Informaního zpravodaje MO 2

360

Ostatní záležitosti kultury

493

Pohebné

Financování +/- vlastní zdroje
Pevody MMPxMO (+)

102 516

Použití vlastních fond (+)

4 249

- fond rezerv a rozvoje

2 701

- fond sociální

1 548

Tvorba vlastních fond (-)

- fond rezerv a rozvoje

-1 548
0

80

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 673

9 595

Kapitálové výdaje
Investice stavební

9 595

Investice ostatní

0

- fond sociální

-1 548

Celkový objem píjm SR MO P2 - Slovany pro r. 2014

16 447

Celkový objem výdaj SR MO P2 - Slovany pro r. 2014

121 664

Ing. Miroslav
Nmec
Ing.
Miroslav Němec

Financování SR MO P2 - Slovany pro r. 2014

105 217

vedoucí
vedoucí odboru
EaP odboru EaP

Komentá ke schválenému rozpotu na rok 2014
Místní správa - zahrnuje výdaje spojené s vlastní správní inností obce, vetn výdaj spojených s chodem budovy úadu
Komunikace - zahrnuje výdaje spojené s péí o silnice III. a IV. t., chodníky, parkovišt, cyklistické stezky
Píspvek na provoz MŠ, jeslí - jedná se o provozní píspvek, poskytovaný z rozpotu zizovatele, na úhradu výdaj spojených s pedškolní výchovou
dtí + výdaj na vlastní provoz školky
Odpady - zahrnuje výdaje spojené s likvidací , využíváním a zneškodováním komunálních odpad vzniklých na území obvodu, provoz SD a
zajišování sbrných dn
Pée o vzhled obce a veejnou zele - zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch, záhon, lesopark a s péí o stromy
Financování - zahrnuje pevod podílu na daních, dotaci na VSS, podíl na píjmu z hazardu, zapojení fondu
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Koncert pro KRYSTAL
Neziskové občanské sdružení
Krystal v loňském roce oslavilo
desáté výročí trvání své existence.
Během té doby se staralo o postižené občany a snažení jeho členů je
stále obtížnější. Jak jinak, jde o peníze, kterých dostávají rok od roku
méně a méně. „Pokud budeme muset skončit, tak 130 lidí během krátké doby skončí v PL Dobřany nebo

FN Lochotín,“ napsal jejich vedoucí Jiří Pekárek. Přitom vyslovil obavu, že se možná sdružení ani nedožije oslavy jedenáctých narozenin.
Současně poprosil o pomoc.
Když si tohle na facebooku zcela
náhodou přečetl člen plzeňské hudební skupiny Repetenti Stanislav

Červenka, hned začal promýšlet,
jak nejlépe nešťastným „krystaláčkům“ pomoci. Věděl totiž velice dobře, oč tu běží. Dobrovolní pracovníci tohoto neziskového občanského
sdružení se v minulosti několikrát
vystoupení Repetentů zúčastnili i se
svými postiženými kamarády.
Vzápětí se celá kapela rozhodla, že
pomohou tak, jak je v případě muzikantů nejvhodnější. Ve spolupráci s Jirkou Pekárkem a
Martinou Šimánkovou, majitelkou plzeňské Jabloně,
uspořádají benefiční koncert, jehož celý výtěžek půjde
na konto Krystalu. Hudebníci nevezmou ani korunu, i doprava bude v jejich režii.
Koncert pro Krystal začíná ve 20
hodin v úterý 18. února 2014 v Jabloni, scéně malých forem, Krátká
2, Plzeň. Vstupné dobrovolné, kdo
přijde, pomůže spolu s námi dobré
věci. Tak se zastavte, Repetenti přijdou určitě!

Oblíbená jména? Eliška a Jan
V Plzni se v roce 2013 narodilo celkem 3674 dětí, z toho 1858 chlapců,
1816 dívek a 88 dvojčat. Ve srovnání s rokem 2012 se narodilo méně
dětí, naopak se událo více svateb.
U nejčastějších jmen jako obvykle
příliš změn nenastalo. Nejoblíbenějšími jmény se opět stala Eliška
a Tereza, u mužských jmen to byl
Jan a Jakub.

V západočeské metropoli stoupl
počet těch, kteří se rozhodli říct si
své „ano“. Oddělení matriky dále
v Plzni eviduje za loňský rok celkem 690 uzavřených sňatků a 7 registrovaných partnerství. Statistika úmrtí bude zpracována až 10.
ledna, neboť stále docházejí hlášení. Prozatím je evidováno 3 030
úmrtí.

Sportovní hala na Slovanech opět ...
...dokončení ze str 1
Obnovu nosné konstrukce připravovalo město od konce roku 2010,
kdy byla sportovní hala na základě výsledků statického posouzení
s okamžitou platností na tři týdny
uzavřena. Dřevěná kostra již nebyla schopna bezpečně přenášet zatížení předepsané platnými normami. Na základě toho musela být neprodleně postavena podpůrná ocelová konstrukce, která zajistila další
bezpečné provozování sportoviště.
Příčinou těchto problémů byla kombinace těžko odstranitelných statických a zároveň neodstranitelných
materiálových vad. Čtrnáct sloupů, jimiž byla konstrukce podepřena, se v rámci rekonstrukce odstranilo. Přestavbu na základě projektové dokumentace zpracované Plzeňským projektovým a architektonickým ateliérem provedla akciová společnost OHL ŽS za téměř 62
milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. Kolaudační souhlas byl
vydán 12. prosince 2013.
Městská sportovní hala na Slovanech byla uvedena do provozu v roce 1974 a v současné době patří k největším krytým sportovním halám
na západě Čech. Má kvalitní hrací
plochu s rozměry 47 x 24 metrů a je
využívána jednak pro tradiční sporty, jako je basketbal, házená, fotbal,
volejbal, ale také pro ﬂorbal nebo
ultimate frisbee. Certiﬁkáty evropských halových soutěží a turnajů
garantují nejlepší podmínky pro
halové sporty. Díky kvalitní zvukové aparatuře se zde konají také kul-

turní a jiné společenské akce.
Původním majitelem sportovní
haly byl stát. V roce 2001 došlo k
bezúplatnému převodu do majetku
města, které rok poté nechalo zpracovat studii postupných úprav celého areálu, jež v konečném důsledku
znamenaly větší komfort sportovního využití pro veřejnost, ale i samotné sportovce. Do rozsáhlé přestavby investovalo město 220 milionů korun. Vystavěla se nová hala
a venkovní hřiště, ale také mohutná horolezecká stěna o celkové ploše dvanáct set metrů čtverečních.
Provozovatelem sportovní haly je
TJ Lokomotiva Plzeň, a to na základě smlouvy o nájmu, provozování a údržbě.

