
Vážení spoluobčané,
přibližně před čtyřmi měsíci, 22.5. v Božkově, 

byla zahájena „Lavička Tour“, na sedmi zastáv-

kách jsme měli možnost setkat se i v jiném než 

v „šedém“ kancelářském prostředí. Neformál-

ně, na lavičce.

Původním povoláním jsem ekonom a například 

v tehdejší „Škodovce“ jsem pracoval jako ekonom se specializací sta-

tistik. Láska k číslům, tabulkám a statistikám ve mně určitě zůstala. 

Ale život do statistiky vtěsnat nelze. I proto jsem se rozhodl nehod-

notit výsledky „Lavičky Tour“ pomocí čísel, nebudu zde uvádět ani 

přesný počet účastníků, ani přesný počet prodiskutovaných hodin. 

Z každé naší zastávky jsem vybral jedno foto, všechny fotografi e si 

pak můžete prohlédnout na poslední stránce našeho Zpravodaje.

Pokud jsem se rozhodl nehodnotit „Lavičku Tour“ pomocí čísel, 

tak jak tedy? Není možné vaše náměty či problémy hodnotit měřít-

kem důležitosti.  Náměty našeho „lavičkového povídání“ jsem pro-

to rozdělil do tří skupin.

1. Do první skupiny patří vaše náměty, připomínky či žádosti, kte-

ré bylo možné vyřešit v rámci působnosti a pravomocí obvodu. Na 

ty jsme se snažili zareagovat co nejrychleji.

2. Do druhé skupiny patří problémy, které již rámec obvodu pře-

sahují a které je možné řešit pouze v součinnosti s orgány města. O 

těchto problémech s městem jednáme a snažíme se je řešit.

3.  Do skupiny třetí patří problémy, se kterými vám orgány obvodu, 

města nebo já nejsme schopni pomoci.  Jedná se v mnoha případech 

o vleklé problémy s nefungujícími státními orgány, o staré křivdy, o 

vaše problémy se sousedy … Každý z nás má své vlastní specifi cké 

problémy, se kterými potřebuje pomoci nebo se s nimi alespoň ně-

komu svěřit, bohužel, ne vždy je možné najít řešení.

Ve chvílích, kdy se k vám dostanou tato moje slova, budou ještě 

následovat další lavičková setkání, přesto si již teď dovoluji vyslo-

vit z mé strany poděkování.

Děkuji vám za ochotu vzájemně si naslouchat!

A protože se za několik týdnů, konkrétně 10. a 11. října letošního 

roku, konají komunální volby do zastupitelstev měst a obcí, dovol-

te mně poděkovat ještě jednou.

Děkuji vám za možnost stát v čele Slovan po celých uplynu-

lých 16 let.

A bude-li z vaší strany o moje další služby zájem, jsem připra-

ven!
         S úctou

 váš starosta Lumír Aschenbrenner
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Milí slovanští spoluobčané,

nebyl jsem sice v právě uplynulém volebním obdo-
bí pravidelným přispěvatelem do tohoto periodika, 
avšak vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží je-
ho konec a s ním i čas dalších voleb, rád bych si pře-
ce jen dovolil pár slov na jeho závěr. Velice rád bych 
totiž poděkoval všem, se kterými jsem měl tu čest se 
z pozice 1. místostarosty našeho obvodu v minulých 
čtyřech letech setkat, hovořit a spolupracovat. Mám na mysli nejen zá-
stupce různých institucí, neziskových organizací, sportovních klubů, 
fi rem, škol, Svazu důchodců, sborů dobrovolných hasičů nebo městské 
policie, ale především vás, občany Slovan, Božkova, Koterova, Bruč-
né i Hradiště, kteří jste mě svými, a mnohdy i kritickými, připomínka-
mi a podněty v mojí práci také velmi inspirovali. Nikdo (a pochopitel-
ně ani já) nemá patent na rozum, avšak právě vzájemná komunikace 
nás všechny může vždy významně obohatit k tomu, aby se nám v našem 
obvodě žilo zase o trochu lépe. Jsem rád, že se tak dělo prakticky po ce-
lé čtyři roky a že naše komunikace byla navíc vždy velmi kultivovaná. 
Všem tedy patří můj upřímný dík. Každému přeji do dalších let hodně 
zdraví a samozřejmě i úspěchy profesní i osobní, včetně šťastné ruky v 
nadcházejících volbách.

S úctou

PhDr. Jan Fluxa, 1. místostarosta 
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Dne 28. září 2014 uplynulo 100 

let od narození plzeňského patri-

ota, akademického malíře Pavla 

Maura, zasloužilého umělce, za-

kladatele 1. lidové školy výtvar-

ného umění v Plzni a v bývalém 

Československu.

Pavel Maur se narodil v Plzni-Bož-

kově, pocházel z chudé rodiny, vyu-

čil se malířem písma. Jeho nadání 

k malování si všiml jeho strýc fa-

rář Kepka, který ho ve studiu spon-

zoroval, rovněž získal pomoc Hláv-

kovy nadace. Studia však přeruši-

la II. světová válka, Akademii vý-

tvarného umění následně ukončil 

v roce 1946.

Oženil se, měl dvě dcery, mladší 

Pavla jde v jeho šlépějích. Přestěho-

val se do Pivovarské ulice 11 v Plzni, 

zde si postavil atelier, v němž jsou  

pro zájemce vystavena jeho díla i 

práce   známých plzeňských výtvar-

níků. Jeho přáním bylo umožnit 

studium výtvarného umění všem 

studentům, proto založil v roce 1959 

1. lidovou školu výtvarného umění 

v Plzni a v Československu. Ve ško-

le učili významní plzeňští umělci. 

Škola – nyní pod názvem Základní 

umělecká škola, Jagelonská 14, pů-

sobí dosud, má 

řadu republi-

kových i mezi-

národních oce-

nění svých ab-

solventů, kte-

ré rovněž při-

pravuje k další-

mu studiu.

S výtvarný-

mi díly mistra 

Maura se mo-

hou občané Plz-

ně seznámit na 

výstavách, ně-

které jeho ob-

razy zakoupi-

lo také   Město 

Plzeň pro svou 

artotéku, jiné 

jsou v majet-

ku Západočes-

ké galerie, ole-

jomalby jsou v 

mnoha městech bývalého Českoslo-

venska i v zahraničí. Výtvarná dí-

la jsou prezentována ve veřejných 

budovách Plzně /mozaiky, sgrafi -

ta/, na požádání je možná prohlíd-

ka jeho atelieru.

První ředitel a pedagog umělecké 

školy Pavel Maur bydlel celý život 

v Plzni, kterou rád a často maloval, 

byl plzeňským patriotem a  výtvar-

ná škola, kterou založil, brzy oslaví 

55 let od svého vzniku. Pedagogická 

činnost malíře Maura ovlivnila na 

50000 občanů Plzně, což obnáší vel-

ké znalosti Plzeňanů v oblasti kul-

tury. Za celoživotní výtvarnou čin-

nost   mu byl v roce 1988 udělen titul 

zasloužilý umělec. Bohužel, rok po-

té, ve svých 74 letech, zemřel.

Celoživotní práce  pedagoga Mau-

ra pro občany Plzně a její význam 

přesahuje hranice města.
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Pavel Maur: Jsem plzeňský malíř a vždy jím budu… Plzeňské oslavy 
vzniku republiky
28. října 2014

Stavba nové mateřské školy v 

Úslavské ulici na Slovanech dospěla 

ke svému zdárnému závěru v před-

pokládaném termínu. Za pouhé 4,5 

měsíce vyrostl na prázdném pozem-

ku vedle bazénu moderní stavební 

komplex, kde mají děti svůj prostor 

pro hraní, vzdělání i sport. MO Pl-

zeň 2 – Slovany se rozhodl stavbu 

MŠ řešit jako montovanou dřevo-

stavbu. Díky zvolené technologii 

se podařilo mateřskou školu posta-

vit v krátkém časovém intervalu a 

za přijatelné fi nance.

„Stavba mateřské školy vyšla zhru-
ba na 21,3 miliony Kč vč. DPH. Na 
jejím fi nancování se podílel MMP 
částkou 14 mil. Kč, zbytek jsme hra-
dili z prostředků městského obvo-

du,“ vysvětlil fi nancování stavby 

starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lu-

mír Aschenbrenner.

Mateřskou školu realizovala ve vý-

borné kvalitě a včas 

fi rma Metrostav a. s.  

za necelých pět mě-

síců -  od 1. dubna do 

15. srpna 2014. Školka 

je navržena jako pří-

zemní budova s dis-

pozicí celkem třech 

tříd, každá o kapaci-

tě 25 dětí. Její součás-

tí je i kompletně vy-

bavená kuchyně, kde 

se pro děti budou va-

řit domácí obědy. Ve 

školce je zabudované 

podlahové vytápění, které přispěje 

ke komfortnímu užití budovy. Dis-

ponuje také poměrně rozlehlou za-

hradou, jejíž využití bylo nutné 

strategicky rozvrhnout. 

