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Vážení spoluobčané,
nejdříve bych vám všem chtěl poděkovat za podporu, kterou jste mi prokázali
v podzimních komunálních, ale i senátorských volbách.
Chci vám říci, že tak, jak jsem pracoval
dosud, budu samozřejmě spolu s ostatními zvolenými zastupiteli působit i nadále, aby náš obvod Slovany stále více prosperoval. Naším společným cílem je prospěch občanů a snaha, aby se jim u nás
na Slovanech dobře žilo a pracovalo, aby tady měli ten svůj
pravý domov.
Teď mi dovolte popřát vám do nadcházejícího vánočního období hodně zdraví, štěstí a domácí pohody a do nového roku
2015 co nejvíce úspěchů a pohody.

Předávání obrazu Pavla Maura

Lumír Aschenbrenner starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

Mistr Pavel Maur patří mezi
významné osobnosti Plzně a Slovany se mohou pyšnit tím, že se
tento umělec a pedagog narodil
právě zde a také tu prožil celý život. Pavel Maur založil v roce
1959 první Lidovou školu výtvarného umění v Plzni a Československu a jeho díla se proslavila nejen u nás, ale i v mnoha zahraničních státech.
Pavla Trojanová Maurová je dcerou Pavla Maura a stejně jako on má
velmi kladný vztah k umění. Aby se
z maleb jejího otce mohlo těšit ještě
větší množství občanů, předala Pavla Trojanová Maurová jeden fascinující obraz z dílny svého otce řediteli divadla J. K. Tyla Martinu Otavovi, který se postará o jeho vyvěšení v novém divadle v Jízdecké ulici. Obraz pochází z roku 1974 a zachycuje hráče na violoncello a dívku hrající na klavír.
U předávání obrazu byl přítomen
také starosta Slovan Lumír Aschenbrenner, který pomáhá Pavle Troja-

Starosta Aschenbrenner předal Pavle
Maurové certifikát
nové Maurové soustavně rozšiřovat
odkaz jejího otce. Pavla Trojanová
Maurová je podle vlastních slov s
budoucím umístěním obrazu svého otce spokojená.
Jako výraz poděkování za celoživotní přínos Pavla Maura nechal
slovanský městský obvod zvěčnit jméno tohoto umělce na plášti
zvonu do katedrály sv. Bartoloměje, na jehož sbírku přispěl celkově 90 tisíc korun. Certiﬁkát předal
Lumír Aschenbrenner dceři Pavla Maura.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ustavující jednání ZMO
dne 04. 11. 2014:
- zvolilo
- starostou p. Ing. Lumíra Aschenbrennera
- uvolněným místostarostou p. Romana Andrlíka
- uvolněným místostarostou p. PhDr. Jana Fluxu
- neuvolněným místostarostou p. Mgr. Pavla Janouškovce
- neuvolněnými členy Rady MO

Plzeň 2: p. Bc. Davida
Šloufa, p. Martina Hrubého a p. JUDr. Jaroslava Nováka
- předsedy, místopředsedy a další členy
Kontrolního výboru
a Finančního výboru
ZMO P2
- schválilo rozdělení kompetencí jednotlivých místostarostů pro volební
období 2014 - 2018

Adventní as v kostele U Ježíška v Plzni - 2014

11.prosince201418.00*VánoníkoncerttriaAcoustix


12.prosince2014–18.00*KoncertakordeonovéhooddleníZUŠSokolovská


14.prosince201418.00*Zapalmesvíku
Vždy druhou nedli v prosinci rodie, kterým zemelo dít, na celém svt uctívají jejich památku.
Symbolemjezapálenísvíekv19.00hod.místníchas.Jejichsvtlotaktvoísvtelnouvlnupocelé
zemkoulivprbhuceléhodne.


15.prosince201418.00*VoxImperfecta
Komorní smíšený pvecký sbor založený roku 2006 v Plzni. Vznikl z pvodní studentské scholy pi
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zabývá se pevážn duchovní hudbou
staršíchobdobí.NakoncertuJežíškazazníipísnvánoní.SbormistremjePavelDolanský.


16.prosince2014–17.30*KoncertpveckétídyOlgyNovotné


17.prosince201418.00*DuoKomáiazpívaná
Jedinené uskupení se konen objeví také v kostele U Ježíška.  A se speciální "vánoní" zpívanou.
Krom klasiky v podání dua Komái vás eká i zpívaná pro vánoní as. Rozhodn si nenechte ujít
známéineznámékoledyavánonípísnvneopakovatelnéatmosféenašehokostelasvynikajícími
hudebníky.Rozhodnvásekápohlazeníproušiiduši.


18.prosince2014–20.15*Strašlivápodívaná
PodvouletechUJežíškaoptStrašlivápodívanávevánonímkabátku.


19.prosince2014–19.00*VánoníkoncertskupinyS.N.M.
TradinípedvánoníkoncertoblíbenéskupinyUJežíška.




24.prosince2014–23.00*JakubJanRyba–eskámševánoní


26.prosince2014–18.00–AkustickýkoncertTomášeOrtela
Dobrovolnévstupnébudevnovánonadalšíopravykostela.


3.ledna2015–16.00*Poutnímše


24.prosince2014–10.00–12.00*NaJežíškaUJežíška
Jižpotetí naJežíška kJežíškovi.Pijtesiprobetlémskésvtlo, poslechnout sivánoníijinépísn
vpodání Míši Leichta, Jana Ereta, Petra Merxbauera …, zaposlouchejte se do tení Markéty
ekanové,prohlédntesikostelíkaLábkvPošumavskýbetlématšteseinadalšípekvapení…


4.ledna2015–14.00*Tíkrálovýpochod
KamjinambymlijíttikrálovénežkJežíšku?TetíroníkTíkrálovéhopochodukJežíšku,spojenýs
Tíkrálovou sbírkou se na svou cestu vydá z námstí Republiky ve 14.00. V 15.00 eká na všechny
pedkostelemozvuenýŽivýbetlémvpodáníchrásteckýchmladýchumlc.Tšímesenavšechny.


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

Máte již předplatné do Divadla J. K. Tyla?
Máte už své sedadlo v Novém i Velkém divadle v Plzni na rok 2015? Divadlo J. K. Tyla prodává předplatné
na nadcházející kalendářní rok již
od září, místa dosavadních abonentů nevyzvednutá do 28. listopadu nabízí novým zájemcům.
Pro všechny je výběr předplatného na rok 2015 mimořádně bohatý,
stačí jen navštívit oddělení prodeje
a služeb Divadla J. K. Tyla v Sedláč-

kově ulici 2 v Plzni, kde vás uvítají pracovnice předplatného vždy od
pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.
„Celkem 43 abonentních skupin
zahrnujících 36 různých titulů dává jistě dostatečnou možnost výběru pro každého podle vlastních preferencí a časových možností,“ podtrhuje ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava.
(pd)

Adventní zpívání u vánočního
stromu na Slovanech
O letošní Adventní zpívání byl mimořádný zájem, přihlásilo se celkem 18 souborů z mateřských, základních i středních škol, ale i mateřského centra a občanského sdružení, zhruba 500 účinkujících!
V průběhu prvního nedělního zpívání byla zahájena Sbírka tříkrálová, kdy každoročně ve spolupráci s
Městskou charitou vybíráme na pomoc potřebným. Část peněz je vždy
určena i pro Domov sv. Aloise, denní
stacionář pro nemocné Alzheimerovou chorobou, jedinečné a potřebné
zařízení, které funguje u nás na Slovanech v Hradišťské ulici.
Na závěr byli všichni pozváni na
Zpívání vánočních koled s Českým rozhlasem, které bude i před
naší radnicí ve středu 17. 12. 2014
od 18:00 hodin. Další pozvánka je
na neděli 14. 12. 2014 do Koterova na
Vánoční charitní trhy. Všem připomínáme, aby nezapomněli, pokud
na stránkách www.idnes.cz bude
anketa probíhat, hlasovat o nejhezčí strom na náměstích – letos je
„náš“ z Božkova. Už třikrát po sobě
strom na náměstí Republiky vyhrál
tuto celostátní anketu, tak proč nevyhrát i počtvrté? Vloni se objevila možnost hlasovat i o jiných stromech než o těch na náměstích krajských měst, ale to jsme zjistili pozdě. Příště budeme ostražitější a pokud se o této možnosti včas dozvíme, vyzveme vás k hlasování o našem živém stromu před radnicí prostřednictvím webových stránek našeho městského obvodu a uvidíme,
jestli se náš živý strom bude líbit i
dalším lidem.

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle našeho Zpravodaje, bylo na první adventní neděli, tj. 30.
listopadu 2014, připraveno slavnostní rozsvícení ozdobeného stromu před slovanskou radnicí, a tím
i zahájení už 12. ročníku Adventního zpívání.
První slovanští občané se u radnice objevili již před 16 hodinou a
nakonec jich přišlo, podle našeho
hrubého odhadu a pohledem ze střechy, asi 300, od těch nejmenších v kočárku až po seniory. Od začátku bylo opět možné zakoupit překrásné
rukodělné výrobky ve stánku Mateřského centra Barvínek, kde se
také podávalo
i něco teplého
Srden zveme na
pro zahřátí. Po
úvodním slo12.Adventní zpívání
vě všechny příped radnicí na Slovanech
tomné pozdravili i zástupce
Další program Adventního zpívání :
vedení našeho městského
obvodu, mís15.12.2014 16.30
21. ZŠ Slovanská Alej
pondlí
tostarosta dr.
17.00
13. ZŠ Habrmánek
17.12.2014 17.00
Mateské centrum Barvínek
Fluxa a náměssteda
17.30
17. MŠ Lvíata
tek primátora
18.00
Pvecký soubor Církevního gymnázia
Ing. Náhlík. Po
Zpívání koled!!!
jejich proslo22.12.2014 16.30
SVDM Petínská
vu jeden z mapondlí
17.00
ZUŠ Chválenická, Jiiky
lých návštěvníků rozsvítil
Přikládáme další program lestrom a opět se ukázalo, že náš živý
strom pokaždé překvapí a díky bo- tošního zpívání a zveme vás, abyshaté výzdobě a nasvícení je napro- te přišli před radnici, na chvíli se
sto dokonalý; pokaždé se zdá hez- zastavili v tom předvánočním shočí a všem se moc líbí. Pak, jako už nu a poslechli si často velmi protradičně, zahájil hudební část ad- fesionální přednesy vánočních koventního odpoledne ze střechy na- led, ale i velmi roztomilá vystoupeší radnice Žesťový soubor ZUŠ z ní dětí z mateřských škol. Poslední
Chválenické ulice a po něm se svý- vystoupení je v pondělí 22. 12. 2014 a
mi koledami vystoupil i druhý tra- strom bude svítit až do Tří králů.
diční účinkující, folklórní soubor
Přejeme krásné svátky všem!
Meteláček ze stejné umělecké školy.

