
 Radnice plzeňského obvodu 
Slovany uspěla v grantové vý-
zvě programu Parky, vyhlašova-
né Nadací Proměny. S podporou 
nadace, zahrnující grant do výše 
25 mil. Kč, tak město ještě do kon-
ce letošního roku začne s přípra-
vou obnovy Jiráskova náměstí. 
Součástí projektu bude i revitali-
zace a zpřístupnění klášterní za-
hrady, která tvoří důležitou sou-
část prostoru. 

Plzeň se do grantové výzvy Nada-

ce Proměny zapojila spolu s další-

mi 32 městy z celé České republiky. 

O nadační podporu pro stejný pro-

jekt město usilovalo už v roce 2011 

v předchozí výzvě nadace, tehdy 

ovšem  neúspěšně. 

„Během uplynulých čtyř let posu-
nuli Plzeňští svůj původní projekt 
značně dopředu; vlastně díky to-
mu, že se v jeho přípravě vrátili na 
samý začátek. K diskusi o osudu Ji-
ráskova náměstí přizvali širokou 
veřejnost, zapojili důležité partne-
ry z nejbližšího okolí, sociologa a 
společně připravili velice kvalitní 
projektový záměr,“ komentuje zá-

klad úspěchu plzeňského projek-

tu Jitka Přerovská, ředitelka Na-

dace Proměny. 

 Na přípravě plzeňského projektu 

se významně podílejí místní spo-

lek Pěstuj prostor, který koordino-

val úvodní práci s veřejností, dále 

Klášter dominikánů Plzeň a Ma-

sarykova základní škola, jejíž žá-

ci přišli s myšlenkou otevřít kláš-

terní zahradu veřejnosti. S radni-

cí městského obvodu Plzeň 2 –Slo-

vany teď budou tito partneři spo-

lupracovat i na další realizaci pro-

jektu, která již bude probíhat s fi -

nanční a konzultační podporou Na-

dace Proměny. 

Z výstupů z práce s veřejností vy-

plývá, že lidé od proměny Jirásko-

va náměstí očekávají hlavně poci-

tové sjednocení nyní poměrně roz-

tříštěného prostoru. 

Přejí si kvalitní zeleň, lavičky, 

dětské prvky, relaxační zónu v kláš-

terní zahradě, zklidnění doprav-

ní situace nebo lepší zpřístupně-

ní prostoru před základní školou 

dětem. Výraznou změnou by měla 

projít bývalá trolejbusová točna v 

jihovýchodní části náměstí. 

pokračování na str. 6

informační Zpravodaj
Městského obvodu
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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

Vážení spoluobčané, 
původně měl být obsah tohoto sloupku zcela ji-

ný. Chtěl jsem jej, mimo jiné, věnovat i výčtu věcí, 

které se v našem obvodě za téměř již zcela uply-

nulý rok podařilo zrealizovat.  Takové malé shr-

nutí balíčků „pod stromeček“, pořízených již v 

průběhu roku.                                                                                            

   Události kolem teroristických zločinů v Paříži 

(a nejen tam) však všem takovým záležitostem dávají úplně jinou 

míru důležitosti. Určitě nechci vzbuzovat nebo podporovat možné 

obavy, že i naše republika je v bezprostředním nebezpečí. Zcela na-

opak. Je však zřejmé, že nebezpečí, která nás ohrožují, jsou blíz-

ko. Rozhodně blíže, než si mnozí z nás za poslední roky byli ochot-

ni připustit.

   Právě proto bychom si měli znovu připomenout a připomínat, 

na čem je naše evropská civilizace a s ní i její prosperita založena. 

A byť jsme vnímáni jako jeden z nejvíce ateistických národů, jde 

zde především o sdílení křesťanských hodnot.    

   Proto alespoň závěr tohoto textu  mohu ponechat v původním 

duchu. Važme si všech chvil a obyčejných všedních radostí, které 

můžeme v míru společně se svými bližními a blízkými prožívat. A 

svátky vánoční patří mezi nejvzácnější z takových okamžiků.

Přeji vám krásné svátky vánoční a spokojený nový rok,

Lumír Aschenbrenner starosta,
 MO Plzeň 2 - Slovany

XXIII. ročník
číslo 6
prosinec 2015

Přípravy na obnovu Jiráskova 
náměstí mohou začít

Novinky z Divadla J. K. Tyla Novinky z Divadla J. K. Tyla 
slibují mnoho krásných zážitků slibují mnoho krásných zážitků 

Hlavní sál v KD Šeříková Hlavní sál v KD Šeříková 
navýšil svoji kapacitu  navýšil svoji kapacitu  

Církevní gymnázium odjíždí Církevní gymnázium odjíždí 
nach Deutschland  nach Deutschland  

Lidé se bojí krádeží Lidé se bojí krádeží 
a infekčních nemocí   a infekčních nemocí   

j

- str. 2 - str. 4 - str. 6 - str. 13

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany



Jednání ZMO dne 01. 12. 2015
ZMO přijalo celkem 17 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválilo rozbor hospodaření 

MO Plzeň 2 – Slovany za leden – zá-

ří 2015;

- schválilo návrh rozpočtu MO 

Plzeň 2 – Slovany na rok 2016, včet-

ně závazných ukazatelů; 

- souhlasilo s návrhem Územní-

ho plánu Plzeň pro území spadající 

pod MO Plzeň 2 – Slovany v předlo-

ženém znění s připomínkou: 

V návrhu Územního plánu měs-

ta Plzně prověřit možnost vytvoře-

ní rezervních rozvojových ploch v 

území lokality Božkov;

- schválilo název nově vnikající 

ulice v k. ú. Božkov: DUBNICKÁ a 

prodloužení ulic v k. ú. Bručná: K 

ROZHRANÍ a K 

HŮRCE;

- schválilo plán 

jednání Zastupi-

telstva městské-

ho obvodu Plzeň 

2 – Slovany na 

rok 2016;

- vzalo na vědomí informativ-

ní zprávy:

  - Akce probíhající v roce 

2015 – dotace z mimorozpočtových 

zdrojů;

  - Činnost společnosti Čis-

tá Plzeň s. r. o.;

  - Činnost Finančního vý-

boru ZMO Plzeň 2 – Slovany za ob-

dobí 10-11/2015;

  - Činnost Kontrolního vý-

boru ZMO Plzeň 2 – Slovany za ob-

dobí 10-11/2015;

únor 201222 prosinec 2015

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

NA HOMOLCE PROBĚHL TRADIČNÍ VZPOMÍNKOVÝ AKT
Je tomu již 97 let, kdy skončila první světo-
vá válka. Toto výročí si legionářská obec, ar-
máda, představitelé Plzně i veřejnost připo-
mněli tradičně dne 11.11. v 11 hodin u pomní-
ku v parku Homolka. Tento den je označován 
také jako Den válečných veteránů. Přítomní 
během pietního aktu zavzpomínali na váleč-
né hrdiny, kteří položili život za svobodu a 
demokracii a zároveň bylo uděleno několik 
ocenění. Za MO Plzeň 2 - Slovany se vzpo-
mínkového aktu zúčastnili místostarostové 
Jan Fluxa a Pavel Janouškovec.

Na sklonku roku   má    Divadlo 

J. K. Tyla připraveno mnoho krás-

ných kulturních zážitků. Nový mu-

zikál Děj se co děj (v prosinci uvá-

díme 5. od 14 a 27. Od 19 hodin) vás 

od předvánočního shonu unese na 

luxusní zaoceánskou loď 30. let mi-

nulého století. Dílo Cola Portera, 

hudebního krále Broadwaye, je plné 

nádherné swingové hudby a blázni-

vých komediálních situací. 

Soubor činohry uvádí v prosinci 

hned dvě premiéry. První z nich je 

dobrodružný příběh Chrtí packa 
zasahuje. Lehce strašidelná a na-

pínavá pohádka potěší celou rodinu 

od vnoučat až po prarodiče. Druhou 

je inscenace Shillerova dramatu 

Úklady a láska. Nabídku k pohos-

tinské režii přijal čerstvý držitel Ce-

ny Divadelních novin Marián Am-

sler. V hlavních rolích se představí 

Klára Krejsová a Ondřej Rychlý. 

Ve čtvrtek 17. 12. od 16:30 pořádá-

me ve foyer Malé scény v budově 

Nového divadla besedu s tvůrci 
k inscenaci Plzeň 1953, tu uvá-

díme týž den od 19 hodin na Malé 

scéně. Besedy se účastní pamětníci 

pohnutých událostí roku 1953, kte-

ré hra refl ektuje.

A pokud ještě nemáte vánoční dár-

ky, věnujte svým blízkým zážitek. 

Kupte jim divadelní předplatné na 

rok 2015. Bližší informace o předpla-

titelských skupinách získáte u paní 

Zuzany Škvorové na telefonu 373 038 

168, na e-mailu zuzana.skvorova@

djkt.eu, na adrese www.djkt.eu, ne-

bo v pokladně na adrese Smetano-

vy sady 16, 301 00 Plzeň. 

Všem divákům přejeme šťastné pro-
žití vánočních svátků a do Nového 
roku mnoho zdraví, úspěchů a pří-
jemných zážitků nejen při návštěvě 
představení Divadla J. K. Tyla.

Novinky z Divadla J. K. Tyla

Kontrolní výbor  

MO2 Plzeň 2 - Slo-

vany byl pro vo-

lební období 2014-

2018 ustaven na 1. 

zasedání zastupi-

telstva městského 

obvodu dne 4. 11. 

2014.  Výbor má 

celkem 9 členů, kteří zastupují všech-

ny strany zvolené v našem obvodě do 

zastupitelstva. Konkrétně jsou v KV 

3 členové Hnutí ANO 2011, a po jed-

nom za ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, 

KSČM a SPOLEČNĚ ZA PLZEŇ.  Před-

sedou KV byl zvolen zástupce Hnutí 

ANO 2011 Ing. Bohuslav Rada.  Čin-

nost KV vychází ze zákona o Obcích č. 

128/2000 Sb. v platném znění.

KV je zodpovědný výhradně za-
stupitelstvu:

• kontroluje plnění usnesení zastu-

pitelstva obce a rady obce, je-li zříze-

na

• kontroluje dodržování právních 

předpisů ostatními výbory a obecním 

úřadem na úseku samostatné působ-

nosti

• plní další kontrolní úkoly, jimiž 

jej pověřilo zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo MO2 na svém 4. za-

sedání dne 31. 3. 2015 přijalo usnese-

ní č. 25/15, kterým pověřilo KV pro-

vedením „Analýzy nájemních smluv 

a hospodaření Kulturního domu Še-

říková“. Důvodem bylo to, že do Kul-

turního domu byly vloženy v minu-

lých letech nemalé fi nanční prostřed-

ky do oprav a úprav a na rok 2015 by-

la připravena další významná inves-

tice z prostředků města i obvodu v 

částce 10 mil. Kč s cílem zrekonstru-

ovat velký sál, zvýšit jeho kapacitu, 

zajistit jeho lepší technické parame-

try a v neposlední řadě zlepšit pro-

středí KD s cílem kvalitnějšího vyu-

žití tohoto zařízení.

V rámci činnosti KV byla vytvoře-

na užší skupina KV, která si nechala 

předložit ekonomické výsledky hos-

podaření kulturního domu za rok 

2014 a platné smlouvy na pronájem 

jednotlivých prostor KD. Z předlože-

ných materiálů vyplynulo, že hospo-

daření bylo ztrátové a kromě dlouho-

době uzavřených smluv byl pro krat-

ší nájmy používán sazebník z roku 

2004, bez aktualizace cen.

Komise KV nechala vypracovat ne-

závislé posudky znalců v oblasti rea-

lit pro porovnání cen pronájmů ob-

dobných zařízení v Plzni. Na základě 

těchto podkladů byl vypracován ná-

vrh nového sazebníku, který by měl 

odpovídat novému stavu KD. Vzhle-

dem k tomu, že se po rekonstruk-

ci zdvojnásobila kapacita sálu, bylo 

komisí doporučeno jednat o změně 

smluv u současných nájemců, kte-

ří provozují v KD komerční činnost. 

