
Vážení spoluobčané,
slavná Tour de France již skončila, radost nám 

všem udělal Čech Leopold König, který se v celko-

vém pořadí umístil na krásném sedmém místě. 

Slovanská Lavička Tour se blíží ke svojí polovině.  

Zatím se na téměř všech svých zastávkách, ať už v 

Božkově, Chvojkových lomech či na Homolce, těšila 

nejen krásnému počasí, ale především Vašemu zájmu. I na Miku-

lášské náměstí se přes vytrvalý déšť dostavili čtyři účastníci. Váš 

zájem mě těší, a ačkoliv jsme teprve v polovině našeho slovanské-

ho Tour, dovoluji si Vám již teď poděkovat.

Stručné shrnutí všech „etap“ Lavičky Tour se dočtete v příštím 

čísle tohoto Zpravodaje.

Na další posezení s Vámi se těší Váš starosta
         

Lumír Aschenbrenner
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Léto je čas dovolených, rozpále-

né ulice zejí prázdnotou,  a kdo 

může, prchá z města pryč. Ti co 

jsou nuceni ve městě zůstat, ale 

rozhodně nemusí litovat. Během 

srpna se mohou vypravit hned 

na několik zajímavých akcí, kte-

ré pořádá druhý plzeňský měst-

ský obvod. Konkrétně, v nedě-

li 24. srpna se slavnostně ote-

vře nově vybudovaná cyklostez-

ka přes Božkovský ostrov, kte-

rá  naváže na již existující cyk-

lotrasy vedoucí z centra města. 

„Díky dotaci, kterou se nám poda-
řilo získat z Regionálního operační-
ho programu Jihozápad, jsme spoji-
li nádherně opravenou náves v Kote-
rově s Božkovským ostrovem. Sou-
částí cyklotrasy je i nově zbudova-
ná lávka, která propojila oba bře-
hy řeky  Úslavy, čímž se otevřel dal-
ší vstup do areálu Božkovského os-
trova z ulice K Jezu, kde pak plá-
nujeme vystavět  parkoviště pro ná-
vštěvníky,“ popisuje nově zbudova-

nou cyklotrasu starosta Slovan Lu-

mír Aschenbrenner. 

Relaxačně odpočinkový areál na 

Božkovském ostrově se tak díky 

investici  za téměř 16,5 milionů ko-

run otevřel  i pro cyklisty. Radnice 

na Slovanech  pak plánuje ve spo-

lupráci se Starým Pl-

zencem  cyklotrasu roz-

šířit tak, aby milovníci 

kol mohli projet právě 

až do Starého Plzence.  

Slavnostní otevření cyk-

lotrasy plánují na Slova-

nech pojmout velkolepě. 

Návštěvníky tu od 14:00 

hodin čeká koncert, své 

umění předvedou hasi-

či, nebude chybět ani 

občerstvení. Ve stejném 

termínu mohou přízniv-

ci skateboardu vyrazit 

do Škoda sport parku. V 

sobotu se tu odehraje zá-

vod českého poháru ve slalomu na 

skateboardech.

 „Český skateboarding měl vždy sil-
nou tradici a nyní dochází k jeho re-
nesanci. Jsme moc rádi za podporu 
starosty Slovan pana Aschenbren-
nera.  Pro dobrý průběh závodu je 
skvělé, že nám umožnil využít prá-
vě sportovní areál v jeho obvodě,“ vy-

světluje jeden z pořadatelů závodu 

Jan Košťál. Na start se tu v sobotu 

23. srpna  postaví kolem 50 závod-

níků z celé republiky a všech věko-

vých kategorií.

Poslední akcí, kterou se Slovany 

v druhé polovině prázdnin mohou 

pochlubit, je slavnostní otevření no-

vé mateřské školky. Ve všech pádech 

neustále skloňovaný problém nedo-

statku míst v mateřských školách a 

noční můra řady pracujících rodi-

čů tu vyřešili s odhodlaností sobě 

vlastní. Ve čtvrtek 21. srpna tak ote-

vřou v Úslavské ulici zbrusu novou 

mateřskou školku pro 78 dětí.

„Naše školka vyrostla na místě, kte-
ré je pro děti jako dělané. V těsné blíz-
kosti Chvojkových lomů, tím pádem 
blízko zeleně, hracích prvků i kou-
sek od plaveckého bazénu. Od 1. zá-
ří pak nová budova čeká na své prv-
ní školáčky,“ doplňuje další investič-

ní akci svého obvodu jeho starosta 

Lumír Aschenbrenner. 

Na Slovanech se nezahálí 
ani o prázdninách

 Podzimní Ježíšek nejen  Podzimní Ježíšek nejen 
 pro varhany pro varhany

Recyklací  k ochraně životního Recyklací  k ochraně životního 
prostředí prostředí 

 Rok se s rokem sešel a my  Rok se s rokem sešel a my 
 se opět loučíme… se opět loučíme…

 V Božkově se rozdávalo  V Božkově se rozdávalo 
 nejen vysvědčení  nejen vysvědčení 

j

- str. 6 - str. 7 a 11 - str. 14 - str. 15

Cyklisty potěší Slovany novou cyklostezkou, která 
propojí Koterov s Božkovským ostrovem a v bu-
doucnu bude pokračovat až do Starého Plzence.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 24. 

06. 2014

ZMO přijalo celkem 

16 usnesení, z nichž vy-

bírám:

- schválilo rozbor hos-

podaření MO Plzeň 2 – 

Slovany za leden – březen 

2014

- schválilo přijetí fi nančního daru ve výši 20 

tis. Kč od podniku Lesy ČR, s. p., Krajské ředitel-

ství Plzeň, Sukova 40, 301 00 Plzeň, IČ: 42196451, 

na úhradu nákladů přímo souvisejících s pro-

jektem Letní příměstský tábor

- schválilo 

 1. poskytnutí dotací neziskovým a příspěv-

kovým organizacím v celkové výši 387 tis. Kč

 2. navýšení příspěvků pro mateřské školy o 

188 tis. Kč 

- vzalo na vědomí informativní zprávy

 1. realizace akce „Mateřská škola se sportov-

ním zaměřením“

 2. Vyhodnocení investiční výstavby MO Pl-

zeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol od 

počátku roku 2014

 3. Vyhodnocení investiční výstavby MO Pl-

zeň 2 – Slovany od počátku roku 2014

 4. Podané žádosti o dotace z mimorozpočto-

vých zdrojů

 5. Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 

– Slovany za období 04-06/2014

 6. Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 

– Slovany za období 04-05/2014

 7. Ocenění akademického malíře Pavla Mau-

ra

Přesně šestnáct let uplynulo od 

tragické smrti třiadvacetiletého 

nstržm. Jiřího Hrubého, který byl 

v osudný den ve výkonu služby a 

společně s kolegou nstržm. Pete-

rem Lenártem pronásledovali pa-

chatele, ujíždějící vozem směrem 

k Letkovu.

Trojice mužů z pronásledovaného 

auta začala po policistech střílet. 

Oba příslušníci policie byli zasaže-

ni. Nstržm. Jiří Hrubý podlehl na 

místě zranění, které mu jugosláv-

ský útočník způsobil čtyřmi zásahy 

střelnou zbraní. Nstržm. Jiří Hru-

bý byl povýšen do hodnosti poručí-

ka „in memoriam“.

Na místě tragédie se v pátek 13. 

června 2014 zavzpomínalo na tuto 

nešťastnou událost. Rodina, kolego-

vé, zástupci Městského ředitelství 

Plzeň a další přítomní uctili památ-

ku mladého policis-

ty. S květinovým věn-

cem přišel vzdát hold 

poručíku Jiří Hrubé-

mu i starosta MO Pl-

zeň 2 – Slovany Lumír 

Aschenbrenner.

O důstojné připo-

menutí nešťastného 

skonu poručíka Jiří-

ho Hrubého se nyní 

postará nový pomník 

a pamětní deska, kte-

rou na místě necha-

lo zbudovat Městské 

ředitelství policie Pl-

zeň.

Světový den dárců krve je již 

tradičně ve všech zemích připo-

mínán a slaven každoročně 14. 

čevna. Vyhlásit tento den Svě-

tovým dnem dárců krve a vzdát 

tak hold jedincům, jejichž záslu-

hou jsou často zachráněny lid-

ské životy, byla společná myš-

lenka Světové zdravotnické or-

ganizace (WHO), Mezinárodní 

federace Červeného kříže a Čer-

veného půlměsíce, Mezinárod-

ní federace dárců krve a Mezi-

národní společnosti transfúzní-

ho lékařství.

Ústředním heslem tohoto 

dne je „Krev je dar pro život. 

Děkujeme.“

U příležitosti tohoto význam-

ného dne se uskutečnil v obřad-

ní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

11. června 2014 ve spolupráci s 

Českým červeným křížem, úřa-

dem oblastního spolku Plzeň – 

město, slavnostní obřad předá-

vání bronzových medailí profe-

sora Janského. Celkem 43 dár-

cům krve z našeho městského 

obvodu, kteří bez nároku na od-

měnu 10x darovali svoji krev, po-

děkoval za jejich pomoc při zá-

chraně lidských životů Ing. Petr 

Náhlík, člen zastupitelstva MO 

Plzeň 2 - Slovany. Zdůraznil, že i 

přes veškeré pokroky v biotechno-

logii je lidská krev pro transfúze 

nenahraditelná.

Vedení MO Plzeň 2 – Slovany ales-

poň formou slavnostního obřadu  a 

malé pozornosti ocenilo záslužnou 

činnost dárců krve, neboť si je vědo-

mo, že jejich zásluhou mají nemocní 

přístup k potřebné léčbě. 

Všem dárcům krve za jejich dar ži-

vota a zdraví patří náš upřímný dík.

Ocenění dobrovolných dárců krve 

Dárcům krve poděkoval zastupitel Ing. 
Petr Náhlík

Zastřelenému policistovi byl 
v Letkově postaven pomník
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

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

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

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

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

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

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

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Jednání RMO dne 11. 

06. 2014

RMO přijala celkem 

15 usnesení, z nichž 

vybírám:

- schválila uzavření 

smlouvy o dílo na doda-

vatele stavby „51. MŠ v 

Plzni – změna využití 

stavby“ s uchazečem, 

který předložil ve vý-

běrovém řízení nejvý-

hodnější cenovou na-

bídku: 

 Stavební společ-

nost SIPA s.r.o., Skvrňanská 52, 

301 00 Plzeň, IČO: 14704668, s ce-

nou 499.270,- Kč bez 

DPH (604.117,- Kč vč. 

DPH);

- schválila jako nej-

vhodnější na provede-

ní stavby „Povrcho-

vé úpravy ulice K Sa-

du“ nabídku fi rmy BP 

STAVBY CZ s.r.o., V. 

Brožíka 317, 330 02 Dý-

šina, IČO: 25201506, s 

cenou 1.860.563,20 Kč 

vč. DPH; 

- schválila vyhláše-

ní zadávacího řízení na 

dodavatele akce „2. eta-

pa vyčištění náhonu na Božkov-

ském ostrově“;

- schválila vyhláše-

ní zadávacího řízení na 

dodavatele akce „Do-

končení kanalizace v 

ul. Ve Višňovce“;

- schválila vyhláše-

ní zadávacího řízení na 

dodavatele stavby „Re-

vitalizace toku v prů-

lehu Božkovského os-

trova“;

Jednání RMO dne 

09. 07. 2014

RMO přijala celkem 

11 usnesení, z nichž 

vybírám:

- schválila jako nejvhodnější na 

provedení stavby „Dokončení ka-

nalizace v ul. Ve Višňovce“ na-

bídku fi rmy STRABAG a. s., Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha 2, IČO: 

60838744, s cenou 1.209.266,97 Kč 

vč. DPH;

- schválila jako nej-

vhodnější na provedení 

prací „2. etapa vyčiště-

ní náhonu na Božkov-

ském ostrově“ nabíd-

ku fi rmy KVDIS s.r.o., 

Vejprnická 1021/34, 318 

00 Plzeň, IČO: 29121698, 

s cenou 701.698,32 Kč 

vč. DPH;

- schválila uzavře-

ní nájemní smlouvy na 

část pozemku č. parc. 