Hala Lokomotivy v průběhu rekonstrukce

Kostelík U Ježíška v uplynulém roce opravdu ožil
Po „zkušebním“ adventním rozjezdu v roce 2012 začíná slovanský
kostel U Ježíška žít svým novým životem. V roce 2013 se zde uskutečnilo několik desítek akcí, díky kterým se podařilo přispět na jeho další opravy více než sedmdesáti tisíci korunami.
„Ze štědrodenního setkání Na Ježíška U Ježíška a z Tříkrálového
průvodu už se začíná rodit tradice. Vracejí se i kapely a muzikanti, kteří tu hráli. Z toho máme velikou radost. Kostel U Ježíška se loni také otevřel veřejnosti v rámci
Noci kostelů, kdy se hlavním lákadlem stala podzemní krypta, do níž
vstoupilo během jednoho večera kolem osmi stovek lidí. Speciální program jsme připravili i na Velikonoce,“ říká Alena Kozáková, která má
akce v kostele na starosti.
V září se uskutečnila ve spolupráci s výtvarníky a studenty uměleckých škol beneﬁční aukce výtvarných děl, jejímž posláním bylo získat peníze, aby se do kostela mohly vrátit původní varhany. Vynesla

Novomanželé Knapovi se rozhodli vykročit na společnou cestu od Ježíška v adventní
době a byli předposledním párem, od něhož U Ježíška v roce 2013 zaznělo ANO.

více než 30 tisíc korun. Kostelík se
stal také vyhledávaným místem pro
občanské i církevní svatební obřady. V uplynulém roce se jich tu odehrálo šest a další páry si tu řeknou
ano znovu od dubna. Zájem je i o obnovení manželského slibu. Dokonce tu měli pár, který se rozhodl vzít
se tady po dvaceti letech společného života, protože kostel U Ježíška
je jejich srdeční záležitostí.
Peníze, které zdejší akce vydělaly,
jsou v současné chvíli určeny na návrat varhan, restaurování Lábkova
Pošumavského betlému a další rekonstrukční a restaurátorské práce. Půjde-li všechno hladce, mohly
by se tóny varhan linout pod klenbou nejmenšího plzeňského kostela už letos o Velikonocích.
První akcí po zimním odpočinku
by měl být koncert Vlaďky Bauerové 9. dubna od 19.00.
Veškeré informace o programech,
případně rezervacích svatebních
obřadů na kontaktu:
www.kostelujeziska.cz, Alena Kozáková 602 549 220, alena@kozaci.cz.
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Co se chystá na Světovaru?
Dozvíte se 18. března
Druhý plzeňský obvod
patří z pohledu realitních
kanceláří k nejlepším adresám ve městě. A to je příležitost také pro Kulturní fabriku Světovar, která vzniká v rámci projektu Evropské hlavní město
kultury v objektu bývalého pivovaru a kasáren u
konečné tramvaje č. 2. Rekonstrukce začala v prosinci loňského roku a měla
by být dokončena na jaře
2015. Měla by sloužit nejen
jako umělecké zázemí plzeňským a
zahraničním tvůrcům, chce být také otevřeným centrem pro místní
obyvatele, rodiny s dětmi a seniory.
Své zázemí tu najdou muzikanti, divadelníci a tanečníci, prostor bude
sloužit také komunitnímu setkávání občanů a občanských sdružení
ze Slovan, volnočasovým a vzdělávacím aktivitám a kurzům.

Chcete-li se dozvědět víc, přijďte na informační schůzku na Úřad
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v úterý 18. 3. od 17 hodin, kde zástupci společnosti Plzeň 2015 představí koncepci fungování kulturního centra po jeho rekonstrukci. Bude prostor pro dotazy k provozu i
možnému zapojení do programu budoucí Kulturní fabriky Světovar.

Kapka naděje pro Fakultní nemocnici
V prázdninovém období loňského
roku společnost Penny Market s.r.o.
spolu se svými dodavateli zahájila
akci na pomoc nadačnímu fondu
Kapka naděje. Z prodeje vybraných produktů byla předána nadačnímu fondu Kapka naděje částka 1 086 874,Kč. Celková částka byla rozdělena na dvě poloviny, přičemž obě dvě byly použity na
dětské kliniky v regionálních
nemocnicích v Hradci Králové a v Plzni.
„Fakultní nemocnice Plzeň
dostala částku přes půl milionu korun, která putovala na
dětskou kliniku, konkrétně na
hemato-onkologické oddělení. Za tuto sumu bylo zakoupeno sedm monitorů vitálních funkcí, které mají
speciální vyvedení na centrální monitor, který zvyšuje bezpečnost monitorování. Zařízení slouží k měření EKG, neinvazivního tlaku, saturace, teploty a v námi požadované konﬁguraci i invazivního tlaku.
Nastavují se na nich alarmové hra-

nice pro signalizaci rizikového stavu pacienta,“ sdělila Gabriela Levorová, mluvčí FN Plzeň.
Ve čtyřech pokojích dětské hema-

to-onkologie je rozmístěno 14 lůžek,
která jsou určena pro dětské pacienty s onemocněním krvetvorby.
Každý pokoj je vybaven dvěma monitory životních funkcí a pacienti
jsou na ně připojováni při aplikaci
chemoterapie, po výkonech s plnou
anestézií a při celkovému zhoršení
zdravotního stavu při léčbě febrilní neutropenie.

Vyhledávaným turistickým cílem je plzeňský pivovar
Počet návštěvníků, kteří zavítali na turistické trasy v Plzni v loňském roce, vzrostl v meziročním
srovnání o více než 2 %. Pivovar
Prazdroj, Gambrinus, Pivovarské
muzeum a prostory Plzeňského historického podzemí navštívilo celkem více než 275 tisíc příznivců pivní turistiky. Nejvíce k prohlídkám
lákaly letní měsíce, kdy byla pro návštěvníky připravena celá řada kulturně společenských akcí.
Návštěvnické trasy Plzeňského
Prazdroje jsou jedním z hlavních
cílů turistů, kteří přijíždějí do plzeňského regionu. Kromě tuzemských návštěvníků, kterých bylo v
loňském roce přibližně 65 %, navštívili Plzeňský Prazdroj hosté z více
než 107 států. K tradičně nejpočetnější skupině patří němečtí turisté,
cestovatelé z Tchaj-wanu, Ruska a
nově i Velké Británie. Silnou skupinu představovali také návštěvníci z
Estonska a Litvy. Výjimkou ale nejsou ani návštěvníci z Jižní Koreje,
Brazílie, Austrálie, Argentiny a jihovýchodní Asie, Zimbabwe, Konga či z Madagaskaru.
Areál Plzeňského Prazdroje je
znám i jako centrum kulturně společenského života, které se v uplynulém roce stalo domovem pro řadu
akcí. Patří mezi ně například cyklus koncertů Lubomíra Brabce a jeho hostů, ale i nejrůznější výstavy.
Nádvoří pivovaru během celého léta ožívalo hudbou díky čtvrtečním
letním koncertům v rámci festivalu
Léto v Prazdroji. Rovněž se i v loňském roce stalo místem setkání pro
účastníky prvomájové a podzimní

vyjížďky motorek a nově zde byla
také cílová stanice závodu 500 mil
Bohemia motorek Harley Davidson. Na nádvoří se též uskutečnil
běžecký závod ze seriálu Run Tour.
Milovníci ručních prací se mohli
přiučit mnohým řemeslům v rám-

ci Podzimních dílen v Pivovarském muzeu.
Na řadu kulturních akcí se mohou návštěvníci
těšit i v letošním roce,
jak přibližuje Tomáš Raboch z oddělení cestovního ruchu Plzeňského
Prazdroje: „Pro letošní
rok chystáme v pivovaru mnoho koncertů včetně Smetanovských dnů
nebo další série koncertů
Lubomíra Brabce s jeho
hosty. V Pivovarském muzeu budeme od 5. února do 23. března hostit
výstavu kreseb a graﬁk přední plzeňské ilustrátorky Dany Raunerové. V
dubnu až květnu pak výstavu tří generací plzeňských fotografů. Milovníky techniky, doufáme, potěšíme vý-