„Při stavbě mateřské školy jsme vy-
užili také prostor zahrady, kde vznik-
la tři pískoviště a okolní plocha by-
la nově osetá. Na zahradě byly v co 
největší míře zachovány vzrostlé 
stromy, aby dětem v létě poskytova-
ly stín,“ uvedl první místostarosta 

Jan Fluxa. 

Rozloha pozemku zahrady se roz-

prostírá na zhruba 2500 m2 a škol-

ka zde má také samostatnou budo-

vu výměníkové stanice. U mateřské 

školy v Úslavské ulici nechybí ani 

parkoviště.

„Nechali jsme vybudovat parkoviš-
tě se 16 parkovacími místy, z nichž 11 
bude vyhrazeno pro provoz mateřské 
školy v období Po-Pá od 6:00 do 16:00 
a jedno místo je vyhrazeno pro osoby 
tělesně postižené,“ uvádí druhá mís-

tostarostka Slovan Irena Rottová. 

Nová MŠ „Vlnka“ přivítala své první žáčky

Již podeváté oslaví Plzeňané vznik 

samostatného Československa v ro-

ce 1918. U příležitosti státního svát-

ku nabízí město Plzeň bohatý pro-

gram, jehož cílem je nejen poukázat 

na tradice české státnosti, ale záro-

veň nabídnout takové akce, aby moh-

li všichni návštěvníci strávit tento 

den prohlíd-

kou zajíma-

vých plzeň-

ských pamě-

tihodností, muzeí a dalších atraktiv-

ních míst, a to buď za symbolických 

28 korun nebo úplně zdarma. 

Letošní 96. narozeniny republiky 

nabídnou návštěvu více než dvacít-

ky turistických cílů. Budou pořádá-

ny komentované prohlídky radnice, 

zrekonstruovaných Loosových in-

teriérů a novinkou budou cesty do 

útrob Doosan Arény a nového atle-

tického stadionu v Plzni. 

Klub českých turistů představí no-

vé trasy, zájemcům se otevřou Me-

ditační a Luftova zahrada. Rodiny 

s dětmi mohou navštívit ZOO, jít si 

zaplavat do bazénu, vyzkoušet brus-

lení na zimním stadionu nebo se na 

náměstí zatočit na obřím kolotoči Le 

Manège Carré Sénart. Specifi cké bu-

dou rovněž exkurze do Vodárny Pl-

zeň nebo Plzeňského prazdroje. 

Celý den budou v Měšťanské Be-

sedě probíhat divadelní představení 

pro děti a kulturní program U Bran-

ky. Den oslav ukončí slavnostní shro-

máždění k 96. výročí založení Čes-

koslovenska na náměstí T. G. Masa-

ryka v Plzni a Průvod světel, který 

povede centrem města až na náměs-

tí Republiky, kde shlédne slavnost-

ní ohňostroj.

Otevřete si i Vy Plzeň – Evropské 

hlavní město kultury!

Kompletní program oslav najdete 

na:  http://www.plzen.eu

Pane starosto, děkujeme!

Děkujeme představitelům MO Plzen 2-Slovany, zvláště pak jeho staros-
tovi Lumíru Aschenbrennerovi, za to, že si vzpomněl na významného 
rodáka a plzeňského patriota, akademického malíře Pavla Maura, 
zasloužilého umělce, držitele Ceny města Plzně,  zakladatele 1. lidové 
školy výtvarného oboru v Plzni a v Československu. Mnozí představi-
telé  včetně starosty se přišli osobně seznámit s dílem mistra, který by 
se dne 28. 9. 2014 dožil 100 let  a  navrhli ho na ocenění. Bude zapsán 
na zvon Bartoloměj pro chrám svatého Bartoloměje v Plzni.

Za rodinu mistra Pavla Trojanová – Maurová

Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner předal paní Trojano-
vé-Maurové certifikát, který potvrzuje, že jméno jeho dr-
žitele bude zvěčněno na plášti nového zvonu na kostel sv. 
Bartoloměje.
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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 

20. 08. 2014

RMO přijala celkem 

14 usnesení, z nichž 

vybírám:

- souhlasila s návr-

hem zavést jednosměr-

ný provoz v ulici Rus-

ká, v úseku náměstí Mi-

lady Horákové – Strna-

dova (v tomto směru);  

- schválila jako nej-

vhodnější na provede-

ní stavby „Revitaliza-

ce toku v průlehu Božkovského 

ostrova“ nabídku fi rmy CETINA 

A KENAUR s.r.o., Vře-

sová 494,     330 08 Zruč 

– Senec, IČO: 26315114, s 

cenou 4.762.104,00 Kč 

vč. DPH;

Jednání RMO dne 

10. 09. 2014

RMO přijala celkem 

15 usnesení, z nichž 

vybírám:

- schválila Studii pro-

tipovodňových opatření 

v k. ú. Plzeň – Koterov 

a doporučila Zastupi-

telstvu města Plzně

  - zajistit projektovou do-

kumentaci pro realiza-

ci protipovodňových 

opatření,

  - realizovat tu-

to investiční akci pro-

střednictvím dotačních 

programů;

- schválila vyhláše-

ní zadávacího řízení na 

dodavatele akce „Vy-

budování podzem-

ních kontejnerů na 

sběr separovaného 

odpadu v MO Plzeň 

2 – Slovany“, znění 

smlouvy o dílo a složení komise 

pro otvírání obálek a hodnocení 

nabídek;

- souhlasila se svěřením nemo-

vitého majetku do trvalé správy 

MO Plzeň 2 – Slovany, přílohou č. 

3 Statutu města Plzně – „Mateřská 

škola se sportovním 

zaměřením“; 

- schválila projekto-

vou dokumentaci vč. 

rozpočtu nákladů pro-

jektu na rekonstrukci 

objektu občanské vy-

bavenosti (budova bý-

valého WC na nám. M. 

Horákové) a uzavření 

nájemní smlouvy se 

společností AB BOR s. 

r. o., Čečkovice 42, IČ: 

48363766, za účelem 

zřízení a provozování 

prodejny farmářských výrobků a 

občerstvení;

- jmenovala zástupce MO Plzeň 

2 – Slovany do Školské rady při 13. 

ZŠ Plzeň, Habrmannova 45 a při 

Základní a mateřské škole Plzeň – 

Božkov, Vřesinská 17;

Zprávy z jednání Rady Městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

V prostoru plzeňské ČEZ Arény 

se v průběhu druhého zářijového 

týdne uskutečnilo cvičení Pořád-

kové jednotky strážníků Městské 

policie Plzeň.  Do role chuligánů, 

kteří simulovali 

chování rozvášně-

ných fanoušků, se 

tentokrát vžili stu-

denti Vyšší odbor-

né školy a Střední 

průmyslové školy 

elektrotechnické. 

Těžkooděnci pod 

vedením svého ve-

litele nacvičovali 

zákrok proti zaní-

cenému davu, rov-

něž zákrok proti 

jednotlivým výtrž-

níkům a doprovod rozvášněného 

davu z prostor stadionu. 

 Účelem tohoto cvičení bylo elimi-

novat výtržníky a zároveň procvi-

čit správnou taktiku zákroku, aby 

nedocházelo ke zbytečným zraně-

ním osob či škodě na majetku. Rov-

něž tak zlepšit komunikaci při zása-

hu mezi veliteli jednotlivých druž-

stev a velitelem Pořádkové jednot-

ky MP Plzeň.

Pořádková jednotka Městské po-

licie má v současné době na tři de-

sítky členů - strážníků.  Členové Po-

řádkové jednotky jsou vybíráni na 

základě přísnějších fyzických náro-

ků na přípravu.

Jednotka je nasazována v situa-

cích, kdy lze očekávat výskyt váž-

ného narušení veřejného pořádku, 

protiprávního jednání a v situacích, 

kdy tyto nastanou. 

Jana Pužmanová, 

tisková mluvčí MP Plzeň

Pořádková jednotka strážníků v „akci“

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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Cyklisté a chodci mají důvod k 

radosti. Do oblíbeného relaxačně 

sportovního areálu Božkovský os-

trov se otevřel nový přístup. Nově 

se do areálu dostanete přes lávku 

ze strany od ulice K Jezu. Lávka je 

součástí nově vybudované cyklos-

tezky, na kterou se druhému měst-

skému obvodu podařilo získat do-

taci od ROP Jihozápad. Doposud 

se návštěvníci mohli vydat na Bož-

kovský ostrov pouze z Poříční uli-

ce okolo TJ Božkov. Nová lávka přes 

řeku Úslavu je součástí projektu 

„Greenways-cyklostezka přes Bož-

kovský ostrov“.

„Výstavba cyklostezky přes Bož-

kovský ostrov vyšla dohromady na 

15,6 mil. korun, z čehož 85 % nákla-

dů bylo hrazeno z dotace ROP Jiho-

západ a zbytek šel z rozpočtu MO 2. 

Výsledkem projektu je cyklostezka, 

která vede od vjezdu do areálu TJ 

Božkov z Poříční ulice po stávající 

cestě kolem hřiště za sokolovnou, 

překlenuje řeku a končí na jejím 

levém břehu,“ objasnil finanční 

stránku výstavby starosta MO Pl-

zeň 2 - Slovany Lumír Aschenbren-

ner. Cyklostezku se podařilo vysta-

vět v časovém období 2013-2014.