14231/1, o výměře 3,8 

m2, v k. ú. Plzeň, s ná-

jemcem Vodárna Plzeň, 

a.s., za účelem umístění info kiosku, 

jako součásti záměru vybudování tzv. 

„industriální stezky“;

- schválila člena hodnotící komise, 

jako zástupce MO Plzeň 2 – Slovany 

v komisi pro výběr dodavatele na in-

vestiční akci „Propojení U Ježíška 

– Mikulášská“ realizovanou Sprá-

vou veřejného statku města Plzně;

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

Již 65 let uplynulo od smrti gene-

rála Heliodora Píky, popraveného v 

borské věznici za totalitního a stali-

nistického režimu, který v té době 

vládl. Absence spravedlivého proce-

su a neúcta k lidskému životu jsou 

důvodem toho, proč Heliodor Píka 

tehdy přišel o život.

Vzpomínkové setkání  21. června 

2014 opět připomnělo dobu, kdy li-

dé žili bez svobody a demokracie. 

Na vernisáž výstavy dorazil syno-

vec Heliodora Píky Jan Píka s man-

želkou, který při svém projevu zdů-

raznil, že svobodu nelze vnímat jako 

samozřejmost. Právě to nám vzpo-

mínkové akce ma-

jí připomínat. Pi-

etního aktu u po-

mníku na náměstí 

Generála Píky se 

zúčastnil primá-

tor města Plzně 

Martin Baxa, ředi-

tel Krajského vo-

jenského velitel-

ství Plzeň Roman 

Kučera, poslanec 

Evropského parla-

mentu Jiří Pospí-

šil, zástupci MO 

Plzeň 2 - Slovany 

a mnozí další.

Na Slovanech se vzpomínalo 
na generála Píku

PhDr. Jan Fluxa,
1. místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

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

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778

Irena Rottová,
2. místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany 
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Den Slovan opět potěšil 
vyznavače rocku

Oblíbená akce Den Slovan potěšila dobrou zábavou i v letošním roce. I když 
se na obloze střídalo slunce s dešťovými přeháňkami, nezabránilo to ná-
vštěvníkům naplno si užít připravená vystoupení. Na Den Slovan vyrazil ta-
ké starosta MO Plzeň 2 - Slovany Lumír Aschenbrenner a první místosta-
rosta Jan Fluxa. 
Dopolední program patřil především dětskému publiku. Na scéně bylo mož-
né zhlédnout pohádková divadelní vystoupení a děti se dále mohly zabavit 
na obří nafukovací skluzavce, projet se na koních z útulku Mířkov nebo se 
zúčastnit dalších zajímavých her a soutěží. Příznivci dechovky se zarado-
vali v půl dvanácté, kdy se na pódiu objevila oblíbená kapela Plzeňští heli-
gonkáři. Po nich se na scéně vystřídaly skupiny MHS country a dále Ana-
konda Benda.
V pozdějších odpoledních hodinách Chvojkovy lomy zaplnili milovníci rocku 
a bigbítu, kteří se vydali na vystoupení kapel Sifon a Extra Band revival.

I  letošní ročník akce HRA.

KU.LETO pomůže na potřebném 

místě. Tentokrát se obdarovaným 

stal sportovní klub Ariel, který vede 

potápěčské kurzy pro tělesně posti-

žené občany. Při kulturním progra-

mu na Plovárně v Hradišti se během 

letošní sezóny vybralo celkem dva-

cet tři tisíc korun a večerní projek-

ce navštívilo přes osm set diváků. 

Provozovatelé Plovárny Hradiště k 

částce přidali ještě sedm tisíc korun 

a pro Ariel nachystali dárkový šek v 

hodnotě celkem 30.000,- korun.

Slavnostního předávání šeku do 

rukou předsedkyně klubu Ariel Ale-

ny Králové se zhostil starosta MO 

Plzeň 2 - Slovany Lumír Aschen-

brenner, který kulturní akce hra-

dišťské Plovárny dlouhodobě pod-

poruje a nad HRA.KU.LETEM drží 

záštitu. Ariel fi nanční obnos přijal 

s nadšením.

 „Peněžitá podpora nás těší, proto-
že všichni, kdo jsou zapojeni do pro-
jektu s tělesně postiženými, pracu-
jí bez nároku na odměnu,“ řekl zá-

stupce Arielu Jan Zábrodský.

Projekt Ariel si klade za cíl pomo-

ci tělesně postiženým proniknout 

do podvodního světa. Dobrovolníci 

se v projektu snaží tělesně postiže-

né zasvětit nejdříve teoreticky. Po-

stižení pak mají možnost vyzkou-

šet si potápění i v reálném prostře-

dí. Nejdříve trénují v bazénu a po-

tom si vyzkoušejí potápění i ve vol-

né přírodě. Potápějí se například v 

Konstantinových Lázních, ale na 

potápění se vrhají i v zahraničních 

přímořských státech. Výcvik klu-

bu Ariel je určený   osobám, které 

mají ochrnuté dolní nebo   horní i 

dolní končetiny. Absolventi kurzu 

jsou    schopni více či méně samo-

statného potápění.

Výtěžkem z Hra.ku.leta přispěli 
pořadatelé postiženým potápěčům

Sochy, které vznikly ve Chvojko-

vých lomech během akce SOCHY 

2014, nachází své nové stanoviště. 

Socha Jana Buchara, kterou vzdal 

tento umělec poctu festivalu Stru-

ny na ulici, nyní zdobí vestibulu v 

25. ZŠ ve Chválenické.

Dřevěná socha, připomínající 

část hudebního nástroje, je umís-

těna napravo u oken. Slavnostního 

odhalení se ujal starosta MO Plzeň 

2 - Slovany Lumír Aschenbrenner 

společně s druhou místostarostkou 

Irenou Rottovou. Odhalování so-

chy si nenechalo ujít vedení školy, 

učitelský sbor i někteří žáci.

25. ZŠ nabízí žákům mimo jiné i 

rozšířenou hudební výuku, a tak 

se tato socha s hudebním moti-

vem do školy dobře hodí. Dílo Ja-

na Buchara zde bylo přijato s nad-

šením.

Socha Jana Buchara ve školním vestibulu
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P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 840 2 896 1 944 Místní a zastupitelské orgány 6 266 2 168 4 098

Správní poplatky 1 340 786 554 Místní správa 39447 18024 21 423

Poplatek ze ps� 1 100 824 276 Výdaje z finan�ních operací 100 27 73

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 400 753 647 Ostatní finan�ní výdaje-rezerva 1 300 0 1 300

Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 546 454 Zvláštní veterinární pé�e 250 33 217

Poplatek  z provozování VHP 0 0 0 Komunikace 15 051 6 552 8 499

Poplatek za zne�iš�ování ovzduší 0 0 0 Propagace 400 9 391

Zrušené místní poplatky 0 -13 13 Vodní hospodá�ství 1 281 93 1 188

Neda�ové 11 654 7 460 4 194 P�ísp�vky na provoz MŠ, jeslí 13 884 7 181 6 703

P�íjmy z pronájmu pozemk� SVS 4 500 3 201 1 299 Údržba a opravy MŠ v�etn� zahrad 2 766 833 1 933

P�íjmy-separace odpad� EKO-KOM 4 000 2 036 1 964 Dary a dotace dle usn. ZMO a RMO 1 556 596 960

Úroky, nahodilé p�íjmy 50 15 35 Volný �as d�tí a mládeže 560 3 557

P�íjmy z poskytovaných služeb 852 671 181 Nakládání s majetkem obce 3 817 1 828 1 989

Sank�ní platby 243 109 134 Odpady 7 665 4 000 3 665

P�íjmy z poskytovaných služeb - SDH 0 34 -34 Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele� 14 870 4 339 10 531

P�íjmy z hospoda�ení s majetkem 1 960 1 311 649 Komunální služby - WC, územní rozvoj 5 567 2 430 3 137

Ostatní neda�ové p�íjmy 49 83 -34 Poh�ebné 80 8 72

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 1 934 1 934 0 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� 1 661 594 1 067

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 146 782 77 292 69 490 Tisk Informa�ního zpravodaje MO 2 360 193 167

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 129 605 75 477 54 128 Kulturní a zájmová �innost pro ob�any 973 344 629

Použití vlastních fond� (+) 18 725 2 589 16 136 Volby, Referendum, Povodn� 590 455 135

  - fond rezerv a rozvoje 16 304 1 322 14 982 �erpání sociálního fondu 2421 1278 1 143

  - fond sociální 2 421 1 267 1 154 Koterovská náves 80 48 32

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -1 548 -774 -774

 - p�evody na MMP 0 0 0 SOU�ET 120 945 51 036 69 909

 - fond sociální -1 548 -774 -774 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 44 265 16 294 27 971

SOU�ET 165 210 89 582 69 469 Investice staveb. a majetkové 43 767 16 029 27 738

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2014 18 428 Investice ostatní 498 265 233

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2014 165 210 CELKEM výdaje 165 210 67 330 97 880

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2014 146 782 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 22 252

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP
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Dění v kostele U Ježíška bude na 

podzim směřovat především k to-

mu, aby se do konce letošního roku 

vrátily na jeho kůr, který v létě pro-

šel rekonstrukcí,  varhany – nejstar-

ší v Plzni. Protože ještě zbývá tento 

návrat dofi nancovat, budou veške-

ré výtěžky z akcí věnovány na ten-

to účel.  Všichni, kdo mají zájem po-

moci, si mohou za 100,- Kč zakoupit 

rezervační poukázku na varhanní 

koncerty. V okamžiku, kdy se var-

hany vrátí zpět do kostelíka, bude 

k dispozici několik termínů kon-

certů, které budou moci majitelé 

rezervací navštívit. Rezervace je 

možné získat na kontaktu: Alena 

Kozáková, 602 549 220, alena@koza-

ci.cz. Koncerty proběhnou do kon-

ce roku 2014.

Na co se těšit U Ježíška po 

prázdninách:

Na 22. září je připravena další be-

nefi ční aukce výtvarných děl. Lidé 

opět budou mít možnost získat kres-

by, malby, grafi ky či objekty začína-

jících i renomovaných plzeňských 

výtvarníků za zajímavé ceny a na-

víc pomoci kostelu. Loňský první 

ročník vydělal třicet tisíc korun, 

které napomohou návratu původ-

ních varhan. Vybraná díla budou 

v září vystavená v kavárně Il Mio 

Caffé u vodárenské věže.

8. září, 18.00 koncert tria Acoustix 

- jako host  Danilo Cartia (Itálie)

Plzeňské akustické trio překraču-

jící hranice stylů (hraje hudbu od 

bluegrassu přes hudbu klasickou 

až k jazzu) uvede poprvé v Čechách 

italského hosta na svém koncertě. 

Danilo Cartia - italská legenda hra-

jící na banjo hudbu od bluegrassu 

po swing. Vystupoval s mnoha hu-

debními legendami. 

V Itálii má své pravidelné hudeb-

ní pořady v televizi a hudebních 

klubech.

24. září, 19.00 „Krajina za zrca-

dlem“ - pořad slova a hudby.