stavou, kterou chystáme od června
do konce roku pod názvem Od formanského vozu k automobilu.“
I díky těmto kulturním akcím se
počet návštěvníků na turistických
trasách meziročně již desátým rokem zvyšuje. „Mezi individuálními návštěvníky je stále nejoblíbenější klasická prohlídka pivovaru. Pro skupiny máme na letošní
rok připraveny dva nové programy: Prvním je Cesta pivovarského
tovaryše, během které si návštěvníci naplno užijí nejen prohlídku pivovaru, ale v magickém prostředí
historických pivovarských sklepů
se vrátí zpět časem na začátek 20.
století. Na vlastní kůži si vyzkouší
tradiční pivovarská řemesla a promění se v ledaře, bednáře, sladovníky, výčepní nebo sklepmistry. Vrcholem programu je příjemné posezení s občerstvením a neﬁltrovaným
pivem Pilsner Urquell v unikátním
salonku vybudovaném ve sklepním
labyrintu,“ přibližuje novinku Tomáš Raboch.
Nabídku služeb pro návštěvníky
doplňují i dárková prodejna nebo
e-shop, který získává na popularitě. Stále větší množství propagačních předmětů se symboly Pilsner
Urquell nebo Gambrinus právě jeho prostřednictvím putuje také do
zahraničí. Z vyhodnocení loňského roku, kdy například v předvánočním čase dosáhla návštěvnost
e-shopu až unikátních 50 tisíc návštěvníků, vyplývá, že pivní dárkové předměty jsou populárním
dárkem i u tuzemských milovníků piva.
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Máte doma starý a nepotřebný mobil? Věnujte ho!
Až do 28. února mohou všichni odevzdávat staré mobilní
telefony v rámci akce Věnuj
mobil nazvané “Máte doma
starý mobil?“. Získané mobily pak poputují k dětem z
dětských domovů a pěstounských rodin, kterým jistě udělají radost i poslouží.
Nepotřebné mobily od vás převezmou v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově
ulici 18 v Plzni na Odboru životního prostředí, 3. patro, v kanceláři
č. 341. Mobily se budou sbírat až do
28. února 2014, poté proběhne slosování o hodnotné věcné ceny. Každý, kdo odevzdá starý telefon, bude
moci vyhrát jednu autonavigaci či
tři MP3 přehrávače. Akce “Máte doma starý mobil?“ se konala již před
4 lety a tehdy bylo shromážděno téměř 180 přístrojů.
„Věřme, že i další kolo projektu
Věnuj mobil bude úspěšné. Myslíme,
že může inspirovat ostatní obyvatele

kraje k tomu, aby přispěli dobré věci
tím, že nepoužívaný telefon odevzdají. V současné době se totiž k recyk-

laci dostane pouhé 1 % z nich, což je
alarmující,“ říká Ondřej Vrbík, regionální manažer neziskové orga-

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

Kontejnery ﬁrmy KOUTEX na textilní odpad
Jak jsme již dříve informovali,
jsou v našem obvodě rozmístěny
zelené kontejnery ﬁrmy KOUTEX
na obnošené šatstvo a jiný textilní odpad. Sběr textilu je založen na
komerční bázi ve snaze co nejvíce
ho využít. Na rozdíl od kontejnerů Červeného kříže, které by měly
sloužit výhradně pro šatstvo ještě
využitelné v rámci charity, užívá
firma KOUTEX již nepoužitelné
oděvy a zbytky textilu kromě charity i na další výrobky (hadry). Nejedná se sice o sběr zajišťovaný v rámci městského systému nakládání s

komunálním odpadem, přesto je tato služba z hlediska životního prostředí velice vhodná a výhodná.
Na základě dosavadních zkušeností s provozem ﬁrma KOUTEX
jednak zvýšila počet těchto kontejnerů a upravila místa stání tak,
aby co nejvíce vyhovovala z hlediska obsluhy, okolního silničního
provozu a potřebám obyvatel. Aktuální rozmístění kontejnerů ﬁrmy KOUTEX je uvedeno v následujícím přehledu.
Ing. Jan Vajz – OŽP

nizace ASEKOL.
Mobilní telefon má dnes snad každý. Lidé je navíc běžně obměňují i do
dvou let od zakoupení, přitom jejich
životnost je několikanásobně delší.
Kvůli tomu vzrůstá množství vysloužilých mobilních telefonů, které lidé bez užitku skladují doma. V
České republice je odhadem v domácnostech takto skladováno přes
8,5 milionů přístrojů. Přitom každý
telefon lze recyklovat a navíc platí,
že funkční přístroje mohou jiným
stále udělat radost.
Společnost ASEKOL zajišťuje následný sběr a svoz mobilních telefonů. V rámci projektu Věnuj mobil
telefony odborně zkontroluje, nefunkční přístroje předá k recyklaci
a ty stále sloužící poputují k dětem
z dětských domovů a pěstounských
rodin. Lidé se tak mohou snadno
zbavit nepotřebného zařízení a podpořit dobrou věc.
Více podrobností o projektu naleznete na www.venujmobil.cz.

P.. Umístní kontejneru
1.
kížení ulic Liliová a Motýlí
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poznámka
u nádob na tídný odpad, u
garáží za domem Liliová 29
Ulice Spojovací – u Koterovské
u nádob na tídný odpad
Roh ulic Na Ržku a Sladovnická
u nádob na tídný odpad
Nepomucká ulice – od námstí M. u nádob na tídný odpad
Horákové, k ulici U Školky (smrem na
ernice)
Ulice K Dráze – u Nepomucké
u nádob na tídný odpad
Nepomucká 37
u nádob na tídný odpad
kížení ulic Plzeská cesta a Sporná
u nádob na tídný odpad
kížení ulic Stední cesta a V Obilí
u nádob na tídný odpad
V Bezinkách
u nádob na tídný odpad
Suvorovova
u nádob na tídný odpad,
kruhový objezd

UU PP O Z O R N
N ĚĚ NNÍÍ–-Konání
Konání sběrných
sběrných dnů v 1. pololetí
pololetí 2012
2014 v MO
MO Plzeň
Plzeň 22 –– Slovany
Slovany.
Svozvelkokapacitních
velkokapacitních kontejnerů
Svoz
kontejnerůdle
dleharmonogramu.
harmonogramu
Termíny svozů: 8. března, 10. května, 21. června, 30. srpna, 18. října a 29. listopadu

Stanovišt velkokapacitního kontejneru
. 1

Hodina pistavení

Stanovišt velkokapacitního kontejneru
. 2

Hodina pistavení

Šeíková (u fotbal. stadionu)

8:00 - 9:00 hod.