Lávka navazuje na stávající síť pě-

ších stezek na Božkovském ostro-

vě. Délka nově vy-

budovaného úse-

ku cyklostezky je 

950 m a do budouc-

na se uvažuje o je-

jím prodloužení 

až do Starého Pl-

zence. Na Božkov-

ském ostrově mo-

hou sportovci využít kromě cyklos-

tezky také zatravněné hřiště, hřiš-

tě s umělým povrchem nebo in-li-

ne dráhu. Na Božkovském ostrově 

se nabízí spousta sportovních ak-

tivit. Čím je ale areál Božkovský 

ostrov výjimečný? „Božkovský os-

trov je zaměřený na aktivní i pa-

sivní odpočinek. Jsou zde jednak 

nová a specifi cká sportoviště, ale i 

lavičky a rozlehlé travnaté plochy 

pro příjemné posezení. Proto je ta-

ké ostrov navštěvován jak sportov-

ci, tak například i maminkami s 

kočárky nebo seniory,“  vysvětlil 

místostarosta MO Plzeň 2 – Slova-

ny Jan Fluxa.

V dalším období plánu-

je MO 2 vybudování nové-

ho parkoviště před lávkou 

ze strany od ulice K Jezu, 

které bude návštěvníkům 

areálu bezplatně k dispozi-

ci. Kapacita parkoviště by 

měla být zhruba  40 parko-

vacích míst. O novinkách, 

aktuálním dění a plánova-

ných akcí se návštěvníci 

Božkovského ostrova mo-

hou dozvědět z nových we-

bových stránek 

http://www.bozkovskyostrov.cz/.

Slavnostní otevření cyk-

lostezky, které se uskuteč-

nilo 24. srpna,  bylo spoje-

né se sportovně kulturním 

programem, což si nenechal 

ujít hojný počet návštěvní-

ků. Hrál se turnaj v nohej-

bale, návštěvníci mohli sle-

dovat ukázky boxu, ragby, požární 

sport a jiné hry. V 18 hodin pak do-

šlo k protržení pásky přes novou 

lávkou skupinkou cyklistů. Akci si 

nenechal ujít primátor Martin Ba-

xa, starosta Slovan Lumír Aschen-

brenner, místostarosta Jan Fluxa 

a spousta dalších vážených hostů. 

Po 18 hodině následovala smršť hu-

debních vystoupení a zakončení s 

hasičskou hudební fontánou a oh-

ňostrojem.

K Božkovskému ostrovu se otevřel přístup přes novou lávku

Na základě monitorování situace 

při zápisech do základních škol le-

tos v lednu  zpracoval odbor škol-

ství magistrátu návrh novely vy-

hlášky, který zahrnuje nezbytnou 

změnu vyvolanou nedostatečnou 

kapacitou jediné základní školy v 

MO Plzeň 8 - Černice. 

Novela vyhlášky o stanovení 

školských obvodů reaguje na po-

třebu zajistit podmínky pro plně-

ní povinné školní docházky dětí s 

místem trvalého pobytu na území 

městského obvodu Plzeň 8 – Čer-

nice. Jediná základní škola v tom-

to městském obvodě – Tyršova zá-

kladní škola a mateřská škola Pl-

zeň, U Školy 7, má omezenou ka-

pacitu základní školy na 140 žáků, 

která je dlouhodobě zcela naplně-

na. Škola zajišťuje pro žáky povin-

nou školní docházku pouze od 1. do 

5. ročníku, následně žáci přecháze-

jí do jiných základních škol přede-

vším v městském obvodě Plzeň 2, 

případně na víceletá gymnázia.

Z důvodu rostoucí bytové výstav-

by v tomto městském obvodě kaž-

dým rokem přibývá počet tzv. spá-

dových dětí, tedy dětí s místem tr-

valého pobytu na území MO Plzeň 

8 – Černice, pro které je město po-

vinno zajistit podmínky pro plnění 

povinné školní docházky.  Ředitel 

spádové školy je povinen přednost-

ně přijmout žáky s místem trvalé-

ho pobytu v příslušném školském 

obvodu (spádové děti), a to do vý-

še povoleného počtu žáků uvede-

né ve školském rejstříku, tedy do 

maximální kapacity školy. Rodiče 

zase tuto základní školu vyhledá-

vají především pro  její  vzděláva-

cí program „Začít spolu“, vstřícný 

přístup k individuálním potřebám 

a potenciálu každého dítěte, part-

nerství s rodiči a v neposlední řadě 

pro rodinný charakter školy. 

„S ohledem na výše uvedené hro-
zí v příštích letech situace, že tzv. 
spádové děti z Černic nebudou při-
jati do jmenované základní školy z 
důvodu naplněné kapacity. Tím by 
město nesplnilo svou povinnost vy-
plývající ze školského zákona. Cí-
lem navrhované vyhlášky je úpra-
va školských obvodů na území měs-
ta Plzně tak, aby byla splněna zá-
konná povinnost města při zajištění 
podmínek pro povinnou školní do-

cházku dětí z MO Plzeň 8 – Černi-
ce,“ říká radní Irena Rottová.

Novela se tak dotýká pouze jed-

né změny, a to zrušení Školského 

obvodu Plzeň - 5, který tvoří úze-

mí Městského obvodu Plzeň 8 – 

Černice, a začlenění tohoto území 

města do Školského obvodu Plzeň 

– 2 (je tvořen územím Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany a sídlí 

v něm nyní 6 základních škol zři-

zovaných městem). Touto úpra-

vou se rozšíří počet tzv. spádových 

škol pro děti z Černic, kde mohou 

plnit školní docházku na 1. stupni 

i 2. stupni (6. roč. – 9. roč.) základ-

ní školy. Změna rovněž otevře pří-

stup dětem z Městského obvodu Pl-

zeň 2 – Slovany do základní školy 

v Černicích.

Bude mít Plzeň jiné školské obvody?

Dvojicím, které v nohejbalovém turnaji obsadily 
první tři místa, předal 1. místostarosta Jan Fluxa 
poháry a drobné upomínkové předměty.



Městský obvod Plzeň 2-Slovany 

provozuje 35 dětských hřišť a spor-

tovišť na území Slovan a jeho okra-

jových částech v různém rozsahu,  

od jednoho kusu pružinového hou-

padla až po rozlehlé herní sestavy. 

Každým rokem se kromě nutných 

oprav snažíme hřiště postupně re-

konstruovat nebo přidávat jednot-

livé herní prvky přizpůsobené po-

třebám jejich uživatelům - našim 

nejmenším.

Po rozsáhlé rekonstrukci centrál-

ního dětského hřiště ve Chvojko-

vých lomech v roce 2012 přišlo na 

řadu v letošním roce  dětské hřiš-

tě v Božkově na konečné trolejbu-

su č.12, kam byla přidána rozsáh-

lá herní sestava Mateřinka, a dále 

hřiště v Koterově, které se rozrost-

lo o houpačky, pružinové houpadlo 

a kolotoč.

S t e j n ě  t a k  i 

hřiště v Krejčí-

kově ulici, hoj-

ně navštěvované 

dětmi z přileh-

lých mateřských 

škol, má od srp-

na krásný nový 

kolotoč.

Kromě těchto 

pořízených prv-

ků se na četná 

přání maminek 

uskutečnila re-

konstrukce oplo-

cení hřiště v Gul-

denerově ulici a 

v současnosti se provádí montáž 

nového oplocení hřiště na míčové 

hry v Malostranské ulici, kam si 

chodí zahrát fotbálek kluci z okol-

ních částí.

Doufáme, že veškerá naše snaha 

o pěkná a bezpečná dětská hřiště 

bude oceněna dětským smíchem 

a vyhnou se jim nenechavé ruce 

vandalů.
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Oprava oplocení v Guldenerově ulici

Chceme krásná hřiště pro děti

Sestava Mateřinka v Božkově

Kolotoč v rozšířeném hřišti v Krejčí-
kově ulici
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Srdečně vás zveme na první ročník Me-

dového jarmarku, který se uskuteč-

ní v sobotu 4. října na Koterovské ná-

vsi v Plzni. Na této akci se sejdou vče-

laři místní i ti ze vzdálenějších krajů, 

aby návštěvníkům nabídli to nejlepší 

ze své produkce. Medový jarmark po-

řádá MO Slovany ve spolupráci s Čes-

kým svazem včelařů a návštěvníci se 

mají na co těšit.

Program Medového jarmarku bude mít 

tři roviny. Ústřední část bude probíhat 

na návsi, kde se můžete těšit nejen na 

stánkaře, ale také na rozmanitou pódi-

ovou show. Ti, kteří se zajímají o vče-

laření se zahrádkářstvím a budou se 

chtít něčemu novému přiučit, budou 

mít možnost zavítat do sokolovny, kde 

jsou naplánované přednášky pro včela-

ře a také beseda o ekozahradničení. Po 

celou dobu Medového jarmarku si v so-

kolovně budete moci navíc prohlédnout 

zajímavou výstavu.

