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Plovárna Hradiště žije
kulturou a pomáhá potřebným
Další ročník červnového HRA.
KU.LÉTA je za námi a pořadatelé TJ Sokol Hradiště připravili
pro širokou veřejnost osm promítacích večerů.
Již tradičně posloužily vybrané
prostředky charitativním účelům.
Záštitu nad ročníkem 2015 opět pře-

vzal starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany a senátor Ing. Lumír
Aschenbrenner.
Počasí filmovým večerům opět
přálo, a tak se na Plovárně v Hradišti sešla spousta diváků. Vybralo se přes dvacet tři tisíce korun.
„Shodli jsme se, že celkový ﬁnanční

obnos bude určen pro sedmaosmdesátiletého pana Josefa Brabce z Plzně Slovan, kterému lékaři diagnostikovali spánkovou apnoe. Nutně
tedy potřebuje dýchací přístroj, jehož hodnota je 27312,- Kč a bohužel
se nenašla organizace státní správy či kolonka v sociálním systému,
která by pomohla,“ sdělil organizátor Martin Hrubý ze Sokola
Plzeň-Hradiště při předání
daru panu Brabcovi na radnici ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Celkové náklady na přístroj byly pokryty i díky zástupcům TJ Sokol Hradiště
a provozovatelům Plovárny
Hradiště, kteří chybějící obnos doplnili.
Plovárna Hradiště byla
zrekonstruována a otevřena v roce 2012 letním ﬁlmovým festivalem. Koná se
zde mnoho kulturních akcí, jako
jsou koncerty, letní kino, soutěže,
workshopy pro malé i velké a různé oslavy. Aktuální informace vždy
naleznete na
www.plovarna-hradiste.cz
nebo
www.facebook.com/plovarnahradiste
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Ve sport parku
už i s wifinou

Škoda sport park v Malostranské ulici, který nabízí sportovní vyžití všem generacím, čeká modernizace a omlazení. Více se o nové studii dočtete na str. 4

Slovany trápil gang mladíků, který „lovil“ lidi
Jen během několika málo nočních hodin zmlátil a okradl loupežný gang na Mikulášském náměstí šest mužů. Jednoho z nich oloupil o deset tisíc korun. Všichni skončili v rukou lékařů. Skupinka asi pěti, šesti mladíků si vždy vyhlédla osamoceného muže, vracejícího se z města. Pak ho okradla a zmlátila. Policisté po nich
usilovně pátrali, strážníci posílili v této lokalitě hlídky.
Nakonec i kamerový systém zřízený na Mikulášském náměstí za podpory UMO 2 - Slovany
přispěl k tomu, že byli zjištěni pachatelé.
„Nechci chodit večer po Slovanech a bát se. To
se nesmí stát,“ říká místostarosta UMO 2 Slovany
Roman Andrlík. Jenže strážníků je málo a obvod
je veliký. Z jedné služebny na Koterovské třídě

Místostarosta Andrlík s velitelem obvodní služebny MP Slovany Petříkem. Foto MP

musejí městští strážníci ohlídat Petrohrad, Slovany, Božkov, Koterov a ještě Černice. „Tohle se
nedá zvládnout, potřebujeme další větší služebnu,
další zásahové vozidlo a jasnou prioritou je navýšení počtu strážníků,“ vysvětluje Andrlík.
Nová služebna Městské policie může vzniknout
v administrativní budově na Světovaru – Koterovská ulice, tam, kde se vydávají řidičské průkazy a přehlašují auta. Počet strážníků v přímém
výkonu služby by se tak mohl zvýšit ze stávajících 21 na přibližně 35 až 40. Stejně tak by mohlo přibýt další zásahové služební auto.
„Druhý městský obvod je z dlouhodobého pohledu jedním z nejbezpečnějších v Plzni,“ říká místostarosta a dodává: „A takhle to rozhodně zůstane.“

únor
2012
říjen
2015

2
2

Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Je d n á n í Z M O d n e
22.09. 2015
ZMO přijalo celkem
20 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 2 –
Slovany za leden – červen
2015;
- vzalo na vědomí důvodovou
zprávu k návrhu ve věci postoupení žádosti „Obnova Jiráskova
náměstí a Klášterní zahrady v
Plzni“ do 3. kola hodnocení;
- souhlasilo s uzavřením příslušných smluv předložených Nadací
Proměny v případě, že projekt „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní
zahrady v Plzni“ bude vyhodnocen
jako vítězný;
- schválilo podíl ﬁnančních pro-

středků městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve
výši 50 % nad rámec přiznané dotace;
- schválilo změnu a doplnění plánu investiční
činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015;
- schválilo přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč od
podniku Lesy České republiky, s. p.,
Krajské ředitelství Plzeň;
- vzalo na vědomí informativní
zprávy:
- Akce probíhající v roce 2015 –
dotace z mimorozpočtových zdrojů;
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
07-09/2015;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
07-09/2015;

Úplná uzavírka Francouzské třídy
Omlouváme se občanům městského obvodu Slovany za případné
komplikace spojené s uzavírkou v
ulici Francouzská třída. Úplná uzavírka proběhne na místní komunikaci III. třídy C3009 Francouzská
třída – vozovka, v úseku zastávky
MHD „Poliklinika Slovany“ – po

Portál nabízí přehled o kultuře v Plzni
Plzeňská radnice propojila své internetové stránky s platformou GoOut a nabízí tak na webové adrese
www.kultura.plzen.eu nově a přehledně aktuální informace o kulturní
nabídce v Plzni, a to i v anglickém jazyce. Cílem je zlepšit propagaci místních kulturních aktérů a jejich práce,
velkou výhodou je i šíření povědomí
o plzeňském kulturním programu do
dalších měst, kde GoOut působí.
Portál reaguje na preferenci uživatele, nabízí mu akce přímo na míru, a
to na základě tlačítka „sledovat“ nebo
historie prohlížeče, hudby, kterou poslouchá, či článků, které čte. Pokud si

Plzeňské oslavy vzniku republiky – vyberte si!
Plzeň oslaví 97. výročí založení
samostatného československého
státu. Stalo se již tradicí, že 28.
října jsou otevřeny brány turistických cílů a kulturních institucí za symbolických 28 korun nebo zcela zdarma. Prohlídkou zajímavých i běžně nepřístupných
míst s pestrým kulturním programem určeným pro celou rodinu mohou návštěvníci strávit
příjemný den a společně oslavit
tento národní svátek.
Stejně jako v předchozích letech proběhne v 17.00 slavnostní
shromáždění u památníku T. G.
Masaryka, oblíbený Průvod světel v 18.00 a na závěr v 18.30 se

Předměstí – kulturní scéna Moving Station
• Jízdy historickým autobusem
ŠKODA 706 RTO z r. 1964
• koncert hudební skupiny A29
ze Žiliny připomene 5leté výročí
partnerství mezi Plzní a Žilinou
(16.00 DEPO2015)
• Sousedské procházky v rámci
projektu Skryté město – program
přináší Plzeň 2015

nad náměstím Republiky rozzáří ohňostroj.

