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Jaké Jiráskovo náměstí
bychom na Slovanech chtěli?
Jiráskovo náměstí i přes svou
výhodnou polohu není dnes příliš využívaným a přívětivým veřejným prostranstvím. Může za
to zejména jeho současný stav,
což by se mohlo v budoucnu
změnit. Městský obvod Plzeň 2
– Slovany chce totiž v souvislosti s novými grantovými výzvami
opět oživit dlouhodobou snahu
o jeho revitalizaci.

K přímé spolupráci nyní přizval
i klášter dominikánů a Masarykovu základní školu, jejíž žáci a učitelé navíc každoročně pořádají akci Víkend otevřených zahrad právě
v klášterní zahradě. Právě tato zahrada, nacházející se za zdí uprostřed náměstí, by se mohla stát v budoucnu veřejnosti přístupnější a poskytnout jí tak chráněný relaxační
prostor přímo v centru Slovan. Záměry radnice se ale netýkají jen zahrady, nýbrž celého prostoru Jirás-

kova náměstí.
„Chtěli bychom proto do přípravy
zapojit co nejvíce tamních subjektů
včetně široké veřejnosti. Zajímá nás,
jak by chtěli obyvatelé Slovan náměstí využívat, zda ho vnímají spíše jako
odpočinkový park, majestátní předpolí kostela, místo pro rodiče s dětmi
nebo vše dohromady,“ říká místostarosta Slovan Jan Fluxa.
Radnice proto ve spolupráci se
spolkem Pěstuj prostor připraví jednoduchý dotazník a uspořádá dvě
veřejné besedy. Cílem je zjistit názor veřejnosti a zpracovat komunitní plán, který by jasně identiﬁkoval
potřeby a přání obyvatel obvodu. Dotazník bude možné vyplnit mezi 2. a
20. únorem v budově slovanské radnice, na Masarykově ZŠ a v klášteře
dominikánů, elektronická verze bude i na webových stránkách obvodu
(umo2.plzen.eu) a spolku Pěstuj prostor (pestujprostor.plzne.cz.).
„Pracovní setkání s veřejností proběhnou v sobotu 28. února
od 10:00 hod. na Masarykově ZŠ
a v úterý 3. března od 17:00 hod
v klášteře na Jiráskově náměstí,“ doplňuje Marek Sivák, zástupce spolku Pěstuj Prostor, který s vedením obvodu na přípravě projektu v současné době spolupracuje.
Tato setkání budou mít charakter
přibližně dvouhodinového pracovního workshopu.
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Tříkrálová sbírka na Slovanech
V pátek 23. ledna 2015 přišli na radnici MO Plzeň 2 – Slovany zástupci Městské charity Plzeň
spočítat výtěžek letošní Tříkrálové sbírky. Opět
nás mile překvapilo, že naštěstí je na Slovanech
stále dost těch, kteří do této sbírky přispěli a pomáhají tam, kde je to třeba.
Stejně jako vloni i letos chodilo v našem městském obvodu 18 skupin koledníků a do jedné
kasičky se opět vybíralo u vánočního stromu při
každém vystoupení Adventního zpívání. Podařilo se tak zase vybrat překvapivě vysokou částku 118. 927 ,- Kč!
Také letos jsou pravidla pro
přerozdělování výtěžku z celé plzeňské sbírky předem
daná, a tak se dostane část
prostředků na pečovatelskou službu pro osamělé lidi,
na osobní asistenci těžce zdravotně postižených, na chráněné bydlení ve Sladkovského ulici, na Domov sv. Aloise
pro nemocné Alzheimerovou
chorobou v Hradišťské ulici, na Domov sv. Zdislavy pro matky s
dětmi v tísni, dále na akce pro děti a mládež ze sociálně slabých
rodin. Určitá část poslouží akutní sociální pomoci…
Všem těm, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli, bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich ﬁnanční dary, které pomohou tam,
kde je to potřeba.
Lumír Aschenbrenner starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

Gymnázium zvýší efektivitu své výuky
Sportovní gymnázium Plzeň se
zapojilo do Regionální operačního
programu v rámci projektu „Modernizace vybavení Sportovního
gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita
výuky“ pod registračním číslem:
CZ. 1.14/2.4.00/34.03223. Cílem projektu je zefektivnění a zkvalitnění
výuky všeobecných a jazykově zaměřených předmětů na Sportovním
gymnáziu Plzeň.

„Projekt je celkově zaměřen především na zefektivnění výuky prostřednictvím zmodernizování ICT
vybavení (interaktivní tabule včetně
příslušenství, moderní PC sestavy
především v učebně určené pro výu-

ku cizích jazyků a učebně
využívající multimediální nástroje pro výuku, pořízení moderní zobrazovací techniky (vizualizéry) a v neposlední řadě také školní
nábytek, který odpovídá současným
ergonomickým požadavkům pro žáky a vyučující,“ upřesnila ředitelka
školy Mgr. Milena Majerová.
V průběhu ledna – února 2015 pro-

běhnou jednotlivá zadávací řízení
na školní nábytek a ICT techniku.
Ukončení projektu je plánováno
na 30. 6. 2015.
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Letem světem v Plzni - fotoprojekce,
exotická jídla, tanec i hudba

Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 27.
01. 2015
ZMO přijalo celkem
9 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo plán investiční činnosti MO Plzeň
2 – Slovany na rok 2015;
(viz. str. 6)
- konstatovalo, že k předloženému návrhu Územního plánu Plzeň
nemá Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 – Slovany připomínek
pro území spadající pod MO Plzeň 2

Oblíbený cestovatelský festival
Letem světem, který probíhá v Plzni již od roku 2012, znovu rozproudí
energii v kulturním domě Šeříková na Slovanech. Těšit se můžete na
cestovatelské fotoprojekce z mnoha
zemí, exotické tance i hudbu, semináře, fotovýstavy, čajovnu a ochutnávky exotických jídel. Festival je
určen široké veřejnosti.
„Všichni si zde přijdou na své, ať
už cestují do vzdálenějších destinací, nebo jen po Evropě,“ říká organizátor festivalu Štěpán Pastula. „Věříme, že program každému poskytne mnoho inspirace a tipů na další
cesty. Kromě vzájemného předávání zážitků a zkušeností mohou lidé
samozřejmě nalézt inspiraci či navázat nové kontakty a přátelství,“
dodává cestovatel.
Mimo jiné se zde můžete dozvědět,
jak se zapojit například do rozvojové pomoci nebo se zapojit přímo do
některého z našich projektů. Letoš-

ní festival bude podporovat nomádskou vesnici v Ladaku a v průběhu
dne proběhne sbírka nepoužívaného ošacení, které bude posláno do
Himálaje.
Přednášky s promítáním například z Peru, Palestiny, Indie, Ugandy, Azerbajdžánu, Filipín, Islandu,
Armenie, Indonézie, Vietnamu, Izraele, Ruska a dalších zazní v několika sálech kulturního domu na
Slovanech v sobotu 21. 3. 2015 od
13:00.
Program bude obohacen tanečním a hudebním vystoupením z rozličných kultur. Zájemci mohou navštívit i bubenický workshop, seminář cestovní medicíny a prohlédnout si několik fotograﬁckých výstav z DR Kongo, Maroka, Kanady
a Peru. Naleznou zde rozličné předměty z dalekých krajů a cestovatelskou burzu pro veřejnost. Bližší informace o programu na webových
stránkách www.svetem.net .

– Slovany;
- vzalo na vědomí informativní zprávy:
- Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň
2 – Slovany za rok 2014;
- Činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2 – Slovany za období 11/2014-01/2015;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
12/2014-01/2015, včetně plánu činnosti Kontrolního výboru na I. pololetí 2015;

ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ
Dne 27. 1. 2015 na svém
3. zasedání Zastupitelstvo
městského obvodu Plzeň
2-Slovany projednalo Návrh územního plánu pro
území spadající pod Městský obvod Plzeň 2 – Slovany bez připomínek.
Upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného
projednání pořizovatel odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně doručí
veřejnou vyhláškou.
Zahájení procesu veřejného projednání územního plánu se předpokládá

na podzim 2015. Podle §52
odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu
územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti, své připomínky může uplatnit každý.
Námitky a připomínky
lze uplatnit nejpozději do
7 dnů ode dne veřejného
projednání, a to i prostřednictvím odboru stavebně
správního a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany.