Naopak u neziskových organizací a 

spolků a pro seniory bylo doporuče-

no ponechat sazby v podstatě v ne-

změněné podobě tak, aby KD sloužil 

v co největší míře pro společenské 

akce občanů našeho obvodu.

Z této kontroly bylo na 6. zasedání 

zastupitelstva dne 22. 9. 2015 přijato 

následující usnesení:

ZMO2 k návrhu předsedy KV 
ZMO 2- Slovany

I. Bere na vědomí
Zprávu KV ve věci Analýzy nájem-

ních smluv a hospodaření Kulturní-

ho domu Šeříková

II. Ukládá
Radě Městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany:

1. Projednat nový sazebník ná-

jmů v KD a zajistit jeho platnost od 

1. 11. 2015

2. Zajistit informovanost o možnos-

tech pronájmu prostor KDŠ vydáním 

nových propagačních materiálů, zve-

řejněním na internetových strán-

kách, v informačním Zpravodaji, re-

gionálním tisku a televizi

3. Projednat změny stávajících 

smluv a upravit je do podmínek nové-

ho ceníku po rekonstrukci sálu, zvý-

šení jeho kapacity a využitelnosti.

III.Doporučuje
Radě městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany pokračovat i v příštích le-

tech v opravách či rekonstrukcích 

KDŠ, případně jej rozšířit o přístav-

bu přední části s cílem dosáhnout v 

budoucnu co nejlepšího využití to-

hoto zařízení.

Ing. Bohuslav Rada, 
předseda kontrolního výboru

Činnost Kontrolního výboru Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
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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 14. 10. 2015
RMO přijala celkem 10 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila Sazebník nájmů ne-

bytových prostor kulturního domu 

Šeříkovka, Šeříková ul. 13 v Plzni 

a Provozní řád, oba s účinností od 

01. 11. 2015 a dále vzorovou nájemní 

smlouvu pro uživatele nebytových 

prostor KDŠ; 

- schválila operační plán zimní 

údržby místních komunikací pro 

období 01. 11. 2015 – 31. 03. 2016 v MO 

Plzeň 2 – Slovany, složení kalamit-

ního štábu a smlouvu na odstraně-

ní sněhu v případě kalamitní situ-

ace s fi rmou: 

Ivan Ripka, 

IČ: 49176897; 

-  schváli-
la stanovisko 

k obsahu pe-

tice obyvatel 

za vybudová-

ní betonové-

ho skateparku 

v Plzni Doud-

levcích, včet-

ně způsobu je-

jího vyřízení; 

- schválila memorandum o spo-

lupráci na projektu „Dětské kluby 

RADOVÁNEK“ 

se Střediskem 

volného času 

Radovánek, se 

sídlem Pallo-

va 52/19, 301 

00 Plzeň, IČ: 

69977836; 

J e d n á n í 
RMO dne 04. 
11. 2015

RMO přija-
la celkem 20 

usnesení, z nichž vybírám:

- souhlasila s návrhem rozpočtu 

MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016, 

včetně závaz-

ných ukazate-

lů rozpočtu MO 

P2 na rok 2016 a 

doporučila je 

Zastupitelstvu 

městského ob-

vodu Plzeň 2 

– Slovany ke 
schválení;

- souhlasi-
la s výkupem 

částí pozemků 

o celkové výměře 551 m2, v k. ú. 

Koterov, od soukromých vlastníků 

za účelem vybudování cyklostez-

ky Koterov; 

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 čer-
ných bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale 
u nás se začíná objevovat až v poslední době a poměrně po-
zvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho 
úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytré-
ho“ 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. 

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778

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 projekt, 

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 připomínky. Odpovědi 

na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního 

Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Strážníci na Slovanech zadrže-

li ve čtvrtek 12. listopadu zlodě-

je jízdního kola. Na výtečníka byl 

soudem vydán příkaz k zatčení a 

příkaz k dodání do výkonu trestu. 

Všemu napomohla vynikající pa-

měť strážníků.

Podezření strážníků vzbudil muž 

před jedním ze supermarketů, kam 

dorazil na dámském jízdním kole 

růžové barvy.  Hlídka se rozhodla 

muže a jízdní kolo zkontrolovat pro 

podezření, že není jeho majetkem, 

jelikož si pamatovala, že na tomto 

jízdním kole, které mělo výrazný 

zvonek, kontrolovala před pár dny 

jinou osobu. Strážníkům se snažil 

muž namluvit, že bicykl našel ten 

den před místní sportovní halou. 

Brzy vyšlo ale najevo, že kolo je na-

hlášeno na policejním oddělení ja-

ko odcizené, a to osobou z dřívější 

kontroly. Po tomto zjištění se dal vý-

tečník na útěk.

Zatím, co jeden ze strážníků ho 

pronásledoval pěšky, druhý člen 

hlídky nasedl do služebního vozu 

společně s asistentkou MP. Po ně-

kolika desítkách metrů se ho po-

dařilo zadržet za použití donucova-

cích prostředků a skončil s želízky 

na rukou. Případ posléze převzala 

k dalšímu šetření PČR. Na policej-

ním oddělení byla zjištěna mužova 

skutečná totožnost. Ukázalo se, že 

na něj byl mimo jiné vydán příkaz 

k zatčení a příkaz k dodání do vý-

konu trestu.

Zloděje chytili i díky dobré paměti
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Kulturní dům Šeříková pro-
šel rekonstrukcí hlavního sálu, 
čímž se zdvojnásobila jeho kapa-
cita a došlo i ke zlepšení akusti-
ky. Nově se zde budou moci konat 
maturitní plesy, taneční kurzy 
nebo školení zaměstnanců. Šeří-
kovka bude i nadále hostit rock-
ové koncerty. Dne 17. 12. 2015 se 
můžete například těšit na skupi-
nu Olympic. 

Rozšířit plochu sálu se podařilo dí-

ky odstranění dřívějších kójí a pří-

stavbou balkónů při obvodových 

stěnách sálu. Rozloha hlavního sá-

lu nyní čítá 300 metrů čtverečních. 

Další kapacitu tvoří balkón, předsá-

lí a galerie, které mají v součtu přes 

200 metrů čtverečních. Rekonstruk-

cí vznikla také oddělená malá zase-

dací místnost, která je dokonale od-

hlučněna od hlavního sálu, takže se 

zde mohou nezávisle konat porady, 

schůze či jiné meetingy. Malá zase-

dací místnost se rozkládá na téměř 

šedesáti metrech čtverečních.

„Díky rekonstrukci se kapacita sá-
lu v KD Šeříková takřka zdvojnáso-
bila. Namísto 230 lidí se nyní do sálu 
vejde až 500 návštěvníků, což je zna-
telný rozdíl. Šeříkovku budou moci 
využívat studenti na maturitní ple-

sy, což bylo v minulosti z kapacit-
ních důvodů problematické,“ uvedl 

místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany 

PhDr. Jan Fluxa.

Lepší akustika
Zvýšení kapacity sálu znamená pro 

kulturní dům výrazný přínos. Kro-

mě maturitních plesů se zde budou 

moci konat i taneční kurzy nebo vět-

ší společenské akce či koncerty. Ná-

vštěvníci hudebních akcí si v Šeří-

kovce navíc budou moci ještě lépe 

vychutnat muziku díky prvotřídním 

akustickým vlastnostem sálu, na kte-

ré se rekonstrukce také soustředila. 

Sál KD Šeříková je zároveň lépe od-

hlučněný, takže nehrozí, že by hlasi-

tá hudba obtěžovala obyvatele domů 

v blízkém okolí.

Dodavatelem stavebních prací se 

stala společnosti SILBA – Elstav s. 

r. o. Letkov. „Rekonstrukce sálu v KD 
Šeříková byla zahájena v polovině 
měsíce června 2015 a dokončena byla 
na konci září. Náklady za stavební 
práce vyšly obvod na 10,7 milionů ko-
run včetně DPH,“ upřesnil místosta-

rosta Fluxa.

Vyhlídky do budoucna
Po rekonstrukci došlo ke zvýše-

ní atraktivity Šeříkovky a kulturní 

dům je nyní vhodný pro pořádání 

širokého spektra akcí. Zázemí Šeří-

kovky tvoří také restaurace a sociál-

ní zařízení, které byly rekonstruová-

ny před dvěma lety.  Úpravami sálu v 

letošním roce ale druhý městský ob-

vod nekončí. 

„V dalším roce bychom chtěli navá-
zat na rekonstrukci sálu přístavbou 

šaten a rekonstrukcí předsálí a vstu-
pu,“ prozradil plány do následující-

ho kalendářního období místosta-

rosta MO Plzeň 2 – Slovany Roman 

Andrlík. S modernizací KD Šeříko-

vá se počítá do roku příštího, ale i 

do dalších let. 

„Během příštího roku se chceme pus-
tit také do rekonstrukce zadního trak-
tu budovy, kde se nacházejí šatny a so-
ciální zařízení pro účinkující. Úpra-
vou by měly projít i nebytové prosto-
ry v prvním patře. V roce 2017 bychom 
rádi pokračovali přístavbou šatny pro 
návštěvníky, zázemím pro správce a 
zateplením celého objektu,“ nastínil 

další záměry úprav Šeříkovky sta-

rosta Lumír Aschenbrenner.

Hlavní sál v KD Šeříková navýšil svoji kapacitu

opticz s.r.o.opticz s.r.o.

oèní optikaoèní optika

1+1 ZDARMA 
na všechny brýlové čočky

platnost akce do 31.1. 2016

Slavnostní otevření rekonstruovaného 
sálu v KD Šeříková 15. 10. 2015



Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2015 k 30. 9. v tisících Kč
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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 4 265 505 Veterinární pé�e 250 64 186

Správní poplatky 1 290 1 369 -79 Komunikace 14 057 10 110 3 947

Poplatek ze ps� 1 080 986 94 Cestovní ruch 600 311 289

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 300 816 484 Vodní hospodá�ství 26 6 20

Poplatek z ubytovací kapacity 1 100 1 094 6 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 12 910 9 888 3 022

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 2 741 1 404 1 337

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 828 1 791 37

Neda�ové 11 003 9 778 1 253 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 3 845 2 191 1 654

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 52 4 48 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 411 1 748 663

Pokuty všech odbor� 223 203 20 Nebezpe�ný odpad 170 102 68

Poskytování služeb 870 705 165 Komunální odpad 4 500 3 288 1 212

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 1 858 1 755 103 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 5 760 5 856 -96

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 13 607 6 286 7 321

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 3 000 2 911 89 Komunální služby (WC) 620 406 214

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 15 -15 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 50 20 30

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 5 000 4 157 843 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 136 93 43

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 4 -4 Poh�ebnictví 85 7 78

Ostatní p�íjmy 0 24 -24 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 1 857 1 013 844

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 3 402 3 402 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 777 963 814

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 134 699 85 704 48 995 Místní zastupitelské orgány 6 048 4 404 1 644

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 109 351 84 520 24 831 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 41 572 27 670 13 902

Použití vlastních fond� (+) 27 369 2 808 24 561 Volby, referendum 0 0 0

  - fond rezerv a rozvoje 24 873 1 478 23 395 Výdaje z finan�ních operací,fin.rezerva 801 43 758

  - fond sociální 2 496 1 330 1 166 �erpání ze SF 2 496 1 775 721

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -2 021 -1 624 -397

 - p�evody na MMP -442 -442 0 SOU�ET 118 147 79 439 38 708

 - fond sociální -1 579 -1 182 -397 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 35 727 8 842 26 885

SOU�ET 153 874 103 149 49 838 Investice staveb. a majetkové 35 318 8 683 26 635

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2015 19 175 Investice ostatní 409 159 250

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2015 153 874 CELKEM výdaje 153 874 88 281 65 593

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2015 134 699 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 14 868

Ing Miroslav N�mec Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP



Dosud nejbezpečnější  plzeňskou 

čtvrť obsadili asi dvě desítky bez-

domovců. Kdysi klidné ulice a par-

ky včetně hlavního vlakového ná-

draží  dnes okupují  skupinky špi-

navých a páchnoucích individuí, 

kteří jsou obklopeni smečkou psů. 