Street Food Market s ochutnávkou pouličního občerstvení z celého světa, ukázka Food Trucků
– speciálně upravených vozidel
pro přípravu a prodej jídla
• Makerspace - otevřená dílna
s možností vyzkoušet si práci s
různými materiály
• Zajímavé výstavy – kovové objekty Čestmíra Sušky, přehlídka
českého i světového designu Domus, Plzeňské rodinné fotoalbum, fotograﬁcká výstava české

Celodenní program zahrnuje:
• prohlídky Měšťanské besedy,
plzeňské radnice, Loosových interiérů
• prohlídky vybraných turistických cílů, kulturních a jiných institucí za 28 Kč nebo zdarma
• prohlídky nově zrekonstruované nádražní budovy Jižní

DEPO2015 10.00-20.00 – program přináší Plzeň 2015
• komentované prohlídky prostoru DEPO2015 – seznámení s
historií a proměnou objektu
• gastronomická tržnice DEPO

obou stranách a v úseku zastávky
MHD „Pošta Francouzská“ – po
obou stranách. Uzavírky chodníků
budou ve stejném úseku částečné.
Uzavírky proběhnou v měsíci říjen
– listopad 2015.
Investorem akce je Statutární
město Plzeň.

fotografky Dity Pepe zachycující
japonskou ženskou duši
Více informací na
www.plzen.eu,
www.kultura.plzen.eu,
www.visitplzen.eu
Změna programu vyhrazena.
Turistické cíle a instituce, které budou otevřeny za symbolických 28 Kč nebo zdarma:
• Plzeňská radnice, Měšťanská
beseda
• Loosovy interiéry
• Luftova a Meditační zahrada
• Zoologická a botanická zahrada města Plzně a DinoPark
• Pivovarské muzeum
• Plzeňské historické podzemí
• Velká a Stará synagoga
• Věž katedrály sv. Bartoloměje
• Techmania Science Center
• Vodárna Plzeň
• Zimní stadion ČEZ Aréna
• Bazén Slovany a Bazén Lochotín
• Patton Memorial Pilsen
• Západočeské muzeum, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze
• Muzeum loutek Plzeň
• Muzeum knihtisku a knihy
v Plzni
• Muzeum strašidel
• Galerie města Plzně
• Západočeská galerie v Plzni
• Česká spořitelna

tedy tento portál otevřou dva rozdílní
uživatelé, uvidí pravděpodobně zcela
jiný obsah, respektive jiné řazení institucí, programu a podobně.
K přehledu kulturních akcí se lidé
dostanou zadáním adresy www.kultura.plzen.eu, ale také zadáním adresy webu města www.plzen.eu, kde
je v horní pravé části samostatná záložka označená slovem kultura, jež je
přesměruje na průvodce kulturou v
Plzni. Na přípravě projektu města
Plzně s portálem GoOut se podílel
Odbor kultury a Odbor prezentace a
marketingu Magistrátu města Plzně
a další organizační složky města.

Zveme vás na vánoční
akce do Koterova
Vánoční charitativní trhy v Koterově ,
neděle 13. 12. 2015
Koterovské vánoční charitativní
trhy nabídnou návštěvníkům opět
skvělou zábavu. Na pódiu se vystřídá několik pěveckých sborů a k vidění zde budou i tematická taneční
vystoupení. Návštěvníci si přitom
budou moci procházet stánky s ručně vyráběnými vánočními dekoracemi nebo se zastavit na čaj nebo
svařené víno.
Rozsvícení vánočního stromu v
Koterově,
sobota 28. 11. 2015
V sobotu před první adventní nedělí se rozsvítí vánoční strom na
Koterovské návsi. Chybět nebude
doprovodný program, během kterého zazní tradiční vánoční koledy a podávat se bude i občerstvení
na zahřátí.

Bližší informace na webu:
www.koterovskanaves.plzen.eu
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 26. 08. 2015
RMO přijala celkem 10 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila uzavření smlouvy o
dílo na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul. Ve Višňovce – 1. etapa“ s uchazečem, který předložil
ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu: SILNICE Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČ 26342812, s nabídkovou
cenou 2.848.000,00 Kč bez DPH,
tj. 3.446.080,00 Kč včetně DPH;
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodavatele stavby „Rekonstrukce - Stálá scéna Chvoj-

kovy lomy“
s uchazečem,
který předložil ve výběrovém řízení
nejnižší nabídkovou cenu: CETINA
a K E NAU R
s . r. o . , Vře PhDr. Jan Fluxa,
sová 494, 330
místostarosta
08 Plzeň, IČ
MO Plzeň 2-Slovany
26315114, s nabídkovou cenou 3.574.843,37 Kč bez DPH, tj.
4.325.560,57 Kč včetně DPH;
- schválila předloženou studii

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

obnovy areálu Škoda sport
parku vypracovanou Ing.
a r c h . Vá c l a vem Mastným
a kolektivem,
M A S T N Ý- a rchitektonick á p ro j e k t o vá kancelář, v
07/2015;

- schválila
fir mu OŠTĚP Plzeň s.r.o., IČ
63509458, 330 17 Chotíkov 2, jako
dodavatele na provedení „Revitalizace svahů v ulici Pod Homolkou“, za cenu ve výši 627.365,03
Kč vč. DPH;

Jednání
RMO dne 16.
09. 2015
RMO přijala celkem
23 usnesení,
z nichž vybírám:
- souhlasila
s přemístěním
památníku československých
le gionářů do
prostoru před 20. ZŠ v Brojově ul.
13;

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila prodej turistických
známek v informačním centru v
Koterově za cenu 30,- Kč/ks;

Vrtulníky, střelba, kryt a policejní psi

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.
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validním vozíku. Další třídy se roz-

Učitelé a žáci 21. ZŠ

NAPSALI NÁM

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

S problémy
na Zelenou
Zelenou linku
linku
S
problémy se
se můžete
můžete obracet
obracet na

Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen proVážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt,
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou teleKomise bezpečnosti a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můbezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Rozkvetlá Šeříkovka se otevře už 16. října 2015!
Stojíme na kraji krásného nově
zrekonstruovaného sálu Kulturního domu Šeříkovka v Plzni na Slovanech a místostarosta Jan Fluxa
nás nabádá: „Zacpěte si uši, bude to
dost velká rána.“ Samozřejmě jsme
uposlechli, ale hlavně sledovali, co
se bude dít dál. Z pistole, kterou držel muž na pódiu, vyšla rána. Pod
pódiem zase jeho spolupracovník
sledoval přístroj a mikrofon. A bylo jasné, že se tady měří, kontroluje a ladí akustika v sále.
„Chtěli jsme, když už se rekonstruoval celý sál včetně stropu, aby akustika byla co nejlepší a všechny budoucí kulturní akce v Šeříkovce skutečně
stály za to,“ říká Jan Fluxa.

Šeříkovka, to je pro Slovany po- místního sálu. Ten zaznamenal nej- namísto 229 osob má nově kapacijem, není tedy divu, že vedení ob- větší proměnu, což návštěvníci uvi- tu téměř 500. Zmizely nevábné kóvodu má zájem na tom, aby zdejší dí na první pohled. Musíte si uvědo- je, naopak přibyly balkóny přímo
prostředí odpovídalo jeho významu. mit, že se stavěl v akci Z, takže ne vše nad vlastním sálem. Prostor oživiVyužívají ho totiž jak různé spolky a odpovídalo dnešním požadavkům la nová světla.
veřejnost, ale samozřejmě se zde ta- a normám,“ sdělil vedoucí odboru
Obvod proto plánuje sál nabízet
ké konají koncerty, bály a další spo- majetkového a investic ÚMO Plzeň jako atraktivní prostor pro konálečenské akce pro celou Plzeň.
2 – Slovany Václav Brousek.
ní bálů, firemních akcí, školení,
Jenže objekt už má své za sebou,
Sál se změnil doslova k nepoznání. ale hlavně pro pořádání maturita tak bylo již před časem rozhod- Jeho prostor se zdvojnásobil, takže ních plesů.
nuto o jeho revitalizaci.
zadavatel
Statutární město Plzeň zastoupené MO Plzeň 2 - Slovany
„Nejdříve jsme zredodavatel
SILBA-Elstav s.r.o., Letkov 155, 326 00 Plzeň
konstruovali zdejší
zahájení prací
15. 6. 2015
restauraci a sociáldokončení prací
30. 9. 2015
ní zařízení, to bylo
vynaložené náklady:
10 684 415,26 Kč. vč. DPH (pouze stavební práce)
před dvěma lety. Nyní jsme se pustili do

Škoda sport park čeká modernizace a omlazení
Škoda sport park (ŠSP) na Slovanech patří mezi vyhledávané sportovní areály, kde se návštěvníci mohou věnovat celé řadě aktivit. I přes
pravidelnou údržbu však areál stárne a po čase se musí začít uvažovat o
jeho modernizaci. Z tohoto důvodu
nechal Městský obvod Plzeň 2 – Slovany zpracovat studii obnovy areálu, která byla zveřejněna v areálu
ŠSP celkem na třech místech. Občané se ke studii mohli vyjadřovat
prostřednictvím vzkazů se svými
názory, připomínkami a doporučeními, které během měsíce září vkládali do speciální schránky, umístěné ve ŠSP. Modernizace ŠSP se tedy
stala nově otevřeným tématem.