Socha Vzpěrače u vstupu do ﬁtness

Ohlédnutí za akcí
SOCHY 2014

Nápaditá socha ze dřeva nazvaná „Prvorepublikový vzpěrač“ našla po několika měsících místo, kde
se bude nejlépe vyjímat. Vzpěračovo nové stanoviště se aktuálně nachází v prostoru vstupu do ﬁtness
a restaurace vedle Bazénu Slovany.
Socha prvorepublikového Vzpěrače
nyní inspiruje sportovce z ﬁtnessu,
ale přitahuje i pozornost návštěvníků přilehlé restaurace. Tvůrci
Vzpěrače si patřičnější místo pro
své dílo nemohli představit lépe!
Jak socha mohutného Vzpěrače
vznikla? Originální dílo se zrodilo
během akce SOCHY 2014, v květnu
loňského roku ve Chvojkových lomech. Skupina sochařů zde během
pětidenní štace tvořila umělecká
díla na téma „Kultura a sport“. Socha Vzpěrače se stala dílem bratrů
Jana a Zdeňka Posledních a dokonce byla označena jako nejzdařilejší
sochařské dílo této akce. Spoluautorství patří také kováři Janu Bucharovi, který zhotovil kovové prv-

Během festivalu SOCHY 2014
(15. - 19. 5. 2014) pozorovali návštěvníci ve Chvojkových lomech nejen práci sochařů, ale
zábavu nacházeli i v dalším doprovodném programu, který byl
plný sportu a kultury. Diváci se
mohli aktivně zapojit do mnohých sportovních disciplín, jejichž ukázky si připravili sportovci přímo v areálu Chvojkových lomů. Bylo zde možné tvořit ze dřeva a keramiky pod vedením umělců, keramiků, při práci
s hlínou pomohla také známá plzeňská herečka Andrea Černá.
Akce se zúčastnila také ŽIVÁ
Velryba. Na festivalu zazněly
netradiční hudební nástroje, dokonce také velrybí píseň a tanec,
který vedla zkušená lektorka
Sanpriya Vendy Tichotová.
V prostoru parku byl vytvořen
veliký labyrint, kterým mohli
návštěvníci procházet.

ky této sochy.
Vhodné umístění nalezly ale i další sochy, které vznikly stejně jako
Vzpěrač během akce SOCHY 2014 ve
Chvojkových lomech. Kamenná so-

cha „Vlnka“ od Bartoloměje Štěrby
je umístěna před MŠ v Úslavské ulici. Socha nazvaná „Struny na ulici“
od Jana Buchara našla svůj domov
zas ve 25. ZŠ ve Chválenické.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 15. 12.
2014
RMO přijala celkem 9 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila zavedení systému
elektronické podpory zápisů do
mateřských škol zřizovaných
městem Plzeň;
- schválila obsahový a časový plán jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok
2015;
Jednání RMO dne 21. 01.
2015
RMO přijala celkem 19 usnesení, z nichž vybírám:

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- souhlasila s návrhem
plánu investiční činnosti MO Plzeň
2 - Slovany
na rok 2015
a současně
jej doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany ke

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

věci společného postupu při přípravě studie na
r ev i t a l i z a c i
areálu ŠKODA S P O RT
PA R K U M a lostranská a
uzavření lanového centra v roce 2015
z technických
důvodů;

schválení;
- schválila jednání odboru
majetku a investic s ÚKRmP ve

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO
PLZEŇ 2 – SLOVANY

- jmenovala zástupce MO Plzeň 2 – Slovany do Školské rady
při Masarykově základní škole

Plzeň, Jiráskovo nám. 10
a do Školské
rady při 21. základní škole
Plzeň, Slovanská alej 13;
- schválila
vypsání granMgr. Pavel Janouškovec,
tů pro rok
místostarosta
2015 v soulaMO Plzeň 2-Slovany
du s Kritérii
pro poskytování dotací a finančních darů
MO Plzeň 2 – Slovany, s termínem předložení požadavků do
15. 03. 2015;

Odhalí hledané vozy i osoby

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
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
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Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt,
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projekjekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
tu Komise bezpečnosti a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřía Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou teledily bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostředfonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můnictvím které můžete
žete
sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na takto zístakto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
kané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního Zpravodaje
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Malé ohlédnutí
za Vánočními trhy v Koterově

Poskytněte dobové
fotograﬁe z května 1945
V souvislosti s pořádáním VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Z
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY žádáme občany o podporu a poskytnutí dobových fotograﬁí pro účely této výstavy. Žádané
jsou zejména fotograﬁe Koterova, ale i jiných částí Plzně.
Poskytnuté fotograﬁe budou využity při jednodenní výstavě, kterou pořádá MO Plzeň 2 – Slovany při příležitosti
Slavností svobody dne 2. května 2015 v Koterově.
Pokud vlastníte nějaké fotograﬁe z válečného období a jste
ochotni je na výstavu v Koterově zapůjčit, pak, prosím, kontaktujte pracovnici informačního centra Koterov.
Kontakt:
Iveta Honzíková
e-mail: honzikovaiv@plzen.eu
mob.: 608 130 014
Provozní doba infocentra Koterov:
Po-Pá: 13-16h
od 15. 3. 2015 10-14h
Děkujeme za spolupráci!

V prosinci loňského roku se v Koterově uskutečnil již druhý ročník Vánočních charitativních trhů, které pořádal MO Plzeň 2 - Slovany spolu s SDH
Plzeň - Koterov. Na trzích se prezentovaly organizace MC Barvínek, OS Ty
a Já, Diakonie, Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, OS Exodus, OS
Krystal a další. Návštěvníci si u stánků mohli zakoupit tradiční rukodělné
výrobky, vánoční dekorace nebo také lahodné svařené víno.
Součástí Vánočního trhu v Koterově byl bohatý pódiový program složený
z dětských pěveckých vystoupení, tanečních čísel, vystoupení roztleskávaček a závěrečným divadlem, zasazeným přímo do prostředí Koterovské návsi. Všichni účinkující předvedli skvělé výkony a postarali se tak návštěvníkům o velmi zábavnou podívanou. Poděkování za působivé představení patří
dramatickému kroužku Kašpar SVĆ Pallova, uskupení Broučci band, Habrmánek, Meteláček, Rolničky, Hudební laboratoři, tanečnímu studiu Spider,
roztleskávačkám ze SVČ Ledecká a OS Florián Sedlec.
Prosinec 2014 vládl poměrně mírným počasím, a tak nic nebránilo tomu,
aby se trh mohl uskutečnit venku, konkrétně vedle hasičské zbrojnice. Tímto se Vánoční trh v Koterově lišil od předchozího ročníku, kdy se konal v
místní sokolovně.
Pokud jste Vánoční trhy v Koterově nestihli, tak si nenechte utéct příští
ročník, který se v Koterově uskuteční během adventu i v roce 2015. Informace o trzích a dalších kulturních akcích v Koterově jsou průběžně zveřejňovány na webu: www.koterovskanaves.plzen.eu.
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Schválený rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2015
v tis. K

Provozní píjmy

15 735

v tis. K

109 422

Provozní výdaje

4 770

Oblast 1 - hospodáský rozvoj

1 075

Správní poplatky

1 290

Oblast 2 - bezpenost

1775

Poplatek ze ps

1 080

Oblast 3 - ekologie

22 686

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 300

Oblast 4 - služby pro obyvatelstvo

Poplatek z ubytovací kapacity

1 100

Oblast 5 - doprava

Daové

14 707

Oblast 6 - bytová

34

Oblast 8 - školství
10 965

Nedaové
Píjmy z vlastní innosti
Píjmy-separace odpad EKO-KOM
Úroky
Ostatní nedaové píjmy
Sankní platby
Píjmy z hospodaení s majetkem
Provozní pijaté dotace

850
3 000
50
2
223
6 840
0

Financování +/- vlastní zdroje
96 892

Použití vlastních fond (+)

3 312

- fond rezerv a rozvoje

1 733

- fond sociální

1 579

Tvorba vlastních fond (-)

- fond rezerv a rozvoje
- fond sociální

16 055

Oblast 9 - tlovýchova a zájmová innost
Oblast 10 - kultura

3 500
746

Oblast 11 - vnitní správa
Oblast 12 - finanní operace + dotace

47 531
868

4 938

Kapitálové výdaje
Investice stavební

4 938

Investice ostatní

0

Celkový objem píjm SR MO P2 - Slovany pro r. 2015

15 735

Celkový objem výdaj SR MO P2 - Slovany pro r. 2015

114 360

Financování SR MO P2 - Slovany pro r. 2015

Pevody MMPxMO (+)

445

-1 579
0

Ing. Miroslav Nmec
Ing. Miroslav Němec

-1 579

vedoucí
odboru EaP
vedoucí odboru
EaP

Komentá ke schválenému rozpotu na rok 2015
Oblast 1 - hospodáský rozvoj - poádání kulturních akcí v Koterov, paušální výdaje za zpracování žádostí v rámci dotací ROP
Oblast 2 - bezpenost - výdaje na JSDH, kamerový systém
Oblast 3 - ekologie - likvidace odpad, pée o zele, ipování ps, deratizace
Oblast 4 - služby pro obyvatelstvo - pohebné, informaní zpravodaj
Oblast 5 - doprava - pée o komunikace
Oblast 6 - bytová - nebytové prostory
Oblast 8 - školství - píspvek na provoz MŠ + jeslí, údržba MŠ
Oblast 9 - tlovýchova a zájmová innost - pímstský tábor, dtská hišt, KD Šeíková
Oblast 10 - kultura - vítání obánk, volnoasové aktivity dchodc
Oblast 11 - vnitní správa - innost vnitní správy, zastupitelských orgán, provoz budovy úadu, SF
Oblast 12 - finanní operace + dotace - bankovní poplatky, dotace neziskovým organizacím

98 625
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Rada vypisuje ﬁnanční
granty pro letošní rok!
Usnesením Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 16/2015 ze
dne 21. 01. 2015 bylo schváleno vypsání následujících grantů pro rok
2015, s termínem předložení požadavků do 15. 03. 2015:
1. Komise pro výchovu a vzdělávání RMO P2
a)
- Volnočasové aktivity
předškolních dětí
- Volnočasové aktivity dětí školního věku
b)
Herní a okrasné prvky v
areálech jeslí, mateřských školek a
škol
c)
Kulturní akce pořádané
pro veřejnost
2. Komise pro sport a mládež
RMO P2
a)
Podpora sportu pro mládež
b)
Reprezentace obvodu
3. Komise pro sociální věci a občanské obřady RMO P2
a)
Služby seniorům a zdravotně postiženým
b)
Projekty podporující osoby ohrožené sociálním vyloučením
4. Komise pro životní prostředí RMO P2
a)
Ekologická výchova dětí,
mládeže a dospělých, osvěta veřejnosti (konkrétní ekologické vzdě-

lávací programy, přednášky, besedy, výstavy, třídy v přírodě, nádoby
na tříděný odpad přímo ve školních
učebnách apod.)
b)
Podpora občanských sdružení a dětských oddílů, které se
konkrétním způsobem podílejí na
ochraně a revitalizaci přírody
c)
Ekologická výuka v přírodě
podpora výukových a interaktivních tabulí v přírodních parcích
naučné stezky
podpora ochrany volně žijících určitých druhů
přezimujícího ptactva (krmítka,
ptačí budky)
d)
Zvířata v nouzi
e)
Ochrana biodiverzity (zahrnuje rozmanitost ekosystémů,
které se skládají ze společenstev
organismů na určitém stanovišti a
z fyzikálních podmínek, ve kterých
žijí)
f)
Podpora přírodních sportovišť
5. Komise pro bezpečnost RMO
P2
Preventivně vzdělávací
akce pro občany
6. Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2
Podpora obnovy a údržby
nemovitých kulturních památek na
území MO Plzeň 2 - Slovany

