
Celkem tři důležité investice le-
tos plánuje Úřad městského ob-
vodu Plzeň 2 – Slovany. Důleži-
tou informací je to, že by je rád 
zrealizoval na základě získaných 
dotací. Jde o cyklostezku Green-
ways, o hasičskou zbrojnici v Ko-
terově a o další etapu rekonstruk-
ce KD Šeříkovka.

Po cyklostezce 
z Plzně až do Brd

První plánovanou investiční ak-

cí slovanské radnice je cyklostez-

ka Greenways, která se stane sou-

částí cyklostezky Plzeň – Brdy. Je-

jí začátek bude v ulici Na Hrad-

čanech a povede přes řeku až ke 

katastru Starého Plzence. Tam-

ní radnice připravuje napojení 

na cyklostezku zase z druhé stra-

ny. Její fi nancování počítá s dota-

cí a náklady na vybudování této 

cyklostezky přesahují pět milio-

nů korun.  

„Jedná se o část poměrně dlouhé 
cyklostezky, která propojuje Plzeň s 
přilehlými obcemi, a která by v bu-
doucnu měla vést až do Brd. Úsek, 
který nyní připravujeme, povede z 
Koterova až na hranici našeho ob-
vodu k dálnici D5. Letos na jaře by-
chom chtěli předložit žádost o spo-
lufi nancování z prostředků EU,“ 

sdělil místostarosta MO Plzeň 2 - 

Slovany PhDr. Jan Fluxa.

pokračování na str. 2
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás v tomto letošním prv-

ním „sloupku“ přivítal v novém roce. Dou-

fám, že bude pro nás všechny rokem dobrým. 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany se k tomu pokusí při-

spět kromě své běžné činnosti také realizací 

několika investičních akcí. 

Mezi ty nejdůležitější bych si troufl  zařadit 

„Cyklostezku Greenways“, „Hasičskou zbroj-

nici v Koterově“ a další etapu „Rekonstruk-

ce KD Šeříkovka“. Podrobnější informace o 

těchto třech, ale i dalších investicích v našem obvodě, budeme prů-

běžně přinášet na stránkách tohoto informačního Zpravodaje.

   Samozřejmě, že nutnou podmínkou je úspěch při získávání mi-

moobvodních rozpočtových zdrojů, především pak evropských do-

tací. 

   Takže si držme palce, ať jsou naše Slovany opět o něco krás-

nější.

Lumír Aschenbrenner starosta,
 MO Plzeň 2 - Slovany
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Peníze na Greenways, 
hasičskou zbrojnici v Koterově 
a rekonstrukci Šeříkovky

 Mateřské školy budou otevřené  Mateřské školy budou otevřené 
 i během letních prázdnin  i během letních prázdnin 

Senioři získají zbraň Senioři získají zbraň 
v senior akademii v senior akademii 

 Ve Chvojkových lomech vznikla   Ve Chvojkových lomech vznikla  
 scéna pro kulturní akce  scéna pro kulturní akce 

 Plavecký areál získal  Plavecký areál získal 
 certifikát kvality služeb    certifikát kvality služeb   

j

- str. 4 - str. 11 - str. 13 - str. 16

Knihovna města Plzně  má svoji poboč-

ku také v Plzni – Božkově, a to v blízkosti 

zdejší školy. Ve snaze zlepšit  čtenářskou   

gramotnost dětí  vznikl před časem ve 

školní družině nápad. Jeho smyslem je  

blíže seznámit žáky s knihovnou, proto-

že mnozí ani nevěděli, k čemu ta zelená 

budova na rohu ulice slouží. 

A tak několik dětí posléze knihovnu 

společně navštívilo. Měly možnost zú-

častnit se soutěže, sáhnout si na zají-

mavé knihy, posedět, počíst…Postup-

ně vznikla velmi intenzivní spolupráce 

s místní knihovnicí paní Irenou Záho-

říkovou, která dětem vyšla nesmírně 

vstříc. Pořídila koberečky na sezení, za-

jistila drobné odměny a sama i  ve spo-

lupráci s družinou začala připravovat 

různé soutěže a čtenářské aktivity. Děti 

malovaly knihovnu či postavy z pohá-

dek. Tyto obrázky pak byly v knihovně  

vystaveny (s opravdovou vernisáží a s 

kulturním programem), začala probí-

hat pravidelná setkání se čtením nejen v 

knihovně, ale i ve škole (jichž se zúčast-

nil několikrát i profesionál Petr Janča-

řík), připravovala se  tematická  čtení v 

období kolem Vánoc či Velikonoc, výro-

čí spisovatelů,  stopovačka „Cesta za čte-

nářským pokladem“ před koncem škol-

ního roku apod. 

V loňském  roce, inspirováni výročím 

a velkými výstavami plzeňského rodá-

ka Jiřího Trnky, jsme navázali na tuto 

osobnost a seznámili se s jeho  ilustra-

cemi  k dětským knížkám.  Děti četly ta-

ké  jeho jediné literární dílo – Zahradu. 

Čeká je ještě putování k rodnému domu 

Jiřího Trnky a navštíví i onu tajemnou 

zahradu – místo, které se stalo inspira-

cí právě pro tento příběh. Poznávají,  že 

knihy mají svůj odraz v reálném životě. 

Na návštěvu knihovny se  děti  vždy tě-

ší, je o ni velký zájem a hlavně – samy 

začaly číst. Proto asi není náhodou, že 

právě božkovská pobočka zaznamena-

la nejvyšší nárůst nových čtenářů. Vě-

říme tedy, že četba knih pro ně bude  za-

jímavou  a  užitečnou  formou využití 

volného času.

Věra Náhlíková

Děti z Božkova se s knihami nenudí

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany



Jednání ZMO dne 26. 01. 2016
ZMO přijalo celkem 15 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- vzalo na vědomí zánik mandá-

tu členky Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany paní Mgr. 

Miloslavy Rutové (ANO 2011) z dů-

vodu její písemné rezignace a slože-

ní slibu nové členky Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slova-

ny paní Mgr. Barbory Kořanové;

- schválilo zapojení prostředků 

FRR MO Plzeň 2 – Slovany v celko-

vé výši 4.982 tis. Kč, které budou po-

užity na akce pokryté rozpočtem v 

roce 2015, u nichž nedošlo k reali-

zaci nebo vyfakturování výdajů za 

provedené práce, např. RLZ komu-

nikace ul. Ve Višňovce, Stálá scéna 

Chvojkovy lomy, RLZ kanalizace 

Koterov, PD ul. Na Rychtě, PD cyk-

lostezka Koterov, PD veřejné WC na 

Božkovském ostrově atd.; 

- schválilo plán investiční čin-

nosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 

2016; 

- doporučilo vedení statutární-

ho města Plzně využít při jednání 

se spoluinves-

torem staveb-

ní akce, státní 

společností SŽ-

DC, všech do-

stupných legis-

lativních pro-

středků a ná-

strojů tak, aby 

realizace stav-

by „Uzel Plzeň, 

2. stavba – přestavba osobního ná-

draží včetně mostů Mikulášská“ a 

zejména plánovaná uzavírka ulic 

Mikulášská třída a Slovanská třída 

proběhla v co nejkratším možném 

časovém intervalu s nejzazším ter-

mínem dokončení 30. 08. 2018 a ini-

ciovat komplexní řešení objízdných 

tras vedoucí k minimálnímu nárůs-

tu zatížení obytných oblastí;

- vzalo na vědomí informativní 

zprávy:

    - Činnost Finančního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

12/2015-01/2016;

     - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

12/2015-01/2016;
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Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Peníze na Greenways, 
hasičskou zbrojnici v Koterově 
a rekonstrukci Šeříkovky

dokončení ze str. 1

Technika pro hasiče v Koterově
„Poněkud vyšší výdaje představuje 

rekonstrukce hasičské zbrojnice pro 
Sbor dobrovolnych hasičů z Kotero-
va. ÚMO požádá o fi nance z některé-
ho z dotačních titulů, částka na tu-
to investici by měla být kolem osmi  
milionů korun,“ uvedl vedoucí od-

boru stavebního UMO Plzeň 2- Slo-

vany Ing. Václav Brousek.

