
 V posledních letech se náš měst-
ský obvod probouzí do krásy. To 
samozřejmě občas znamená urči-
tá omezení, která pociťují zejmé-
na řidiči, ale často i chodci. Jedno 
takové nás čeká už za několik dnů 
a týkat se bude úplných uzavírek 
místní komunikace i chodníku. 

Konkrétně se to týká komunikace 

III. třídy C3024 Krejčíkova, v úseku 

od křižovatky s ulicí Koterovská až 

ke křižovatce s ulicí Francouzská 

třída. V případě chodníku se úplná 

uzavírka týká obou stran. 

„V těchto místech se bude opravovat 
celý uliční profi l včetně chodníků. No-
vě budou řešena parkovací místa pro 
automobily po obou stranách ulice. 
Těch by mělo být celkem 57. Náklady 
na veškeré stavební práce nese město 
Plzeň, a to ve výši 4, 8 miliónů korun,“ 

uvedl pro IZpravodaj Ing. Ondřej Vo-

hradský, vedoucí úseku koncepce a 

dopravního inženýrství Správy ve-

řejného statky města Plzně. 

Práce jsou naplánovány na dny od 

8. června do 28. srpna letošního ro-

ku, kdy by měla být celá stavba pře-

dána do užívání a začne sloužit ři-

dičům i chodcům. Ty určitě potěší 

i následující informace o tom, že v 

červnu skončí rekonstrukce Chvá-

lenické ulice. V plánu jsou však ješ-

tě další opravy.

„Týkají se Slovanské aleje, Fran-
couzské ulice a  náměstí Milady Ho-
rákové. Tady začnou letní opravy nej-
dříve vodovodního řadu a kanaliza-
ce a následně vozovky. Aby toho neby-
lo málo, tak v srpnu se začnou opra-
vovat autobusové zastávky ve Fran-
couzské ulici,“ doplnil informace 

Ing. Vohradský. 

Pokud bude mít někdo z občanů do-

tazy k aktuální uzavírce, může se ob-

rátit na paní Alenu Tomanovou, re-

ferentku odboru stavebně správního 

a dopravy Úřadu městského obvodu 

Plzeň 2 -  Slovany, tel: 378 036 252. 

informační Zpravodaj
Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany

XX. ročník
číslo 1
únor 2012

ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Památníky a ulice připomínají
boj za svobodu

- str. 12 a 13

jŽivot stojí za to žít,
tvrdil Josef Piorecký

- str. 6 a 10

j Co nového kolem
výstavby na Švabinách?

- str. 8

j Ragbynašlo svémísto
naBožkovskémostrově

– str. 8

Na tomto místě jsem se v posledních letech vždy snažil přinést 

vám, občanům našeho slovanského obvodu, nějakou pozitivní in-

formaci nebo zprávu. S politováním musím tentokráte učinit z té-

to zvyklosti výjimku. 

Tou smutnou zprávou je, že ve středu 20. května 2015 nás navždy 

opustila ve věku 110 let paní Marie Behenská, nejstarší občanka 

Slovan, Plzně i celé České republiky. 

Upřímnou soustrast.

                                                                   

   Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany

XXIII. ročník
číslo 3
červen 2015

Připravte se na omezení 
v dopravě i v chůzi

 Nové kontejnery  Nové kontejnery 
 na tříděný odpad na tříděný odpad

Uctění památníku Uctění památníku 
na hlavním nádraží na hlavním nádraží 

 Den Slovan -  den plný her,  Den Slovan -  den plný her, 
 soutěží a zábavy   soutěží a zábavy  

 Víkend otevřených zahrad  Víkend otevřených zahrad 
 a bylinky v klášteře  a bylinky v klášteře 

j

- str. 4 - str. 10 - str. 14 - str. 15

Poslední dubnový den byl pro žá-

ky tříd nižšího stupně Sportovní-

ho gymnázia v Plzni velmi zajíma-

vý,  konal se tady  Den s hasiči. Ti si 

pro nás připravili  zajímavou před-

nášku nejen o svém povolání, ale ta-

ké o tom, jak se zachovat v případě 

nebezpečí. Dovolili nám vyzkoušet 

si různé hasičské pomůcky, např. 

jsme mohli stříkat z hadice, nosit 

jejich oblek a směli jsme  vylézt na 

hasičskou Tatru, abychom se podí-

vali, kolik vody se vejde do její ná-

drže. Tato akce byla pro nás velice 

zajímavá. 

Den s hasiči velice kladně zhodno-

tila naše paní ředitelka Mgr. Milena 

Majerová. Od ní jsme se dozvěděli, že 

spolupráce s hasiči má v naší škole 

již dlouholetou tradicí a že se může-

me těšit na nový školní rok, kdy se 

podobná akce opět jistě uskuteční.

Jana Čákorová, 
Lucie Klementová, 

sekunda

Den s hasiči ve sportovním
gymnáziu měl úspěch  

Zástupci slovanské radnice nikdy nezapomněli na nejstarší občanku svého 
obvodu. Takto paní Behenské naposledy popřáli v dubnu letošního roku.  
    

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany

Foto – J. NosekFoto – J. Nosek
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Ojedinělé, hravé i zábavně poučné 

vyžití mohou mít děti během prv-

ních tří týdnů prázdnin.  A zdar-

ma! Vůbec poprvé ožije část Plzně 

projektem, který se ještě nekonal 

nikde v České republice. Městská 

hala TJ Lokomotiva se změní v Mi-

ni-Plzeň. Mezi 29. červnem a 17. čer-

vencem se ve velkém modelu města 

stanou děti  občany se všemi právy 

i povinnostmi. Až pět set dětí den-

ně ve věku 8-15 let si bude hrát na 

reálný městský život. Samy, bez ro-

dičů. Na městském úřadě, univerzi-

tě, v bance, řemeslných dílnách, re-

stauraci nebo v kině, budou vařit, 

psát, tančit, pracovat i odpočívat či 

umělecky tvořit.  Do projektu se za-

pojují lidé z plzeňských organizací 

a společností (Envic, Animá-

nie, Europe Direct,  SVČ Rado-

vánek, Knihovna města Plzně, 

MFF Juniorfest, Johan, Dům 

digitálních dovedností, Spo-

lek neslyš ící ch Plzeň  a další) 

a také ochotní jednotlivci. Mi-

ni-Plzeň přivítá i několik vzác-

ných hostů – politiků i uměl-

ců. A nebude chybět doprovod-

ný program.

Děti budou mít do haly TJ 

Lokomotiva v Plzni na Slova-

nech přístup od pondělí do pátku 

mezi 10. a 17. hodinou. Mohou při-

cházet a odcházet samy podle své-

ho rozhodnutí. Za svou práci, a do-

konce i za studium, dostanou zapla-

ceno, se speciálními herními peně-

zi budou samy nakládat. Během ja-

ra už některé děti soutěžily o nej-

lepší návrh Mini-Plzeňské bankov-

ky a 15. května slavnostně vyhlásily 

vítězku. Konala se už také výrobní 

dílna, při které děti i dospělí praco-

vali na předmětech nezbytných pro 

fungování města dětí.

Při hře bude mít každé dítě svůj 

herní pas. Organizátoři budou re-

gulovat jejich vydávání podle ak-

tuálního počtu dětí. Jakmile dojde 

k naplnění kapacity, nové pasy už 

nebudou k dispozici. Nově přícho-

zí se ale mohou městem projít, po-

dívat se, jak funguje, do hry se bu-

dou moci zapojit později. Záleží jen 

na nich a na rodičích, jestli v Mini-

Plzni stráví pár hodin, jeden den ne-

bo celý týden či týdny.

Pedagogická koncepce tohoto pro-

jektu vznikla v roce 1979 v Mnicho-

vě a Mini-München - největší ko-

munální volnočasová akce pro ne-

organizované děti a mládež - se stal 

vzorem pro více než 200 podobných 

projektů v různých městech celé-

ho světa.

Více podrobností nejen o principu 

hry najdete na www.miniplzen.eu 

Mini-Plzeň se koná v rámci projek-

tu Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury 2015 a je spolufi nancována 

z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a Nadací Karla Janečka.

V Plzni na Slovanech vyroste město dětí

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
Sedmdesátileté výročí konce druhé světové války je významné jubileum, které 
si zaslouží náležitě uctít. Na válečné oběti vzpomínají každoročně také Slova-
ny. K pomníkům na území MO Plzeň 2 – Slovany se vydali s květinovým puge-
tem místostarostové PhDr. Jan Fluxa a Mgr. Pavel Janouškovec. Květiny by-
ly položeny nejen k památníkům v centru Slovan, ale i v okrajových částech, 
jakými jsou například Koterov, Hradiště, Božkov nebo k pomníku v křižovatce 
ulic Kaštanová, Olšová a Květná, který byl umístěn v loňském roce.