Hradišt (za konenou MHD)

9:10 – 10:10 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

8:00 - 9:00 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20 – 11:20 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10 – 10:10 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20 – 13:20 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20 – 11:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

13:30 – 14:30 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

12:20 – 13:20 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá tona trolejbus)

14:40 – 15:40 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30 – 14:30 hod.

apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50 – 16:50 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40 – 15:40 hod.
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Zase o krok blíže k úspěšné onkologické léčbě
Možná ani nevíte, že Fakultní nemocnice Plzeň je jedinou nemocnicí v České republice, která nabízí
hematologicko-onkologickým pacientům léčbu pomocí mesenchymálních kmenových buněk. Plzeňské nemocnici se podařilo vyvinout
léčivý přípravek na bázi mesenchymálních kmenových buněk, který je
určen k léčbě komplikací po transplantaci kostní dřeně.
Léčebná metoda byla schválena
Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je zahájena klinická studie,
která nabídne tento unikátní léčebný postup hematologicko- onkologickým pacientům. Cílem bylo přispět dalším krokem ke zlepšení výsledků transplantačního programu
Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a ve spolupráci s
Českým národním registrem dárců dřeně nabídnout pacientům s

leukémií a jinými nádorovými onemocněními krvetvorby větší šanci
na vyléčení.
„Tímto se završilo přibližně tříleté úsilí, které koncem loňského roku
vyústilo v úspěšné získání povolení
k výrobě léčivého přípravku a nyní
i v povolení léčivý přípravek oﬁciálně podat pacientům. FN Plzeň se tak
stává výrobcem léčivého přípravku
moderní terapie a zároveň zadavatelem a řešitelem klinického hodnocení,“ uvedla tisková mluvčí FN Mgr.
Gabriela Levorová.
Mesenchymální kmenové buňky
se dostávají stále více do centra zájmu různých oborů medicíny. Mají schopnost se pod vlivem zevního
prostředí vyvíjet do buněk chrupavky, kosti nebo buněk tukových. Vedle toho mohou reagovat s buňkami
imunitního systému a tlumit nežádoucí nebo nadměrně vystupňova-

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:

..............………………………………………

né imunitní reakce. Podporují také
hojivé procesy a regeneraci buněk
a tkání a je možné je využít v rámci
tzv. buněčné terapie respektive regenerativní medicíny k léčbě řady

onemocnění. Tyto kmenové buňky
se získávají z kostní dřeně, podkožního tuku nebo pupečníkové krve.
V hematoonkologii se ověřuje
možnost využití imunomodulačních vlastností mesenchymálních

kmenových buněk pro léčbu závažné imunitní komplikace po alogenní transplantaci kostní dřeně, tzv.
reakce štěpu proti hostiteli. Těžké
formy této komplikace mohou zásadním způsobem zhoršit výsledek
transplantace. Často špatně reagují
na standardní léčbu pomocí preparátů potlačujících imunitu. Navíc
je tato medikamentosní terapie spojena s řadou komplikací, které významně snižují kvalitu života transplantovaného pacienta a mohou ho
ohrozit i na životě.
Využití mesenchymálních kmenových buněk a jejich tlumivého efektu na imunitní komplikace je zcela
novým léčebným přístupem, který
je, jak se zdá z prvních zkušeností,
velmi efektivní a nezatížený vedlejšími komplikacemi. Může pomoci
vrátit pacienta po transplantaci do
aktivního života.

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
akonat
briliantové
svatby
v obřadní
síni Úřadu
obvodu
ve dnech
26.02.,
26.03., 30.04.,
24.09., městského
29.10. a 26.11.
2014
Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská
83,
Plzeň,
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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ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Člověk by měl stáří odhánět
Léta nám utíkají všem a zastavit
je nemůžeme. Nepovedlo se to ani
předsedovi Svazu důchodců PlzeňSlovany panu Jiřímu Egermaierovi. V měsíci březnu oslaví neuvěřitelných devadesát let.

NAPSALI NÁM

Dne 12. ledna 2014 oslavila 100. narozeniny paní Jarmila Vlková. K tomuto
významnému životnímu jubileu oslavenkyni poblahopřál starosta MO Plzeň
2 – Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner a zástupci odboru sociálního.

Byl jedním ze zakladatelů Obvodní organizace Svazu důchodců na
Slovanech spolu s paní Zdeňkou
Fuksovou. Ustavující schůze se konala 11. února 1991. Od té doby stojí
v čele naší organizace a v letošním
roce to bude již 23 let. Vybudoval na
Slovanech velkou a silnou organizaci, která si vede úspěšně, což se
projevuje i ve výborné spolupráci
s vedením Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Obdržel řadu
cen a čestných uznání, mezi nimi i

„Cenu hejtmana Plzeňského kraje
za občanskou statečnost“.
My, členové výboru, si velmi vážíme našeho předsedy a děkujeme mu za všechno, co nás naučil.
Oplývá totiž ve svých letech takovou vitalitou, že na něj nestačí ani
tolik populární koenzym Q10. Společně s celým výborem se snažíme
pro naše seniory dělat takové akce,
aby nás rádi navštěvovali. Nechceme, aby zůstávali sami. Samota je
nemoc zlá a lidé v kolektivu se jistě cítí mnohem lépe.
A co říci závěrem?
Máme Vás rádi, milý pane Egermaiere! Nezbývá, než popřát pevné zdraví, spokojenost a stále myslete na to, že stárnutí je zlozvyk,
na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas!
Ludmila Ševčíková,
výbor svazu důchodců

Senioři v obvodě Plzeň 2 - Slovany
Mezi náplně odboru sociálního
Úřadu městského obvodu Plzeň 2
– Slovany patří i péče o důchodce, kteří mají trvalé bydliště na
území Městského obvodu Plzeň 2
– Slovany. Pro tyto občany jsou zajišťovány:
• zájezdy
• vstupenky do divadla a na
koncerty
• setkání důchodců
• jubilejní svatby
• blahopřání k významným životním jubileím
• poděkování válečným veteránům
Pro důchodce jsou již po několik
let zajišťovány jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy. V roce
2013 bylo ve spolupráci se dvěma
cestovními kancelářemi uspořádáno 6 zájezdů (4 tuzemské a 2 zahraniční). Při těchto zájezdech účastníci navštívili Brdy, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně, Mostecko a
zájezd pod názvem „Zapomenutý
kraj se probouzí“, kde

se skrývala návštěva Stříbra, zříceniny hradu Gutštejn a Konstantinových Lázní. Při zahraničních zájezdech navštívili účastníci Spolkovou republiku Německo (okolí řeky
Dunaj a údolí Altmühl) a bavorské
město Bayreuth. Zájezdů se zúčastnilo celkem 348 účastníků.
V roce 2013 bylo odborem sociálním zajištěno celkem 520 ks vstupenek na 42 představení Divadla Josefa Kajetána Tyla a to jak do Komorního divadla, tak do Velkého divadla. Vstupenky byly zajišťovány
na představení v období leden 2013
– duben 2013 (včetně) a na období
říjen 2013 – prosinec 2013 (včetně).
Největší zájem mezi návštěvníky
divadelních představení je o činohru, operu
a operetu,
příp. muzikál.