únor 2012 3

prosinec 2014
2

Zprávy z jednání Rady Městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 12. 11.
2014
RMO přijala celkem 17 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila použití investičního fondu 89. MŠ v Plzni, Habrová 8, ve výši 174.361,- Kč na nákup 2 ks interaktivních tabulí od
ﬁrmy AV MEDIA a. s., Plzeň;
- schválila použití investičního fondu 17. MŠ v Plzni, Čapkovo nám. 4, ve výši 126.082,- Kč na
nákup herní sestavy na zahradu školy od ﬁrmy Bonita Group
Service s. r. o., Tišnov;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- souhlasila s návrhem rozpočtu MO Plzeň
2 – Slovany
na rok 2015 a
doporučila
jej Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany ke
schválení;

- stanovila oprávnění používat závěsný odznak při občanských obřadech členům Zastupitelstva městského obvodu Pl-

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO
PLZEŇ 2 – SLOVANY

zeň 2 – Slovany panu Romanu Andrlíkovi, PhDr.
Janu Fluxovi
a Mgr. Pavlu
Janouškovcovi;
- zřídila na
volební období 2014 – 2018
jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise a jmenovala jejich předsedy, místopředsedy a další členy:

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

1. Komise pro
životní prostředí
2. Komise pro
sociální věci
a o b č a n s ké
obřady
3. Komise pro
nakládání s
majetkem
Mgr. Pavel Janouškovec,
4. Komise pro
místostarosta
rozvoj obvoMO Plzeň 2-Slovany
du a investiční činnost
5. Komise pro sport a mládež
6. Komise pro výchovu a vzdělávání
7. Komise pro bezpečnost.

VZPOMÍNKOVÝ AKT NA HOMOLCE

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

Ohlédnutí za rokem 2011
nera i ostatních pracovníků je
příkladná.
Motorem našeho výboru je
Letošní rok začal tak trochu předseda Jiří Egermaier, který
jarně, beze sněhu, ale nám to vů- nás nenechá zahálet. Říká, že nic
bec nevadí. Určitě ještě nějaká nedělat a pracovat může jen pošzima přijde. Členové výboru tovní schránka. Připravujeme
Svazu důchodců se shodli na na únor náš tradiční ples a v
tom, že rok 2011 byl rokem březnu budeme bilancovat činúspěšným. Naše akce měly velmi nost za rok 2011 na výroční člendobrou úroveň. Musíme se sna- ské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy, každé pondělí od 11 do 12 hodin a
přednášky se zajímavou témati- samozřejmě i na vaše připomínkou, exkurze, vycházky i masá- ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví,
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naDen
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jako
válečných
veteránů. Přítomní během
pietního
zavzpomínaslovaa demokracii
Karla Čapka:
„NejMáme
výborné
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hrdiny,zázemí
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PhDr. ale
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Fluxa a Roman
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Ludmila Ševčíková
starosty pana Ing. Aschenbren-

NAPSALI NÁM

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

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

Kapela Legendy se vrací

Jedinečnou příležitost ochutnat a zakoupit si med a medové výrobky přímo od včelařů měli návštěvníci akce Medový jarmark v Plzni - Koterově.
První ročník Medového jarmarku se uskutečnil v sobotu 4. října na Koterovské návsi.
Počasí této akci přálo, a tak si návštěvníci mohli pohodlně projít všechny
stánky nebo se jen tak posadit a vychutnat si pódiová vystoupení. Kromě
hudebních a tanečních čísel sklidily úspěch také kuchařské show, kde hrál
jednu z hlavních rolí med. Diváci pak mohli připravené pokrmy ochutnat v
degustačních porcích.
V programu Medového jarmarku nechyběly ani přednášky s užitečnými informacemi pro včelaře nebo zahrádkáře. Pokud jste Medový jarmark nestihli navštívit, můžete se vydat na příští ročník této akce opět o první říjnové sobotě dne 3. 10. 2015 v Koterově.

Plzeňský ráj se otevře 17. ledna
V sobotu 17. ledna 2015 se po pěti
letech příprav naplno spustí akce Plzně – Evropského hlavního
města kultury 2015. Hlavní postavou bude samotná Plzeň.
Po d t a k t ov ko u u m ě l e cké h o
ředitele Petra Formana se rozehraje podívaná na oslavu zahájení největší kulturní události roku 2015 v ČR. V tento den se město
slavnostně otevře kultuře a poprvé
se rozezní nové zvony na Katedrále
sv. Bartoloměje.

rý byl kdy v České republice realizován, a sice od talentovaných výtvarníků ze studia 3dsense, kteří už
dříve pro Plzeň vytvořili animace
doprovázející francouzský kolotoč
na náměstí.
V těchto kulisách se představí více než osmdesát domácích a zahraničních umělců. Všichni tak společně provedou diváky večerem,
jehož vrcholem je tolik očekávané
první rozeznění nových zvonů v
Katedrále sv. Bartoloměje.

Již od odpoledne se budou lidé
scházet na čtyřech místech v okolí
centra, odkud vyrazí společně do
středu města průvody inspirovanými vším, co v sobě město, jeho
okolí a kraj skrývají. V podvečer
se pak na náměstí Republiky odehraje společný okamžik nazvaný
Hlas zvonů.
Ti, kteří se nedostanou do průvodu nebo na náměstí, budou moci slavnostní okamžik sledovat na
velkoplošných obrazovkách rozmístěných v sadovém okruhu kolem centra. V této lokaci budou také umístěny stánky s občerstvením a toalety.
A co čeká diváky? Velká část je
zatím překvapení, které se odehraje nad hlavami lidí a kolem nich.
Původní skladbu ke slavnostnímu
momentu komponuje jeden z nejvýraznějších českých současných
skladatelů a dirigentů Marko Ivanovič. Hudba s obrazy, které projekce vykreslí na fasády domů kolem
náměstí a stěnu katedrály, změní
prostor v jednu velkou scénu. Půjde o největší videomapping, kte-

Večer se pak oslavy přesunou i do
okolních částí centra města – jak
venkovních, které se mimořádně
pro tento den promění v pěší zónu, tak i do prostor historických
domů, kulturních sálů, muzeí, galerií, knihoven, hospůdek a hudebních klubů.
Plzeň bude oslavovat nejen pivem,
ale i hudbou, tancem, zpěvem, divadlem či poezií. Pro otužilé jedince bude připraven venkovní ledový
bar plzeňského sochaře Františka
Bálka, teplé nápoje a ochutnávky
evropské i české kuchyně.
„Srdečně všechny zveme na slavnostní otevření Evropského hlavního města kultury. Naším přáním je,
aby si každý v programu našel něco
zajímavého,“ dodává umělecký šéf
projektu Plzeň 2015.
Podrobný program najdete na
webu www.plzen2015.cz, stejně jako informace týkající se dopravních omezení v centru, posílení některých spojů MHD, praktické informace, doporučení pro
různé skupiny návštěvníků a mnoho dalšího.

Přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků a mnoho
osobních i pracovních
úspěchů v roce 2015.
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Plzeň
Slovanská 69
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2014 k 30. 9. v tisících Kč
Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

Provozní výdaje

ROZPOET

Skutenost Zbývá erpat

Daové

4 840

4 249

591

Místní a zastupitelské orgány

6 066

3 752

2 314

Správní poplatky

1 340

1 195

145

Místní správa

40493

27631

12 862

Poplatek ze ps

1 100

1 007

93

100

44

56

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 400

968

432

1 071

0

1 071

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

966

34

250

52

198

Poplatek z provozování VHP

0

0

0

Komunikace

14 851

10 016

4 835

Poplatek za zneišování ovzduší

0

0

0

Propagace

400

88

312

Zrušené místní poplatky

0

113

-113

2 308

1 387

921

11 654

10 234

1 420

13 884

10 091

3 793

Píjmy z pronájmu pozemk SVS

4 500

3 991

509

Údržba a opravy MŠ vetn zahrad

2 686

1 482

1 204

Píjmy-separace odpad EKO-KOM

4 000

3 091

909

Dary a dotace dle usn. ZMO a RMO

1 425

1 298

127

50

20

30

560

340

220

Píjmy z poskytovaných služeb

852

702

150

Nakládání s majetkem obce

4 310

2 521

1 789

Sankní platby

243

221

22

Odpady

7 665

5 928

1 737

0

34

-34

Pée o vzhled obce a veejnou zele

13 170

7 289

5 881

1 960

1 798

162

Komunální služby - WC, územní rozvoj

5 567

3 714

1 853

49

377

-328

80

37

43

2 980

2 980

0

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 661

910

751

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

149 812

111 828

37 984

Tisk Informaního zpravodaje MO 2

360

250

110

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

135 366

110 531

24 835

Kulturní a zájmová innost pro obany

973

506

467

Použití vlastních fond (+)

17 678

4 142

13 536

Volby, Referendum, Povodn

590

850

-260

- fond rezerv a rozvoje

15 257

2 875

12 382

erpání sociálního fondu

2421

1683

738

2 421

1 267

1 154

101

86

15

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

-3 232

-2 845

-387

- pevody na MMP

-1 684

-1 684

0

120 992

79 955

41 037

- fond sociální

-1 548

-1 161

-387

48 294

33 042

15 252

169 286

129 291

37 543

Investice staveb. a majetkové

47 796

32 601

15 195

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2014

19 474

Investice ostatní

498

441

57

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2014

169 286

CELKEM výdaje

169 286

112 997

56 289

Financování MO P2 - Slovany v roce 2014

149 812

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

Nedaové

Úroky, nahodilé píjmy

Píjmy z poskytovaných služeb - SDH
Píjmy z hospodaení s majetkem
Ostatní nedaové píjmy
Dotace na výkon st.správy a na SPOD

