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Na Slovanech jsou nové
podzemní kontejnery

Podzemní kontejnery představují praktické a elegantní řešení třídění odpadu (bílé a barevné sklo, plasty, papír). Podzemní kontejnery jsou výhodné nejen po estetické stránce, ale mají také spoustu dalších předností. I proto se MO Plzeň 2 – Slovany rozhodl, že pro své občany několik podzemních kontejnerů pořídí. Umístění kontejnerů se nakonec uskutečnilo v celkem dvou
lokalitách: na Jiráskově náměstí a Mikulášském náměstí.
Proč právě podzemní kontejnery? „Podzemní kontejnery jsou výhodné především v tom, že jsou nenáročné na prostor a zbytečně neruší vzhled okolního prostředí. Hodí se proto k využití v historických

centrech, stejně jako v městských
parcích nebo na sídlištích,“ uvedl
starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing.
Lumír Aschenbrenner. K důležitým vlastnostem podzemních kontejnerů patří také požární bezpečnost a zamezení zpětnému vybírání odpadu. Slovany jsou první částí Plzně, kde se tyto podzemní kontejnery nachází.
Druhý městský obvod podal žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí (prioritní
osa 4. – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží). „V květnu 2014 jsme
obdrželi informaci o podpoření projektu a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby,“
uvádí místostarosta druhého plzeňského obvodu PhDr. Jan Fluxa.
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Je dobře, že si všímáme dění kolem sebe…
Není to tak často, abych se mohl tváří v tvář setkat s někým, kdo projevil osobní statečnost a pomohl někomu dalšímu. O to víc si cením příkladného postoje naší občanky ze Slovan, která pomohla
při zadržení zloděje dokonce policistům. O jejím činu píšeme uvnitř našeho iZpravodaje. Velice si vážím takových lidí, kteří si všímají dění kolem sebe.
I proto jsem 19. března přijal tuto paní na obvodní
radnici a poděkoval jí za její hrdinský čin.
Na jiném místě zpravodaje si zase můžete přečíst v rubrice „Napsali nám“ prosbu Václava Janči z Plesné na Chebsku, který nás
tímto žádá o pomoc při hledání příbuzných dozorce ﬁnanční stráže
Františka Karáska, který byl 30. září 1938 zavražděn při obraně republiky. Byl rodákem z Plzně – Božkova, kde údajně žili jeho rodiče. A tak si říkám, třeba někdo z našich občanů bude něco vědět a
dá nám zprávu. My ji zase předáme do Plesné. Třeba se to povede a
dozvíme se i vaším přičiněním něco víc o Františku Karáskovi.
Děkuji vám všem, že se na vás můžeme i s takovými záležitostmi obracet.
Lumír Aschenbrenner starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

Získaná dotace činila 90 % z uznatelných nákladů projektu.
„I když je lokalita Mikulášského
náměstí velmi frekventovaná a v těsné blízkosti tramvaje, nebyly zaznamenány žádné problémy či stížnosti. Stavební ﬁrma pracovala kvalitně a profesionálně. Stavba po-

kračovala velice rychle a již po měsíci byla realizace stavby kontejnerů v obou lokalitách kompletně dokončená,“ objasňuje průběh stavby místostarosta MO Slovany Roman Andrlík.
pokračování na str. 8

Statečná invalidní důchodkyně zadržela celostátně hledaného
Příběh statečné 55leté ženy se začal odehrávat na Slovanech před
druhou hodinou odpoledne. Ženu
uklízející dům zaujal muž, který
utíkal vnitřní částí zástavby kolem
domů na náměstí Generála Píky. Žena zpozorněla a sledovala muže, také si všimla, že Francouzskou ulicí jede krokem policejní vůz se zapnutými majáky a rychle jí došlo,
že se muž skrývá právě před těmito strážci zákona. Samozřejmě začala lovit z kapes mobil, aby policisty
upozornila, když se situace dramaticky změnila.
Policisté muže zaregistrovali,

Takhle jsem ho zamkla ...
ozvaly se výzvy jménem zákona,
kterých však muž nedbal, otočil

se a hnal se průchodem proti této ženě.
Ta prchajícímu muži ustoupila a kbelíkem pokynula k
otevřeným dveřím
domu, utíkající recidivista to pochopil tak, že dům by
mohla být výborná
skrýš a vběhl tam.
Paní bleskurychle
vytáhla ze zástěry
klíče od domu a muže tam zamkla. Pak už jen uřícené
policistce s kolegou ukázala, kde si

mají muže vyzvednout. „Když mi
maminka sdělila, že jí policisté řekli,
že chytila celostátně hledaného, byl
jsem na ni nevýslovně hrdý!“ sdělil
syn Pavel a bylo vidět, jak moc je na
maminku pyšný.
„Vaši informaci mohu jen potvrdit, naše hlídka z obvodního oddělení Slovany opravdu před necelou
hodinou ve spolupráci s místní občankou zadržela a následně předvedla 41letého muže, který byl od
26. února v pátrání. Paní děkujeme
a takovéto statečnosti občanů si vážíme!“ potvrdila tisková mluvčí plzeňské policie.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 31. 03. 2015
ZMO přijalo celkem 17 usnesení,
z nichž vybírám:
- schválilo dílčí závěrečný účet a
účetní závěrku MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014;

po ﬁnančním vypořádání MO
Plzeň 2 – Slovany roku 2014, k
01. 01. 2015, rozpočet účelových
fondů na rok 2015 a rozpočtové
opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2015;

- schválilo stav účelových fondů

- schválilo úpravu a doplně-

ní plánu investiční
činnosti MO Plzeň
2 – Slovany na rok
2015;
- vzalo na vědomí informaci o připomínkách a požadavcích obyvatel

Slavnosti svobody Plzeň
70. výročí osvobození Plzně americkou armádou
1. – 6. května 2015
70. výročí osvobození města americkou armádou oslaví Plzeň letos
již po dvacáté páté od roku 1989
svobodně. V prvním květnovém
týdnu se město ponoří do atmosféry května roku 1945. Tu budou vytvářet vojenské historické tábory, swingová hudba i lidové veselice, výstavy, scénky připomínající osvobozovací akce, i tradiční pietní akty. V neděli 3. května se můžete těšit na Convoy of Liberty, ko-

lonu vojenských historických vozidel, která letos představí více než
300 vozidel. V koloně se již tradičně svezou i samotní veteráni, kteří
jsou hlavními hosty Slavností svobody Plzeň.
Pietní akty a odhalení pomníku G. S. Pattona
Setkání s americkými a belgickými veterány a jejich rodinami

Slavnosti svobody Plzeň
1.–6. května 2015

www.slavnostisvobody.cz

Partneři projektu:

- vzalo na vědomí informativní zprávu:
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
02-03/2015;

Megakoncert skupiny Lynyrd
Skynyrd pátek 1. května, plochá
dráha Borská pole
- nejlepší kapela amerického jižanského rocku vystoupí poprvé v
České republice

Prezentace české a americké
armády (Armádní střelecký stadion Lobzy)
- rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje

Convoy of Liberty neděle 3.
května
- přehlídka tří set vojenských historických vozů a současné techniky Armády ČR

Military kempy s ukázkami
zbraní, vojenské techniky a života v táboře
- výcvik vojáků a údržba zbraní,
polní kuchyně, ošetřovny, tiskoviny a osobní věci, dobové kostýmy

Patton Memorial Pilsen
- unikátní expozice v ČR věnovaná americké armádě

Součást programu

70. výročí osvobození

k nevyhovujícímu stavu povrchů
komunikací a chodníků na Slovanské aleji;

Pietní akty a odhalení
pomníku G. S. Pattona
Setkání s americkými a belgickými veterány
Prezentace české a americké armády
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje
Military kempy s ukázkami zbraní,
vojenské techniky a života v táboře
Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd
pátek 1. května, plochá dráha Borská pole
Convoy of Liberty – neděle 3. května
Patton Memorial Pilsen
unikátní expozice v ČR věnovaná
americké armádě
Kulturní program navozující
atmosféru května 1945

Kulturní program navozující
atmosféru května 1945
- lidové veselice a tančírny
- dobová i současná hudba (swing,
jazz, současná folková a rocková
scéna)
- program Českého rozhlasu
- originální slavnostní večer připomínající oslavy osvobození v
květnu 1945
- fotbalové utkání mezi plzeňskou
Viktorií a americkými vojáky
- historické scénky
- dobové trhy

Slavnosti svobody - 70. výročí osvobození Plzně americkou
armádou
Z Normandie až do Plzně ….
Více na
www.slavnostisvobody.cz

kontakty:
Magistrát města Plzně
Odbor prezentace a marketingu
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
www.slavnostisvobody.cz
www.facebook.com/
slavnostisvobody
Turistické informační centrum
města Plzně
náměstí Republiky 41, 301 00
Plzeň
Email: info@visitplzen.eu
Telefon: +420 378 035 330
www.visitplzen.eu
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
- souhlasila s návrhem
úpravy a doplněním plánu investiční
činnosti MO
Plzeň 2 - Slovany na rok
2015 a současně jej doporučila Zastupitelstvu městského obvodu
Plzeň 2 – Slo-

Jednání RMO dne 18. 02. 2015
RMO přijala celkem 9 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila plán kontrol 12 mateřských škol, příspěvkových organizací, pro které RMO Plzeň 2 – Slovany vykonává funkci zřizovatele,
na rok 2015;
- doporučila udělení Umělecké
ceny města Plzně za celoživotní dílo
akademickému malíři Pavlu Maurovi;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

vany ke schválení;
Jednání RMO dne 18. 03. 2015
RMO přijala celkem 26 usnesení, z nichž vybírám:

- schválila jako nejvhodnější nabídku na „nájemce objektu občer-

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO
PLZEŇ 2 – SLOVANY
Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale
u nás se začíná objevovat až v poslední době a poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho
úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí
čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací,
které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače.