Autorské čtení: Václav Engler (po-

ezie inspirovaná zen buddhismem a 

kulturou Dálného východu obecně). 

Hudba: irský folk - Aneta Dortová 

(fl étna), Martin Jankovec (kytara)

25. září, 19.00 Slavnostní kon-

cert k narození básníka Antoní-

na Sovy

Účinkují: Michal Röhrich – zpěv, 

kytara, Jiří Bílý – zpěv, kytara, 

Quartetky j.h.

V rámci koncertu bude představe-

no nové CD „Až bude po boji“ – zhu-

debněná poezie Antoníny Sovy. 

Bližší nformace a rezervace 
na kontaktech: Alena Kozáková, 

602 549 220, alena@kozaci.cz

Podzimní Ježíšek nejen pro varhany 

V klášterní zahradě dominikánů 

na Jiráskově náměstí proběhl ve 

dnech 14. a 15. června 2014 druhý 

ročník Víkendu otevřených zahrad 

s tradičním názvem „Bylinky v kláš-

teře“. Tuto akci, pro plzeňské obča-

ny, zorganizovalo občanské sdruže-

ní Paradisus ve spolupráci s Masa-

rykovou základní školou a klášte-

rem dominikánů.

Při slavnostním zahájení, které se 

konalo v sobotu v dopoledních hodi-

nách, promluvili PaedDr. Antonín 

Herrmann za občanské sdružení Pa-

radisus, primátor města Plzně Mgr. 

Martin Baxa, starosta městského 

obvodu Plzeň 2 Slovany Ing. Lumír 

Aschenbrenner, provinciál České 

dominikánské provincie otec Bene-

dikt Mohelník a také ředitelka Ma-

sarykovy základní školy Mgr. Mar-

ta Jakešová. 

Během slavnostního úvodu byly 

předány ceny výtvarné soutěže s té-

matem „Kolorovaná kresba bylin“, 

které se zúčastnili žáci pořádající 

základní školy. Vrcholem zahájení 

bylo odhalení sochy sv. Dominika, 

kterou vytvořil student SSUPŠ Zá-

meček v Plzni. Příjemným zážitkem 

pro všechny účastníky bylo vystou-

pení pěveckého sboru Masarykovy 

základní školy „Beránci“ pod vede-

ním paní Lady Beránkové.

Celý víkend provázelo slunné a 

příjemné počasí, a tak si obyvate-

lé Slovan mohli užívat připravený 

program, který zahrnoval mimo ji-

né přednášku o bylinách RNDr. Mgr. 

Zdeňky Chocholouškové, PhD., vý-

stavu obrazů studentů SSUPŠ Zá-

meček, ochutnávku bylinných čajů, 

výstavu 90 druhů bylin a léčivých 

rostlin, prodej ručních výrobků den-

ního stacionáře EXODUS a v nepo-

slední řadě prodej sazenic bylin a 

léčivých rost-

lin Kotvičníko-

vé farmy. Pro 

nejmladší ná-

vštěvníky by-

la připravena 

výtvarná díl-

na Masarykovy 

základní školy, 

kde si její ma-

lí návštěvníci 

mohli vyzkou-

šet různé výtvarné techniky včet-

ně drátování.

Na organizaci a vlastní realiza-

ci akce se podílelo 35 současných 

i bývalých žáků Masarykovy ZŠ, 

kteří po celý víkend zabezpečovali 

všechny doprovodné akce. Díky je-

jich skvěle odvedené práci mohli ná-

vštěvníci prožít klidné chvíle v krás-

ném prostředí klášterní zahrady.

Letošní ročník byl také zajímavý 

tím, že návštěvníci měli možnost 

nahlédnout do nově zbudované výu-

kové zahrady Masarykovy základní 

školy, která se nachází přímo v kláš-

terní zahradě. Žáci společně s učite-

li vytvořili bylinnou spirálu, kterou 

osázeli 45 druhy bylinek a léčivek, 

vyvýšené dřevěné záhony na zele-

ninu a také hmyzí hotel.

Výuková zahrada mohla být vybu-

dována a představena veřejnosti dí-

ky Nadačnímu fondu Zelený poklad, 

který poskytl fi nanční prostředky 

na nákup materiálu na její výstav-

bu. Všechny práce pak prováděli žá-

ci školy pod vedením svých učitelů 

při pracovních činnostech a také 

především v rámci dobrovolných 

brigád o sobotách a nedělích. Cel-

kem zde bylo odpracováno 396 bri-

gádnických hodin. Odměnou všem, 

kteří zde pracovali, byla slova chvá-

ly návštěvníků, kterým se tato část 

zahrady velice líbila. 

Zahrada uvítala během víkendu 

2251 návštěvníků a věříme, že všich-

ni odcházeli obohaceni o nové po-

znatky a zážitky. Na shledanou v 

příštím roce 2015!

Mgr. Alena Košťáková, 

PaedDr. Antonín Herrmann

Víkend otevřených zahrad u  dominikánů
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„ZELENÝ DEN“ – přistavení kontejneru na posekanou trávu
Termín svozů:  6. září 2014

Vysloužilé lineární a kompaktní 

úsporné zářivky ani výbojky (dále 

též úsporky)rozhodně nepatří do 

běžné popelnice na směsný odpad. 

Nejen, že se dají opětovně využít a 

recyklovat, ale navíc obsahují i ma-

lé množství nebezpečné rtuti, a pro-

to nesmějí skončit na skládce. 

Úsporky obsahují nebezpečnou 

rtuť, ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní 

úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté 

rtuti, která by ve vyšších koncent-

racích mohla ohrozit lidské zdraví 

i životní prostředí. Kromě rtuti je v 

úsporných zářivkách obsažena i řa-

da druhotných surovin: hliník, mo-

saz a další kovy, které je možné zno-

vu použít v kovovýrobě. Recyklova-

né plasty jsou dobrou surovinou na-

příklad pro zatravňovací dlaždice či 

různé plastové komponenty a vyčiš-

těná rtuť je znovu využívána v prů-

myslové výrobě. Sklo se používá ja-

ko technický materiál, nebo dokon-

ce pro výrobu nových zářivek. Zno-

vu je tak možné pro další výrobu po-

užít téměř 100 % materiálu, ze kte-

rého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak se sta-

rou úsporkou naložit a kde ji ode-

vzdat k recyklaci, rádi vám pora-

díme. Nejjednodušší je odevzdat 

starou zářivku v elektro obcho-

dě při nákupu nové. Nebo můžete 

nefunkční úsporku spolu s dalším 

elektroodpadem odvézt do některé-

ho sběrného dvora v našem obvodě 

(odběr úsporných svítidel je pro ob-

čany zajištěn jak ve sběrném dvoře 

Koterovská 522/168, tak i ve sběr-

ném dvoře Lobezská 15a). Obslu-

ha sběrného dvora ji od vás zdar-

ma převezme a vloží ji do speciální 

sběrné nádoby, aby se nerozbila.  

EKOLAMP se postará o sběr, 

svoz i recyklaci

Zpětný odběr zářivek pro náš 

městský obvod zajišťuje kolektivní 

systém EKOLAMP, který v České 

republice funguje již od roku 2005. 

Vytváří síť sběrných míst, přispívá 

na náklady provozu sběrného mís-

ta, plně hradí přepravu sběrných 

kontejnerů do recyklační fi rmy i sa-

motnou recyklaci. Díky tomu ušet-

ří Městský obvod Plzeň 2 – Slovany 

fi nanční prostředky, které bychom 

jinak museli vynaložit na recykla-

ci nebezpečných odpadů. 

Prostřednictvím systému EKO-

LAMP se během loňského roku po-

dařilo recyklovat 6 milionů zářivek 

a výbojek. To představuje více než 

30 kg toxické rtuti, která by jinak 

mohla znečistit vodu o objemu 79 

Brněnských či dvou Slapských pře-

hrad. Pomozte i vy chránit své zdra-

ví a přírodu našeho města a nevy-

hazujte úsporky do koše.

Více se o problematice nakládání 

s nefunkčními zářivkami dočtete na 

www.ekolamp.cz.

Ing. Jan Vajz (OŽP) 

(s využitím materiálu poskytnu-

tého společností EKOLAMP s.r.o.)

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Občané našeho obvodu již něko-

lik let zodpovědně třídí elektrood-

pad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, 

kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 

primárních surovin či vody jsme 

díky recyklaci ušetřili životnímu 

prostředí. Víme také, o kolik jsme 

snížili produkci skleníkových ply-

nů nebo nebezpečného odpadu. In-

formace vycházejí ze studií nezis-

kové společnosti ASEKOL, která 

pro nás zajišťuje sběr a recyklaci 

vytříděných elektrozařízení. Náš 

městský obvod získal certifi kát vy-

povídající nejen o přínosech třídě-

ní televizí a počítačových monitorů, 

ale také o významu sběru drobných 

spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, počíta-
čových monitorů a drobného elek-
trozařízení. Hodnotí jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamži-
ku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do no-

vého produktu. Pro každou frak-
ci byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí.

Výsledek studie jednoznačně pro-

kázal, že zpětný odběr elektrozaří-

zení, i těch nejmenších, má nezane-

dbatelný pozitivní dopad na životní 

prostředí. Zpětný odběr a recykla-

ce např. stovky mobilních telefonů 

uspoří tolik energie, kolik spotřebu-

je moderní úsporná lednice za více 

než 4,3 roku provozu. Díky recykla-

ci jednoho notebooku dojde ke sní-

žení takového množství   ropy, na 

které osobní automobil ujede téměř 

100 kilometrů nebo dojde k úspoře 

392 litrů pitné vody. Stejné množ-

ství je například spotřebováno při 

30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifi kátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané našeho obvodu v 
loňském roce vytřídili 1 872 televizí, 
764 monitorů a 22 624,91 kg drobných 

spotřebičů. Tím jsme uspořili 948,15 
MWh elektřiny, 46 716,14 litrů ropy, 
4 159,87 m3 vody a 36,45 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů o 207,88 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 825,37 tun.

Když si uvědomíme, že například 

osobní automobil vyprodukuje za 

rok svého provozu dvě tuny sklení-

kových plynů a jedna čtyřčlenná do-

mácnost průměrně ročně spotřebu-

je 2,2 MWh elektrické energie, jsou 

to impozantní čísla. Proto si všich-

ni, kteří zodpovědně třídí a přispí-

vají tak k ochraně životního pro-

středí, zaslouží obrovský dík.

Abychom ale nekončili příliš op-

timisticky, následuje ilustrační fo-

to též z našeho obvodu, jak to nemá 

vypadat -  u kontejneru, který je ur-

čen jen na drobné elektrozařízení, 

je odložena televize (na veřejném 

prostranství nemá co dělat - patří do 

sběrného dvora), navíc je částečně 

rozebraná a poškozená, takže bude 

muset být zlikvidována na nákla-

dy obvodu jako nebezpečný odpad.  

“Zapomenuté“ boty jsou už jen tako-

vou třešničkou na dortu, která při-

pomíná, že ne všichni občané si se 

správným nakládáním se svým od-

padem dělají těžkou hlavu. 

Ing. Jan Vajz (OŽP) 

(s využitím materiálů poskytnu-

tých společností ASEKOL  s.r.o.)

Recyklací starých spotřebičů jsme výrazně 
přispěli k ochraně životního prostředí
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��
09:00�–�10:00�hod.�

��
Sporná�(Plze�ská�cesta)�
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��
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��
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��
14:30�–�15:30�hod.�

��
Do�Zámostí�(autosalon�Hyundai)�

��
15:40�–�16:40�hod.�



Přestože v našem obvodě funguje 

systém odděleného sběru využitel-

ných složek komunálního odpadu, 

není na škodu připomenout, co do 

jednotlivých barevně označených 

nádob patří. Takže:

Žlutá nádoba na plasty

ANO

Do nádob na plasty patří fólie, 

sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 

PET láhve, obaly od pracích, čistí-

cích a kosmetických přípravků, ke-

límky od jogurtů, mléčných výrob-

ků, balící fólie od spotřebního zbo-

ží, obaly od CD disků a další výrob-

ky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme 

v menších kusech.