Místostarosta Mgr. Pavel Janouškovec (první zprava) během pietního ak-
tu u pomníků v Koterově

Místostarosta PhDr. Jan Fluxa pokládá kytici k památníku v Božkově 

P L Z E N 2 0 1 5
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

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

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

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

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

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

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

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Jednání RMO dne 15. 04. 2015
RMO přijala celkem 28 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila podání žádosti o po-

skytnutí fi nančních prostředků z 

Fondu životního prostředí města 

Plzně na rok 2015 na provedení re-

vitalizace svahů v ulici Pod Homol-

kou, ve výši 307.054,44 Kč vč. DPH;

Jednání RMO dne 27. 04. 2015 
RMO přijala celkem 4 usnesení, 
z nichž vybírám:

- schválila návrh smlouvy o pro-

pagaci firmy se ŠKODA TRANS-

PORTATION a. s., se sídlem Plzeň, 

Emila Škody 

2922/1, IČ: 626 

23 753, v are-

álu ŠKODA 

SPORT PARK 

Malostranská 

ul. v Plzni; 

-  schváli -
la  uzavření 

smlouvy o dí-

lo na doda-

vatele stav-

by „Kulturní 
dům – Šeříková ulice, stavební 
úpravy – III. etapa“ s uchazečem, 

který předložil ve výběrovém řízení 

nejnižší nabídkovou cenu: SILBA 

Elstav s.r.o., 
Letkov 155, 326 

00 Plzeň, IČ: 

64358844, s ce-

nou 8.121.807,26 

Kč bez DPH, 

9.827.386,78 
Kč vč. DPH;

J e d n á n í 
RMO dne 20. 
05. 2015

RMO přija-
la celkem 18 

usnesení, z nichž vybírám:

- schválila poskytnutí dotací ne-

ziskovým a příspěvkovým organi-

zacím a fyzické osobě a uzavření ve-

řejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace na základě 89 žádostí v cel-

kové výši 1.304.000,- Kč;

- souhlasila a doporučila Za-
stupitelstvu městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany ke schválení 
poskytnutí dotací neziskovým a 

příspěvkovým organizacím a uza-

vření veřejnoprávních smluv o po-

skytnutí dotace na základě 52 žá-

dostí v celkové výši 872.000,- Kč; 

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „21. MŠ 
Na Celchu 33, Plzeň – stavební 
úpravy pro rekolaudaci“ s ucha-

zečem, který 

předložil ve vý-

běrovém říze-

ní nejnižší na-

bídkovou ce-

nu: BETA Pl-
zeň spol. s r. 
o., Kollárova 

12, 301 00 Plzeň, 

IČ: 28000820, s 

cenou 600.000,- 

Kč bez DPH, 

726.000,00 Kč 
včetně DPH;

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „38. MŠ 
Spojovací 14, Plzeň – stavební 
úpravy pro rekolaudaci“ s ucha-

zečem, který předložil ve výběro-

vém řízení nejnižší nabídkovou 

cenu: Stavební společnost SIPA 
s.r.o., Skvrňanská 52, 301 00 Plzeň, 

IČ: 14704668, s cenou 461.099,00 Kč 

bez DPH, 557.930,00 Kč vč. DPH;

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „Vodní 
svět v areálu Božkovského os-
trova“ s uchazečem, který před-

ložil ve výběrovém řízení nejniž-

ší nabídkovou cenu: DYBS Plzeň 
s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, 

IČ: 62621033, s cenou 529.023,87 Kč 

bez DPH, 640.118,97 Kč včetně 
DPH;

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO PLZEŇ 2 – SLOVANY
Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou černých bodů? Na-
zývá 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 „chyt-
rého“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí čtečky de-
kóduje a předá Vám tak větší množství informací, které pak už nemusíte 
přepisovat např. do počítače. 

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-

jekt, jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto 

projektu Komise bezpečnosti a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro 

vás zřídily bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, 

prostřednictvím které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a při-

pomínky. Odpovědi na takto získané podněty naleznete v pravidel-

né rubrice informačního Zpravodaje a na webu městského obvodu 

http://umo2.plzen.eu.
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Slavnosti svobody v Koterově – 
ohlédnutí za akcí

Slavnosti svobody přilákaly v sobotu 2.5. do Koterova obdivuhodný počet 
návštěvníků. Hlavní atrakcí slavností byla rekonstrukce náletu na vlak i bo-
jová scéna wehrmachtu s osvoboditeli na Koterovské návsi.
Nálet letounu Pilatus na historickou parní lokomotivu byl k vidění krátce 
po 11 a 15 hodině na nákladní rampě vedle železnice v Koterově. Zájemci se 
historickým vlakem mohli projet až do Nepomuka.
V programu Slavností svobody v Koterově nechyběla ani hudební vystoupe-
ní kapel MHS country a Taxmeni, přehlídka uniforem, ukázka zásahu hasičů 
nebo výstava letounu Spitfire. Pozornost vzbudil také příjezd skupiny jezdců 
na motocyklech Harley nebo vozů z clubu Jeep Wrangler. Závěr programu 
patřil tradičnímu průvodu Koterovem a pietnímu aktu u pomníku za mostem. 
Na Slavnosti svobody do Koterova dorazil starosta Ing. Lumír Aschenbren-
ner i místostarostové PhDr. Jan Fluxa a Mgr. Pavel Janouškovec.

Jak jsme vás informovali již 

v minulém čísle Zpravodaje, na 

Slovanech jsme jako první ve 

městě Plzni instalovali do dvou 

míst nové podzemní kontejnery 

na tříděný odpad -  na Mikuláš-

ské a Jiráskovo náměstí. Po zhru-

ba dvou měsících provozu máme 

první zkušenosti s využíváním 

těchto nádob. 

Nejdramatičtější byl úplný za-

čátek, kdy omotané překryté vho-

zy kdosi odkryl a ještě před sa-

motnou kolaudací stavby se už  

kontejnery plnily. Během týdne 

byly plné, resp. už se nedalo nic 

vhodit, protože došlo k ucpání 

vhozů a navršující se hromadě 

odpadu hned  vedle. Nechali jsme 

tedy vytisknout a vylepit letáky s 

informacemi, jak si u těchto no-

vých kontejnerů počínat. Nejdů-

ležitější je to, co se stále opakuje 

– do kontejnerů navážejí svůj od-

pad i podnikatelé, kterým ale ne-

jsou určeny! Ti musí svůj odpad 

likvidovat v souladu se zákonem a 

hlavně na své náklady, nikoli na ná-

klady obce. Jako další problém se je-

ví množství a  rozměr odkládaného 

odpadu. Je nutné odpad minimali-

zovat, aby šel dobře vhodit a nedo-

cházelo k ucpávání vhozu. K tomu 

dochází téměř denně, takže svozo-

vá fi rma v součinnosti s úklidovou 

fi rmou zajišťuje každodenní „proš-

ťouchávání“, tedy prostupnost podá-

vacího otvoru. V případě nesprávně 

vloženého odpadu se ale otvor oka-

mžitě ucpe a ten, kdo zrovna přijde 

a už odpad nejde vhodit, prostě ho 

nechá ležet vedle. Kontejnery vyvá-

žíme ve středu, ale prakticky každý 

víkend už je vidět hromada tašek s 

papírem nebo plastovým odpadem, 

výjimkou ale není ani povalující se 

komunální odpad. 

Už teď se na  vhozech objevují růz-

né samolepky s pochybným obsa-

hem, ale   tyto bezplatné reklamy 

také nemají na kontejnerech co dě-

lat, zbytečně je hyzdí.   

Prvotní myšlenkou pro  umístění 

nových podzemních kontejnerů na 

tříděný odpad  bylo udržení čistého 

vzhledu kolem sběrných nádob, kte-

ré mají až trojnásobně větší kapa-

citu. Jak bylo výše popsáno, už teď 

se  ale ukazuje, že (byť  jistě většina 

našich občanů se chová řádně, svůj 

odpad sešlápne a žádný nepořádek 

po nich nezůstává) těch několik ne-

ukázněných vlastně celý záměr kazí  

ucpáváním vhozů nebo odložením 

tašek na zem. Přitom na Mikuláš-

ském náměstí ve vzdálenosti při-

bližně 50 m stále zůstávají původní  

nádoby, povětšinou prázdné….  

 Obracíme se tedy na všechny uži-

vatele nových nádob na tříděný od-

pad s prosbou, aby byli ohleduplní a 

snažili se hlavně o pořádek v jejich 

nejbližším okolí. Každý úklid navíc 

kolem těchto  kontejnerů  nás sto-

jí peníze, které by se rozhodně da-

ly využít mnohem účelněji. Vždyť 

právě vzhled veřejného prostran-

ství hodně vypovídá o našem vzta-

hu k němu, je to vizitka nás všech.  

Právě  letos jsme Evropským hlav-

ním městem kultury, tak ať  nás ná-

vštěvníci Plzně při procházce naším 

obvodem  neodsuzují  jako  nekul-

turní barbary.