Šeříkovku čeká další  
zkrášlování

Hlavně v posledním vydání naše-

ho Zpravodaje z loňského roku jsme 

hodně informovali o rekonstrukci-

Kulturního domu Šeříkovka. Šlo  ze-

jména o generální přestavbu velké-

ho sálu. V tomto čísle se naproti to-

mu dočtete, co všechno tento vyhle-

dávaný a významný kulturní stá-

nek návštěvníkům nabízí. 

„Letos se zaměříme na zásadní 
rekonstrukci druhého nadzemní-

ho podlaží a sociálního zázemí pro 
účinkující. Ve druhém nadzemním 
podlaží počítáme se šatnou pro zrca-
dlový sál, včetně sprchy a nově vybu-
dovanými WC. Rovněž bude zrekon-
struován zrcadlový sál. V přízemí 
budou zrekonstruovány šatny pro 
účinkující, včetně sociálního záze-
mí,“ doplnil Ing. Brousek.

Tím však akce Šeříkovka zdaleka 

nekončí. Radnice na Slovanech počí-

tá ještě s posledními úpravami, kte-

ré by měly proběhnout v roce 2017. 

Jde především o rozšíření vstupní-

ho prostoru, který bude hlavně pro-

dloužen směrem dopředu a tzv. za-

rovnán s místní restaurací. V tom-

to prostoru bude nově koncipována 

šatna pro návštěvníky, ale také míst-

nost pro správce. Se zpracováním 

projektu se počítá ještě letos. 

Zda ale budou všechny projekty 

zrealizovány časově tak, jak si na 

Slovanech všichni přejí, bude zále-

žet na tom, zda se podaří získat ně-

jakou  dotaci. 
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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 16. 12. 2015
RMO přijala celkem 22 usne-

sení, z nichž vybírám:

- souhlasila s uzavřením Smlou-

vy o výpůjčce mezi Klášterem do-

minikánů Plzeň, na straně jedné 

jako půjčitel a Statutárním měs-

tem Plzní, na straně druhé jako 

výpůjčitel, nutné k realizaci pro-

jektu „Obnova Jiráskova náměs-

tí a Klášterní zahrady v Plzni“, na 

něž se získal grant nadace Promě-

ny – výzva 2014, grantový program 

PARKY;

- schválila uplatnění smluvní po-

kuty za prodlení dokončení stavby 

„Rekonstruk-

ce ulice Ve 

Višňovce – 1. 

etapa“ v dél-

ce 16 dní ve 

výši 91.136,- 

Kč bez DPH, 

tj. 110.274,56 

Kč vč. DPH;

- schválila 

výsledek vý-

zvy na výběr 

dodavatele na 

provedení „Rekonstrukce části 

stromořadí v ulici Liliová v Plzni“, 

návrh smlouvy o dílo a žádost o po-

skytnutí fi nančních prostředků z 

Fondu ŽP MP 

na rok 2016 ve 

výši 162.820,02 

Kč vč. DPH;

- schválila 

plány jednání 

komisí Rady 

městského ob-

vodu Plzeň 2 – 

Slovany na rok 

2016;  

J e d n á n í 
RMO dne 20. 01. 2016

RMO přijala celkem 13 usne-
sení, z nichž vybírám:

- schválila vyhlášení dotačních 

programů v roce 2016 v následují-

cích oblastech:

 - sociální oblast,

 - oblast výchovy, vzdělávání a 

kultury,

  - oblast ži-

votního pro-

středí,

    -  oblast bez-

pečnosti;

- souhlasi-
la se záměrem 

výstavby ČOV 

(čističky od-

padních vod), 

veřejného WC, 

vč. hygienické-

ho zázemí pro 

správce na Božkovském ostrově, za 

podmínky vyřešení majetkopráv-

ních vztahů s vlastníkem pozem-

ku a budovy – TJ Božkov, o.s., před 

zahájením stavby;

- vzala na vědomí informativ-

ní zprávu „Vyhodnocení investič-

ní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany 

za rok 2015“;

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.

Moderní vybavení a 

spolehlivá technika jsou 

nezbytnostmi, které ha-

siči potřebují pro výkon 

své práce. Své o tom ví i 

Sbor dobrovolných hasi-

čů Plzeň – Hradiště. Ta-

to jednotka v sobotu dne 

12. 12. 2015 ve 12 hodin 

přebrala z rukou staros-

ty MO Plzeň 2 - Slovany 

Lumíra Aschenbrennera 

nový dopravní automobil 

IVECO DAILY 4x2. Předá-

vání se zúčastnil za měst-

ský obvod i místostarosta 

Roman Andrlík a za od-

bor krizového řízení MMP také Ji-

ří Hrůza a Petr Liška.

Do automobilu se vejde šest do-

spělých osob a město jej pořídilo 

za cenu 2,4 milionů korun. Druhý 

městský obvod fi nancoval ze své-

ho rozpočtu vybavení vozu v hod-

notě 340 tisíc korun. Vůz je opat-

řen motorovou stříkačkou, centrá-

lou, kalovým čerpadlem a dalším 

příslušenstvím.

Dobrovolní hasiči z Hradiště 
převzali nový vůz
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Rodiče dětí, které navštěvují ma-

teřské školy zřízené druhým měst-

ským plzeňským obvodem, čeká o 

následujících letních prázdninách 

výrazná změna. Provoz mateřských 

škol se zde totiž prodlouží a děti bu-

dou moci školy navštěvovat během 

první poloviny července a druhé 

poloviny srpna.

Všechny mateřské školy, u 
nichž druhý městský obvod plní 
funkci zřizovatele, budou tedy o 
prázdninách otevřeny od 1. 7. do 
15. 7. 2016 a od 15. 8. 2016 do 31. 
8. 2016, což platí pro děti zapsa-
né v jejich mateřských školách 
pro školní rok 2015/2016.

„Výsledky statistik za poslední léta 
svědčí o jednoznačném trendu. Zá-
jem o letní provoz mateřských škol 
je každým rokem vyšší, a proto jsme 
se po domluvě s ředitelkami mateř-
ských škol v našem obvodu rozhod-
li prázdninový provoz od letošního 
léta zajistit,“ uvádí starosta MO Pl-

zeň 2 – Slovany Lumír Aschenbren-

ner. Podnět k přistoupení k prázd-

ninovému provozu mateřských škol 

vzešel v loňském roce již od Odbo-

ru školství, mládeže a tělovýcho-

vy MMP.