Plzeňská karta dětem
do 15 let a důchodcům

Rada města Plzně rozhodla, že nová Plzeňská karta (její výměna) bude poskytnuta zdarma dětem do 15
let a starobním nebo invalidním
důchodcům 3. stupně (plzeňským
i mimoplzeňským), kteří dlouhodobě, tj. minimálně celoročně používají pro pohyb na území Plzně
městskou veřejnou dopravu dotovanou formou ﬁnanční kompenzace z rozpočtu města.
K tomuto rozhodnutí vedly měst-

skou radu dva důvody. Sociální potřebnost, kdy cílovými skupinami jsou
děti a důchodci. Druhým
důvodem je ochrana životního prostředí, přičemž zvýhodněné skupiny celý rok využívají služeb veřejné městské dopravy, kterou město ročně
dotuje částkou zhruba 800
milionů korun.
„Rada rovněž zvážila ﬁnanční možnosti a zvolila takový
rozsah slev a takové cílové skupiny
občanů, pro které schválený městský rozpočet na rok 2015 umožňuje
poskytnout 100% slevu při pořízení
nové Plzeňské karty (v případě, že
již uplynula doba garantované životnosti předchozí Plzeňské karty
tj. po uplynutí 7, respektive 5 let),“
uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí
Ing. Petr Náhlík.

Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 5/2015
ze dne 27. 01. 2015
PLÁNINVESTICMOPLZE2SLOVANYNAROK2015
A.INVESTICE



Investicezapoatévroce2014


akce


Náklady
rozpotu
MOP2

nákladycelkem

stavpípravy

1900000

220000 vybránzhotovitel

0.2 Zateplení23.MŠTopolová3vPlzni

3100000

2325000 vybránzhotovitel

dotacezžádosti
2270952

Investiceplánovanévroce2015
finannzajištné


0 

100%doplatek
prodokonení

150000

150000 

100%doplatek
prodokonení

5563000

2695000 



413000









1 5.MŠZelenohorská25sanacezdiva

600000

600000 SPneteba



2 pedškolí21.ZŠSlovanskáalej

150000

150000 SPneteba



700000

700000 studie



3 BOzázemísprávceaveejnéWC

Celkem


Investiceplánovanévroce2015
dosudfinannnezajištné




1 KDŠeíková–rekonstrukcesáluapísálí

1450000 1450000 



10000000

2 KoterovpropojeníkanalizacesÚKS
3 Rekonstrukceul.VeVišovce(1.etapa

3000000 SP

500000
4000000

500000 žádostoSP
4000000 ÚR

Celkem145000007500000

Dalšímožnéinvestice(vpípadfinanníchprostedk)
 BOvodníprvkynaprlehu




710000

Vpípad
spolúasti
msta
ŽádostoSP


710000 SP

Božkovskýostrovparkovišt

1750000

1750000 SP

Rekostrukceul.NaVýslunídokonení

2750000

2750000 SPpro1etapu

RekonstrukceulicePodhradem1.etapa

4000000

4000000 SPnení







2400000

2400000 SP



21.MŠNaCelchu33Rekolaudace

860000

860000 SP

38.MŠSpojovací14Rekolaudace

601000

601000 SP

89.MŠHabrová8rekonstrukcehosp.pavilonu
v.sanaceomítekvsuterénu

13071000 13071000 

Celkem

B.PROJEKTOVÉDOKUMENTACE



Projektovédokumentacezapoatévroce2014





náklady
rozpotuMO
2

akce

nákladycelkem

1 RekonstrukceuliceVeVišovce(DSPaPPDS)

200000

stavpípravy



1 StudierevitalizaceŠSP

60000

2 Malostranskájezírka

400000

Celkem




150000 DSP+PDPS

Projektovédokumentaceplánovanévroce2015




poznámka

0.1 Podzemníkontejnery

Celkem











dotacezžádosti
1980000

0.4 80.MŠÚslavská80úpravavjezdu








0.3 BOrealizaceprlehu








60000 studie
400000 

460000




KDŠeíková13zateplení(prodotaci)



CyklostezkaGreenwaysKoterovStarýPlzenec



RekonstrukceulicePodHradem



VnitroblokChválenickáUŠkolkyNepomucká



Celkem

100000
80000
100000
300000

580000


vetnzámru
Malostranských
jezírek
proúelžádosti
odotaci

460000 


Dalšímožnéprojektovédokumentace(vpípadfinanníchprostedk)



poznámka
erpánívroce
201450.000
K

100000 
80000 studie

vpípadreali
zacebodu1
Inv.plánované,
fin.nezajištné


100000 DSP+PDPS
300000 DÚR+DSP+PDSP

580000 

Vysvtlivky k použitým zkratkám:
PD – projektová dokumentace
DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
RDS – realizaní dokumentace stavby
ÚR – územní rozhodnutí
SP – stavební povolení
V Plzni 9.1.2015
Vypracoval: Ing. Ivo Rada, Vladimír erný, Bc. Marta Tománková, odbor majetku a investic
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Kronika Okresního klubu PTP Koleda Tříkrálové sbírky
Jedním z nejaktivnějších klubů v České republice je bezesporu Okresní klub PTP Plzeň. Jeho
výbor pořádá každý měsíc pro své
členy různé akce, jako např. návštěvy divadla, exkurze do závodů, prohlídky měst, hradů a zámků nebo
zájezdy do zahraničí. Klub má také
svého kronikáře. Je jím Karel Gruber, který o každé uskutečněné akci provádí zápis do kroniky. Ta má
již přes 1000 stran zápisů. Klub letos vydal výtah z této kroniky pod
názvem Kronika Okresního klubu
PTP Plzeň. Stalo se tak u příležitosti 20. výročí trvání klubu.

Na závěr každého roku připravuje výbor pro své členy a pozvané
hosty pravidelný společenský večírek, jak říká předseda klubu Richard Smola: „…jako tečku za celoroční činností.“
Na toto předvánoční posezení v
příjemném prostředí plzeňské restaurace „Šeříkovka“ dorazilo na
60 členů včetně hostů. Setkání výbor PTP využil také k pokřtění již
zmíněné Kroniky. Křest provedl
přítomný starosta Slovan a senátor
Ing. Lumír Aschenbrenner a popřál
Pétépákům a jejich blízkým do dalších let vše dobré.

Snímek zachycuje senátora Lumíra Aschenbrennera, předsedu klubu Richarda
Smolu a autora knihy Miroslava Krista při slavnostním křtu Kronika Okresního klubu PTP Plzeň.

je sečtena. Děkujeme!
Charita sečetla obsah všech pokladniček Tříkrálové sbírky. Výsledky ukazují, že dárci byli ke
koledníkům štědří,
sešlo se 89 295 518
korun (z toho 88 530
521 korun bylo vykoledováno do pokladniček a 764 997 Kč
tvoří výnos dárcovských SMS).
Oproti loňskému
roku je částka vyšší o 6,5 milionu korun. Letos koledovalo s pokladničkou
kolem dvaceti tisíc
tříkrálových skupinek, tedy o téměř tisíc více než loni. Z výtěžku
sbírky bude podpořeno několik
stovek projektů na podporu osob
a rodin v sociální nouzi, dětí a dospělých s hendikepem, nemocných
a seniorů.
„Výnos sbírky je důkazem, že lidé
kolem nás mají otevřená srdce pro
potřeby spoluobčanů, kteří se ocitli
ve složité životní situaci. To je dobrá zpráva a jsme vděčni každému,
kdo přispěl,“ říká ředitel Charity
ČR Lukáš Curylo. „Získané peníze
jsou pro nás současně závazkem, s
jejich pomocí chceme zmírnit utrpení a potíže lidí v nouzi.“
Podrobnosti o výnosu Tříkrálové sbírky v našem obvodu uvádíme na str. 1.
Kde peníze pomohou? Po shromáždění peněz na jednom bankov-