Před obchody nevybíravě žebrají  

peníze na alkohol a drogy, v zákou-

tích parků pak pospávají na lavič-

kách a v křovích. Lidé mají strach 

o svou bezpečnost. Bojí se kapes-

ních krádeží, hrubého obtěžování, 

v krajním případě i infekčních ne-

mocí, jako je například žloutenka.

„Tohle nemůžeme tolerovat, na 
Slovanech musí být opět klid!“ roz-

čiluje se nad současným stavem 

místostarosta MO P2-Slovany Ro-

man Andrlík.

Větší množství bezdomovců se 

na území druhého plzeňského ob-

vodu přesunulo z centra Plzně. Ta-

dy postupně bezdomovci  opustili  

všechny parky přilehlé k náměstí 

jako jsou Smetanovy a Šafaříkovy 

sady, zvláště pak část před Zápa-

dočeským muzeem, a Mlýnskou 

strouhou. 

„Je to důsledek nekompromisního 
přístupu našich strážníků,“ vysvět-
luje velitel plzeňské městské policie 
Karel Mach. „Pokud strážník na-
jde v centru města žebrajícího bez-
domovce, nekončí jen kontrolou do-
kladů, vykázáním nebo pokutou, ale 
na místě zůstane tak dlouho, dokud 

se bezdomovci skutečně nezvednou 
a místo neopustí,“ popisuje situaci  

Karel Mach.

Podobně razantní přístup poža-

duje místostarosta i na Slovanech. 

A k tomu připravil spolu s velite-

lem MP plán úzké spolupráce me-

zi  městskou policií a místní pře-

stupkovou komisí  ÚMO P2 - Slova-

ny, která může podle zákona uložit 

těmto lidem i zákaz pobytu na úze-

mí obvodu za opětovné porušování 

zákona. Dříve byl takový postup 

těžko proveditelný. Strážníci mají 

dnes velmi dobré povědomí o tom, 

kde se kteří bezdomovci pohybují a 

kde přespávají, a proto není pro ně 

žádným velkým problémem „úřed-

ní zákaz pobytu“  těmto osobám do-

ručit kamkoliv. 

„Zvláště důslední  budeme k bez-
domovcům v produktivním věku. 
Tedy ne k těm, kteří se na ulici dosta-
nou vinou osudu. Pro ty je tu měst-
ská charita, červený kříž a podobné 
organizace. Ale k těm, kteří praco-
vat mohou, ale prostě nechtějí,“ uza-

vírá místostarosta Andrlík.  pl
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Slovany ohrožují bezdomovci, lidé 
se bojí krádeží a infekčních nemocí

Přípravy na obnovu Jiráskova... 

 dokončení ze str. 1

Nadace nyní pro zástupce města 

připravuje úvodní seminář, který 

bude věnován dalšímu postupu v 

projektu, časovému harmonogra-

mu jeho jednotlivých etap nebo 

plánu dalšího zapojování veřejnos-

ti. První etapa projektu se zaměří 

na přípravu zadání a podkladů pro 

architektonickou soutěž, která pro-

běhne v příštím roce. Na samotnou 

obnovu Jiráskova náměstí a kláš-

terní zahrady, která by měla skon-

čit nejdříve v závěru roku 2018, na-

váže rekonstrukce přilehlých ko-

munikací a technické infrastruk-

tury, jejíž dokončení je plánované 

do roku 2023. Celkové náklady spo-

jené s projektem jsou odhadnuty na 

74,411 milionu korun včetně DPH  

a pokryjí je fi nance z MO Plzeň 2 

–Slovany, plzeňského magistrátu 

a grantu Nadace Proměny. 

Místostarosta ÚMO 2 Roman Andrlík a velitel MP Karel Mach připravují  společ-
ný plán k zajištění bezpečí na Slovanech.

Kontrola bez zjištění 
jediného pochybení

Na Slovanech proběhla 6.11. 

2015 v noci z pátku na sobotu 

kontrola heren, barů a restau-

račních zařízení. Do terénu vy-

razili strážníci, policisté ČR a 

s nimi i členové Kontrolního 

výboru  a  Komise bezpečnosti 

MO Plzeň 2.

Hodinu před půlnocí vyrazi-

li všichni na kontrolu prově-

řit,  zda hostinští dodržují zá-

kaz podávání alkoholických 

nápojů nezletilým a mladist-

vým,  dále pak, zda je dodržo-

ván zákaz hry osob mladších 

18 let na výherních automa-

tech. Během dvouhodinové ak-

ce byla zkontrolována více jak 

desítka provozoven. Kontrola 

proběhla k velké spokojenosti 

všech, a to bez zjištění jediné-

ho pochybení.  Zda bylo  toto 

zjištění opravdu jen náhodné, 

se budou strážníci a policisté 

v nepravidelných intervalech 

přesvědčovat i nadále.

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PLZE�, TÁBORSKÁ 28 
 

jediná státní škola svého typu v Plze�ském kraji  
 

nabízí   
 

� sportovn� nadaným žák�m skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní �innosti  
� kvalitní p�ípravu ke studiu na vysoké škole libovolného zam��ení.   

 
po�ádá  

 

DNY OTEV�ENÝCH DVE�Í 
  
Osmileté gymnázium 
4. 1. 2016 /POND�LÍ/ - 16:00 H 
obor vzd�lání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), Prima      
P�ihlášky ke studiu do 15. 3. 2016. 
   
�ty�leté gymnázium 
5. 1. 2016 /ÚTERÝ/ - 16:00 H 
obory vzd�lání  
79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), t�ída „B“  
79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), Kvinta - 5. ro�ník vyššího stupn� 
víceletého gymnázia, pro uchaze�e z 9. t�íd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií 
P�ihlášky ke studiu do 15. 3. 2016. 
 
Informace o p�ijímacím �ízení, p�ípravných kurzech a p�ijímacích zkouškách nane�isto (pouze 
do t�íd „A“ a „B“ �ty�letého gymnázia) p�i Dnech otev�ených dve�í nebo na: 
http://www.sgpilsen.cz 
E-mail: posta@sgpilsen.cz 
Telefon:  378 605 711 (úst�edna) 
Adresa školy: Sportovní gymnázium, Táborská 28, 326 00 Plze� 
 

Mgr. Milena Majerová, �editelka školy 
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Ministerstvo pro místní rozvoj zve-

řejnilo v říjnu stanovisko ke změně 

stanov společenství vlastníků. Tato 

věc byla předmětem častých disku-

zí, existovala rozdílná stanoviska na 

účast notáře na schůzi shromáždění 

vlastníků jednotek při přizpůsobení 

stanov společenství vlastníků vznik-

lých před účinností občanského zá-

koníku nové právní úpravě, rozdíl-

ná byla i rozhodovací praxe rejstří-

kových soudů. 

Podle zveřejněného stanoviska 

ministerstva, stanovy společenství 

vlastníků vyžadují formu veřejné 

listiny (notářského zápisu) jen při 

založení společenství schválením 

stanov podle § 1200 odst. 3 občanské-

ho zákoníku. 

V případě společenství vlastníků 

vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb., 

o vlastnictví bytů, která schválila své 

stanovy před účinností (tj. před 1. 1. 

2014) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, se potřeba vyhotovit notář-

ský zápis řídí úpravou obsaženou v 

dosud platných stanovách – tj. pokud 

stanovy společenství vlastníků no-

tářské ověření průběhu schůze shro-

máždění vlastníků jednotek, na níž 

je schvalována změna stanov, nevy-

žadují, není třeba notářský zápis vy-

hotovovat, a to ani tehdy, pokud do-

chází k přijetí změn stanov ve smyslu 

ustanovení § 3041 odst. 2 občanského 

zákoníku, tj. za účelem jejich přizpů-

sobení nové právní úpravě obsažené 

v občanském zákoníku.

Závěrem je však třeba zmínit, že 

soudní praxe stále nemusí být jednot-

ná, a že při schvalování změn stanov 

společenství vlastníků nemusí být 

prozatím z důvodu nejednotné judi-

katury jednotný názor.

PŘEJEME VÁM ZA PLZEŇSKÝ SER-

VIS KRÁSNÉ VÁNOCE, MNOHO 

ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE, PEV-

NÉ ZDRAVÍ A HODNĚ SPOKOJE-

NOSTI.

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

Informace k formě stanov společenství vlastníků v souvislosti s občanským zákoníkem

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“

�

Základní škola Plze� – Božkov, V�esinská 17 

vás srde�n� zve na 

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY 

po�ádaný 9. ledna 2016 

9:00 - 13:00 hodin 

Budete mít možnost seznámit se s prost�edím školy, se školními dokumenty a 
u�ebnicemi používanými v 1. t�íd�, rádi zodpovíme vaše dotazy. 

Na nastávající školáky �ekají aktivity, p�i kterých si ov��í své dovednosti 
pot�ebné pro úsp�šný za�átek ve škole. 

Rádi uvítáme i d�ti, které jsme nemohli z kapacitních d�vod� p�ijmout do naší 
mate�ské školy. 

Zápis do 1. t�ídy se koná 20. ledna 2016 



Práce spojené s odstraněním zne-

čištění v areálu bývalých Prádelen 

a čistíren města Plzně (PaČ) probí-

haly v období od 05/2013 do 09/2015. 

Cílem sanačních prací bylo odstra-

nění ohniska staré ekologické zátě-

že (registrované v databázi SEKM 

Ministerstva životního prostředí 

ČR pod číslem 12198014) a dosažení 

cílových limitů znečišťujících látek 

v saturované i nesaturované zóně v 

ohnisku znečištění tak, aby nepřed-

stavovaly zdravotní rizika. Celkem 

se jednalo o prostor o rozloze 4500 

m2. Sanace byla fi nancována v rám-

ci Operačního programu životního 

prostředí, dotací od SFŽP a spolufi -

nancována a zaštiťována KÚ Plzeň-

ského kraje. 

Cíle nápravných opatření byly 
defi novány v těchto ukazatelích: 

>>> snížit úroveň kontaminace 

nesaturované zóny chlorovanými a 

ropnými uhlovodíky na úroveň na-

vržených sanačních limitů,

>>> snížit úroveň kontamina-

ce mělké i hlubší podzemní vody, 

aby nedocházelo k jejímu šíření 

ve směru proudění (do oblasti vně 

areálu), 

>>> odstranit obsah volné fáze 

chlorovaných uhlovodíků v pod-

zemní vodě mělké i hlubší zvodně,

>>> sledovat další vývoj znečiš-

tění podzemních vod jak v ohnis-

ku znečištění, tak ve směru jeho 

šíření,

>>> aplikace syrovátky za účelem 

dočištění nesaturované zóny a do-

končení sanace hlubší zvodně inova-

tivní technologií biologickou reduk-

tivní dehalogenací (zasakováním 

syrovátky) za podpory redukčních 

schopností nulomocného železa. 

Shrnutí celkového rizika před 
sanací: 

1) Ve zdrojové oblasti exis-

tovala nepřijatelná rizika karcino-

genní i nekarcinogenní povahy. 

2) Mimo zdrojovou oblast, 

tj. v rezidenční oblasti, existovala 

nepřijatelná rizika vzniku nádoro-

vých onemocnění jak při využívá-

ní podzemní vody k plnění bazénů 

a koupeli v nich, tak i v případě za-

lévání.  