Pro slovanské mateřské školy ne-

ní systém prázdninového provozu 

zcela cizí, doposud ale fungoval v 

menším rozsahu. V letech 2005 až 

2010 zajišťovala prázdninový pro-

voz jedna mateřská škola v červen-

ci a jedna v srpnu. V dalších dvou 

letech již o prázdninách fungova-

ly dvě mateřské školy v červenci 

a dvě v srpnu. V posledních dvou 

letech se počet otevřených mateř-

ských škol zvýšil dokonce na tři v 

každém měsíci prázdnin.

„Rodiče projevili před loňskými let-
ními prázdninami o provoz školek 
takový zájem, že kapacita dvou ma-
teřských škol nestačila, proto jsme 
přistoupili k otevření třetí mateřské 
školy,“ nastínil situaci z minulého 
roku starosta Aschenbrenner. Ani 
zvýšení počtu prázdninově otevře-
ných mateřských škol nebylo ale zce-
la uspokojujícím řešením. „Děti mu-
sely o prázdninách navštěvovat jiné 

mateřské školy než svoji kmenovou, 
a to někdy i jinou mateřskou školu 
v červenci a jinou v srpnu. Změna 
prostředí, učitelek a jiných dětí neby-
la pro děti příjemná,“ doplnil mís-

tostarosta MO Plzeň 2- Slovany Ro-

man Andrlík.

Z tohoto důvodu někteří rodiče 

raději umístění svých dětí v mateř-

ských školách přehodnotili.  Prázd-

ninový provoz vybraných mateř-

ských škol nebyl výhodný ani z 

administrativního a organizační-

ho hlediska. Nakonec navštěvova-

lo mateřské školy během loňských 

prázdnin v červenci průměrně 68 

% zapsaných dětí a v srpnu dokon-

ce jen kolem 50 %. 

S ohledem na zajištění co nejlep-

šího prázdninového programu pro 

děti žádáme rodiče, aby si naplá-

novali své dovolené v době, kdy 

prázdninový provoz nebude zajiš-

těn, aby se svým dětem mohli pl-

ně věnovat.

Mateřské školy na Slovanech budou částečně 
otevřené i během letních prázdnin

Konec kouře a zápachu 
na Slovanech? 

Pomoci má dotace 

na výměnu starých 

kotlů tzv.“ Kotlíko-

vá dotace“. Štiplavý 

šedivý dým a speci-

fi cký zápach. Tak to 

vypadá každou zi-

mu v některých čás-

tech Slovan po celou 

zimu. V horším pří-

padě je kouř i zdra-

ví škodlivý, to když 

v kotlích na uhlí lidé 

pálí odpadky. Asi nej-

horší situace je ve sta-

ré zástavbě pod Svě-

tovarem, kde dusivý 

kouř obtěžuje život 

řady obyvatel i z při-

lehlých panelových 

domů.

„Není možné jednotli-
vé uživatele kotlů done-
konečna kontrolovat, 
čím to vlastně topí. To nikam neve-
de,“ komentuje situaci místostaros-

ta MO 2 Slovany Roman Andrlík. 

„Chce to komplexní řešení, a to je 
díky takzvané kotlíkové dotaci prá-
vě teď možné.“

Právě teď je totiž možné zažádat o 

dotaci na výměnu kotle na uhlí za 

jiný zdroj topení. Pro řadu senio-

rů je to téměř jediná možnost, jak 

fi nančně náročnou výměnu vlast-

ně uskutečnit. Dotace Plzeňského 

kraje je určena na výměnu starého 

kotle za kondenzační kotel, tepelné 

čerpadlo nebo různá mikro energe-

tická opatření. 

Největší část - až 127 tisíc korun - 

je možné získat na tepelné čerpadlo. 

Díky němu navíc rodinný dům zís-

kává výhodnou sazbu na elektřinu, 

takže náklady klesnou za celé užívá-

ní všech elektrických spotřebičů. A 

to až o polovinu.

„Tepelné čerpadlo je dnes jedním 
z nejefektivnějších a nejekologičtěj-
ších vytápění vůbec,“ vysvětluje pl-

zeňský výrobce tepelných čerpadel 

Ing. Lubomír Kuchynka.  „Je prak-
ticky bezúdržbové, jeho ovládání 
jednoduše zvládnou i senioři. Navíc 
za určitých okolností  ho lze použí-
vat v letních měsících i k ochlazová-
ní domu.“

  O dotaci lze žádat přes internet 

na www.sfzp.cz/sekce/815/kotliko-
ve-dotace/. 

Plzeňský kraj má připraven na 

první vlnu žádostí 162 milionů ko-

run. Celkem vydá na výměnu kotlů 

231 milionů korun.

Ing. Lubomír Kuchynka vysvětluje místostarostovi R.  
Andrlíkovi princip ovládání tepelného čerpadla

V měsíci březnu proběhnou zá-

pisy do plzeňských mateřských 

škol. V letošním roce bude možné 

vyplnit přihlášky pouze elektro-

nickou cestou, stejně jako v roce 

minulém. 

Odbor školství, mládeže a tělový-

chovy Magistrátu města Plzně ve 

spolupráci se Správou informač-

ních technologií města Plzně při-

pravil aplikaci elektronické pod-

pory zápisů do mateřských škol, 

díky které si rodiče ušetří cestu 

do MŠ pro přihlášku. 

Největším přínosem zavedení té-

to aplikace je vyplnění přihlášky 

v pohodlí domova, větší transpa-

rentnost přijímacího řízení, před-

cházení diskriminaci a snížení ad-

ministrativní náročnosti správní-

ho řízení, které při přijímání dětí 

do MŠ probíhá. 

Na internetové adrese www.

mszapis.plzen.eu (kde naleznete 

podrobné informace o tomto pro-

jektu včetně kritérií pro přijetí dě-

tí do MŠ) si mohou rodiče přihláš-

ku doma elektronicky rovnou vy-

plnit a vytisk-

nout,  jít k léka-

ři pro potvrze-

ní o povinném 

očkování a pak 

ji odnést do vy-

brané MŠ. Ro-

diče mají také 

možnost donést přihlášky i do ví-

ce MŠ najednou.

Abychom zajistili možnost při-

hlášení do MŠ všem zájemcům, 

budou pro ty rodiče, kteří nema-

jí přístup k internetu nebo k tis-

kárně, vytvořena kontaktní mís-

ta na Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy a také na přísluš-

ných úřadech městských obvodů 

(viz níže). Na těchto místech bude 

rodičům umožněno elektronickou 

přihlášku do MŠ vyplnit a vytisk-

nout, je potřeba vzít s sebou prů-

kazku zdravotní pojišťovny dítě-

te. Vyplňování přihlášek na výše 

zmíněném webu bude probíhat v 

termínu od 14. 3. do 29. 3. 2016, pak 

bude následovat sběr přihlášek ve 

dnech 30. 3. – 31. 3. 2016. 

Čas sběru potvrzených přihlá-

šek si stanoví každá MŠ, doporu-

čujeme rodičům sledovat webové 

stránky MŠ a úřadů městských 

obvodů nebo se na těchto místech 

přímo informovat.

Aplikace umožní rodičům sle-

dovat online informace o průbě-

hu přijímacího řízení. 

Aktuální počet volných míst v 

městských mateřských školách 

bude zveřejněn na výše uvede-

né adrese a webových stránkách 

jednotlivých mateřských škol do 

konce února.