ním sbírkovém účtu (podmínka zákona o veřejných sbírkách, jinak by
nebylo možné celkový výnos zjistit
a kontrolovat) a po pečlivé kontrole dokladů bude obnos znovu rozdělen podle předem daného klíče:
Téměř dvě třetiny z obnosu (65
%), který byl v teritoriu místní
Charity, jež koledu organizovala
vykoledován, se sem opět vrátí, aby
podpořil některé z místních projektů. Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
10 % výnosu sbírky je věnováno na
humanitární pomoc do zahraničí (z
výtěžku je rovněž tvořen krizový
fond pro řešení nenadálých událostí), 5 % procent výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity
Česká republika a zbylých 5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Revoluce v placení v MHD se chystá v Plzni
Společnost MasterCard dlouhodobě podporuje inovace nejen v obchodě, ale také ve veřejné dopravě. Po
loňském úspěšném komerčním uvedení placení MHD se bezkontaktní
placení v dopravě dále rozšiřuje.
Opravdová revoluce se chystá v Plzni, kde bude bankovní karta sloužit
jako jízdenka či kupón již letos.
Prvním dopravním podnikem České republiky, který cestujícím umožní platit bezkontaktně ve všech vozech MHD, bude Plzeňský městský
dopravní podnik. Ten za spolupráce
společností MasterCard a ČSOB ﬁnalizuje systém, jenž se plně vyrovná moderním dopravním řešením,
s nimiž se můžeme setkat v zahraničí. Jednou bezkontaktní kartou bude možné zakoupit neomezený počet
jízdenek, přičemž majiteli se z karty
nestrhne každá jízdenka zvlášť, ale
vždy se odečte až souhrnná částka
za určité období.
„První terminály budou k vidě-

ní již během zimy, spuštění plného
provozu se pak očekává zhruba v
polovině letošního roku, kdy by mělo být každé vozidlo MHD vybaveno jedním terminálem,“ upřesňuje
Martin Chval, ředitel Úseku Plzeňská karta.
To také otevírá možnost přejít na

moderní systém odbavení, který
by do budoucna mohl zcela nahradit papírové jízdenky. Takový systém se v zahraničí již prosazuje, například v Londýně či Chicagu, ale
v kontinentální Evropě se jedná o
novinku. „Využijme toho, že Česko
je na špičce v bezkontaktním place-

ní. Díky české technické zdatnosti
můžeme rozšířit záběr bankovních
karet i do jiných oblastí. Přejí si to
zákazníci, kdy v průzkumu MasterIndex více než polovina uvedla, že
by si přála platit v MHD kartou. Od
minulého roku je to realita,“ dodává Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku a Slovensko.
Jízdenky lze bezkontaktní kartou
v automatu zaplatit také v Praze, a
to na Letišti Václava Havla a Hlavním nádraží. Podle průzkumu MasterIndex jsou zákazníci ochotni platit kartou stále nižší částky, u více
než třetiny respondentů jde o částku nižší než 50 Kč. To je výhodou pro
dopravní podniky – bankovní karta
má nižší náklady a také zvyšují se
příjmy díky nižšímu počtu černých
pasažérů. Nákup jízdenky tak není
limitován dostupností automatu na
zastávce nebo mincí, je rychlejší a
pohodlnější.
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Sanace Plzeň – Libušín úspěšně pokračuje
- probíhalo další odčerpávání
kontaminovaného půdního
vzduchu a sanace nesaturované zóny ventingem a zároveň bylo realizováno sanační
čerpání a čištění kontaminovaných vod hlubší zvodně saturované zóny

V areálu bývalých Prádelen a
čistíren města Plzně na Koterovské ulici č. 158 proběhl dne 20. 1.
2015 další, v pořadí už 6. kontrolní den.
Podobně jako při předchozím
kontrolním dnu se nejprve konala prohlídka areálu, kde byly přímo na místě podány informace a
ukázány výsledky o dalším postupu sanačních prací.
Poté v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje následovala prezentace, která shrnula období od října do konce roku
2014, začátek letošního roku a celkové dosažené výsledky od počátku sanace.

V období od října do prosince
2014 byly v dotčeném areálu realizovány tyto práce:

- souběžně byl realizován sanační monitoring podzemních vod a půdního vzduchu
a probíhal i teplotní monitoring
- v prosinci byla u jednoho z
vrtů provedena zkušební aplikace nanoželeza (použitím nanoželeza dojde k zintenzivnění sanace podzemních vod)
V rámci prezentace byly předloženy výsledky, ve kterých bylo

shrnuto období od prosince 2013
do prosince 2014, kdy za tuto dobu bylo odčerpáno a přečištěno
5.049 m3 kontaminovaných podzemních vod. Zpět do horninového prostředí bylo zasáknuto 1.619
m3 přečištěných vod. Ventingem
bylo od zahájení prací odčerpáno z horninového prostředí cca
2.500.080 m3 kontaminovaného
půdního vzduchu a pomocí sorbce na ﬁltry s aktivním uhlím bylo
odstraněno cca 449 kg chlorovaných uhlovodíků a 2.856 kg ropných uhlovodíků.
Celkem bylo v průběhu sanačních prací od září 2013 do prosince 2014 odstraněno z horninového prostředí 3.383 kg chlorovaných uhlovodíků a 9.958 kg ropných látek.
Řízené propařování horninového prostředí v roce 2014 proběh-

lo ve třech etapách. Bylo dosaženo prohřátí na teplotu více než
80°C v celém sledovaném proﬁlu
v hloubce cca 2 – 8 m s účinností
téměř 90%.
Dále v roce 2014 byla ve 3 kolech
provedena aplikace syrovátky do
podzemních vod.
Z výsledků monitoringu je patrné, že v sanovaném území došlo
po aplikaci syrovátky k výraznému poklesu úrovně kontaminace
chlorovanými uhlovodíky.
Sanační práce probíhají v areálu
dle stanoveného harmonogramu,
ukončuje se 3. etapa a započalo se
se 4. etapou.
(V článku byly použity informace ze zápisu vypracovaného zhotovitelem.)
Hana Morávková,
odbor životního prostředí

Konání sběrného dne na posekanou trávu v roce 2015
Termíny svozů: 18.04., 23.05., 04.07. a 22.08.

Už téměř rok jsou v provozu webové stránky, na kterých jsou zveřejňována zvířata, která byla odchycena strážníky Městské policie Plzeň a poté odvezena do Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni na Borech,
Daimlerova ul. č. 1219.
Majitelé tak mají větší šanci, že své ztracené a zaběhnuté domácí
mazlíčky najdou rychleji. Od 1. 1. 2015 je nově část útulku vyhrazena
i ztraceným kočičkám. Databáze je pravidelně aktualizovaná.
Majitelé ztracených zvířat se mohou obrátit i přímo na útulek.
Tel. do útulku: 724 317 314, 724 550 333, 608 877 155
www.utulekplzen.cz

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 1

Hodina pistavení

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

09:00 – 10:00 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

10:10 – 11:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

11:20 – 12:20 hod.

Hluboká (u potravin)

13:20 – 14:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

14:30 – 15:30 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

15:40 – 16:40 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

16:50 – 17:50 hod.

UPO
Z O R N Ě N Í – Konání
sběrných dnůVELKOKAPACITNÍCH
v 1. pololetí 2012 v MOKONTEJNERŮ
Plzeň 2 – Slovany
HARMONOGRAM
PŘISTAVOVÁNÍ
Svozdva
velkokapacitních
kontejnerů
dleodpad,
harmonogramu
(na každém stanovišti
kontejnery - 1 na objemný
a komunální
druhý na biologicky rozložitelný)
Stanovišt velkokapacitního kontejneru
. 1

Hodina pistavení

Konání sběrných
dnů
v roce
2014
v MO
2 – Slovany:
Konání sběrných
dnů v roce
2015
v MO
Plzeň
2 –Plzeň
Slovany:
Termíny
svozů:
21. června,
30.asrpna,
18. října a 29. listopadu
Termín svozů:
28.03.,
16.05.,
27.06.
29.08.

Stanovišt velkokapacitního kontejneru
. 2

Hodina pistavení

Šeíková (u fotbal. stadionu)

8:00 - 9:00 hod.

Hradišt (za konenou MHD)

9:10 – 10:10 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

8:00 - 9:00 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20 – 11:20 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10 – 10:10 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20 – 13:20 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20 – 11:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

13:30 – 14:30 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

12:20 – 13:20 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá tona trolejbus)

14:40 – 15:40 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30 – 14:30 hod.

apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50 – 16:50 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40 – 15:40 hod.

únor 2012 9

únor 2015
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Zamyšlení nad rokem 2014
Rok 2014 utekl jako voda. Náš
výbor Svazu důchodců na Slovanech se za uplynulý rok pořádně
zapotil. Jedna akce střídala druhou, do toho nějaký ten zájezd,
výroční schůze, ples svíčky a je
konec roku.
Ale na jeho závěr jsme si přece jenom nechali takový velký bonbonek v podobě setkání při svíčkách
v Šeříkovce.
Zcela zaplněný sál nás doslova
ohromil. A je to moc dobře, my
opravdu nechceme, aby lidé byli
smutní a zůstávali sami. To je přece naše hlavní poslání.
O nádherný program se zasloužily p. Spinethová a p. Durasová,
doprovod na klavír obstarala p.
Vaněčková a nechyběl ani jediný
charismatický a sympatický muž
p. Roman Krebs.
Árie z operet a muzikálů nás vrá-

tily do dobré nálady a tak trochu do
vzpomínek, kdy takové operetky
byly na pořadu divadla J. K. Tyla.
Akce se za ÚMO Plzeň 2-Slovany
zúčastnil místostarosta Jan Fluxa,
který popřál všem hodně zdraví a
úspěchů do nového roku.
My, členové výboru, si uvědomujeme, že jsme velkými dlužníky
Úřadu městského obvodu Plzeň
2-Slovany. Dík patří celému vedení i všem pracovníkům za příkladné jednání, se kterým se denně setkáváme.
Vážení senioři, končím svoji
úvahu a zamyšlení slovy: „Máme
vás rádi, do přípravy akcí dáváme
opravdu všechno a vy zase nezapomínejte, že pouze život, který žijeme
pro druhé, stojí za to!“
Za výbor Svazu důchodců
Ludmila Ševčíková

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. 2., 24.
4., 26.
6., 18.29.9.
9. a 20.a11.
2012
17.2.,
21.4.,
16.6.,
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:

..............………………………………………

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dne 12. 01. 2015 oslavila 101. narozeniny paní Jarmila Vlková. K tomuto významnému životnímu jubileu oslavenkyni poblahopřál starosta MO Plzeň 2
– Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner a zástupci odboru sociálního.