V rámci 5 etap byly v areálu bý-

valých PaČ provedeny sanace nesa-

turované zóny vně i uvnitř objektů 

(benzínová hala a hala PCE), sana-

ce mělké zvodně (odtěžba kontami-

novaných zemin) a hlubší zvodně 

(čerpání podzemní vody v ohnis-

cích znečištění), venting spojený 

s propařováním, zasakování syro-

vátky spolu s aplikací nulamocné-

ho železa. V průběhu jednotlivých 

etap probíhal technologický a tep-

lotní monitoring. 

Na konci prací bylo dosaženo:  
a) u podzemních vod = cílo-

vého limitu sanace po dobu 3 mě-

síců v 97% monitorovaných vrtů v 

ukazateli koncentrace ClU. Na hla-

dině podzemních vod nebyla zjiště-

na fáze RL, 

b) u půdního vzduchu = vý-

sledky ukázaly viditelný pozitivní 

vliv propařování na koncentraci 

ClU (došlo k poklesu z řádů stovek 

a tisíců mg/m3 na desetiny, max. de-

sítky mg/m3). Obdobně i u RL došlo 

k poklesu koncentrací z řádů stovek 

a tisíců mg/m3 na desítky, ojediněle 

max. stovky mg/m3,

c) u zeminy = u odebraných 

vzorků zemin z technologických hal 

a před technologiemi bylo dosaženo 

cílového limitu sanace nesaturova-

né zóny. 

Na ověření vykonaných prací a je-

jich účinnosti byla provedena Aktu-

alizovaná analýza rizik (AAR). Cí-

lem analýzy bylo i nově specifi kovat 

a kvantifi kovat možná rizika v bý-

valých ohniscích kontaminace pro 

člověka a pro ekosystémy po prove-

dených sanačních pracích. 

AAR potvrdila, že u zemin bylo 

dosaženo cílových limitů stanove-

ných pro sanaci nesaturované zó-

ny, u podzemních vod nebyla zjiš-

těna fáze RL na jejich hladině a by-

lo dosaženo cílových limitů sanace 

podzemních vod ve vymezeném pro-

storu 4 500 m2.  

Šíření znečištění vně areálu
a) V rámci zkrácené analý-

zy rizik pro areál PaČ byly v břez-

nu 2004 odebrány i vzorky podzem-

ních vod z domovních studní v mís-

tech předpokládaného šíření konta-

minace ze zdrojové oblasti vlivem 

proudění spodních vod. Na zákla-

dě získaných výsledků, kdy byla ve 

vodách zjištěna především přítom-

nost ClU a RL, bylo uživatelům vody 

z domovních studní zasláno v květ-

nu 2004 upozornění, že voda v žád-

ném případě není pitná a dále aby 

vodu nepoužívali pro zalévání, pro 

mytí aut, pro plnění bazénů. 

b) Ve dnech 21. 7. a 10. 8. 

2011byly odebrány vzorky podzem-

ních vod z 30 domovních studní v 

dotčené lokalitě. V rozborech byla 

opětovně zjištěna kontaminace pod-

zemních vod ClU. Prokázaly se kon-

centrace chlorovaných uhlovodíků 

několikanásobně až několikařádově 

přesahujících kritérium C MP MŽP 

i limity pro pitnou vodu stanovené 

Vyhl. 252/2004 Sb. Téměř ve všech 

vzorcích převládal 1,2-cis-dichlore-

thylen. Kontaminace látkami BTEX 

nebyla zaznamenána.

c) Další vzorky podzemních 

vod v domovních studních byly 

odebrány ve dvou monitorovacích 

cyklech 22. – 23. 6. a 29. 7. 2015. Ve 

vzorcích byly zjištěny koncentrace 

BTEX odpovídající přirozenému po-

zadí a vyhovující limitním hodno-

tám dle MP MŽP. Bohužel se ale opět 

prokázala přítomnost ClU. V někte-

rých studních naměřené hodnoty 

přesahují nejvyšší mezní hodnotu 

dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v uka-

zatelích PCE, TCE a vinylchlorid.

Závěr:
1) Cílů, které byly pro sana-

ci stanoveny, tj. odstranění ohniska 

staré ekologické zátěže v areálu PaČ 

a dosažení cílových limitů znečišťu-

jících látek v saturované i nesaturo-

vané zóně v ohnisku znečištění tak, 

aby nepředstavovaly zdravotní rizi-

ka, bylo dosaženo s 97% účinností. 

2) V následujících 5 letech 

bude probíhat posanační monito-

ring, do kterého bylo zahrnuto 6 

vrtů uvnitř i vně areálu. Studny v 

tomto monitoringu zahrnuty ne-

jsou. 

3) Na základě toho, že se po-

dařilo sanovat ohnisko znečištění s 

velmi dobrými výsledky, lze předpo-

kládat, že podzemní vody nebudou 

již dotovány kontaminanty v tak 

rozsáhlém množství, jako tomu by-

lo před sanací. Zároveň však tím, že 

se zdrojová lokalita dala do pohybu, 

se mohlo znečištění přenést dál ve 

směru proudění, a tudíž by hodno-

ty kontaminantů mohly dosahovat 

i vyšších hodnot než před sanací.  

Postupně v řádkách 10 let by moh-

lo dojít ke snížení kontaminantů na 

úroveň zdraví nejméně škodlivou. 

4) Platí i nadále pro ode-
bírání podzemní vody z domov-
ních studní v dotčené lokalitě 
upozornění z května 2004 - že 
voda v žádném případě není pit-
ná a dále se nedoporučuje vodu 
používat pro zalévání, pro mytí 
aut, pro plnění bazénů. 

Informace jsou k dispozici na 

http://www.plzensky.kraj.cz/cs/ka-
tegorie/projekty-opzp

                                            v záložce 

„Sanace kontaminovaného území 

Plzeň – Libušín“ 

a na odboru ŽP ÚMO Plzeň 2 – 

Slovany.  

Vysvětlivky: 
Saturovaná zóna – tvořena prosto-

rem, který je vyplněn vodou. Satu-

rovaná zóna je prakticky shodná 

s pojmem zvodněný kolektor ne-

bo zvodeň.

Nesaturovaná zóna – zóna nad hla-

dinou podzemní vody. Rozhraní me-

zi saturovanou a nesaturovanou zó-

nou v horninovém prostředí tvoří 

hladina podzemní vody. 

ClU = chlorované alifatické uh-

lovodíky, jako např. TCE = trichlo-

rethen, PCE = tetrachlorethen 

(perchlorethylen) aj. 

RL = ropné látky, jako např. ben-

zín, petrolej, benzen, toluen, xy-

len aj. 

BTEX = benzen, toluen, ethylben-

zen, xylen

Venting = vakuová extrakce, po-

mocí níž se z horninového prostředí 

nesaturované zóny odstraňuje kon-

taminace (zjednodušeně jde o pohyb 

vakuovaného vzduchu, který strhá-

vá polutanty a ty se poté odsávají, 

odčerpávají, čistí apod.) 

                            

S použitím údajů od odborných 
subjektů zpracovala  
Hana Morávková, 

odbor životního prostředí 
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Sanace v areálu bývalých Prádelen 
a čistíren města Plzně byla dokončena

SLOVANY

Internet - Mobil - Pevná
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 250,-
Mobil - 200 min. a 20 sms
 za 199,- do všech sítí

www.trustnetwork.cz



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 2016 se budou konat 
ve dnech 27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 21.9., 26.10. a 30.11.2015 od 16 do 19 hod.  

     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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Koterov se stal již podruhé dějiš-

těm Medového jarmarku a i v letoš-

ním ročníku byl pro návštěvníky na-

chystán rozmanitý program. Kromě 

zábavy znamenal Medový jarmark 

také příležitostí pro setkání včelařů, 

kteří zde mohou zhodnotit a navzá-

jem porovnat svoji „úro-

du“. Pro včelaře byla kro-

mě toho v místní sokolov-

ně uspořádaná přednáška 

na téma „Ošetřování včel-

stev během kalendářního 

roku“, kterou prezentoval 

pan Oldřich Dvorský.

Moderování Medového 

jarmarku se zhostili Petr 

a Michal Jančaříkovi. Na 

pódiu se během akce vy-

střídala hudební vystoupe-

ní Plzeňských Heligonká-

řů, Andílků, lidového sou-

boru Plzeňský mls nebo Vladimíra 

Waldy Nerušila s kapelou. Na své si 

během jarmarku přišli ale také gur-

máni, kteří mohli ochutnat pokrmy, 

které připravili členové Národního 

týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR 

Martin Svatek a Tomáš Popp. 

 

Do Koterova zavítali včelaři z celého kraje  

Termíny slavnostních obřadů v roce 2016: 
16.2., 26.4., 14.6., 27.9. a 22.11.2016 

Kuchařská show

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



Rok Evropského hlav-

ního města kultury 2015 

sice končí, ale Plzeň z 

kulturní mapy v bu-

doucnu rozhodně ne-

zmizí. V areálu býva-

lého depa dopravních 

podniků na břehu Rad-

buzy, v nynější Krea-

tivní zóně DEPO2015 v 

Presslově ulici, se mů-

žete i nadále oddávat 

kultuře, tvořit, kutit, 

vyrábět, vzdělávat se, 

setkávat se, odpočívat, 

pracovat či aktivně trá-

vit volný čas. 

Kutilům nabízí prostor otevřenou 

dílnu, takzvaný Makerspace, kde je 

k dispozici kovo a dřevodílna, la-

kovna, grafi cká či šicí dílna. Stej-

ně jako dosud zde bude každý den 

pro návštěvníky otevřená kavár-

na. Na nádvoří zůstanou vystavené 

krajkované kovové sochy Čestmíra 

Sušky. I vnitřní výstavy pokračují 

- až do konce ledna budou návštěv-

níky dojímat fotky z Plzeňského ro-

dinného fotoalba. Na nové exponáty 

se mohou těšit milovníci neobyčej-

ných výstav, první bude věnovaná 

fi lmu, další v druhé polovině roku 

pak plastům a vzrušujícímu světu 

recyklace. Pod názvem 

„Dobrodruzi“ zaujme 

výstava mapující osu-

dy obyvatel západočes-

kého Stoda, odkud se 

v předminulém století 

vydalo několik desítek 

rodin osidlovat daleký 

Nový Zéland. 

Do programu na příš-

tí rok si již nyní může-

te zapsat 20. únor, kdy 

areál opět provoní gas-

tronomické tržiště DE-

PO Street Food Market. 

V březnu vás pozveme 

na vyhlášení hudebních cen Žebřík. 

Znovu se můžete těšit také na oblí-

bený Festival světla ve večerních 

ulicích i areálu depa. Program a po-

zvánky na akce najdete na

 www.depo2015.cz. 

(mr)

Výstavy a akce v DEPO2015

Plzeňské rodinné fotoalbum – 

Ráj mezi čtyřmi řekami

Do 31. ledna 2016

Na fi lm

18. února – 24. dubna 2016

DEPO STREET FOOD MAR-

KET nr. 2

20. února 2016

Žebřík 2015

11. března 2016

Festival světla

18. a 19. března 2016

Dobrodruzi

5. května – 15. srpna 2016

Plast a jeho svět

8. září – 31. prosince 2016
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I v příštím roce můžete zavítat za kulturou do DEPO2015 

 
OZNÁMENÍ O UMÍST�NÍ V�ELSTEV 
z d�vodu jejich ochrany p�ed p�sobením nebezpe�ných  
p�ípravk�, které se používají p�i ochran� rostlin.

 
Zákon �. 326/2004 Sb., o rostlinoléka�ské pé�i (dále jen „zákon“) 
ukládá chovatel�m v�el povinnost oznámit podle podmínek stanovených 
provád�cím p�edpisem, tj. vyhláškou �. 327/2012 o ochran� v�el, 
zv��e, vodních organism� a dalších necílových organism� p�i použití 
p�ípravk� na ochranu rostlin místn� p�íslušnému obecnímu ú�adu údaje 
týkajíce se umíst�ní trvalých a p�echodných stanoviš� v�elstev.   
 