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

stvení v areá l u Š KO DA
SPORT PARK
Malostranská
ul., v Plzni“
nabídku č. 1:
Jiří Průcha,
Rychtaříkova 2167/32, 326
00 Plzeň, IČO:
62626833, za cenu 112.000,Kč/rok;

- doporučila vedení města Plzně řešit nevyhovující stav povrchů
komunikací a chodníků na Slovanské aleji dostupnými technickými
a ﬁnančními prostředky v co nejkratší možné době, zejména s ohledem na výměnu dlažebních kostek
za asfaltový povrch po celé délce
komunikace Slovanská alej v úseku Francouzská – náměstí Milady

Horákové;

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila
vyhlášení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby: „Kulturní
dům – Šeříková ulice, stavební úpravy
– III. etapa“,
znění smlouvy
o dílo a složení

hodnotící komise;
- doporučila Zastupitelstvu
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany schválit název nově vznikající ulice v k. ú. Bručná, která ústí z okružní křižovatky u Koterova a pokračuje kolem areálu VGP
Park Plzeň Bručná – „U PŘIVADĚČE“;

Hlídky budou mobilnější
Strážníci na Slovanech získali nový dopravní prostředek - nové služební jízdní kolo. Věcný dar předali veliteli obvodní služebny Městské policie
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Ohlédnutí za rokem 2011

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.
Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poštovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat činnost za rok 2011 na výroční členské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomínky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.
Závěrem mi dovolte připomenout
slova let,
Karla
Čapka:
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na Zelenou
Zelenou linku
linku

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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Staročeské vepřové hody
proběhly v Koterově

Jaro v kostele U Ježíška
16. dubna – 19.00 Koncert Vlaďky
Bauerové. Míša Leicht jako host

slava Brože, varhaníka, který na
nástroj hrál v 70. letech

4. května – 19.00 Koncert Barbory Haasové - ﬂétna, Davida Kováře - klarinet a Matouše Křiváčka - fagot
----------------------------------------------

20.45-21.45 - Ježíšek pod zemí, nad zemí i zvonící – prohlídka krypty, kostela a varhan. Děti
si budou moci zazvonit na Ježíškův zvon.

Noc kostelů U Ježíška
www.nockostelu.cz

22.00 - Ježíšek potřetí v gospelovém hávu – vystoupí Touch
of Gospel

17.00-17.05 - Zahájení Noci
kostelů U Ježíška

Vepřové hody v hasičské zbrojnici v Koterově si nenechali ujít
místní ani přespolní vyznavači
dobrého jídla a pití. V sobotu 14.
2. 2015 se u hasičů sešli všichni ti,
kterým lahodí dobroty ze zabijačky a nepohrdli ani dobře vychlazeným pivem.
Labužníci nemeškali a v hasičské

zbrojnici se začali shromažďovat už
před 14. hodinou, kdy byla akce zahájena. O vepřový guláš, jelítka, jitrnice, tlačenku nebo „prdelačku“
byl velký zájem. Brzy byla proto
celá hasičská zbrojnice plná hladových strávníků. Posezení přítomnému osazenstvu zpříjemňoval muzikant.

17.05- 17.45 - Ježíšek akordeonový – vystoupí akordeonový soubor UNIVERSE ZUŠ Sokolovská

23.00-24.00 - Ježíšek medituje. V tichu jedinečného plzeňského kostela si můžete uspořádat
myšlenky, pomodlit se, nebo jen
tak posedět.

17.45-18.45 - Ježíšek pod zemí, nad zemí i zvonící – prohlídka krypty, kostela a varhan. Děti
si budou moci zazvonit na Ježíškův zvon.

----------------------------------------------------17.00-19.00 - Tvůrčí dílna pro
děti s výtvarným oddělením
ZUŠ Chválenická pod vedením
Milušky Noskové

19.00-19.30 - Ježíšek komentovaný – historie kostela slovem
i obrazem

17.00 – 24.00 Gesú Bambino
Caffé
Vyhlášená plzeňská kavárna Il
Mio Café připraví pro poutníky
opět po roce svoje vynikající občerstvení v italském duchu.

19.30-20.00 - Jak Ježíšek k varhanám přišel – jak se vracely varhany do svého domova k Ježíšku
20.00-20.30 - Ježíškovy varhany – varhanní koncert Ing. Jaro-

OT poádá

21. roník

veejné cyklistické jízdy

nejvtší a nejmasovjší svého charakteru v západních echách

trasy:

silniní
horská
dtská

start:

u Kamenného rybníka v Bolevci
6.00 – 9.00 hodin dlouhé trasy
9.00 – 11.00 hodin krátké trasy

cíl:

12.00 – 17.00 hodin v míst startu

odmna:

35 , 60 , 100 , 150 km
30 , 55 , 80 km
15 km

diplom, suvenýr, samolepka

startovné: dosplí 25,-K, dti do 10let 10,-K
pekvapení: láhve, košíky, kód.zámky, epice a jiný cyklomateriál
info: mobil. : 725 290 782
http: www.nakolezplzne.cz
mail: nakolezplzne@seznam.cz
Pro úastníky i diváky pipravujeme malé pekvapení.
Ve spolupráci s plzeským prodejcem kolobžek a skládacích kol, prodejnou KOLOBHsport,
budou moci všichni zúastnní vyzkoušet jízdu na lehokolech a lehotíkolkách znaky AZUB.
budou moci otestovat vtšínu model skládacích kol TERN a kolobžek pro dosplé.

SSeezznnaam
mttee ss ppoozzvváánnkkoouu vvššeecchhnnyy ccyykklliissttyy aa ppiijjee
ttee ss nniim
mii kk nnáám
m nnaa aakkccii

Veškeré informace a rezervace na
kontaktech Alena Kozáková, 602
549 220, alena@kozaci.cz .

Plzeňský festival volného času
Plzeňský festival volného času bude ve dnech
22. - 23. 5. 2015 ve Chvojkových lomech v PlzniSlovanech.
Plzeňský festival volného času
je festivalem nestátních neziskových
organizací pracujících s dětmi a mládeží a přehlídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež v Plzeňském
kraji. Akce přímo volně navazuje
na celostátní akci Bambiriáda, která byla v loňském roce rovněž pořádána PKRDM ve Chvojkových lomech. V letošním roce Česká rada
dětí a mládeže nebude již Bambiriádu pořádat. Nicméně některé krajské rady dětí a mládeže se rozhodly
navázat na 16 let dlouhou tradici akce a pořádají obdobné akce s cílem
propagovat neziskové organizace v
kraji sami pod jinými názvy. Plzeňský festival volného času se uskuteční s ﬁnanční podporou Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Festival slouží pro propagaci a se-

tkávání (navazování vazeb) nestátních neziskových organizací, které
se věnují činnostem spojeným s výchovou dětí a
mládeže. Zároveň je prostřednictvím jednotlivých účastníků
akce z řad spolků a jiných NNO představena široká škála volnočasových
aktivit, které je možno v Plzni (resp.
v Plzeňském kraji) najít.
Předpokládaný počet účastníků na
základě odhadu dle minulých ročníků je cca 5000 účastníků různých
věkových skupin. Největší skupinu tvoří právě děti a mládež do 26
let, kde počet účastníků odhadujeme na cca 3000.
Přínosem pro všechny zúčastněné je nejen seznámení se s nabídkou volnočasových aktivit jako takových, ale zejména seznámení se přímo se zástupci jednotlivých pořádajících organizací. Již tradičně budou
na dopolední program prvního dne
pozvány mateřské školy a základní
školy z Plzně.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2014 k 31. 12. v tisících Kč
v tis. K

Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

v tis. K

Provozní výdaje

ROZPOET

Skutenost Zbývá erpat

Daové

4 840

5 507

-667

Místní a zastupitelské orgány

6 066

4 977

1 089

Správní poplatky

1 340

1 571

-231

Místní správa

40643

38684

1 959

Poplatek ze ps

1 100

1 065

35

100

61

39

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 400

1 540

-140

Ostatní finanní výdaje-rezerva

93

0

93

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

1 218

-218

Zvláštní veterinární pée

250

80

170

Poplatek z provozování VHP

0

0

0

Komunikace

14 851

14 067

784

Poplatek za zneišování ovzduší

0

0

0

Propagace

456

410

46

Zrušené místní poplatky

0

113

-113

Vodní hospodáství

2 298

2 140

158

12 008

12 898

-890

Píspvky na provoz MŠ, jeslí

13 884

13 884

0

Píjmy z pronájmu pozemk SVS

4 500

4 939

-439

Údržba a opravy MŠ vetn zahrad

2 977

2 723

254

Píjmy-separace odpad EKO-KOM

4 000

3 971

29

Dary a dotace dle usn. ZMO a RMO

1 364

1 335

29

50

22

28

Volný as dtí a mládeže

504

368

136

Píjmy z poskytovaných služeb

852

865

-13

Nakládání s majetkem obce

4 420

3 654

766

Sankní platby

243

305

-62

Odpady

7 926

7 850

76

0

34

-34

Pée o vzhled obce a veejnou zele

13 170

11 853

1 317

2 060

2 340

-280

Komunální služby - WC, územní rozvoj

5 306

5 193

113

303

422

-119

Pohebné

80

18

62

3 696

3 696

0

Jednotky sboru dobrovolných hasi

1 594

1 523

71

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

144 068

149 113

-5 045

Tisk Informaního zpravodaje MO 2

360

353

7

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

133 272

139 529

-6 257

Kulturní a zájmová innost pro obany

973

900

73

Použití vlastních fond (+)

14 048

12 836

1 212

Volby, Referendum, Povodn

1 273

1 776

-503

- fond rezerv a rozvoje

11 627

10 705

922

erpání sociálního fondu

2421

2131

290

2 421

2 131

290

Koterovská náves

111

108

3

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

-3 252

-3 252

0

Bezpenost oban

91

54

37

- pevody na MMP

-1 704

-1 704

0

SOUET

121 211

114 142

7 069

- fond sociální

-1 548

-1 548

0

Kapitálové výdaje

43 401

42 412

989

164 612

171 214

-5 277

Investice staveb. a majetkové

42 903

41 916

987

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2014

20 544

Investice ostatní

498

496

2

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2014

164 612

CELKEM výdaje

164 612

156 554

8 058

Financování MO P2 - Slovany v roce 2014

144 068

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

14 660
Ing. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP

únor
2012
duben
2015
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Otevíráme novou
mateřskou školu
Od 1. září 2015 bude v Plzni otevřena nová mateřská škola, která
vznikne na Mikulášském náměstí
8. V současné době zde sídlí 80. MŠ,
která svoji činnost ukončí na konci
června. Během prázdnin pak budova projde rekonstrukcí a modernizací, aby mohla 1. září nabídnout
příjemnější vzhled a krásné rodinné prostředí.
A jak se bude lišit toto zařízení od
ostatních mateřských škol? Nejen,
že se zde setkáte s individuálním
přístupem k dítěti, s nadstandardní nabídkou tvořivých činností, ale
budete mít možnost přivést své dítě i v jakoukoli denní dobu a také
si je vyzvednout tehdy, kdy budete
potřebovat.
Mateřská škola má v nabídce i
dvojjazyčné třídy, kde se děti v přirozeném prostředí seznamují s anglickým jazykem. Tak, jak se děti od narození učí mluvit od svých
nejbližších, stejně tak vnímají i cizí jazyk – přímou metodou, při hře,
při tvůrčích činnostech, nápodobou, přirozeně a bez překladu. Mateřská škola má akreditaci MŠMT
a všichni zaměstnanci mají peda-

gogické vzdělání a potřebnou kvaliﬁkaci.
Samozřejmostí je vlastní kuchyně
a školní jídelna, která bude podporovat zdravou výživu dětí a respektovat i jejich výživové zvláštnosti. I
když se mateřská škola nachází blízko centra Plzně – na Mikulášském
náměstí, disponuje krásně upravenou zahradou s venkovní terasou a
volnočasovým vybavením pro hry a
celkové vyžití dětí. V nabídce jsou
také aktivity pro rodiče s dětmi a
pro rodiče s hlídáním dětí (cvičení
rodičů s dětmi, keramika pro rodiče s dětmi, výuka cizích jazyků pro
rodiče a jiné).
Kapacita MŠ je 75 míst a v současné době probíhají zápisy pro příští
školní rok. Elektronickou přihlášku najdete na
www.elementaria.cz
Provozovatelem školky je Soukromá základní škola Elementária, která má v Plzni již více jak dvacetiletou tradici.
Bližší informace získáte: PaedDr.
Eva Růžičková, tel.: 604 357 718,
email: ruzickova@elementaria.cz.

Úplná uzavírka silnice
č. III/18019a K Hrádku
V současné době probíhá úplná uzavírka silnice č. III/18019a K
Hrádku (úsek od dopravní značky IS12b „Konec obce“ až ke křižovatce s ulicí Nákupní – odbočka k TESCO). Důvodem jsou stavební práce – rekonstrukce povrchu, sanace komunikace, odvodnění komunikace.
Objízdné trasy:
- Po silnici III/18019a K Hrádku,
III/18019a K Fořtovně, dále po I/26
Rokycanská, dále po místní komunikaci Dlouhá, Revoluční, Rolnické náměstí, Lobezská, dále po sil-

nici III/18019 Sušická a zpět na
III/18019a K Hrádku
- Od Letkova po silnici II/180, dále po I/26 Rokycanská a zpět na
III/18019a K Fořtovně, K Hrádku
V době uzavírky silnice se počítá
s možností příjezdu ke hřbitovu a k
nemovitosti umístěné směrem blíže
k Tescu tak, aby byl zachován příjezd buď od Božkova nebo od Tesca. Informace o aktuální situaci bude možno získat na tel. 377 320 871,
mob: 737 285 633
Předpokládaný termín ukončení prací je 30. června 2015.

Rekonstrukce vnitrobloku
začne v červenci
Městský obvod Plzeň 2-Slovany
má v plánu pro letošní rok rekonstruovat vnitroblok Koterovská –
Chvojkovy lomy. Maximálně čtyři miliony korun by mohl získat z
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť vyhlášeného
Ministerstvem pro místní rozvoj.
Žádost o dotaci již schválilo městské zastupitelstvo.
Nyní je projekt na regeneraci sídliště Plzeň – Slovany v jeho centrální části aktualizován. Zahrnuje i rekonstrukci vnitrobloku Koterovská
– Chvojkovy lomy, jehož součástí je
komplexní revitalizace celého rozsáhlého území mezi bytovými domy při Koterovské.
Upraveny budou povrchy obslužných komunikací, parkovišť pro
osobní automobily, chodníků, cest,
zeleně včetně sadových úprav. Projekt je jednou z dalších investičních
akcí postupné regenerace sídliště
Slovany. V minulých letech se na-

příklad realizovala za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj úprava vnitrobloku náměstí Generála Píky - Lužická – Jablonského – Habrmannova.
Současný projekt je stavebně připraven. Předpokládá se, že práce
budou prováděny v termínu od července letošního roku do dubna 2016.
Podmínkou pro stavbu je přeložka
energetického zařízení NN, která
musí být realizována nejpozději se
zahájením stavby rekonstrukce vnitrobloku. Přestože 18. 11. 2014 byla
na ČEZ podaná žádost, není dosud
jisté, zda ji v požadovaném termínu
bude schopen zajistit. V případě,
že by do doby rozhodnutí o přidělení dotace nebylo možno garantovat
termín zahájení stavebních prací,
bude žádost o dotaci stažena.
Rozpočtové náklady projektu jsou
odhadnuty na 23 milionů korun, z
toho výše dotace by mohla dosáhnout 4 milionů korun.

Vodu bude dezinﬁkovat UV záření
Město Plzeň požádá o dotaci z Programu státní podpory sportu pro
rok 2015 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na pokrytí části nákladů spojených s nákupem a
montáží UV systému pro dezinfekci bazénové vody ve velkém bazénu
a dvou vířivkách v plaveckém areálu Slovany.
Dezinfekce vody UV zářením je
progresivní technologický způsob
zabezpečení vody. Jde o fyzikální způsob sanitace vody bez vlivu
na chemické složení vody. Na proces likvidace bakterií i jejich sporů a virů má vliv krátkovlnné záření o vlnové délce cca 250 μm. Úprava UV paprsky nemění chemické
vlastnosti vody, její chuť, nezpůsobuje zápach.