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 25.2.,
29.4., 30.9.,
21.10. a 25.11.
16 do 19 hodin.
Plzeň25.3.,
2 – Slovany,
Koterovská
83,od
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
únor
2015
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Výměna průkazů osob se zdravotním postižením v roce 2015
Rok 2015 bude pro osoby se zdravotním postižením rokem výměny
všech dosud existujících typů průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Jedná se o
průkazy mimořádných výhod vydané podle předpisů platných do
31. 12. 2011 obecními úřady obcí s
rozšířenou působností a průkazy
osoby se zdravotním postižením
vydané po 01. 01. 2012 Úřadem práce České republiky.
Platnost všech dosud vydaných
průkazů končí nejpozději dnem
31. 12. 2015, a to bez ohledu na datum platnosti uvedené v tomto
průkazu. Výměna stávajících průkazů za nový typ bude probíhat po
celý rok 2015 na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky. Místně příslušným správním orgánem k výměně průkazu
je Krajská pobočka Úřadu práce
České republiky podle místa trvalého bydliště držitele průkazu.
Nové průkazy vydávané od 1. 4.
2015 budou mít zcela novou podobu, rozměrem budou odpovídat velikosti občanského průkazu, budou opatřeny ochrannými
prvky včetně hmatových symbolů pro nevidomé.
Proces výměny průkazů, zahájený začátkem letošního roku, je
legislativně upraven přechodnými opatřeními zákona č. 329/2011
Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. Pro výměnu průkazů, jejichž platnost vyznačená ve stávajícím průkazu
nekončí v letošním roce, není zapotřebí zahajovat správní řízení a
provádět nové posouzení zdravotního stavu jeho držitele. Výměna
těchto průkazů proběhne pouze
administrativně.
U průkazů, jejichž platnost vyznačená na průkazu končí v letošním roce a zároveň v letošním
roce končí i doba platnosti posud-

ku, je nezbytností zahájit správní řízení, v jehož rámci se provede i nové posouzení zdravotního stavu.
Všichni držitelé průkazů ZTP
nebo ZTP/P, kteří jsou zároveň
příjemci příspěvku na mobilitu,
obdrží od Úřadu práce ČR, krajské pobočky Plzeň, Kaplířova 7,
Plzeň, dopis, v němž budou k výměně průkazu vyzváni. U ostatních držitelů průkazů, kteří tuto
výzvu neobdrží, je zapotřebí, aby
sami příslušné pracoviště Úřadu
práce v Plzni v průběhu roku 2015
navštívili. Pokud držitel průkazu
nedá podnět k jeho výměně v letošním roce, od roku 2016 bude
možné vydat nový průkaz až po
novém posouzení zdravotního stavu, které se provede v rámci standardního správního řízení.
Vlastní proces výměny bude zahájen podáním žádosti na předepsaném tiskopise „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením.“ Tento
formulář žádosti lze získat elektronicky na www.mpsv.cz, na každém kontaktním pracovišti ÚP nebo si ho lze vyzvednout na odboru
sociálním ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
K žádosti o výměnu průkazu je potřeba doložit občanský průkaz k
ověření totožnosti, aktuální průkazovou fotografii (35x45 mm),
rodný list (není-li rodné příjmení
uvedeno v průkazu totožnosti), u
držitelů průkazů mimořádných
výhod, kteří nejsou příjemci příspěvku na mobilitu, rozhodnutí o
přiznání průkazu.
Vlastní vydávání nových typů
průkazů bude zahájeno po 1. dubnu 2015. K převzetí průkazu bude
jeho držitel úřadem práce vyzván,
za vydání uhradí správní poplatek 30 Kč. K převzetí průkazu je
nezbytné se dostavit osobně. Pokud zdravotní stav či jiné okol-

nosti osobní převzetí neumožňují, je možné k tomuto úkonu zplnomocnit jinou osobu. Podpis na
zplnomocnění však musí být úředně ověřen.
S výměnou průkazů nebude dotčen dosud existující rozsah výhod. Držitelé nových typů průkazu osoby se zdravotním postižením mají i nadále nárok na tyto výhody:

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:
a) vyhrazené místo k sezení ve
veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou
dopravu osob s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení
místenky
b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání,
zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje
nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických
zařízeních.

rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:
a) výhody uvedené v odstavcích 1 a 2
b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce
Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P,
a průvodci držitele průkazu ZTP/P může být poskytnuta sleva ze
vstupného na divadelní a ﬁlmová
představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto beneﬁty jsou nenárokové. Další nároky
osob, které jsou držiteli průkazu
TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné
právní předpisy. Těmito předpisy
jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích,
zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích,
zákon o dani z nemovitosti.

Upozorňujeme držitele průkazů ZTP a ZTP/P, kteří jsou
zároveň vlastníky parkovacího
průkazu, na končící dobu jejich
platnosti k datu 31. 12. 2015.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:
a) výhody uvedené v odstavci 1
b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi,
trolejbusy, autobusy, metrem)
c) slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a

Na základě nového průkazu osoby se zdravotním postižením bude odborem dopravy Magistrátu města Plzně,
Škroupova 5, Plzeň, vydán na
žádost občana parkovací průkaz s novou dobou platnosti.

osoby hledané Policií ČR.
Do současné doby bylo provedeno
29 šetření (27 šetření ve spolupráci s

Městskou policií). Celkem bylo vyhledáno a osloveno 88 osob, z toho
71 mužů a 17 žen.

Sociální práce a osoby bez přístřeší
Odbor sociální Úřadu městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany provádí ve
spolupráci s Městskou policií sociální šetření (depistáže) zaměřené na
osoby bez přístřeší na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a
Městského obvodu Plzeň 8 - Černice. V rámci těchto šetření jsou vyhledávány osoby bez přístřeší v lokalitách zjištěných při činnosti sociálního odboru, Městské policie nebo z podnětu občanů. Jedná se zejména o prostranství u Mostu Milénia, cyklostezky u řeky Radbuzy,
Papírenský park, pod mostem přes
řeku Úslavu v Lobzích, pěší lávka u
střelnice v Lobzích nebo hlavní nádraží ČD. Kontroly jsou zaměřeny
rovněž na zahrádkářské kolonie a
opuštěné garáže. Osobám bez pří-

střeší je nabízena pomoc při řešení
obtížné životní situace, jako například pomoc s vystavením osobních
dokladů, zaevidováním na úřadu
práce, pomoc s vyřízením nárokových dávek a poskytováno sociální poradenství ve věci zajištění základních životních potřeb (hygiena,
zdraví, strava, bydlení). V rámci poradenství jsou osobám bez přístřeší předávány seznamy ubytoven na
území města Plzně, kontakty na neziskové a církevní organizace (např.
na noclehárnu Městské charity Plzeň - Domov sv. Františka nebo Hygienický servis Střediska křesťanské pomoci) a informační letáky sociálního odboru. Strážníci Městské
policie rovněž kontrolují, zda se mezi lidmi bez přístřeší nenacházejí
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Nabídka zájezdů pro důchodce
MO Plzeň 2 - Slovany pro rok 2015
1. TOULKY STAROU PRAHOU
Prohlídka Colloredo-Mansfeldského paláce v 15 zastaveních, seznámení s historií a nejcharakterističtějšími prvky paláce. Zastávka u Betlémské kaple, návštěva historické knihovny Náprstkova muzea. Po
obědě kostel sv. Bartoloměje, prohlídka Nové scény ND. Komentované
prohlídky seznamují s historií této jedinečné stavby, s programy spojenými s Laternou Magikou, nahlédnutí do zákulisí. Večer od 19.00 hod. představení „Hašler ve Vinohradském divadle“. První režie principála Tomáše Töpfera chce potěšit a pobavit písněmi zpívanými už pátou generací, ale i překvapit dramatickým životním příběhem jejich autora.
Termín: duben 2015 (datum bude upřesněn během měsíce února 2015)
Cena: 245,- Kč se vstupy (kromě Betlémské kaple) + vstupenka divadlo – cca 270,- Kč
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 22.30 hod.