Odbor ŽP

Nové kontejnery na tříděný odpad

CZ.1.14/3.2.00/05.01590
„Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historického 
dědictví a rozšíření cestovního ruchu“



Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2015 k 31. 3. v tisících Kč

únor 20122 5červen 2015

P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 770 1 422 3 348 Veterinární pé�e 250 6 244

Správní poplatky 1 290 427 863 Komunikace 14 707 2 964 11 743

Poplatek ze ps� 1 080 169 911 Cestovní ruch 600 3 597

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 300 428 872 Vodní hospodá�ství 6 0 6

Poplatek z ubytovací kapacity 1 100 398 702 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 13 119 3 830 9 289

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 2 936 275 2 661

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 768 0 768

Neda�ové 10 965 4 322 6 660 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 3 183 915 2 268

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 52 1 51 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 191 194 1 997

Pokuty všech odbor� 223 52 171 Nebezpe�ný odpad 170 31 139

Poskytování služeb 850 184 666 Komunální odpad 3 800 942 2 858

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 1 840 602 1 238 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 5 760 1 922 3 838

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 12 700 212 12 488

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 3 000 1 116 1 884 Komunální služby (WC) 475 56 419

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 0 0 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 80 1 79

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 5 000 2 350 2 650 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 136 25 111

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 85 7 78

Ostatní p�íjmy 0 17 -17 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 1 199 138 1 061

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 0 0 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 786 244 1 542

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 110 425 20 527 89 898 Místní zastupitelské orgány 5 620 1 456 4 164

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 103 892 20 921 82 971 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 38 432 8 391 30 041

Použití vlastních fond� (+) 8 112 0 8 112 Volby, referendum 0 0 0

  - fond rezerv a rozvoje 6 533 0 6 533 Výdaje z finan�ních operací,fin.rezerva 100 12 88

  - fond sociální 1 579 0 1 579 �erpání ze SF 1 579 415 1 164

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -1 579 -394 -1 185

 - p�evody na MMP 0 0 0 SOU�ET 109 682 22 039 87 643

 - fond sociální -1 579 -394 -1 185 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 16 478 0 16 478

SOU�ET 126 160 26 271 92 548 Investice staveb. a majetkové 16 478 0 16 478

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2015 15 735 Investice ostatní 0 0 0

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2015 126 160 CELKEM výdaje 126 160 22 039 104 121

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2015 110 425 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 4 232

Ing Miroslav N�mec Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP
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Naše pobočka SVČ Radovánek se 

nachází na Slovanech v klidném 

prostředí Petřínské ulice. Věnuje-

me se dětem a mládeži všech vě-

kových kategorií. Vítáme studen-

ty a v neposlední řadě i dospělé zá-

jemce. Pochlubit se můžeme boha-

tě vybavenou keramickou dílnou, 

kde jako jedni z mála tvoříme, mi-

mo jiné, keramiku technikou Raku. 

Máme příjemnou zahrádku a ma-

lou domácí zoo, která čítá bezmá-

la 30 zvířat. Náš kroužek Chovatel 

je ideální např. pro děti, které mají 

rády přírodu a nemohou mít doma 

své vlastní zvíře. 

Pořádáme zájmové kroužky v ob-

lasti společenských věd, kerami-

ky, výtvarných a kreativních do-

vedností, ale i sportovní, taneční 

nebo s tematikou zdravého vaření. 

Organizujeme příměstské a poby-

tové tábory o prázdninách a růz-

né jednodenní i vícedenní akce bě-

hem školního roku. Mateřským a 

základním školám nabízíme výu-

kové programy. 

Pracoviště Petřínská se aktivně 

podílí na česko-německé spoluprá-

ci v rámci letních pobytových tábo-

rů. Ty jsou zaměřené na žáky dru-

hého stupně základních škol, kteří 

rádi prožívají něco neobvyklého a 

získávají nové kamarády. Výhodou 

je i zdokonalení se v německém a 

anglickém jazyce. 

Obdrželi jsme akreditaci pro další 

vzdělávání pedagogických pracov-

níků a akreditaci pro odbornou pří-

pravu hlavních vedoucích dětských 

táborů. Máme podanou také žádost 

o akreditaci lektorování 

keramiky Raku pro vý-

tvarníky a učitele ZŠ. 

Rovněž jsme akreditova-

ní jako hostitelská orga-

nizace v rámci Evropské 

dobrovolné služby v pro-

gramu Erasmus+. Díky tomu může-

me přivítat a do naší činnosti zapo-

jit mladé lidi z celé Evropy. Běžné 

aktivity se tak stávají pro naše kli-

enty i pedagogy multikulturním zá-

žitkem, který přispívá k odbourání 

jazykových či jiných bariér.

A protože nás čeká léto a prázdni-

ny již klepou na dveře, rádi bychom 

vás pozvali na naše letní tábory. V 

prvních červencových týdnech po-

řádáme příměstské tábory Letem 

světem, Hurá do Mini-Plzně a Říše 

zvířat. Na přelomu července a srp-

na se můžete přihlásit na pobyto-

vý tábor Piráti aneb co v Karibiku 

nebylo a poslední srpnový týden se 

koná čtvrtý ročník již zmiňovaného 

Česko-německého tábora. Podrobné 

informace i s nabídkou všech na-

šich pracovišť naleznete na webové 

adrese www.radovanek.cz. 

Pokud vám záleží na tom, jestli 

vaše dítě prožije prázdniny kvalit-

ně, určitě si nenechte naši nabíd-

ku ujít. 

Těšíme se na vás, s přáním krás-

ného léta

Zaměstnanci pracoviště 
PETŘÍNSKÁ  

Střediska volného času 
RADOVÁNEK

FOTO: Radovánek

Léto se Střediskem volného času RADOVÁNEK

V úterý  14. dubna 2015 odpoled-

ne se sešli žáci Základní a mateř-

ské školy v Božkově v  parčíku na 

konečné  a společně  s Občanským 

sdružením  Božkov zasadili krás-

nou lipku.

Stromek pak pokřtili spolu s pa-

ní ředitelkou školy Mgr. Hanou 

Stýblovou, starostou  MO Plzeň 2 

– Slovany a současně senátorem  

Ing. Lumírem Aschenbrennerem, 

místostarostou PhDr. Janem Flu-

xou a dalšími hosty ze slovanské 

radnice. Mezi pozvanými  hosty 

byla i náměstkyně primátora Bc. 

Eva Herinková a vedoucí odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy  

MMP Ing. Eva Prokopová. Spolu 

se spoustou návštěvníků z řad ro-

dičů a dalších  božkovských  obča-

nů lípě popřáli, aby dobře rostla k 

radosti všech. Přitom zazpíval škol-

ní pěvecký soubor a zahrály dva ky-

tarové kroužky. Děti pak paní ředi-

telce slíbily, že o lípu  budou pečo-

vat a starat se o ni.

     

  J. Macnerová, 
ZŠ a MŠ Plzeň – Božkov

Sázení lípy v Božkově

NAPSALI NÁM

Ing.Aschenbrenner, PhDr. Jan Fluxa.Ing.Aschenbrenner, PhDr. Jan Fluxa.  
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Hudební legendy i progresivní 

jména současné evropské scény v 

kombinaci s nenapodobitelnou at-

mosférou industriálního prostředí 

a k tomu nádavkem komfort měst-

ského festivalu nabídne již za mě-

síc Rock for People Europe. Hlavní 

hvězdou festivalu, který proběhne 

od 3. do 5. července v areálu DE-

PO2015 a protilehlé papírně u Rad-

buzy jako součást projektu Plzeň 

- Evropské hlavní město kultury 

2015, bude proslulá britská kapela 

Motörhead.  

Ze sousedního Rakouska k nám 

zamíří pionýři elektroswingu Pa-

rov Stelar, mezi dalšími taháky fes-

tivalu jsou potvrzeni například ne-

stárnoucí Guano Apes z Německa, 

kytarista a skladatel Fink, hitmake-

ři The Ting Tings či enfant terrible 

ostrovní scény, muzikant a zpěvák 

Peter Doherty. Své zastoupení bu-

dou mít na Rock for People Europe 

i stálice české hudební scény. Těšit 

se můžete na Vojtu Dyka s jeho B-

Side Bandem, Skyline, Vladimira 

518 a na spoustu dalších. Součástí 

budou také vystoupení plzeňských 

kapel, které vzešly z otevřené vý-

zvy pořadatelů festivalu, tzv. bitvy 

o Plzeň. Z bezmála čtyř desítek při-

hlášených vybrala porota v čele s 

Michalem Thomesem kapely Don-

nie Darko, Johnny Survived a Lo-

ve Earth. 

Srdcem Rock for People Europe 

se stane Kreativní zóna DEPO2015. 

Zrekonstruované prostory bývalé 

vozovny dopravních podniků me-

zi Cukrovarskou a Presslovou uli-

cí jsou dnes designovým prostorem 

s nenapodobitelným geniem loci. 

Návštěvníci si budou moci vybírat 

z pestrého evropského hudebního 

menu o bezmála 100 položkách, k 

dispozici jim bude jedna obří ven-

kovní stage a další dvě vnitřní. Chy-

bět nebude ani bohatý doprovodný 

program včetně outdoorových ak-

tivit, četných výstav, workshopů či 

třeba kinokavárny.

„Návštěvníci festivalu dostanou 
navíc od partnera akce - společnos-
ti Plzeň 2015 - volný vstup na právě 
probíhající výstavy v DEPO2015. Dí-
ky tomu se kromě nabité hudební na-
bídky v Plzni seznámí také se špič-
kou evropského moderního designu 
na výstavě DOMUS či s díly sochaře 
Čestmíra Sušky v podobě několika-
metrových kovových objektů na ná-
dvoří depa. Zhlédnout mohou i pou-
tavou sondu do života Plzeňanů – 
výstavu rodinných fotografi í, zasla-
ných přímo samotnými obyvateli 
města. Návštěvníky chceme pozvat i 
mimo prostory depa, a sice do Black 
boxu Nového divadla, kde s festiva-

lovou vstupenkou zdarma uvidí pro-
gresivní umění respektovaného ja-
ponského umělce a skladatele elek-
tronické hudby Ryojiho Ikedy a je-
ho vizuálně zvukovou instalaci s ná-
zvem Test Pattern [N°7],“ zve za Pl-

zeň 2015 ředitel Jiří Suchánek.

Více informací o programu a vstu-

penky na www.rockforpeople.cz. Ce-

lofestivalový pass lze nyní pořídit 

za 1 440 Kč, jednodenní vstupenky 

jsou v prodeji od 750 Kč.