Výhodou metody je, že nemůže dojít k předávkování jako u chemických způsobů sanitace vody.
Instalací tohoto zařízení dojde
ke snížení hodnot vázaného chlóru, zvýší se kvalita desinfekce bazénových vod a dojde k úspoře provozních nákladů na nákup a spotřebu dávkované bazénové chemie
a úspoře spotřeby energií. Osazením UV systému dojde ke zkvalitnění bazénové vody, a tím ke zlepšení podmínek plavání všech návštěvníků areálu.
Projekt předpokládá 30% spoluúčast města na ﬁnancování způsobilých nákladů projektu. Celkové náklady na dodávku a montáž zařízení představují dva miliony korun
včetně DPH.
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Čtvrtina spotřebičů
stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních
kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu.
Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost. Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví
a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje
každou dodávku ke zpracovateli.
Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím
někdo odstřihl kompresor, jedna
měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale
dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím
ﬁnanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných
míst proti zlodějům.

Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez
technologických částí, které jsou
podstatné pro jeho klasiﬁkaci.“
Toto ustanovení ELEKTROWIN
upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o
které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým
ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad
předmětem úpravy, využití nebo
odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci
spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze
spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat.
Pro nás všechny to znamená, že
za jeho likvidaci zaplatíme sami.
Informační a osvětový materiál
společnosti ELEKTROWIN a.s. (tato společnost jako smluvní partner
zajišťuje zpětný odběr vybraných
elektrospotřebičů i v našem městském obvodě).

Proč se recyklují nefunkční
úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a
jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je
důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí
před nebezpečnou rtutí, která je v
těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce
jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje 95 –100 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou
recyklací osvětlovacích zařízení
se od roku 2005 zabývá neziskový
kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro náš
městský obvod. Naši obyvatelé mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Koterovská 522/168 nebo Lobezská 15a, případně v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží
zářivky do specializovaných recyklačních ﬁrem, kde jsou z nich pro
opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu
použít v kovovýrobě, například pro
součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce.
Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze
zářivek se používá jako technický
materiál nebo i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v
roce 2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel, stále téměř 60 % českých
domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
(Převzatý informační a osvětový
materiál společnosti EKOLAMP
s.r.o.)

Řekněte své k budoucnosti dopravy v Plzni
V Plzni se zpracovává Plán udržitelné mobility Plzně. Plán bude shrnovat všechny aktivity a projekty,
které budou v příštích 10 letech v oblasti dopravy v Plzni realizovány.
Protože se doprava týká úplně každého v Plzni, bude mít každý možnost se vyjádřit k tomu, jakým směrem by se doprava v Plzni měla vyvíjet. V průběhu dubna proběhne
dotazníkové šetření v ulicích města Plzně a zároveň může každý vyplnit dotazník na webu www.mobilita-plzen.cz.
Prvním krokem, který již proběhl, byl rozsáhlý průzkum toho, jak
se Plzeňané v jeden běžný pracovní
den po městě pohybovali, jakými
prostředky a jak daleko cestovali a
jak s tím byli spokojeni.
Výstupy ukazují, že ve sledované
dny se v druhém plzeňském obvodě, ve srovnání s průměrem v Plzni,
chodilo více pěšky a také více jezdilo MHD. V cestování na kole se liší
obyvatelé Slovan a Petrohradu, kteří jezdí více než je v Plzni průměr,
a obyvatelé ostatních částí obvodu,
kteří jezdí stejně často jako ostatní
Plzeňáci. Další výstupy z průzkumu
jsou také k dispozici na webu www.
mobilita-plzen.cz.
Z hlediska celé Plzně výstupy prů-

zkumu ukazují,
...že MHD je stále nejpoužívanější druh dopravy v
Plzni. Její podíl přesahuje 47%.
… že 25% cest autem Plzeňanů je kratších než 4 km.
... že nejčastěji cestují obyvatelé Plzně a okolí
do práce 31% a za nákupy
23%, téměř 70 % Plzeňanů
by nezměnilo využití auta,
ani kdyby pohonné hmoty
stály 50 Kč/l a 41% lidí jezdí MHD po Plzni nyní více,
než jezdili před 5 lety. Další výstupy z průzkumu jsou
dostupné na www.mobilitaplzen.cz.
„Průzkum slouží jako podklad pro zpracování Plánu mobility
pro Plzeň,“ sdělil ing. Daniel Šesták ze společnosti MottMac Donald,
která zajišťuje odborné vedení procesu. „Plán mobility je soubor aktivit, jejichž cílem je zajistit udržitelný dopravní systém. Bude se zabývat
všemi druhy dopravy od pěší či cyklistické, MHD až k individuální automobilové. Podobné plány se zpracovávají také v Ostravě, Brně a dalších velkých městech v ČR,“ dodává
Šesták. Cílem toho plzeňského je

jednak zajistit dostupnost dopravy
všem a zlepšit její bezpečnost, ale
také snížit dopravou produkované
znečištění a zatraktivnit a zlepšit
kvalitu městského prostředí. Plán
mobility města Plzně zpracovává
Útvar koordinace evropských projektů společně s Útvarem koncepce
a rozvoje, Správou veřejného statku
a Plzeňskými městskými dopravními podniky.
Každý, kdo má zájem se dozvědět
více o tom, jak se do procesu zapojit,

se také může obrátit na Pavlu Dusíkovou CpKP západní Čechy (tel.
377329558, e-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz). Zapojení občanů je podpořeno
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci EHP fondů.
Doprava ovlivňuje život Plzeňanů každý den, Plán mobility ji ovlivní na příští desetiletí. Řekněte své k tomu, jakým
směrem se bude doprava v Plzni rozvíjet.
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Koncepce bezpečnosti zahrne policii, problémové lokality i MHD
Pracovní týmy z různých resortů
plzeňského magistrátu i mimo něj
připravují koncepci bezpečnosti na
území města. Rozsáhlý materiál, který bude čerpat z již vyhotovených a
také z aktuálně zpracovávaných analýz, vymezí roli a fungování městské
policie, navrhne zajištění pořádku v
městské hromadné dopravě, vytipuje plzeňské lokality, v nichž je nutné
zvýšit dohled a podobně. První verze dokumentu bude hotova na podzim, poté jej dostanou k projednání
zástupci městských obvodů, následně půjde do zastupitelstva.
„Bezpečnost je vnímána jako jedna z hlavních priorit města Plzně, a
tak k tomuto tématu také přistupujeme,“ řekl primátor Martin Zrzavecký, jenž má problematiku na starost.
Podle něj koncepce navrhne opatření, která posunou městskou policii

a oblast bezpečnosti dál. „Pro městskou policii to bude ucelený materiál,
jenž jí umožní dlouhodobě plánovat
svou práci,“ uvedl.
Cílem městské policie bude pomáhat občanům, spolupracovat s nimi,
plánuje se posílení prevence. „Chceme ze strážníka sejmout nálepku botičkáře a toho, kdo jen pokutuje,“
vysvětlil Martin Zrzavecký. Zpracovávat se bude analýza hospodaření
městské policie, tipovat se budou i
lokality, kam umístit služebny, jež
už kapacitně nestačí. Záměr počítá se čtyřmi velkými služebnami ve
čtyřech největších obvodech. Z nich
by bylo možné obsluhovat obvody
menší, v těch by ale mohly vzniknout i stanice.
Nově by mělo být území města rozděleno na zhruba polovinu ze stávajících 62 okrsků, na každý bude dohlí-

Na Slovanech jsou nové podzemní...
dokončení ze str. 1
Celkové náklady stavby podzemních kontejnerů včetně zákonem
stanovených dozorů, projektové a
inženýrské činnosti činily 1.988.833,Kč. Celková cena stavby se vyšplhala na 1.734.293,-Kč, jedno stání vyšlo
na 867.147,- Kč. Přiznaná dotace byla ve výši 1.649.796,80,-Kč.
Každý z jednotlivých podzemních
kontejnerů má objem 3m3. Předpokládaná frekvence svozů je 1x týdně
pro papír a plasty a 1x měsíčně pro
sklo. Odkládání odpadu vedle vhozů
je zakázáno a bude také sankciováno. Občany proto žádáme, aby neukládali odpad vedle nádob a pro objemnější odpady využívali sběrné

dny nebo sběrné dvory.
Při udržování pořádku okolo podzemních kontejnerů na Mikulášském náměstí bude mimo jiné pomáhat také kamerový systém, který byl instalovaný v roce 2014. Kamery jsou napojeny přímo na dohledové pracoviště MKS Plzeň, kde
je zajištěn nepřetržitý dohled 24 hodin denně.

Důležité upozornění!!!
Před vhozením odpadu jej upravte
tak, aby nedošlo k ucpání
vnitřního průchodu do kontejneru.
PAPÍR: Nevhazujete celé krabice ani
jiný objemný papírový odpad.
PLASTY: Nevhazujte plné tašky, ale
jednotlivě sešlápnuté lahve!