2. PO STOPÁCH UMĚLECKÝCH POKLADŮ RODU LOBKOWICZŮ
NELAHOZEVES – prohlídka památníku Antonína Dvořáka a návštěva zámku rodu Lobkowiczů s rodovou galerií. Zámek bývá nazýván „Malý Louvre“.
ROUDNICE NAD LABEM - někdejší rezidence pražských biskupů a
arcibiskupů. Na počátku 17. stol. město získal rod Lobkowiczů, kteří zde
nechali vybudovat zámek. Zámek nabízí prohlídky, kde se návštěvník dozví informace o rodu Lobkowiczů, prohlédne si nádvoří zámku, zámeckou kapli s předsálím, románský hrad, který nabízí zájemcům prohlídku s výkladem historie spojenou s degustací a ochutnávkou roudnických
vín. V bývalé jízdárně se nachází galerie umění 19. a 20. stol. (J.Čapek,
Filla, Špála, Zrzavý, Slavíček...) – možnost prohlídky v době volna. Na závěr společná prohlídka augustiánského kláštera s kostelem (sklepní jezírko) – běžně nepřístupný.
Termín: 13.05.2015
Cena: 310,- Kč, bude zajištěn společný oběd (není v ceně zájezdu)
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.
3. STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ V NEUSCHÖNAU
Procházku ve výšce 8 - 25 metrů nad zemí nabízí Stezka v korunách
stromů v Národním parku Bavorský les. Lávka dlouhá 1300 metrů je zakončena 44 metrů vysokou vyhlídkovou věží, ze které mohou návštěvníci obdivovat výhled lesní divočinou směrem k vrcholu Luzný. Opačným
směrem lze sledovat pečlivě upravenou krajinu Bavorského lesa s Alpami na obzoru. Při návštěvě sklárny v Mauthu se účastníci seznámí s
technikami výroby skla a budou si moci sami vyfouknout skleněnou kuličku a po vychladnutí si ji odnést domů. Součástí sklárny je i příjemná
kavárna, kde je možné posedět a přitom sledovat práci sklářů. Při zpáteční cestě zastávka u hraničního přechodu Philippsreuth - prohlídka
kostela sv. Boromejského a Stožecké kaple, kterou vybudovali vysídlenci ze Šumavských obcí.
Termín: 20.05.2015
Cena: 260,- Kč + vstup v SRN cca 8,- EUR
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.
4. VOGTLAND aneb za nevšedními krásami všedního dne našich
sousedů.
Ráno krátká nenáročná vycházka (cca 1,5 km) na rozhlednu na vrchu

Kapellenberg, odkud je výhled na celé historické Chebsko. Návštěva lázeňského centra v Bad Brambachu s možností ochutnání některého ze
6 pramenů. Nejslavnější je velice zdravý radonový pramen z nejsilnějšího zdroje na světě. Přejezd do skanzenu lidové architektury v Landwüstu, který ukazuje život na venkově a hospodaření od počátku 19. stol.
do poloviny 20. století. Po poledni návštěva Muzea hudebních nástrojů Markneukirchen. Sbírka muzea zahrnuje přes 3100 hudebních nástrojů, přičemž 1300 exponátů je vystaveno právě zde. Pramen v Bad Elsteru prý v r. 1795 inspiroval J. W. Goetha k eposu Herman a Dorothea.
Procházka městečkem až k originálnímu přírodnímu divadlu.
Termín: 10.06.2015
Cena: 245 ,-Kč + vstupy v SRN cca 12,- EUR
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.
5. TRADIČNÍ CHEBSKO OPĚT JINAK
DOUBRAVA – typická ukázka chebské lidové architektury - statek s
šachovnicovým hrázděním a geometrickými malbami je evropským unikátem a slouží jako skanzen. Od r. 1995 je vedle dnešního skanzenu založena i chovná stanice koní s výběrem arabských plnokrevníků z nejlepších světových stájí. Prohlídka CHEBU, včetně romantických zákoutí,
kam běžný návštěvník města nezavítá (františkánská zahrada, kostel,
kde se konala svatba Václava II., chebské divadlo, které je jedinou profesionální scénou Karlovarského kraje, ulice a zákoutí kolem hradu, kostel sv. Bartoloměje a bývalý konvent špitálníků …). Po obědě dokončení
prohlídky, interiér kostela sv. Mikuláše, návštěva Městského muzea,
kde byl zavražděn Valdštejn, včetně zhlédnutí ﬁlmu a výkladu místního
průvodce, prohlídka chebského hradu, který je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území. Cestou zpět zastávka u bývalého Henleinova statku - MANSKÝ DVŮR.
Termín: 16.09.2015
Cena: 245,- Kč, včetně vstupů, bude zajištěn společný oběd (není v ceně zájezdu).
Odjezd: 07.00 hod., návrat do 20.00 hod.

6. ADVENT V PASOVĚ
Město Pasov je známé tím, že se zde stékají tři řeky - Dunaj, Inn a Ilz,
prohlídka přístaviště, historických památek – Horní hrad Veste Oberhaus, farní kostel sv. Pavla, dóm sv. Štěpána, gotickou Radnici, návštěva krásného vánočního trhu v centru města.
Termín: 02.12.2015
Cena: 290,- Kč
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 23. 02. 2015 na ÚMO
Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, kancelář č. 112, I. patro. Zde získáte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech.
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Zateplením bytového domu úspora tepla nekončí
Většina projektů zabývajících
se osazením nových plastových
oken a zateplením objektu se
často nezmiňuje o úpravách na
straně vytápění, které jsou důležité k realizaci slíbených úspor.
Po zateplení objektu a osazení
nových plastových oken dojde
k nižší potřebě tepla, potřebný
průtok topné vody se sníží až na
polovinu původního stavu. Zároveň s průtokem se snižuje tlaková ztráta všech rozvodů v objektu i mimo něj. Tlaková ztráta se sníží až na čtvrtinu původního tlaku.
Snižování průtoku a tlaku v
soustavách s centrální dodávkou
tepla nelze jednoduše řešit na
zdroji tepla, objekty bez zateplení potřebují větší tlak, průtok
i teplotu topné vody než objekty
již zateplené.
Ideálním stavem po zateplení
objektu by bylo snížení vstupní
teploty, tlaku a průtoku dodavatelem tepla, toho bohužel nelze
docílit ve všech případech.
Jevy, které se mohou objevit po
zateplení objektu bez návaznosti na úpravu stávajícího vytápě-

„Spolehlivý správce,
poctivý makléř“
Makléř Ing. Jiří Strejc, reality@plzenskyservis.cz, tel.: 603 418 461 www.reality.plzenskyservis.cz

PRODEJ  KOUPĚ  PRONÁJEM  DAROVÁNÍ
ní, jsou např.: zvýšení hlučnosti
topení (klepání v potrubí, šumění apod.) či přetápění místností
(místnost, kterou prochází stoupací potrubí, se přetopí i jen tímto potrubím).
Důvodem nižší roční úspory

tepla, než se předpokládalo, může být např.: časté a dlouhodobé
větrání vytápěných místností
otevřenými okny bez uzavření
hlavice termostatického vytápění, otevřená mikroventilace
u nových plastových oken či ote-

vřená, výkonově velká, otopná
tělesa s hlavicí ručního ovládání
ve společných prostorách.
Pro zateplené objekty lze doporučit instalaci regulátoru diferenčního tlaku, popřípadě, bude-li to možné, přenastavení původního.
Správným nastavením nového
nebo původního regulátoru dojde k dalším úsporám tepelné
energie a eliminaci nepříjemných hlukových projevů topné
soustavy v radiátorových ventilech. Návratnost investice lze v
těchto případech předpokládat
na jeden až dva roky.
Provádíme kompletní servis
spojený se správou nemovitostí,
pokud máte dotazy z této oblasti, obraťte se na nás.

Za Plzeňský servis s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová
Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
tel.: 377 241 640, 377 457 435
e-mail: castkova@plzenskyservis.cz
www.plzenskyservis.cz

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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Měšťanská beseda oslaví kulatiny od rozsáhlé rekonstrukce
Na konci ledna uplynulo přesně 10
let ode dne, kdy byla po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2001 až 2004 slavnostně otevřena Měšťanská beseda.
Od té chvíle se třípodlažní převážně
novorenesanční budova opět stala
středobodem plzeňské kultury a během 10 let se v jejích sálech se secesní výzdobou uskutečnilo více než
5000 kulturních a společenských
akcí, tisíce středoškoláků si tu užily
maturitní ples a stovky vysokoškoláků tu složily svůj slib během promocí. Měšťanská beseda tak slouží
svým Plzeňanům přesně v duchu

zlatého nápisu nad jevištěm ve Velkém sále – Plzeň sobě.
„Měšťanská beseda hraje v Plzni
nepochybně zásadní roli a zcela po
zásluze je už více než sto let srdcem
plzeňské kultury. Historický kontext i podmínky vzniku této budovy
nás činí odpovědnými vůči odkazu
zakladatelů Měšťanské besedy, ale i
vůči všem Plzeňanům a jsme si toho
plně vědomi,“ popisuje přínos této
budovy Ivan Jáchim, ředitel Dominik centra, které Měšťanskou besedu v současné době již šestým rokem úspěšně provozuje.

U příležitosti tohoto kulatého
výročí se Plzeňané mohou těšit i
na prohlídky, které je zavedou na
běžně nepřístupná místa. „S ohledem na nabitý kulturní program a
velký počet dalších akcí musíme tyto speciální prohlídky uspořádat až
po sezóně. Naplánované je máme na
letní měsíce a všechny zájemce budeme včas informovat na našich webových stránkách, facebooku i v našich
novinách Za oponou,“ upřesňuje zá-