- fond sociální

SOUET

Výdaje z finanních operací
Ostatní finanní výdaje-rezerva
Zvláštní veterinární pée

Vodní hospodáství
Píspvky na provoz MŠ, jeslí

Volný as dtí a mládeže

Pohebné

Koterovská náves

SOUET
Kapitálové výdaje

16 294
Ing. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP
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Varhany se vrátily „domů“ Den pro zdraví očima žáka 1. A
Naše třída se 14. října zúčastnila
akce nazvané Den pro zdraví. Osobně jsem čekal nudnou a zdlouhavou
přednášku o první pomoci, kterou
bude každý z účastníků brát jako
ulití se z vyučovacích hodin, ale
opak byl pravdou. Mladí zdravotníci - studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni - si pro nás
na čtyřech stanovištích ve velké tělocvičně připravili názorné ukázky
první pomoci v různých situacích
a případech.
Nejprve jsme se rozdělili na příslušné skupiny a poté se rozešli na
stanoviště, na kterých jsme se po
patnácti minutách postupně prostřídali. Na našem prvním stanovišti jsme byli seznámeni s resuscitací, kterou jsme si vyzkoušeli
na umělé ﬁguríně. Také jsme použili přístroj AED, který pomůže při
resuscitaci pacienta.
Na dalším stanovišti jsme se seznámili s postupem ﬁxování zlomenin a zastavením několika druhů
krvácejících ran. Tato stanoviště

Po letech čekání a snah se do kostelíku U Ježíška v Plzni vrátily původní varhany. „Pocházejí z druhé
poloviny 17. století. Jde tudíž o nejstarší varhany v Plzni a na Plzeňsku
vůbec,“ říká architekt Jan Soukup
ze Sdružení pro obnovu památek v
Rokycanech a okolí, které se o kostelík stará.
Varhany byly před několika lety
restaurovány a poté čekaly v katedrále sv. Bartoloměje, až se bu-

nás zaujala nejvíce, a to díky novinkám v pravidlech záchrany a také
v moderní technice, kterou jsme si
opět mohli vyzkoušet v praxi.
Dvě poslední místa se věnovala
omrzlinám, popáleninám a také stabilizované poloze, kterou lze praktikovat například proti šoku.
Po ukončení jsme se ve třídě shodli, že díky této akci už si snad budeme v nepředvídatelných situacích
vědět s první pomocí rady.
Jakub Štverák, 1. A

dou moci vrátit na kůr nejmenšího
plzeňského kostela.
K jeho rekonstrukci přispěly i dvě
beneﬁční aukce výtvarných děl, jejichž výtěžek byl právě na ni určen. Oprava samotných varhan vyšla na 800 tisíc korun. Náročné stěhování proběhlo 24. listopadu a poprvé se varhany poprvé představily posluchačům 4. prosince. Jeho
výtěžek opět pomůže dalším opravám kostela.

Skauti obnovili tradici úspěšného memoriálu
Na plovárně v Hradišti se v sobotu 18. října odpoledne sešla přibližně čtyřicítka skautů. Společně si
připomněli 70 let od smrti odbojáře
a plzeňského skauta Josefa Knappa.
Při této příležitosti obnovili Knappův memoriál.
„Zdaleka jsme nečekali takový zájem o závod. Když jsme vloni na podzim přišli s nápadem tzv. Knappák
obnovit, počítali jsme se dvěma nebo třemi soutěžními hlídkami. Nakonec se přihlásilo 7 hlídek, tedy 35
skautů,“ říká organizátor závodu
Jiří Beran. Plánuje, že se memoriál
příští rok otevře pro starší skauty z
celé Plzně a jejího okolí.
„Závod je atraktivní spíše pro star-

ší skauty, ti mladší se dnes signalizaci na dálku pomocí praporků obvykle neučí, ta byla nahrazena modernějšími komunikačními prostředky.
Také proto se dříve tradiční závod v
posledních 6 letech nekonal,“ myslí
si jeden ze závodníků Karel Dudáček. Dodává, že ale právě toto „retro“ pojetí pravděpodobně přilákalo
tolik skautů i dnes, chtěli si zavzpomínat a vyzkoušet, zda i po letech
závod zvládnou.
Josef Knapp se od vzniku Československé republiky podílel na šíření skautingu v Plzni. V období ohrožení Československa nacistickým
Německem J. Knapp využil svých
zkušeností a zkušeností plzeňských

skautů. Jako velitel zpravodajské a
spojovací služby se podílel na budování Civilní protiletecké ochrany v
Plzni. Josefa Knappa za odbojovou
činnost zatklo 25. června 1944 gestapo, následně byl uvězněn v Terezíně,
kde 5. listopadu 1944 na následky vysílení a mučení zemřel. Právě postupy zpravodajské a spojovací služby
připomíná Knappův memoriál.
Závod zjednodušeně kopíruje
praktiky zpravodajské služby. Týmy si tak zábavnou formou otestují
nejen fyzickou zdatnost, ale také paměť, spolupráci a komunikaci. Soutěžní tým se skládá z tzv. „kimovkáře,“ jehož úkolem je zapamatovat
si co nejvíce předmětů z celkem 24

vystavených, tedy zprávu, následně ji předává „vysílači,“ který slova na dálku signalizuje pomocí praporků příjemci. Zpráva dále putuje
několik kilometrů v rukou běžce a
do cíle ji dováží poslední člen hlídky, cyklista.
Závod připravil oddíl Bílá střela
ze slovanského skautského střediska „Jožky Knappa“, které dostalo
jméno právě na počest významného plzeňského skauta. Junák – svaz
skautů a skautek ČR v současné době sdružuje více než 50 000 dětí a dospělých, přičemž v Plzni se skautingu věnuje přibližně 1 500 z nich. Junák je tak největší neziskovou organizací v České republice.
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Zajišťování zimní údržby
v období 2014/2015
Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy v MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2014/2015 bude zajišťována na základě Operačního plánu
zimní údržby MO. Zimní údržba se
provádí v případě spadu sněhu nebo náledí v jakoukoliv denní i noční
hodinu v pracovních dnech i dnech
pracovního volna a pracovního klidu včetně svátků. V případě intenzivního sněžení je zimní údržba
prováděna průběžně nebo několikrát denně. Zimní údržba probíhá
ve stanoveném pořadí důležitosti
podle frekventovanosti místních
komunikací a je ošetřena pluhováním sněhu nebo posypem (kamenná drť, v případě kalamitní situace
chemickou solí).
Zimní údržbu silnic I., II. a III tř.,
místních komunikací s provozem
MHD a ostatních důležitých místních komunikací celoměstského
významu zajistí Správa veřejného
statku města Plzně a jiná pověřená organizace podle vlastního operačního plánu zimní údržby, ve kterém je zahrnuto pořadí důležitosti
komunikací a způsob zabezpečová-

ní zimní údržby. V případě kalamity je zajišťován především průjezd
městem a postupováno podle pokynů kalamitního štábu.
V souladu s Operačním plánem
zimní údržby MO Plzeň 2 – Slovany
budou přistaveny žluté nádoby s posypovou solí pro potřeby občanů v
kalamitních situacích. Tyto nádoby
budou na níže uvedených stanovištích v tomto zimním období.
Stanoviště:
- 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
Do Operačního plánu zimní údržby je možné nahlédnout na webových stánkách ÚMO 2 nebo osobně
na vrátnici úřadu.
OŽP

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

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné
zářivky a výbojky totiž nepatří do
popelnice na směsný odpad, kde z
nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od
loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské
unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a
ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Tedy kompaktní a lineární zářivky či
LED žárovky. Má to ale jeden háček:
pokud taková úsporka dosvítí, nesmí
skončit v běžném koši a nepatří ani
do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě
při nákupu té nové.

Další možnost, jak správně naložit s
nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve
sběrných dvorech, a to v našem obvodě - buď na Koterovské třídě 522/168
nebo v Lobezské ulici 15A. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro náš městský obvod zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa,
ale navíc plně hradí veškeré náklady
na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí až o 80 % nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními
světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete
na www.ekolamp.cz.
Ing. Jan Vajz (OŽP)
(článek zpracován s využitím podkladů od společnosti EKOLAMP s.r.o.)
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Kontejnery ﬁrmy KOUTEX na textilní odpad
Jak jsme již dříve informovali,
jsou v našem obvodě rozmístěny
zelené kontejnery ﬁrmy KOUTEX
na obnošené šatstvo a jiný textilní odpad.
Sběr textilu je založen na komerční bázi ve snaze co nejvíce využít
odložený textil. Na rozdíl od kontejnerů Červeného kříže, které by
měly sloužit výhradně pro šatstvo
ještě použitelné v rámci charity, využívá ﬁrma KOUTEX již nepoužitelné oděvy a zbytky textilu kromě
charity i na další výrobky (hadry).
Nejedná se sice o sběr zajišťovaný

Přehled
kontejnerů
ﬁrmy KOUTEX s.r.o.,

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

P.. Umístní kontejneru
1.
kížení ulic Liliová a Motýlí
2.
3.
4.

které jsou určeny
k ukládání šatstva
a textilního odpadu,
umístěných na území
MO Plzeň 2 - Slovany

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poznámka
u nádob na tídný odpad, u
garáží za domem Liliová 29
Ulice Spojovací – u Koterovské
u nádob na tídný odpad
Roh ulic Na Ržku a Sladovnická
u nádob na tídný odpad
Nepomucká ulice – od námstí M. u nádob na tídný odpad
Horákové, k ulici U Školky (smrem na
ernice)
Ulice K Dráze – u Nepomucké
u nádob na tídný odpad
Nepomucká 37
u nádob na tídný odpad
kížení ulic Plzeská cesta a Sporná
u nádob na tídný odpad
kížení ulic Stední cesta a V Obilí
u nádob na tídný odpad
V Bezinkách
u nádob na tídný odpad
Suvorovova
u nádob na tídný odpad,
kruhový objezd
Další stanovišt doplnná v roce 2014
Sládkova u kižovatky s ulicí Vesinská
u nádob na tídný odpad
Ulice Hluboká
u nádob na tídný odpad
Ulice Mezi ploty
u nádob na tídný odpad
Ulice Šeíková
u nádob na tídný odpad
Ulice Úslavská
u nádob na tídný odpad
Ulice Neumannova
u nádob na tídný odpad
Francouzská tída
u nádob na tídný odpad
Ulice Habrová
u nádob na tídný odpad
Ulice Zahradní
u nádob na tídný odpad
Ulice Švestková u kižovatky s ulicí K u nádob na tídný odpad
Hrádku