Cílem je omlazení areálu a rozšíření aktivit
Na základě výběrového řízení byla zpracováním studie obnovy ŠSP
pověřena ﬁrma Mastný - architektonická projekční kancelář. „Chtěli
bychom především omladit Škoda
sport park a revitalizovat jej jako
celek. Modernizací bychom mimo
jiné rádi docílili i rozšíření aktivit
v areálu a navrácení života do prostoru lanového centra,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír
Aschenbrenner.
Modernost areálu se ale odráží také od dobré funkčnosti a vhodného
technického řešení. Studie proto
navazuje na problémová místa ŠSP,

která se snaží eliminovat a pojmout novým
způsobem. Patří mezi
ně například vstup do
areálu, křižující se s přerušeným
chodníkem a cyklostezkou nebo
přechod přes in-line dráhu, kde dochází k častému kontaktu sportovců s in-line bruslaři.
Jaké změny studie navrhuje?
Důležitým záměrem studie se stalo
i zajištění lepší propojenosti a kompaktnosti celého areálu. „Jedním z
principů navržených úprav je vytvoření centrální komunikace, která vede
napříč celým areálem a zároveň se nekříží s in-line dráhou. Cílem bylo také
vymezení shromažďovacího prostoru
a prodloužení in-line dráhy,“ nastínil
místostarosta druhého městského
obvodu PhDr. Jan Fluxa.

Studie se dále zaměřuje na vytvoření nových herních ploch a vybavení novým mobiliářem. ŠSP je v
provozu již patnáct let, a proto je
zapotřebí jej přizpůsobit nárokům
moderní doby. „Naším záměrem je,
aby ani po letech svého provozu Škoda sport park neztratil na atraktivitě
a i nadále vyhovoval návštěvníkům
svým uspořádáním i standardy jednotlivých sportovišť,“ poznamenal
starosta Aschenbrenner.
Ve ŠSP se v budoucnu počítá také s umístěním většího množství
vzrostlé zeleně tak, aby vzniklo více
zastíněných ploch, kde by si mohli
návštěvníci odpočinout během horkých letních dnů.Za vypracování
studie obnoveného ŠSP zaplatil obvod 55.000,- korun. Výše nákladů za
revitalizaci bude známá až po zpracování podrobnější dokumentace.

Návštěvníci se ve ŠSP mohou
volně připojit na wiﬁ
Kromě plánované modernizace se mohou návštěvníci ŠSP těšit i z další novinky. Od září 2015
se lze volně připojovat k internetu přes volně přístupnou síť wiﬁ.
„Díky spolupráci spolku PlzenecNET s ÚMO2 Plzeň a Správou informačních technologií města Plzně
(SIT) se podařilo realizovat pilotní projekt zasíťování ŠSP spolehlivým a rychlým internetem, který je
návštěvníkům parku nabízen zcela zdarma,“ uvedl místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Roman
Andrlík.
Připojení k internetu je realizováno vysokokapacitními optickými
kabely. Aby bylo internetové připojení opravdu spolehlivé, je přívodní
trasa 100% zálohována.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2015 k 30. 6. v tisících Kč
Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

Provozní výdaje

ROZPOET

Veterinární pée

Skutenost Zbývá erpat

250

29

221

14 880

6 650

8 230

600

270

330

26

6

20

13 203

7 181

6 022

Údržba a opravy v MŠ + pojištní

2 936

728

2 208

Dotace dle usnesení ZMO a RMO

2 243

0

2 243

KD Šeíkova, budova ÚMO P 2

3 741

1 640

2 101

Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory

2 308

865

1 443

170

76

94

Komunální odpad

3 800

2 155

1 645

Sbrný dvr, separovaný odpad

5 760

3 875

1 885

13 607

4 319

9 288

490

192

298

80

19

61

136

58

78

85

15

70

Kult.a zájm.innost, LDT, tisk IZ

1 786

597

1 189

Jednotky dobrovol.hasi,ochrana obyv.

2 186

797

1 389

74 987

Místní zastupitelské orgány

5 660

2 979

2 681

55 116

51 376

innost MS, opatení pro kriz.stavy

38 255

18 167

20 088

27 160

2 758

24 402

Volby, referendum

0

0

0

24 664

1 428

23 236

Výdaje z finanních operací,fin.rezerva

100

27

73

2 496

1 330

1 166

2 496

1 330

1 166

-1 579

-788

-791

0

0

0

114 798

51 975

62 823

-1 579

-788

-791

33 028

2 900

30 128

147 826

67 072

76 632

Investice staveb. a majetkové

33 028

2 900

30 128

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2015

15 753

Investice ostatní

0

0

0

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2015

147 826

CELKEM výdaje

147 826

54 875

92 951

Financování MO P2 - Slovany v roce 2015

132 073

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

Daové

4 770

3 068

1 702

Správní poplatky

1 290

968

322

Komunikace

Poplatek ze ps

1 080

814

266

Cestovní ruch

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 300

626

674

Vodní hospodáství

Poplatek z ubytovací kapacity

1 100

660

440

Pípvky na provoz MŠ + jesle

Zrušené místní poplatky

0

0

0

Zneištní ovzduší

0

0

0

10 983

6 918

4 081

52

3

49

Pokuty všech odbor

223

120

103

Nebezpený odpad

Poskytování služeb

850

252

598

1 858

1 179

679

0

0

0

3 000

1 984

1 016

0

9

-9

5 000

3 355

1 645

Náhrada poskytnutých služeb - SDH

0

0

0

Ostatní píjmy

0

16

-16

Dotace na výkon st.správy a na SPOD

0

0

0

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

132 073

57 086

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

106 492

Použití vlastních fond (+)

- fond rezerv a rozvoje

Nedaové
Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru

Píjmy z pronájm neby.prostor ÚMO,KD,MŠ

Pijaté dary
Pijaté píspvky a náhrady
Pijaté vratky transfer soc.odbor
Píjmy z pronájm pozemk - SVS

- fond sociální
Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

- pevody na MMP
- fond sociální
SOUET

Vzhled obcí, zele
Komunální služby (WC)
Obrana, bezpenost, právní ochrana
Kronika + vítání obánk OOV
Pohebnictví

erpání ze SF

SOUET
Kapitálové výdaje

Ing Miroslav Nmec

12 197
Ing. Miroslav Němec
vedoucí odboru EaP

únor
2012
říjen
2015
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Do depa na výstavy, chutné jídlo i do řemeslné dílny
Kde dřív parkovaly autobusy,
nalezlo místo umění, podnikání, řemeslo i zahradničení. DEPO2015 v Presslově ulici je hlavním udržitelným výstupem projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 a chystá na
letošní i příští rok řadu akcí.
Zajímavá gastronomická akce doplní plzeňské oslavy vzniku republiky 28. října. DEPO Street Food Market představí všem milovníkům dobrého jídla pestrou ochutnávku toho
nejlepšího, co lze zakoupit v pouličních občerstveních po celém světě. Koná se 28. 10. 2015 od 10:00 do
20:00, kromě lahůdek čeká návštěvníky kulturní program v podobě živé hudby, stálých výstav a otevřené
řemeslnické dílny Makerspace.
Na nádvoří jsou k vidění obří kovové objekty Čestmíra Sušky, ještě do
konce roku můžete v hale „Skleník“
navštívit designovou výstavu DOMUS s díly předních zahraničních
a českých designerů v čele s Maximem Velčovským. Od 20. 10. do 31.
1. 2016 najdete uvnitř také jedinečnou kolekci fotograﬁí zaslaných přímo obyvateli města, Plzeňské rodinné fotoalbum. Fotograﬁcká výstava
„Současné Japonsko evropskýma
očima“ (24. 10. – 30. 11.) vás zavede
do Japonska, kde se česká fotograf-