Seniore, buď ﬁt s cvičebními aktivitami!
V Plzni bude v nejbližší době spuštěn projekt s názvem Buď ﬁt seniore. Iniciátorem je první městský obvod, jeden ze dvou největších městských obvodů co do počtu obyvatel.
Starším lidem chce nabídnout pravidelné cvičební aktivity pod vedením profesionálů v průběhu celého
roku. Spoluúčastí magistrátního odboru sociálních služeb má být projekt dostupný i pro seniory z jiných
městských částí.
„S prvním obvodem spolupracuje
městská správa v oblasti sociálních
služeb především při akcích pro veřejnost. Jeho aktivita v podobě nového projektu pro seniory je unikátní.
Proto odbor sociálních služeb přijal nabídku na partnerství s ﬁnanční spoluúčastí, jejíž transfer muselo
schválit městské zastupitelstvo,“ uvádí Eva Herinková, náměstkyně pro
oblast školství a sociálních věcí, a
přidává jeden z argumentů pro budoucí spolupráci: „Skupinová pohybová aktivita předchází sociálnímu
vyloučení seniorů. Nemusí trávit čas
osamoceně doma, ale aktivně se svými vrstevníky. Jedná se o činnosti,
které spadají do oblasti sociálně aktivizačních služeb.“
Městský obvod Plzeň 1 považuje
podle místostarosty Jiřího Uhlíka
za důležité věnovat se ve své samosprávné činnosti seniorům, a to ne-

jen s ohledem na demograﬁcký vývoj, ale ze samé podstaty, kdy generace dříve narozených tvoří zhruba čtvrtinu veškeré populace nejen v Plzni.
„Naším záměrem je nabídnout spoluobčanům možnost, jak aktivně na
území našeho obvodu stárnout,“ říká Uhlík a nezastírá, že se nechali
inspirovat občanským sdružením
Buď Fit Seniore pod vedením zakladatele a dlouholetého profesionála v
oblasti ﬁtness Davida Hufa. V roce
2007 ve spolupráci s Městskou částí
Praha 6 založil pilotní projekt Cvičení pro seniory, který se v následujících letech výrazně rozšířil a
od roku 2009 je organizován také ve
spolupráci s Magistrátem hlavního
města Prahy.
Filozoﬁí projektu je poskytnout seniorům možnost pravidelných vhodných cvičebních aktivit pod vedením
profesionálů, a to nikoli nárazově,
ale v průběhu celého roku. „Velkým
beneﬁtem je cvičení venku na čerstvém vzduchu ve vybraných a k tomu
určených vhodných lokalitách městských parků, lesoparků a lesů. Městský obvod Plzeň 1 má historicky vytvořeny na svém katastrálním území
rekreačně kondiční okruhy a ty bychom rádi využili pro tento projekt.
Také bychom rádi na okruzích vybudovali hřiště pro další aktivity senio-

rů,“ přibližuje projekt místostarosta. Využíván by měl být pro cvičení i
velký sál bazénu na Lochotíně.
Cvičení je určené pro lidi starší 55
let. Pro ně bude připraveno několik
aktivit, které se navzájem propojují a kombinují, jako jsou například
nordic walking, cvičení na ﬁtness
hřištích, s velkými míči, zdravotní
cvičení nebo sportovní hry seniorů. „Pravidelné cvičení je prokazatelně prevencí stařecké demence a Alzheimerovy choroby. Má pochopitelně pozitivní efekt na mozek, protože
napomáhá jeho okysličování. A navíc fyzická aktivita zlepšuje náladu.
Většina lékařských studií potvrzuje,
že senioři, kteří zůstali fyzicky aktivní, jsou i v pokročilém věku v dobré
duševní kondici,“ připomíná Alena
Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu.
Informace o dílčích aktivitách
zájemci získají začátkem jara prostřednictvím webových stránek
Městského obvodu Plzeň 1 a Sociální služby města Plzně nebo v letácích, u nichž se počítá s distribucí na
jednotlivé pobočky Svazu důchodců
nebo kluby seniorů. Na projektu se
vedle prvního městského obvodu a
magistrátního odboru sociálních
služeb podílejí i další subjekty, jako je například Plavecká škola Slávie VŠ Plzeň.

stupce Měšťanské besedy Ivana Hušáková.
Rozhodnutí postavit dnešní budovu Měšťanské besedy padlo na
konci 19. století. V roce 1898 vzešel
ze 24 návrhů ten vítězný od Aloise
Čenského, který v Plzni také učil.
Stavba začala v roce 1900 a už o rok
později byla budova otevřena veřejnosti. Takřka okamžitě se stala centrem kultury a toto výsadní postavení si drží dodnes.

O lávce, zatím
bezejmenné…
CZ.1.14/3.1.00/23.02638
„Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov“

Každá nová věc by měla mít své
pojmenování. Zvláště tehdy, máli sloužit většímu okruhu lidí. Při
jejím vyslovení by totiž i ostatním
bylo hned jasné, o čem je řeč a kde
se nachází.
Tato myšlenka napadla nejenom
mě poté, co byla na Božkovském ostrově vloni slavnostně otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Slouží
všem, slouží dobře, ale nemá jméno. Zatím. A to je, myslím, škoda!
A tak vám, vážení spoluobčané,
dávám k úvaze tento návrh – zamyslete se a zašlete nám na obvodní úřad jméno či název, jak by se
mohla naše nová lávka jmenovat.
Jak se říká, víc hlav, víc nápadů,
tak proč toho nevyužít?
Své návrhy, prosím, zasílejte písemně nebo e-mailem k rukám
Mgr. Ivety Honzíkové, Koterovská
83, Plzeň 307 53, e-mail: honzikovaiv@plzen.eu.
Děkujeme vám a věříme, že z došlých námětů si jeden určitě společně vybereme.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta
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Memoriál Josefa Žaloudka vyhrál
SC Berliner, Viktoria Plzeň čtvrtá

Studenti průmyslové školy
elektrotechnické získali
evropské ﬁnance
Více než 705 miliónů korun získal
Plzeňský kraj na dotacích v uplynulých letech v různých výzvách
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II
Jihozápad. V té předposlední se
svými projekty uspělo dokonce
hned 24 středních škol zřizovaných Plzeňským krajem. Jednou
z nich je Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 plzeňském obvodu Slovany.
„S požadavkem na kvalitní vzdělávání úzce souvisí i stav školských
objektů a jejich vybavenost. Jsem
rád, že nemalá částka z Evropské
unie přispěje ke zkvalitnění vybavení jednotlivých škol rovnoměrně na území celého kraje,“ říká náměstek hejtmana pro oblasti školství, sportu, cestovního ruchu a
projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 Jiří Struček.
Výzva z července roku 2014 byla
zaměřena na rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího odborného školství. Školy a školská
zařízení, která uspěla, si tak mohou pořídit nové či modernizovat
stávající vybavení vedoucí k vyšší
efektivitě výuky (např. vybavení a
modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové
a další jinak specializované učebny, dílny). Projekty za více jak 105
mil. korun jsou z 85 % ﬁnancovány
z Evropské unie, 15 % uhradí Plzeňský kraj. Realizace všech podpoře-

V sobotu 17. ledna se v Plzni odehrál tradiční Memoriál Josefa Žaloudka,
který pravidelně spolupořádá klub FC Viktoria Plzeň. Mezi patnáctiletými
fotbalisty vyčnívali zástupci Berliner SC, kteří celé klání opanovali. Němci
tak zlomili panování českých klubů na turnaji a zároveň zhatili Viktorii Plzeň šanci na „zlatý hattrick“. Byli to totiž právě Plzeňané, kteří Memoriál
v posledních dvou letech vyhráli.
Na druhé příčce za neporaženými hráči Berlína skončila AC Sparta Praha,
které nepomohl ani zdaleka největší počet vstřelených branek na turnaji.
Bronzovou příčku obsadilo Dynamo České Budějovice, v závěsu za ním se
umístili domácí hráči Viktorie. Západočeši prohráli dva zápasy ze sedmi a
porazili dokonce i v konečné tabulce lépe postavené Budějovice, ovšem vinou tří remíz nedosáhli na medailové pozice.
Ceny nejlepším týmům i jedincům předávali místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Mgr. Pavel Janouškovec, předseda správní rady Nadace sportující mládeže
Mgr. František Berka a manažer mládeže FC Viktorie Plzeň Petr Žitek.

ných projektů by měla být ukončena do 30. 7. 2015.
V případě Vyšší odborná školy
a Střední průmyslové školy elektrotechnické jde o projekt nazvaný Moderní trendy pomocníkem
napříč výukou. Cílem realizace
projektu je zavedení nejmodernější technologie do výuky z různých
oblastí k rozšíření vědomostí žáků a studentů. Jedná se o vybavení
odborných učeben pro výuku graﬁky, fotografování a střih videa,
virtuální laboratoř pro testování a
analýzu elektrických obvodů, mobilní virtuální laboratoř a učebna pro potřeby technických předmětů. Dále bude pořízeno vybavení pro všeobecné vzdělávací předměty, jako jsou tablety, informační
systém pro ekonomické obory, pomůcky pro biologii a zkvalitnění
výuky chemie.
Na projekt této školy byla schválená evropská dotace ve výši 6 652
975 korun, celková částka projektu dosahuje 7 827 029 korun. Plzeňský kraj se tak podílí 1 174 054
korunami.

únor 201215

únor 2015
2

Energetici pomohli zatraktivnit výuku fyziky
Letošní rok končí pro Sportovní
gymnázium Plzeň více než úspěšně. Pedagogům se totiž podařilo
dokončit a dovybavit učebnu fyziky, a to i díky ﬁnančnímu příspěvku Nadace ČEZ.
Sportovní gymnázium podalo žádost o příspěvek v rámci projektu
Oranžová učebna, který vyhlásila
společnost ČEZ. V průběhu dubna
2014 Správní rada Nadace ČEZ následně schválila částku ve výši 153
014 korun na realizaci tohoto pro-

jektu pod názvem Fyzika zábavně
a experimentálně.
„Za tento ﬁnanční obnos jsme koupili přenosný počítač a multifunkční tiskárnu a především jsme doplnili experimentální systém PASCO
o další sondy a rozhraní, například
senzor elektrického náboje, teplotní
senzor, model oka, senzor pohybu a
mnohé další. Dále jsme zakoupili
pomůcky pro demonstraci jevů za
sníženého tlaku, elektromotor a pomůcky pro sestavování elektrických

obvodů,“ uvedla ředitelka Sportovního gymnázia Plzeň Mgr. Milena
Majerová.
Cílem školy je zvýšit atraktivitu
prováděných experimentů při výuce fyziky, umožnit žákům vyzkoušet si fyzikální jevy doslova „na
vlastní kůži“ a zpracovat výsledky pokusů pomocí výpočetní techniky. Očekáváme, že se naše snaha
projeví ve zvýšeném zájmu o studium technických oborů na vysokých školách.