Chovatel v�el je povinen každoro�n� do konce února písemn� oznámit 
místn� p�íslušnému obecnímu ú�adu údaje o umíst�ní trvalých a 
p�echodných stanoviš� v�elstev.  
 
Nové umíst�ní stanoviš� v�elstev, v�etn� ko�ovných, oznamuje 
chovatel v�el písemn� obecnímu ú�adu nejpozd�ji p�t dn� p�ed jejich 
p�emíst�ním; stanovišt� v�elstev, pokud není umíst�no v zastav�né 
�ásti obce, ozna�í chovatel v�el umíst�ním žlutého rovnostranného 
trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze. 
 
Oznámení u trvalých nebo p�echodných stanoviš� v�elstev obsahuje:  
identifikaci chovatele v�el, tj.:  

- u fyzické osoby: jméno, pop�. jména, a p�íjmení, adresu 
bydlišt�, datum narození nebo I�, bylo-li p�id�leno 

- u právnické osoby: obchodní firmu nebo název, sídlo a I� 
- jméno, pop�. jména, a p�íjmení fyzické osoby, která jedná 

jménem fyzické osoby – chovatele v�el, �íslo telefonu, pop�. 
jiný zp�sob kontaktu 

 
identifikaci umíst�ní v�elstev, tj.:  

- pozemek ozna�ený parcelním �íslem nebo �íslem p�dního bloku 
v evidenci využití zem�d�lské p�dy podle uživatelských vztah�, 
obcí, katastrálním územím, okresem, v p�ípad� lesního pozemku 
jednotkou prostorového rozd�lení lesa  

- jednoduchý situa�ní ná�rtek s ozna�ením stanovišt� 
 

V p�ípad� p�echodných stanoviš� je t�eba uvést p�edpokládanou dobu 
umíst�ní vymezenou datem za�átku a konce umíst�ní. 
 
Oznamování o umíst�ní v�elstev je d�ležité pro zajišt�ní jejich 
ochrany p�ed p�sobením nebezpe�ných p�ípravk�, které se používají 
p�i ochran� rostlin.  
 
Fyzická nebo právnická osoba, která p�i podnikání používá p�ípravky 
ve venkovním prost�edí, má p�ed aplikací uvedených p�ípravk� 
povinnost zjistit u místn� p�íslušných obecních ú�ad� informace 
o umíst�ní stanoviš� v�elstev v dosahu alespo� 5 km od hranice 
pozemku, na n�mž má být aplikace provedena, a minimáln� 48 hodin 
p�ed provedením aplikace oznámit dot�eným chovatel�m v�el a místn� 
p�íslušným obecním ú�ad�m aplikaci p�ípravku. 
 
Ing. Hana Morávková, 
odbor životního prost�edí 

Výstava RESTART sochaře Čestmíra Sušky na nádvoří DEPO2015 
zůstane i příští rok. Foto: Václav Šváb, Plzeň 2015

Od 26. listopadu je mož-

né zakoupit si knihu au-

torů Jana Drnka a Oty 

Brachtela „U císařské ces-

ty“, která popisuje příběh 

druhého plzeňského obvo-

du od období starověku až 

do současnosti. Publikace 

zachycuje všechny důleži-

té události, které se během 

historie Slovan udály.

První zájemci si kni-

hu mohli zakoupit a ne-

chat podepsat od autorů 

již po křtu na slovanské radnici. 

Představení knihy se zúčastnil sta-

rosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír 

Aschenbrenner, místostarostové 

Roman Andrlík, Jan Fluxa, Pavel 

Janouškovec a zastupitel Petr Náh-

lík. Kmotrem knihy se stal historik 

Miroslav Hus.

Kniha „U císařské cesty“ má více 

než šest set stránek a bohaté množ-

ství obrázků, mapek a fotografi í. 

Zakoupit si ji můžete na vrátnici 

slovanské radnice za 649,- Kč. Pub-

likací můžete udělat radost vašim 

blízkým a věnovat ji jako dárek pod 

stromeček. 

Obdarujte své blízké zbrusu 
novou knihou o historii Slovan
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V souvislosti s novelou zákona o 
������������������� a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech 
 

24. prosince 2015 !" 31. prosince 2015 odstávka systému 
 

pro nabírání "#$%&'( o vydání 
������������������������
	������
����� a 
)*)+,-� /6*$#7#8(�� ��	
���� �
�
�
� �����!���� "�
�� technické úpravy, které 
	#$���"��
����	����#��%��� 
 

 %9:!8&;ého /<=;!>u a cestovního pasu a Podávat "#$%&'+�%�vydání
/6*$#7!'  9?$*�@%"8A�8!�%9*,8(,-�B6!$*,- obcí vyrobené doklady
s <%>C(6*8%?� /=&%98%&'(D� 7 -E!78(@� @F&'F� �<!>*� 8!� B6!$*,-�
@F&'&;ých :#&'í 8*)/%>$F)+�  do 23G�HIG�IJHK�7:*'8F

 

 
 
 

  dny pracovního volna 
--------- odstávka 
  �������	
�����
���������
 vyhotovený osobní doklad 

 
 

� $%9F�%$&'#7;L ������
$�% /%"#$!'�%�7L$#8(�%9:!8&;A-%�/<=;!>? bez 
���
"
	&�����������'��"��s $%9%?�/E!'8%&'+�H�@F&(,,  

���"��
$�	#������������	#����������	����
������� 
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Prodej nemovitosti se pro běžné-
ho občana může stát stresující zá-
ležitostí. 

Jak se orientovat ve velkém 
množství realitních kanceláří? Do-
stanu své peníze za nemovitost? 
Mám prodávat bez realitní kan-
celáře? To je jen několik zásadních 
otázek, které si prodávající musí 
umět zodpovědět ještě před důleži-
tým rozhodnutím. 

Jako realitní makléř Realitní 
společnosti České spořitelny, a.s. / 
RKI, s.r.o., vám chci několika člán-
ky pomoci k lepší orientaci v ceně 
vaší nemovitosti. Představte si, že 
chcete prodat nemovitost, např. za-
hradu, pole, stavební pozemek, RD  
nebo dokonce soubor staveb. Jak 
neprodělat? Na to vám rád odpo-
vím v následujících řádcích. 

                                                                                                           

Ing.Jiří Chocholatý

 Realitní společnost České spo-

řitelny a.s. / RKI s.r.o.,  mimo ji-

né nabízí Tržní ocenění vaší 
nemovitosti - TO.  Nejedná se o 

znalecký posudek, ten se zpraco-

vává po prodeji nemovitosti pro 

daňové účely nebo při ocenění 

pozůstalosti. My provedeme trž-

ní ocenění (TO) nemovitosti před 

prodejem pro dosažení nejvyš-

ší optimální ceny na trhu (pod-

mínky zpracování TO vám sdělí 

naše Realitní společnosti České 

spořitelny, a.s. / RKI, s.r.o., nebo 

přímo makléř).

V dnešním článku se zaměřím 

obecně na ceny pozemků. Ome-

zená rozloha v daném územním 

celku (obec, měs-

to, region, stát) od-

lišuje pozemky od 

všech jiných ob-

jektů, které jsou 

předmětem trhu. 

Pozemky nelze vy-

rábět, ani je rozši-

řovat (vyjma stá-

tů, které získávají 

pozemky z moře 

nebo „vyrábějí“ 

umělé ostrovy). 

Z hlediska ceny  

se pozemky čle-

ní na stavební (ty 

jsou zastavěné ne-

bo nezastavěné), 

zemědělské po-

zemky (např. orná půda, chmel-

nice, vinice, ovocný sad atd.), les-

ní pozemky, dále vodní plochy a 

jiné ostatní pozemky. Jejich ce-

nu ovlivňuje mnoho faktorů, při-

čemž cena pozemku se také mění 

v závislosti na tom, jaké je jeho 

další předpokládané využití. 

 A co pozemky vedené jako or-
ná půda? 

Cena se zde stanovuje výnoso-

vým způsobem podle BPEJ, je-li 

pozemek bonitován, anebo prů-

měrnou základní cenou v daném 

katastrálním území je-li potvrze-

no, že pozemek nebyl bonitován. 

Cenu dále ovlivňuje blízkost vel-

kých obcí a měst, existence ener-

getických staveb (stožáry) nebo 

ochranných pásem (plynovody 

atd.), přístupové komunikace, 

balvanitost, svažitost, nutnost 

odvodnění, blízkost lesa, ale také 

to, zda se jedná o pozemky trva-

le obhospodařované atd. Už jen z 

uvedených skutečností je patrné, 

že cena pozemku může dosahovat 

velkého cenového rozpětí. 

V případě konkrétního dota-

zu se na mne můžete obrátit, a 

to na adrese Zelinářská 290/4, 

30100 Plzeň-Roudná, kde vám 

profesionálně pomohu a kom-

pletně vám poradím. Případně 

mě kontaktujte na tel. číslo 602 

452 885 či  377 222 404.  www. rscs.

cz/rki, e-mail:  

jchocholaty@rscs.cz

 Realitní makléř 
se zaměřením na znalectví - 

Ing. Jiří Chocholatý

Nebojte se prodat svou nemovitost! 

   
 
 

Uzav�ela partnerskou smlouvu s M�stským obvodem Plze� 2- Slovany a  zajiš�uje    ZDARMA    
 

 
 

                           EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAK� 
                A VOZIDEL S UKON�ENOU ŽIVOTNOSTÍ         
                               -  osobní, užitková,nákladní vozidla, p�ív�sy a náv�sy, moto, traktory a veškeré stroje, 
 
                            V p�ípad� požadavku zajistíme také odtah nepojízdného vozidla do našeho zpracovatelského za�ízení .   
 

                          
Ob�ané mají odtah autovraku ZDARMA. 
 
Majiteli vozidla vystavíme potvrzení o p�evzetí a zneškodn�ní autovraku.Podmínkou pro likvidaci zdarma je dodání   
kompletního vozidla /obsahuje všechny hl. skupiny – motor, p�evodovka, nápravy.... atd./ a jedná se o vozidlo 
kategorie M1, N1  nebo O .  

 
                 

 P�íjem autovrak�:   
                 PO – �T  :    6.30-  15.30 ,  PÁ :  6.30- 14.00 HOD 
                 Areál OSOH a.s. , Slovanská alej 32, Plze� / u kone�né st. tramvaje �. 2-Sv�tovar   
                  
                 Bližší informace:  
                 Tel:  377 482 150  ,  mobilní tel: 724 359 529  - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz 
                  www.osona.cz                        
                  



Po tanečních, prvním polibku a 

první pětce je jistě jen málo věcí, 

které dokáží tak ovlivnit život stu-

dentův  jako výměnný pobyt. Vý-

měnný pobyt do země, jejímž jazy-

kem se domníváte, že mluvíte, čímž 

si ovšem sami tvoříte přemrštěná 

očekávání a půdu pro budoucí pře-

kvapení.

 Taková akce dokáže vcelku s pře-

hledem narušit studentovu stabili-

tu, zbavit se náznaků sebevědomí a 

důstojnosti, které v sobě pubescent 

dlouhodobě pěstuje, a postupně mu 

je po kouskách, mučivě pomalu mi-

losrdně navracet. Co se tím snažím 

říci, je, že jazyková bariéra může 

být pro člověka, který na ni není 

připravený, překvapivá.

 I my, studenti Církevního gym-

názia, žáci sexty a septimy, dle obec-

ného mínění našeho zájezdu nejlep-

ší lidé ve škole, jsme se, netušíce nic 

z výše uvedeného, na výměnný po-

byt vydali.