Foto: Karel Funda, Plzeň 2015

ka Dita Pepe snažila zachytit japonskou ženskou duši.
Příznivci divadla a tance mohou
do depa zavítat 21. 10. a 1. 11. na reprízu divadelní poetické komedie z
dílny Viléma Dubničky a choreografky Adély Stodolové nebo 16. a
17. 12. na představení souboru Farma v jeskyni. Hudební fanoušky
potěší 23. 10. Plzeňská klubová noc,
která se v DEPO2015 zaměří na japonskou kulturní scénu. Během festivalu Bonjour Plzeň návštěvníky

čeká kino s živou hudbou nebo hip
hopový koncert. V rámci rozloučení s rokem 2015 se můžete těšit na
koncert Malého tanečního orchestru M.T.O. Universal Praha 10.12.
nebo Plzeňské ﬁlharmonie a Adama Plachetky 11. 12..
DEPO2015 však své brány koncem roku neuzavře. V dubnu 2016
by se do něj měla nastěhovat zážitková výstava „Bahno, bída, bohémové“, inspirovaná osudem Gottfrieda
Lindauera a české emigrace na No-

vý Zéland. Na září 2016 je plánovaná výstava „Plast a jeho svět“, která pracuje s tématy ekologie, designu a recyklace. V dubnu se zde také
odehraje část oblíbeného Mezinárodního ﬁlmového festivalu FINALE a koncem měsíce bude areál hostit celoevropské setkání tanečníků a
festival současného tance.
Kreativní zóna DEPO2015 má otevřeno každý den od 11 do 19 hodin,
podrobný program najdete na
www.depo2015.cz.

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

ZDARMA

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

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

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

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

Bližší informace:
Tel: 377 482 150 , mobilní tel: 724 359 529 - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz
www.osona.cz
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Svozové dny od 28.9. 2015

Změna v nakládání s odpady
Jak jste si jistě již všimli nejen
díky velké mediální propagaci, v našem městě došlo od 1. září letošního
roku ke změně v nakládání s komunálními odpady. Plzeň byla zřejmě
posledním velkým městem, kde tato
problematika byla dlouhodobě řešena ne zcela v souladu s platnou legislativou, čili se zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Již v roce 2008 byla městem Plzní
založena společnost Plzeňské komunální služby s.r.o., která měla na základě smlouvy s městem za úkol zavést a organizovat celoměstský systém nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných
složek komunálního odpadu s výjimkou odpadů z čištění veřejných komunikací a prostranství, odpadů z
údržby veřejné zeleně, hřbitovů, odpadů z čištění kanalizací, kalů, septiků a žump a odpadů odložených do
košů na psí exkrementy. Tato společnost opakovaně vypisovala veřejné
soutěže pro zajištění této potřebné
služby, ale pokaždé byla soutěž nakonec z různých důvodů zrušena. Proto
se město rozhodlo zajistit nakládání
s odpady vlastními silami, ve vlastní režii. V průběhu letošního roku
se společnost přejmenovala na Čistou Plzeň s. r. o. s tím, že od 1. září

letošního roku bude vše jinak, lépe
a levněji. Čistá Plzeň je členem skupiny Plzeňská teplárenská a.s., která
garantuje správné nakládání s odpadem – nejdříve klasické skládkování a s rozjezdem nové spalovny v
Chotíkově i spalování odpadu s koncovou výrobou tepla.
Účelem tohoto článku není vypisovat dopodrobna celou historii a
peripetie, které rozjezd nové služby
provázely a stále ještě provázejí. Na
vedení obvodu a zejména na odbor
životního prostředí se stále obracejí
občané se svými připomínkami, stížnostmi a požadavky, které jsou pak
předávány dál samotné společnosti.
V tuto chvíli se proto musí občané
obracet přímo na společnost Čistá
Plzeň s.r.o., bezplatná linka 800
44 11 11, tel. č. 377 180 902 nebo na
e-mail : info@cistaplzen.cz.. Sídlo ﬁrmy je na adrese Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň.
Každý Plzeňák si tedy jistě stačil za těch zhruba 6 týdnů všimnout,
jak služba funguje a co ji provází.
Nezbývá než doufat, že se co nejdříve podaří odstranit všechny drobné
nedostatky, které zpočátku bránily
bezproblémovému zajišťování této
tolik potřebné služby.
Odbor ŽP

Změna svozových plánů
komunálního odpadu
Přes počáteční potíže, které jsme
avizovali již před zahájením činnosti, se až na výjimky podařil rozjezd nového systému svozu odpadu
ve městě Plzeň. V současnosti naše
společnost sváží cca 20 000 popelnic,
což představuje přibližně 30 000 provedených svozů týdně. Počet stížností občanů se doposud pohyboval
kolem pěti set týdně, což představuje necelá 2 procenta z provedených
svozů. Omlouváme se všem za způsobené potíže, které jsou ovlivněny mnoha faktory a nejsou ničím
překvapující, a děkujeme tímto za
pochopení.
Kromě našich vlastních chyb,
pramenících z přirozené složitosti celého systému svozu odpadu ve
městě se 170 tisíci obyvateli, je dalším faktorem mj. skutečnost, že ne
všichni vlastníci nemovitostí se registrovali včas. Přibližně desetina
klientů se do poloviny září dokonce nezaregistrovala vůbec. Ze zkušeností z dosavadního „ostrého“
provozu nyní vyplývá nutnost optimalizovat svozové plány, tedy trasy
jednotlivých popelářských vozů – k
tomu dojde od 28. 9. 2015. Dosavadní plány se na základě uvedených
faktů staly nevyváženými, a proto

se nám nedaří dodržovat některé
svozové dny.
V souvislosti se změnou svozových plánů dojde ke změnám svozových dnů ve vybraných oblastech.
Štítky s vyznačením svozového dne
umístěné na víku nádoby tedy ztratí svoji platnost. Nové štítky budou
instalovány až po deﬁnitivní stabilizaci nových svozových plánů,
předpokládáme, že do konce měsíce října 2015. Další úpravy budou
již ale spíše kosmetické.
Nové svozové dny v jednotlivých
lokalitách budou zveřejněny na internetových stránkách www.cistaplzen.cz, najdete je i na této straně
a informace o změně budou umístěny také na internetových stránkách města Plzně www.plzen.eu a
vývěskách jednotlivých městských
obvodů.
Ujišťujeme touto cestou plzeňskou veřejnost, že vyvíjíme maximální snahu, aby celý systém svozu
odpadu nabyl co nejrychleji ustálené podoby bez chyb a výpadků.
Tomáš Ženatý,
jednatel a ředitel společnosti
Petr Baloun,
jednatel společnosti
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t
lichý

pá

východníPetrohrad(meziželeznicíaKoterovskou/ástkovou)
svoz
den
po
út
st
t
pá
1x14dn
sudý
kombi
1xtýdn
2xtýdn
3xtýdn

so

ne

so

ne

pedníechurov,Hradišt(meziekouaMalostranskou/Nepomuckou/KStarýmValm)

svoz
den
1x14dn
kombi
1xtýdn
2xtýdn
3xtýdn

po

út

st

t
sudý

pá

so

ne

zadníechurov(meziekouaKStarýmValm/Nepomuckou/Štefánikova/Pednícesta)

svoz
den
1x14dn
kombi
1xtýdn
2xtýdn
3xtýdn

po

út

st

Bruná,Koterov(odNepomuckékece)
svoz
den
po
út
st
1x14dn
lichý
kombi
1xtýdn
2xtýdn
3xtýdn

t
lichý

pá

so

ne

t

pá

so

ne

východníSlovany(meziSkladovou/Slovanskoualejí/Francouzskou/ástkovouaželeznicí)