Chcete pokácet strom?
Změny v povolování kácení dřevin rostoucích mimo les:
Od 1. 11. 2014 se stala účinnou vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení.
Pro informaci uvádíme změny v
procesu povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les:
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo
stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na
pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku
jako zeleň.
V platnosti zůstalo zpřísnění podmínek pro kácení stromů ve stromořadích, nadále také zůstává v platnosti,
že ke kácení jiných dřevin než ovocných, je třeba mít povolení ke kácení
stromů, jejichž obvod kmene měřený
ve výšce 1,3 m nad terénem je větší
než 80 cm nebo porostů dřevin, pokud
celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin přesahuje 40 m2.
Drahomíra Sýkorová (OŽP)

Kontrolní den sanace Plzeň - Libušín
Už 5. kontrolní den v areálu bývalých Prádelen a čistíren města Plzně (dále jen „PaČ“) na Koterovské
ulici č. 158 se uskutečnil 21. října
2014. Kontrolní dny probíhají pravidelně podle stanoveného harmonogramu.
V první části kontrolního dne
proběhla prohlídka technologií
přímo v areálu, v jednotlivých budovách a ve venkovních prostorech. Podávané informace o průběhu sanačních prací byly na místě doprovázeny ukázkami technologií i graﬁckým znázorněním
v PC. Podrobnější informace byly poté prezentovány v zasedací
místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Při 5. kontrolním dni byly hodnoceny práce realizované ve III.
čtvrtletí. V rámci 3. etapy byla prováděna sanace nesaturované zóny
uvnitř objektů (venting spojený s
propařováním) a v září byla zahájena sanace hlubší zvodně (čerpání
podzemní vody v ohniscích znečiš-

tění). V rámci 4. etapy pokračovala sanace nesaturované zóny a dokončovala se sanace hlubší zvodně
inovativní technologií stimulované biologické reduktivní dehalogenace (zasakování syrovátky).
Termín ukončení 4. etapy prací je
srpen 2015.
Ve stručném přehledu probíhaly od července do září 2014
tyto práce:
- odčerpávání kontaminovaného
půdního vzduchu
- sanační čerpání a čištění kontaminovaných vod hlubší zvodně
saturované zóny
- zhotovení dalších 2 propařovacích a 2 ventingových vrtů
- 3. kolo řízeného propařování
horninového prostředí především
pod technologiemi (bylo dosaženo
velice dobrého výsledku na úrovni
80 – 90%, bylo odstraněno dvojnásobně více kontaminantů)
- vzorkování sanačního monitoringu podzemních vod, půdního
vzduchu; teplotní monitoring a

monitoring provozu sanační technologie
Sanace v areálu postupuje podle stanoveného plánu a je při ní
dosahováno vysokého procenta
účinnosti. Z dosavadního průběhu lze předpokládat, že bude-li sanace i nadále takto úspěšná, dojde
k co možná největšímu odstranění
zdroje znečištění, de facto znečištěných zemin, spodních vod, půdního vzduchu a je i velká pravděpodobnost, že se časem i podzemní
vody ve studních vyčistí na hodnotu zdraví nezávadnou.
Co pravděpodobně občany zajímá nejvíc, je to, zda a jak se zlepšila jakost vody v domovních studních. Bohužel, zatím se mnoho nezlepšila. V září byly provedeny odběry podzemních vod z 5 vytipovaných studní v předpolí areálu a z
provedených rozborů bylo ve třech
z nich zjištěno, že nadlimitní koncentrace sumy ClU (chlorovaných
alifatických uhlovodíků) zde stále
přetrvávají.

Pro úplnost uvádíme:
- sanační práce jsou realizovány v
rámci operačního programu životního prostředí a jsou ﬁnancovány dotací z operačního programu, dotací
od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a dotací Krajského úřadu
Plzeňského kraje
- cílem realizace sanačních prací je
odstranění ohniska staré ekologické
zátěže v bývalém areálu PaČ
- tato zátěž je registrována v databázi SEKM Min. životního prostředí ČR pod číslem 12198014, v kategorii priority A3
- ekologickou zátěž přestavují zeminy a podzemní vody kontaminované chlorovanými a ropnými uhlovodíky
- zhotovitelem je Sdružení SANACE
PLZEŇ – LIBUŠÍN, vedoucí sdružení
Dekonta a.s., technický dozor investora provádí Ekora s.r.o. Objednatelem je Plzeňský kraj.
V článku jsou užity informace
ze zápisu vypracovaného zhotovitelem.
Hana Morávková (OŽP)
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Koterovská knihovna
Právě před 10 lety (1. října 2004)
byla na Koterovské návsi v budově místní Sokolské obce znovu otevřena pobočka městské knihovny.
Pět let před tím Koterov knihovnu
neměl. Její provoz byl v roce 1999
ukončen kvůli nevyhovujícím a vlhkým prostorám.
Za ﬁnančního přispění slovanské
radnice byla tedy zařízena místnost, kde je v současné době k dis-

DIAMANTOVÁ SVATBA

pozici čtenářům více než 1,5 tisíce
knih a samozřejmý je i přístup k veřejnému Internetu.
Knihovnu můžete navštívit každé
pondělí od 15,30 do 19,30 hodin a o
vaši spokojenost se postará knihovnice Kateřina Ničmanová.
Za obvodní
knihovnu Slovany
I. Posoldová

Píjemné prožití svátk vánoních a mnoho pracovních i osobních úspch
v roce 2015
Vám peje
Mgr. Dagmar Terelmešová
Vaše senátorka Parlamentu eské republiky
regionálníkancelá:Houškova35,32600Plze
tel..:733698631,603356788
email:terelmesovad@senat.cz

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občánků“ osobní pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny
slavnostních
v roce
2015:
Termíny
slavnostních obřadů
obřadů v roce
2012:
28.17.2.,
2., 24. 4.,
26. 6.,16.6.,
18. 9. a29.9.
20. 11.a2012
20.1.,
21.4.,
24.11.
Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.
Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

Datum narození:

..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů:

..............………………………………………

Diamantovou svatbu oslavili 6. listopadu letošního roku manželé Karel a
Jarmila Horovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřáli zástupci odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Odbor
spolupráci
pro
sociální
věci a občanské
Odborsociální
sociálníveÚMO
Plzeň 2s–Komisí
Slovany
pořádá
ve spolupráci
s Komisí
proRMO
sociální
věci
a občanské
obřady
RMO Plzeň
2 – Slovany
pro
obřady
Plzeň
2 – Slovany
pořádá
pro občany
s trvalým
bydlištěm
občany
s trvalým
bydlištěm
na různé
územíspolečenské
MO Plzeň 2 akce
– Slovany
různé spona území
MO Plzeň
2 – Slovany
a obřady:
lečenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“
„Setkání
důchodců
Plzeň
2 - Slovany“
Kulturním
domě
(v roce
2012 seMO
budou
konat
ve dnechv 29.
2., 28. 3., 25.
4., v Šeříkové ulici,26.
blahopřání
80 let věku, 85 let
9., 31. 10. a občanům,
28. 11. 2012 kteří
od 16oslaví
do 19 hodin)
věku, 90 let věku a více, slavnostní obřady u příležitosti zlaté,
diamantové,
platinové
a briliantové
obřadní
síni Úřadu
Blahopřání
občanům,
kteřísvatby
oslavív80
let věku,
městského obvodu85
Plzeň
2 – Slovany,
Koterovská
let věku,
90 let věku
a více. 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
důchodců
MOvPlzeň
2 - Slovany“
v roceměstského
2015 se budou
konat
a„Setkání
briliantové
svatby
obřadní
síni Úřadu
obvodu
ve dnech 28.1.,
25.2.,225.3.,
29.4., 30.9.,
21.10. a 25.11.
od 16 do 19 hodin.
Plzeň
– 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 –údajů,
Slovany,
S ohledem
na zákon
č. 101/2000
Sb., o ochraně
osobních
ve
odboru
sociálního,
možnostnemají
získat pracovníci
údaje o narození
občanů,
uzavření
znění pozdějších
předpisů,
ÚMO Plzeň
2 – Slovany,
sňatku.
Na základěmožnost
této skutečnosti
je nutné,
aby výše
uvedení
jubiodboru sociálního,
získat údaje
o narození
občanů,
uzavření
lanti,
s dostatečným
časovým
předstihem,
a uvedení
předali na
ÚMO
sňatku.
Na základě této
skutečnosti
je nutné,vyplnili
aby výše
jubilanPlzeň
2 – Slovany,
odbor
sociální,
č. 112,
1. patro,
pí Škubové,
ti vyplnili
a předali
na ÚMO
Plzeň kancelář
2 – Slovany,
odbor
sociální,
kancelář
č.t.
378036279,
níže
souhlas
s provedením
blahopřání
v rodině
č. 112,
1. patro,
píuvedený
Škubové,
č. t. 378
036 279, níže
uvedený souhlas,
aabychom
předání mohli
pozornosti.
zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.
Žádost
slavnostního
obřadu
(nebo
o předání
blahopřání
Žádosto uspořádání
o uspořádání
slavnostního
obřadu
(nebo
o předání
blahovpřání
rodině)
musí být
doručena
nebo oznámena
na Odbor
sociální
ÚMO
v rodině)
musí
být doručena
nebo oznámena
na Odbor
sociální
Plzeň
– Slovany
s dostatečným
předstihem
- nejméně
1 měsíc předem.
ÚMO 2Plzeň
2 – Slovany
s dostatečným
předstihem
- nejméně
1 měsíc
Při
jednání
nutné je
předložit
občanský
průkaz průkaz
a oddacía oddací
list.
předem.
Přije
jednání
nutné předložit
občanský
list.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

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

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Číslo telefonu

Číslo telefonu:

....................................................................