NE

Naopak sem nepatří mastné oba-

ly se zbytky potravin nebo čistí-

cích přípravků, obaly od žíravin, 

barev a jiných nebezpečných lá-

tek, podlahové krytiny či novodu-

rové trubky.

Modrá nádoba na papír

ANO

Hodit sem můžeme například ča-

sopisy, noviny, sešity, krabice, papí-

rové obaly, cokoliv z lepenky, nebo 

knihy. Obálky s fóliovými okýnky 

sem můžete také vhazovat, zpraco-

vatelé si s tím umí poradit. Bublin-

kové obálky vhazujeme pouze bez 

plastového vnitřku! 

NE

Do modrého kontejneru nepatří 

uhlový, mastný, promáčený nebo 

jakkoliv znečištěný papír. Tyto ma-

teriály nelze už nadále recyklovat. 

Pozor, použité dětské pleny oprav-

du nepatří do kontejneru na papír, 

ale do popelnice. 

Zelená nádoba na sklo

ANO

Sem můžeme vhazovat jakékoliv 

sklo, například lahve od vína, alko-

holických i nealkoholických nápo-

jů, sklenice od kečupů, marmelád 

či zavařenin. Patří sem také tabu-

lové sklo z oken a ze dveří. Vytřídě-

né sklo není nutné rozbíjet, bude se 

dále třídit!

NE

Do těchto nádob nepatří kerami-

ka a porcelán. Nepatří sem ani au-

tosklo, zrcadla nebo třeba drátova-

né sklo, zlacená a pokovovaná skla.  

Vratné zálohované sklo patří zpět 

do obchodu.

Nádoby označené oranžovou ná-

lepkou na nápojový karton (na 

našem obvodě jsou tak označeny 

všechny žluté nádoby na plast – 

nápojové kartony se z plastu oddělí 

na třídící lince a jsou dále samostat-

ně zpracovány)

ANO 

Sem patří krabice od džusů, vína, 

mléka a mléčných výrobků, které je 

potřeba před vhozením do kontejne-

ru řádně sešlápnout.

NE

Nepatří sem „měkké“ sáčky, napří-

klad od kávy a různých potravin v 

prášku. Neodhazujte sem ani nápo-

jové kartony silně znečištěné zbyt-

ky potravin.

Hnědá nádoba na biologicky 

rozložitelný odpad  

ANO 

Sem patří zbytky ovoce a zeleniny, 

nať ze zeleniny, kuchyňský odpad, 

odpad ze zeleně v domácnosti, zbyt-

ky pečiva a obilovin, travní hmota, 

plevel, listí, jemné nebo drcené vět-

ve, dřevěné hobliny a piliny

NE

směsný komunální odpad, papír, 

plast, sklo, kovy, živočišné zbyt-

ky (maso, kůže, kosti), exkremen-

ty zvířat. 

Snaha odložit do těchto nádob vět-

ší větve může nádoby poškodit.

Připomínáme, že všechny nádoby 
jsou též označeny nálepkou, která uvá-
dí, jaký odpad do nich lze odkládat.

Ing. Jan Vajz (OŽP)
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Třídění odpadů přispívá význam-

ně k úsporám energie a má kladný 

vliv na životní prostředí.     Systém, 

který umožňuje našim občanům 

odkládat vytříděné složky odpa-

du, funguje v našem obvodě již řa-

du let. V této souvislosti je nutno 

upozornit zejména na kladné do-

pady důsledného třídění odpadů 

na životní prostředí. 

Zejména jde o úsporu energie, 

která by jinak musela být vynalo-

žena na to, aby se výrobky získáva-

né z recyklované hmoty nemusely 

vyrábět z prvotních surovin. Dále 

se kladný ekologický efekt vyja-

dřuje v úspoře emisí CO2 – množ-

ství tohoto plynu s nepříznivým 

účinkem na životní prostředí by 

vzniklo, pokud by s odpady bylo 

nakládáno bez třídění.

Tyto úspory nám vyhodnocuje 

společnost EKO-KOM a.s., která 

se též významně podílí na pokry-

tí nákladů za provoz systému sbě-

ru vytříděných využitelných slo-

žek komunálního odpadu a vysta-

vuje příslušné osvědčení o těch-

to úsporách. Na základě množství 

odevzdaného tříděného odpadu či-

ní úspora, které bylo tříděním od-

padu na našem obvodě dosaženo v 

roce 2013:

Úspora energie: 

53 122 696 MJ

Úspora emisí CO2 ekv.:  

2 213,440 t

Z uvedených čísel vyplývá, že 

důsledným tříděním odpadů a je-

jich recyklací dochází k zlepšová-

ní životního prostředí. Za to všem 

našim občanům, kteří přistupují 

k třídění odpadů zodpovědně, dě-

kujeme.

Ing. Jan Vajz (OŽP)

Díky všem, kteří zodpovědně třídí odpad!

Základní informace pro správné třídění odpadu

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  

    
Še�íková (u fotbal. stadionu) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
Hradišt� (za kone�nou MHD) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Na Vyhlídce (Božkov) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Hluboká (u potravin) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

 
�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 

 
15:50 – 16:50 hod. 

Konání sběrných dnů v roce 2014 v MO Plzeň 2 – Slovany:
Termíny svozů:  21. června, 30. srpna, 18. října a 29. listopadu     

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 2 
  

  
Hodina p�istavení 

  

  
Pod Chalupami (Koterov) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
U Jezu (Božkov) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Sporná (Plze�ská cesta) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

V den konání sběrného dne bude otevřen i sběrný dvůr na Koterovské 522 a to od 8:00 hod. do 15:30 hod.

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrných dnů v 1. pololetí 2012 v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
(na každém stanovišti dva kontejnery - 1 na objemný a komunální odpad, druhý na biologicky rozložitelný)



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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............……………………………………..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………
Podpis

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-

říkové ulici, blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let 

věku, 90 let věku a více, slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, 

diamantové, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či bla-

hopřání v rodině. 

  „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2014 se budou 

konat ve  dnech  24.09., 29.10. a 26.11. 2014 od 16 do 19 hodin. 

     Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá ve spolupráci s Ko-

misí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro 

občany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé spo-

lečenské akce a obřady.

      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 jubi-

lanti, s dostatečným časovým předstihem, vyplnili a předali na ÚMO 

Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář č. 112, 1. patro, pí Škubové, 

č.t. 378036279, níže uvedený souhlas s provedením blahopřání v rodině 

a předání pozornosti. 

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. 
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V denním a týdenním sta-

cionáři pro seniory - slovan-

ské Domovince -  probíhá již 

druhým rokem prázdninová 

výstava Evy Hubatové. Plzeň-

ská fotografka se tentokrát 

prezentuje souborem větších 

formátů, který vytvořila pro 

svoji výstavu v Bruselu, a za-

jímavou kolekcí menších roz-

měrů. Z abstraktní tvorby je 

patrné estetické cítění i cit pro 

detail, který je pro tato osobi-

tá díla typický.     

Výstavu zahájila vedoucí od-

boru sociálních služeb Magis-

trátu města Plzně Mgr. Alena 

Hynková, která ocenila au-

torčinu empatii a úctu k stá-

ří.  Ředitelka Domovinky Mgr. 

Bohumila Hajšmanová ohod-

notila výstavu jako zpříjem-

nění prostředí klientům i per-

sonálu. Ředitel Městské 

charity v Plzni Mgr. Pa-

vel Janouškovec vyzdvihl 

tvůrčí zápal, pracovitost i 

píli, ale zejména pozitivní 

životní postoj Evy Hubato-

vé.  Závěrečné poděkování 

autorka adresovala plzeň-

ské Seniorkapele a mluv-

čímu plzeňského regionu 

Sdružení výtvarníků ČR 

Karlu Hlavičkovi za vše-

strannou pomoc.

Prázdninová výstava 

čtyř desítek uměleckých 

děl Evy Hubatové jistě 

stojí za zhlédnutí a snaha 

částí výtěžku z prodeje fi -

nančně podpořit Domo-

vinku, může být pro mno-

hé i podnětná.

(red)

DOMOVINKA zve na prodejní výstavu Evy Hubatové  

Termíny slavnostních obřadů v roce 2014: 

16.09. a 18.11. 2014

Zleva: ředitel Městské charity v Plzni Mgr. Pavel Janouškovec, vedoucí odboru sociálních slu-
žeb MMP Mgr. Alena Hynková, ředitelka Domovinky Mgr. Bohumila Hajšmanová s umělec-
kých dílem „Pokora“, které umělkyně zařízení věnovala, vedoucí stacionáře Domovinky Věra 
Štampachová, Jarmila Srbková z MMP, autorka výstavy Bc. Eva Hubatová, mluvčí plzeňského 
regionu Sdružení výtvarníků ČR Karel Hlavička a členové plzeňské Seniorkapely.

 Foto: Bc. Martina Anýžová, sociální pracovnice Domovinky.
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Kdo by neznal a už někdy nevyu-

žil objednání si zboží v interneto-

vém obchodě. Z pohodlí domova a v 

kteroukoliv denní či noční hodinu 

zadáte objednávku vybraného zbo-

ží, rovnou jej i zaplatíte a už jen če-

káte na jeho doručení. Ti netrpěli-

ví si objednané zboží jdou hned dru-

hý den vyzvednout osobně. Potud 

to zní ideálně, ale co když ve sku-

tečnosti ona věc nevypadá tak jako 

na fotografi i, anebo nemá deklaro-

vané vlastnosti?  Je možné ji vrátit 

a požadovat zpět peníze? A pokud 

ano, platí to vždy? A nevadí, že je 

vyzkoušená?

Distančně, tedy na dálku

Nový občanský zákoník nazývá 

internetový prodej poněkud cize 

jako „uzavírání smluv distančním 

způsobem“. Charakteristické pro 

takto uzavřené smlouvy je jejich 

sjednání mezi osobami, které ne-

jsou přítomné v jeden okamžik na 

stejném místě. To je nejčastěji prá-

vě přes internet či po telefonu, ale 

může se jednat i o různé nabídkové 

katalogy, teleshopping a jiné pro-

středky umožňující komunikaci na 

dálku. Smlouva je uzavřena, jakmi-

le dojde vaše objednávka obchodní-

kovi. Proto vůbec nezáleží na době 

placení nebo na způsobu předání 

zboží. Od této chvíle máte právo na 

dodání objednaného zboží, povin-

nost si jej převzít a uhradit kupní 

cenu. Obchodník je danou smlou-

vou rovněž vázán a nemůže se vy-

mlouvat na zvýšení ceny jeho doda-

vatelem a podobně.

Nutné informace

Ochrana spotřebitele spočívá pře-

devším v zajištění informací, kte-

ré musí před uzavřením smlouvy 

zaznít. Je jich celá řada a většinou 

je naleznete v obchodních podmín-

kách e-shopu. Obchodník musí pře-

devším sdělit svoji totožnost a kon-

taktní údaje na sebe, popsat nabí-

zené zboží či službu, uvést jejich 

cenu, včetně všech daní a poplat-

ků, dále i způsob platby a doruče-

ní. Nesmí chybět informace o prá-

vu od smlouvy odstoupit a o nákla-

dech spojených s vracením zboží. U 

služeb povinnost uhradit poměrnou 

část ceny za jejich využívání do do-

by odstoupení. Tyto a další informa-

ce musí být poskytnuty srozumitel-

ně a v jazyce smlouvy. Po sjednání 

objednávky je po obchodníkovi vy-

žadováno dát její potvrzení spolu 

s textem obchodních podmínek v 

elektronické podobě.   