svoz
den
1x14dn
kombi
1xtýdn
2xtýdn
3xtýdn

po

út
sudý

st

Vyšehrad,Božkov(odželeznice)
svoz
den
po
út
st
1x14dn
lichý
kombi
1xtýdn
2xtýdn
3xtýdn

t

pá

so

ne

t

pá

so

ne
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Železniční zastávka Koterov se přesune do lokality Slovany
Rada města Plzně souhlasila
se vznikem nové železniční zastávky Plzeň – Slovany na železniční trati číslo 190 spojující Plzeň a České Budějovice. Zastávka vznikne v prostoru křižovatky ulic Částkova – Lobezská v
Plzni, současně bude zrušena
železniční zastávka Plzeň – Koterov na téže trati. Změna polohy zastávky na trati 190 na území města Plzně se stane součástí rekonstrukce Uzlu Plzeň – 5.
stavba, kterou připravuje státní
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
„Železniční zastávka v nové poloze umožní poskytnout dopravní obsluhu mnohem většímu počtu občanů Plzně, zejména městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a městského
obvodu Plzeň 4. Rada města svým
usnesením podpořila vznik nového
přestupního uzlu mezi linkami Integrované dopravy Plzeňska (linky
MHD č. 12, 29 a 30, osobních vlaků
ČD, Plzeňské linky a linky ČSAD
450 554 Starý Plzenec-Lhůta-Plzeň).
Postupovala tak v souladu s dokumentem nazvaným Přestupní uzly
IDP na území města Plzně, který byl
radou schválen již v únoru 2011,“
uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Petr Náhlík.
Podle jeho slov přestupní uzel v
lokalitě Slovany přinese lepší využití i pro občany dalších místních částí jako jsou Lobzy a Doubravka, a to prostřednictvím okružních linek. „Vzhledem k tomu, že z
provozních důvodů na území města
Plzně na trati 190 připouští správce
infrastruktury (SŽDC) provozování

jen jedné zastávky, došlo by ke
zrušení zastávky Plzeň – Koterov. která bude po realizaci
další části nové
trasy státní silnice I/20 de facto odříznuta od
okolní zástavby.
Stávající využití okolního území a z něho plynoucí poptávka
po železniční dopravě je již dnes
evidentně nižší, než v případě přestupního
uzlu v Částkově
ulici. I v budoucnu, kdy může
dojít k zástavbě
území bývalých
kasáren Slovany, bude jejich
obsluhu zajišťovat tramvajová
linka, autobusové linky 22 a 51,
případně trolejbusové linky 10
a 13,“ uvedl Petr Náhlík.
Zastávka Plzeň – Koterov je první zastávkou ve směru od Hlavního
nádraží, vzdálena je čtyři kilometry. Na základě průzkumů je na ní
obrat cestujících asi 140 za den na
46 vlaků, tj. v průměru tři cestující
na vlak. Zastávka nemá přímé napojení na radiální tramvajovou linku číslo 2 ani na autobusovou lin-

ku 22 nebo 51. Docházková vzdálenost k zastávce tramvajové linky je
zhruba 1 kilometr a k zastávce autobusů MHD je vzdálenost cca 0,9
km, což není standardní vzdálenost
pro přestup.
Realizace stavebních úprav bude hrazena výhradně z prostředků SŽDC. Z hlediska nákladů stát-

ního rozpočtu bude výstavba železniční zastávky v lokalitě Slovany
levnější než modernizace stávající zastávky Koterov na koridorové
trati, neboť odpadne nutnost budování podchodu, pro pohyb cestujících budou využity chodníky silničního mostu, který spojuje Slovany a Doubravku.

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
2015
v MO
Plzeň
2 –Plzeň
Slovany:
Konání sběrných
dnů
v roce
2014
v MO
2 – Slovany:
Termíny
června,
30. srpna,
18. října a 29. listopadu
Termín svozu:
24.svozů:
října
a21.21.
listopadu
2015
svozů:
27.06.
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.

únor 2012 9
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Beneﬁční festival v KD Šeříkovka

První ročník beneﬁčního festivalu pro postižené děti se v KD Šeříkovka uskutečnil v sobotu 5. září.
Jak zdůraznila Mgr. Lenka Gracíková, všechny vybrané a vydělané korunky věnovali dětem pro

CENTRUM HÁJEK. Nádher né
počasí, vystoupení kapel a tanečních skupin a doprovodný program pro děti přišel podpořit nemalou částkou i místostarosta Roman Andrlík.

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.

Termín
slavnostního
roce
2015:
Termíny
slavnostníchobřadu
obřadů vv
roce
2012:
28. 2., 24. 4., 26.24.11.
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:

..............………………………………………

ZLATÁ SVATBA

Dne 08. 08. 2015 oslavili zlatou svatbu manželé Jaroslav a Jaroslava Kovaříkovi. 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.

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
21.10. a 25.11.
od 16 do 83,
19 hodin.
Plzeň
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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2015
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Příjemný večer v božkovské sokolovně
S kolegou místostarostou Romanem Andrlíkem jsme dne 26. 8.
2015 v podvečer navštívili Božkovský ostrov, kde se konal Den otevřených dveří sportovního klubu
BOXING KLUB PLZEŇ.
Když jsem obdržel pozvánku, říkal jsem si, mám-li tam vůbec jít.
Byť mám ke sportu vřelý vztah,
řadu sportovních odvětví sleduji pravidelně v médiích a některé
dodnes rekreačně provozuji, box
mezi nimi nebyl. Myslel jsem si,
že je to sport agresivních „mlátiček“, mezi kterými se nebudu cítit dobře.
Před objektem božkovské sokolovny nás přivítal milý mladý
muž, místopředseda klubu Radek
Seman. Sál sokolovny se postupně naplnil převážně mladými lidmi, kteří sledovali postupně ukázku vystoupení Zumby, retro box

v podání veteránů - ryzích amatérů Andrlík - Janouškovec a po-

té čtyři zápasy boxerů na tři kola
po třech minutách. My s kolegou

jsme měli vypsán zápas na tři kola po jedné minutě. Mysleli jsme
si, jaká to bude pohodička. Ale v
průběhu boje nám došlo, že je to
na nás až dost.
Technika vytříbená, ale kondice
slabá. A bez té to ve sportu nejde.
V jednom zápase si odbyl soutěžní premiéru v ringu i radní města
Plzně Michal Dvořák. Prožili jsme
s kolegou Andrlíkem příjemný večer s příjemnými lidmi a přejeme
BOXING KLUBU PLZEŇ hodně
zdaru do další činnosti.
Těší mě proměna celého areálu
Božkovského ostrova včetně sokolovny. Tam jsem chodil před lety
na baráčnické bály a již tehdy byl
objekt v dosti neutěšeném stavu.
Dnes tvoří opravený sál s přístavbou zázemí pro sportovce velmi
hezké prostředí pro sport a volnočasové aktivity.
Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta MO Plzeň 2-Slovany

Výměna průkazů osoby se zdravotním postižením končí 31. 12. 2015
Rok 2015 je pro osoby se zdravotním postižením rokem výměny
všech dosud existujících typů průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Jedná se o
průkazy mimořádných výhod vydané podle předpisů platných do 31.
12. 2011 obecními úřady obcí s rozšířenou působností a průkazy osoby se zdravotním postižením vydané od 01. 01. 2012 do 31. 03. 2015, a to
bez ohledu na datum platnosti uvedené v tomto průkazu. Výměna stávajících průkazů za nový typ, zahájená v dubnu letošního roku, bude
probíhat až do 31. 12. 2015 na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky. Místně příslušným správním orgánem k výměně
průkazů je krajská pobočka, kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky podle místa trvalého
bydliště držitele průkazu.
Nové průkazy, vydávané od 01.
04. 2015, mají zcela novou podobu,
rozměrem odpovídají velikosti občanského průkazu a jsou opatřeny
ochrannými prvky, včetně hmatových symbolů pro nevidomé.
Proces výměny průkazů, zahájený začátkem letošního roku je legislativně upraven přechodnými ustanoveními zákona č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.
Pro výměnu průkazů, jejichž platnost vyznačená ve stávajícím průkazu nekončí v letošním roce, není
zapotřebí zahajovat správní řízení
a provádět nové posouzení zdravotního stavu jeho držitele. Výměna těchto průkazů proběhne pouze
administrativně.
U průkazů, jejichž platnost vyznačená na průkazu končí v letošním
roce a zároveň v letošním roce kon-