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

..............………………………………………

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

…………………………
Podpis

únor 2012
prosinec
2014
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Prevence kriminality a některé projekty ve městě Plzeň
Město Plzeň bylo jako jedno z prvních měst v ČR zapojeno do řešení
prevence kriminality ve spolupráci
s odborem prevence kriminality MV
ČR (OPK). „Projekt prevence kriminality a zábran škod na majetku,
zdraví a životech osob“ byl realizován od roku 1997. Agenda odboru
bezpečnosti zahrnuje řešení oblasti bezpečnosti současně s problematikou prevence kriminality a protidrogovou prevencí. Systém prevence kriminality v České republice je
v současné době dán národní Strategií prevence kriminality na léta
2012 až 2015.
Strategie prevence kriminality
Systém má 3 úrovně - republiková a resortní, krajskou a lokální na
úrovni samospráv měst a obcí zatížených vysokou mírou kriminálně
rizikových jevů. Do aktuální Strategie je město Plzeň zapojeno také. V souladu se Strategií splňuje město Plzeň stanovené podmínky, které umožňují čerpání ﬁnančních prostředků v rámci dotačního
titulu Program prevence kriminality, který je každoročně vyhlašován prostřednictvím OPK. Jednou z
podmínek je zpracování Plánu prevence kriminality minimálně na
dvouleté období, zřízení pracovní
skupiny prevence kriminality, zřízení pozice koordinátora – čili manažera prevence kriminality a každoroční zpracování Programu prevence kriminality, který obsahuje
aktuální bezpečnostní analýzu. V
letošním roce získalo město Plzeň
v rámci Programu prevence kriminality ﬁnanční prostředky na realizaci celkem 5 projektů prevence
kriminality.
Asistent prevence kriminality
Jedním z podpořených projektů,
který realizuje odbor bezpečnosti ve spolupráci s Městskou policií
Plzeň, je projekt Asistent prevence

kriminality. Jedná se o osvědčený
projekt prevence kriminality, který realizuje OPK již od roku 2009. V
současnosti projekt funguje ve více
než 50 městech republiky. Z dostupných informací přinesla realizace
projektu v řadě měst zlepšení bezpečnostní situace zejména omezení porušování veřejného pořádku,
postupné změny postojů majoritní
společnosti k příslušníkům romské
menšiny. Pozitivní je rovněž působení asistentů v sociálně vyloučených
lokalitách, kde dochází ke zklidnění
problémových situací a zlepšení komunikace mezi obyvateli těchto lokalit a samosprávou potažmo poskytovateli různých sociálních služeb.
V rámci Plzeňského kraje nebyl doposud daný projekt realizován, město Plzeň se tak stalo vůbec prvním
městem v kraji, kde asistenti prevence kriminality působí.
Rozšíření kamerového systému
Vedle neinvestičních projektů získalo město Plzeň také ﬁnance na investiční projekt Rozšíření kamerového systému na Mikulášském náměstí, který byl realizován ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň
2 – Slovany. V uvedené lokalitě dochází po několik let k častým projevům narušování veřejného pořádku
a především ke zvýšenému nápadu
trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality (krádeže vloupáním do motorových vozidel, projevy vandalství, výtržnictví, sprejerství apod.). Rozšíření kamerového systému v dané lokalitě
může výraznou měrou napomoci
PČR a MP Plzeň k odhalování přestupkové a trestné činnosti, zejména majetkové.
Městský fotbalový stadion
Vedle různých preventivních aktivit se odbor bezpečnosti věnuje
také rozšiřování kamerového systému na území města Plzně. V le-

tošním roce například realizuje projekt Bezpečnostní
kamerový systém Panomera – městský fotbalový stadion, na kterém spolupracuje
s PČR a MP Plzeň. Zejména
z potřeb PČR vyplynula nutnost zefektivnění kamerového systému na fotbalovém
stadionu FC Viktoria Plzeň
ve Štruncových sadech. Kamerový systém zde byl vybudován v minulých letech
pro zajištění bezpečnosti a
přehled situace nejen na stadionu, ale také jeho zázemí
a okolí. Bohužel postupem
času se ukazuje stávající kamerový systém k zajištění potřebné bezpečnosti zejména
hostů navštěvujících fotbalová utkání jako neefektivní. Cílem projektu je zabezpečení fotbalového stadionu
FC Viktoria Plzeň ve Štruncových
sadech pomocí nového technologického systému Panomera, který
umožní zejména včasné zmapování rizikových situací během fotbalových utkání a odhalení pachatelů
protiprávního jednání z řad problematických fanoušků.
Kurz sebeobrany pro ženy
Od roku 2009 zrealizoval odbor
bezpečnosti celou řadu preventivních projektů. Za zmínku stojí určitě Kurz sebeobrany pro ženy, na
kterém se podílejí instruktoři z
Policejního klubu MuSaDo Plzeň.
V letošním roce byl zahájen již 4.
ročník kurzu sebeobrany a stále je
o něj velký zájem. Kurz je rozdělen
na tři stupně, jeden základní a dva
navazující stupně každý po 30 hodinách. Ženy tak mohou podle zájmu
absolvovat až 90 hodin sebeobrany.
Náplní je rozvoj fyzické kondice a
psychické odolnosti při rizikových
situacích, nácvik taktických dovedností při kontaktu s agresivní

Varovný informační systém na území MO Plzeň 2 – Slovany
Na území Městského obvodu Plzeň
2 – Slovany jsou rozmístěny prvky
varovného systému VISO 2002 a dá-

le elektronické sirény (níže jsou uvedena konkrétní místa).
Prvky varovného informačního

VISO 2002
Koterov

Božkov

silniní most pes
eku
Pod Chalupami
U Velníku

silniní most pes
eku
Božkovské námstí
Ve Višovce

Lobzy
silniní most pes
eku

Elektronické sirény
Hradišt – Na Rycht 17, JSDH
Koterov –

Na Hradanech 19, budova Diecézní charity
Božkov – Sušická 92, eská pošta

systému jsou využívány pro rychlejší předání zprávy v době povodní,
popř. jiných živelných událostí.
Foto: Odbor krizového
řízení MMP

osobou, trénink sebeobrany a boje z blízka pro ženy, trénink využití technických prostředků v sebeobraně a nácvik a upevnění všech
zmíněných dovedností formou dynamických modelových situací.
Mezi další projekty odboru bezpečnosti patří například projekt
Otevřená kabelka – pozvánka pro
zloděje. Jedná se o preventivní
kampaň proti krádežím zejména v
plzeňských obchodních centrech.
Projekt je realizován ve spolupráci s MP Plzeň, PČR a plzeňskými
OC. Dále projekt Prevence sociálně patologických jevů – odborník
včasné intervence, který spočívá
v zavedení pozice odborníka včasné intervence na dvou plzeňských
základních školách – 16. ZŠ a MŠ a
11. ZŠ s vyšším procentem diagnostikovaných či jinak výchovně problémových žáků.
Aleš Průša
Vedoucí Odboru bezpečnosti
a prevence kriminality MMP

Na Mikulášském náměstí byl
instalován kamerový systém
Rozšíření kamerového systému na
Mikulášském náměstí bylo provedeno z
důvodu soustavné četné přestupkové a
trestné činnosti na tomto místě, zejména vandalismu, výtržnictví nebo vykrádání aut. Vandalství se na Mikulášském
náměstí projevilo vzápětí po dlouho očekávané rekonstrukci v roce 2012. Díky
kamerovému systému je nyní Mikulášské náměstí neustále monitorované,
což představuje i jistou prevenci správních deliktů. Kamery jsou napojeny přímo na dohledové pracoviště MKS Plzeň,
kde je zajištěn nepřetržitý dohled 24 hodin denně. O pořízení kamerového systému na Mikulášské náměstí rozhodlo
vedení MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2013
s cílem efektivně odhalit trestné a přestupkové činnosti a z důvodu ochrany
osob a majetku.
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Správa železniční dopravní cesty dokončila průjezd uzlem Plzeň
Stavba nazvaná „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III.
tranzitního železničního koridoru“ se dočkala svého slavnostního
ukončení. Cestujícím především
přinesla zvýšení komfortu a bezpečnosti cestování, současně snížila hlukovou zátěž pro obyvatele města. Cestující mohou užívat
prodloužený podchod, který nově
ústí až v Šumavské a Železniční
ulici, dále jim slouží nová bezbariérová nástupiště. Rozsah modernizace tak plně odpovídá strategickému významu železničního uzlu Plzeň, který je součástí Transevrop-

ské dopravní sítě (TEN-T). Této významné události se zúčastnili také
náměstek plzeňského primátora
Petr Náhlík a místostarosta obvodu Slovany Jan Fluxa.
„Z hlediska mezinárodní osobní i
nákladní dopravy představuje úsek
trati Praha – Plzeň – Cheb důležité
spojení s Německem a ostatními státy západní Evropy. Neméně důležitou roli zastává i ve vnitrostátní dálkové osobní přepravě, kde představuje významné spojení mezi Středočeským, Plzeňským a Karlovarským
krajem,“ říká generální ředitel SŽDC Pavel Surý.
Hlavním cílem
stavby byla především modernizace
a částečná rekonstrukce trati Plzeň
– Cheb jako součásti III. tranzitního železničního
koridoru. Její realizací došlo k propojení železniční
stanice Plzeň hlavní nádraží se začátkem již dokončené
stavby Plzeň – Stříbro, včetně rekonstrukce železniční
stanice Plzeň-Jižní
předměstí.
„Pro cestující jsou
jistě největším pří-

nosem rekonstruované podchody na
hlavním nádraží a nová nástupiště
ve stanici Plzeň – Jižní předměstí,“
dodává výkonný ředitel Skanska
Jindřich Topol.
K nejnáročnějším stavebním činnostem patřila například rekonstrukce mostů přes řeku Radbuzu
a Vejprnický potok a přes Prokopovu a Vejprnickou ulici. Součástí stavby byla i komplexní rekonstrukce podchodů železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, které byly prodlouženy do ulic Šumavská a
Železniční. Cestující ocení vybudování nových a rekonstrukci původních nástupišť ve stanici Plzeň-Jižní předměstí.

Po technické stránce stavba představovala především rekonstrukci železničního spodku a svršku,
úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, výstavbu trakčního vedení, protihlukových opatření a kompletní obnovu informačního systému pro cestující. Finanční
prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové náklady dosáhly částky 1 563 376 047,- Kč (bez DPH). Rozhodující část spoluﬁnancování zajistila Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, přičemž příspěvek
EU činí až 85 % způsobilých nákladů stavby.