žet okrskový strážník. Ten se zaměří
na stav veřejného pořádku v přidělené lokalitě, černé skládky, rozbité
prolézačky, drobné krádeže atd. Informace o nich přenese přímo k vedení městských obvodů, ve vážnějších případech k Policii ČR. Strážníkům odcházejícím do důchodu by
město mohlo nabídnout dohled nad
sportovišti u základních škol. Koncepce zahrne také lokality, v nichž
je třeba zvýšit dohled, o čemž se
jedná s dopravními podniky i státní policií.
Speciální tým složený ze zástupců
městské hromadné dopravy, neziskových organizací i dalších odborníků
řeší problém nepřizpůsobivých lidí,
kteří znečišťují vozy a nerespektují
přepravní řád. Revizoři už absolvovali školení, jak se chovat k nepřizpůsobivým cestujícím, nově mají

strážníci MHD zdarma. Odborníci
řeší i to, jaké mají kompetence řidiči vozidel městské dopravy a jaké by
jim ještě bylo možné dát.
Podle šéfa Odboru bezpečnosti
a prevence kriminality Magistrátu města Plzně Aleše Průši dostane
novou podobu i projekt bezpečného města, a to včetně portálu a loga.
„Náš odbor nyní vyhodnocuje pětileté
fungování tohoto projektu, jeho plusy
a minusy. Analýza bude hotová do léta,“ doplnil Aleš Průša.
Úkolem bude také nadále prohlubovat spolupráci se státní policií,
již se město snaží podporovat i prostřednictvím každoročně vypisovaného dotačního titulu ve výši zhruba
půl milionu korun. Aktuálně město
podporuje i aktivity plzeňské policie, která nyní kampaní oslovuje zájemce o práci u Policie ČR.

Konání sběrného dne na posekanou trávu v roce 2015
Termíny svozů: 18.04., 23.05., 04.07. a 22.08.
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
Svoz
kontejnerů
dle harmonogramu
(na každém stanovišti
dvavelkokapacitních
kontejnery - jeden na objemný
a komunální
odpad, 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:27.06.
21. června,
30. srpna, 18. října a 29. listopadu
Termín svozů:
16.05.,
a 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.
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Čtení sluší každému!
Přemíra techniky, která dnešní děti obklopuje, je důvodem, proč stále stoupá počet dětí, které nedokážou vnímat mluvený projev. Málo si
s dětmi povídáme, málo čteme pohádky, místo toho dáme dítěti do ruky tablet nebo pustíme televizi. DěFOTO: Irena Zahoříková

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

ti pak mají potíže s vyjadřováním,
slovní zásobou a soustředěním.
Klasické čtení pohádek nebo říkadel nic nenahradí. Přitom nejdůležitější je v době, kdy se rozvíjí řeč,
tedy v prvních třech letech života.
Jedním z projektů, které čtení
dětem podporují, je
březnový Týden čtení v knihovnách. Také v knihovně na Slovanech se četlo od rána do večera. Na fotografii jsou děti z nově otevřené mateřské
školy, které si přišly
se svou paní učitelkou poslechnout pohádky a prohlédnout
knihovnu.
Za OK Slovany
Ingrid Posoldová

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:
28.21.4.,
2., 24. 4.,
26. 6.,29.9.
18. 9. a
11. 2012
16.6.,
a 20.
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:

..............………………………………………

Paní Marie Behenská, nejstarší občanka MO Plzeň 2 – Slovany a současně i
nejstarší občanka České republiky, oslavila dne 2.4.2015 již své 110. narozeniny. Do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.

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
30.9., 21.10.
a 25.11. od 83,
16 do
19 hodin.
Plzeň29.4.,
2 – Slovany,
Koterovská
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
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DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 3. února 2015 oslavili diamantovou svatbu manželé Václav a Božena Šmrhovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na
další společné cestě životem popřál místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Mgr.
Pavel Janouškovec a zástupci odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Zastupitelé za KSM MO Plze 2
Vás srden zvou

Plzeň vykvetla 10 000 květy narcisů
Na podzim loňského roku občanské sdružení ENVIC zahájilo projekt Rozkvetlá Plzeň. Stalo se tak
díky podpoře programu Pěstuj prostor. Jeho smyslem bylo společně s místními občany po celé Plzni
vysázet 10 000 žlutých narcisů. Celkem se do výsadeb zapojilo téměř 1
200 lidí. A výsledek? Po šedivé zimě
radost z tisíců žlutých jarních květů
narcisek. Ale nejen to. Kdo přímo sázel, jejich blízcí a rodiny, teď jistě své
okolí, kde vykvetly „jejich“ narcisky, již nevnímají jako něco anonymního, ale jako součást svého domova. Alespoň to bylo myšlenkou celého projektu.
Ani náš městský obvod nezůstal

stranou. Rozzářené záhony narcisek můžeme vidět na mnoha místech na Slovanech
– v lokalitě U Ježíška, na nám. Milady Horákové i
generála Píky, ve
velkém kruhovém
objezdu, před radnicí, v Domově sv.
Aloise a na mnoha
dalších místech.
Celkem tu máme 14 nových, žlutě
svítících záhonů…
Z podzimního sázení vznikla celá
spousta fotograﬁí, možná se na nich
najdete - více informací vč. fotogalerie na envic-sdruzeni.cz. A prosba nakonec – z narcisek by měli mít
radost všichni, proto prosíme, netrhejte je….
OŽP ve spolupráci s OS ENVIC

Ve středu 15. dubna 2015 vás Hospic sv.
Lazara v Plzni srdečně zve na Den otevřených dveří. Mezi 10 a 17 hodinou si
můžete prohlédnout prostory hospice a
zeptat se na vše, co vás zajímá.
Další informace o hospici naleznete na
www.hsl.cz

- za úasti poslance PS PR, zastupitel za KSM
Plzeského kraje, msta Plzn a MO Plze 2 - Slovany.
Dne 22. dubna 2015 od 17,00 hodin, KD Šeíkovka.
Srden jsou zváni naši spoluobané.
Spolupoádá Místní výbor a ZO KSM Plze 2 - Slovany

Kontakt:
Hospic sv. Lazara v Plzni
Sladkovského 66,
326 00 Plzeň
tel.: 377 431 381
e-mail: hospic@hsl.cz

25. výroční založení Svazu důchodců (1990-2015)
Svaz důchodců České republiky
vznikl v roce 1990 jako nestranická
organizace s hlavním úkolem hájit
oprávněné zájmy důchodců. Všichni jeho funkcionáři pracují dobrovolně a zadarmo.
Nejprve byla činnost v Plzni řízena Městskou organizací a měla různé komise. Ustavující schůze našeho Obvodního výboru v Plzni na
Slovanech se uskutečnila 11. února 1991 a 13 důchodců bylo ochotno
budovat tuto organizaci. V jejím
čele stála paní Zdena FUKSOVÁ a
po krátké době převzal předsednictví pan Jiří EGERMAIER, který je
předsedou dodnes. Členská základna se rozšiřovala a úkoly na jednotlivé členy výboru rostly. Rádi vzpomínáme na primátora Jiřího ŠNEBERGERA i na Ing. RABOCHA a
„Nadaci 700 let města Plzně“.
Rok 1999 byl vyhlášen Valným
shromážděním OSN mezinárodním rokem seniorů, který naše or-

ganizace oslavila řadou významných akcí. Velmi dobře hodnotíme
spolupráci s ÚMO Plzeň 2 – Slovany. V začátcích jsme pracovali s H.
ŘEHULKOVOU, Ing. BEJVLEM,
Ing. BROUSKEM i s místostarostkou P. VEVERKOVOU. Velmi kvalitní a úspěšnou spolupráci máme se současným vedením úřadu,
v čele se starostou Ing. Lumírem
ASCHENBRENNEREM. Někteří
naši členové jsou v různých komisích obvodu. Pro svoji práci můžeme zdarma využívat zasedací síň i
sál v Šeříkovce.
O našich akcích jsou senioři informováni ve vývěsních skříních,
v plzeňském rozhlase, v příloze
„KULTURA“ Plzeňského deníku a
průběžně na našich přednáškách.
Důchodci od nás dostávají gratulace k životním jubileím, které s díky přijímají a vyjadřují poděkování
za to, že naše organizace chce, aby
senioři nezůstávali sami se svými

starostmi. Naše akce se zaměřují na zájezdovou činnost, procházky do okolí, přednášky cestopisné,
kulturní i návštěvy různých museí
i galerií. Několik let jsme kupovali
plavenky, nyní zajišťujeme masáženky. Během let jsme spolupracovali s VTS, kde jsme byli kolektivním členem. Za ta léta je toho opravdu hodně.
„Akademie III. věku, „Poradna
zdravé výživy“, kterou založil Svaz
důchodců spolu s Magistrátem města Plzně, a v neposlední řadě dodnes
stále velmi úspěšné gerontologické
dny za účasti předních odborníků –
lékařů a nechybějí ani nové druhy
zdravotnických pomůcek.
Stále hledáme různé osobnosti toho či onoho století. U nás ve Svazu
na Slovanech je to naprosto jasné.
Takovou osobností byl, je a bude pro
nás vždycky předseda Jiří EGERMAIER. Vybudoval zde na obvodě
silnou organizaci, která za přispění