čí i doba platnosti posudku, je nezbytností zahájit správní řízení, v
jehož rámci bude provedeno i nové
posouzení zdravotního stavu.
Všichni držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P, kteří jsou zároveň příjemci příspěvku na mobilitu, od
Úřadu práce ČR, krajské pobočky
Plzeň, již obdrželi dopis, v němž
byli k výměně průkazu vyzváni. U
ostatních držitelů průkazů, kteří
tuto výzvu neobdrželi, je zapotřebí, aby sami kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR, Kaplířova ul., Plzeň, do konce roku 2015 navštívili.
Pokud držitel průkazu nedá podnět
k jeho výměně v letošním roce, od
roku 2016 bude nový průkaz vydán
až po posouzení zdravotního stavu,
které bude provedeno v rámci standardního správního řízení.
Vlastní proces výměny se zahajuje podáním žádosti na předepsaném
tiskopise „Žádost o přechod nároku
na průkazu osoby se zdravotním postižením.“ Tento formulář žádosti
lze získat elektronicky na
http://portal.mpsv.cz/forms
(v části: Formuláře sociálních služeb a dávek osobám se zdravotním
postižením), na každém kontaktním pracovišti ÚP nebo si ho lze
vyzvednout na odboru sociálním
ÚMO Plzeň 2 – Slovany. K žádosti o
výměnu průkazu je potřeba doložit občanský průkaz k ověření totožnosti, aktuální průkazovou fotograﬁi (35x45 mm), rodný list (není-li
rodné příjmení uvedeno v průkazu
totožnosti), u držitelů průkazů mimořádných výhod, kteří nejsou příjemci příspěvku na mobilitu, rozhodnutí o přiznání průkazu.
K převzetí průkazu je jeho držitel úřadem práce vyzván. Za vydání průkazu se hradí správní popla-

tek 30 Kč.
K převzetí průkazu je nezbytné
se dostavit osobně. Pokud zdravotní stav či jiné okolnosti osobní převzetí neumožňují, je možné k tomuto úkonu zplnomocnit jinou osobu.
Podpis na zplnomocnění nemusí
být úředně ověřen.
S výměnou průkazů nebude dotčen dosud existující rozsah výhod.
Držitelé nových typů průkazu osoby se zdravotním postižením mají i
nadále nárok na tyto výhody:
Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na
a) vyhrazené místo k sedění ve
veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou
dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení
místenky,
b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto
jednání delší čekání, zejména stání;
za osobní projednávání záležitostí
se nepovažuje nákup v obchodech
ani obstarávání placených služeb
ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na
a) výhody uvedené v odstavci 1,
b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c) slevu 75 % jízdného ve druhé
vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
Osoba, která je držitelem průka-

zu ZTP/P, má nárok na
a) výhody uvedené v odstavcích
1 a 2,
b) bezplatnou dopravu průvodce
veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
c) bezplatnou dopravu vodicího
psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.
Osobě, která je držitelem průkazu
ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může
být poskytnuta sleva ze vstupného
na divadelní a ﬁlmová představení,
koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto beneﬁty jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou
držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy.
Těmito předpisy jsou např. zákon o
daních z příjmů, zákon o místních
poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.
Upozorňujeme držitele průkazů ZTP a ZTP/P, kteří jsou zároveň vlastníky parkovacího
průkazu, na končící dobu jejich
platnosti k datu 31. 12. 2015. Na
žádost občana bude po předložení nového průkazu osoby se
zdravotním postižením vydán
odborem dopravy Magistrátu
města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, nový parkovací průkaz s
dobou platnosti shodnou s dobou platnosti průkazu osoby se
zdravotním postižením.
Informace k nároku na další
výplatu příspěvku na mobilitu
po 01. 01. 2016 podá jeho plátce,
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Plzeň.
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Adventní zpívání před radnicí na Slovanech se změnami
Adventní zpívání, které se koná
před slovanskou radnicí už dlouhá léta, projde v letošním roce zásadní proměnou. Zpívat se totiž
nebude jen u stromku před radnicí, ale sbory budou moci předvést
své vystoupení nově také v kostele
Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.
Obvyklé načasování pěveckých
vystoupení zůstane beze změn, zpívat se tedy bude vždy v pondělí a
ve středu v 16:30 a 17:00 hodin. Pondělní zpívání bude probíhat tradičně před radnicí (30.11., 7.12., 14.12.,
21.12.), ve středu se bude zpívat v
kostele na Jiráskově náměstí (2.12,
9.12.). Výjimkou je středa 16. 12.,
kdy se bude zpívat před radnicí,
přičemž od 18:00 proběhne zpívání
koled s Českým rozhlasem.

Pihláška ke 13. Adventnímu zpívání 2015
Datum

Hodina

30. 11. 2015

16:30

Radnice

17:00

02. 12. 2015

16:30

Kostel

17:00

07. 12. 2015

16:30

Radnice

17:00

09. 12. 2015

16:30

Kostel

17:00

14. 12. 2015

16:30

Radnice

17:00

16. 12. 2015

17:30

Radnice

18:00

21. 12. 2015

16:30

Radnice

17:00

Soubor

Vedoucí

Kontakt
(telefon)

Poet
úinkujících

Další vánoční akce
Adventní zpívání nebude jedinou
předvánoční akcí, kterou bude letos obvod pořádat. Těšit se můžete také na kulturní odpoledne plné
vánočních koled spojené se slavnostním rozsvícením vánočního
stromu nebo na vánoční charitativní trhy v Koterově.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním odpolednem
Neděle 29. listopadu 13-17h
Pěvecké soubory, které jsou zvyklé účinkovat při Adventním zpívá-

ní, se mohou přihlásit i na vystoupení před rozsvícením vánočního
stromu. Před radnicí budou také
nově stánky s občerstvením, suvenýry a dílničkami pro děti. Program vyvrcholí rozsvícením stromu v 16:30.
Vánoční charitativní trhy v Koterově
Neděle 13. prosince 13-18h
Již třetí ročník charitativních vánočních trhů se chystá opět v Koterově. I zde bude patřit pódium
dětským souborům, takže nevá-

hejte zasílat přihlášku také na tuto předvánoční akci. Mezi stánkaři
se objeví představitelé plzeňských
neziskových organizací.
Chcete se přihlásit?
Zájemci, kteří by rádi vystoupili
na jedné či více z našich akcí, mohou vyplněnou přihlášku poslat na
naši adresu nebo donést do podatelny ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Přihlásit se lze i elektronicky (přihláška ke stažení na webu umo2.
plzen.eu). Elektronické přihlášky
zasílejte na adresu honzikovaiv@
plzen.eu.
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Pihláška na vystoupení pi Vánoních charitativních trzích v Koterov
V nedli 13.12.2015
Hodina

Soubor

Vedoucí

Kontakt
(telefon,
e-mail)

Poet
úinkujících

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Pihláška na vystoupení Slavnostní rozsvícení vánoního stromu ped radnicí Slovany
V nedli 29.11.2015
Hodina

Soubor

Vedoucí

Kontakt
(telefon,
e-mail)

Poet
úinkujících

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

Novinky z Divadla J. K. Tyla

Viktorka Plzeň aneb Jinak to nevidim

Cestu fotbalového týmu z existenčního dna do Ligy mistrů ztvárnil soubor muzikálu DJKT v inscenaci Viktorka Plzeň aneb Jinak
to nevidim. Autoři Tomáš Svoboda a René Rypar napsali muzikál
přímo pro Plzeň. Světová premiéra proběhla 26. září na Nové scéně DJKT.

miéra 17. 10. na Nové scéně.
Zajímavým vhledem do historie
našeho města bude inscenace Plzeň 1953. Ta na základě autentických vzpomínek pamětníků mapuje události z června roku 1953, kdy
se obyvatelé Plzně jako jediní z celé republiky vzbouřili proti měnové reformě. Premiéra 31. října na
Malé scéně.