Konání festivalu bude mít dopad i 

na okolí areálu DEPO 2015. Jak ale 

ubezpečují pořadatelé, půjde jen o 

minimální omezení, týkající se do-

pravy. Uzavřeny budou ulice Černic-

ká, Presslova, Cukrovarská a Heldo-

va. Pro obyvatele bude připravené 

náhradní parkování. Pořadatelé se 

obyvatelům těchto ulic omlouvají 

za dočasný snížený komfort a jako 

formu kompenzace nabízejí volné 

vstupy na celý festival. Zájemci s tr-

valým bydlištěm v ulicích, jichž se 

omezení týkají, mohou do 20.6. na-

psat na e-mail: depo2015@plzen2015.

cz. V období konání Rock for Peop-

le Europe (tj. 3.–5.7.) bude areál DE-

PO2015 otevřený jen návštěvníkům 

festivalu.

„Rock for People Europe bude kul-
tivovanou oslavou evropské hudby 
a kultury. Věříme, že se obyvatelé 
Plzně stanou součástí tohoto výji-
mečného svátku – festivalu s mno-
ha podobami a pestrou třídenní ná-
plní,“ vzkazuje za pořadatele Mi-

chal Thomes.

 (mr)

Rock for People Europe již za měsíc ovládne Plzeň

Den plný sportu, tance, hudby a zába-

vy. To je Talentmánie 2015, která nava-

zuje na úspěšný první ročník, jehož se 

zúčastnilo přes 400 účastníků. 

Místo konání i letos zůstává na Locho-

tíně v prostorách prvního soukromého 

profesionálního pracoviště DDM Ta-

lent, které sídli v Krašovské ulici. 

Připraven je opět bohatý program, bě-

hem kterého bude probíhat třeba ná-

bor do tanečních skupin, které fungují 

pod hlavičkou DDM Talent, nebo festi-

val Mladá muzika, která poprvé zavítá 

právě na Lochotín. 

Zájemci budou mít navíc opět možnost 

přihlásit se přímo do činnosti DDM Ta-

lent a vybrat si svůj oblíbený kroužek. 

Velký nábor se plánuje hlavně do taneč-

ní sekce, která nabízí hned pět předních 

plzeňských tanečních skupin: Talento-

vé centrum tance Storm Ballet, TCO 

DANCE Plzeň, Afresh Dance Commu-

nity, Dance Company Twin či Dubstep 

Brotherhood. 

Na své si ale přijdou i všichni sportov-

ní a hudební nadšenci. V rámci progra-

mu totiž proběhne i již zmíněný festi-

val Mladá muzika, na kterém vystoupí 

mladé kapely navštěvující činnost Ško-

la rocku pod vedením lektora Jana Krč-

ka, či různé sportovní a cvičební exhi-

bice jako např.: taekwon-do, americký 

fotbal, jumping apod.  

Po celý den pak bude na místě mnoho 

atrakcí, her a soutěží. Hlavním hostem 

bude zpěvák Miloš Novotný, fi nalista 

Hlasu ČeskoSlovenska a jedna z medi-

álních tváří DDM Talent. 

Více informací najdete na www.ddm-

talent.cz či na Facebooku DDM Ta-

lent.

Michal Křížek

TALENTMÁNIE 2015 v Talentu



V našem obvodě provozuje fi rma 

KOUTEX zelené kontejnery na ob-

nošené šatstvo a jiný textilní odpad. 

Sběr  je založen na komerční bázi se 

snahou co nejvíce využít odložený 

textil. Na rozdíl od kontejnerů Čer-

veného kříže, které by měly sloužit 

výhradně pro šatstvo ještě využitel-

né v rámci charity, zpracovává fi r-

ma KOUTEX i již nepoužitelné odě-

vy a zbytky textilu na další výrobky 

(hadry). Ačkoli se nejedná o sběr za-

jišťovaný v rámci městského systé-

mu nakládání s komunálním odpa-

dem, věříme, že občané tuto službu 

a další možnost, jak se zbavit textil-

ního odpadu, využívají. O tom svěd-

čí i to, že fi rma KOUTEX rozšiřuje 

opakovaně počet kontejnerů k to-

muto účelu. Tím se snižuje případ-

ná docházková vzdálenost k jednot-

livým nádobám a zajišťovaná služ-

ba se tak stává ještě výhodnější pro 

více občanů.

     Kontejnery fi rmy KOUTEX jsou 

zpravidla umístěny v blízkosti ji-

ných odpadových nádob, buď na vy-

tříděné složky komunálního odpa-

du nebo na směsný odpad. Všechna 

umístění byla schválena ze strany 

majitele dotčených pozemků (měs-

ta Plzeň) a z hlediska případného 

vlivu na silniční provoz odsouhla-

sena Policií ČR. 

    Protože i v letošním roce došlo 

ke zvýšení počtu nádob, uveřejňu-

jeme aktuální stav jejich rozmístě-

ní v následujícím přehledu. 

Ing. Jan Vajz – OŽP
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Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  

    
Še�íková (u fotbal. stadionu) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
Hradišt� (za kone�nou MHD) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Na Vyhlídce (Božkov) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Hluboká (u potravin) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

 
�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 

 
15:50 – 16:50 hod. 

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

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 2 
  

  
Hodina p�istavení 

  

  
Pod Chalupami (Koterov) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
U Jezu (Božkov) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Sporná (Plze�ská cesta) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

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

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

Konání sběrných dnů v roce 2015 v MO Plzeň 2 – Slovany:
Termín svozů:  27.06. a 29.08.

Kontejnery fi rmy KOUTEX
na textilní odpad

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

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  
  

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 
  

09:00 – 10:00 hod. 
  

Sporná (Plze�ská cesta) 
  

10:10 – 11:10 hod. 
  

Na Vyhlídce (Božkov) 
  

11:20 – 12:20 hod. 
  

Hluboká (u potravin) 
  

13:20 – 14:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 
  

14:30 – 15:30 hod. 

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 
  

15:40 – 16:40 hod. 

Pod Chalupami (Koterov) 
 

16:50 – 17:50 hod. 

P�ehled kontejner� firmy KOUTEX s.r.o.,  
které jsou ur�eny k ukládání šatstva a textilního odpadu, 

umíst�ných na území MO Plze� 2 – Slovany 
 

P.�. Umíst�ní kontejneru Poznámka 
1. k�ížení ulic Liliová a Motýlí u nádob na t�íd�ný odpad, u 

garáží za domem Liliová 29 
2. Ulice Spojovací – u Koterovské u nádob na t�íd�ný odpad 
3. Roh ulic Na R�žku a Sladovnická u nádob na t�íd�ný odpad 
4. Nepomucká ulice – od nám�stí M. 

Horákové, k ulici U Školky (sm�rem na 
�ernice)  

u nádob na t�íd�ný odpad 

5. Ulice K Dráze – u Nepomucké u nádob na t�íd�ný odpad 
6. Nepomucká 37 u nádob na t�íd�ný odpad 
7. k�ížení ulic Plze�ská cesta a Sporná u nádob na t�íd�ný odpad 
8. k�ížení ulic St�ední cesta a V Obilí u nádob na t�íd�ný odpad 
9. V Bezinkách u nádob na t�íd�ný odpad  
10. Suvorovova u nádob na t�íd�ný odpad, 

kruhový objezd 
11 Sládkova u k�ižovatky s ulicí V�esinská u nádob na t�íd�ný odpad 
12 Ulice Hluboká u nádob na t�íd�ný odpad 
13 Ulice Mezi ploty u nádob na t�íd�ný odpad 
14 Ulice Še�íková u nádob na t�íd�ný odpad 
15 Ulice Úslavská u nádob na t�íd�ný odpad 
16 Ulice Neumannova u nádob na t�íd�ný odpad 
17 Francouzská t�ída u nádob na t�íd�ný odpad 
18 Ulice Habrová u nádob na t�íd�ný odpad 
19 Ulice Zahradní u nádob na t�íd�ný odpad 
20 Ulice Švestková u k�ižovatky s ulicí K 

Hrádku 
u nádob na t�íd�ný odpad 

21 Jugoslávská x Klášterní u nádob na t�íd�ný odpad 
22 Koterovská – Jablonského - vnitroblok u nádob na t�íd�ný odpad 
23 U Lom� u nádob na t�íd�ný odpad 
24 Blatenská ulice – cca v polovin� ulice u nádob na t�íd�ný odpad 
25 Na Hrad�anech – Koterov u nádob na t�íd�ný odpad 
26 Pivovarská – u plotu h�išt� u nádob na t�íd�ný odpad 



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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............……………………………………..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………
Podpis

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-
říkové ulici, blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let 
věku, 90 let věku a více, slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, 
diamantové, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či bla-
hopřání v rodině. 

  „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2015 se budou konat 
ve dnech  30.9., 21.10. a 25.11. od  16 do 19 hodin. 

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

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

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

lečenské akce a obřady:

      S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany, 

odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření 

sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubi-

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

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

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

a předání pozornosti. 

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální ÚMO 

Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc předem. 

Při jednání je nutné předložit občanský průkaz  a oddací list. 
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Nebyla jsem v té době úplně ma-

lá, abych všechno, co se kolem mě 

dělo, nevnímala. Bydleli jsme ve 

Veleslavínově ulici, v domě s pa-

vlačemi. Každý večer jsme se schá-

zeli dohromady s ostatními nájem-

níky a potichu si povídali, co bude-

me dělat, až to všechno skončí. I já 

jsem vnímala tu vzájemnou poho-

du, toleranci a lásku. 

Ten rok byl duben mimořádně 

teplý a kolem nesmírná vůně še-

říku.

Dne 5. května 1945 jsme se před 

domem fotografovali a 6. května 

1945 to všechno vypuklo. Muse-

la jsem být přece u toho, ale jak 

to udělat. Tiše jsem se odplížila z 

bytu, přeběhla na druhou stranu 

chodníku, prošla jsem zezadu rad-

nicí a byla jsem na náměstí.