Třetí část náplně Medového jarmarku 

je věnována dětem. Hrát se budou „vče-

lí“ divadelní scénky, děti si budou moci 

vyzkoušet zdobení medových perníčků, 

prohlédnout si prosklený včelí úl a také 

si zajezdit na ponících. Během akce bu-

de zajištěn dostatek parkovacích míst 

v ulici Na Břehu. Vstup na Medový jar-

mark je zdarma!

Vážení občané, 

odbor životního prostředí, tak jako každý rok v září, sestavuje operační 

plán zimní údržby, který potom předkládá do rady obvodu. Do Operačního 

plánu zimní údržby je možné nahlédnout na webových stánkách městské-

ho obvodu  od 1. listopadu 2014  nebo osobně na vrátnici úřadu.

Městský obvod zajišťuje zimní údržbu na chodnících a na některých ko-

munikacích III. třídy. Podrobnosti a pořadí zajištění zimní údržby jsou prá-

vě v operačním plánu. Pokud tedy  občan má zájem, může si ho přečíst, 

popř. může navštívit přímo pracovníka, který zimní údržbu organizuje -   

Bc. Petr Hrudka, kancelář č. 215 zdejšího úřadu.

V souladu s Operačním plánem zimní údržby MO Plzeň 2 – Slovany bu-

dou přistaveny žluté nádoby s posypovou solí pro potřeby občanů v kala-

mitních situacích. Tyto nádoby budou na níže uvedených stanovištích v 

zimním období od 1. 11. 2014 – 31. 3. 2015. 

OŽP

Stanoviště nádob na posypovou sůl pro občany:
- Fialková x Do Zámostí
- Hluboká
- Ve Višňovce
- Vyšehradská
- K Potoku

 - Na Bajnerce x K Češníkům
 - Kostincova x Nepomucká
 - V Zahradách x Společná
 - Úhlavská x K Vodojemu
 - Źulová x Čedičová

Vernisáž k  výstavě Vernisáž k  výstavě 
Lidová architektura Lidová architektura 

Plzně proběhne Plzně proběhne 
6.11.2014 6.11.2014 

v 15 hodin v 15 hodin 
v budově úřadu v budově úřadu 
MO P2 Slovany.MO P2 Slovany.



 
  
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.
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Vážení občané, 

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany rozšířil třídění odpadů o obaly z 

hliníku:

v následujících dnech budou na žluté nádoby na tříděný odpad nale-

peny nálepky, které upozorní na to, že do těchto nádob je možné uklá-

dat i nápojové obaly hliníkové.

Do žlutých nádob nyní tedy můžete odkládat :

-  plastové obaly, plasty

-  obaly TETRAPACK

-  obaly hliníkové

Aby bylo možno obaly využít k dalšímu zpracování, neměly by být zne-

čištěny a neměly by se tam odkládat obaly, ve kterých byl např. líh, ben-

zín, motorový olej a jiné látky, které jsou ve skupině nebezpečných. 

OŽP

„ZELENÝ DEN“ – přistavení kontejneru na posekanou trávu
Termín svozů:  11. říjen 2014

Jednou ze staveb, která byla zařa-

zena do letošního plánu obvodních 

investic, je dokončení kanalizace v 

ulici Ve Višňovce v Božkově. 

Jde o úsek zhruba 80 m dlouhý, 

který začíná v místě, kde končí as-

faltová vozovka v ulici Ve Višňov-

ce (vybudována nedávno v rámci 

stavby ulice K Hrádku a části ulice 

Ve Višňovce) a přechází  v částečně 

zpevněný povrch, který zdánlivě 

připomíná asfaltovou vozovku (jde 

však o provizorní úpravu). Končí 

v nejužším místě této části ulice 

na vrcholu mírného stoupání, na 

jejíž jedné straně byla před časem 

vybudována opěrná zeď. 

V popsaném úseku bude vybudo-

vána tzv. oddílná kanalizace, tedy 

samostatný řad splaškové a dešťo-

vé kanalizace. 

Původně jsme plánovali realiza-

ci stavby na letní měsíce, abychom 

využili nižší intenzity dopravy, ne-

boť zmíněný úsek ulice představu-

je hlavní přístup do ulice Ve Viš-

ňovce pro několik desítek zde byd-

lících obyvatel, přičemž objízdná 

trasa je zdlouhavá a dosti nároč-

ná. Stavba s ohledem na prosto-

rové podmínky bude probíhat za 

úplné uzavírky vozovky. 

Bohužel, při vytýčení tras jednot-

livých stávajících inženýrských 

sítí jsme zjistili, že některé vedou 

jinak, než bylo zakresleno v pod-

kladech, které jsme obdrželi od 

jednotlivých správců před zahá-

jením projektové přípravy. Aby-

chom se mezi stávající sítě vešli 

s kanalizací, museli jsme upravit 

projektovou dokumentaci, ze kte-

ré nakonec vzešlo, že nám s ohle-

dem na omezený prostor a průběh 

jednotlivých sítí nezbývá nic jiné-

ho, než si přeložením stávajícího 

vodovodu uvolnit potřebné místo 

pro pokládku kanalizace. 

Toto vše má za následek, že let-

ní termín realizace přišel vniveč, 

stavba se nám prodraží o vyvo-

lanou přeložku vodovodu a dílčí 

vícepráce vlivem posunutí tra-

sy obou řadů, a v neposlední řa-

dě dojde i k prodloužení doby vý-

stavby. 

Pokud se již nic jiného nestane, 

vlastní stavební práce by se měly 

uskutečnit od 29. 9. do 30. 11. 2014. 

To by měl být i termín úplné uza-

vírky daného úseku vozovky uli-

ce Ve Višňovce. 

Vzniklá situace nás netěší i 

vzhledem k místním obyvatelům, 

kteří  bydlí mimo vlastní staveniš-

tě. Ti sice nebudou přímo dotčeni 

stavebními pracemi, ale zasáhne 

je provoz vozidel stavby i ostatních 

vozidel na objízdné trase. 

Povrch vozovky v převážné čás-

ti ulice Ve Višňovce je dodnes ne-

zpevněný a tvoří jej provizorní 

úprava, která nemá vysokou život-

nost. Po dokončení prací provede-

me jeho kontrolu a ve spolupráci 

se správcem komunikace opraví-

me poškozené úseky.    

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic

Výstavba kanalizace v ulici Ve Višňovce

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)

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  
  

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 
  

09:00 – 10:00 hod. 
  

Sporná (Plze�ská cesta) 
  

10:10 – 11:10 hod. 
  

Na Vyhlídce (Božkov) 
  

11:20 – 12:20 hod. 
  

Hluboká (u potravin) 
  

13:20 – 14:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 
  

14:30 – 15:30 hod. 

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 
  

15:40 – 16:40 hod. 

Pod Chalupami (Koterov) 
 

16:50 – 17:50 hod. 
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Informace pro voliče 
Volby do zastupitelstev obcí 

se uskuteční

v pátek 10. října 2014 od 14.00 

hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 11. října 2014 od 8.00 

hodin do 14.00 hodin.

Volby do zastupitelstev obcí 

upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve zně-

ní pozdějších přepisů.

Voličem je občan obce za před-

pokladu, že jde o státního obča-

na České republiky nebo obča-

na jiného státu, jemuž právo volit 

přiznává mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázá-

na (občané členských států EU), 

a který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let a je 

v den voleb v této obci přihlášen 

k trvalému pobytu. Občané člen-

ských států Evropské unie, kteří 

splňují podmínky volebního prá-

va, mohou hlasovat ve volbách 

do zastupitelstva obce, pokud po-

žádali o zápis do dodatku stálého 

seznamu.

Hlasování

Každému voliči budou minimál-

ně 3 dny přede dnem voleb, tj. do 

7. října 2014 doručeny hlasovací 

lístky pro Zastupitelstvo MO Pl-

zeň 2-Slovany a pro Zastupitelstvo 

města Plzně. 

Ve volební místnosti musí vo-

lič prokázat svoji totožnost a stát-

ní občanství České republiky, po-

případě státní občanství státu, 

jehož občan je oprávněn hlasovat 

na území České republiky. Plat-

ná právní úprava voleb do zastu-

pitelstev obcí neumožňuje hlaso-

vat na voličský průkaz. Po zázna-

mu ve výpisu ze stálého seznamu 

voličů (nebo z dodatku ze stálého 

seznamu voličů) obdrží volič od 

okrskové volební komise prázd-

nou úřední obálku opatřenou pří-

slušným razítkem. 

Úprava hlasovacího lístku

Hlasovací lístek pro volby do za-

stupitelstva obce je vytištěn obou-

stranně. V záhlaví každého hlaso-

vacího lístku je uveden název ob-

ce a počet členů zastupitelstva 

obce, který má být zvolen. Každý 

volič má k dispozici tolik hla-

sů, kolik je počet členů zastu-

pitelstva. Hlasovací lístek je na 

konci textu opatřen otiskem ra-

zítka obecního úřadu, který plní 

pro danou obec funkci registrač-

ního úřadu.

V prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků volič může hla-

sovací lístek upravit jedním z uve-

dených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtvereč-

ku v záhlaví sloupce před názvem 

volební strany pouze jednu vo-

lební stranu. Tím je dán hlas 

kandidátům této volební strany v 

pořadí dle hlasovacího lístku. Po-

kud by byla označena tímto způso-

bem více než jedna volební strana, 

byl by takový hlas neplatný. 