Kontaktní místo:
- Úřad městského obvodu Pl-
zeň 2, Odbor ekonomický a po-
platkový, Koterovská třída 83, 
307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní 
Marta Kovářová, tel.: 378 036 
334

Elektronické zápisy 
do mateřských škol v Plzni



P r o v o z n í    p � í j m y   12 599 P r o v o z n í    v ý d a j e 103 731

Da�ové 4 690 Zastupitelstva obcí 6 641

Správní poplatky 1 340 �innost místní správy 42�633

Poplatek ze ps� 1 000 Výdaje z finan�ních operací 90

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 Civilní obrana, bezpe�nost, ve� .po�ádek 80

Poplatek z ubytovací kapacity 1 100 Zvláštní veterinární pé�e 250

Komunikace 14 881

Vodní hospodá�ství 6

Neda�ové 7 909 P�ísp�vky na provoz MŠ, jeslí 11 919

P�íjmy z vlastní �innosti 732 Údržba a opravy MŠ v�etn� zahrad 2 836

P�íjmy z pronájmu majetku 1 940 Subvence dle usn. ZMO a RMO 1 000

P�íjmy z pronájmu majetku - SVS 5 000 Zájmová �innost a rekreace 1 948

Sank�ní platby 225 Nebytové prostory 24

Ostatní neda�ové platby 2 Odpady 1 780

P�íjmy z úrok� 10 Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele� 13 600

Územní rozvoj 384

Provozní p�ijaté dotace 0 Sd�lovací prost�edky, tisk IZ 580

Ostatní záležitosti kultury 2 645

Financování  +/- vlastní zdroje Poh�ebné 85

P�evody MMPxMO   (+) 93 482 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� 1 787

Použití vlastních fond� (+) 1 652 Cestovní ruch 562

  - fond rezerv a rozvoje 0

  - fond sociální 1 652 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 2 350

Tvorba vlastních fond� (-) -1 652 Investice stavební 2 350

 - fond rezerv a rozvoje 0 Investice ostatní 0

 - fond sociální -1 652

Celkový objem p�íjm�   SR MO P2 - Slovany pro r. 2016 12 599

Celkový objem výdaj�   SR MO P2 - Slovany pro r. 2016 106 081 Ing. Miroslav N�mec

Financování    SR MO P2 - Slovany   pro r. 2016 93 482 vedoucí odboru EaP

Schválený rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany 
na rok 2016 v tisících Kč

únor 20122 5únor 2016

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP



Úprava pramenů na Roudné, ži-
vý jukebox Plzeňský zpěvomat, 
projekt Křížky a vetřelci mapující 
drobné umění a sakrální památ-
ky  –  to jsou jen některé z nápa-
dů plzeňských občanů, které by-
ly v minulých letech uskutečněny 
díky projektu Pěstuj prostor. Do 
konce února probíhá čtvrtý roč-
ník Otevřené výzvy, v rámci které 
mohou lidé přidávat další podně-
ty na drobné změny ve veřejném 
prostoru. Na realizaci vybraných 
projektů bude rozděleno 300 000 
Kč z rozpočtu statutárního měs-
ta Plzně, podporu přislíbily i ně-
které městské obvody. 

„Již několik let se snažíme přispí-
vat k tomu, aby Plzeň byla městem, 
které naslouchá přání svých občanů. 

Aby zde měli lidé důvod zůstávat i ve 
svém volném čase a někteří z nich se 
aktivně zapojili do zvelebování míst, 
ke kterým mají vztah,“ říká architekt 

Marek Sivák ze spolku Pěstuj pro-

stor, který 

Otevřenou 

výzvu orga-

nizuje. „Vel-
ká účast lidí 
na dobrovol-
nických ak-
cích i zájem o 
kulturu pořádanou na netradičních 
místech nás přesvědčuje, že jdeme 
správným směrem,“ dodává. 

Výzva je určena všem – od dětí po 

seniory. Podněty lze přidat pro-
střednictvím formuláře na in-
ternetové stránce pestujprostor.
plzne.cz (do 29. 2. 2016) či zaslat 

poštou na adresu Pěstuj prostor, z. 

s., Táborská 10, 326 00 Plzeň (do 22. 

2.2016).

Lidé mohou své podněty přidá-

vat ve dvou kategoriích. Grantová 
kate gorie 
„Chci pěs-
tovat veřej-
ný prostor“ 

je určena pro 

aktivní je-

dince i orga-

nizace, kteří 

chtějí svůj nápad uskutečnit sami a 

potřebují na něj fi nance i odbornou 

pomoc. Podněty z negrantové ka-
tegorie „Mám nápad a pomůžu 
s ním“ budou realizovány spolkem 

Pěstuj prostor ve spolupráci s jejich 

autory. O grant na další pokračová-

ní svých aktivit mají možnost žádat 

také autoři již dříve podpořených 

projektů, fi nanční podporu na stej-

ný projekt však mohou obdržet ma-

ximálně třikrát. 

 „V březnu vybere porota, složená 
z nezávislých odborníků i zástupců 
města, nejlepší nápady. Na realizaci 
podnětů z grantové kategorie vyčleni-
lo město Plzeň 300 000 Kč, jeden pro-
jekt může obdržet maximálně 100 000 
Kč,“ uvedla Silvie Hašlová, koordi-

nátorka Otevřené výzvy Pěstuj pro-

stor. Finanční či organizační podpo-

ru přislíbily i některé městské obvo-

dy – například Městský obvod Plzeň 

1 podpoří projekty z obou kategorií, 

nacházející se na území obvodu, cel-

kovou částkou 150 000 Kč. Autoři ví-

tězných podnětů získají také odbor-

nou pomoc týmu Pěstuj prostor a 

Plzně 2015, z. ú. 
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Chcete vylepšit své oblíbené místo v Plzni? 
Otevřená výzva Pěstuj prostor vám pomůže

V předchozích třech ročnících se sešlo 234 

podnětů, z toho přes 60 jich bylo realizováno za 

pomoci jejich autorů, týmu Pěstuj prostor, Plzně 

2015 a městských organizací, další se staly sou-

částí akcí jako dobrovolnický festival Anděl Fest 

nebo Evropský den sousedů. Spolek Pěstuj pro-

stor se podněty občanů inspiruje i při pořádání 

osvětových přednášek z oblasti architektury a 

veřejného prostoru nebo v rámci realizačních 

workshopů a mezinárodních workcampů.

Otevřená výzva Pěstuj prostor vznikla v roce 

2012 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní 

město kultury 2015. Na začátku roku 2015 pře-

šla z důvodu dlouhodobé udržitelnosti pod spo-

lek Pěstuj prostor, z. s. Její pokračování v letoš-

ním roce je možné díky fi nanční podpoře sta-

tutárního města Plzeň a některých městských 

obvodů. Plzeň 2015, z. ú. nadále zůstává partne-

rem projektu. 

 

V případě zaslání podnětu poštou je třeba 

uvést, zda chcete podnět přihlásit do grantové 

nebo negrantové kategorie, přiložit alespoň jed-

nu fotografi i a do textu napsat tyto údaje: název 

podnětu, polohu místa, popis podnětu, návrh 

jeho řešení a návrh vlastního zapojení. Může-

te přidat i další přílohy – skicy, plány, více fo-

tografi í apod. (maximálně 3 strany A4). Neza-

pomeňte uvést také osobní údaje: jméno a pří-

jmení, adresu, telefon a souhlas s uvedením va-

šeho jména nebo přezdívky, pod kterou by měl 

být příspěvek zobrazen v internetové databázi 

(žádné další údaje o Vás zveřejněny nebudou). 