Ten den hrozně pršelo, lidí všu-

de plno, krojovaná děvčata – pro-

stě nádhera. Kolony aut s Ameri-

čany projely středem náměstí, ob-

rovská radost, volání, mávání a 

pak to začalo. 

Dunivá střelba se ozývala z vy-

sokých domů naproti kostelu sv. 

Bartoloměje, protože tam nahoře 

byli ještě Němci. Nevěděla jsem, 

co mám dělat. Lidé utíkali a já ta-

ké vběhla do jednoho domu a če-

kala. 

Když střelba utichla, pospíchala 

jsem k domovu Dominikánskou 

ulicí. Na rohu na mě čekala upla-

kaná maminka se dvěma sourozen-

ci. Co jsem dostala facek, to bych 

nespočítala.

Tak to je můj malý příběh, ráda 

vzpomínám, jak jsme se měli rádi 

a pomáhali si. Pomáhat lidem mně 

zůstalo na celý život a žiji heslem, 

že „kapka lásky je víc, než vodo-

pád zlata!“.

Ludmila Ševčíková

Květen roku 1945 očima devítileté holky  

Termíny slavnostních obřadů v roce 2015: 
29.9. a 24.11. 

ZLATÁ SVATBA

Dne 20.03.2015 oslavili zlatou svatbu manželé Jiří a Marie Rumlovi.  K to-
muto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další spo-
lečné cestě životem popřál místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Mgr. Pavel 
Janouškovec a zástupci odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany..



Nejvíce obětí protinacistického od-

boje za 2. světové války bylo mezi za-

městnanci plzeňské Škodovky, kde 

také bylo v té době zaměstnáno nej-

více lidí z Plzně a širokého okolí.

Druhým největším zaměstnavate-

lem byla železnice. Podle údajů z r. 

1937  pracovalo v obvodu plzeňského 

ředitelství ČSD 15 889 osob. Po oku-

paci českých zemí 15. března 1939 se 

nacistické Německo snažilo za kaž-

dou cenu co nejvíce vystupňovat 

zbrojní výrobu ve Škodových závo-

dech. Stejnou důležitost pro ně mě-

lo využití železniční dopravy jako 

tepny hospodářského života a spoje 

nezbytného pro zásobování válečné 

fronty. Toho si byl dobře vědom i do-

mácí odboj a stejně tak i Spojenci. 

Odbojáři proto vyvíjeli na želez-

nici po celou dobu války záškodnic-

kou činnost a své akce koordinova-

li s představiteli odboje ve Škodov-

ce. Spojenci pak bombardovali jako 

hlavní cíle v Plzni Škodovku a ná-

draží. Nejničivější nálet na plzeň-

ské Hlavní nádraží proběhl 17. dub-

na 1945. Den na to měli Spojenci v 

plánu nálet na seřaďovací nádraží 

Koterov a doudleveckou Škodovku. 

Nedopatřením však byla zasažena 

vilová čtvrť na Slovanech. Ale i mi-

mo nálety bombardovacích svazů 

docházelo k častému napadání vla-

ků stíhači přezdívanými „kotláři“. 

Jak název napovídá, stříleli po kot-

lech parních lokomotiv.

Do odboje se na železnici zapo-

jili nejrůznější odbojové skupiny: 

Ústřední vedení odboje domácího, 

Obrana národa, komunistický od-

boj, sokolská Jindra, Druhá lehká 

tajná divize, skupina pplk. Jarosla-

va Weidmanna, „V boj!“ a další. Hr-

dinství železničních odbojářů v Plz-

ni a širším Plzeňsku připomíná pa-

mátník v 1. patře budo-

vy Hlavního nádraží. Na 

pamětní desce je nápis: 

1939 – 1945 ZA OSVOBO-

ZENÍ VLASTI POLOŽI-

LI ŽIVOT ZA OKUPACE 

A V KVĚTNOVÉM PO-

VSTÁNÍ ŽELEZNIČNÍ 

ZAMĚSTNANCI: - a pod 

tímto nadpisem následu-

je 123 jmen.

Celkem bylo v obvo-

du někdejšího ředitel-

ství ČSD v Plzni za oku-

pace uvězněno 355 železničářů, z 

nichž 152 položilo v boji proti oku-

pantům svůj život. Pro porovnání: Z 

řad Škodováků obětovalo svůj život 

262 osob. Oběti železničářů připo-

mínaly i další pamětní desky, všech-

ny se bohužel do dnešních dnů ne-

dochovaly.

V nádražní hale se nachází i pa-

mětní deska instalovaná zde v 90. le-

tech minulého století, připomínající 

nucené (ve starší terminologii uvá-

děné jako totální) nasazení Čechů 

na práci do Německa a jím okupo-

vaných zemí. Deska je zde umístěna 

proto, že právě odtud lidé z Plzeňska 

odjížděli na nucené práce. Celkem 

bylo během války na otrockou prá-

ci pro německou Říši z českých zemí 

nasazeno 600.000 převážně mladých 

lidí. V roce 1944 však byla pracov-

ní povinnost rozšířena i na ženy od 

45 do 50 let. Koncem války byli Češi 

také povoláváni na zákopové práce 

před blížící se frontou na Moravu. 

Mnozí z nuceně nasazených se do-

mů již nevrátili. Nejvíce jich přišlo 

o život při spojeneckých náletech na 

továrny v Německu.

V rámci letošních jubilejních Slav-

ností svobody uctili 5. května 2015 

památku padlých železničářů u pa-

mátníku v budově nádraží starosta 

MO 2 a senátor Ing. Lumír Aschen-

brenner, předseda OV ČSBS Plzeň 

Ing. Jaroslav Bukovský, zástupci 

železničních organizací a členo-

vé ČSBS. Hlavní pamětní deska, i 

ta připomínající nucené nasaze-

ní, jsou vzorně udržovány, jenom 

sgrafi to od plzeňského malíře Pav-

la Maura tvořící pozadí za pamět-

ní deskou by si zasloužilo zrestau-

rovat.

   Stanislav Bukovský
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Uctění památníku na Hlavním nádraží

Ty nejchutnější 

velikonoční nádiv-

ky od amatérských 

kuchařek a kuchtí-

ků mohli ochutnat 

návštěvníci akce 

Velikonoční nádiv-

ka v Koterově, kte-

rá se uskutečnila v 

neděli 5. dubna. Stejně jako v prv-

ním ročníku obhájila prvenství pa-

ní Květa Andrlíková z Blovic. Její 

nádivka si získala celou porotu, v 

jejímž čele seděl místostarosta MO 

Plzeň 2 - Slovany Roman Andrlík.

Porota neměla snadnou úlohu. Do 

soutěže bylo přihlášeno celkem 25 

vzorků nádivky, a tak měli porot-

ci co ochutnávat. Po vyhodnocení 

všech soutěžních nádivek bylo od-

měněno devatenáct nejlepších. O 

ochutnání a porov-

nání  nebyli ochu-

zeni ani samotní 

návštěvníci, kte-

rým byla nádivka 

nabídnuta po vy-

hlášení výsledků.

I přes chladnější 

počasí si přítomní 

užívali zábavný doprovodný pro-

gram. K vidění byly ukázky plete-

ní košíků a pomlázek i výstava do-

mácího zvířectva. Aktivnější vyžití 

nabízela Farma Jitřenka, která při-

vedla k hasičské zbrojnici koně, na 

kterých se děti mohly projet. Zájem-

ci si mohli nakoupit i ručně zdobe-

né kraslice, perníčky nebo zahrad-

ní nářadí. Nechybělo ani vynikají-

cí občerstvení a příjemná hudba k 

poslechu.

Ve dnech 14. - 19. června 

2015 se koná v Plzni Letní 

olympiáda dětí a mládeže 

ČR 2015 (LODM 2015) pod 

záštitou Českého olym-

pijského výboru a v rám-

ci Evropského hlavního 

města kultury. Jednou z 

disciplín je i jachting, který pro re-

prezentanty 14 krajů bude soustře-

děn na Velkém Boleveckém rybní-

ku. Soutěž je uvedena v celostátní 

termínové listině a významem je na 

úrovni mistrovství ČR. Z kvalifi kač-

ních závodů vyšli reprezentanti na-

šeho kraje a jsou to:

Za děvčata Tereza Dobrá, 
12 let, 6. třída 7. ZŠ Plzeň.

Za chlapce Fanda Viták, 
12 let, 6. třída 15. ZŠ Plzeň.

Tréninky na Bolevec-

kém rybníku jsou vždy 

ve středu od 16 do 18 hod. 

Přijďte se na nás podívat a seznámit 

se s jachtingem a podmínkami závo-

dů. Děti v případě zájmu svezeme.

František Viták 

předseda Sdružení Plzeňského 

a Karlovarského kraje ČSJ

Jachting nebude chybět na LODM 2015

Souboj velikonočních nádivek v Koterově
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Další, v pořadí už sedmý, kontrol-

ní den v areálu bývalých Prádelen 

a čistíren města Plzně na Koterov-

ské ulici č. 158, se konal 28. 4. 2015. 

Podobně jako při předešlých kont-

rolních dnech byli účastníci sezná-

meni s výsledky již zrealizovaných 

prací. Dle harmonogramu probíhá 

etapa č. 3 (září 2013 – červenec 2015) 

a zároveň etapa č. 4 (březen 2014 – 

červenec 2015). 