V předvánočním čase se 10 důchodců zúčastnilo koncertu pod názvem „Hej mistře“, který připravila Musica Amica – Smíšený sbor a
komorní orchestr při gymnáziu Mikulášské náměstí.
V roce 2013 bylo zdejším odborem,
ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady (dále jen
„Komise“), organizačně zajišťováno „Setkání důchodců obvodu Plzeň 2 – Slovany“, které se koná 7x
ročně v prostorách kulturního domu Šeříková. Jde o pravidelná setkání s kulturním programem a hudební produkcí tanečního orchestru. V rámci Setkání je jubilantům,
kteří oslavili 70 let, 75 let, 80 let, 85

Foto: V. Simbartl

let, 90 let a více, poblahopřáno, předáno přáníčko a oslavenci si mohou
nechat zahrát písničku na přání.
Občany, kteří v průběhu roku
oslaví 80 let, 85 let, 90 let a více od
narození, navštěvují členové Komise, poblahopřejí jim k životnímu jubileu, předají jim blahopřání a dárkový balíček. Takových
bylo ve druhém městském obvodu v roce 2013 celkem 97. Občany,
kteří dovršili 100 let a více, navštěvují zástupci vedení MO Plzeň 2 –
Slovany a osobně jim poblahopřejí a předají dárkový balíček. V roce 2013 zástupci vedení navštívili
4 osoby včetně nejstarší občanky
obvodu, která vloni oslavila již 108.
narozeniny.
Odbor sociální rovněž zajišťuje slavnostní obřady u příležitosti
zlaté, diamantové, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání v rodině. V roce 2013 byly
zajištěny celkem 4 jubilejní svatby,
z toho 1 platinová, 2 diamantové a
1 zlatá svatba. Fotograﬁe z těchto
slavnostních událostí jsou pravidelně zveřejňovány v informačním
Zpravodaji.
Druhý městský obvod nezapomíná ani na válečné veterány. V
předvánočním čase roku 2013, ve
spolupráci s Československou obcí legionářskou, byly 2 legionářům
předány vánoční balíčky a byly jim
popřány hezké svátky.
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Nabízíme zájezdy pro důchodce MO 2 - Slovany pro rok 2014
1. LETEM SVĚTEM KOLEM PRAHY
PRAHA - letiště Václava Havla - exkurze do neveřejných prostor letiště (provoz na odbavovacích plochách, dráhový systém, nahlédnutí do těsné blízkosti letadel, do terminálů, salonků). Doba trvání exkurze 2 hodiny. CHOTEČ, Mlýn u Veselých - funkční vodní mlýn, malá vodní elektrárna, expozice obilovin. SVATÝ JAN POD SKALOU - ve zdejší jeskyni
se podle legendy usídlil poustevník již v 9. století, později zde byl založen
klášter a nad jeskyní poustevníka byl u pramene léčivé vody vybudován
kostel, prohlídka kostela s výkladem.
Termín: 22.04. 2014 – úterý, 24.04.2014 - čtvrtek
Cena: 285,- Kč včetně všech 3 vstupů. Oběd bude zajištěn (není v ceně zájezdu).
Odjezd: 07.00 h, návrat do 19.00 h
Důležité upozornění: vzhledem k tomu, že na letišti požadují jmenný seznam i s číslem občanského průkazu, je nutno jej napsat na přihlášku.
2. JIŽNÍ PLZEŇSKO
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - expozice historické zemědělské techniky, návštěva
unikátní „naučné stezky pod střechou“, která návštěvníky provede přírodou Brd a životem jejich obyvatel v minulosti i současnosti. Celé jedno
patro špejcharu je věnováno galerii kresleného humoru Jiřího Wintera
Neprakty. NEPOMUK - kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba, prohlídka regionálního muzea. CHANOVICE – skanzen lidové architektury
Lnářska, procházka naučnou stezkou (cca 2 km) na rozhlednu.
Termín: 13.05.2014 - úterý
Cena: 210,- Kč se všemi vstupy kromě rozhledny. Oběd bude zajištěn
(není v ceně zájezdu)
Odjezd: 07.30 h, návrat do 19.00 h
3. LÁZEŇSKÉ MĚSTO JAKO ŽÁDNÉ JINÉ
KARLOVY VARY - prohlídka kostela sv. Máří Magdalény, pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla, Vřídelní kolonády, Císařských lázní, Grandhotelu Pupp. Návštěva muzea Jana Bechera s ochutnávkou, posezení v kavárně. Vstup je v ceně zájezdu.
Termín: 21.05.2014 - středa
Cena: 170,- Kč včetně vstupu do muzea. Oběd nebude zajištěn
Odjezd: 07.00 h, návrat do 19.00 h
4. KULTURNÍ TRADICE SEVERU S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM
DUCHCOV – návštěva barokního zámku, který je znám posledním pobytem světoběžníka J. Casanovy. V ceně je prohlídka dvou expozic - Casanova a Valdštejn. Procházka zámeckým parkem (Sﬁngové jezírko, Rainerův pavilon s freskou ze zbořeného barokního špitálu). OSEK – prohlídka

cisterciáckého kláštera ze 12. století. LITVÍNOV - návštěva divadelního
představení DŮM SPLNĚNÝCH SNŮ. Úsměvný i nostalgický pohled na
20. století prostřednictvím písniček. Následně je jen pro účastníky zájezdu připravena prohlídka divadelního zákulisí v doprovodu herců. Před odjezdem návštěva historického zákoutí Litvínova, barokního kostela svatého archanděla Michaela, prohlídka interiéru.
Termín: 05.06.2014 - čtvrtek
Cena: 295,- Kč. Oběd bude zajištěn (není v ceně zájezdu)
Odjezd: 06.30 h, návrat do 21.00 h
5. ZANIKLÉ A ZNOVUOBJEVENÉ PAMÁTKY CHEBSKA
STATEK BERNARD v Královském Poříčí u Sokolova – malebný hrázděný statek chebského typu slouží jako muzeum řemesel, možnost vyzkoušet si vymlátit obilí pomocí cepu, prohlédnout si sbírku historických kočárů včetně panských, barokních saní, pohyblivý model hamru, ukázka
výroby železa, možnost vyzkoušet si brnění. Návštěva Zábavně naučného centra Ohře - obchůdek s ruční výrobou svíček. CHLUM SVATÉ MAŘÍ - poutní místo, kde byla podle legendy nalezena v křoví u cesty sedící soška Panny Marie s Ježíškem. Poutní kostel je zasvěcen Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Máří Magdaleně. HRAD SEEBERG – expozice představuje vývoj interiérů a nábytkové tvorby v 19. století (empír, biedermeier, druhé rokoko, novorenesance, novogotika, chippendale), dějiny porcelánu. Kolem hradu vede malebnou krajinou naučná stezka (cca 1 km),
ostatní mohou využít čas na občerstvení ve dvou místních restauracích
v hezkém prostředí.
Termín: 16.09.2014 - úterý
Cena: 300,- Kč včetně všech vstupů. Oběd bude zajištěn (není v ceně
zájezdu).
Odjezd: 07.30 h, návrat do 20.00 h
6. ADVENTNÍ ZÁJEZD DO LINCE
Návštěva hlavního města Horního Rakouska. Prohlídka katedrály Panny Marie, Staré Radnice, Stifterova domu, Karmelitánského kostela, ukázky moderní architektury, např. muzeum umění Lentios, Brucknerův dům,
Ars Elektronica Center, návštěva vánočního trhu na Hlavním náměstí a
v Lidové zahradě.
Termín: 03.12.2014 - středa
Cena: 310,- Kč. Oběd nebude zajištěn.
Odjezd: 07.00 h, návrat do 22.00 h