K podnětům v grantové kategorii je třeba při-

ložit i vyplněnou grantovou žádost, která je k 

dispozici v Turistickém informačním centru 

(Náměstí republiky 41, Plzeň) a na podatelnách 

Úřadů městských obvodů Plzeň 1-4. 

Co ještě nevíte o Otevřené výzvě Pěstuj prostor

Zelená zastávka / Zastávka v po-
hybu

Nevyužívaná drážní budova Pl-

zeň Zastávka se předloni proměni-

la v komunitně-kulturní centrum. 

Minulý rok díky grantu Pěstuj pro-

stor vyrobili návštěvníci centra 

ptačí budky, originální stojany na 

kola s vestavěnou knihovničkou a 

pomohli také s přestavbou bylin-

kové zahrádky. V upraveném par-

číku teď návštěvníci Zastávky tré-

nují své tělo i ducha během pra-

videlných rozcviček se společnou 

snídaní.

Křížky a Vetřelci
Projekt Křížky a vetřelci, inspi-

rovaný známými „Vetřelci a volav-

kami“ Pavla Karouse, dokumentu-

je kromě uměleckých objektů z ob-

dobí normalizace i drobné sakrál-

ní památky a starší výtvarná díla 

ve veřejném prostoru měs-

ta Plzně. Kromě zmapování 

dalších více než 300 objektů 

a přípravy tištěné mapy sa-

králních památek mají letos 

na svém kontě i netradiční 

objev – milionovou plastiku 

od sochaře Malicha, kterou 

po dlouhém pátrání objevi-

li zapomenutou za skříní v 

kanceláři autoškoly.

Plzeňský Zpěvomat
„Kouzelný pouliční nástroj, 

který zní na přání kolemjdoucích“ 

rozveselil čtyřem stovkám Plze-

ňanů deštivý den na začátku října 

2015. Kolemjdoucí mohli jen tak po-

slouchat zpovzdálí nebo usednout 

na židle uprostřed kruhu amatér-

ských zpěváků a vybrat si z široké 

nabídky skladeb, od populárních 

až po složené speciálně pro Zpěvo-

mat, které zpěváci secvičili za jedi-

né dopoledne.

Městská plovárna 
Projektu, který svým měřítkem 

přesahoval možnosti běžné samo-

statné realizace, se ujali organizá-

toři Pěstuj prostor a spolu s autory 

podnětu – Majákem Plzně – i s dal-

šími organizacemi místo proměni-

li během letního dobrovolnického 

workcampu 2014 a 2015; od té doby 

se plovárna stala dějištěm desítek 

kulturních akcí.

Kultivace pramenů na Roudné 

Zpustlé roudenské prameny se v 

předminulém roce začaly probou-

zet k životu díky dobrovolnickým 

brigádám místních obyvatel. Ti zde 

vysbírali odpadky a vyřezali nále-

tovou vegetaci. Loni Roudeňáci v 

těchto pracech pokračovali – kro-

mě údržby zeleně a úklidu prame-

nů a jejich okolí zde také instalo-

vali lavičky, které slouží k poseze-

ní všem návštěvníkům.  V rámci 

workcampu Pěstuj prostor jim po-

mohli i mezinárodní dobrovolníci, 

kteří vytvořili můstky přes prame-

ny, pařezový stůl, pocitovou stezku 

a stojan na kola.

Živo na černických schodech
Dlouho nevyužívaná budova bý-

valého panského hostince se díky 

Spolku ŽIVO proměnila v rodinné 

centrum, které nabízí volnočasové 

aktivity místním obyvatelům všech 

generací. S přispěním grantu Pěs-

tuj prostor vznikly pod rukama ná-

vštěvníků dvě komunitní knihov-

ny, jedna umístěná uvnitř, druhá na 

ulici, přístupná všem lidem z oko-

lí. Utužovat sousedské vztahy moh-

li návštěvníci při Pálení čarodějnic 

nebo během Loučení s létem.

Zahrada 2.0
Nádvoří bývalého trolejbusového 

depa loni kromě soch z dílny Čestmí-

ra Sušky oživila i komunitní zahra-

da, kde si mohli Plzeňané v truhlí-

cích vytvořených z palet vypěstovat 

vlastní zeleninu či bylinky. Zahrad-

níci sklidili nejen 200 ks chilli papri-

ček a spoustu další zeleniny, ale zís-

kali i 10 kg medu od tří včelstev in-

stalovaných na střeše DEPO2015.

Příklady úspěšných projektů z předchozích ročníků Otevřené výzvy Pěstuj prostor 

Zelená zastávka   Foto Zuzana ZbořilováZelená zastávka   Foto Zuzana Zbořilová 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

vyhlásilo v prosinci loňského ro-

ku 16. výzvu k podávání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionál-

ního operačního programu (IROP), 

specifi ckého cíle 2.5 IROP – „Sníže-

ní energetické náročnosti v sekto-

ru bydlení“. 

Výzva nazvaná „Energetické úspo-

ry v bytových domech“ je poskytová-

na pro bytové domy na území ČR s 

výjimkou Prahy, kde bude poskyto-

vat podporu pro obdobná opatření 

program Nová zelená úsporám. Byto-

vým domem se rozumí dům se 4 a ví-

ce byty, ve kterém více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadav-

kům na bydlení a je k tomuto účelu 

určena. Žadateli mohou být vlastníci 

bytových domů s výjimkou fyzických 

osob nepodnikajících a společenství 

vlastníků jednotek. 

Podporována je řada aktivit, které 

přispívají k energetickým úsporám. 

Tyto aktivity je možné kombinovat a 

tím zvýšit jejich efektivnost. Napří-

klad se zateplením obvodových kon-

strukcí a výměnou oken lze součas-

ně provést také výměnu zdroje tep-

la nebo instalaci dalších systémů 

pro získání energie. Příjem žádostí 

o podporu byl zahájen 18. prosince 

2015 a bude ukončen 30. listopadu 

2016. Realizace podpořených projek-

tů musí být ukončena nejpozději do 

30. září 2018.

Celkem je pro žadatele připraveno 

4,5 miliardy korun. Z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj je pro 

výzvu „Energetické úspory v byto-

vých domech“ připraveno 1,35 mld. 

Kč, podíl národního spolufi nanco-

vání činí 3,15 mld. Kč. Maximální 

výše celkových způsobilých výdajů 

je 90 mil. Kč, minimální výše celko-

vých způsobilých výdajů na jeden 

projekt je 300 000 Kč. V závislosti na 

dosažených úsporách energie bu-

de poskytována podpora až do výše 

32,3 % z celkových způsobilých vý-

dajů projektu. 

Provádíme kompletní správu ne-

movitostí, v případě zájmu o naše 

služby se na nás můžete obrátit. 

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

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

Označení ulic a jiných veřejných 
prostranství

Označení ulic a jiných veřejných 

prostranství provede obec na svůj 

náklad. Vlastník nemovitosti je po-

vinen strpět bezúplatné připevně-

ní tabulky s označením ulice nebo 

jiného veřejného prostranství na 

své nemovitosti; v blízkosti tabul-

ky nesmí umístit jiné nápisy. Ozna-

čení nesmí být poškozeno, odstra-

něno nebo zakryto. (§ 30 zákona č. 

128/2000 Sb.).

Provedení tabulek k označová-

ní ulic a ostatních veřejných pro-

stranství názvy včetně barvy a ve-

likosti stanoví obec jednotně pro 

celé území obce. (§ 1 vyhlášky č. 

326/2000 Sb.).