Právo si smlouvu rozmyslet

Občanský zákoník umožňuje od-

stoupit od smlouvy, aniž by bylo nut-

né to jakkoliv zdůvodňovat, avšak 

právě jen za situace, že smlouva 

byla uzavřena na dálku. Pro prodej 

v kamenné prodejně toto pravidlo 

neplatí. Jestliže se pro odstoupe-

ní rozhodnete, nemůžete být nijak 

postihováni (například srážkou z 

ceny nebo smluvní pokutou). Jako 

spotřebitelé máte právo od kupní 

smlouvy uzavřené na dálku odstou-

pit do 14 dnů od převzetí věci. Je-li 

objednávka rozdělena do několika 

zásilek, tak lhůta běží od doručení 

poslední z nich. U zboží, které má 

být pravidelně a opakovaně zasílá-

no, pak od první dodávky. V přípa-

dě smluv, jejichž předmětem je po-

skytování určité služby, se tato lhů-

ta počítá už od samotného uza-

vření smlouvy. Pokud 

vás obchodník na 

možnost odstoupit od smlouvy neu-

pozorní, má to za následek prodlou-

žení 14denní lhůty o jeden rok. Pou-

čí-li vás o tom dodatečně, počítá se 

od této chvíle oněch 14 dnů. 

Jak odstoupit od smlouvy

Především nesmí být pochyb o 

tom, že si přejete smlouvu zrušit. 

Zasláním zboží, které vám dorazilo 

poškozené, zpět prodejci bez jakéko-

liv řádky, lze vykládat i jako uplat-

nění reklamace, takže pozor na to. 

Nevyžaduje se odstoupení sepsané 

na papíře, stačí jej odeslat třeba e-

mailem nebo sdělit telefonicky. Pa-

matujte ale na to, že, co je psáno, je 

dáno a snáze se to prokáže. Někdy 

vám to ulehčí sám prodejce, který 

pro ten případ nabízí vzorový for-

mulář ke stažení. Odstoupení stačí 

během 14denní lhůty odeslat na ad-

resu provozovatele e-shopu. Nevadí 

tedy, když mu odstoupení dojde poz-

ději, důležité je datum odeslání.

Vše se vrací 

Zasláním odstoupení to teprve za-

číná. Po odstoupení, pokud jste už 

k němu zboží nepřipojili, musíte jej 

vrátit zpět obchodníkovi, a to do 14 

dnů. Ve stejné lhůtě by vám měli do-

razit i peníze. Obchodník však plat-

bu může pozdržet do doby obdržení 

zboží nebo alespoň doložení jeho 

odeslání. Náklady spo-

jené s navráce-

ním zboží 

zpět obchodníkovi nesete vy, ledaže 

se k vám před uzavřením smlouvy 

nedostala informace o povinnosti je 

hradit. V takovém případě jdou za 

provozovatelem obchodu. Obchod-

ník musí vrátit celou částku, kte-

rou od vás na základě smlouvy při-

jal, včetně nákladů na dopravu, ale 

ty pouze do výše nejnižší ceny jím 

nabízené dopravy. Peněžní prostřed-

ky vrací stejnou formou, jako bylo 

placeno (příkaz k úhradě, hotově, 

složenka), příp. v jiné formě, kterou 

odsouhlasíte nebo která pro vás ne-

znamená náklady navíc.

Vyzkoušet, ale nezničit

Některé internetové obchody v 

rozporu se zákonem vyžadují vrá-

cení zboží v originálním neporuše-

ném obalu či odmítají převzít zboží, 

které nese známky vyzkoušení. Zá-

měrně tak ignorují hlavní účel prá-

va na odstoupení ve 14denní lhůtě, a 

to ověřit si, jak zboží vypadá a jaké 

má reálné vlastnosti. A to nejde ji-

nak než, že si ho vyzkoušíte. Na dru-

hou stranu někteří spotřebitelé vra-

cí zboží značně poničené, protože ho 

do doby vrácení intenzivně používa-

li. Přeci jen e-shop není půjčovna, a 

proto zneužívání práva nebo nedba-

lé zacházení a poškození věci je no-

vě ošetřeno odpovědností spotřebi-

tele za snížení hodnoty zboží. Zjis-

tí-li obchodník poškození, má nárok 

na náhradu, kterou si strhne z vra-

cené částky. I zde platí, že absence 

poučení o právu od smlouvy odstou-

pit znamená pro obchodníka ztrátu 

nároku na tuto náhradu. 

 

Ne vše jde vrátit

Od některých smluv odstoupit 

prostě nelze, i když byly uzavřeny 

tzv. na dálku. Okruh výjimek se s 

novým občanským zákoníkem po-

někud rozšířil. U zboží je to dáno 

určitou faktickou překážkou další-

mu prodeji, jako je spotřebování vě-

ci, její smísení s jinou nebo jen její 

náchylností ke zkažení, dále upra-

vení dle speciálních požadavků 

a přání spotřebitele, prolomení 

hygienického obalu chránícího 

zdravotní nezávadnost, nebo 

narušení obalu u počítačových 

programů, disků s hudbou či fi l-

my.  Praktické je dále vědět, že 

nelze odstoupit od služby, která 

již s vaším souhlasem byla plně 

poskytnuta. Totéž platí, pokud je 

předmětem objednávky dodání di-

gitálního obsahu bez pevného nosi-

če, například okamžité stažení hry, 

hudby nebo e-knihy. Mezi výjimky 

spadá i zájezd objednaný přes inter-

net, jakož i termínované smlouvy o 

ubytování, dopravě a vstupenky pro 

volný čas (divadlo, kino, sportovní 

zápas). Tím výčet nekončí, proto 

bude vždy lepší se před odstoupe-

ním poradit.

Ověřte si e-shop

Je až příliš snadné zaregistrovat 

atraktivně znějící doménu, vytvo-

řit stránky s lákavou nabídkou spo-

jenou s nejnižší cenou a pak už jen 

inkasovat peníze podle hesla „služ-

ba končí zaplacením“. E-shopy vy-

tvořené s vidinou rychlého zbohat-

nutí na úkor napálených zákazníků 

lze ovšem rozpoznat. Stačí vyhledat 

několik základních informací o da-

ném obchodě, jeho provozovateli, 

historii, obchodních podmínkách 

či hodnocení spokojenosti jiných 

zákazníků. dTest nabízí spotřebite-

lům v rámci služby ověření e-shopů 

na www.dtest.cz/eshopy  všechny 

tyto informace v přehledné formě 

na jednom místě. Díky tomu budou 

na vás podvodníci krátcí. 

Nákupy snadno a rychle nejsou 
jedinou výhodou e-shopů 



Proč je důležitá recyklace
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Recyklace nahrazuje ubývající 

zdroje surovin

Zásoby nerostných surovin na ce-

lém světě neustále klesají. Dnes už 

navíc nejde jen o uhlí nebo železnou 

rudu. Moderní výrobky, především 

elektronika, se například neobe-

jdou bez kovů vzácných zemin. Ty 

patří mezi vůbec nejdražší materiá-

ly, které se využívají při výrobě spo-

třebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší 

než zlato, jejich zdroje jsou přitom 

velmi omezené co do množství i lo-

kalit výskytu. Jejich naleziště se z 

velké části soustřeďují například v 

Číně. Ta ale – stejně jako další země 

s prudce se rozvíjejícími ekonomi-

kami – stále výrazněji omezuje ex-

port těchto surovin. Důvod je pros-

tý – začala je využívat sama.

 Typickým představitelem spotře-

bičů, jejichž výroba se bez těchto 

vzácných kovů neobejde, jsou telefo-

ny. Mezi prvky, které z nich dělají to, 

čím jsou - lehké přístroje s věrným 

zobrazováním a kvalitním zvukem - 

patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseo-

dym, Neodym, Europium, Gadolini-

um, Terbium a Dysprosium.

Urban mining čili městská 

těžba

Evropská unie klade stále větší 

důraz na důslednou recyklaci elek-

trospotřebičů po skončení jejich 

životnosti. Hovoří se o „urban mi-

ning“, tedy „městské těžbě“. Ne-

můžeme si zkrátka dovolit nechat 

všechny cenné a opakovaně použi-

telné suroviny zahálet ve spotřebi-

čích odstavených ve sklepech a ga-

rážích nebo vyvezených na skládky. 

Je třeba z nich tyto suroviny dostat 

zpět a vrátit je do výroby. Moderní 

technologie, jimiž dnes disponu-

jí zpracovatelské fi rmy, umožňují 

efektivně separovat jednotlivé ma-

teriály, z nichž jsou elektrospotře-

biče vyrobeny. Drtivou většinu jich 

pak lze využít jako druhotné suro-

viny. Jde především o kovy, v menší 

míře o plasty a další materiály. Opa-

kovaně je tak možné využít téměř 90 

procent hmotnosti spotřebičů, které 

defi nitivně dosloužily. 

Typickým zástupcem domácích 

spotřebičů, které se ve velké mí-

ře vyskytují ve zpětném odběru, je 

třeba populární mikrovlnka. Nej-

větší podíl materiálů používaných 

při její výrobě tvoří železo. Na cel-

kové hmotnosti přístroje se želez-

né komponenty podílejí téměř 57 

%. Významnější podíl pak má ještě 

sklo (16 %) a plasty (12 %).

Recyklace není výdělečný byz-

nys

Odborná recyklace navíc zaruču-

je, že naše životní prostředí nezne-

čistí různé škodliviny, které jsou 

ve spotřebičích obsaženy. Může 

jít například o oleje a další mazi-

va, nejtypičtějším příkladem jsou 

patrně freony používané dříve v 

chladicích zařízeních. To vše má 

ale jeden háček: zpracování, které 

zohledňuje všechny tyto požadav-

ky, není výdělečnou činností. Celý 

systém zpětného odběru a recykla-

ce starých spotřebičů může fungo-

vat jedině díky fi nancování zodpo-

vědnými výrobci, kteří se sdružili 

v kolektivních systémech, jako je 

ELEKTROWIN. 

Článek zpracován na základě 
materiálů společnosti ELEKTROWIN

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Při-
šlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva ja-
ko 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 le-
asingových smluv a jiné) na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Pora-
denství 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/

• Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosaže-
ní dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou službu 
přístupnou každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich pro-
střednictvím může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu a v závě-
ru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.  

• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových strán-
kách 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 spotře-
bitelů, 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 in-

ternet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.

ODPOVĚDI NA DOTAZY ČTENÁŘŮ

Narazila jsem na zajímavý e-shop s oblečením, který má ve svých 
obchodních podmínkách ustanovení, že dáním zboží do košíku, vy-
plněním objednávkového formuláře a zvoleným osobním odběrem 
uzavírám pouze rezervační smlouvu. Právo do 14 dnů odstoupit mi 
prý nepřísluší, protože jsem uzavřela kupní smlouvu v kamenné pro-
dejně. Skutečně nemohu odstoupit? Petra H.

Zavádění dvojího režimu pro zákazníky nakupující na internetu podle to-
ho, zda si zboží nechají zaslat na určenou adresu, či si je vyzvednou přímo u 
prodejce, je v rozporu se zákonnou úpravou spotřebitelských smluv uzavíra-
ných na dálku. Kupní smlouva je uzavřena doručením vaší objednávky pro-
dejci a nezáleží na tom, zda jako způsob dodání byla zvolena například do-
bírka či osobní odběr. Právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit do 14 dnů 
od převzetí zboží vám samozřejmě náleží.