Ozdobte si sami vánoční strom Prazdroje
Vánoční hvězda i dřevěné ozdoby
z rukou bednářů Plzeňského Prazdroje už krášlí pětadvacetiletou
jedli, která svítí v areálu plzeňského pivovaru. Aby bednáři, příslušníci jednoho z nejstarších řemesel
pracujících se dřevem, podpořili řemeslnou tradiční výrobu ze dřeva,
vyzývají širokou veřejnost a všechny, kdo pracují rádi se dřevem, aby
i oni přispěli k výzdobě vánočního
stromu vlastnoručně vyrobenou
dřevěnou ozdobou. Všechny přinesené ozdoby budou v pátek 19. prosince slavnostně zavěšeny na vánoční strom a na každého, kdo se zúčastní, čeká malý pivní dárek.
„Strom jsme získali od věrného
milovníka plzeňského ležáku, čtyřiaosmdesátiletého Jiřího Burdy z
Hradčan u Chlumčan,“ říká Jindřiška Eliášková, manažerka rozvoje cestovního ruchu a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje. „Strom zasadil v revolučním roce 1989 a věnoval nám jej symbolicky u příležitosti výročí 25 let, během
kterých pivovar urazil ohromný kus
cesty, a plzeňský ležák šířil slávu českého piva a um našich pivovarníků
po celém světě,“ dodává.
Bednáři, kteří se v průběhu ro-

ku starají o výrobu a údržbu klasických dubových sudů, pomohli
strom přemístit na nádvoří pivovarského areálu a usadili jej na vánoční místo. „Bednáři nasadí na

špičku jedle ručně vyřezanou betlémskou hvězdu a strom rozsvítí,
čímž zároveň odstartují výzvu všem
řemeslníkům a lidem, kteří pracují
rádi se dřevem, aby přispěli do pát-

ku 19. prosince svými
dřevěnými ozdobami.
Samozřejmě nejlépe s
pivní tématikou,“ pokračuje Jindřiška Eliášková.
Pět dní před Štědrým dnem dostanou
všichni, kteří se do
zdobení letos zapojí,
u vánočního stromu
pivní nadílku. Bednáři vyberou nejhezčí z
donesených ozdob a
jejich autory odmění pivem na vánoční
stůl. „Své vlastnoruční ozdoby mohou lidé
nosit až do 19. prosince do Návštěvnického
centra pivovaru,“ zakončuje Jindřiška Eliášková s tím, že ozdoby zůstanou na vánočním stromě přes celé
svátky jako ukázka
dovednosti českých lidí a obdivovat je budou návštěvníci pivovaru, kteří přijíždějí z celého
světa. Více informací k Výzvě bednářů Plzeňského Prazdroje je k dispozici na www.prazdrojvisit.cz
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Měření spotřeby tepla
Dne 4. 11. 2014 byla přijata očekávaná vyhláška, která upřesňuje pravidla pro měření spotřeby tepla (Vyhláška č. 237, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., jíž se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby
tepelné energie pro vytápění a pro
přípravu teplé vody a požadavky na
vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími
dodávku tepelné energie konečným
spotřebitelům).
Tam, kde se provádí rozúčtování
nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě, se musí osadit
měřidla spotřeby tepla. V případě, že
tak nebude učiněno, lze v budoucnu
očekávat sankční poplatky.
Vyhláška řeší vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné
energie takto:
1) V budovách se vnitřní rozvod
tepla pro vytápění a vnitřní rozvod
chladu vybaví v případě, že
a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo
nebytového prostoru v jednom místě pracovním měřidlem stanoveným
určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla
pro vytápění nebo vnitřního rozvo-

Vezmi Telefon

´
a prijd
se k nam
pobavit.
´
Naproti klientskemu

´
centru Plzenskeho servisu,
 Slovany
´
castkova
45, Plzen,

www.plzenskyservis.cz
du chladu do bytu nebo nebytového
prostoru,
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika
místech,
1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo
2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo
chladu podle zákona o metrologii.
2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro

rozdělování nákladů na vytápění
místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese,
indikátor instalovaný na odtokové
trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru
a teploty venkovního vzduchu ve
dnech vytápění v otopném období
s trvalým průběhovým záznamem
rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v

otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo
přístrojů se snímačem teplot.
3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí
zásobující každý byt nebo nebytový
prostor teplou vodou osadí vodoměr
na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu
teplé vody v domě podle vyhlášky,
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na
případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na
vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.
Provádíme kompletní servis
spojený se správou nemovitostí, pokud máte dotazy z této oblasti, obraťte se na nás.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
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

Uzavela partnerskou smlouvu s Mstským obvodem Plze 2- Slovany a zajišuje

ZDARMA

EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAK
A VOZIDEL S UKONENOU ŽIVOTNOSTÍ
- osobní, užitková,nákladní vozidla, pívsy a návsy, moto, traktory a veškeré stroje,

V pípad požadavku zajistíme také odtah nepojízdného vozidla do našeho zpracovatelského zaízení .

Obané mají odtah autovraku ZDARMA.
Majiteli vozidla vystavíme potvrzení o pevzetí a zneškodnní autovraku.Podmínkou pro likvidaci zdarma je dodání
kompletního vozidla /obsahuje všechny hl. skupiny – motor, pevodovka, nápravy.... atd./ a jedná se o vozidlo
kategorie M1, N1 nebo O .

Píjem autovrak:
PO – T : 6.30- 15.30 , PÁ : 6.30- 14.00 HOD
Areál OSOH a.s. , Slovanská alej 32, Plze / u konené st. tramvaje . 2-Svtovar

Bližší informace:
Tel: 377 482 150 , mobilní tel: 724 359 529 - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz
www.osona.cz
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Co s nechtěnými vánočními dárky?
Předvánoční čas je ve znamení nákupu dárků pro naše blízké. Ovšem
ne vždy Ježíšek splní naše očekávání. Odhadnout správnou velikost nebo treﬁt se do vkusu obdarovaného
není tak snadné, jak se na první pohled zdá. Co potom můžeme dělat s
nechtěným dárkem?
Když najdeme pod stromečkem o
velikost větší svetr, dva kávovary
stejné značky nebo jiný dárek, který
nás právě nepotěší, nemusíme zoufat. Často je možné dárky vrátit nebo vyměnit za něco jiného. Stačí jen
vědět, jak na to.
Obchodníci v kamenné prodejně
nemají ze zákona povinnost zboží
přijmout zpět bez udání důvodu ani
jej vyměnit. Řada z nich se ovšem
snaží zákazníkům vyjít vstříc a nad
rámec svých zákonných povinností nabízí možnost zboží vyměnit nebo dokonce vrátit. Mnohdy stačí se
s obchodníkem už při nákupu dohodnout, že tuto možnost vyznačí i
na kupním dokladu. Nebude-li obdarovaný s dárkem spokojen, stačí
si zajít do prodejny a vybrat takové
zboží, které se mu líbí nebo lépe sedí. Pokud jsme s neúspěchem dárku
předem nepočítali, ani pak není nic
ztraceno. Obchodníci bývají chápaví a k výměně za jiné zboží či kupón

na další nákup svolní. Jejich ochota
nám od nechtěného dárku pomoci
zpravidla končí, trváme-li za každou
cenu na vrácení kupní ceny. Fakt, že
si u obchodníka obdarovaný nic jiné-

ho nevybral a raději by peníze utratil na jiném místě, obchodníka zajímat nemusí. Proto nezapomínejme,
že vracení vánočních dárků a nejen
jich není samozřejmostí.
Čas je proti nám. Chceme-li přesvědčit obchodníka ke zpětvzetí vánočního dárku, měli bychom si pospíšit a návštěvu prodejny dlouho
neodkládat. Těžko si představit, že
obchodník bude nadšeně darované zboží vyměňovat za jiné v půlce
března. Většina z nich očekává největší nápor hned po Vánocích, proto bychom je neměli zklamat. Mnozí na výměnu přistoupí jen do konce roku. Čím později přijdeme, tím
se naše šance snižují.
Jiná je situace, když se obchodníci
k výměně nebo i vrácení zboží dobrovolně zavážou. Tím z možnosti
udělají svoji povinnost, kterou mu-

KRIZOVÉ CENTRUM
DIAKONIE ZÁPAD V NOVÉM
Rok 2014 je pro krizové centrum
Diakonie Západ v Plzni ve znamení
inovací. Namísto původního názvu
Archa pro člověka v krizi dnes nese název Plus pro lidi v krizové situaci. Zároveň se v Prokopově ulici přesunulo o pár domů dál a nyní
sídlí v čísle popisném 25.
Své pobočky Plus vytvořilo také v dalších západočeských lokalitách: Dobřany, Rokycany a Domažlice. Zde sdílí společně prostory
s Kluby pro děti a mládež Diakonie Západ.
Služby Plusu jsou určeny dětem, dospělým, jednotlivcům, párům i celým rodinám. Plus nabízí
pomoc a podporu každému, kdo se
nachází v obtížné životní situaci a
nedaří se mu ji zvládnout vlastními silami.
„Krize může mít různé podoby a
každý ji prožívá s jinou intenzitou.
Určitou situaci, kterou jeden člověk
překoná lehce svépomocí, jiný vnímá
jako tíživou a krizovou. Právě pro
tyto klienty máme připraveny dvě
nově vybavené konzultační místnosti, kde nabízíme příjemné diskrétní
prostředí a profesionální pomoc,“
říká Václava Egermaierová, koordinátorka služeb krizové pomoci v
Diakonii Západ.