2. Označit křížkem v rámečcích 

před jménem kandidáty, pro kte-

ré hlasuje, a to z kterékoli vo-

lební strany. Nejvýše však tolik 

kandidátů, kolik členů zastupitel-

stva obce má být zvoleno (počet 

členů zastupitelstva je uveden v 

záhlaví hlasovacího lístku). Po-

kud by bylo označeno více kandi-

dátů, než je stanovený počet, byl 

by takový hlas neplatný. 

3.  Lze také kombinovat oba způ-

soby popsané v předchozích bo-

dech. Je možné označit křížkem 

jednu volební stranu a dále v 

rámečku před jménem kandi-

dátů další kandidáty, a to v li-

bovolných samostatných sloup-

cích z kterékoli volební strany. 

V tomto případě je dán hlas jed-

notlivě označeným kandidátům. 

Z označené volební strany je dán 

hlas podle pořadí na hlasovacím 

lístku pouze tolika kandidátům, 

kolik zbývá do počtu volených čle-

nů zastupitelstva obce. Pokud má 

být voleno např. 27 členů zastupi-

telstva a je označena jedna voleb-

ní strana s 27 kandidáty a kro-

mě toho 10 kandidátů ze sloupců 

dalších volebních stran, je dáno 

označené volební straně 17 hlasů 

(pro kandidáty na prvních 17 mís-

tech) + dalších 10 vybraných kan-

didátů z ostatních sloupců. Pokud 

by byla tímto způsobem označena 

více než jedna volební strana ne-

bo více kandidátů, než je stano-

vený počet, byl by takový hlas ne-

platný. Pokud volič označí kříž-

kem volební stranu, nemůže 

už v rámci této strany prefe-

rovat jednotlivé kandidáty. K 

takové úpravě hlasovacího lístku 

se nepřihlíží. Toho lze dosáhnou 

pouze způsobem uvedeným v bo-

dě 2. – neoznačovat volební stra-

nu, ale křížkem označit libovolné 

kandidáty.

Volby do Senátu Parlamentu 

České republiky

Náš obvod, tj. MO Plzeň 2-Slova-

ny, spadá do volebního obvodu č. 7, 

ve kterém se volby do Senátu sou-

běžně s volbami do zastupitelstva 

obce v roce 2014 NEKONAJÍ!!! Ve 

volebním obvodu č. 7 se volby do 

Senátu uskuteční v roce 2016. 

Změna volební místnosti pro 

okrsek 2032 (dříve 89)

Volební místnost zůstává v are-

álu Auto CB, nenachází se však 

ve školícím zařízení, ale je přímo 

v hlavní budově – vchod z Nepo-

mucké ulice.        

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

2001 Rubešova 29, 33 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železni�ní 3-21,14-42
Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90 13. základní škola

2002 Sladkovského 58-72 Habrmannova 45
Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží �D
Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26 
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská 
Mikulášské nám.  3-13, 2-14
Rejskova Gymnázium 

2003 Rubešova 3-25, 24-28 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železni�ní 2-12
Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16 Gymnázium 

2004 Koterovská 29-53, 34-48 Mikulášské nám. 23 
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50
Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92 Církevní gymnázium
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34 Mikulášské nám. 15
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22

2005 Plzenecká 19-35, 36-40
Rady�ská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39 Církevní gymnázium
Koterovská 55-61, 52-72 Mikulášské nám. 15

2006 Plzenecká 37-59, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58

území volebního okrsku

Oznámení 
o dob� a míst� konání voleb 

do 
Zastupitelstva m�stského obvodu Plze� 2-Slovany 

a Zastupitelstva m�sta Plzn� 
 

podle § 29 zákona �. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�epis� 

 
1. Volby do Zastupitelstva m�stského obvodu Plze� 2-Slovany a Zastupitelstva m�sta Plzn� se 

uskute�ní  
 

v pátek dne 10. �íjna 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 a v sobotu dne 11. �íjna 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
 

2.  Místem konání voleb v obvodu  Plze� 2-Slovany  ve volebních okrscích �. 2001 -2034  jsou   
místnosti pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu: 

 
 

Po�. �. VO Území volebního okrsku Volební místnost 
 

 
viz níže 

 
 

3. Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob�anství �eské 
republiky, pop�ípad� státní ob�anství státu, jeho ob�ané jsou oprávn�ni volit na území �eské 
republiky.  

4. K zajišt�ní po�ádku a d�stojného pr�b�hu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokyn� p�edsedy okrskové volební komise. 

5. Voli�i budou dodány nejpozd�ji 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
m�že voli� obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

6. Každý voli� se musí p�ed hlasováním odebrat do prostoru ur�eného pro úpravu hlasovacích 
lístk�, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 
 
 
 
V Plzni dne 15. zá�í 2014 
                                 Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.  
                                                                                                             starosta  
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VO volební místnost území volebního okrsku
Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5,7,17-27,2-10,16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20,21

2007 Mod�ínová Masarykova základní 
Papírnická škola
Plzenecká 3-15, 2-22 Jiráskovo nám. 10
Rady�ská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1,2,2a,3
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55

2008 Koterovská 69-79,78-90 13. základní škola
Mezi Stadiony Habrmannova 45
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75
Gruzínská 3-9, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26 TJ Sokol V.

2009 Kyjevská 22-36 Klášterní 2
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27
Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, 38, E 371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Kv�tná 1-47, 2-44

2010 Liliová 17-51, 22-66 TZÚS
Motýlí 3-37, 18-46 Zahradní 15
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Pod Dubem
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64
�ástkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15

2011 Motýlí 2-16 Autoškola Sládek
Polní 19-25 Slovanská 93
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52
Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Kv�tná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce

2012 Olšová 1-13 Vodárna Plze�
Plze�ská cesta 7-43, 2-42 spole�enský sál
Pod Hájem Malostranská 2
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
P�íkrá
Slovanská 130-172  
Srázná
Úhlavská
V�esová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88
�ástkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44

2013 Kyjevská 3-37, 2-16 13. základní škola
Lužická 4-38 Habrmannova 45
Nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachma�e 13-35, 18-46
�

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

2014 Slovanská 107-119 Ruská 16
Sudova 9-15
Suvorovova 16-40
U Bachma�e 1-9, 2-14
Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103 Radnice MO 

2015 Koterovská 83, 92-96 Plze� 2 - Slovany
Lužická 19-35 Koterovská 83
Nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-36
�ástkova 47-49,73-105,52-54
Lobezská 54-64
Nám. Gen. Píky 30, 31 VOŠ a SPŠE

2016 Nohova 3-27, 18-34 Koterovská 85
Stanko Vodi�ky
U Lom� 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30
Blatenská 3-29
�ástkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50 VOŠ a SPŠE
Na Cihlá�ce Koterovská 85

2017 Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lom� 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101

2018 Na Celchu 2-12 VOŠ a SPŠE
Pet�ínská 1-13 Koterovská 85
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42
Barákova 15-31, 12-30
Je�ná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29

2019 Pet�ínská 17-45, 4-46 VOŠ a SPŠE
Sladovnická 11-29, 20-48 Koterovská 85
Sušická 44-58, 23-31
U Sv�tovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148

2020 Krej�íkova 8-12 20. základní škola
Sladová Brojova 13
Spojovací  3-9, 16-24
Francouzská t�. 3-15, 29-39

2021 Krej�íkova 1-7, 2-6 20. základní škola
Nám. Gen. Píky 27 Brojova 13
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16

2022 Francouzská t�. 17-27, 41-65 20. základní škola
Slovanská alej 29, 31,33,33/A Brojova 13
�ástkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
Nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9

2023 Ruská 15-33, 20-36 VOŠ a SPŠE
Rychta�íkova 16-30 Koterovská 85
Slovanská 123-139
U Hv�zdárny 3-29
�apkovo nám.
Francouzská t�. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18

2024 Ruská 35-53 21. základní škola
Rychta�íkova 3-13,32-52 Slovanská alej 13
Strnadova 13-35,20-28
U Hv�zdárny 14-30
Francouzská t�. 24-44
Chválenická 4-10
Nám. M. Horákové 15-17
Nepomucká 3-19 21. základní škola

2025 Slovanská alej 13-25 Slovanská alej 13
U Školky 3-13
Kyjevská 106a, 106b
Nám. M. Horákové 3-7, 2-6 21. základní škola

2026 O�echová 1-19, 2-14 Slovanská alej 13
Ruská 57-95, 38-98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141-201
Strnadova 1-7, 4-18
U Hv�zdárny 4-8
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

2014

VO volební místnost území volebního okrsku
Chválenická 16-42
Nepomucká 21-41, 2-18
U Pumpy 6-12, 5-11 25. základní škola

2027 U Školky 2-6 Chválenická 17
Za Vodárnou 2-12, 3-7, 9-11, 7A,  9A
Zelenohorská 2-12
Barákova 33-85, 32-80
Cukrá�ská
Je�ná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164

2028 Libušínská 1-37 Autoškola
Na R�žku Václav Synek
Pivovarská Jiráskova ul. 56
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Sv�tovaru 30-58
Velenická
Božkovské nám.
Buksická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A,39B-67, 48-98
Lobezská 72,74
Meru�ková Základní škola
Na P�í�ce a mate�ská škola
Na Spojce V�esinská 17