Objednal jsem si nový telefon v jednom e-shopu. Počítal jsem s tím, 
že do týdne dorazí. Poté, když ani osmý den nepřišel, jsem kontak-
toval prodejce, ale neúspěšně. Dodatečně jsem si všiml ustanovení 
ve všeobecných obchodních podmínkách, kde je doba dodání stano-
vena na 3 týdny od potvrzení objednávky. Pokud ani po  této době 
neobdržím objednané zboží, mohu od smlouvy odstoupit? Kdybych 
věděl na začátku, že to bude trvat takhle dlouho, koupil bych je jin-
de. Michal R.

Nový občanský zákoník oproti tomu dřívějšímu neopravňuje spotřebitele k 
odstoupení od smlouvy jen pro nedodržení dohodnuté doby pro dodání zboží 
bez dalšího. Opoždění s plněním neboli prodlení na straně prodávajícího za-
kládá právo od smlouvy odstoupit ihned jedině, pokud představuje podstatné 
porušení smlouvy. Jinými slovy by musel být prodávajícímu již při uzavírá-
ní smlouvy znám význam splnění dané povinnosti pro spotřebitele, který by 
smlouvu neuzavřel, kdyby její nesplnění předvídal. V ostatních případech se 
vyžaduje poskytnutí dodatečné lhůty, která nesmí být nepřiměřeně krátká. V 
tomto případě ještě tak týden navíc. Ať už prodávajícího o tom vyrozumíte či 
jen mlčky necháte dodatečnou lhůtu pro dodání uplynout, její nevyužití pro-
dávajícím vám zajistí právo smlouvu jednostranně zrušit.   

Nakonec jsem se rozhodla vrátit  atypickou lampu objednanou v e-
shopu, protože se mi do interiéru bytu příliš nehodila. Zaslala jsem ji 
spolu s odstoupením od smlouvy. Při objednávce jsem zvolila expres-
ní způsob dopravy, abych na ni dlouho nečekala a mohla si s kurýrem 
domluvit čas, kdy mi ji přivezou. Samozřejmě to byla dražší varianta 
dopravy. Provozovatel e-shopu mi však s  kupní cenou vrátil pouze 
zlomek zaplacené ceny přepravy. Má na to právo? Jitka M.

Ano, má. Nový občanský zákoník nově limituje výši vrácených nákladů na 
dodání zboží těmi nejnižšími. Odstoupíte-li od smlouvy, je  prodávající po-
vinen vám vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Po-
kud však daný e-shop nabízí více způsobů dopravy a vy si zvolíte jiný, než je 
ten nejlevnější, nemusí vám prodávající rozdíl mezi nejlevnější a zvolenou 
variantou vracet. 

Ke stavebním úpravám 
na Malostranské ulici 

Od dubna tohoto roku probíhají 

na území našeho obvodu stavební 

úpravy v Malostranské ulici, v je-

jichž rámci mimo jiné dojde k po-

sunutí zastávek MHD dolů ke kři-

žovatce s Květnou ulicí. Tato sku-

tečnost doposud znepříjemňuje 

život mnoha tudy projíždějících 

motoristů, přičemž omezení mě-

lo skončit na konci léta, konkrétně 

koncem srpna. Stavba je společnou 

akcí města Plzně a Plzeňského kra-

je, a jak jsme se nyní dozvěděli od 

spoluinvestora stavby – Správy ve-

řejného statku města Plzně, bude 

termín dokončení prací posunut 

do 17. 10. 2014. Toto zdržení je z dů-

vodu hledání vhodného řešení, a to 

jak technického po stránce statiky i 

geologie, tak  fi nančního s ohledem 

na nižší únosnost původní navážky 

než byl předpoklad.

Za toto nepříjemné zdržení se 

omlouváme a žádáme všechny pro-

jíždějící řidiče i občany, kteří pou-

žívají tuto frekventovanou komu-

nikaci, o trpělivost, a to i přesto, že 

realizace stavby není v naší kom-

petenci.  

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic



Plzeň, to není jen středověké měs-

to s předměstím, ale také řada ves-

nic, které jako pomyslný prstenec 

obklopují její gotické jádro. Původ-

ně samostatné obce postupem let s 

městem splynuly, svázány urbanis-

mem, historií i správou. Již před 

samotným založením Nové Plzně v 

místech budoucího městiště ležela 

nejméně jedna předlokační osada 

zvaná Malice. V průběhu středově-

ku vznikla v okolí královské Plzně 

většina dosud existujících obcí jako 

je např. Koterov nebo Božkov. Zaku-

povali se v nich nejen plzeňští měš-

ťané, patřily ale i okolní šlechtě či 

dokonce klášterům. 

V průběhu staletí je postupně ma-

jetkově získala Plzeň, která je spra-

vovala, ovlivňovala jejich rozvoj 

a zřizovala zde hospodářské dvo-

ry, jak je bylo možné nalézt např. v 

Božkově nebo v Doubravce. Za ča-

sů hospodářských a ekonomických 

reforem prosazovaných vídeňským 

dvorem v období 2. poloviny 18. sto-

letí byly zdejší vrchnostenské dvory 

zrušeny, rozparcelovány a rozpro-

dány. To se ve většině případů pro-

mítlo i do urbanistické struktury 

jednotlivých lokalit, kterým často 

neopakovatelný ráz dal již středo-

věký lokátor. 

Se zánikem feudalismu roku 1848 

se změnila i správa obcí vlastně-

ných do té doby Plzní. Vesnice zís-

kaly samostatnost a zvolna se na-

startoval jejich přerod ve svébytné 

hospodářské i demografi cké celky. 

Ve stejném čase prakticky většina 

vsí vlastněných do té doby Plzní 

prochází zásadní stavební promě-

nou, kdy roubené domy zvolna na-

hrazuje dům zděný, ve výrazu silně 

ovlivněný svébytným stavebním 

slohem - lidovým klasicismem. Ten 

byl v mnoha případech natolik do-

minantní, že určoval podobu mno-

hé z lokalit po mnoho následujících 

dekád. Co je na těchto stavbách do-

dnes pozoruhodné, jsou fasády, opo-

menout však nelze ani tvary štítů 

domů nebo sýpek a především bran 

a jejich štítových nástavců, kterým 

jejich tvůrci věnovali zvláštní po-

zornost. Právem proto patří Koterov 

mezi nejkrásnější vesnice Čech. Ve 

výčtu obcí s dochovaným souborem 

staveb z období lidového klasicismu 

je nutné také zmínit Černice, Bož-

kov nebo Bolevec. Ve snaze uchovat 

pro další generace nejen vytipované 

objekty, ale celá sídla včetně jejich 

urbanismu, byla většina původně 

samostatných vsí (dnes součást Plz-

ně) prohlášena v r. 1995 za vesnické 

památkové rezervace a zóny. 

Připravovaná výstava Lidová ar-

chitektura Plzně, která bude popr-

vé  instalována na Medovém jar-

marku v Koterově 4. října 2014 a 

v listopadu pak v prostoru Úřadu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slova-

ny, si klade za cíl seznámit veřejnost 

s historickým stavebním fondem z 

okruhu památek lidové architektu-

ry, který se dochoval na území jed-

notlivých městských částí. Kvality 

některých sídel přesahují rámec re-

gionu a zcela právem se zde naléza-

jí tři vesnické památkové rezerva-

ce z celkem pěti, prohlášených vlá-

dou ČR na území celého Plzeňského 

kraje. Kromě stručného textu cha-

rakterizujícího popisovaná sídla a 

architekturu zde budou prezento-

vány dobové fotografi e, historické 

mapy a další.     

  Výstavu připravují se znalcem 

lidové architektury Plzeňska Mgr. 

Karlem Foudem, za podpory Sta-

tutárního města Plzně, společnosti 

Foibos books a Kotěrovo centrum 

architektury, o.p.s.
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Lidová architektura Plzně

Regionální pobočka společnos-

ti Člověk v tísni proškolila v rám-

ci projektu Obezřetnost se vyplácí 

dalších padesát tři sociálních pra-

covníků obcí a poskytovatelů soci-

álních služeb z Plzeňského kraje v 

dluhové problematice. Kurzy vedli 

zkušení poradci, kteří mohou vyu-

žít několikaleté zkušenosti s pomocí 

lidem topícím se v dluzích.

Předlužených lidí je čím dál víc a 

s dluhovou problematikou se tak se-

tkávají sociální pracovníci společ-

nosti Člověk v tísni po celém kraji 

velmi často. I proto její regionální 

pobočka pořádá pravidelné kurzy, 

které v rámci projektu Obezřetnost 

se vyplácí proškolí řadu sociálních 

pracovníků obcí a poskytovatelů so-

ciálních služeb z Plzeňského kraje v 

dluhové problematice. Naposledy to 

bylo 53 nových zájemců.

„Kurzy vedli zkušení poradci, kteří 
mohou využít několikaleté zkušenosti 
s pomocí lidem topících se v dluzích. 

Na nich se naučí, jak efektivně zadlu-
ženým lidem pomoci, přičemž poptáv-
ka ze strany sociálních pracovníků 
značně převyšovala kapacitu kur-
zů,“ uvádí Petra Šmídlová, koor-

dinátorka projektu.  

Účastníci ocenili zejména mož-

nost praktického využití získa-

ných informací, jejich šíři a od-

bornost lektorů. Oblast proti-

dluhového poradenství je vel-

mi složitá a pokud se jí soci-

ální pracovníci dlouhodobě 

intenzivně nevěnují, mohou 

velmi rychle ztratit krok. 

„Jsme rádi, že jsme díky podpoře 
projektu mohli nabídnout naše zna-
losti a zkušenosti dalším pracovní-
kům zdarma a znásobit tak šanci, že 
potřebným lidem někdo pomůže. Naše 
kapacita je omezená a službu navíc 
musíme dále redukovat, neboť nám 
chybějí fi nanční prostředky na její 
zajištění, které by odpovídalo potře-
bám obyvatel kraje,“ konstatuje Aleš 

Kavalír, ředitel regionální pobočky 

společnosti Člověk v tísni. 

Během pěti let, kdy byla služ-

ba dluhového poraden-

ství podporová-

na z prostředků 

EU, organizace po-

mohla tisícovce li-

dí z Plzeňského kra-

je. V rámci kampa-

ní   se snažila také 

upozorňovat na nej-

větší nešvary „šmej-

dů“, kteří se pohybu-

jí v oblasti byznysu 

s dluhy a s chudobou 

obecně. I přes dosavadní úspěchy 

této služby a podporu ze strany ně-

kterých měst se však organizaci ne-

podařilo zajistit hlavní část fi nanč-

ních prostředků, tedy dostatečnou 

dotaci Ministerstva práce a sociál-

ních věcí, která je administrována 

za účasti kraje.

„Snažíme se dokládat příběhy lidí, 

se kterými pracujeme, jakož i intenzi-
tu a obsah naší práce. Přesto je naše 
poradenství na rozhodujících místech 
pravděpodobně vnímáno jako nadby-
tečná služba, která lidem nepomáhá. 
Přitom jsme mnoha lidem pomohli s 
oddlužením nebo snížením nepřimě-
řených sankcí či nákladů na vymá-
hání a díky tomu se podařilo jejich 
situaci stabilizovat,“ krčí rameny 

Aleš Kavalír. 

Projekt Obezřetnost se vyplácí bu-

de pokračovat i ve druhé polovině ro-

ku. Nabídne semináře pro strážníky 

městské policie a učitele základních 

a středních škol. V rámci projektu 

koncem léta také vyjde aktualizo-

vaná a rozšířená příručka, kterou 

organizace vydala v minulém roce 

(http://www.clovekvtisni.cz/cs/so-

cialni-prace/plzen/plzen/info/pru-

vodce-nejen-pro-seniory). 