Naši pomoc můžete vyhledat například v podobných situacích:
• „Rodiče se pořád hádají, co když
se rozvedou?“
• „Je mi 16 a jsem těhotná. Jak to
mám říct doma?“
• „Manžel si našel jinou.“
• „Přišla jsem o práci. Jak mám
najít zaměstnání v mém věku? Stárnu.“
• „Nikdy jsem si nemyslel, že to bude tak těžké.“
• „Někdy si přeju umřít....“
V Plzni je tato služba poskytována na adrese Prokopova 25, v rámci otevírací doby:
pondělí 9:00- 19:00, úterý a středa
9:00-16:30, čtvrtek 12:00- 19:00 a pátek 9:00- 16:00.
Plus nabízí své služby zcela
zdarma a anonymně.
V těchto hodinách je možné přijít
kdykoli, ideální je však se předem
telefonicky objednat na některém z
těchto telefonních čísel 377 223 221
nebo 733 414 421.
Pro využití služeb v mimoplzeňských lokalitách využijte možnosti sjednání individuální konzultace
na tel. 734 640 493 nebo na e-mailu:
plus.zapad@diakonie.cz.

sí dodržet. Výměna nebo vrácení se
řídí pravidly toho kterého obchodníka. Každý si po svém nastaví lhůtu pro vrácení zboží či formu výměny. Můžeme například místo vrácení
hotovosti obdržet
časově omezenou
poukázku na další nákup v hodnotě vraceného dárku. U výměny se
zpravidla vyžaduje přinést nepoškozený výrobek, nejlépe nerozbalený
či v původním obalu. Na oblečení by
stále měly být připevněny původní
visačky. Informace o možnosti a podmínkách vrácení či výměny zboží se
k nám dostane při placení a navíc bývá uvedena na účtence nebo v prodejně. Při splnění všech podmínek
nemůže obchodník couvnout a my
se můžeme nároku domáhat v krajním případě i soudní cestou.
Nesmíme však zapomínat, že důležitou roli při výměně či vrácení nesprávného dárku sehrává doklad o
zaplacení. Právě účtenkou bychom
se měli u obchodníka prokázat. Zde
ale může nastat potíž, pokud již
účtenku nemáme nebo se nám ji v
pozici obdarovaného nedaří od dárce získat nebo si o ni nechceme říci, abychom jej neurazili. Lze se o

výměnu pokusit bez ní, někteří obchodníci zboží přijmou i tak. Nejčastěji to bývá u výrobků, které prodává jen konkrétní prodejna nebo obchodní řetězec.
Nejsnadněji se vrací nechtěné dárky nakoupené přes internet. E-shopy totiž musí respektovat právo na
odstoupení od smlouvy, které nám
garantuje přímo zákon. Lhůta činí
14 dní od převzetí zboží a stačí, abychom obchodníkovi odstoupení od
smlouvy odeslali její poslední den.
Zde tedy mají výhodu ti, kteří si objednali dárky takřka na poslední
chvíli a nechali si je doručit těsně
před Vánoci. Některé internetové obchody tuto lhůtu dokonce prodlužují. Vyplatí se proto nahlédnout do obchodních podmínek. Pro internetové nakupování platí přísná pravidla,
která obchodníkům zakazují klást si
požadavky typu – v originálním obalu, nerozbalené, nepoškozené a tak
podobně. Navíc musí vedle kupní ceny vrátit také zaplacené poštovné za
doručení zboží k nám. Odstoupit se
ale nedá od každého dárku, výjimku
tvoří například speciálně vyrobené
dárky na zakázku, kosmetika, u níž
byl narušen ochranný hygienický
obal, nebo z originálního obalu vybalená hudební alba, ﬁlmy nebo počítačové hry.
dTest všem čtenářům přeje klidné Vánoce a šťastnou volbu při výběru dárků.
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Škola, kde se žádné dítě určitě neztratí
Naše Masarykova základní škola
je situována na klidném místě, v památkově chráněné budově na Jiráskově náměstí v Plzni, bez rušných
silnic v bezprostředním okolí a s výbornou dostupností MHD. Jsme dokladem toho, že i historická budova
může vyhovovat nárokům moderní
výuky, které navíc propojuje s esteticky hodnotným prostředím. Třídy I. a II. stupně jsou od sebe odděleny ve dvou křídlech budovy, což je
výhodou zvláště pro naše nejmenší
žáky. Velkou pozornost klademe na
bezpečnost, naše děti jsou od okamžiku vstupu do budovy celý den
pod dozorem učitelů.
Škola je nadstandardně vybavena
nejmodernější výukovou technikou
a zázemím v podobě odborných učeben. Máme dvě moderní jazykové
učebny s audiosystémem, dvě plně
vybavené počítačové učebny, 5 audiovizuálních učeben s interaktivní tabulí. Žáci využívají odbornou
učebnu chemie, výtvarné a hudební
výchovy. Při výuce využíváme tablety iPad. Pracovní činnosti probíhají v moderně vybavené školní dílně, výukové kuchyni i na pozemku
klášterní zahrady. Pro výuku těles-

Žáci a učitelé Masarykovy ZŠ při návštěvě bylinkových zahrad Botanicus.
né výchovy máme vlastní tělocvičnu, pro větší žáky pronajímáme halu Lokomotivy. V nedaleké klášterní
zahradě budujeme školní výukovou
zahradu, kde se žáci mohou věnovat
i environmentální výchově, výtvar-

né výchově či pěstitelství. Přímo v
budově se nachází školní jídelna a
školní družina.
Ve škole dbáme na pěkné prostředí a snažíme se k péči o školu vést i
naše žáky. Všichni učitelé své žáky
opravdu dobře znají a intenzivně se
věnují rozvoji jejich individuálních
schopností a dovedností.
Náš vzdělávací program „Škola
pro Evropu“ se zaměřuje na rozšířenou výuku jazyků. Anglický jazyk je zařazen již od 1. ročníku, od
7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk, kdy si žáci mohou vybrat mezi němčinou a francouzštinou. Výuka informatiky začíná už ve 4. třídě. Velkou pozornost věnujeme environmentální výchově a zdravému životnímu stylu. S dětmi chodíme bruslit, ve třetím a čtvrtém
ročníku plaveme a navštěvujeme
dopravní hřiště. V případě zájmu

rodičů pořádáme školy v přírodě.
Na druhém stupni pro děti pořádáme např. lyžařský kurz či poznávací zájezdy do cizích zemí. Pravidelně pořádáme projektové dny, které
u žáků rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti a vědomosti. Velkým přínosem je rozvíjení komunikačních
schopností a samostatného rozhodování. V neposlední řadě projekty přispívají k rozvoji spolupráce a
učí žáky obhajovat své myšlenky a
názory ve skupině.
V naší škole vedeme zdarma tyto
kroužky pro žáky I. stupně: Pohybové hry, Sportovní hry, Výtvarné
činnosti s keramikou, Jógu, Sborový zpěv a Zábavnou angličtinu.
Větší děti si mohou vybírat z této
nabídky volnočasových aktivit: Košíková, Florbal, Angličtina, Ruský
jazyk, Matematika, Zdravotnický
kroužek. Dále mohou navštěvovat
placené kroužky pořádané jinými organizátory (ale v naší škole),
např. Stolní hry a zábavná logika,
Výtvarný kroužek nebo kroužky
hry na ﬂétnu.
V komunikaci s rodiči klademe
důraz na osobní setkávání, ale používáme i internetový systém „škola
on-line“ spočívající ve vedení školní dokumentace v elektronické podobě, který umožňuje zákonným zástupců přístup k veškerým podstatným informacím z pohodlí domova.
Rodiče mohou navštívit školu i během výuky (po předběžné domluvě) nebo v Den otevřených
dveří.
Podrobné informace naleznete na
stánkách školy:
www.masarykovazs.cz .
Mgr. Andrea Balková,
vedoucí učitelka I. stupně

Příležitost nejen pro předškoláky
Příprava na školu,
logopedické, grafomotorické, sportovní
kroužky i provoz školky pro děti od dvou let,
to je jen stručný výčet
náplně Vzdělávacího
studia Pompík, které
se nachází v Jasanové
ulici 16 na Slovanech,
nedaleko Plzeňské vodárny.
„Naší hlavní náplní je vzdělávání dětí
předškolního a mladšího školního
věku. Nabízíme komplexní programy, které umožní dětem bezproblémový start do prvních ročníků základních škol a zároveň předejít poruchám školních dovedností, “ říká
ředitelka studia Barbora Černá.
Na děti ve studiu čeká příjemné prostředí, přátelská atmosfé-

ra a zejména individuální přístup
zkušených pedagogů. Děti ve školce využívají navíc i blízké lokality
lesoparku Homolka a Škoda sport
parku.
V případě zájmu ze strany rodičů
jsme schopni otevírat i další kroužky. Vše podstatné naleznou na
www.studiopompik.cz .
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Jak se žije na ,,dvacítce“?
Odpověď zní - výborně. Škola má
v letošním školním roce 465 žáků a
svým umístěním v klidné části Slovan v blízkosti parků je vhodná pro
vycházky do přírody jak pro děti
ze školní družiny, tak pro děti z výtvarného kroužku. Velkou výhodou
je sportovní areál, který je součástí školy a zahrnuje velké množství
hřišť, kde sportují nejen naši žáci,
ale také veřejnost. O tom, jak jsou
žáci školy připraveni měřit síly s
ostatními, svědčí jejich umístění
v jednotlivých sportovních soutěžích. Družstva žáků z 2. stupně získala například 3. místo v krajském
kole ve stolním tenise, stejně tak v
okresním kole v házené škol, dále
2. místo v okresním kole ve šplhu
a stejnou příčku v okresním kole
ve ﬂorbalu. Víceúčelové fotbalové
hřiště zase umožnilo 150 žákům z 1.
stupně zapojit se do projektu Staň
se kapitánem, kdy je sport součástí vývoje každého člověka a slouží
jako prevence kriminality, nebo-li
sportem proti drogám. Sport je tu
přece pro všechny, stačí k němu jen
najít cestu.
Pro rozvoj logického myšlení žáků
měl velký ohlas projektový den Sta-

nice mladých techniků, kdy se žáci z
1. stupně s nadšením zapojili do vědomostních a tvořivých her. Velmi
nápaditý byl také projekt všech žáků 2. stupně, který byl organizovaný pod hlavičkou Centra Narovinu
na téma Moje škola. Když jsme u té
logiky, pak herní úspěchy žáků, kteří navštěvují šachový kroužek, jsou
nesporné. K těm nejlepším v Západočeské šachové lize patří Dominik
Heinrich ze třídy V. A.
Nezapomínáme ovšem ani na rozvoj estetického vnímání. Z výtvarných soutěží si žáci naší školy odnášejí ocenění. Například z výtvarné
soutěže Kdy zavolat 150, ze které si
cenu za druhé místo přebíral v obřadní síni plzeňské radnice Tomáš
Skála z IV.B, dále v celoměstské výtvarné soutěži Malování o hudbě k
Roku české hudby 2014 získal cenu
Vojtěch Černý z II.B. Velkým úspěchem bylo naše umístění v mezinárodní výtvarné soutěži ve Finsku,
které se zúčastnilo 15 států a cenu
obdrželi Vojtěch Bernard a Lucie
Kordíková ze třídy V.B. Výtvarné
práce žáků zdobí kromě jiného například Šternberk na celostátní přehlídce projektu Antoni Gaudí.