Tabulky s názvem ulice nebo 

ostatních veřejných prostranství 

v obci se umístí tak, aby byly vidi-

telné. Tabulky s názvem ulice v ob-

ci se umístí vždy na začátku a na 

konci každé ulice a před a za křižo-

vatkou s jinou ulicí. (§ 2 vyhlášky 

č. 326/2000 Sb.).

Číslování budov
Vlastník nemovitosti je povinen 

na svůj náklad označit budovu čís-

ly určenými obecním úřadem a 

udržovat je v řádném stavu. Bar-

vu a provedení čísel určuje obecní 

úřad. (§ 32 zákona č. 128/2000 Sb.).

Čísla se umisťují tak, aby byla 

viditelná.

Čísla orientační se umisťují vždy 

pod tabulku s číslem popisným. 

(§ 6 vyhlášky č. 326/2000 Sb.).

Komentář a odpověď na časté 
dotazy občanů

Čísla ve městě Plzni přiděluje Ma-

gistrát města Plzně, Odbor staveb-

ně správní, Škroupova 4.

Barva, velikost a provedení čísla. 

V roce 1999 byl schválen Manuál 

jednotného vizuálního stylu měs-

ta Plzně, který stanoví:

- velikost cedulky 330x210 mm

- šíře rámečku 5 mm

- velikost a tvar číslic Alternate-

Gothic2AT 80 t. b.

- velikost doplňkového textu (ná-

zev ulice) AlternateGothic2AT 25 

t. b. (Není nutné uvádět)

- barva - číslo popisné červený 

text a rámeček na bílém pozadí

            číslo orientační bílý text a 

rámeček na červeném pozadí

- provedení – prostorově tvarova-

ný plech (bombírování) se smalto-

vaným povrchem.

Je nutné dodat, že zmíněný Manu-

ál nebyl přijat jako vyhláška a z to-

ho důvodu není pro občany závaz-

ný. To znamená, že velikost, barva 

a provedení čísel je libovolné, ale 

povinnosti vycházející ze zákona 

a vyhlášky (označení budovy čís-

lem a umístění čísel) jsou pro ob-

čany závazné.

Nejčastější nedostatky
Kromě neoznačení budovy čís-

lem popisným a orientačním se u 

cedulek s doplňkovým textem ná-

zvu ulice často vyskytuje, že se ten-

to název neshoduje s názvem ulice. 

Prosím majitele nemovitostí, aby 

tyto zmatečné informace odstra-

nili alespoň zabarvením špatného 

názvu ulice. 

Oznámení vlastníkům nemo-
vitostí

Ve druhém čtvrtletí 2016 bude 

Úřad městského obvodu prová-

dět rozsáhlejší doplnění a obnovu 

označování ulic a veřejných pro-

stranství. Žádáme všechny vlastní-

ky dotčených nemovitostí, kde bu-

dou cedule instalovány o spoluprá-

ci a o umožnění vstupu pracovníků 

na pozemek. Pracovníci budou vy-

baveni pověřením k osazení cedulí 

s razítkem úřadu.

Ještě pro úplnost 
Aby informace byly úplné, dovo-

luji si zmínit ustanovení § 47b záko-

na č 200/1990 Sb., o přestupcích:

(1) Přestupku se dopustí ten, 

kdo

a) odmítne strpět bezúplatné při-

pevnění tabulky s označením ulice 

nebo jiného veřejného prostranství 

na své nemovitosti nebo v blízkos-

ti tabulky s označením umístí ji-

ný nápis,

b) úmyslně poškodí, odstraní ne-

bo zakryje tabulku s označením 

ulice nebo jiného veřejného pro-

stranství,

c) neoznačí budovu čísly popis-

nými,

d) neudržuje čistotu a pořádek na 

svém nebo jím užívaném pozemku 

tak, že naruší vzhled obce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 

může obec uložit pokutu až do vý-

še 10 000 Kč.

Zdeněk Červený, 
kancelář tajemníka 

ÚMO Plzeň 2-Slovany

Jak je to s označováním ulic a jiných veřejných prostranství 
a s umisťováním čísel k označení budov

www.plzenskyservis.cz

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
REALITY
ÚKLID

POJIŠT�NÍ

Dotace - „Energetické úspory v bytových domech“

INFORMACE 
PRO VLASTNÍKY 
NEMOVITOSTÍ



V souvislosti s přechodem na celo-

městský systém nakládání s odpady 

připomínáme, že bezplatné odlože-

ní komunálního odpadu a stavební-

ho odpadu v rozsahu a za podmínek 

daných obecně závaznou vyhláškou 

města Plzně č.5/2014 v platném zně-

ní, je možno pouze v těchto sběrných 

dvorech (dále jen SD):

SD Jateční, SD Úněšovská, SD Ed-

varda Beneše a SD Vejprnická 

V SD Lobezská může občan též bez-

platně odložit biologicky rozložitel-

ný odpad a stavební odpad v množ-

ství uvedeném v příslušné vyhlášce. 

Jinak sběrné dvory v našem obvodě 

(SD Lobezská a SD Koterovská) fun-

gují prakticky ve stejném režimu ja-

ko před zavedením celoměstského 

systému - tj. bezplatně jsou zde ode-

bírány nebezpečné složky komunál-

ního odpadu a bezplatně jsou od ob-

čanů vybírána i elektrozařízení pod-

léhající zpětnému odběru.

V určité míře lze bezplatně odložit 

komunální odpad i na SM Traťová 

(sběrné místo) v Křimicích.

Občané Plzně mohou tedy využí-

vat všechny sběrné dvory na úze-

mí města, jejich přehled připojuje-

me v tabulce.

Dále připomínáme, že městský ob-

vod nezajišťuje již žádné služby pro 

občany při nakládání s komunálním 

odpadem (např. systém tříděného 

sběru, odvoz směsného komunální-

ho odpadu atd.), proto své připomín-

ky z této oblasti směřujte přímo na 

společnost Čistá Plzeň s.r.o. (tel. č. 

800 441 111), případně na Technický 

úřad Magistrátu města Plzně.

Ing. Jan Vajz
OŽP 

únor 201228 únor 2016

Informace k celoměstskému systému nakládání s odpady

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  

    
Še�íková (u fotbal. stadionu) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
Hradišt� (za kone�nou MHD) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Na Vyhlídce (Božkov) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Hluboká (u potravin) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

 
�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 

 
15:50 – 16:50 hod. 

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

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 2 
  

  
Hodina p�istavení 

  

  
Pod Chalupami (Koterov) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
U Jezu (Božkov) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Sporná (Plze�ská cesta) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

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

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

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

Konání sběrných dnů v roce 2016 v MO Plzeň 2 – Slovany:

Termíny svozů:  9. dubna, 21. května, 2. července, 20. srpna, 24. září a 29. října

Konání sběrných dnů na posekanou trávu v roce 2016
Termíny svozů:  16. dubna, 18. června, 3. září a 22. října

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  
  

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 
  

09:00 – 10:00 hod. 
  

Sporná (Plze�ská cesta) 
  

10:10 – 11:10 hod. 
  

Na Vyhlídce (Božkov) 
  

11:20 – 12:20 hod. 
  

Hluboká (u potravin) 
  

13:20 – 14:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 
  

14:30 – 15:30 hod. 

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 
  

15:40 – 16:40 hod. 

Obvod Ulice Provozovatel 
(smluvní partner 
spol. �istá Plze�) 

Telefon Otevírací doba 
 

MO 1 Ún�šovská ulice, 
Košutka 100m, od 
kone�né autobus� 
30,33,40  

AVE odpadové 
hospodá�ství s.r.o. 