Projekt Obezřetnost se vyplácí je 

podpořen z prostředků Ministerstva 

vnitra ČR a Plzeňského kraje.  

O řešení dluhových pastí je velký zájem 

Jednou z prvních akcí, které pl-

zeňská radnice připravuje v rámci 

oslav 70. výročí konce druhé světo-

vé války a osvobození města ame-

rickou armádou, je seriál s názvem 

Týden po týdnu. 

Od 1. srpna už  na oblíbených we-

bových stránkách Slavností svobo-

dy mapuje události při osvobozova-

cí cestě americké Třetí armády na-

příč Evropou. 

Oslavy osvobození v Plzni se ma-

jí v roce 2015 stát velkolepou akcí, 

jsou zařazeny mezi hlavní akce pro-

gramu projektu Evropské hlavní 

město kultury 2015.

„Příprava oslav osvobození Plzně 

americkou armádou začala v pod-
statě okamžitě po skončení letošních 
Slavností svobody. Intenzivně při-
pravujeme program, jednáme s jed-
notlivými zainteresovanými subjek-
ty, řešíme umístění aktivit v nejrůz-
nějších lokalitách, protože už nyní 
víme, že náš záměr využít letiště Lí-
ně nemůže být vzhledem k zatím ne-
skončenému soudnímu sporu napl-
něn,“ uvádí Jana Komišová, vedou-

cí odboru prezentace a marketingu 

magistrátu. 

Marketingovou kampaň Slavnos-

tí svobody 2015 už město zahájilo v 

Normandii při příležitosti 70. výro-

čí vylodění spojenců. „Využíváme 

naší zahraniční spolupráce v rám-
ci projektu D-day to V-day, kterou 
jsme společně s kurátory památní-
ku Patton Memorial Pilsen naváza-
li se zástupci muzeí ve Francii a v 
Lucembursku. Jedná se o 14 muzeí a 
turistických cílů, které se věnují od-
kazu postupu spojenců v letech 1944 
až 1945 z Normandie na jihozápad 
Čech,“ upřesňuje Komišová.

Seriál o postupu Třetí armády pod 

vedením generála George Smith 

Pattona má být vedle již zveřejně-

ných příběhů jednotlivých veterá-

nů, archivu vzpomínek, fotogalerií 

nebo ukázek ze zajímavých knih 

jedním z dalších lákadel webu Slav-

ností svobody. 

„Věříme, že seriál Týden po týdnu 
zaujme. Text bude doprovázen foto-
grafi emi a mapami dokumentující-
mi postup spojenecké osvobozující 
armády, které pocházejí z Národní-
ho archivu ve Washingtonu,“ sdělu-

je Denisa Krylová, koordinátorka 

Slavností svobody. 

První díl seriálu, jehož autorem 

je kurátor muzea Patton Memo-

rial Pilsen Milan Jíša, vyšel v pá-

tek 1. srpna. 

Každý další pátek se mohou ná-

vštěvníci webu těšit na informace 

k následujícím krokům vojáků na 

bojové cestě Třetí armády. 

Třetí americká armáda napříč Evropou na webu 



Výčet práv a povinností spojených 

s vlastnictvím jednotky je obsažen v 

novém občanském zákoníku (NOZ) 

v paragrafech 1175 až 1184. O vybra-

ných právech a povinnostech se ny-

ní stručně zmíníme.

Vlastníci jednotek mají podle NOZ 

několik oznamovacích povinností. 

Kdo se stane vlastníkem jednotky, je 

povinen informovat o tom společen-

ství vlastníků jednotek (SVJ). Kro-

mě toho je vlastník povinen oznámit 

svou adresu a nahlásit počet osob, 

které mají v jeho bytě domácnost, 

a to nejpozději do jednoho měsíce 

ode dne, kdy se o dané změně do-

zvěděl nebo dozvědět mohl. Obdob-

ně to platí i v případě změny údajů 

uvedených v oznámení. V případě 

změny počtu osob, které mají v by-

tě domácnost a bydlí v něm po sou-

hrnnou dobu nejméně tří měsíců v 

jednom kalendářním roce, je třeba 

učinit oznámení bez zbytečného od-

kladu. To platí i tehdy, pokud vlast-

ník přenechá byt k užívání jiné oso-

bě, přičemž v takovém případě je 

povinnost oznámit i jméno a adre-

su dané osoby. Tyto oznamovací po-

vinnosti uvítají především ta SVJ, 

která rozúčtovávají některé ceny 

služeb (např. osvětlení společných 

částí, úklid domu, odvoz odpadků) 

dle počtu osob užívajících jednot-

ku, i ta SVJ, ve kterých se nájem-

ci často střídají a výkon práv ostat-

ních vlastníků může být bez znalos-

ti identity uživatelů sousedních jed-

notek složitý. 

Vlastník jednotky má právo sezná-

mit se, jak SVJ hospodaří a jak dům 

a pozemek spravuje, může nahlížet 

do smluv uzavřených ve věcech sprá-

vy i do účetních knih a dokladů.

NOZ pochopitelně pamatuje i na 

základní povinnost vlastníků jed-

notek přispívat na úhradu nákladů 

spojených se správou domu a pozem-

ku a platit zálohy na plnění spojená 

nebo související s užíváním jednot-

ky (služby). 

Vlastník jednotky má právo staveb-

ně upravovat svůj byt, nesmí však 

ohrozit, poškodit nebo změnit spo-

lečné části. Stavební úpravy mohou 

být prováděny dle rozsahu a závaž-

nosti ve třech režimech: na ohlášení, 

na stavební povolení nebo bez ohlá-

šení či stavebního povolení. Pokud 

vlastník provádí stavební úpravy 

bytu, je po předchozí výzvě povinen 

umožnit v zájmu respektování před-

pisů a předcházení škodám přístup 

do bytu osobě odpovědné za správu 

domu (SVJ). To platí i pro umístění, 

údržbu a kontrolu zařízení pro mě-

ření spotřeby vody, plynu, tepla a ji-

ných energií.

V řadě SVJ jsou často řešeny pro-

blémy s vymahatelností plnění zá-

konem stanovených povinností či 

pravidel upravených ve stanovách 

či domovních řádech, přičemž otáz-

ka vymáhání plnění například uklá-

dáním smluvních pokut je stále dis-

kutabilní.

Provádíme kompletní servis 

spojený se správou nemovitostí, 

pokud máte dotazy z této oblasti, 

obraťte se na nás. 

Za Plzeňský servis s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
tel.: 377 241 640, 377 457 435 

e-mail: castkova@plzenskyservis.cz
www.plzenskyservis.cz
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Práva a povinnosti vlastníka jednotky

Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.Poradna správce Plzeňský servis s.r.o.

Vezmi Telefon 
a prijd se k nam 
pobavit. 
Naproti klientskemu 
centru Plzenskeho servisu, 
castkova 45, Plzen, Slovany
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www.plzenskyservis.cz

   
 
 

Uzav�ela partnerskou smlouvu s M�stským obvodem Plze� 2- Slovany a  zajiš�uje    ZDARMA    
 

 
 

                           EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAK� 
                A VOZIDEL S UKON�ENOU ŽIVOTNOSTÍ         
                               -  osobní, užitková,nákladní vozidla, p�ív�sy a náv�sy, moto, traktory a veškeré stroje, 
 
                            V p�ípad� požadavku zajistíme také odtah nepojízdného vozidla do našeho zpracovatelského za�ízení .   
 

                          
Ob�ané mají odtah autovraku ZDARMA. 
 
Majiteli vozidla vystavíme potvrzení o p�evzetí a zneškodn�ní autovraku.Podmínkou pro likvidaci zdarma je dodání   
kompletního vozidla /obsahuje všechny hl. skupiny – motor, p�evodovka, nápravy.... atd./ a jedná se o vozidlo 
kategorie M1, N1  nebo O .  

 
                 

 P�íjem autovrak�:   
                 PO – �T  :    6.30-  15.30 ,  PÁ :  6.30- 14.00 HOD 
                 Areál OSOH a.s. , Slovanská alej 32, Plze� / u kone�né st. tramvaje �. 2-Sv�tovar   
                  
                 Bližší informace:  
                 Tel:  377 482 150  ,  mobilní tel: 724 359 529  - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz 
                  www.osona.cz                        
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Regionální centrum Asociace 

sportu pro všechny Plzeň uspořáda-

lo ve čtvrtek 5. června 2014  veřejné 

závody pro děti předškolního věku. 

Soutěžního klání pod názvem „Můj 

první závod“ se zúčastnilo 123 dětí 

ve věku 2 – 7 let. Jejich úkolem bylo 

absolvovat běh na 20 m (starší děti 

30 m), skok daleký z místa a hod te-

nisovým míčkem.  Na děti ve věku 

6-7 let pak čekal ještě běh v trvání 1 

minuty po oválu atletického stadi-

onu Sokol Plzeň-Petřín. 

Hned při prezenci obdrželi účast-

níci závodní čísla. Po uvítání a se-

známení s připravenými disciplína-

mi, v doprovodu rodičů a za pomoci 

všech 27 rozhodčích a organizátorů 

se vrhli do soutěží. Dosažené výko-

ny všech  byly změřeny a zapsány. 

Všichni závodníci na závěr obdrže-

li účastnický diplom s uvedením 

jejich výsledků, medaili a drobnou 

odměnu. U starší kategorie 6 – 7 let 

pak byly vyhlášeny nejlepší 3 dosa-

žené výsledky v každé disciplíně.   

Akce pořádaná ASPV PM se vy-

dařila, a tak bychom rádi pozva-

li zájemce o pravidelné sportová-

ní všech věkových kategorií do na-

šich cvičebních hodin, které začí-

nají po prázdninách ukázkovou ve-

řejnou hodinou.  Těšíme se na vás 

8. září od 16.00 hodin v tělocvičně 

TJ Lokomotiva Plzeň a v tělocvič-

ně Slavoj Plzeň. 

Bližší informace najdete na: 

www.slavojplzen.cz a 

www.tjloko-plzen.cz.  

       

Jaroslava Kováříková, 

Regionální centrum SPV Plzeň-město

Můj první skutečný závod

Vážení čtenáři našeho Zpravoda-

je. Dovolte mi, abych se s Vámi po-

dělila o zážitek, který mě nedávno 

potkal. 

Vždy na závěr školního roku mám 

tu čest a potěšení navštívit někte-

rou z plzeňských základních škol 

a zúčastnit se předávání vysvědče-

ní v některé z jejích tříd. Tentokrát 

jsem zvolila základní školu v Bož-

kově. Paní ředitelka Hana Stýblo-

vá je šarmantní a energická dáma, 

která – což je výhoda menší školy 

– zná všechny děti osobně, zná je-

jich rodinné zázemí, jejich radosti i 

trable. Osobně jsem viděla, s jakou 

důvěrou se děti paní ředitelce svěřu-

jí a ona pro každého z nich má radu 

a pohlazení. 

Ještě před předáváním vysvědčení 

se konalo setkání všech žáků z 1. až 

5. třídy společně s malými předško-

láky ze zdejší mateřské školky v tě-

locvičně školy. 

Paní ředitelka spolu s učitelkami 

prvního stupně připravily krásný 

program, při kterém se předávaly 

diplomy za úspěchy žáků, kterých 

dosáhli během školního roku v sou-

těžích a různých olympiádách. Ná-

sledovalo přijetí malých předško-

láků a jejich „pasování“ na školá-

ky. Vždyť v září už budou součástí 

božkovské školy. To vše bylo hezké 

a milé, ale to, co nás všechny dosta-

lo, bylo připravené rozloučení se 

žáky 5. třídy, kteří přecházejí na II. 

stupeň školy. 