Zápisy do mateřských
škol pro školní rok
2015/2016
1. Fáze – Vyplňování přihlášek bude probíhat v termínu od 16. 3.
do 24. 3. 2015. Přihlášku pro zápis
dítěte do MŠ je možné získat pouze
vyplněním elektronické přihlášky,
která bude dostupná na internetové adrese:
http://www.mszapis.plzen.eu
V případě, že rodiče nemají přístup k internetu, mohou se obrátit
na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, kancelář
č. 203, paní Kovářová, která žádost
do systému založí.
2. Fáze – Sběr přihlášek - bude
probíhat 25. a 26. 3. 2015 v jednotlivých MŠ v době stanovené ředitelkami MŠ
3. Fáze – Přijímací řízení - bude
probíhat od 27. 3. do 20. 4. 2015.
V tomto období obdrží rodiče informaci o přijetí/nepřijetí dítěte
do MŠ
Odbor ekonomický a poplatkový

Koncert v kostele Panny Marie Růžencové
Spolupráce Masarykovy základní školy a kláštera dominikánů se
rozšířila o další společnou akci.
Po Víkendu otevřených zahrad,
který je slovanským občanům již
známý, připravily obě instituce nový kulturní zážitek pro plzeňskou
veřejnost.
Večer dne 18. prosince 2014 se v
kostele Panny Marie Růžencové
na Jiráskově náměstí uskutečnil
„Vánoční koncert“, při kterém se
jeho návštěvníci zaposlouchali do
pastorálních písní a koled v podání Chrámového sboru při kostele
Panny Marie Růžencové a pěveckého sboru školy Beránci.
Po velice úspěšném vystoupení
na zahájení Víkendu otevřených
zahrad v červnu 2014 se počet členů školního sboru téměř zdvojnásobil a na vánoční vystoupení
se začalo připravovat více než 50
chlapců a děvčat.
Už od konce září žáci pod vedením své sbormistryně Lady Beránkové zahájili náročnou přípravu. Zkoušky probíhaly dvakrát
týdně v odpoledních hodinách a
několikrát je navštívil i sbormistr chrámového sboru Ing. Václav
Šlajs, který sestavil repertoár celého koncertu.
Na vlastní organizaci se podíleli žáci a zaměstnanci Masarykovy
základní školy. Chrámové schody
byly nasvíceny svíčkami, všichni
návštěvníci byli přivítáni pedagogy školy a obdrželi tištěný program koncertu.

Celý koncert dirigoval sbormistr chrámového sboru Ing. Šlajs a
doprovázelo jej smyčcové trio a
varhany.
Úvodní skladbu Adeste ﬁdeles zahájila recitace Klaudie Holubové,
žákyně 5. třídy, a jednotlivé části koncertu byly proloženy verši
přednesenými přímo jejich autorem, panem učitelem Martinem
Šimkem, zástupcem ředitele školy.
Varhanní pastorely střídaly skladby zpívané vždy jedním ze sborů,
ﬁnále obstarala společná série koled od Karla Steckera, jež také zaznamenala největší úspěch.
Koncert v kostele zaplněném do

posledního místečka měl obrovský
úspěch, zejména při zpěvu dětí řada diváků jen těžko skrývala dojetí. V závěru se posluchači rozloučili s účinkujícími dlouhým potleskem, a tím si vyžádali přídavek.

Proto kostelem podruhé
zazněla společně zpívaná
skladba Adeste ﬁdeles.
Při odchodu
dostali všichni návštěvníci koncertu od dětí
školy malé dárečky – keramické
rybičky, ochutnali vánoční perníčky a posilnili se svařeným vínem.
Všichni účinkující žáci, v čele s
paní sbormistryní Beránkovou,
byli druhý den v rámci školní vánoční besídky odměněni vedením
školy pamětními listy a odnesli
si i sladkou odměnu v podobě vánoční kolekce.
Závěrečné poděkování patří nejen všem divákům, organizátorům
a vystupujícím, ale i sponzorům této krásné akce, kterým byla Aestea - klinika plastické chirurgie a
ÚMO Plzeň 2 - Slovany.
Lada Beránková,
Masarykova základní škola

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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Výstava představuje malířskou mnichovskou školu
Výstava Mnichov – zářící metropole umění 1870–1918, která je instalována v Západočeské galerii
v Plzniaž do 6. dubna letošního roku, je jedním z hlavních projektů
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Na výstavě jsou zastoupeni umělci představující slavnou
malířskou mnichovskou školu,
mnichovský Jugendstil a avantgardní hnutí skupiny Der Blaue
Reiter. Jsou mezi nimi jména jako
Carl Theodor von Piloty, Gabriel
von Max, Franz von Lenbach, Wilhelm Leibl, Franz von Stuck, Vasilij Kandinskij, Alexej von Javlenskij nebo Paul Klee. Výstava zahrnuje i tvorbu českých umělců působících v Mnichově té doby – Václav
Brožík, Alfons Mucha, Joža Uprka,
Jakub Schikaneder, Emanuel Krescenc Liška, Ludvík Kuba, Jan Autengruber a další.
„Koncentrace tolika hodnotných
výtvarných děl klíčových českých
a zahraničních umělců slavné éry
Mnichovské školy, zapůjčené z několika zemí Evropy, je jedinečným příkladem naplnění myšlenky Evropského hlavního města kultury. Výstava detailně ilustruje tvůrčí spolužití mezinárodního společenství
umělců, bohémů a myslitelů v 19.
století, ale i současnou skvěle fungující českoněmeckou přeshraniční spolupráci. Ukazuje, že můžeme
stavět na velmi silných základech
společného evropského kulturního
prostoru. Plzeň je v roce 2015 zářící metropolí umění právě proto, aby
na tyto hodnoty upozornila. Věřím,
že se jí to i díky takovým projektům,
jakým je výstava Mnichov – zářící
metropole umění bude dařit,“ vyjádřil se programový ředitel Plzně
2015 Jiří Sulženko.
„Ter mín ‚zářící metropole
umění‘ v názvu výstavy je převzat ze známé novely Thomase
Manna Gladius Dei z roku 1902.
Mnichov získal v druhé polovině
19. století pověst jednoho z hlavních evropských uměleckých center, zejména když se malířství mnichovské školy stalo mezinárodně
uznávaným a oceňovaným fenoménem. Mnichov byl vyhledáván mladými umělci z celého světa, mezi
nimiž měla silné zastoupení česká
komunita. Umělci ze zemí Koruny
české tam získávali vzdělání buď
na Akademii umění, nebo v soukromých výtvarných školách. Mnichov pro ně představoval alternativu k pařížskému školení, nebo jeho
předstupeň, v rámci střední Evro-

py však předstihl další umělecká
centra, jakými byly Praha, Vídeň,
Berlín a jiné. Po nástupu secese v
90. letech 19. století se speciﬁcký
koncept mnichovské školy trans-

formoval do pluralitního spektra
uměleckých tendencí.
Ty se pak staly zárodečnou půdou pro vystoupení modernistů a
avantgardistů v prvních decenni-

ích 20. století. Pro české výtvarné
umělce byl Mnichov až do konce
„dlouhého 19. století“ za I. světové
války nadále mimořádně přitažlivý. Umění se tu těšilo výsadnímu
postavení, neboť už za doby krále
Ludvíka I. se stalo důležitou součástí politické reprezentace Bavorska a umělci, z nichž mnohým bavorské království udělilo šlechtické tituly, získali mimořádný společenský status. Některé obrazy měly takovou odezvu u publika, že byly nazývány senzačními, a dík této popularitě mohly být prezentovány na mnoha místech samostatně,“ uvádějí autoři výstavy Roman
Musil a Aleš Filip.
Na této výstavě je hlavní pozornost soustředěna na malířství, které mělo v Mnichově výsadní postavení, na kresbu a (užitou) graﬁku; dvěma díly je zastoupeno také
sochařství. Časové vymezení od
roku 1870 do roku 1918 zahrnuje období od slavné éry mnichovské školy až po konec první světové války, která změnila mapu světa, včetně jeho dosavadních kulturních center. V uvedené době se
v bavorské metropoli vyproﬁlovalo
několik hlavních uměleckých proudů: mnichovská škola náboženské
a historické malby, reprezentovaná
výraznou pedagogickou osobností Carla Theodora von Pilotyho
(mezi jeho nejvýznamnější žáky
patří pražský rodák Gabriel von
Max), přičemž díla této školy řadíme do kategorie salónního umění,
spjatého s činností Kunstvereinu;
krajinomalba, zejména z okruhu
umělecké kolonie v Dachau (jednou z jejích klíčových osobností byl
olomoucký rodák Adolf Hölzel),
Jugendstil a sdružení Mnichovské secese, disponující vlastní
výstavní a publikační platformou,
se širokým spektrem uměleckých
tendencí od naturalismu přes impresionismus až po symbolismus;
a konečně avantgardní tendence
směřující k expresionismu a abstrakci skupiny Der Blaue Reiter
(Modrý jezdec).
K výstavě vydává Západočeská
galerie v Plzni a nakladatelství
Bárta & Bárta stejnojmennou česko-německou publikaci, na jejíž
přípravě se podílel tým českých a
německých odborníků vedený historiky umění Alešem Filipem, (Masarykova univerzita v Brně) a Romanem Musilem (ředitel Západočeské galerie v Plzni). Počet stran:
243, počet reprodukcí: 168.
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