všech členů výboru funguje velmi
dobře.
Všechny dosavadní schůze, posezení i jiné akce se neobešly
bez jeho humoru a laskavosti. Za to
všechno mu patří náš hluboký obdiv a velký dík. Zamysleme se nad
tím, že žádné společenství nemůže
žít bez svých seniorů, a to se týká i
občanů naší republiky.
Milí senioři!
Děkujeme vám za vaši spolupráci. Chceme dělat jenom pěkné akce, abyste byli spokojeni. Společně
s vámi oslavíme 25. výročí založení
Svazu v říjnu letošního roku. Věřte nám, že celý výbor opravdu nezapomíná na to: „že štěstí prožíváme,
když je rozdáváme!“
Na závěr dodávám slova spisovatelky K. Světlé: „To, co způsobuje
stárnutí, není věk, ale to, že opouštíme své ideály!“
Ludmila Ševčíková
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Kanalizace na Bručné v povodí Úslavy je prioritou
Dokončení odkanalizování bylo
vždy naší prioritou, neboť bez vyřešení této otázky jsme se nemohli zabývat dalšími problémy, které trápí zdejší obyvatele a kteří od
nás právem očekávají, že se jim budeme náležitě věnovat. Vyjma dílčích úseků v některých ulicích nemáme dodnes vyřešeny dvě oblasti
– Koterov a část Bručné, která se
nachází v povodí řeky Úslavy. Není náhodou, že obě jmenované oblasti jsou závislé na vybudování
úslavského kanalizačního sběrač
(ÚKS), jímž budou odváděny splašky do městské čistírny odpadních
vod v Jateční ulici.
Neexistence ÚKS nám všem bránila zabývat se a řešit oprávněné
požadavky obyvatel těchto lokalit.
Toto však již dnes neplatí, neboť
stavba ÚKS, rozdělená prozatím
do dvou etap, pomalu ﬁnišuje do
zdárného konce. Někdy v létě by
měla být dokončena 2. etapa stavby prozatím z provozních i ﬁnančních důvodů končící v Koterově.
Tato situace nám dovolí napojit
nedávnou dokončenou splaškovou
kanalizaci na Koterovské návsi.
Společně s tím již od konce loňského roku probíhá projektová příprava odkanalizování zby-

lé části Koterova jako předzvěst
vlastní realizace, která, jak všichni doufáme, bude následovat v co
nejkratší době samozřejmě v závislosti na ﬁnančních možnostech
města. Města proto, že tato stavba
je zařazena do celoměstských akcí hrazených z městského rozpočtu. Projektovou přípravu má na
starost odbor investic Magistrátu
města Plzně.
Stejný útvar, tedy OI MMP, v této době zajišťuje zpracování projektové dokumentace další dosud
neodkanalizované oblasti – tedy
Bručné v povodí řeky Úslavy. Jedná se o tuto oblast: ulice V Zahradách a Mezi Ploty v úseku od ulice Společné k protihlukové stěně
podél přivaděče včetně spojnice
těchto ulic u zmíněné protihlukové stěny, poslední (slepý) úsek ulice Společné od ulice Mezi Ploty, dále část Plaménkové ulice v úseku
Ovesná – Šafránová včetně napojení Šafránové ulice do Písecké. Na
druhé straně směrem do města jde
o části ulic Pěnkavova, K Rozhraní a Na Mezi opět v úseku od Společné ulice k protihlukové stěně
podél přivaděče včetně jejich vzájemného propojení a napojení na
stávající kanalizaci v křižovatce

ulic Na Brázdě a K Hůrce.
Protože dojde ke zrušení čerpací
stanice, kanalizace v ulici Na Bořích, kanalizace z oblasti ulic Na
Brázdě a K Dráze bude nově vedena pod tratí ČD do ulice Na Lipce
a odtud do ÚKS v Koterově, takže tímto bude možno odkanalizovat i oblast již zmíněné ulice Na
Lipce, která také dosud zůstávala v ústraní.
Stejně jako v Koterově, i zde bude oddílná kanalizace (vyjma oblasti obsluhované čerpací stanicí
Na Bořích, kde bude zachován stávající jednotný systém odkanalizování), tedy se samostatnými řady
pro splašky a odvod dešťové vody.
V souvislosti s tímto nás pracovníci OI MMP požádali, abychom
vás informovali o některých záležitostech týkajících se přípravy
splaškových přípojek pro odkanalizování jednotlivých zdejších nemovitostí.
Projektová dokumentace zajišťovaná OI MMP řeší umístění kanalizačního řadu splaškové a dešťové
kanalizace, vč. prodloužených odboček na hranu komunikace. Pro
každou nemovitost bude vysazena
vždy jedna odbočka na splaškové
kanalizaci a jedna odbočka na deš-

ťové kanalizaci. Přepojení stávajících přípojek dešťové kanalizace
provede zhotovitel při realizaci nového kanalizačního řadu.
Zároveň je nutné upozornit vlastníky připojovaných nemovitostí, že nelze přepojovat stávající
dešťové přípojky, pokud jsou do
těchto přípojek napojeny splaškové vody.
Novou přípojku splaškové kanalizace si každý vlastník objektu
zajistí na vlastní náklady, a to jak
projektovou dokumentaci (vč. stavebního povolení), tak následně i
její realizaci.
Jak již bylo výše uvedeno, v současnosti se zpracovává dokumentace pro územní řízení, po vydání
územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro stavební řízení bude vydáno stavební – vodoprávní rozhodnutí. Poté bude
zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Spolu s vámi, kterých se tato
stavba týká, věříme, že tím aktivita města neustane a k vlastní realizaci stavby dojde co nejdříve.

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

Vladimír Černý,
odbor majetku a investic

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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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Nové pravidlo v katastru nemovitostí: materiální publicita
Občanský zákoník s sebou přináší změny i v katastru nemovitostí,
kdy v § 980 až 986 posiluje zásadu
materiální publicity katastru nemovitostí. Zásada materiální publicity se vztahuje na úplatná nabytí
vlastnického práva po 1. lednu 2015.
Materiální publicita má chránit
dobrou víru kupujícího, který koupí nemovitost od někoho, kdo je sice zapsán v katastru jako vlastník,
ale skutečným vlastníkem je někdo
jiný. Zápis v katastru nemovitostí,
který neodpovídá skutečnému právnímu vztahu, může např. vzniknout,
když strany kupní smlouvy po uzavření smlouvy a zaplacení nepodaly návrh na zápis změny do katastru nemovitostí. Také k tomu může
dojít v situaci, kdy sice návrh na zápis změny do katastru nemovitostí
byl podán, ale některá ze smluvních
stran následně od smlouvy odstoupila, nebo se může jednat o případy,
kdy byl podán návrh na zápis vlastnického práva k nemovitosti do ka-

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

PRODEJ  KOUPĚ  PRONÁJEM  DAROVÁNÍ
tastru nemovitostí, ačkoliv pro to
nebyl žádný právní důvod a katastr
takovou změnu zapsal. Do nevýhodné pozice může postavit materiální

publicita skutečného vlastníka, který se svého vlastnického práva na
kupujícím nemusí domoci, a to ani
v případě, že by soud prohlásil, že

Startuje bezplatná linka pomoci obětem 116 006
Oběti kriminality a domácího násilí
mohou volat nonstop na bezplatnou linku
Pod číslem 116 006 je od dnešního
dne v ČR dostupná zdarma a nonstop telefonická krizová pomoc
pro oběti kriminality a domácího
násilí. Oznámil to Bílý kruh bezpečí, který tuto linku zprovoznil
u příležitosti letošního Evropského dne obětí. Vznik linky podpořily Norské fondy a Open Society
Fund. Každý, kdo jako oběť kriminality a domácího násilí bude
potřebovat okamžitou informaci,
radu nebo psychickou podporu,
může kdykoliv kontaktovat číslo
116 006, které je v rámci Evropské unie stejné pro všechny země.
Česká republika je teprve sedmým
státem, který tuto linku bude využívat (linka zatím funguje v Rakousku, Německu, Dánsku, Nizozemí, Chorvatsku, Irsko).
„Tato linka pomoci je v ČR bezplatně provozována vůbec
poprvé,“ vysvětluje její význam Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí. „Non-stop linky jsme v
České republice měli, avšak
pro volající byly zpoplatněné. Přesto za 13 let jejich provozu evidujeme 86 539 volání, tj. průměrně 20 každý den
včetně víkendů a svátků.“
Cena hovoru mnohé volají-