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 26.02.2014 na ÚMO
Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, kancelář č. 112, I. patro. Zde
získáte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech.
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Plzeňská ZOO opět bodovala u svých návštěvníků
Hranice 400 000 návštěvníků v plzeňské ZOO byla vloni opět překročena! Celkem zde bylo 401 473 osob.
Sice až na Silvestra byla v loňském
roce pokořena hranice 400 000 návštěvníků v jednom roce, a to už po
sedmé v řadě. ZOO a Botanická zahrada se tak řadí mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR a patří mezi 5 nejnavštívenějších ZOO
v republice. Zajímavé je porovnání s rokem 2007, kdy byla tato hranice překročena poprvé a návštěvnost dosáhla 402 039.
„S více než 17 tisíci návštěvníků
patří prosinec 2013 jednoznačně mezi nejúspěšnější prosince v historii
ZOO v Plzni,“ potvrdil mluvčí ZOO
Mgr. Martin Vobruba.
Povídáme-li o několik let zpátky,
zjistíme, že například v roce 2008
zavítalo do plzeňské ZOO celkem
405 328 návštěvníků, o rok později přivítala poprvé svého 450 000.
návštěvníka během jediného roku,
celkem jich přišlo 457 879. V roce
2010 byla tato meta překonána podruhé a s počtem 460 841 osob byla
ZOO poprvé ve své historii druhou
mezi zoologickými zahradami v republice a 8. turistickým místem celé ČR. V roce 2011 je laťka 450 000
osob překonána potřetí za sebou a
v následujícím roce zahradu navštívilo bezmála 423 000 lidí.

Pohled do historie
Mnozí z Plzeňanů si to již nepamatují, ale základ dnešní plzeňské
zoologické zahrady byl položen již
2. září 1926, kdy na členské schůzi
spolku IRIS bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z
něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. Již po třech měsících od rozhodnutí o založení zahrady, tedy v
prosinci roku 1926, dochází k otevření skleníků a akvárií a tří voliér s dravými ptáky, liškami a šakalem. Vstup do zahrady byl nejprve
volný. V roce 1927 se zahrada rozšířila o srnčí ohradu a o dvě opice jménem Šorl a Minda (makak
jávský).
Dnešní lochotínská ZOO se datuje od října1963. První den po otevření se přišlo na provizorní zoo
podívat 6 600 návštěvníků. Zároveň
v tomto období vznikla stálá akvarijně-teraristická výstava (v některých dobách i prodejna) v centru
města, zvaná dnes prostě AKVATERA. Na Lochotíně se začínalo
prakticky od nuly - s pouhými 29
druhy zvířat. ZOO byla nadlouho
staveništěm a mnoho provizorií
sloužilo dlouhé roky. Například
těsný medvědinec zřízený Škodováky sloužil do roku 1998.

Prohlídkové trasy
Při návštěvě ZOOaBZ je možné

si vybrat ze všech cest, expozic,
zvířat a rostlin, věnovat se například jenom šelmám, opicím, Jižní
Americe nebo rostlinám. Jednotlivé stezky mají svou logiku a umožňují komplexní poznání přírody v
její kráse i souvislostech.
Nejdelší trasa prakticky celým
areálem ZOO a BZ má název Po
stopách člověka. Budeme v ní následovat příslušníky lidského rodu tak, jak se od východní Afriky
šířili do celého světa, poznávali
a ovlivňovali přírodu, jednotlivé
krajiny, regiony, rostliny a živočichy. Zcela logicky tak následuje
i pořadí navštívených biogeograﬁckých oblastí: Etiopská, Palearktická, Orientální, Nearktická, Neotropická a Australská. Vybrat si
můžete také trasu nazvanou Proti
proudu času či Gondwana, která
je nejméně náročnou trasou historickým jádrem ZOO s několika
pavilony. Její název je odvozen od
pravěké jižní superpevniny, zahrnující dnešní Afriku, Jižní Ameriku, Indii, Madagaskar, Austrálii a
Antarktidu.

Zajímavé expozice
Při návštěvě zoologické zahrady
sledují většinou návštěvníci zvířata, užívají si rostlin a prostředí.
Jednotlivé domy samy o sobě nepoutají hlavní pozornost, ale stojí
rozhodně za to si všimnout i jich.
Před 20-30 lety měla plzeňská zoo
poměrně velký handicap v počtu a
velikosti pavilonů, které by ukryly
lidi před deštěm, nepohodou a přilákaly návštěvníky i v zimě. Také,
a to především, by mohly ubytovat

další velká cizokrajná zvířata. Většinu staveb převzala zoo po svém
přistěhování v roce 1963 a upravila
je pro své účely. Některé drobné a
nejchatrnější brzy ustoupily.
Australský pavilonek
Úplně první expoziční celek napravo od hlavní pokladny slouží
Austrálii. Vstupní pavilonek se
dvěma expozicemi nabízí pohledy na australské pěvce, papoušky,
ale také unikátní lelkouny soví. V
druhové skladbě zde byli již i klokani, rozely, ledňáci atp. Pavilonek
nabízí i zázemí pro chov a zimování vrubozobých ptáků.
Tropický pavilon Z
Tradiční první zastávkou na trase je tropický pavilon „Z“. Jak přišel ke svému jménu, když v zahradě není žádný pavilon A či B? V
tomto případě nejde o pořadí, ale
o dvě jiné záležitosti – budova má
přesný tvar písmenka Z a je vděčným cílem návštěvníků kvůli šimpanzům, krokodýlům, papouškům
či velkým želvám.

dů, pelikánů a vlh je nyní prvním
velkým objektem na návštěvnické trase vlevo od hlavního vstupu.
Pavilon umožní návštěvníkům pozorovat celoročně pelikány, jejichž
původní zimoviště nebylo přístupné a kde skryti zrakům veřejnosti i hnízdili. Výběh hrošíků s možností koupání v jezeře sousedí s
ostrovy afrických pralesních opic
gueréz angolských a kočkodanů
Brazzových.
Asijští primáti
U venkovního výběhu nosorožců s jezerem a nedaleko základního kamene všech nových expozic
se těší na návštěvníky rodina gibonů, žijící zde od roku 1999. V roce 2011 byl původní druh, gibon běloruký neboli lar, vystřídán vzácnějším gibonem bělolícím. Rovněž
jejich noví sousedé, makakové lví
neboli wanderu. Ti se po třiceti letech chovu v tropickém pavilonu Z
přestěhovali do vlastní rezidence,
stylového dřevěného pavilonu se
samostatným ostrovem.

Tajemný svět africké noci
Tuto budovu má několik generací v povědomí jako pavilon šelem.
Skutečně v ní na 3 desítky let v klecích žili lvi, tygři, levharti, jaguáři či hyeny. Nyní je moderním pavilonem pro středně velké a menší africké savce se soumračnou a
noční aktivitou.

Asijské kočkovité šelmy
Velké kočkovité šelmy žily prakticky do roku 2000 ve společném
pavilonu. V původním pavilonu
zůstali pouze lvi, v západní části
ZOO postupně vznikly voliéry pro
chladnomilné a horské kočkovité
šelmy Asie, kde dnes žije pár čínských levhartů či chovný pár irbisů, a údolí tygrů ussurijských.