Byli jsme trochu jako „Sedm sta-

tečných“, až na to, že nás bylo de-

set (a dvě profesorky) a že jsme by-

li stateční jen naoko a jen do chvíle, 

kdy jsme dorazili do Německa. Na-

ší destinací byl Bensheim, maleb-

né město se 40 000 obyvatel ležící u 

Frankfurtu, domov dobrého vína a 

Liebfrauenschule, naše hostitelská 

škola. Pokud jste o Bensheimu ne-

slyšeli, netrapte se a vězte, že byd-

líte-li kdekoli mimo Plzeň a Prahu, 

Bensheim neslyšel o vás.

 Výlet jsme započali 21. září  ráno 

první cestou autobusem, který nás 

následujících pět dní vozil věrně po 

německém Bensheimu i na výlety 

do Frankfrurtu a Mainzu. S příjez-

dem do Německa pak přišly první 

výzvy pro naši jazykovou úroveň, 

tedy většinou situace běžného ži-

vota, ve kterých jsme se průběžně 

seznamovali s rodinami, které nás 

ubytovávaly, německým školstvím 

a konečně Německem samotným.

 Mnozí z nás se poprvé dostali do 

delšího kontaktu s jazykem, který 

už dlouho studujeme. Zkrátka, by-

li jsme hozeni do vody s mlhavou 

vzpomínkou na to, jak se asi plave. 

A poradili jsme si, protože jsme mu-

seli. Tady bych si troufl a říci, že je 

největším přínosem výměnného po-

bytu – naučíte se celkem rychle (ač 

někdy bolestivě, jak jsem popiso-

vala výše) přepnout do jazyka sobě 

nevlastního, což vám vyučování po-

skytne jen velmi zřídka a zběžně. 

 Pokud vás tedy úvodní slova o 

strastích pubescentových vyděsi-

la, pak se nebojte, výměnný pobyt 

rozhodně stál za to a byl nedoceni-

telnou zkušeností, což samozřejmě 

nezapomeneme zmínit německým 

děvčatům, až na jaře přijedou na 

oplátku do Plzně.

Tereza Sloupová, 
Církevní gymnázium Plzeň
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Církevní gymnázium odjíždí nach Deutschland

Paní Lenka Knížková musela ve 

svém životě čelit několika nesnad-

ným situacím, které jí osud při-

pravil do cesty. Nejtěžší rána při-

šla ve chvíli, kdy její 16 letý syn, 

doposud zdravý a sportovně zalo-

žený, ze dne na den ochrnul. Podle 

lékařů trpí Lukáš Knížek trvalým 

poškozením končetin s ochrnutím 

od pasu dolů.

Lukášova matka o svého syna pe-

čuje sama a visí na ní nejen břímě 

zajištění obživy, ale i celkové léč-

by, která je dosti nákladná. Radní 

městského obvodu Plzeň 2 - Slova-

ny se proto rozhodli alespoň čás-

tečně Knížkovým pomoci a složi-

li se svými osobními prostředky 

na fi nanční dar ve výši 14 tisíc ko-

run. Předání proběhlo dne 14. 10. 

2015 na slovanské radnici. Peníze 

budou využity k pořízení pomů-

cek, které Lukáš při své léčbě po-

třebuje.

Radní poskytli fi nanční dar 
tělesně postiženému chlapci

Adventní�a�váno�ní��as�v�kostele��
����������������������������������������U�Ježíška�v�Plzni���2015���2016��������������
�����������

28.�listopadu�2015���18.00*SMArt�gospel�Plze��
Benefi�ní� koncert� na� podporu� d�tí� se� spinální� muskulární� atrofií.� Vystoupí� sbor� Touch� of� Gospel.�
Výt�žek�z�dobrovolného�vstupného�jde�p�ímo�d�tem�se�SMA.�Obdobné�koncerty�se�konají�ve�stejný�
den�a�hodinu� i�v�Praze,�Ostrav��a�v�Brn�.�Prostory�všech�koncert�� jsou�bezbariérové,�vozí�ká�i�více�
než�vítáni.�
�

30.�listopadu�2015���19.00*Adventní�koncert�skupiny�Devítka�
Vstupné�80,��K��/40,��K�.�
�

12.�prosince�2015���18.00*�
Koncert�Lenky�Kozderkové�–�flétna�a�Evy�Vogltanzové���kytara�
Rozhodn��si�nenechte�ujít�koncert�tohoto�jedine�ného�dua.�Vstupné�80,��K��/40,��K�.�
�

13.�prosince�2015���17.30*Zapalme�sví�ku�
Vždy�druhou�ned�li�v�prosinci�rodi�e,�kterým�zem�elo�dít�,�na�celém�sv�t��uctívají�jejich�památku.��Symbolem�je�
zapálení�sví�ek�v�19.00�hod.�místních��as�.��Jejich�sv�tlo�tak�tvo�í�sv�telnou�vlnu�po�celé�zem�kouli�v�pr�b�hu�
celého�dne.�
�

14.�prosince�2015���18.00*Vox�Imperfecta�
Komorní� smíšený� p�vecký� sbor� založený� roku� 2006� v� Plzni.� Vznikl� z� p�vodní� studentské� scholy� p�i� kostele�
Nanebevzetí� Panny� Marie� ve� Františkánské� ulici.� Zabývá� se� p�evážn�� duchovní� hudbou� starších� období.� � Na�
koncert��u�Ježíška�zazní�i�písn��váno�ní.�Sbormistrem�je�Pavel�Dolanský.�
Vstupné�dobrovolné.�
�

16.�prosince�2015���19.00*Duo�Komá�i�a�zpívaná�
Jedine�né� uskupení� se� podruhé� objeví� v�adventním� �ase� také� v� kostele� U� Ježíška.� � A� se� speciální� "váno�ní"�
zpívanou.� Krom�� klasiky� v� podání� dua� Komá�i� vás� �eká� i� zpívaná� pro� váno�ní� �as.� Rozhodn�� si� nenechte� ujít�
známé�i�neznámé�koledy�a�váno�ní�písn��v�neopakovatelné�atmosfé�e�našeho�kostela�s�vynikajícími�hudebníky.�
Rozhodn��vás��eká�pohlazení�pro�uši�i�duši.�
Vstupné�jednotné�–�80,��K�.�
�

18.�prosince�2015–�17.00*Adventní�koncert�sboru�Melodica�
�

21.�prosince�2015�–�18.30*Malý�váno�ní�koncert�–�Musica�Amica�
P�vecký� sbor� Musica� Amica� Plze�,� sbormistr� Karel� Nejdl.� Program:� Koledy,� J.J.� Ryba� �� 	eská� mše� váno�ní�
Vstupné�:�40,��K��
�

22.�prosince�2015�–�19.00*Váno�ní�koncert�skupiny�S.N.M.�
Tradi�ní�p�edváno�ní�koncert�oblíbené�skupiny�U�Ježíška.��
� �

24.�prosince�2015�–�22.00*Jakub�Jan�Ryba�–��eská�mše�váno�ní�v�provedení�souboru�
Rezonance�
Kostel�bude�otev�en�pro�návšt�vníky�od�21:30.�Rezervace�není�možná.�Vstupné�je�dobrovolné�a�bude�ur�eno�na�
další�úpravy�kostela.�

27.�prosince�2015�–�14.00�–�16.00�Prohlídka�Lábkova�betlému�

���������������������������������������������������16.00*Koncert�tria�NoiTre��
Jediný� váno�ní� koncert� tohoto� tria� v�Plzni.� Alena� Kozáková� –� kytara,� Tereza� Št�pánková� –� zp�v,� Petr� Žižka� –�
flétna.�Vstupné�80,��K�/40,��K�.�
�

2.�ledna�2016�–�16.00*Poutní�mše�
�

24.�prosince�2015�–�10.00�–�12.00�*�Na�Ježíška�U�Ježíška�
Již�pot�etí�na� Ježíška�k�Ježíškovi.�P�ij
te�si�pro�betlémské�sv�tlo,�poslechnout�si�váno�ní� i� jiné�písn��
v�podání�známých�plze�ských�muzikant�,�zaposlouchejte�se�do��tení�Markéty�	ekanové,�prohlédn�te�
si�kostelík�a�Lábk�v�Pošumavský�betlém�a�t�šte�se�i�na�další�p�ekvapení�…�
�

3.�ledna�2016�–�14.00�*�T�íkrálový�pochod�
Kam�jinam�by�m�li�jít�t�i�králové�než�k�Ježíšku?�	tvrtý�ro�ník�T�íkrálového�pochodu�k�Ježíšku,�spojený�s�
T�íkrálovou�sbírkou� se�na� svou�cestu�vydá�z�nám�stí�Republiky�ve�14.00.�V�15.00��eká�na�všechny�
p�ed�kostelem�ozvu�ený�Živý�betlém�v�podání�dob�anských�um�lc�.�T�šíme�se�na�všechny.��
�

Bližší�informace�naleznete�na�www.kostelujeziska.cz�a�www.facebook.com/kostelujeziska��nebo�na�
kontaktu:�Alena�Kozáková,�602�549�220,�alena@kozaci.cz.�Zde�i�možnost�rezervací�na�akce.�
Po�celý�advent�bude�možné�zakoupit�pohlednice�z�limitované�edice�výtvarníka�VHRSTI.�
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Den pro zdraví na 
Sportovním gymnáziu

V úterý 13. října 2015 se žáci tříd 1. 

A, 1. B a primy, kteří v letošním škol-

ním roce začali studovat na sportov-

ním gymnáziu, zúčastnili zajímavé-

ho a již tradičního projektového dne 

- Dne pro zdraví. Akce se konala ve 

velké tělocvičně školy, kde se po ho-

dině jednotlivé třídy vystřídaly. 

A čemu jsme se přiučili? Od stu-

dentů oboru zdravotnického zá-

chranářství z Fakulty zdravotnic-

kých studií Západočeské univerzi-

ty v Plzni jsme se dozvěděli, jakým 

způsobem můžeme poskytnout prv-

ní pomoc a ošetřit zraněného. Nau-

čili jsme se, jak pomoci člověku, kte-

rý např. náhle upadne do bezvědo-

mí, popálí se či se poleptá žíravinou. 

Studenti nám na fi guríně předvedli 

způsoby zástavy krvácení a ošetře-

ní zlomenin. Také jsme si mohli vy-

zkoušet metodu „oživování“. 

Během krátké doby jsme se naučili 

mnoho zajímavých a důležitých vě-

cí k záchraně lidského života. Vel-

ké poděkování proto patří studen-

tům zdravotnického záchranářství 

pod vedením paní Mgr. Pfefferové 

za zdařilou akci.

Barbora Beroušková, 1. B
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DOPOLEDNÍ                                            PROGRAM                                                    ODPOLEDNÍ 

 
CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

 
POND�LÍ 

 
 

 
9.00-9.45 

 CVI�ENÍ R+D DO 2 LET 
9.45 -10.30 

CVI�ENÍ R +D OD 2 LET  
/BAZÉN SLOVANY/ 

 
„CVI�ÍME A HRAJEME SI“ :  
PROGRAM ZAM��ENÝ NA SPRÁVNÝ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ D�TÍ ZA POMOCI 
NEJR�ZN�JŠÍHO NÁ�ADÍ A NÁ�INÍ, DOPROVÁZENÝ �ÍKANKAMI A PÍSNI�KAMI, 
USNAD�UJE ZA�LEN�NÍ DO KOLEKTIVU, PODPORUJE SPOLUPRÁCI RODI�E A 
DÍT�TE  A UMOŽ�UJE SPOUSTU SPOLE�NÝCH ZÁŽITK�. 