2029 Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Po�í�ní
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U K�ížku
U Památníku
U Pošty
V Podlu�í
Ve Viš�ovce
V�esinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K �e�išti
K Starým val�m
Na Bajnerce
Na Rycht�
Nad Hradišt�m
Nad Zátokou

2030 Nepomucká 46-78 Hasi�ská zbrojnice 
Osadník� Hradišt� 
Plze�ská cesta 45-75,103-105, 58,102 Na Rycht� 17
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U �eského dvora 4-14, 28, 30
U Hamru
Zelenohorská 31-51,34-52
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g,19-49,20-60
Koukolová
K �ece
Lomená
Na Drahách Hotel PRIMAVERA
Nad Údolím Nepomucká 128
Nepomucká 82-120,150-204

2031 Plze�ská cesta 79-83
Pod Bru�nou
Postranní
P�ední cesta
St�ední cesta
S �í

Slavi�í
Štefánikova 9-49, 14-64
U �eského dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90
Barvínková
Chrpová
K �ešník�m
K Dráze
K Hornovce
K H�rce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bo�ích
Na Brázd�

2032 Na Líše AUTO CB 
Na Mezi hlavní budova
Na Výsluní Nepomucká 119
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201
Nová
Ovesná
P�nkavová
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomn�nková
Pšeni�ná
Spole�ná
Šafránová
U Se�adišt�
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32
B�idlicová
�edi�ová
chata E 55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na B�ehu
Na Dílcích
Na Ha�kách
Na Hrad�anech Hasi�ská zbrojnice
Na Lipce Koterov

2033 Na Nivách Koterovská náves 15
Nade Vsí
Pastý�ská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U V�elníku
V Závrtku
Žulová
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi �ekami
Na Pr�tahu

2034 Nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní d�m
Skladová Še�íková 13
Slovanská alej 2-28, 2A
Še�íková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21



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 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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Termíny slavnostních obřadů v roce 2014: 

18.11. 2014

DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 30.08.2014 oslavili diamantovou svatbu manželé Miloslav a Jiřina Be-
kovi.  K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí 
na další společné cestě životem popřáli zástupci odboru sociálního ÚMO 
Plzeň 2 – Slovany.

Zpozornět by nyní měly všech-

ny neziskové organizace, které 

mají sídlo v obvodu Slovany. Mo-

hou totiž získat další fi nan-

ce pro svou čin-

nost. Otevřelo 

se totiž druhé 

kolo Regionál-

ního fondu roz-

voje s podtitulem 

„souSedíme si“, 

v němž Poštovní 

spořitelna  podpoří vy-

brané nekomerční pro-

jekty zaměřené na rozví-

jení sousedských vztahů, utváření 

aktivních lokálních komunit a za-

pojování občanů do společenského 

a veřejného života v místě, kde ži-

jí. V podzimním kole má Poštovní 

spořitelna k rozdělení připraveny 

2 miliony korun. 

Uzávěrka žádostí 

druhého kola Regio-

nálního fondu roz-

voje Poštovní spo-

řitelny bude 15. říj-

na 2014. Do gran-

tového progra-

mu se mohou se 

svými projekty 

hlásit nevládní 

neziskové orga-

nizace (spolky, 

obecně prospěš-

né organizace, ústavy, nadace, na-

dační fondy, účelová zařízení círk-

ví), příspěvkové organizace i obce. 

Maximální výše jednoho grantu je 

100 tisíc korun. 

Nenechte peníze zahálet!

Zastupitelstvo města Plzně schvá-

lilo, že o projektu přestavby býva-

lého pivovaru na Světovaru na kul-

turní centrum se rozhodne až podle 

výsledku výběrového řízení na sa-

nační práce. To bude základem pro 

následné rozhodnutí o dotaci ve vý-

ši 114 milionů Kč.

Plzeňští zastupitelé již před prázd-

ninami odhlasovali navýšení ná-

kladů, které bylo nutné s ohledem 

na výskyt škodlivých látek v objek-

tu. Jde o vysoce karcinogenní kor-

kodehet, na jehož odstranění město 

vyčlenilo 38 milionů korun. Kvůli 

vzniklému zdržení tak bude možné 

projekt dokončit až v září 2015. Ter-

mín pro čerpání stomilionové dota-

ce z evropských fondů je přitom už 

30. června 2015.  

Magistrát požádal Radu Regionál-

ního operačního programu Jihozá-

pad o výjimku a prodloužení termí-

nu do září 2015, což bylo také dekla-

rováno usnesením zastupitelstva 

města Plzně. Ta o ní zatím neroz-

hodla, protože chce počkat na výsle-

dek nového výběrového řízení na 

odstranění ekologické zátěže.

„V tuto chvíli je budoucnost Svě-
tovaru ve hvězdách a pro nás je vel-
mi nepříjemné čekat další měsíce na 

další rozhodnutí. Naštěstí máme al-
ternativu v podobě bývalého depa 
dopravního podniku na Cukrovar-
ské, kam soustředíme velkou část 
naší energie,“ říká ředitel projektu 

Plzeň 2015 Jiří Suchánek. 

 „Pokud by na Světovaru v roce 
2015 nevznikla kulturní fabrika, 
tak by nám to celou situaci zkompli-
kovalo, ale rozhodně to není přímé 
ohrožení projektu Evropského hlav-
ního města kultury Plzeň 2015,“ uza-

vírá Jiří Suchánek. 

Kvůli Světovaru absolvovali zá-

stupci města Plzně a vedení spo-

lečnosti Plzeň 2015 jednání v Bru-

selu již v polovině srpna. „Zástup-

ce Evropské komise jsme se snažili 

ujistit o připravenosti projektu Plz-

ně jako Evropského hlavního měs-

ta kultury v roce 2015. Ujistili jsme 

je, že pokud by výbor ROP nevyho-

věl naší žádosti o prodloužení, má-

me náhradní řešení v podobě depa 

v Cukrovarské. Měli jsme za to, že 

toto vysvětlení bylo přijato s uspo-

kojením. Věřím tomu, že jsme od-

stranili důvodné obavy o projekt 

Světovar a jeho obsah a že dostane-

me cenu Meliny Mercouri,“ uvedl 

po schůzce v Bruselu primátor Plz-

ně Martin Baxa.

Dokončení rekonstrukce 
Světovaru se odkládá 

Přijďte zjistit, co nabízíme!

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, zve na Den 

otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 11. 12. 2014 od 13 do 16,30 

hodin.  Zároveň zve rodiče prvňáčků na zápis do 1. tříd této školy, kte-

rý se uskuteční ve dnech 15. – 16. Ledna 2015 od 14 do 17 hodin. 

Škola nabízí bohatý program pro volný čas dětí, hry a zábavu ve 

školní družině, výuku cizích jazyků, poznávací zájezdy do zahrani-

čí, lyžařský výcvik a řadu dalších aktivit. Podrobnosti najdete na 

www.masarykovazs.cz
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Mnozí z nás se teprve ne-

dávno vrátili z dovolené, ně-

které možná ještě cesta za 

teplem čeká, ale my už mu-

síme myslet na závěr roku, 

který je každoročně spojen s 

naším již tradičním Advent-

ním zpíváním. Přichází pod-

zim a Vánoce s kouzelnou at-

mosférou adventu  se poma-

lu blíží…. 

Je opravdu nejvyšší čas 

vyzvat všechny pěvecké 

soubory,  ať  už ze základ-

ních nebo středních škol, 

ale i z řad jiných zájemců, 

aby se nám přihlásily!

Z minulých let se osvědči-

la již zavedená praxe a zpí-

vat budeme jen v úřední dny 

- tedy v pondělí a ve středu 

-  vždy dvě vystoupení  po 

sobě.       

Přikládáme  přihlášku k 

adventnímu zpívání, kterou 

nám každý zájemce může vy-

plněnou poslat na naši adre-

su nebo donést do podatelny 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, nej-

později do 7. 11. 2014. O při-

hlášku je možno si napsat i 

na e-mail:  kolarova@plzen.

eu, kam je také možné zaslat 

přihlášku elektronicky. Po 

tomto datu budeme připravo-

vat již konečnou podobu pro-

gramu, protože potřebujeme 

dostatek času na domluvu se 

všemi účinkujícími.  Nutný 

je telefonický kontakt (nebo 

e-mailová adresa)  pro případ 

velkého zájmu  v některých 

termínech, aby bylo možné 

včas domluvit případné pře-

sunutí na jiný volný termín. 

Do posledního sloupce pro-

síme uvést  přibližný počet 

účinkujících.  

Ve spolupráci s  Městskou 

charitou chceme i letos pořá-

dat fi nanční  sbírku, jejíž vý-

těžek bude určen na provoz 

některého z mnoha potřeb-

ných  zařízení, které Chari-

ta nejen v našem obvodě pro-

vozuje.   Vánoční strom pak 

bude svítit a přitom sbírka 

bude probíhat zase až do Tří 

králů.      

A pozor: Ve středu 17. 12. 