Pavilon hrošíků, pelikánů a
gepardů
Společný pavilon hrošíků, gepar-

Samozřejmě zajímavých pavilonů a tras najdete v plzeňské ZOO
mnohem více.
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Stručně: Shromáždění podle nového občanského zákoníku
Nejvyšším orgánem společenství
vlastníků jednotek (SVJ) zůstává i
podle nového občanského zákoníku
(NOZ) shromáždění.
Kompetence shromáždění
NOZ stanovuje v § 1208 výlučnou
působnost shromáždění, kterou nelze zúžit ani přenést na jiný orgán
společenství. Stanovy mohou působnost shromáždění ještě dále rozšířit.
Oproti původní úpravě se okruh oblastí, o kterých je oprávněno rozhodovat shromáždění, rozšiřuje.
Konání shromáždění
Shromáždění se musí i dle NOZ konat alespoň jedenkrát za rok. Shromáždění bude zasedat buď z podnětu statutárního orgánu, nebo z podnětu vlastníků, kteří mají více než
čtvrtinu všech hlasů (takoví vlastníci musí být alespoň dva). Pokud
z podnětu stanoveného počtu vlastníků nesvolá shromáždění statutární orgán, jsou oprávněni tak učinit
tito vlastníci, a to výslovně na náklady SVJ.
Shromáždění se svolává pozvánkou. Pokud k ní nejsou připojeny

Vezmi Telefon
  se k nam
´
a prijd
pobavit.
´
Naproti klientskemu
 ´
centru Plzenskeho
servisu,
´


castkova 45, Plzen, Slovany

www.plzenskyservis.cz
podklady týkající se pořadu zasedání, je svolavatel povinen umožnit
každému vlastníku jednotky včas
se s nimi seznámit. Víc NOZ v ustanoveních upravujících SVJ neříká.
Z ustanovení o spolku, které se pro
SVJ užije přiměřeně, plyne, že shromáždění je nutno svolat ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30
dnů před jeho konáním. Z pozvánky

musí být zřejmé místo, čas a pořad
jednání, přičemž místo a čas musí
co nejméně omezovat možnost členů se ho účastnit.
Hlasování na shromáždění
Shromáždění je způsobilé usnášet
se za přítomnosti vlastníků jednotek
s většinou všech hlasů. Počet hlasů
odpovídá velikosti podílu vlastníka

na společných částech. Výslovně je
nově stanoveno, že se nepřihlíží k
hlasu SVJ, vlastní-li v domě nějakou jednotku.
K přijetí rozhodnutí dle NOZ postačuje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků, nestanoví-li zákon nebo stanovy SVJ
počet vyšší. Původní právní úprava
vymezovala rozhodnutí, jež musí být
schválena vyšším počtem vlastníků,
toto již NOZ nestanovuje.
SVJ tak mohou uzpůsobit své
stanovy nové právní úpravě v tom
smyslu, že současná vyšší kvóra pro
určitý typ rozhodnutí sníží na nadpoloviční většinu přítomných. V této souvislosti SVJ pravděpodobně
nepříjemně zaskočí povinná forma
stanov a jejich změn notářským zápisem, kterou původní zákon v případě změn nevyžadoval.
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
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Co nového na ,,dvacítce“ ?
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné
smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
• Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky
pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince
a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze
cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.
Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/

Návštěva koňů z S.O.S. život pro koně
Není toho málo. Nejprve naši malí
výtvarníci. Z výtvarné soutěže Kdy
zavolat 150 si Rozárka Keilová ze III.
A odnesla z plzeňské radnice Cenu
hasičů, v knize Světla na nebi i na
zemi, která byla vydána k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou
Moravu se objevila ilustrace Terezky Rampouchové ze IV. B a ve výtvarné soutěži Čteme a malujeme
si se skvěle umístili Vítek Mášek
ze II. B, Veronika Bořánková ze IV.
B, Lucie Kondrová a Kristýna Vaníčková z V. A třídy.
Ale nejen na poli uměleckém, ale i
ve sportu sbírají naši žáci ocenění.
Florbalové družstvo starších žáků
se probojovalo do krajského kola,
stejně jako házenkářské družstvo
chlapců i dívek. Ke sportovním aktivitám využívá škola moderní sportovní areál, který v roce 2009 postavila z dotace EU za podpory ROP Jihozápad NUTS II.
Velmi podnětná je také spolupráce školy s mateřskými školkami ve
slovanském obvodě. V loňském listopadu a prosinci nás ve dnech otevřených dveří navštívilo celkem 190
dětí z osmi mateřských školek.

Naši žáci pod vedením svých učitelů také nezapomínají na pomoc
těm, kteří ji potřebují. Je to například organizace S.O.S. život pro koně, pro kterou děti sbírají a nosí do
školy staré pečivo a největší odměnou je jim pak příjezd takového zachráněného koníka jménem Beník
před budovu školy. Dále je naše škola již několik let aktivní v hnutí Na
vlastních nohou - Stonožka, kdy
jsme jenom letos zaslali na konto
hnutí výtěžek ze stonožkového týdne a vánočního jarmarku v celkové
hodnotě 16 272,- Kč.
Velkým lidským pohlazením bylo
zapojení dětí a jejich rodičů do sbírky použitého teplého oblečení pro
syrské děti, které jsou umístěny v
jednom z největších uprchlických
táborů v jordánském Zaatarí. Ministerstvo vnitra ČR požádalo Stonožku o urgentní pomoc a naše škola toto volání vyslyšela. Je skvělé
vidět, že Senekova myšlenka o člověku, který je zrozen ke vzájemné
pomoci, stále platí.
Mgr. Ilona Jehličková
20. ZŠ Plzeň, Brojova 13

• Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde
o internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách
www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat
stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků
• Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)
• Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích
a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vozu, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitelská práva v novém a další.
web: http://www.dtest.cz/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s
nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.

ODPOVĚDI NA DOTAZY ČTENÁŘŮ
Pod stromeček jsme si s manželem nadělili novou televizi s velkou obrazovkou/úhlopříčkou. Dovezli nám ji těsně před Vánocemi, které vždy trávíme na chalupě, proto jsme se k jejímu vybalení dostali až po Novém roce. V krabici však chybělo dálkové
ovládání. Chystáme se nekompletnost dodaného zboží reklamovat. Mění se pro nás něco s novým občanským zákoníkem?
Ne, nemění. Vaše koupě proběhla ještě v předchozím roce, a proto se
vztah mezi vámi a prodávajícím řídí tehdejším občanským zákoníkem,
i když práva ze záruky budete uplatňovat už za účinnosti nové právní
úpravy. Uplatněte u prodávajícího rozpor s kupní smlouvou, který musí bez zbytečného odkladu napravit dodáním toho, co chybí.
Dostala jsem od dětí dárkový poukaz na zhotovení dioptrických brýlí. V optice jsem si už byla vybrat obroučky a nechat
přeměřit dioptrie. Současně jsem se chtěla informovat o délce
a podmínkách záruky na zhotovené brýle podle nového zákoníku. Pracovnice optiky mi sdělila, že na dílo (zhotovení věci) už
záruka není. Má pravdu?

Sourozenci Dominik a Robin Kolomazníkovi před připravenými pytli s oblečením.