 
 

ÚTERÝ 
 
 

 
JABLÍ�KOVÁ ŠKOLI�KA  

/NAD 2 R. S RODI�I/  
 

9.15 – 10.45 
V�ETN� HERNY 9 – 11.00 

 
�ELAKOVSKÉHO 10 

 
 

 
15.00-15.30 

CVI�ENÍ MIMINEK /nelezci/ 
15.30-16.00 

CVI�ENÍ MIMINEK /lezci/ 
16.30 – 17.15 

VŠEOBECNÁ SPORT. P�ÍPRAVA 
/D�TI BEZ RODI��, 4 –7 LET/ 

�ELAKOVSKÉHO 10 
 
 

 
„ JABLÍ�KOVÁ ŠKOLI�KA“ :  
PROGRAM PLNÝ CVI�ENÍ, TANCOVÁNÍ, ZPÍVÁNÍ, �ÍKANEK, POHÁDEK A POVÍDÁNÍ 
DOPLN�NÝ MALOU VÝTVARNOU DÍLNOU /P�ESTÁVKA CCA 10 MIN/, P�ÍPRAVA 
D�TÍ NA VSTUP DO MŠ   
 
„VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ P�ÍPRAVA“: 
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI A NÁVYKY PRO VŠECHNY BUDOUCÍ SPORTOVCE, ROZVOJ 
MOTORICKÝCH SCHOPNOSTI A KONDICE , DOPLN�NÉ POBYTEM V HERN� A MALOU 
VÝTVAR.. DÍLNOU 

 
ST�EDA 

 
 

 
CVI�ENÍ R +D DO 2  LET  

9.00 – 9..45 
 

 CVI�ENÍ R+D OD 2 LET 
9.45 - 10.30 

 
BAZÉN SLOVANY 

 
VOLNÁ HERNA 

�ELAKOVSKÉHO 10 
15. 00 – 18.00 

 
ODPOLEDNE JAKO MALOVANÉ 

16.15 – 17.00 
 

�ELAKOVSKÉHO 10 

 
„CVI�ÍME A HRAJEME SI“ :  
PROGRAM ZAM��ENÝ NA SPRÁVNÝ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ D�TÍ ZA POMOCI 
NEJR�ZN�JŠÍHO NÁ�ADÍ A NÁ�INÍ, DOPROVÁZENÝ �ÍKANKAMI A 
PÍSNI�KAMI,USNAD�UJE ZA�LEN�NÍ DO KOLEKTIVU, PODPORUJE SPOLUPRÁCI 
RODI�E A DÍT�TE. A UMOŽ�UJE SPOUSTU SPOLE�NÝCH ZÁŽITK�. 
 
„ODPOLEDNE JAKO MALOVANÉ“: 
PROGRAM ZAM��ENÝ NA ZÁKLADNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY PRO D�TI OD 3 LET 
BEZ RODI��  DOPLN�NÝ POBYTEM V HERN� 

 
�TVRTEK 

 
 

 
9.00 – 9.30 

CVI�ENÍ MIMINEK  
/nelezoucí/ 

9.30 – 10.00 
CVI�ENÍ MIMINEK  

/lezci/ 
10.00-10.30 

CVI�ENÍ MIMINEK 
/za�ínající chodci/ 

BAZÉN SLOVANY 

 
 

CVI�ENÍ R+D DO 2 LET 
15.30-16.15 

CVI�ENÍ R +D OD 2 DO 4LET  
16.15-17.00 

 
�ELAKOVSKÉHO 10 

 

 
„CVI�ENÍ MIMINEK“ :  
CVI�ENÍ ZAM��ENÉ NA SPRÁVNÝ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ KOJENC� A 
BATOLAT ZA POUŽITÍ NEJR�ZN�JŠÍCH POM�CEK, DOPLN�NÝ �ÍKANKAMI A 
PÍSNI�KAMI, V�ETN� VÝUKY MASÁŽÍ A SPRÁVNÉ MANIPULACE S DÍT�TEM , 
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PÉ�E O DÍT� MOŽNÉ.  
/MASÁŽE POSLEDNÍ PÁTEK V M�SÍCI NA OBJEDNÁVKU/ 
 
ODPOLEDNÍ CVI�ENÍ V �ELAKOVSKÉHO 10, V�ETN� HERNY OD 15.00 DO 17.30!!! 
 
 

 
POND�LÍ - PÁTEK 

 
D�TSKÉ CENTRUM 

/JESLE, ŠKOLKA, HLÍDÁNÍ D�TÍ/   
 

RODINNÉ SOCIÁL. A VÝCHOV. PORADENSTVÍ , SEMINÁ�E PRO RODI�E,  
PODP�RNÁ SKUPINA  

NA OBJEDNÁVKU ZDARMA 

 
 

- více na www.jablicko-plzen.cz – 
 

/�ELAKOVSKÉHO UL.10, PLZE�/  
 
 

 
CENTRUM  BAZÉN SLOVANY  

/ZA HLEDIŠT�M/: 
ZRCADLOVÝ SÁL S VYBAVENÍM 

PRO CVI�ENÍ RODI�� A D�TÍ  
MOŽNOST UZAM�ENÍ KO�ÁRKU 

MOŽNOST OB�ERSTVENÍ 

 
CENTRUM  

�ELAKOVSKÉHO 10 : 
2 HERNY, T�LOCVI�NA, 

KLUBOVNA, SOCIÁL. ZÁZEMÍ, 
MOŽNOST OB�ERSTVENÍ A 

ULOŽENÍ KO�ÁRKU 

 
INFO NA TELEF. �.: 

 736445524, 776040503 
WWW.JABLICKO–PLZEN.CZ 

MCSLOVANY@CENTRUM.CZ 
 

VSTUP MOŽNÝ I NA JEDNOTLIVÉ 
LEKCE . 

 

Tak praví jedno z českých příslo-

ví a dnešní doba ukazuje, že je stá-

le pravdivé. Snad nikdo   nepochy-

buje o tom, že znalost cizích jazyků 

otevírá možnosti, o jakých se kdysi 

mnohým ani nezdálo. A právě k se-

známení se s jazyky a zvýšení zá-

jmu žáků o jejich výuku slouží Ev-

ropský den jazyků. Ten se v 21. ZŠ v 

Plzni stal již tradicí, která se týká 

všech ročníků. 

A jak to vlastně probíhalo? Někte-

ří žáci se v letošním roce seznámili 

s dalšími jazyky, naučili se základní 

fráze a vyzkoušeli jednoduché roz-

hovory. Jiní netradičním způsobem 

prohloubili své znalosti a získali no-

vé zkušenosti v jazycích, které se již 

učí, ať   tvorbou ilustrovaného slovní-

ku či jazykovými animacemi. Velký 

zájem byl mezi staršími žáky o výu-

ku angličtiny, v nižších ročnících za-

se o  francouzštinu. 

Žáci některých tříd druhého stup-

ně si tak zkusili, jaké to je formou 

hry učit své vrstevníky z mladších 

ročníků. Další na vlastní kůži zjisti-

li, co obnáší být učitelem ve  vlastní 

třídě. V neposlední řadě otestovaly 

osmé ročníky své znalosti při výrobě 

ilustrovaných pohádek v anglickém 

i německém jazyce. A jak se jim prá-

ce podařily, ptáte se? Na výbornou - 

jak se mohli sami přesvědčit všich-

ni, kdo 9. prosince 2015 navštívili Den 

otevřených dveří. Máte-li doma bu-

doucího školáčka, zvažte, zda 21. a 22. 

ledna 2016 nepřijdete na zápisy do 1. 

tříd právě k nám, do 21. ZŠ – do  školy 

s rozšířenou výukou jazyků.

H. Kopečková, učitelka 21. ZŠ

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem 

PROGRAM PRAVIDELNÝCH AKTIVIT MC JABLÍ�KO II. POLOLETÍ ŠKO. R.2015/16. REZERVACE JIŽ NYNÍ!!!  

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
Tak praví jedno z českých příslo-

ví a dnešní doba ukazuje, že je stále 

pravdivé. Snad nikdo nepochybuje, 

že znalost cizích jazyků otevírá mož-

nosti, o jakých se kdysi mnohým ani 

nezdálo. A právě k seznámení se s ja-

zyky a zvýšení zájmu žáků o jejich 

výuku slouží Evropský den jazyků. 

Ten se v 21. ZŠ v Plzni stal již tradicí, 

která se týká všech ročníků. 

A jak to vlastně probíhalo? Někte-

ří žáci se v letošním roce seznámili 

s dalšími jazyky, naučili se základní 

fráze a vyzkoušeli jednoduché roz-

hovory. Jiní netradičním způsobem 

prohloubili své znalosti a získali no-

vé zkušenosti v jazycích, které se již 

učí, ať už tvorbou ilustrovaného slov-

níku či jazykovými animacemi. 

Velký zájem byl mezi staršími žá-

ky o výuku cizích jazyků v nižších 

ročnících. Žáci některých tříd dru-

hého stupně si tak zkusili, jaké to je 

formou hry učit žáky prvního stup-

ně. Další na vlastní kůži zjistili, co 

obnáší být učitelem ve své vlastní 

třídě. V neposlední řadě otestova-

ly osmé ročníky své znalosti při vý-

robě ilustrovaných pohádek v ang-

lickém i německém jazyce. A jak se 

jim práce podařily, ptáte se? Na vý-

bornou - jak se mohli sami přesvěd-

čit všichni, kdo 9. prosince 2015 na-

vštívili Den otevřených dveří. Máte-

li doma budoucího školáčka, zvaž-

te, zda 21. a 22. ledna 2016 nepřijde-

te na zápisy do 1. tříd právě k nám, 

do 21. ZŠ – do školy s rozšířenou vý-

ukou jazyků.

H. Kopečková, 
učitelka na 21. ZŠ, Slovanská Alej
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 
rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

QQR kódy do
   1/16 sstrany      (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 sstrany      (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

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

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

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

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Žáci ZŠ Božkov Anna Hacaperková a Matěj Kvapil se 6. listopadu 2015 zú-
častnili krajského kola logické olympiády. Mezi padesáti nejlepšími mate-
matiky Plzeňského kraje obsadili 4. a 5. místo. Uspěli tak i v konkurenci 
žáků z matematických tříd.

Plzeňská 20. ZŠ v Brojově ulici je si-

ce starší než napovídá název článku, 

ale myšlením a jednáním je jedno-

značně stále mladá. V letošním škol-

ním roce sem nastoupilo celkem 481 

žáků, z toho 64 prvňáčků do tří prv-

ních tříd. Po prvních dnech rozkou-

kávání se jsou naši nejmenší nedíl-

nou součástí týmu jménem 20. ZŠ. 

Hned na začátku nového školního 

roku jsme obdrželi dvě ocenění, kte-

rá nám udělala velkou radost. Tím 

prvním bylo vítězství v soutěži Ob-

jevujte jinak!, kterou pořádala Tech-

mania Science Center. V soutěži se 

hodnotil počet žáků škol, kteří nej-

více využili programové nabídky 

Techmania Science Center. Certifi -

kát, který přebíral ředitel školy Mgr. 

Pavel Kocián, umožní všem našim 

žákům volný vstup do expozic Tech-

mania, čímž se připojujeme k pod-

poře a rozšíření zájmu o technické 

a přírodovědné obory.

Druhou akcí bylo ocenění pro Mgr. 

Ilonu Jehličkovou, která dne 21. zá-

ří  obdržela ve Zvíkovci ocenění za 

práci pro hnutí Na vlastních nohou 

- Stonožka, jež před 25 lety založila 

paní Běla Gran Jensen. Ocenění pře-

dávali kromě Běly Gran Jensen také 

Jeho Eminence Dominik kardinál 

Duka, stonožkový generál Josef  Šíba 

a místopředseda senátu MUDr. Pře-

mysl Sobotka. Cena patří ale všem 

dětem a pedagogům z dvacítky, kteří 

v sobě už tolik let nosí poselství po-

rozumění, obětavosti a pomoci. 

V letošním školním roce si žáci 1. 

stupně poměřili svoje síly ve Straši-

delném šplhu, který je tradiční akcí 

pro celý první stupeň, třeťáci se byli 

podívat na výlov rybníka Tchořovi-

ce, čtvrťáci a páťáci se zase nechali 

unášet Strojem času v Depu a za těmi 

nejmenšími přišel do školní družiny 

Kouzelník. Koncem listopadu přišli  

do školy předškoláci z mateřských 

školek, pro které bylo připraveno 

vystoupení kroužku aerobiku v tělo-

cvičně a návštěva prvních tříd s ukáz-

kou práce na interaktivní tabuli.