Od ledna do března 2015 bylo 
zrealizováno:

• 4. kolo propařování horninové-

ho prostředí. Bylo zaměřeno na se-

verovýchodní část benzínové haly 

a venkovní prostor před technolo-

giemi. Na teplotu více jak 80°C by-

lo propařeno horninové prostředí 

obou oblastí téměř v celém sledo-

vaném profi lu od cca 2 do 8 m na 

téměř 90 % vymezené plochy,

• další sanační čerpání a čištění 

kontaminovaných vod,

• v lokalitě byla provedena 4. apli-

kace syrovátky do podzemní vody. 

Bylo zasáknuto 60 m3 syrovátky.  

Aplikace se soustředila do prosto-

rů vrtů, kde jsou dosud překroče-

ny sanační limity a dále do vrtů, u 

kterých hrozí riziko reboundingu. 

Šíření syrovátky bylo podpořeno 

sanačním čerpáním.

Podle harmonogramu a i podle 
skutečnosti jsou sanační práce 
ve druhé polovině celého proce-
su. Při prezentaci byly předsta-
veny výsledky, kterých bylo do-
sud dosaženo:  

• celkově bylo od začátku pra-

cí do března 2015 sanačními tech-

nologiemi (propařováním, ventin-

gem, sanačním čerpáním) odstra-

něno z horninového prostředí cca 

3.200 kg chlorovaných uhlovodíků 

(cca 1.972 l čisté fáze) a zároveň by-

la odloučena lehká fáze ropných lá-

tek (především benziny) v množ-

ství cca 6.482 l čisté fáze ropných 

látek, 

• od zahájení čerpání v prosinci 

2013 bylo do března 2015 odčerpá-

no a přečištěno 6.413 m3 kontami-

novaných podzemních vod. Zpět do 

horninového prostředí bylo zasák-

nuto 1.879 m3 přečištěných vod, 

• provozem ventingu bylo od za-

hájení prací odčerpáno z horni-

nového prostředí cca 3. 342.480 m3 

kontaminovaného půdního vzdu-

chu. Sorbcí na fi ltry aktivního uhlí 

bylo odstraněno cca 501 kg chloro-

vaných uhlovodíků a 3.804 kg rop-

ných uhlovodíků, 

• v březnu 2015 byl realizován půl-

roční monitoring vrtů mimo areál 

a vybraných domovních studní si-

tuovaných mimo areál. Nadlimit-

ní koncentrace chlorovaných uhlo-

vodíků nebyla zjištěna v žádném z 

monitorovaných vrtů, ani v žádné 

ze 4 sledovaných studní (pozn. ty-

to výsledky nelze aplikovat plošně 

na všechny kontaminované stud-

ny, nadále jsou v platnosti omeze-

ní z května 2004).

Z vývoje koncentrací chlorova-

ných uhlovodíků je patrné, že do-

chází k setrvalému snižování kon-

centrací v celém zájmovém pro-

storu. Ve vrtech, kde koncentrace 

chlorovaných uhlovodíků pokles-

ly na úroveň desítek a stovek ug/l, 

zůstávají tyto nízké hodnoty již po 

dobu několika měsíců. Výrazně se 

podařilo snížit koncentrace chlo-

rovaných uhlovodíků i ve vrtech, 

kde začala aplikace syrovátky až 

v posledních obdobích. 

Celkově lze zhodnotit, že od zahá-

jení sanačních prací poklesly kon-

centrace chlorovaných uhlovodí-

ků v sanačních vrtech na průměr-

ně 7 % maximální koncentrace v 

každém vrtu, tj. snížení koncentra-

ce v sanačních vrtech průměrně o 

93 % a maximální zjištěné koncen-

trace chlorovaných uhlovodíků se 

po posledních měřeních pohybují 

mírně nad sanačním limitem. 

Celkem bylo v průběhu sanačních 

prací od září 2013 do prosince 2014 

odstraněno z horninového prostře-

dí 4.171 kg chlorovaných uhlovodí-

ků a 11.836 kg ropných látek. 

V květnu byla zahájena 5. etapa a 

poté i závěrečný monitoring. Sou-

časně po ukončení sanačních pra-

cí bude zpracována a aktualizová-

na analýza rizik, ve které budou 

vyhodnocovány koncentrace jed-

notlivých kontaminantů, jejichž 

snížení pod sanační limit nepřed-

stavující zdravotní rizika, bylo cí-

lem sanace lokality bývalých prá-

delen a čistíren. 

V článku byly použity informa-
ce ze zápisu vypracovaného zhoto-
vitelem.

Hana Morávková, 
odbor životního prostředí 

SANACE PLZEŇ – LIBUŠÍN 

OSONA�PLZE��a.s.�,�P�EDNÍ��ESKÝ�VÝROBCE��NÁSTAVEB�NÁKLADNÍCH�AUTOMOBIL���

P�ijme�do�hlavního�pracovního�pom�ru�v��areálu�Plze��Sv�tovar�pro�pracovišt��výroby�nástaveb�
nákladních�automobil��pracovníky�na�pozice�záme�ník/svá�e��

Požadujeme:�
��základní�praxi�v�oboru�záme�ník,�autoklempí�,��
��opravá��nebo�podobný��obor�
��manuální�zru�nost,�ochotu�pracovat�a�u�it�se��
��novým�v�cem�
��platný�svá�e�ský�pr�kaz��CO2��výhodou�

�
Nabízíme:�
��práci�v�perspektivní�a�stabilní��eské�spole�nosti�
��zajímavou,�nejednotvárnou�práci�pouze�na�ranní�sm�nu���
��velmi�dobré�finan�ní�ohodnocení�v�závislosti�na�pracovních��
��výsledcích�
��možnost�rekvalifikace,�obnovení�svá�e�ského�pr�kazu��
��i�zvýšení��kvalifikace�svá�e�ského�pr�kazu�na�	SN�EN�287�1����
��závodní�stravování.��

Nástup�možný�ihned.�
�
�
Kontaktní�osoba�pí.�Nová�tel.�377482303,�731185289�
Sv�j�životopis�zasílejte�na�e�mail.�adresu:�inova@osona.cz�

 
Cílové sana�ní limity pro ohnisko zne�išt�ní v bývalém areálu Pa�: 

zemina suma ClU (PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, VC) ……. 5 mg.kg-1 
podzemní voda suma ClU (PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, VC) ……. 3 mg.l-1 
podzemní voda  ropné uhlovodíky ……. odstran�ní fáze RU 



Vážení spoluobčané Městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany,

máme půl roku po volbách do Za-

stupitelstva městského obvodu Pl-

zeň 2 – Slovany (dále ZMO P2). V 

těchto volbách jste svými hlasy roz-

hodli o novém složení zastupitelstva 

našeho obvodu. K volbám jste přistu-

povali na základě svého svobodného 

vědomí a svědomí, na základě svého 

svobodného rozhodnutí, na základě 

jednotlivých programů politických 

stran, hnutí a sdružení, na základě 

svého poznání o činnosti svých vo-

lebních „favoritů“, na základě toho, 

jakou máte důvěru v jednotlivé stra-

ny, hnutí či sdružení a jednotlivých 

kandidátů. 

Většina z kandidujících stran, hnu-

tí či sdružení, bylo jich celkem 13, sli-

bovalo změny k lepšímu, např. lepší 

hospodaření s fi nančními prostřed-

ky, ale i větší transparentnost práce 

zastupitelstva i úřadu městského ob-

vodu. ZMO P2, na základě vaší vol-

by, pracuje v následujícím složení: 

ODS - 9 členů, ANO - 6 členů, ČSSD 

- 5 členů, TOP 09, KDU-ČSL a KSČM 

- po 2 členech a 1 člen jako nezávislý 

kandidát. Koaliční povolební vyjed-

návání bylo složeno a nasměrováno 

doprava, a to ve složení ODS, ČSSD, 

KDU-ČSL a TOP 09.

Vážení spoluobčané je nyní na vás, 

abyste sledovali vystupování a po-

čínání jednotlivých zastupitelů, jak 

plní programy své strany, hnutí či 

sdružení, jak hájí vaše zájmy. Abys-

te mohli konkrétně ukázat na pro-

blémy v obvodě, na neplnění slibů 

zastupitelů, k tomu se nejlépe dosta-

nete tak, že se budete zúčastňovat za-

sedání zastupitelstva. 

Pro ženy v domácnosti, pro dů-

chodce není problém přijít na zase-

dání v kteroukoli dobu, ale pro pra-

cující je to v našem obvodu  velký 

oříšek. ZMO P2 je již několik voleb-

ních období zahájeno ve 14 hodin. 

Pracující spoluobčané se v tuto do-

bu mohou těžko uvolnit ze zaměst-

nání, a to zejména ti, kteří pracují 

u soukromých organizací. 

Členové ZMO P2 za KSČM již ně-

kolikrát předkládali návrh na změ-

nu začátku jednotlivých zasedání, a 

to od 16 hodin. Marně. Jako důvod   

starosta uvedl, že jednání zastupi-

telstva začínají i v jiných obvodech  

ve 14 hodin a Zastupitelstvo města 

Plzně dokonce už v 9 hodin. Náš ná-

vrh byl pouze jedním ze vstřícných 

návrhů pro všechny občany obvodu, 

aby se mohli bez problémů, zejména 

pracující, zúčastnit zasedání. Prá-

vě svou přítomností můžete vy  vo-

liči posoudit, jakým způsobem jsou 

naplňovány programy jednotlivých 

stran, hnutí či sdružení. Vaše neú-

čast lze chápat jako nezájem, neteč-

nost o dění v obvodu.