2014 od 18:00 hodin budeme 

zase v rámci VÁNOČNÍHO 

ZPÍVÁNÍ KOLED také zpí-

vat dvě vybrané  koledy, tak-

že můžete přijít, zazpívat si s  

námi a nemusíte chodit až na 

náměstí Republiky…. 

     

Proto si už nyní pozname-

nejte do kalendáře datum 

30. 11.2014 od  16:30  hodin 

a přijďte  před naši  radni-

cí  na rozsvícení  vánoční-

ho stromu!  

12. Adventní zpívání před slovanskou radnicí

zde odstřihněte

P�ihláška ke   12. Adventnímu zpívání 2014 

Datum Hodina  Soubor Vedoucí Kontakt 
(telefon) 

Po�et 
ú�inkujících 

16:30     01. 12. 2014 
17:00     

16:30     03. 12. 2014 
17:00     

16:30     08. 12. 2014 
17:00     

16:30     10. 12. 2014 
17:00     

16:30     15. 12. 2014 
17:00     

17:30     17. 12. 2014 
18:00     

16:30     22. 12. 2014 
17:00     
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Účes předmětem smlouvy
Perfektní účes. Kdo by jej nechtěl. 

Ať už patříte k těm, kteří objevili 

mistra svého řemesla a odcházejí 

vždy spokojení, nebo k těm, kteří 

někoho takového stále hledají, je 

vhodné mít při ruce pár rad, kdy-

by se účes nevydařil podle vašich 

představ.

 

Jakou smlouvu uzavírám

Vypravíte-li se za novým účesem 

k profesionálovi, který provozuje 

ohlašovací živnost řemeslnou – ka-

deřnictví, uzavíráte s ním smlou-

vu o dílo mající charakter smlou-

vy spotřebitelské. Kadeřník je po-

vinen postupovat řádně a v soula-

du s pokyny zákazníka. Oproti to-

mu zákazník je povinen za vyko-

nanou činnost a dosažený výsle-

dek zaplatit dohodnutou odměnu. 

Předmětem smluvního závazku je 

většinou kombinace několika ka-

deřnických služeb (mytí, stříhání, 

vyholení strojkem, styling, fouká-

ní, barvení, melír, trvalá, prodlu-

žování vlasů a jiná ošetřující pé-

če). Vzhledem k tomu, že služba je 

realizována hned a dohoda je pou-

ze ústní, seznamte se předem s ce-

níkem daného kadeřníka. Koneč-

ná cena je vždy výsledkem souč-

tu všech cen jednotlivých služeb, 

které žádáte. Některé salóny nadto 

používají při určité službě vlasové 

přípravky různých značek, což se 

promítá i do její ceny.

Co si mám hlídat

Na začátku důkladně seznam-

te kadeřníka se svoji představou. 

Vezměte si na pomoc i obrázek či 

fotografi i s vybraným účesem. Ná-

zorně ukazujte a nechte si ukázat. 

Kadeřník naslouchá přání zákaz-

níka, maximálně vás upozorní na 

důsledky vašeho pokynu, zvláště 

na jeho nevhodnost třeba s ohle-

dem na typ vlasů. Ujistěte se o tom, 

že jste byli pochopeni. Už v průbě-

hu prací sledujte, zda kadeřník po-

stupuje podle vašich požadavků. 

Nejste-li už v průběhu spokojeni 

a přes danou příležitost k nápravě 

se ne a ne s kadeřníkem shodnout, 

můžete využít zákonného práva od 

smlouvy odstoupit, lze-li důvodně 

očekávat, že výsledek nebude odpo-

vídat zadání či bude trpět nedostat-

ky. Je však vaší povinností zaplatit 

práce do té doby již vykonané, ku-

příkladu umytí vlasů. 

Kdy mám zasáhnout

Kdykoliv v průběhu, budete-li mít 

pocit, že se rozchází vaše předsta-

va s vytvářeným účesem. Máte-li 

konkrétní představu o střihu zalo-

ženou zkušeností u jiného kadeř-

níka, raději ruku kadeřníka, ob-

razně řečeno, veďte. Jen včasným 

upozorněním můžete odvrátit již 

nevratné kroky, třeba vytvoření 

nechtěné ofi ny.

Výsledek v rozporu s objed-

návkou

Ještě před zaplacením zkontro-

lujte, že výsledný účes odpovídá 

vašim požadavkům na střih, cel-

kový tvar nebo odstín. Netýká se 

to jen vadnos-

ti provedených 

prací, ale přede-

vším bezvadné-

ho střihu či bez-

chybného melí-

ru, které se ne-

shodují s tím, co 

jste si přáli a do-

mluvili. Pokud 

se výsledek od 

vašich představ 

liší, dožadujte se 

takových úprav 

a doplnění, aby 

byla smlouva ze 

strany kadeř-

níka naplněna. 

Dohodnutá od-

měna mu náleží teprve tehdy, po-

kud dodrží svoji část smlouvy, kte-

rá je pouze ústní a je tedy obtížné 

později prokazovat její obsah a ná-

sledný rozpor výsledku s objednáv-

kou. Dokud tedy vytvořený účes ne-

odsouhlasíte, neplaťte. Když už na 

placení dojde, nezapomínejte si za-

žádat o vystavení dokladu o prove-

dených službách a jejich ceně.

Vady provedení

Pokud kadeřník nepostupuje 

řádně s odbornou péčí, kterou lze 

oprávněně předpokládat u osoby 

této profese, trpí výsledek jeho čin-

nosti vadou. Vadami se v případě 

kadeřnických služeb rozumí na-

příklad nepřesný, nerovný, nesou-

měrný sestřih, nevyvážené pro-

stříhání, nerovnoměrné rozvrže-

ní barvy, nedostatečné připevnění 

nových vlasů a jejich vypadávání, 

neúměrné zatížení vlasů zákazní-

ka při prodlužování atd. Nejčastěj-

ší příčinou bývá nedbalé provede-

ní či špatný odhad. Vady provede-

ní, vyjdou-li dodatečně najevo po 

uhrazení ceny služby či služeb, už 

mohou být pouze předmětem re-

klamace. V tento okamžik už ne-

lze namítat, že střih či odstín, kte-

ré jste zhlédli a posvětili zaplace-

ním, nesouhlasí s původní objed-

návkou.

Nechtěné poranění

I přes naprosto profesionální 

postup může dojít k nechtěnému 

škrábnutí či střižení. Zcela výji-

mečné jsou závažnější formy po-

ranění či dokonce poškození zdra-

ví. Může se například objevit aler-

gická reakce na určitou složku 

přípravku či barvy, na zahřívající 

se melírovací směs v kombinaci s 

alobalem. V případě vážné škody 

na zdraví déletrvajícího či trvalého 

charakteru vám vzniká právo na fi -

nanční kompenzaci. Aktuální stav 

neprodleně zdokumentujte foto-

grafi emi. Při vyčíslování skutečně 

vzniklé škody záleží mimo jiné na 

druhu a rozsahu poškození, s čímž 

je schopen pomoci odborný lékař 

či znalec. V případě sporu soud vy-

chází z lékařské zprávy, znaleckého 

posudku a dalších důkazů.

Co mohu žádat

U účesu neplatí známá záruční 

doba, v níž můžete reklamovat va-

dy. Kadeřník odpovídá pouze za 

výsledek v okamžiku dokončení 

práce. Skryté nedostatky, jež jsou 

nepochybně důsledkem porušení 

povinnosti kadeřníka postupovat 

při plnění smlouvy řádně, oznam-

te, jakmile vyjdou najevo. Záleží 

na povaze vady, ale primárním ná-

rokem je bezplatná oprava. Nedá-

li se vada odstranit, můžete žádat 

slevu z ceny. Dalším nárokem, kte-

rý může souviset s vadně provede-

ným dílem, je vznik škody na ma-

jetku (zabarvení oděvu, znehodno-

cení nových přidělávaných vlasů) 

nebo na zdraví (lámání či vypadá-

vání vlastních vlasů).

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

Kamarádkou mi byl doporučen renomovaný kadeřnický salón. Za-
volala jsem si tam a domluvila jsem si stříhání a melír na jeden z na-
bízených termínů, který mi vyhovoval. Den předem jsem si tam opět 
zavolala kvůli ceně, abych měla dost peněz u sebe. Recepční mi ozná-
mila předpokládanou cenu a její výše mě zaskočila. Rovnou jsem se 
proto omluvila, že nedorazím. Oponovala mi tím, že jsem se závazně 
objednala a dorazit musím. Má pravdu? Katka P.

Recepční pravdu nemá. V případě, kdy se spotřebitel telefonicky objedná-
vá u kadeřníka, neuzavírá už samotnou smlouvu o poskytnutí kadeřnických 
služeb.  Pojem smlouva uzavřená na dálku nezahrnuje rezervace, které pro-
vede spotřebitel s využitím jednoho z prostředků komunikace na dálku s cí-
lem objednat si u odborníka poskytnutí služby. Není tedy Vaší povinností se 
dostavit. Je však vhodné se včas omluvit, aby mohl někdo jiný Vámi rezer-
vovaný termín využít. 
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Podle § 1185 odst. 2 zákona č. 