Každý z nich vystoupil do popře-

dí, dostal šerpu, fo-

tografi i školy prove-

denou jako pamětní 

list na I. stupeň. Pa-

ní ředitelka Stýblo-

vá velmi krásně a 

srdečně promluvila 

ke každému zvlášť a 

tady pak začaly téct 

první slzy nejen žá-

kům. Popotahovali 

všichni,  přítomné 

maminky i personál 

školy. Ze všech sil 

jsem se snažila slzy 

zadržet, ale když za-

čaly děti zpívat při-

pravenou písničku 

na rozloučenou, by-

la moje snaha mar-

ná... Pak už plakali i 

tatínkové, kteří stá-

li opodál pod basketbalovým košem. 

Většinou se děti těší na prázdniny a 

chtějí po vysvědčení ze školy co nej-

dříve odejít domů, ale tady to vypa-

dalo, že se jim ani moc nechce, že pá-

ťáci by nejraději zůstali pod dobroti-

vými křídly paní ředitelky a všech 

učitelek prvního stupně.

Možná se to v mém vyprávění ne-

zdá tak dojemné, ale já věřím, že v 

srdcích a duších dětí to bude navždy 

uschováno a to je dobře.  Ještě upla-

kaná jsem přešla do třídy prvňáčků, 

kde jsem společně s paní ředitelkou 

a třídní učitelkou Vlastou Jindrovou 

předávala dětem jejich první vysvěd-

čení a malé dárky. Celý zbytek dne 

jsem ale myslela na to, co jsem moh-

la s dětmi v božkovské škole prožít. 

Děkuji, paní ředitelko.

Na závěr chci rodičům dětí, kte-

ré chodí (nebo budou chodit) do ZŠ 

a MŠ v Božkově, vzkázat: Vaše dě-

ti jsou v této škole v těch nejlep-

ších rukou. 

Vaše Irena Rottová,

2. místostarostka MO Slovany,

Radní m. Plzně pro školství a sport

V Božkově se rozdávalo nejen vysvědčení

Místostarostka Irena Rottová společně s ředitelkou školy Hanou Stýblovou za-
sedly do lavic mezi prvňáčky, kterým začala rozdávat vysvědčení paní učitelka 
Vlasta Jindrová.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Místostarostka Irena Rottová rozdávala dětem k vy-
svědčení také malé dárky.



V naší mateřské škole se snažíme 

připravit děti na vstup do základní 

školy, ale také je vést k poznávání 

naší vlasti, přírody a kultury. I proto 

sledujeme také kulturní dění v Plz-

ni, jak se vyvíjí a co nového Plzeň, 

jako Evropské hlavní město kultu-

ry, přináší.  Snažily jsme se formou 

prožitku přiblížit dětem například 

vážnou hudbu a věci s ní spjaté. Dě-

ti navštívily divadlo Alfa, prohlédly 

si budovu Divadla J. K. Tyla i nově 

stavěného divadla. 

Podle dostupných informací se bu-

dova nového divadla bude zahajo-

vat svůj první divadelní rok  před-

stavením Prodaná nevěsta od skla-

datele Bedřicha Smetany. My jsme 

proto děti seznámily s tvorbou toho-

to skladatele. V rámci projektu po-

znaly i skladby beze slov a pochopi-

ly, že i ony mohou mít svůj děj. Ja-

ko nejlepšího příkladu jsme využi-

ly symfonické básně Vltava z cyklu 

Má vlast od Bedřicha Smetany. Dě-

ti prožily její děj  a pokusily se jej 

dramaticky ztvárnit. 

Jsme rády, že v MŠ máme možnost 

do těchto projektů zapojovat i děti 

se speciálně vzdělávacími potřeba-

mi. Což jsme mohly shlédnout i při  

vystoupení, které se konalo v rámci 

slavnostního odpoledne. Děti nacvi-

čovaly s velkou chutí a zájmem a sa-

ma za sebe mohu říct, že mám z toho 

radost. Podle ohlasů všech diváků 

se představení velice vydařilo.

 

Mgr. Blanka Linhartová, 

ředitelka 51.MŠ
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Rok se s rokem sešel a my se opět loučíme…

Střední školy v ČR kromě Prahy 

měly od roku 2011 možnost podat 

žádost o fi nanční dotaci z Operač-

ního programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost s názvem „EU 

peníze středním školám“. Na kon-

ci školního roku 2011/2012 jsme té-

to možnosti využili a zapojili se ta-

ké. Projekt jsme pojmenovali Spor-

tovní gymnázium – škola 21. století. 

Projekt je dvouletý.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2012 a 

bude ukončen 31. 8. 2014. Nejvý-

znamnější část aktivit byla na-

směrována do období dvou uply-

nulých školních roků 2012/2013 a 

2013/2014. Naplno jsme na něm za-

čali pracovat počínaje školním ro-

kem 2012/2013.

Klíčové aktivity projektu byly za-

měřeny na další vzdělávání peda-

gogických pracovníků a na tvorbu 

vlastních výukových materiálů. V 

oblasti inovace vzniklo 565 nových 

výukových materiálů, a to prezen-

tací pro práci s interaktivní tabulí 

a pracovních listů vytvořených pro 

žáky téměř všech ročníků gymná-

zia. Do tvorby moderních didaktic-

kých materiálů se zapojilo celkem 

14 vyučujících.  

 Získané fi nanční prostředky nám 

poslouží k dalšímu vzdělávání pe-

dagogů, k tvorbě vzdělávacích ma-

teriálů a k materiální podpoře 

školy. Škola si může navíc zakou-

pit učební pomůcky a interaktivní 

prezentační zařízení, jejichž cílem 

je celkové zefektivnění výuky a ak-

tivnější zapojení žáků do vyučová-

ní. Žáci budou vzděláváni v soula-

du s moderními trendy výuky pro-

střednictvím inovativních vzdělá-

vacích materiálů. 

Cílem projektu je prostřednic-

tvím nových metod docílit zkvalit-

nění výuky metodickým vzdělává-

ním pedagogických pracovníků, 

tvorbou digitálních učebních ma-

teriálů a následným používáním 

ve výuce tak, aby sportovní gym-

názium bylo školou moderní, hod-

nou 21. století.

Mgr. Milena Majerová, 

ředitelka školy

Sportovní gymnázium – škola 21. století 

  Dámy,
 objevila jsem
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 Foto: Veronika Jandečková Foto: Veronika Jandečková  

Nejlepší sportovní týmy střed-

ních škol v Plzeňském kraji se  

utkaly při finálových zápasech 

na třech sportovištích v Plzni. V 

konkurenci sportovců z dvanác-

ti středních škol v kraji si nejlé-

pe vedl tým studentů Sportovního 

gymnázia, Plzeň, který se stal cel-

kovým vítězem a zaslouženě si od-

nesl putovní pohár hejtmana Pl-

zeňského kraje.

Základní kola sportovních soutěží 

středních škol se odehrály již v dub-

nu v Sušici, Stříbře, Domažlicích a 

Plzni. Týmy studentů soutěžily ve 

volejbalu, atletice a fotbalu, stejně 

jako při dnešních fi nálových zápa-

sech. Ve fotbalových zápasech, kte-

ré se hrály na stadionu 33. ZŠ v Plz-

ni, si nejlépe vedlo družstvo Spor-

tovního gymnázia, Plzeň. V hale TJ 

Lokomotiva Plzeň soutěžily týmy 

ve volejbalu. Zlato si v této disciplí-

ně vybojovaly dívky ze Sportovního 

gymnázia, Plzeň a hoši z Gymnázia 

J. Š. Baara, Domažlice. Atletický 

stadion města Plzně patřil tradičně 

atletům. Mezi družstvy dívek i ho-

chů v atletice zvítězily týmy Spor-

tovního gymnázia, Plzeň. 

Pohár hejtmana získalo 
Sportovní gymnázium v Plzni
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Ve dnech 30. června až 1. srpna 

2014 se uskutečnil v KD Šeříková 

už 13. ročník příměstského tábora. 

Touto cestou chci poděkovat těm, 

kteří se na jeho realizaci podíleli. 

Tábor pořádal a ze svého rozpoč-

tu fi nancoval Městský obvod Plzeň 

2-Slovany s přispěním s. p. Lesy ČR, 

dále ho  podpořily: Hypermarket 

GLOBUS Praha – Zličín, pekárna 

DELTA a kancelářské potřeby Da-

vid Pszcolka. 

Na zajištění programu se podíleli 

a spolupracovali: Techmánie, Lesy 

České republiky, s.p.,  Eurocentrum 

Plzeň, Městská policie, Policie ČR, 

HZS stanice Koterovská, dobrovolní 

hasiči z Koterova, Vodní záchranná 

služba Plzeň II, bazén Slovany, West 

Park Plzeň, Martina Párová, diva-

dlo Elements, Středisko volného ča-

su dětí a mládeže, farma Jitřenka, 

cestovatel Štěpán Pastula, Muzeum 

strašidel a RLA Stallion.  

Stravování ke spokojenosti všech 

zajistil personál Mgr. Lenky Grací-

kové v restauraci Šeříkovka. O děti 

se staral kolektiv vedoucích: Filip, 

Hanka, Jana, Jíťa, Janina, Klárka, 

Markéta, Lucka, Lenka, Iveta, Ká-

ja a Jakub.  Pro děti bylo připrave-

no 25 hlavních a 19 doprovodných 

programů. 

Ještě jednou všem zúčastněným 

jménem spokojených dětí a rodičů 

moc a moc děkuji.

Zdeněk Červený

Letní příměstský tábor využilo 167 dětí

Letní příměstský tábor na Slova-

nech nepřerušil svoji letitou tradi-

ci ani v letošním roce. Rodiče moh-

li své děti přihlásit do tábora v ter-

mínu od 30.6. do 1.8. Tábor probíhal 

ve všední dny a své sídlo měl opět v 

KD Šeříková. V příštích letech by se 

podle očekávání měla stát novou zá-

kladnou příměstského tábora nově 

vzniklá MŠ v Úslavské ulici.

V roce 2014 nabídnul příměstský 

tábor na Slovanech dětem bohatý 

program, který se skládal z exkurzí, 

výletů, sportovních her i naučných 

přednášek. Cílem příměstského tá-

bora bylo poskytnout dětem zábav-

nou formou maximum informací, 

které pro ně budou přínosem. Děti 

si mohly na táboře vyzkoušet akti-

vity z několika zájmových kroužků 

a najít si tak nové záliby. Během let-

ního tábora děti zkusily rybařit, tvo-

řit keramiku, vyrábět barevné svíč-

ky, jezdit na koni atd.

Prostor byl během letního příměst-

ského tábora ponechán také spor-

tovním aktivitám. Děti navštívily 

několik sportovních parků na Slova-

nech, kde si vyzkoušely různé spor-

tovní disciplíny. Program byl v tom-

to ročníku tábora opravdu nabitý.

Z naučné části náplně příměst-

ského tábora lze jmenovat napří-

klad návštěvu 3D planetária, ces-

topisné přednášky, exkurzi na ha-

sičské stanici a policejní služebně 

nebo výlet na naučnou lesní stez-

ku v Plasích.

Na pořádání letního příměstské-

ho tábora na Slovanech se podíle-

la Vodní záchranná služba ČČK Pl-

zeň, Lesy ČR, Bazén Slovany, Stře-

disko volného času dětí a mládeže 

Petřínská a další.

Letní příměstský tábor se na Slovanech nabídl dětem nové aktivity  

NAPSALI NÁM
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