V říjnu a v listopadu
nabídne Divadlo J. K. Tyla
pestrou nabídku
nových inscenací.

Pro milovníky opery bude milým
překvapením nastudování Pucciniho opery Edgar. Ta se totiž v hraje v Čechách teprvé podruhé. Poprvé ji pro liberecké publikum objevil Martin Otava, který je i režisérem plzeňské inscenace. Klasický
milostný příběh muže mezi dvěma
ženami společně se strhující Pucciniho hudbou si jistě získá přízeň
posluchačů. Premiéra 24. října
2015 ve Velkém divadle.

scenace slavného baletního titulu
Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie.
Choreograﬁe se ujal diváky oblíbený Libor Vaculík. Premiéra 14.
11. ve Velkém divadle.

Pošmourné listopadové dny zpříjemní malým i velkým divákům in-

Cenami ověnčený muzikál slavného Broadwayského skladatele

Poprvé historii plzeňské činohry
uvedeme Büchnerova Vojcka. Nabídku k režijnímu hostování přijal
tvůrčí tandem SKUTR, jehož členové Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský patří k nejuznávanějším
režisérům mladé generace a sklízí
úspěchy i na zahraničních scénách.
V hlavních rolích uvidíte Andreu
Mohylovou a Pavla Neškudlu. Pre-

Cola Portera Děj se co děj (Anything goes) byl napsán v 30. letech
20. století a dnes už patří ke zlaté
muzikálové klasice. Bláznivý komediální příběh z prostředí zaoceánské lodi uvádíme v české premiéře. Premiéra 28. listopadu na
Nové scéně.
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Bezpečnost při provozu komínů
Se začátkem topné sezóny se budeme věnovat tématu komínů. Je třeba
nepodceňovat nebezpečí a věnovat
pozornost péči o spalinovou cestu,
tedy o komín a kouřovod. Pokud je
spalinová cesta provedena správně,
odpovídá technickým požadavkům
a má pravidelnou řádnou údržbu,
měla by bezpečně odvádět spaliny
kouřovodem a komínem do volného
ovzduší. Zárukou bezpečí je proto
pravidelná kontrola spalinové cesty
odborně způsobilou osobou a pravidelný servis pochopitelně vyžadují
i samotné spotřebiče. Prevencí před
nebezpečím je i případná instalace
detektoru, který dokáže upozornit
na únik oxidu uhelnatého.
Podmínky požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv řeší nařízení vlády č.
91/2010 Sb. (ze dne 1. března 2010).
Kontroly a čištění spalinové cesty,
vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče
paliv řeší příloha k nařízení vlády
č. 91/2010 Sb.

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

PRODEJ  KOUPĚ  PRONÁJEM  DAROVÁNÍ
Kontrola a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících
částí a kondenzátu u spotřebiče na
plynná paliva do 50 kW včetně u vyvložkovaného komínu se provádí 1x

Jak odpovědět anonymovi na dotaz?
To zatím nevíme, tak to zkusíme
touto formou:
Koncem srpna jsme dostali dopis
od „Božkovského seniora“ s konkrétními dotazy, na které umíme odpovědět, jen nevíme, komu a kam.
Senior poukazuje na skutečnost, že
zmizely lavičky ze dvou lokalit – z
Částkovy ulice u zastávky autobusů
MHD č. 29 a 30 a pak také ze Sladkovského ulice u zastávky trolejbusu pod Duhou.
V prvním případě na základě jednání s vlastníkem přilehlého domu,
který požádal o posunutí laviček, neboť na lavičkách přímo u zastávky
byly problémy s nepřizpůsobivými
občany, kteří se zde téměř celodenně
zdržovali až do večerních a nočních
hodin, dělali hluk a nepořádek. Proto se posunuly směrem ke kruhovému objezdu, ale prakticky zůstaly
téměř na stejném místě.
Také v druhém případě lavičky zmizely na základě písemného požadavku obyvatel přilehlého domu, kteří
upozorňovali na podobnou situaci
– velké skupiny nepracujících jedinců, často i s malými dětmi, posedávaly na lavičkách až do noci, opět hluk
a nepořádek. V té době stejně nikdo
nemohl lavičky užívat, byly plně obsazené, dokonce si je dočasní uživatelé sráželi k sobě. Toto místo svým
umístěním v blízkosti rušné křižovatky sloužilo jako významná pozorovatelna dění v této části Petrohradu.
Přestože tu lavičky byly více než 10
let, až v poslední době se situace stala

neúnosnou díky bezohlednosti hlučících a život otravujících skupin. Proto jsme je po dohodě s vlastníky těchto reklamních laviček přemístili na
jiná místa, zatím bez problémů.
V současné době máme řadu stížností na skupiny osob, snad bezdomovců, kteří celodenně doslova okupují vybrané lokality, posedávají a
polehávají na lavičkách, jejichž nejbližší okolí znečišťují a hlukem, nepořádkem a zápachem jen obtěžují.
Stačí se podívat do parčíku na Francouzské, kde je situace naprosto neúnosná, a tak bylo rozhodnuto odstranit lavičky ještě dřív než jindy.
Podobně před bazénem, na náměstí generála Píky, u mostu Milénia, v
parku u papírny…. Výskyt problémových a obtěžujících osob výrazně narostl a není řešením odstranit všechny keře a stromy, které jim slouží k
úkrytu a noclehu. Proč by pro několik nepřizpůsobivých měla trpět
slušná většina našich obyvatel?
Proto musíme doufat, že se brzy
najde takové administrativní řešení, které život těmto bezohledným
a problémovým jedincům natolik
znepříjemní, že ze Slovan odejdou.
Kéž by to bylo co nejdříve…
A pokud má někdo nějaký dotaz
na konkrétní problém, není nic jednoduššího, než zavolat, napsat nebo přijít přímo za námi na úřad. Jak
jistě víte, u nás na radnici na Slovanech nikdy nebyl a ani není „neúřední“ den.
OŽP

ročně. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva do 50 kW včetně se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na

pevná paliva, kontrola spalinové cesty se provádí 1x ročně, čištění spalinové cesty se provádí 3x ročně (mezi
čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců). O provedené kontrole
nebo čištění spalinové cesty vydá
odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu podle vzoru v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Revize spalinové cesty se provádí
před uvedením spalinové cesty do
provozu nebo po každé úpravě komína, před výměnou nebo novou
instalací spotřebiče paliv, při změně druhu paliva, po komínovém požáru či při vzniku trhlin ve spalinové cestě.
Provádíme kompletní servis spojený se
správou nemovitostí, pokud máte dotazy z této oblasti, obraťte se na nás.
Za Plzeňský servis s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová
Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
tel.: 377 241 640, 377 457 435
e-mail: castkova@plzenskyservis