Nemá. I když nový občanský zákoník slovo „záruka“ používá pouze ve vztahu k dohodnuté či jednostranně podnikatelem poskytnuté garanci jakosti, zachovává spotřebitelům dřívější podobu zákonné záruky pod označením zákonná odpovědnost za vady. Na zhotovení brýlí se
dříve nahlíželo jako na dílo a uzavírala se tedy smlouva o dílo, ale od
začátku roku 2014 se už nerozlišuje, zda spotřební zboží v době uzavírání smlouvy existuje nebo má být teprve vytvořeno (zhotoveno), vždy
jde o koupi věci na základě kupní smlouvy. A u kupní smlouvy se spotřebitelem prodávající podnikatel ze zákona odpovídá za vady, které se
na zboží vyskytnou během 24 měsíců.
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Zápisy do mateřských
škol pro školní rok
2014/2015

Sportovní gymnázium, Plze, Táborská 28
pijímá pro školní rok 2014/2015

pihlášky ke studiu do 15. bezna 2014. Uchaze pihlášku odevzdá editelce SG.
______________________________________________________________
Termíny 1. kola pijímacích zkoušek:
Pijímací zkoušky z J a M 22. 4. nebo 23. 4. 2014
Pohybové testy
22. 4. 2014, 13:00 h pro uchazee do tyletého gymnázia
23. 4. 2014, 13:00 h pro uchazee do osmiletého gymnázia
SG sídlí v Táborské 28, Plze – Slovany naproti hale TJ Lokomotiva, v blízkosti plzeského Bazénu.

Tel.:
378 605 711 (ústedna)
www: http://www.sgpilsen.cz

Podávání žádostí o přijetí dítěte
do mateřské školy k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2014/2015
(dříve zápis do mateřské školy) bude probíhat ve dnech 26. 3. a 27. 3.
2014 v doporučeném čase od 14:00
do 17:00 hodin.
Podrobnější informace k formulářům potřebným k žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy budou
včas vypsány na veřejné vývěsce na
ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Odbor ekonomický a poplatkový

Místo telefonování změří hladinu alkoholu
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
zakoupil pro strážníky městské policie alkotester Drager 7510, který
bude sloužit ke zjišťování hladiny
alkoholu. Strážníci ho budou využívat zejména při kontrolách zaměře-

ných na požívání alkoholu mladistvými a při kontrolách řidičů.
Prostředky ve výši 40 000,- Kč
uspořili zastupitelé MO Plzeň
2-Slovany z položky telefony a cestovné.

Porta nabídne šanci muzikantům
Již třetím
rokem pokračuje návrat
hudebního
festivalu Porta do jeho kolébky v Plzni.
Jedná se o oblastní západočeské kolo
a konat se bude 12. dubna
2014 v novém
sále Saloonu
Foto M. Svoboda
Roudná.
Šanci tak
dostávají opět všichni hudebníci
folkového, trampského či country žánru, kteří se včas přihlásí na
internetových stránkách festivalu
Porta do západočeského kola. „Je
to velmi atraktivní příležitost pro
kapely i písničkáře nejen z Plzeňského kraje, zahrají si na celodenním příjemném festivalu v Plzni a
ti nejlepší pak postoupí do národního ﬁnále v Řevnicích či meziná-

rodního ﬁnále
v Ústí nad Labem, přihlašování už je v plném proudu,“
zve k účasti
v soutěži organizátor oblastního kola
Jan Eret.
Soutě ž navštěvují i pořadatelé jiných festivalů, zástupci hudebních
vydavatelství, nahrávacích studií
i rozhlasových stanic. Soutěžícím
se tak mohou otevřít nové obzory. Po celodenním klání bude následovat nesoutěžní večerní část
festivalu.
„Patřit bude hudebním hostům a
bude zcela jistě divácky atraktivní
a zajímavý. O jeho složení i dalších
novinkách budeme ještě informovat,“ uzavírá Jan Eret.

Nad akcí převzal patronát starosta Městského obvodu
Plzeň 2-Slovany p. L. Aschenbrenner.

NOVÝ OBANSKÝ ZÁKONÍK – novinky v ddickém právu

POZVÁNKA
Mstský obvod Plze 2-Slovany poádá pro obany seminá na téma:
Nový obanský zákoník – novinky v ddickém právu
Dne 19. února 2014 v 16:00 hodin v KD eíková
Lektor: JUDr. Václav Bedná, Ph.D. – len rekodifikaní komise k novému
obanskému zákoníku, který se podílel na nové úprav ddického práva.

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
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Viktoriáni ovládli Memoriál Josefa Žaloudka
Neděle 19. ledna 2014 patřila v Plzni mládežnickému fotbalu. V Městské hale na Slovanech se konal jubilejní desátý ročník Memoriálu Josefa Žaloudka. Tento prestižní turnaj hráčů do patnácti let přilákal do
ochozů několik stovek lidí, kteří se
po celý den mohli bavit kvalitním a
pohledným fotbalem.
Při letošním ročníku byla domácím hráčům Viktorie vytvořena
vskutku skvělá atmosféra. Plzeňští
kotelníci se totiž rozhodli strávit neděli na turnaji hráčů, kterým možná budou moci za pár let fandit v Doosan Areně. Díky choreu i několika
vlajkám tak měli mladí viktoriáni
podporu, jak se sluší a patří.
FC Viktoria Plzeň společně s Nadací sportující mládeže a pod záštitou
starosty MO 2 Ing. Lumíra Aschenbrennera přizvala na letošní ročník
turnaje kromě šesti českých mužstev také dvě zahraniční. Pozvání
přijal Berliner SC a SC Staaken 1919
e.V. Berlin. Turnaj ovládli hráči Viktorie Plzeň, kteří si ze sedmi utkání
připsali pět vítězství, jednu remízu
a jednu porážku. Druhé místo obsadili hráči FK Baník Most a bronzové medaile si do Prahy odvezli fotbalisté Slavie. Umístění na dalších
příčkách: Berliner SC, SK Dynamo
České Budějovice, AC Sparta Praha,

SC Staaken a Bohemians Praha 1905.
Nejlepším gólmanem byl vyhlášen
Jan Nejedlý z Českých Budějovic,
nejlepším střelcem Cedric Burchardi z SC Staaken a „Cenu Pavla Nedvěda“ pro nejlepšího hráče obdržel Mikuláš Jáša z Českých Budějovic.
„Jsme velmi rádi, že si cestu na tento tradiční turnaj našlo tolik fanoušků. Hráči předváděli opravdu atraktivní fotbal a jsem přesvědčen, že diváci se během dnešního dne patřičně
bavili,“ uvedl generální manažer
Viktorie Plzeň Adolf Šádek a dodal:
„Samozřejmě mi velikou radost udělalo i celkové vítězství domácího týmu, potvrzuje to fakt, že máme v našich mládežnických týmech velmi talentované hráče.“
Manažer viktoriánské mládeže Petr Žitek je přesvědčen, že předvedená hra i atmosféra po většinu turnaje byla důstojnou vzpomínku na
výjimečného člověka a trenéra Josefa Žaloudka. „Věřím, že jsme památku pana Žaloudka uctili důstojně a
že i on by měl z letošního turnaje radost. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným týmům za hru fair-play,
kterou se po celý den prezentovali.
Zároveň bych chtěl poděkovat sponzorům, bez jejichž podpory bychom
tento turnaj nemohli realizovat,“
zhodnotil Žitek.
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