cí v posledních letech stále častěji limitovala. Někdy byl hovor dokonce pro vyčerpaný kredit volající osoby ukončen.
Na Linkách se nejčastěji opakují volání se žádostí o pomoc v souvislosti s nebezpečným pronásledováním, domácím násilím a dalšími násilnými trestnými činy
(znásilnění, loupež, pohlavní zneužívání, ublížení na zdraví). Volající se ptají především na práva

obětí a na komunikaci s
policií, sdílejí také velké
obavy z dalšího útoku pachatele.
Během zkušebního provozu začátkem tohoto roku linka pomohla například znásilněné ženě ze
Zlínského kraje a také
ženě s malými dětmi z Jihočeského kraje, která byla obětí
surového domácího násilí a zplnomocnila linku k zavolání policie.
Zejména druhé volání bylo umožněno díky bezplatnosti, protože
ohrožená žena neměla téměř žádné prostředky.
Linka má lehce zapamatovatelné
číslo 116 006, o kterém bude veřejnost informována v rozsáhlé kampani. V té budou zobrazovány tři
situace ohrožení: domácí
násilí, loupežné přepadení a stalking. Na plakátech je doplňují motivy
znásilnění, nebezpečného vyhrožování a dopravních nehod s prvky agresivního chování řidičů.
Mediálními partnery Bílého kruhu bezpečí jsou
Česká televize, Český rozhlas a JCDecaux.

skutečným vlastníkem byl. Občanský zákoník také upravuje poznámky rozepře a spornosti. Poznámky
rozepře či spornosti se uvádí v katastru nemovitostí, kde mohou upozornit potenciálního zájemce o koupi, že o vlastnictví nemovité věci se
vede spor. Díky těmto poznámkám
lze pak uplatnit argument, že kupující nejednal v dobré víře a zásada
materiální publicity, která by jinak
kupujícího chránila, by se v tomto
případě neuplatnila.
V případě dotazů se na nás obraťte v realitní kanceláři Plzeňského servisu. S nemovitostmi
máme velké zkušenosti a můžete se spolehnout na zázemí našeho právního servisu.

Ing. Jiří Strejc
realitní makléř
tel.: 603 418 461
e-mail: strejc@plzenskyservis.cz

„JARO V ALPINU 2015“
opět v gymnáziu
Alpinum klub Plzeň oznamuje
zájemcům o skalničky, keře, konifery, trpasličí jehličnany, rododendrony a vřesovištní rostliny, že pořádá v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí tradiční výstavu
„JARO V ALPINU 2015“, která bude spojena s prodejem výše uvedených druhů rostlin.

Výstava bude otevřena od 6. 5. do
15. 5. v době od 9,00 do 19,00 hod. Dne
16. 5. bude vstup zdarma a uskuteční se jen prodej od 9,00 do 12,00 hod.
Během výstavy proběhne i soutěž
návštěvníků s možností výhry hodnotných rostlin. Součástí výstavy
bude i expozice zajímavých rostlin a
sukulentů, osázené alpinum a umělecké předměty z keramiky a kameniny. Zájemci, kteří se chtějí tomuto
koníčku věnovat, získat zkušenosti
a odborné znalosti, se mohou přímo
na místě přihlásit do klubu. Přivítáme nejen odborníky, ale i prosté
milovníky okrasných rostlin. Proto
srdečně zveme všechny, kteří propadli kouzlu alpinkaření a okrasného zahradnictví.
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Dobrý den, pane starosto,
dovoluji si Vás oslovit a poprosit o laskavost. Od roku 1998 pečuji o pomník dozorce ﬁnanční

NAPSALI NÁM
stráže Františka Karáska, který byl 30.září 1938 zavražděn při
obraně republiky. Byl rodákem
z Plzně - Božkova, kde údajně žili jeho rodiče. Jako člen ﬁnanční stráže byl nasazen při obraně
republiky v Plesné, kde také položil svůj život.
Každý rok pořádám u jeho pomníku, je to u obce Křižovatka v
okrese Cheb, pietní akt za účasti
přibližně stovky občanů z celého
Chebska, ředitelů škol, podniků,
zástupců okolních obcí i představitelů Karlovarského kraje, ale
především dětí. Už se tato akce
stala tradicí a na vážnosti jí dodává i vystoupení členů Klubu 1938
z Habartova v dobových unifor-

mách, s ukázkou výzbroje a výstroje, čestná salva a československá hymna v podání trumpetisty
z Klubu 1938. O události jsem hovořil i v plzeňském rozhlase.
Už jsem pátral všemi možnými způsoby po pozůstalých jeho
rodiny, ale bezvýsledně. Proto
bych Vás chtěl poprosit, zda by
bylo možné zveřejnit moji žádost
na vašem portále městské části Slovany nebo ve vašich novinách, zda by někdo něco věděl o
jeho pozůstalých. Vím, máte určitě důležitější práci (také jsem
byl starostou), ale přesto bych
Vás chtěl požádat o tuto laskavost. Pokud by někdo požadoval
nějaké informace ohledně události kolem pana Karáska, znám
všechny podrobnosti a mohu
je poskytnout. Děkuji za ochotu a vstřícnost. Přeji pevné nervy, pevné zdraví a kolem sebe jenom dobré lidi.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PLZEŇSKÉHO KRAJE
HLEDÁ NOVÉ POLICISTY
Nabízíme:
-

práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti
garantované hmotné zajištění a kariérní postup
široké uplatnění dosaženého vzdělání
za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výslužné

Požadujeme:
-

občanství České republiky
věk minimálně 18 let
bezúhonnost
dosažené úplné středoškolské vzdělání
zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
Bližší informace na oficiálních webových stránkách www.policie.cz
Kontakt:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2
306 28 Plzeň

Václav Janča,
Plesná

Tel.: 974 322 654
Email:
l: krpp.op.podatelna@pcr.cz
krpp.op.podatelna@p

Letní pímstský tábor

Plzeská krajská asociace Sport pro všechny
Regionální centrum Plze

pro dti od 6 do 15 let

Úslavská 75, Plze 326 00, tel:734 488 440
e-mail: plzensky@caspv.cz www.caspv.cz

Zamení: sport, zábava a kultura v Plzni a okolí.
Cíl projektu: vytvoit zázemí pro dti, které z rzných dvod nevyužijí nabídky klasických
letních tábor a zajistit jim zajímavý program pod vedením zkušených vedoucích
Místo realizace: 25. ZŠ Chválenická (vchod dvorem)
Termín konání: všechny pracovní dny od 1. 7. do 31. 7. 2015, vždy od 730 do 1700 hodin
Akce se koná s finanní podporou MAGISTRÁTU MSTA PLZN

Cena: 150,-- K /osobu/ den
V cen je zahrnuto jedno hlavní jídlo denn a pitný režim.

Zveme všechny dti pedškolního vku ke zmení sportovních
výkon v atletických disciplínách v soutži pod názvem

Vyplnné pihlášky je možno odevzdat osobn na ÚMO Plze 2 – Slovany,
Koterovská 83, 307 53 Plze nebo e-mailem na cervenyz@plzen.eu
Poplatek uhradíte pi nástupu.
POZOR!!! Dti musejí mít PEZ VKY. Nejvhodnjší je sálová obuv se
svtlou podrážkou, která nedlá skvrny na palubovce.
Na realizaci projektu se podílejí:
MS VZS K Plze-msto II
ÚMO Plze 2 – Slovany, kancelá tajemníka

PIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
Jméno: ………………………..

Píjmení: ………………………………………………

Mj první závod pro dti ve vku 3 – 7 let
Datum konání:

tvrtek 4. ervna 2015

Místo:

hišt TJ Sokol Petín, Koterovská t
(tramvají .2 na konenou Svtovar )

Zahájení závodu:

16:30 hodin

Prezence:

16:00 – 16:30 hodin

Rozsah soutže:

-bh na 20 m (30 m) z vysokého startu
-skok daleký z místa
-hod tenisovým míkem
Vložená disciplína pro dti 6 – 7 let:
-bh za vodiem v trvání 1 minuty
Hodnotí se každá disciplína zvláš.
Bh se bží na as.
U dalších dvou disciplín jsou 3 pokusy, nejlepší se
hodnotí.
V kategorii 6 - 7 let budou vyhlášeny 3 nejlepší
dosažené výsledky v každé disciplín.
10,- K za každého závodníka
Všichni závodníci obdrží úastnický diplom s výsledky
dosažených výkon a drobnou odmnu.

Adresa: ……………………………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………..
Pobyt : od ……………….. do ……………..

Celkem dn: …………………..