TAOISTICKÉ TAI CHITM
vnitřní umění pro zdraví
Únava, vyčerpání a
nervozita jsou často
běžnou součástí každodenního života. Cvičení tai chi je jednou z
možností, jak dosáhnout v dnešní uspěchané době uvolnění a regeneraci.
Taoistické tai chi je
jemné umění, které podporuje zdraví a dobrý životní pocit lidí všech
generací. Zlepšuje držení těla a rovnováhu, zvyšuje sílu a pružnost, pomáhá k uvolnění páteře.
Taoistické tai chi je přínosné k
rozvíjení rovnováhy a stability.
Je to relaxační a vyvážené cvičení, které nevystavuje tělo prudkým
zátěžím. Díky tomu jej mohou praktikovat všichni bez ohledu na věk,
kondici a zdravotní stav.
Taoistické tai chi bylo vytvořeno
mistrem Moy Lin-shinem prostřednictvím 108-prvkové sestavy stylu
Yang. Mistr Moy vložil do taoistického tai chi podstatu technik taoistické vnitřní kultivace. Tato umění se jako mladý naučil od mnichů
v taoistickém klášteře ve městě
Guangzhou. Taoistické tai chi navrací tai chi jeho původnímu účelu

jako způsobu kultivace
fyzického i duševního
zdraví.
Cílem taoistického
tai chi je pomáhat lidem zlepšit jejich zdraví po celém světě a to
nejen pomocí tohoto
cvičení. Praktikuje se
ve 26 zemích světa a ve
26 městech v České Republice.
Úterý (6.10.–30.1.) 18.00—
19.30
Plzeň - Církevní gymnázium Mikulášské náměstí
(ukázkové hodiny v průběhu října)
Poctivé a pravidelné cvičení vrací lidem sebedůvěru a pocit, že stav
svého zdraví mají pod větší kontrolou a že nejsou tolik závislí na klasických formách léčby. Každý, kdo
cvičí nějakou dobu, většinou dokáže říci, jakým způsobem mu cvičení
pomáhá. Někdy i velmi prostě a přitom výstižně jako jedna ze členek:
„Když cvičím dvakrát týdně, cítím
se dobře. Když cvičím třikrát týdně,
cítím se líp.“
Více informací naleznete
na www.taoist.cz

Nové skupiny od ŘÍJNA 2015
Přijďte si vyzkoušet prastaré čínské umění
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Den Otevřených Dveří na Třináctce
Opět otevíráme brány naší školy veřejnosti. Zveme
především rodiče předškoláků – dětí, které
dosáhnou k 31. 8. 2016
věku šesti let a v lednu je čeká zápis do první třídy pro školní rok
2016/17. Těšíme se na vás
ve čtvrtek 26. listopadu
2015 v 16.00 hodin na adrese 13. ZŠ Plzeň, Habrmannova 45
(naproti plaveckému bazénu). Děti si mohou zahrát na školáky, se
svými rodiči si prohlédnou třídy

a práce žáků, dospělým poskytneme informace o
vzdělávacím programu
a průběhu výuky na naší škole.
Bližší infor mace o
DOD a 13. ZŠ Plzeň najdete na
www.13zsplzen.cz nebo je obdržíte na telefonu
378 028 700.

Živý huňatý suvenýr
z východní fronty

Všechny zájemce zve za celý
pedagogický sbor ředitelka školy
Zdeňka Vrátníková

www.trustnetwork.cz

SLOVANY

Žáci ze třídy 9.B a 9.C se v polovině září sešli s velmi zajímavými hosty. Naši 21. ZŠ totiž navštívili příslušníci Československé obce legionářské.
Žáci si připomněli to, co znali o průběhu 1. světové války , prohlédli
si dobové uniformy a zbraně a dozvěděli se mnohé zajímavosti o vzniku Československých legií a každodenním životě legionářů. Přestávku někteří žáci využili k dotazům a také k rozhovoru do školního časopisu Vo Co De.
A co ten suvenýr? Šlo o mládě medvěda, kterého se čeští legionáři
ujali a přijeli s ním domů do nově vzniklé Republiky československé.
Všemi opečovávané medvídě pak spokojeně dožilo v zahradách Pražského hradu.
Autor. B. Machová, Foto: Magda Malá, 9.C

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 250,Mobil - 200 min. a 20 sms
za 199,- do všech sítí
Internet - Mobil - Pevná
volejte 777 42 88 22

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
říjen
2015
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Masarykova základní škola – škola, kde se vaše dítě neztratí
Projekt Robotika, který letos na Masarykově základní
škole vstupuje do své testovací fáze, rozběhla škola ve spolupráci s Domem digitálních
dovedností a Správou informačních technologií města
Plzně. Jeho cílem je děti již od
prvního stupně nenásilnou
hravou formou seznamovat s
nejnovějšími typy informačních technologií tak, aby se
staly nejen pouhými uživateli, ale chápali i podstatu fungování techniky a programů.
Od hravých chvilek s malým
robotem,

který

na

chvíli

„zastoupí“ paní učitelku při
výuce některých předmětů,
Děti z 1.A a 1.B naší školy mají za
sebou první týdny školy a pomalu
se z nich stávají opravdoví školáci.
Poznávají své školní kamarády a
každý den je pro ně plný objevování a nových zážitků.
První den je spolu s jejich rodiči
do krásně vyzdobených tříd přišel
přivítat sám primátor Martin Zrzavecký a jeho náměstkyně pro oblast
školství Eva Herinková a každý v
jedné třídě předali našim prvňáčkům drobné dárky, které jim udělaly velikou radost. Náš obvod zastupoval místostarosta PhDr. Jan
Fluxa a radu školy její předsedkyně Jana Kolářová.
Vzácná návštěva nepřišla do školy přivítat jen nové žáky školy, ale
i zahájit nový vzdělávací program
školy, který je od 1. září 2015 zaměřen na technické vzdělávání a robotiku. Posílení těchto oblastí je výsledkem neustálé intenzivní práce pedagogického sboru na školním vzdělávacím programu „Škola pro Evropu“, který naši pedagogové nechápou jako neměnný
dokument, ale snaží se jej neustále
zkvalitňovat a přizpůsobovat požadavkům doby.
Škola však nezapomíná ani
na vztah žáků k přírodě, kultuře a sportu. Velká pozornost
je věnována školnímu pozemku – každoroční práce dětí je
prezentována na tradiční jarní akci Víkend otevřených
zahrad.
Škola se účastní řady spor-

postoupí děti k nácviku jeho
ovládání

pomocí

tabletu.

Ve vyšších ročnících si vyzkoušejí sestrojení vlastního
robota či přístroje pomocí
speciální stavebnice s programovatelnými funkcemi a
celý program bude završen
na druhém stupni seznámením s moderními měřícími
přístroji a technologiemi v
různých předmětech – systém
PASCO ve fyzice a chemii, 3D
tovních i vědomostních soutěží na
místní, okresní i krajské úrovni.
Tato činnost je nově posílena spoluprací s družební Základní školou Dobřany. Pěvecký sbor chystá
svůj Vánoční koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie na Jiráskově náměstí. Jako každý rok
připravili pedagogové pro žáky širokou paletu bezplatných kroužků
s různým zaměřením.
Průběžně pracujeme také na údržbě a zkvalitnění interiérů a především výukového vybavení naší školy – již nejen naše odborné
učebny (dvě počítačové, dvě jazykové, chemická a výtvarná), ale i většina učeben kmenových je vybavena interaktivními

tabulemi nebo projektory.
Ostatně – přesvědčit se můžete sami: Na stránkách naší školy www.
masarykovazs.cz vás průběžně informujeme o akcích, výuce i vzdělávací programu, naleznete zde i videozáznamy z našich akcí a pochopitelně vás srdečně zveme na Den
otevřených dveří v úterý 8. 12.
2015 od 10.00.

tiskárna v informatice apod.
S projektem plně souzní školou již po léta realizované
rozšíření výuky

– anglický

jazyk již od prvního ročníku
a informatika již od ročníku
čtvrtého. Novinkou je rozšíření pracovních činností na
II. stupni – po dvou hodinách

Zápis do prvních tříd na školní rok 2016/2017 se uskuteční
v aule školy
v pátek 15. 1. 2016 od 14.00 do
17.00hod.,
v sobotu 16. 1. 2016 od 9.00 do
12.00hod.
a v pondělí 18. 1. 2016 od 14.00 do
17.00 hod.

od šestého do devátého ročníku tak, aby od základů práce
se dřevem a kovem postoupili k seznámení se základy
elektrotechniky.

Manuální

zručnost přece musí být kultivována stejně jako intelekt
dítěte.

Mgr. Martin Šimek
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