724 033 589 Po-Pá 10:00- 17:00 
  Ne 13:00 -17:00 

MO 2 Koterovská 
ul..522/168, kone�ná 
autobusu 22, vchod 
z Jasmínové ulice  

ZKS a.s. 377 152 174 Po, St, �t 8:00-
17:00 
Út 8:00-16:00 
Pá 8:00-15:00 

MO 2 Lobezská 15a, 
p�íchod kolem 
ubytovny, sm�rem k 
trati 

BIOSYSTÉM 
s.r.o. 

377 221 358 Po-Pá 9:00-17:00 

MO 3 Kollárova ulice Rumpold-R, 
Rokycany s.r.o. 

---------------- �íjen až b�ezen: 
Po-Pá: 10.00 - 17.00 
hod 
So 10.00 - 12.00 
hod 
Duben až zá�í: 
Po-Pá: 8.00 – 18.00 
hod 
So: 8.00 - 12.00 hod 

MO 3 Vejprnická 28, 
mezi podjezdem a 
internáty 

Rumpold-R 
Rokycany s.r.o. 
 

602 391 107 Po, St, �t, Pá: 9.00 - 
11.00 hod 13.00 - 
18.00 hod 
Út: 9.00 - 16.00 hod
So: 9.00 - 12.00 hod 

MO 3 
E. Beneše, Bory AVE CZ 

odpadové 
hospodá�ství s.r.o.
 

724 587 108 Po-Pá: 10.00 - 18.00 
hod 
So: 8.00 - 13.00 hod 
Ne 14.00- 17.00 hod

MO 4 Jate�ní ul. naproti 
stavebninám 

 

ELIOD servis 
s.r.o.  
 

702 042 042 Po-Ne: 9.00–12.00, 
13.00-18.00 hod 

MO 5 Tra�ová  �istá Plze� s.r.o. ------------------ Po, St: 14:00-18:00    
(zima do 17:00) 

So: 8:00-12:00 



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  24.2., 30.3., 27.4., 21.9., 26.10. a 30.11. 2016 od 16 do 19 hodin.   

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

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

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

lečenské akce a obřady:

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

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

odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření 

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

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

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

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

a předání pozornosti. 

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

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

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

Při jednání je nutné předložit občanský průkaz  a oddací list. 

únor 20122 9únor 2016

Koncem března a v průběhu dub-

na letošního roku dojde k realizaci 

druhé etapy rekonstrukce stromo-

řadí v ulici Liliová. 

V  říjnu roku 2014 zahájila Sprá-

va veřejného statku města Plzně 

rekonstrukci stromořadí, kdy bylo 

vykáceno 18 stromů na jedné straně 

ulice v úseku od spodní části ulice 

k ulici Zahradní. Po pokládce elek-

trických kabelů byl rekonstruován 

i chodník a podle možnosti uložení 

inženýrských sítí byly vysazeny no-

vé stromy. 

Protože se jedná o ulici Liliovou, 

objevují  se v nově zrekonstruova-

ném stromořadí liliovníky (Liri-

odendron tulipifera), doplněny jsou 

okrasnými třešněmi a v části pod 

ulicí Květnou zase lípami.  

Pro zajímavost - vědecké jméno 

rodu – Liriodendron – pochází z 

řečtiny. Řecky leirion je lilie a den-

dron je strom, tedy česky liliov-

ník. Druhové jméno tulipifera je 

odvozeno od latinského slova tu-

lipa označujícího tulipán, podle 

podobnosti květů tohoto stromu 

s květy tulipánu. 

Stromořadí v ulici Liliová je kro-

mě z již rekonstruované části tvo-

řeno lípami, jejichž  stáří je ve vět-

šině cca 50-60 let. 

Předešlou praxí ošetření stromů 

v alejích bylo v minulém režimu  

tzv. sesazení korun, t.j. u stromů 

byly odstraněny koruny a byly 

ponechány pouze pahýly koster-

ních větví. 

Tyto zásahy byly prováděny 

opakovaně, když u stromu opět 

vyrostly nové velké sekundární 

koruny. Takové řezy stromů, při 

kterých vznikají velké řezné rány, 

mají vždy za následek infek-

ci dřeva, vznik dutin a další 

defekty, které mají negativní 

vliv na provozní bezpečnost 

stromů. 

V druhé etapě bude dokon-

čena rekonstrukce stromořa-

dí mezi ulicemi Květná a Za-

hradní. Bude pokáceno 24 lip, 

tyto budou nahrazeny 32 no-

vými stromy. 

Protože se jedná o fi nančně 

nákladnou akci, bylo na její  

provedení  požádáno  o dota-

ci z Fondu životního prostře-

dí města Plzně.  Výměna stro-

mů ve stromořadí v Lilové uli-

ci byla v roce 2014 podpořena 

peticí občanů. 

Drahomíra Sýkorová 
OŽP

Rekonstrukce stromořadí v ulici Liliová  

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



Sháníte ještě stále vhodný zájmo-

vý kurz? Nevíte si rady, jak praco-

vat s balíčkem Microsoft Offi ce ne-

bo Vás zajímá programování a ne-

víte, jak na to? Tak to máte nejvyš-

ší čas, protože poslední volná místa 

v kurzech nabízí Dům digitálních 

dovedností v Dominikánské ulici 

9, Plzeň.

Zájemci o základní znalosti práce 

na počítači či tabletu mohou vybí-

rat z kategorie Praktično. Uchaze-

či, kteří chtějí své poznatky prohlou-

bit z kancelářského balíčku Micro-
soft Offi ce, jistě osloví kurzy MS 
Word 2010 (od 22. 2.), MS Excel 
2010 (od 21. 3.), MS Excel 2010 po-
kročilí (od 20. 4.) či MS PowerPo-
int 2010 (od 18. 5.). Dále mohou zá-

jemci získat znalosti o práci na po-

čítači iMac od fi rmy Apple v kurzu 

Přecházíme z Windows na App-
le OS X (od 10. 3.). Všichni, kte-

ří chtějí své dovednosti prohloubit 

ve znalostech o obsluhu tabletů, si 

jistě vyberou mezi kurzem Table-
ty Win8 (od 23. 3.) nebo kurzem 

Tablety Android pro pokročilé 
(od 12. 4.) anebo dokonce kurzem 

Tablety iPad (od 4. 5.).

Ti, kteří se zajímají o oblast 

programování, si velmi rych-

le oblíbí kategorii zaměřenou 

na Technično. Zde mohou vy-

bírat z programovacích kurzů 

jako Programování pro An-
droid (od 11. 3.) a Progra-
mování pro Android pokro-
čilí (od 11. 3.), na kterých se 

naučí programovat a vytvářet 

aplikace pro mobilní zařízení s 

operačním systémem Android. 

Své programovací znalosti mo-

hou také více zdokonalit v kur-

zu zaměřeném na Programo-
vání v C# (od 23. 2.), Python 
– programovací jazyk (od 3. 
3.) nebo Programování webo-
vých stránek v HTML (od 23. 
3) a tvorbu webových stránek 

ve volně dostupném redakčním 

systému WordPress I. – tvor-
ba webových stránek (od 1. 
3.) a WordPress II. – efektivní 
práce (od 26. 4.). Zájemci, kte-

ří uvažují nad tvorbou založení 

internetového obchodu – podni-

kání na internetu jistě zaujme 

kurz Eshop aneb začni podni-
kat (od 1. 3.).