Nedělám si žádné iluze, že v přípa-

dě změny zahájení zasedání zastupi-

telstva přijde na jednání zástup ob-

čanů. Je to však vstřícný návrh pro 

všechny, kterým není lhostejná si-

tuace v obvodě. To si musí uvědo-

mit každý sám, chce-li být součástí 

veškerého dění. Na druhé straně se 

může zdát, že někdo z koalice nemá 

zájem o účast občanů. Jinými slovy 

řečeno, čím míň spoluobčanů na za-

sedání, tím líp, alespoň nebudou žád-

né připomínky, žádné dotazy.  

Chceme proto také informovat 

spoluobčany o zvýšení nákladů na 

placení uvolněných představitelů 

ÚMO 2. Na prvním zasedání zastu-

pitelstva byl zvolen placený uvolně-

ný starosta, současně je senátorem, 

dále placený uvolněný 1., 2., ale i 3. 

místostarosta, byť neuvolněný. Za-

stupitelé za KSČM byli proti zvole-

ní 3. místostarosty. Návrh neprošel. 

Je to snad jen kvůli tomu, že staros-

ta Ing. L. Aschenbrenner byl zvolen 

senátorem a v době jeho přítomnosti 

na zasedání Senátu je třeba zabezpe-

čit chod MO P2 apod.? Nechť si každý 

spoluobčan udělá vlastní úsudek.

Závěrem svého příspěvku chci po-

děkovat všem voličům, kteří dali 

hlas KSČM. Vaše hlasy  nezapadly, 

jsou značnou podporou zastupite-

lů za KSČM. My, členové ZMO P2 za 

KSČM, jsme na vaší straně, na stra-

ně „obyčejných“ spoluobčanů. 

 

Karel Kvit,  
člen ZMO P2 za KSČM

únor 2012212 červen 2015

… půl roku po volbách … 

Od 1. 1. 2014 je v platnosti občan-

ský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), 

který je pro oblast vyúčtování slu-

žeb doprovázen zákonem o služ-

bách, tj. zákonem č. 67/2013 Sb., 

kterým se upravují některé otázky 

související s poskytováním plnění 

spojených s užíváním bytů a nebyto-

vých prostorů v domě s byty. Zákon 

upravuje výčet služeb, které jsou po-

skytovány v souvislosti s užíváním 

bytů a nebytových prostor v domě 

s byty, principy stanovení záloh na 

služby, jejich změny, rozúčtování ná-

kladů, lhůty pro zpracování vyúčto-

vání a vypořádání přeplatků či ne-

doplatků z tohoto vyúčtování.

Hlavním principem zákona je je-

ho důraz na dohodu stran, přičemž 

pokud k dohodě nedojde, stanovu-

je způsoby řešení. Smluvní stranou 

dohody je poskytovatel služeb, kte-

rým je vlastník nemovitosti či jed-

notky (pokud je pronajímána) ne-

bo společenství vlastníků jednotek. 

Příjemcem služby je nájemce nebo 

vlastník jednotky. 

Zákonem nejsou definovány 

všechny služby, které je možné v 

souvislosti s užíváním bytu či ne-

bytového prostoru v domě s byty 

poskytovat. Zákon obsahuje pou-

ze příkladný výčet těchto služeb. 

Mezi základní poskytované služby 

tak patří dodávka tepla a centrali-

zované poskytování teplé vody, do-

dávka vody a odvádění odpadních 

vod, odvoz komunálního odpadu, 

provoz výtahu, osvětlení společ-

ných prostor v domě, úklid společ-

ných prostor v domě, odvoz odpad-

ních vod a čištění jímek, umožně-

ní příjmu rozhlasového a televizní-

ho signálu, provoz a čištění komí-

nů. Za poskytované služby je po-

skytovatel oprávněn požadovat po 

příjemci služeb zálohy na úhradu 

nákladů na tyto služby. O stanove-

ní rozsahu poskytovaných služeb 

je potřebná dohoda poskytovatele 

a příjemce služeb nebo o něm roz-

hodne družstvo nebo společenství 

vlastníků.

Vyúčtování skutečné výše nákla-

dů a záloh za jednotlivé služby se 

provádí za zúčtovací období (nej-

častěji kalendářní rok). Paragraf  7 

zákona o službách říká, že skuteč-

nou výši nákladů a záloh za jednot-

livé služby vyúčtuje poskytovatel 

služeb příjemci služeb nejpozději 

do 4 měsíců od skončení zúčtovací-

ho období. Nejčastějším termínem 

tak bude 30. 4. kalendářního roku 

následujícího po kalendářním roce, 

který je dotčeným zúčtovacím ob-

dobím. Protokol o vyúčtování mu-

sí být členěn podle jednotlivých po-

skytovaných služeb, včetně celkové 

výše přijatých měsíčních záloh za 

služby. Protokol musí být přehledný 

pro snadnou kontrolu případných 

rozdílů mezi výší zaplacené zálohy 

a vyúčtovaným nákladem na kon-

krétní službu. Finanční vyrovná-

ní mezi poskytovatelem a příjem-

cem služeb se provede v dohodnuté 

lhůtě, nejpozději ve lhůtě 4 měsíců 

ode dne doručení vyúčtování pří-

jemci služeb.

 

Provádíme kompletní servis spojený se 
správou nemovitostí, pokud máte dota-
zy 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.

Vyúčtování služeb

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

PRODEJ   �   KOUPĚ   �   PRONÁJEM   �   DAROVÁNÍ

Makléř Ing. Jiří Strejc, reality@plzenskyservis.cz, tel.: 603 418 461 www.reality.plzenskyservis.cz

„Spolehlivý správce,            
poctivý makléř“



O letošních prázdninách budou 

v provozu tyto MŠ:

Červenec:  
51. MŠ  Částkova 6, v provo-

zu bude i odloučené pracoviš-

tě v Masarykově ZŠ na Jirásko-

vo nám.

21. MŠ  Na Celchu 33, v provozu 

budou i jesle

Srpen: 
2. MŠ U Hvězdárny 26

31. MŠ Spojovací 7

Protože o provoz MŠ  v srpnu 

byl ze strany rodičů velký zájem, 

je  přihlášeno přes 180 dětí, bylo 

dohodnuto, že  bude v provozu též 

37. MŠ Barvínkova 18.

Jednotlivé mateřské školy, kte-

ré budou zajišťovat prázdninový 

provoz, si rozebraly děti z ostat-

ních mateřských škol tak, aby to 

odpovídalo jejich kapacitě i spá-

dovosti. 

M. Němec

únor 20122 13červen 2015

rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 
QR kódy do

   1/16 strany      (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 
                           1/8 strany      (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

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

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

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

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

V pondělí 13. dubna 2015 se všich-

ni plavci a někteří triatlonisté Spor-

tovního gymnázia Plzeň zúčastnili 

besedy s několikanásobným mis-

trem České republiky a olympioni-

kem Přemyslem Švarcem. 

V průběhu besedy jsme se dozvě-

děli mnoho zajímavého o jeho tré-

ninkové zátěži a tréninkovém plá-

nu, ale také o jeho sportovních za-

čátcích. Zaujalo nás, jak se špičko-

vý sportovec, jakým je Přemysl, do-

káže vypořádat s trémou a únavou. 

Velmi zajímavé bylo potěžkat si je-

ho výzbroj pro závody, tj. odlehče-

né tenisky a kolo, které vážilo ne-

celých 7kg. 

Beseda s Přemyslem Švarcem by-

la příjemným zpestřením školního 

dne. Obohatila nás o nové a zajíma-

vé informace důležité pro mladé 

sportovce.

Adéla Lukešová, 2. A

Beseda s olympionikem 
Přemyslem Švarcem

Příměstský tábor s angličtinou 
           20. - 24. 7. 2015 v Anglickém Centru  

Slovanská 149, Plzeň - Slovany 
Pondělí – pátek 8:00 – 16:00 

Cena: 3900Kč 
 V ceně: Angličtina celý den, zajímavý, zábavný a motivující  program, 
táborová hra, veškeré výukové materiály, zkušení, vyškolení lektoři, 

rodilý mluvčí, 2x svačina, oběd,  
pitný režim po celý den, sportovní vyžití, výlety 

Vhodné pro začátečníky i pokročilé od 3 do 12 let 
Tel: 775 22 00 44    email: info@anglickecentrum.cz 

www.anglickecentrum.cz 

 
 

po�ádá 
 

8. ro�ník sout�že mládeže – d�tské kolo pošumavské ligy 
 

datum konání:   20. �ervna 2015 
p�íjezd družstev do:  9,00 hod. 
porada vedoucích:     9,15hod. 
za�átek sout�že:        9,30 hod. 
místo konání:  fotbalové h�išt� v Hradišti  
startovné �iní 150,-K� za družstvo 
 

P�ihlášení do sout�že prob�hne pomocí webu www.firesport.eu, pokud by m�l n�kdo 
s tímto problémy, je možné se p�ihlásit na e-mailu : zzeniskova@seznam.cz . 

Uzáv�rka p�ihlášek je 15. �ervna 2015. 
 

 
Požární útok  
- dle sm�rnice hry PLAMEN 
- helma povinná 

 

Všeobecné podmínky : 
Družstvo nastupuje ve sportovní obuvi, v oble�ení se zakrytými lokty a koleny.  
Namátkov� bude kontrolován v�k sout�žících. 
Pokud vlastníte plát�ný stan nebo pergolu, vezm�te s sebou. Odm�n�ny budou 
všechny hlídky v kategorii mladší i starší.  
Na míst� bude k dispozici zdarma teplý �aj (v p�ípad� teplého po�así bude zajišt�na 
š�áva). 
Dále bude možné zakoupit ob�erstvení (klobásy, oplatky, limo,…). 
 
P�íjezd: za h�išt�m zato�íte doprava a na konci ulice op�t doprava.       