Sportovní gymnazisté opět v Regensburgu

Tradiční týdenní výměnný pobyt
žáků Sportovního gymnázia v Plzni a PINDL Gymnasium z Regensburgu se letos nesl ve znamení tradic obou měst a pod záštitou obou
ředitelů - Mgr. Mileny Majerové a
StD i. P. Bernda Ackermanna. V Regensburgu navštívili plzeňští žáci
továrnu na výrobu BMW a Walhalu. Při prohlídce starobylého centra

zhlédli slavnostní svatomartinský
průvod, kterým 11.11. přesně v 11.11
hod. začíná v Německu „fašink“.
V Plzni se naopak němečtí žáci v
doprovodu svých hostitelů prošli
Plzeňským podzemím, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o tradicích ve středověku. Součástí dalšího
programu byla návštěva Techmania
Science Centra, kde se seznámili s
historií továrny Škoda.
Závěr výměnného pobytu v rámci projektu „Komunikace v Evropě
– včera, dnes a zítra – Netradiční
tradice“ patřil tvůrčí dílně, kdy si
žáci obou gymnázií vyzdobili podle své vlastní fantazie malé skleněné hrnečky - památku na město Plzeň, město piva, Plzeň město kultury 2015.

Žáci školy pod vedením svých učitelů nezapomínají také na ty, kteří
pomoc potřebují. Škola je již několik let zapojena v hnutí Na vlastních
nohou Stonožka, ve kterém děti pomáhají dětem. V prosinci se vybraní žáci z 1. stupně zúčastní slavnostní mše v katedrále sv. Víta v
Praze, kterou organizuje hnutí Na
vlastních nohou Stonožka společně s Arcibiskupstvím pražským a
je to vlastně setkání stonožkových
dětí a učitelů.

A na závěr ještě jedno malé zastavení – ve středu 10. prosince se konal ve škole Den otevřených dveří,
který byl spojený s Vánočním trhem. Výtěžek z prodeje z trhů byl
odeslán na podporu studia afrického chlapce Gerarda v rámci projektu Adopce na dálku a na konto hnutí
Na vlastních nohou Stonožka, které pomáhá už 25 let všude tam, kde
dětem vzala válka domov.
Mgr. Ilona Jehličková

13.ZŠPlze,Habrmannova45,píspvkováorganizace

Základníškolavšeobecnéhozamení

Zápisdoprvníchtídproškolnírok2015/2016


Vážení rodie, bude Vašemu dítti do konce srpna 2015 šest let? Máte dít, kterému byl
pro školní rok 2014/2015 udlen odklad povinné školní docházky? Pak máte doma
budoucíhoprváka,sekterýmsevydátekzápismdoprvnítídyproškolnírok2015/2016.
Zveme Vás proto ve dnech 15. a 16. ledna 2015 vdob 14.00 – 18.00 hodin (v pátek do
17.00)na13.ZŠPlzevHabrmannovulici45.
Conašeškolanabízí:
výukavedenákvalifikovanýmiuiteli
výukaanglickéhojazykaod1.tídy,dlenítíddoskupin
výuka za podpory ICT – poítaové a multimediální uebny, interaktivní tabule,
zalenníiPaddovýuky
nadstandardníaktivity–kulturnvzdlávacíprogramy(divadlo,Techmania,ZOO,…)
plaveckývýcvikvrámcihodinTV(využitíblízkostiplaveckéhobazénu)
multifunkní venkovní prostor – víceúelové sportovní hišt, bžecká dráha
sdoskoištm,uebnavpírod,dtskárelaxzóna
ozdravnépobyty–školavpírod,adaptanípobyt6.tíd,lyžaský/snowboardovýkurz,
cyklistickoturistickýkurz
pípravnýroníkprodtivposlednímrocepedpovinnouškolnídocházkou
zájmovékroužkyveškoleiškolnídružin–novSNAGgolf
školnídružinavprovozuod6.00do17.00hodin
školníjídelna
Pokudjstenestihlinavštívitnašiškoluvednechotevenýchdveí,neváhejtenáskontaktovat
adomluvitsiosobníschzku.Rádivámzodpovímevašedotazy.
Bližšíinformacenajdetenastránkáchškolywww.13zsplzen.cz
Kontakty–378028700,skola@zs13.plzenedu.cz

Mgr.ZdekaVrátníková,editelkaškoly

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

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

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

cena inzerátu (bez DPH)

1.000,- Kč
1.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
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Ceny Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti
Správní rada Nadace 700 let města Plzně pojedenácté udělí „Cenu
Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti“ - Plzeňský Orfeus.
Je určena jednotlivcům od 15ti let
(věku 15ti let je nutno dosáhnout k
31. prosinci roku, za který je cena
udělována) – středoškolským a vysokoškolským studentům nebo studentům Základních uměleckých
škol, kteří studují v Plzni a mimořádným způsobem se zasloužili o
reprezentaci města Plzně v oblasti
klasické hudby v daném roce. Kandidáty navrhují výhradně jednotlivé školy prostřednictvím svých zástupců. Fyzické osoby nemohou ná-

vrhy podávat.
Cenu – ﬁnanční hotovost ve výši
15.000,- Kč může získat jeden nebo
více kandidátů (nejvýše však tři v tomto případě je částka rozdělena). O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená ze znalců v
oblasti hudby a kultury a představitelů Nadace 700 let města Plzně
a následně toto rozhodnutí schválí správní rada nadace. Cena bude
předána na plese nadace 13. února
2015 v Měšťanské besedě. Součástí
ceny je i skleněná plastika a pamětní list. Posledních několik let dává
také Plzeňská ﬁlharmonie laureátům možnost vystoupit na společ-

ném koncertě.
Plzeňský Orfeus se stal mezi mladými umělci velmi prestižní záležitostí a je ceněn i odbornou veřejností.
Počtvrté bude udělen Plzeňský
Orfeus junior pro děti do patnácti
let. Podmínky pro ocenění jsou stejné jako u Plzeňského Orfea, v této
kategorii však není cena spojena s
ﬁnančním ohodnocením. Laureát
obdrží na plesu nadace skleněnou
plastiku a pamětní list.
Za rok 2013 se staly laureátkami Plzeňského Orfea klavíristka
Eli Kalčeva a akordeonistka Marie Čejnová, Orfeus junior získali

Exotické Vánoce v ŠANGRI-LA.
Západočeské muzeum provoní indické cukroví

Exotické kouzlo propůjčí tradičním českým Vánocům další doprovodná akce k výstavě ŠANGRI-LA
v Západočeském muzeu v Plzni. Exotické Vánoce si
sem můžete přijít vychutnat ve středu 17. prosince
od 18:30 hodin. Muzeum provoní indické cukroví, návštěvníci uvidí řadu zajímavých vystoupení a možná
přijde i Yetti.
„Lidé mají jedinečnou příležitost krásně si v předvánočním shonu odpočinout a alespoň na pár hodin se vydat do vzdálených zemí. Určitě je okouzlí indické a indonéské tance a s chutí si poslechnou mongolské zpěvy nebo
vánoční songy od plzeňské zpěvačky Vlaďky Bauerové.
Přichystáno je toho ještě mnohem více, včetně ochutnávky indické kuchyně,“ poznamenal organizátor večera i
celé výstavy ŠANGRI-LA Rudolf Švaříček. On sám bude hostům vyprávět o indických Vánocích.
Interaktivní expozice ŠANGRI-LA, která představuje čtyři asijské země - Nepál, Tibet, Bhútán a Indii, bude v Plzni veřejnosti přístupná ještě do února
příštího roku.

Program Exotických Vánoc:

BHÚTÁNU
- JIHOINDICKÝ CHRÁMOVÝ TANEC BHARATA
NATYAM
- TASNIM – břišní + indonéské tance
- BOLYWOOD DANCE
- RUDA ŠVAŘÍČEK - indické Vánoce
- JAMES HARRIES – britský kytarista

houslisté Greti Marinova Kalčeva,
Pavla Tesařová a Kryštof Kohout.
Formuláře pro navržení vhodných kandidátů je možné vyzvednout v kanceláři Nadace 700 let
města Plzně, nám. Republiky 1, 306
32 Plzeň od 1. prosince 2014 nebo si
je stáhnout z webových stránek nadace: www. nadace700.cz. Na těchto stránkách jsou také fotograﬁe z
předávání cen z minulých ročníků. Návrhy se odevzdávají do 10.
ledna 2015.
Ing. Miloslav Raboch
výkonný ředitel
Nadace 700 let města Plzně

Vánoční strom
splněných přání
Na webových stránkách Fakultní nemocnice Plzeň už rozsvítili Vánoční strom splněných přání. Rádi by tak přenesli vánoční atmosféru i do nemocničních
chodeb.
Tímto projektem se snaží splnit
přání hospitalizovaných dětí a seniorů. Představují tak veřejnosti
malé pacienty, kteří tráví hodně
času v nemocnici a nezapomínají
ani na seniory, dlouhodobě ležící
na vybraných odděleních.
Pokud by měl kdokoli chuť udělat nezištnou radost pacientům
fakultní nemocnice, může kliknout na webových stránkách FN
Plzeň na Vánoční strom splněných
přání, koupit dárek a nemocným
dát pocit, že Ježíšek na ně nezapomněl….

- PŘELETY – křehké dívčí trio
- VLAĎKA BAUEROVÁ – songy Vánoc
- PAVLÍNA JÍŠOVÁ + PŘÁTELÉ
- JAGARMA – mongolské zpěvy
- DIDGERIDOO ALLA

- 18.00 - 18.30 prohlídka výstavy ŠANGRI-LA

- JEN TAK – dětské hvězdy Vánoc

- UVÍTÁNÍ A DEKOROVÁNÍ HOSTŮ – DÁREK Z

- VÁNOČNÍ YETI...?

http://www.fnplzen.cz/strom_prani_14.asp
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