Hodnocení:

KONTAKT
Jméno a píjmení rodie: ………………………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………

……………………………………
Podpis zákonného zástupce

Startovné:
Odmny:

Jana Sovová
vedoucí PD

Jaroslava Kováíková
vedoucí závodu

únor 201215

duben 2015
2

Projektový den „Zikmund“ v Masarykově ZŠ
Čtvrtek 26. března 2015 nebyl pro
žáky Masarykovy ZŠ na Jiráskově
náměstí obyčejným školním dnem.
Toho dne totiž probíhalo na celém
2. stupni místo dopoledního vyučování zpracování projektu na téma Miroslav Zikmund. Tato osobnost nebyla vybrána nijak náhodně, slavný český cestovatel a spisovatel, který se v roce 1919 narodil v
Plzni, byl totiž ve 20. a 30. letech také žákem Masarykovy ZŠ a vzdělával se tedy mezi stejnými stěnami
jako nynější žáci, kteří na něj po několika desítkách let intenzivně zavzpomínali.
Projektovému dni předcházela již
jedna akce na konci roku 2014, kdy
všichni žáci 2. stupně společně navštívili kino v obchodním centru
Plaza a zhlédli zde ﬁlmové představení Století Zikmunda. Z něj se dozvěděli základní informace o životě
pana Zikmunda a zejména vyslechli
vyprávění o jeho dalekých cestách,
které podnikal spolu se svým přítelem Jiřím Hanzelkou.
Žáci znali zadání své projektové
práce už týden dopředu a mohli si
tedy nashromáždit informace i materiál již z domova. Dále jim byly ve
škole zapůjčeny cestopisné knihy,
atlasy, encyklopedie a samozřejmě
zajištěn přístup na internet. Pomocí těchto zdrojů měli zpracovat jednotlivá témata, a to následujícím
způsobem: třída 6. A se zajímala o
cestu po Evropě, 6. B mapovala výpravu po Jižní Americe, 7. třída se
věnovala asijské výpravě, 8. A zpracovávala africké cesty, 8. B australské a nejstarší žáci z 9. třídy dosta-

li speciální úkol zmapovat Zikmundův životopis a vývoj jeho přátelství
s Jiřím Hanzelkou.
V každé třídě byli žáci ještě dále
rozděleni do šesti skupin, z nichž

každá se věnovala speciﬁcké části tématu. Jedna zpracovávala informace o přírodě dané země, další o obyvatelstvu a historii, někteří např. přesně malovali plán trasy.

Žáci se tedy zároveň vzdělávali v
zeměpisu, přírodopisu i dějepisu.
Od rána všichni
intenzivně pracovali, sháněli informace a materiály, aby mohli v
poledne představit svůj výsledek
ostatním spolužákům.
Ve 12 hodin se všichni účastníci projektu sešli v tělocvičně a své
projekty si navzájem prezentovali.
Výsledkem celodenní činnosti byly
překrásné rozměrné práce mapující mnohaleté putování pánů Hanzelky a Zikmunda. Byly vyhodnoceny
nejzdařilejší projekty. Dále třídní
učitelé ocenili nejšikovnější a nejpracovitější žáky, kteří budou odměněni výletem.
Projekty budou ještě nějakou dobu
vystaveny na chodbách školy, aby si
je mohli dopodrobna prohlédnout
všichni žáci i ostatní návštěvníci.
Do budoucna je v plánu vytvoření
celého informačního koutku věnovaného Miroslavu Zikmundovi. Nezůstali jsme však jen u zpracování
informací. Rádi bychom jménem
žáků a pedagogů školy oslovili pana Zikmunda, s celým naším snažením ho obeznámili a pozvali ho
k nám, aby měli žáci možnost setkat se s tak velkou osobností tváří v tvář. Pevně doufáme, že i tento
plán se podaří stejně tak, jako se podařil projektový den.
Markéta Bocková,
Markéta Balcarová,
Masarykova základní škola

Kdyby pod našimi okny bylo pěkné hřiště...
Jsme žáci Masarykovy základní
školy z Jiráskova náměstí a možná jste se někteří s námi potkali
18. února při podpisové akci, kte-

v Plzni na Slovanech. Celý objekt s
hřištěm máme pod okny naší školy.
Někdy tam chodíme na hodiny tělesné výchovy, jindy jsme tam pro-

rá probíhala o našich chřipkových
prázdninách. Oslovili jsme vás tehdy v souvislosti s naší prací.
Rozhodli jsme se v rámci projektu Kreativní demokratická škola Pěstuj prostor, který je součástí projektu Evropského hlavního
města kultury Plzeň 2015, navrhnout úpravy hřiště patřící Sokolu

žili sportovně-branný závod „Poštolka“ a jiné akce, např. s městskou policií.
Řekli jsme si, že je to krásné místo, které by po určitých úpravách
mohlo být přístupno veřejnosti.
Navázali jsme kontakt se starostkou Sokola paní Chvojkovou a navrhovali, co vše by mohlo na hřiš-

ti být. V případě realizace úprav
tohoto prostoru by žáci naší školy určitě vypomohli např. s úklidem, prořezáním zeleně či její novou výsadbou, možná i s nějakými nátěry, ale i při organizování
různých akcí, které Sokol pořádá,
např. Den dětí.
Máme na mysli vylepšit hřiště,
přidat zpátky po letech pískoviště,
rozhodně přidat bezpečné lavičky,
navrhli jsme i běžeckou stezku kolem hřiště, ke které by bylo připojené doskočiště, také bychom tam
chtěli umístit basketbalový koš
a samozřejmě odpočinkový pro-

stor pro maminky s dětmi, kam
bychom chtěli přidat více laviček
okolo pískoviště, menší skluzavku
a houpačku.
Kdyby nám zbylo nějaké místo,
chtěli bychom případně vytvořit
menší prostor na posilování. Tam
jsme vymysleli posilovací prvky,
např. hrazdy.
Víme, že vylepšit hřiště nebude
levná záležitost, ale byli bychom
rádi, kdyby pod našimi okny mohlo být pěkné upravené hřiště včetně místa pro odpočinek, jak pro
žáky naší školy, tak pro obyvatele z okolí.

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

únor
2012
duben
2015
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Plzeň ocenila nejlepší mladé sportovce roku 2014
Ve čtvrtek 26. března se v obřadní síni plzeňské radnice sešli nejlepší plzeňští sportovci roku 2014
v kategoriích žactva a dorostu. Akci pod záštitou primátora města
Martina Zrzaveckého připravila
Nadace sportující mládeže a mezi oceněnými nechyběly ani sportovní naděje z druhého plzeňského
obvodu. Těm přišel osobně poblahopřát a předat ceny také senátor
Parlamentu České republiky a zároveň starosta Slovan Ing. Lumír
Aschenbrenner.

Na radnici bylo oceněno celkem
osmnáct jednotlivců a devět družstev. V kategorii starších žáků se
z vítězství radoval Tomáš Václavík (motokárový sport). Mezi dorostenci kraluje Roman Bischof
(plavání), Klára Kováříková (atleti-

ka), Michal Kozák (basketbal), Nicole Nová (plavání) a Lucie Staňková (vzpírání). Cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni z rukou
Miroslava Holečka převzala Lucie
Staňková. Tato cena se uděluje za
skloubení sportovních a studijních
výsledků. Vzpěračka TJ Start VD
Plzeň měla na posledním vysvědčení průměr známek 1,08.
„Vyhlášení nejlepších mladých
sportovců na plzeňské radnici chápeme nejen jako ocenění sportovních úspěchů, ale jako každoroční završení snah
Nadace sportující mládeže o iniciaci a podporu
sportu mladé generace. Ocenění
špičkových sportovních úspěchů
a poděkování
za dlouhodobou
obětavou činnost
ve prospěch mládežnického sportu vyjadřuje úctu,
motivaci a poklonu těm, kteří vynaložili značné
úsilí pro povznesení sebe i dobrého jména města Plzně,“ uvedl
Tomáš Václavík
při této příležitosti František
Berka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže.
Ocenění si odneslo také juniorské družstvo dívek TJ Start VD
Plzeň ve složení Václava Jelenová, Mirka Kubová, Lucie Staňková, Eliška Pudivítrová.

TJ Start VD Plzeň

Michal Kozák

Vážení čtenáři,
rád bych vás informoval, že ve dnech
14. - 19. června 2015
proběhne v Plzni Letní olympiáda dětí
a mládeže ČR 2015
(LODM 2015) pod záštitou Českého olympijského výboru a v rámci Evropského hlavního města kultury. Sportovat se
bude v 18 vybraných disciplínách a jednou z nich je
i jachting, který pro reprezentanty 14 krajů bude soustředěn na Velkém
Boleveckém rybníku.
Soutěž je uvedena v celostátní termínové listině
a významem je na úrovni mistrovství ČR.
V průběhu dubna se
pojedou kvaliﬁkační závody. Tréninky na Bole-

veckém rybníku jsou
vždy ve středu od 16
do 18 hod. Přijďte se
na nás podívat a seznámit se s jachtingem a adepty na reprezentaci. Děti v
případě zájmu svezeme.
František Viták,
předseda Sdružení Plzeňského
a Karlovarského kraje ČSJ
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