 
Družstva se zavazují, že budou udržovat po�ádek a �istotu v areálu!!! 
 

Hodnocení: P�i dvou pokusech se zapo�ítává lepší umíst�ní.  
 

Zdenka Ženíšková, tel.: + 420 775 150 055  nebo + 420 737 320 032 
 
Za SDH Hradišt� Vás srde�n� zvou vedoucí mládeže. 

Příměstský tábor s angličtinou 
13. - 17. 7. 2015 v Anglickém Centru  

Slovanská 149, Plzeň - Slovany 
Pondělí – pátek 8:00 – 16:00 

Cena: 3900Kč 
V ceně: Angličtina celý den, zajímavý, zábavný a motivující program, 

táborová hra, veškeré výukové materiály, zkušení, vyškolení 
lektoři, 2x svačina, oběd, pitný režim, sportovní vyžití, výlety 

Vhodné pro začátečníky i pokročilé od 3 do 12 let 
 Tel: 775 22 00 44        email: info@anglickecentrum.cz 

www.anglickecentrum.cz 

Prázdninový provoz mateřských škol
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Od začátku školního  roku 

2014/2015 vedu v naší škole čtenář-

ský kroužek, který navštěvují žáci 

z druhých, třetích a čtvrtých tříd. 

Snažím se v něm seznámit děti se 

jmény českých a světových autorů 

dětské literatury a jejich knihami, 

spisovateli z doby starší i současné. 

Ukazuji jim, jak čtení může být pro 

každého poutavé, co zajímavého se 

v knihách mohou dovědět a jak své 

prožitky umocnit i krásnými ilu-

stracemi od známých i méně zná-

mých malířů.

S dětmi si vyprávím o autorech i 

ilustrátorech, o jejich dětství, stu-

diu, zájmech, povolání a prožitcích, 

které je inspirovaly k napsání dět-

ských knížek. Během našich pravi-

delných setkání si děti vybírají kni-

hy, které je zaujaly a samy je četly. 

Jiné knížky si vzájemně předčítáme 

na pokračování. Zároveň si někteří 

již zkusili být spisovateli a ilustrá-

tory při tvorbě vlastních komiksů 

nebo napínavých příběhů na dané 

téma. Proto jsme se v rámci oslavy 

Mezinárodního dne dětské knihy le-

tos poprvé připojili k již 15. Noci s 

Andersenem, která si po celém svě-

tě připomínáme každoročně 2. dub-

na v den narození tohoto dánského 

pohádkáře. Tento ročník byl o to vý-

znamnější, že uplynulo 210 let od na-

rození H. Ch. Andersena.  

A tak jsem se 17. dubna 2015 v 19 

hodin s dětmi sešla před školou, by-

li jsme vybaveni vším potřebným 

pro zajímavý čtenářský večer a no-

cování v prostorách naší tělocvičny. 

Děti se na Noc těšily tolik, že někte-

ré chtěly jít hned spát do spacáků! 

Ale nás čekalo ještě mnoho zajíma-

vého. Nejprve jsme si četli španěl-

skou pohádku ze Strašidelných po-

hádek od Jiřího Žáčka. Potom přišla 

na řadu soutěž, během níž děti po-

znávaly spisovatele na fotografi ích 

a přiřazovaly k nim správná jména 

a názvy knížek, které napsali. Ná-

sledně jsme si přečetli ještě jednu 

lužicko-srbskou pohádku O čaro-

dějově učni. 

A pak už se děti netrpělivě chys-

taly na zlatý hřeb večera: hledá-

ní obrázků s čerty z knihy „Kdy-

by čert na koze jezdil“ od několika 

známých českých autorů ilustrova-

né Karlem Frantou.  V suterénu tě-

locvičny měly za úkol najít všech-

ny čerty a správně přečíst a zapsat 

jejich poměrně složitá jména. Děti 

bez ohledu na věk prokázaly svý-

mi výsledky, že jsou pozornými a 

nebojácnými čtenáři. Těsně před 

spaním zvládly ještě na-

malovat dva společné ob-

rázky se svými dojmy. A 

pak (po nezbytné hygie-

ně) se šlo na kutě. Ve spa-

cácích na karimatkách a 

žíněnkách jsme si necha-

li zdát o příbězích, ve kte-

rých vždy zvítězí dobro 

nad zlem. 

V sobotu ráno jsme se 

legračně rozcvičili, po-

snídali z donesených zá-

sob a sbalili se na cestu 

za rodiči.  Děti po vyda-

řené Noci s Andersenem měly rodi-

čům i spolužákům o čem vyprávět a 

už teď se těší na další ročník.

Mgr. Jitka Volfová

Čtenářská noc 20. ZŠ plná dobrodružství

I v letošním roce se druhý červno-

vý víkend 13. a 14. června uskuteč-

ní v klášterní zahradě na Jiráskově 

náměstí „Víkend otevřených za-
hrad“ s podtitulem BYLINKY V 
KLÁŠTEŘE.

Po úspěšném loňském druhém roč-

níku, který navštívilo více než 2.500 

návštěvníků, se opět otevřou brány 

klášterní zahrady v sobotu 13. červ-

na v 9.30 a od 10.00 proběhne slav-

nostní zahájení celé akce, kterou 

pro plzeňskou veřejnost připravují 

žáci a pedagogové Masarykovy zá-

kladní školy, klášter dominikánů 

a občanské družení PARADISUS v 

úzké spolupráci s nadačním fondem 

Zelený poklad. Tento nadační fond, 

který zajistil zařazení této akce do 

plánu Plzeň 2015 – Evropské hlav-

ní město kultury, je hlavním plzeň-

ským organizátorem Víkendu ote-

vřených zahrad.

Dříve než Vás seznámíme s progra-

mem celého víkendu, nám dovolte 

několik informací o tom, co nového 

žáci naší školy spolu s pedagogy vy-

budovali v letošním roce. V loňském 

roce byla vybudována a osázena by-

linková spirála, čtyři vyvýšené dře-

věné záhony a hmyzí hotel. V letoš-

ním roce žáci na dobrovolných bri-

gádách pomohli s realizací dalších 

pěti vyvýšených záhonů, podloží pro 

skleník a s vybudováním dvou dře-

věných kompostů. V současné době 

připravujeme část zahrady na umís-

tění posezení pro žáky, které bude 

využíváno pro výuku v této přírod-

ní učebně. 

Dovolujeme si tímto oslovit občany 

Slovan, všechny milovníky zahrad, 

kteří se chtějí podílet na této čin-

nosti pro děti i plzeňskou veřejnost, 

aby vstoupili do občanského sdru-

žení Paradisus (kontakt obdrží od 

organizátorů při vlastní akci) a po-

díleli se na jeho práci. Budeme rádi 

za jakoukoliv pomoc včetně fi nanč-

ní, materiálové nebo jen za radu či 

ruku přiloženou k dílu při budová-

ní výukové části. Starší 

pamětníky, zejména bý-

valé žáky Masarykovy 

základní školy, prosí-

me o pomoc s fotodoku-

mentací historie zahra-

dy. Bohužel, nedochova-

ly se snímky zahrady z 

let minulých, a proto žá-

dáme o jakékoliv infor-

mace či poskytnutí fo-

tografi í, ze kterých by 

bylo možné vyčíst, jak 

zahrada vypadala v do-

bě svého vzniku či poz-

ději. Pokud takové do-

kumenty máte, prosíme, neváhejte 

nás kontaktovat, budeme vám ve-

lice vděčni.

Škola opět vyhlásí pro své žáky do-

provodnou výtvarnou soutěž, ten-

tokrát na téma „Trnkova zahrada“. 

Vítězové vybraní odbornou porotou 

budou odměněni na slavnostním za-

hájení Víkendu otevřených zahrad. 

Všechny tyto aktivity vyvrcholí 

přípravou a vlastní realizací Víken-

du otevřených zahrad. Záštitu nad 

celou akcí přijal, stejně jako v loň-

ském roce, náš pan starosta Ing. Lu-

mír Aschenbrenner, kterému tímto 

děkujeme.

Přijďte tedy posedět do klášterní 

zahrady, ochutnat bylinkový čaj či 

si poslechnout koncert historické 

hudby v podání Loutny české. Mů-

žete si mimo jiné prohlédnout naši 

výstavu bylinek a léčivých rostlin, 

zakoupit si výrobky denního staci-

onáře Exodus, bylinky a léčivé rost-

liny z produkce Kotvičníkové farmy 

a zahradnictví Lobkowicz. Dále pro 

vás připravujeme výstavu fotografi í 

studentů Soukromé střední umělec-

koprůmyslové školy Zámeček, s.r.o. 

Pro nejmladší návštěvníky budou 

opět připraveny výtvarné dílny Ma-

sarykovy základní školy, kde si dě-

ti budou moci vy-

zkoušet různé vý-

tvarné techniky a 

vyrobit si své malé 

výtvarné dílo.

Program: 
sobota 13. 6. 

9.30 otevření zahrady veřejnosti

10.00 slavnostní zahájení Víkendu 

otevřených zahrad

11.00 koncert – Loutna česká

14.00 koncert – Loutna česká

17.00 ukončení prvního dne

neděle 14. 6.  
10.00 otevření zahrady

16.00 ukončení akce

Na setkání v klášterní zahradě se 

těší žáci Masarykovy základní ško-

ly spolu s organizátory celé akce 

a všichni účastníci doprovodných 

programů.

Mgr. Alena Meiserová, 
PaedDr. Antonín Herrmann, 

Masarykova základní škola

Víkend otevřených zahrad a bylinky v klášteře
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