Velkou výhodou je sportovní are-

ál, který je součástí školy a zahrnu-

je množství hřišť, kde sportují nejen 

naši žáci, ale také veřejnost. Žáci 2. 

stupně tak dosahují v mnoha spor-

tovních soutěžích velkých úspěchů. 

Například v soutěži Odznak vše-

strannosti olympijských vítězů, do 

které se v loňském školním roce za-

pojilo přes 1000 škol z celé republiky, 

se osmičlenné družstvo našich žáků 

probojovalo až do republikového fi -

nále, kde obsadilo vynikající 36. mís-

to. Všichni zúčastnění podali výbor-

né sportovní výkony a ukázali také 

fair play jednání. 

A na závěr ještě jedno malé zastave-

ní – ve středu 9. prosince se ve  ško-

le konal Den otevřených dveří, kte-

rý byl již tradičně spojený s Vánoč-

ními trhy. Výtěžek z prodeje z trhů, 

stejně jako výtěžek ze Stonožkového 

týdne, bude odeslán na konto hnu-

tí Na vlastních nohou - Stonožka a 

na podporu studia afrického chlap-

ce Gerarda. 

     

 Kolektiv pedagogů 20. ZŠ

Dvacítka z Brojovky je svým 
jednáním stále mladá

Naše škola je v porovnání s ostat-

ními velmi malá. Má hezkou me-

ruňkově oranžovou barvu. Stojí ve 

Vřesinské ulici.

Je jiná než ostatní školy, protože 

je o dost menší a každý se s každým 

zná. V této škole panuje mír a není 

tu žádná šikana,  proto je to tu hez-

čí než v ostatních školách. O pře-

stávkách můžeme chodit do her-

ny, ale v jiných školách je jen dru-

žina a ta je dopoledne zavřená. Na 

rozdíl od školy, do které jsem cho-

dila předtím, je zde redakce časo-

pisu a školní parlament. 

Když se řekne ZŠ Božkov, vyba-

vím si milé paní vychovatelky, kte-

ré nás každý den vítají už u vcho-

du do školy. Taky si vybavím na-

ši třídu s usměvavou paní učitel-

kou a především můj nejoblíbeněj-

ší předmět- matematiku. Matema-

tika mě baví, protože se ráda za-

mýšlím a jsem ráda, když něco do-

vedu vypočítat. Baví mě tak moc, že 

se doma učím dopředu. Vzpomenu 

si také na zábavné přestávky, kte-

ré trávím se spolužáky na míčích 

či v herně.

V naší škole je jenom pět tříd a 

paní učitelky jsou tu moc hodné. 

Máme malou jídelnu, ale jídlo je tu 

lepší než v restauraci. Vedle jídelny 

má kancelář naše hospodářka. Při-

stavuje se zde kuchyňka, ve které 

bude probíhat kroužek vaření. 

Myslím si, že škola je užitečná, 

hlavně pro budoucí zaměstnání. 

Mně osobně ZŠ Božkov pomáhá na-

učit se zařadit do nového kolektivu. 

Ráno se mi do školy nechce, proto-

že musím brzy vstávat, ale když už 

tam jsem, tak pořádně zaberu, ať se 

můžu dostat na gymnázium!

Ze sešitu Heleny Hadrbolcové, 
žákyně 5. třídy ZŠ Božkov

Již 4. ročník úspěšného ve-

letrhu práce a vzdělávání pod 

názvem Klíč k příležitostem 

se uskuteční 21. ledna 2016 v 

kulturním domě Peklo v Plz-

ni. Záštitu nad veletrhem pře-

vzal senátor Lumír Aschen-

brenner. I letos se očekává 

velká účast návštěvníků.  

 Specifi cký bude tím, že  Pl-

zeňský kraj má zatím nejniž-

ší nezaměstnanost za posled-

ních několik let (4,3%), při-

čemž pracovní nabídky pře-

važují nad množstvím lidí 

bez práce. 

V takové situaci bývají za-

městnavatelé ochotni připla-

tit na mzdách.  Je to jedineč-

ná příležitost přijít pohovořit 

osobně s personalisty a zjis-

tit cenu své práce na trhu či 

poohlédnout se po zaměstna-

vatelích, kteří nabízejí lepší 

pracovní podmínky. Nabíze-

no bude několik set pracov-

ních pozic. 

Pro absolventy firmy při-

pravují nově i trainee pro-

gramy.

Vystavovat budou i vzdělá-

vací instituce, které se zabý-

vají profesním rozvojem do-

spělých, nabízet se bude i prá-

ce v zahraničí (EURES). 

Mezi vystavujícími budou i 

střední školy a jazykovky. 

Veletrh je určen všem, kdo 

hledají práci či brigádu v ČR 

i za hranicemi - lidem bez 

rozdílu věku či vzdělání, stu-

dentům posledních ročníků 

středních škol a jejich uči-

telům, vysokoškolákům i li-

dem registrovaným na úřa-

du práce.  

Velký zájem bývá tradičně 

i o doprovodný program. Té-

mata přednášek souvisí s hle-

dáním práce, např. jak se při-

pravit na pracovní pohovor, 

jak se naučit „prodávat“ sám 

sebe či jak získat zaměstnání 

v zahraničí. 

Každoročně bývá velký zá-

jem i o testování pracovních 

kompetencí a znalosti cizí-

ho jazyka.  

Po celý den bude také probí-

hat zdarma individuální po-

radenství v oblasti vzdělává-

ní a trhu práce, image porad-

na  a grafologické poraden-

ství pro personální rozvoj.

Veletrh práce a vzdělávání   



Masarykova základní škola je 

škola s dlouholetou tradicí. Již ví-

ce než 90 let plní  svou výchovnou 

a vzdělávací funkci. U položení zá-

kladního kamene 2. října 1921 byl 

osobně přítomen T. G. Masaryk, 

který již v červnu téhož roku vy-

hověl žádosti obce, aby škola moh-

la nést jeho jméno, a jehož odkaz se 

snaží škola plnit v duchu citátu:

„Ne násilím, ale mírně, ne mečem, 
ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smr-
tí, ale životem k životu.“ T. G. M.

V letošním školním roce má ško-

la 311 žáků ve 14 třídách od I. do IX. 

ročníku, o které pečuje 19 pedagogů, 

2 asistentky pedagoga, 3 vychovatel-

ky školní družiny a 11 správních za-

městnanců. Masarykova ZŠ „Škola 
pro Evropu“ je od 1. září 2015 nově 

zaměřena na technické vzdělávání 

a robotiku. Posílení těchto oblas-

tí je výsledkem neustálé intenziv-

ní práce pedagogického sboru na 

vzdělávacím programu, který pe-

dagogové nechápou jako neměnný 

dokument, ale snaží se jej neustále 

zkvalitňovat a přizpůsobovat poža-

davkům doby.

Projekt Robotika, který tady letos 

vstupuje do své testovací fáze, roz-

běhla škola ve spolupráci s Domem 

digitálních dovedností a Správou in-

formačních technologií města Plz-

ně. Jeho cílem je děti již od prvního 

stupně nenásilnou hravou formou 

seznamovat s nejnovějšími typy in-

formačních technologií tak, aby se 

staly nejen pouhými uživateli, ale 

chápali i podstatu fungování tech-

niky a programů. Od hravých chvi-

lek s malým robotem, který na chví-

li „zastoupí“ paní učitelku při výuce 

některých předmětů, postoupí děti k 

nácviku jeho ovládání pomocí table-

tu. Ve vyšších ročnících si vyzkouše-

jí sestrojení vlastního robota či pří-

stroje pomocí speciální stavebnice 

s programovatelnými funkcemi a 

celý program bude završen na dru-

hém stupni seznámením s moderní-

mi měřicími přístroji a technologie-

mi v různých předmětech – systém 

PASCO ve fyzice a chemii, 3D tiskár-

na v informatice apod. 

S projektem plně souzní školou 

již po léta realizované rozšíření vý-

uky jazyka – Anglický jazyk již od 

prvního ročníku a Informatiky  od 

ročníku čtvrtého. Novinkou je roz-

šíření pracov-

ních činností 

na II. stupni – 

po dvou hodi-

nách od šesté-

ho do deváté-

ho ročníku tak, 

aby od základů 

práce se dřevem a kovem postoupili 

k seznámení se základy elektrotech-

niky. Manuální zručnost přece mu-

sí být kultivována stejně jako inte-

lekt dítěte. Škola však nezapomíná 

ani na vztah žáků k přírodě, kultu-

ře a sportu. Velká pozornost je vě-

nována školnímu pozemku – každo-

roční práce dětí je prezentována na 

tradiční jarní akci Víkend otevře-
ných zahrad. Škola se účastní řady 

sportovních i vědomostních soutěží 

na místní, okresní i krajské úrovni. 

Tato činnost je nově posílena spo-

luprací s družební Základní školou 

Dobřany. Průběžně se pracuje také 

na údržbě a zkvalitnění interiérů a 

především na výukovém vybavení 

naší školy – již nejen naše odborné 

učebny (dvě počítačové, dvě jazyko-

vé, chemická a výtvarná), ale i vět-

šina učeben kmenových je vybave-

na interaktivními tabulemi nebo 

projektory. 

Zájmová činnost: Mimo výuku 

nabízí škola svým žáků zdarma 18 

kroužků (sportovních, výtvarných 

i vzdělávacích) které vedou pedago-

gové ve svém volném čase. 

Na stránkách naší školy 

www.masarykovazs.cz vás průběžně 

informujeme o akcích, výuce i vzdě-

lávacím programu, naleznete zde i 

videozáznamy z našich akcí. 

 

 Den otevřených dveří, který se 
koná v úterý 8. 12. 2015 od 08.00 
do 17. 00 hodin.

Zápis do prvních tříd na škol-
ní 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.

  Na setkání u zápisů se těší celý 

tým pracovníků školy.

          Mgr. Martin Šimek, 
zástupce ředitele

únor 2012216 prosinec 2015
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Masarykova základní škola – škola, kde se vaše dítě neztratí

První adventní neděle se na Slo-

vanech nesla tradičně ve znamení 

rozsvěcování vánočního stromu, 

který opět o něco povyrostl a tvoří 

tak majestátní dominantu u budo-

vy slovanské radnice.

Letošní rozsvěcování si návštěv-

níci mohli zpestřit navíc i před-

vánočním trhem a pódiovými vy-

stoupeními. Před radnicí stálo cel-

kem čtrnáct prodejních stánků s 

nejrůznějšími vánočními dekora-

cemi, voňavým svařákem nebo po-

lévkou na zahřátí. Mezi stánkaři se 

objevili zástupci MC Barvínek, MC 

Jablíčko, SVČ Radovánek, OS Ty a 

já, SOS Život pro koně Miřkov, sdru-

žení Krystal, Diakonie, SDH Kote-

rov a další.

Pódium patřilo nejdříve folklórní-

mu souboru Meteláček, pěveckému 

sboru Andílci a tanečním uskupe-

ním ze zájmového útvaru Spider. V 

závěru programu zahráli divadelní-

ci z OS Florián Sedlec „Příběh z Bet-

léma“, během kterého se na balkóně 

úřadu dokonce zjevil Anděl. 

Slavnostní rozsvícení stromu si 

nenechali ujít ani místostarostové 

Roman Andrlík a Jan Fluxa, kteří 

všem popřáli příjemné prožití ad-

ventu i vánočních svátků. Program 

ukončili muzikanti Žesťového sou-

boru ze ZUŠ Chválenická několika 

skladbami, odehranými ze střechy 

slovanské radnice. 

Před rozsvícením vánočního stromu se zjevil anděl
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