89/20012 Sb., občanský zákoník 

(nový občanský zákoník, NOZ) 

je od 1. 1. 2014 stanovena nová po-

vinnost spoluvlastníků jednotky 

nebo manželů, kteří mají jednot-

ku ve společném jmění, zmoc-

nit společného zástupce pro vý-

kon jejich práv vůči společenství 

vlastníků (SVJ):

§ 1185, Spoluvlastnictví jed-

notky

(1) Vlastník jednotky může své 

právo k jednotce rozdělit na podí-

ly, ledaže to bylo vyloučeno.

(2) Spoluvlastníci jednotky 

zmocní společného zástupce, kte-

rý bude vykonávat jejich práva 

vůči osobě odpovědné za správu 

domu. To platí i v případě man-

želů, kteří mají jednotku ve spo-

lečném jmění.

Nejen nás, ale také většinu od-

borné veřejnosti překvapilo, že se 

tato povinnost k určení společné-

ho zástupce vztáhla také na man-

žele, kteří mají jednotku ve spo-

lečném jmění. Společný zástup-

ce zastupuje buď spoluvlastníky, 

nebo manžele výlučně ve vztahu 

k SVJ. Spoluvlastníci jednotky 

(bez ohledu na jejich počet) nebo 

manželé mající jednotku ve spo-

lečném jmění se z hlediska počtu 

vlastníků jednotek v SVJ považu-

jí za jednoho vlastníka (s velikos-

tí hlasu připadajícího na jednot-

ku ve spoluvlastnictví). Společ-

ný zástupce spoluvlastníků nebo 

manželů zastupuje spoluvlastní-

ky nebo manžele také na schů-

zi shromáždění s velikostí hlasu 

připadajícího na jednotku. Výkla-

dem lze dovodit, že v případě, že 

by společného zástupce nezmoc-

nili, nemohli by se účastnit jed-

nání a rozhodování shromáždě-

ní (a byli by vykazováni jako ne-

přítomní na zasedání shromáž-

dění). 

Předmětem diskuzí je forma 

zmocnění, zda musí být v tomto 

případě plná moc písemná či ni-

koliv; zde se mohou vyskytovat 

různé názory. Spíše však se lze 

přiklonit k názorům, že má mít 

tato plná moc písemnou formu. 

Ověření podpisů na uvedeném 

zmocnění není předepsáno. 

Vzhledem k výše uvedenému je 

vhodné upozornit všechny spo-

luvlastníky, kteří mají jednot-

ku ve spoluvlastnictví, a všech-

ny manžele, kteří mají jednotku 

ve společném jmění, aby písem-

ně zmocnili společného zástupce 

podle § 1185 NOZ, s tím, že zmoc-

nění bude uloženo v dokumen-

tech SVJ a spoluvlastníci nebo 

manželé mají možnost kdykoliv 

toto zmocnění změnit.

Provádíme kompletní servis 

spojený se správou nemovitos-

tí, pokud máte dotazy z této ob-

lasti, 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

Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky 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                        
                  



Během své 60leté historie 

SPŠE vychovala 12 650 ab-

solventů, z toho 1 546 žen. 

Dlouhodobě se tedy podí-

líme na tradičním tech-

nickém rozvoji města i 

regionu. Jsme škola s tra-

dicí a úspěchy a naším cílem 

je, aby absolventi školy splňovali 

požadavky evropských zaměstna-

vatelů: uměli pracovat v týmu, po-

užívali odborné kompetence, byli 

komunikativní, využívali IKT zna-

losti a dovednosti, byli adaptabilní, 

uměli analyzovat a řešit problémy, 

měli osvojenu schopnost rozhodo-

vat, měli číselnou gramotnost a ja-

zykové kompetence.

Dbáme na to, aby naši absolventi 

kultivovaně komunikovali v českém 

jazyce, aby znalost cizího jazyka by-

la minimálně na úrovni B1 Společ-

ného evropského referenčního rám-

ce pro jazyky. Škola se také  zamě-

řuje na komplexní vzdělání 

absolventů v oblasti eko-

nomické a fi nanční gra-

motnosti. Žáci a žákyně 

získávají důležité znalos-

ti a dovednosti žádané na 

trhu práce v oblasti ekono-

mického myšlení.

Aby naši současní žáci a poten-

ciální uchazeči o studium na naší 

střední škole věděli, že po úspěšném 

absolvování mají dobré uplatnění 

v oboru, budeme 16. října 2014 

pořádat 2. ročník veletrhu společ-

ností pod názvem Otevíráme dveře 

vzděláním. Zveme všechny oby-

vatele nejen městského obvodu 

Plzeň 2 - Slovany k návštěvě vý-

jimečné akce. Tento, v rámci celé 

ČR, jedinečný počin se v loňském 

roce setkal s velkým úspěchem. Cíl 

akce propojit školu s praxí a zvýšit 

zájem o technické vzdělávání byl 

naplněn, zhruba 1300 mladých lidí 

si prohlédlo expozice společností a 

vysokých škol.

Součástí celého areálu je kromě 

Střední průmyslové školy elektro-

technické i Vyšší odborná škola, 

též Domov mládeže a Školní jídel-

na, kde se mohou nejen žáci naší 

školy ubytovat a stravovat. Školní 

jídelna nabízí možnost stravování 

(obědy, večeře) i 

pro širokou ve-

řejnost. Na zá-

věr si schová-

vám pozvání na 

Dny otevřených 

dveří, které po-

řádáme posled-

ní pátek a sobo-

tu v listopadu, 

tzn. 28 a 29. 11. 

2014. V sobo-

tu Vás srdeč-

ně zvu v rám-

ci Dnů otevře-

ných dveří na setkání absolven-

tů školy. Všichni se můžete těšit 

na prohlídku celého našeho areá-

lu a na doprovodný program. VOŠ 

a SPŠE Plzeň – škola, se kterou se 

neztratíte!

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

ředitelka
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rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

QR kódy do
   1/16 strany      (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 strany      (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

                 ¼  strany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 

                 ½  strany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 

               celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Již 60 let technicky vzděláváme naši mládež!

Hned v první den školního roku, 

1. září 2014, navštívila 2. místosta-

rostka slovanského obvodu Irena 

Rottová   naši  Masarykovu základ-

ní školu v Plzni, která sídlí na Jirás-

kově náměstí. Žáčky osobně přiví-

tala a ujistila je, že se jim ve škole 

bude určitě líbit, protože zde ma-

jí skvělé učitele a učitelky. U pří-

ležitosti tohoto prvního školního 

dne dostal od paní místostarost-

ky Rottové každý prvňáček drob-

né dárky.

Budova této školy se díky svým 

architektonickým kvalitám v květ-

nu roku 2003 zařadila mezi nemovi-

té kulturní památky. „Výuka naší 
školy je především zaměřena na ci-
zí jazyky a informační technologie, 
důraz ale také klademe na environ-
mentální výchovu, zdravý životní 
styl a podporu sportovních aktivit,“ 

uvedla ředitelka školy Mgr. Marta 

Jakešová.

Prvňáčkův první školní den 

  Dámy,
 objevila jsem
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V první školní den 1. září 2014 za-

vítala do našeho sportovního gym-

názia milá návštěva. Spolu s paní 

ředitelkou Mgr. M. Majerovou a 

zástupcem ředitelky panem Mgr. 

L. Lintimerem nás do třídy v ten-

to den přišla pozdravit také pa-

ní JUDr. Z. Lišková, náměstkyně 

hejtmana Plzeňského kraje.

Všichni nám popřáli úspěšný 

start do nového školního roku, pěk-

né známky a hodně sportovních 

úspěchů. 

Paní JUDr. Lišková nás požáda-

la, abychom se jí představili a po-

věděli, jakému druhu sportu se vě-

nujeme. I ona nám drží palce, aby 

se nám dařilo jak ve škole, tak v na-

šich sportovních aktivitách, přeje 

hodně trpělivosti a pevné vůle. Na 

závěr setkání jsme za návštěvu paní 

JUDr. Z. Liškové poděkovali a pře-

dali jí malou květinu.

Natálie a Nicole Šmídovy, 

1. A

Náš první školní den

NAPSALI NÁM



únor 2012216 září 2014

iZ – informační Zpravodaj městského obvodu Plzeň 2 – Slovany • Vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany • Redakční rada: Ing. Helena Mülle-

rová, Ing. Zdeněk Červený, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Jiří Kokoška, Mgr. Jana Mertová. Šéfredaktorka: Jana Burianová, e-mail: burianovaj@plzen.eu • Inzerce pro 

podnikatele: Jana Burianová, tel.: 37 803 6288, e–mail: burianovaj@plzen.eu • Adresa redakce: ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, tel. 37 803 1112, fax: 

37 803 6262 • Technická redakce: Mgr. Jana Mertová, Ladislav Barák, Vydavatelství Vltava–Labe–Press, a. s. • Tiskne: Novotisk, s .r. o.,U Stavoservisu 1, Praha • 

Vychází: šestkrát ročně jako nepravidelné periodikum v nákladu 20 000 výtisků, distribuce do schránek občanů a fi rem na území MO Plzeň 2 – Slovany ZDARMA •

Upozornění čtenářům: Za pravdivost informací v inzerátech odpovídají pouze inzerenti • Registrační číslo: MK ČR E 12440



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