únor 2012210 únor 2016

Dům digitálních dovedností nabízí poslední 
volná místa v kurzech pro dospělé i seniory

Pravidla pro prodej vstupenek d�chodc�m do divadla a na další kulturní akce 
platná od 01. 01. 2016 

 
    Vstupenky se objednávají v pokladn� Divadla J. K. Tyla pro hromadné objednávky,  
Smetanovy sady 16, Plze�. V p�ípad� koncert� a jiných akcí  se vstupenky objednávají u 
prodejce  po�ádající organizace.  P�edstavení a po�et vstupenek ur�uje odbor sociální ÚMO 
Plze� 2 – Slovany. 
 
    Úhrada vstupenek divadlu probíhá zálohovou platbou na kalendá�ní rok. V p�ípad� 
vy�erpání zálohy nebo nákupu vstupenek u jiné organizace, bude platba provád�na na základ� 
vystavené faktury.   
 
Prodej vstupenek: 
 
1. Vstupenky budou poskytovány odborem sociálním ÚMO Plze� 2 – Slovany 

d�chodc�m s trvalým bydlišt�m na území MO Plze� 2 – Slovany. 
 

2. Informace o prodeji, který se bude konat  na odboru sociálním ÚMO Plze� 2 – Slovany 
v dopoledních hodinách v pracovních dnech, budou zve�ej�ovány na ú�ední desce 
ú�adu, v�etn� elektronické a ve výv�sních sk�í�kách ÚMO Plze� 2 – Slovany. 
 

3. D�chodce má nárok na zakoupení maximáln� dvou kus� vstupenek v kalendá�ním 
m�síci na jedno p�edstavení (manželský pár obdrží  v m�síci celkem též dv� 
vstupenky). 
 

4. První den prodeje nebudou vstupenky prodávány zájemc�m, kte�í si zakoupili 
vstupenku v p�edchozím m�síci. 
 

5. D�chodce uhradí 50% ceny vstupenky, zaokrouhlené na celé K� nahoru. 
 

6. U každé vstupenky je evidováno:  jméno a p�íjmení kupujícího a jeho adresa, datum 
prodeje, �ástka p�evzatá za vstupenku. Údaje budou potvrzeny podpisem kupujícího, 
který prokáže svoji totožnost platným ob�anským pr�kazem. 
 

7. Pokud nejsou vstupenky prodány 7 dní p�ed p�edstavením, je možné je prodat bez 
ohledu na schválená pravidla dle po�adí zájemc�. O možnosti koup� neprodaných 
vstupenek budou též informováni zam�stnanci ÚMO Plze� 2 – Slovany pomocí 
elektronické pošty. Pracovníci, kte�í se podílejí na prodeji vstupenek, si je mohou 
zakoupit až na konci posledního pracovního dne, kdy se p�edstavení koná.   Kupující 
uhradí 50% ceny vstupenky.  Takto prodané vstupenky budou v seznamu vyzna�eny. 
 

 
 
Pravidla byla schválena usnesením RMO Plze� 2 – Slovany �. 217/2015 ze dne 16. 12. 2015. 

Informace pro 
žadatele o dotace 

Usnesením Rady městské-

ho obvodu Plzeň 2 – Slovany 

č. 2/2016/ ze dne 20. 1. 2016 by-

lo schváleno vyhlášení dotač-

ních programů v roce 2016 pro 

oblast sociální, oblast výchovy 

a vzdělávání a kultury, oblast 

bezpečnosti a pro oblast život-

ního prostředí.

Úplné znění vyhlášených 

dotačních programů včetně 

formuláře žádosti najdete na 

http://umo2.plzen.eu/ (dotace 

a fi nanční dary)

nebo je k dispozici na adrese 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Kote-

rovská 83, 307 53 Plzeň,

odbor ekonomický a poplatko-

vý, č. dveří 222, II. patro.

Termín pro odevzdání žá-
dostí je od 22. února 2016 do 
15. března 2016.

Žádosti o dotace na účel, kte-

rý není cílem vyhlášených do-

tačních programů (tzv. indi-

viduální dotace), lze podat na 

příslušném formuláři během 

roku 2016 i mimo výše uvede-

ný termín.

Pravidla pro po�ádání zájezd� pro d�chodce  
s trvalým bydlišt�m na území MO Plze� 2 – Slovany  

platná od 01.01.2016 
 

 
1) Zájezdy jsou po�ádány pro d�chodce s trvalým bydlišt�m na území m�stského 

obvodu Plze� 2 – Slovany. 
2) Cenu zájezdu hradí MO Plze� 2 – Slovany ze schváleného rozpo�tu na p�íslušný 

kalendá�ní rok. Od ú�astník� je vybírána �ástka ve výši 50 % vypo�tené ceny na 
ú�astníka, zaokrouhlená na celé koruny nahoru.  P�i po�ádání zájezdu s návšt�vou 
divadelního p�edstavení mimo Plze� ú�astníci t�chto zájezd� budou hradit 50 % 
vypo�tené ceny na ú�astníka (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) a 50% ceny 
vstupenky (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). 

3) V p�ípad�, že autobus nebude obsazen alespo� ze 2/3, bude zájezd zrušen. U 
standardní velikosti 49 míst to znamená nejmén� 33 ú�astník� zájezdu.  

4) V p�ípad� nižšího po�tu p�ihlášených zájemc� o zájezd bude objednán menší 
autobus. 

5) Termíny a cíle zájezd� schválí na základ� nabídek cestovních kancelá�í Komise 
pro sociální v�ci a ob�anské ob�ady RMO Plze� 2 – Slovany. 

6) Schválené zájezdy spolu s cenou a termínem konání zájezd� zve�ejní odbor 
sociální ÚMO Plze� 2 – Slovany na ú�ední desce, v�etn� elektronické, ve 
výv�sních sk�í�kách v MO Plze� 2 – Slovany, v Informa�ním zpravodaji MO 
Plze� 2 – Slovany. 

7) Na p�ihlášce bude uvedeno jméno a p�íjmení, bydlišt�, datum narození (p�íp. rodné 
�íslo z d�vodu uzav�ení pojišt�ní, povolení vstupu apod.). Pracovníci odboru 
sociálního ÚMO Plze� 2 – Slovany tyto údaje zkontrolují podle ob�anského 
pr�kazu.  

8) P�i vybírání ú�astník� bude brán ohled na ú�ast na ostatních zájezdech a na datum, 
ke kterému ob�ané podali p�ihlášku. Evidenci ú�astník� zájezd� vede odbor 
sociální ÚMO Plze� 2 – Slovany. 

9) Seznam schválených ú�astník� a náhradník� bude odeslán cestovní kancelá�i. Z 
tohoto d�vodu je nutný souhlas zájemc� s nakládáním s jejich osobními údaji. 

10)Ú�astník�m, kte�í se odhlásí z vážných d�vod� (nemoc, vážná událost v rodin� 
apod.) nejpozd�ji 24 hodin p�ed odjezdem, bude po p�edložení potvrzení o vážných 
d�vodech vrácena �ástka, kterou za zájezd zaplatili. 

 
 
 
 
Pravidla byla schválena usnesením RMO Plze� 2 – Slovany �. 216/2015 ze dne 16.12.2015. 
 



1. BEČOV NAD TEPLOU 

Návštěva barokního zámku v Bečově nad Teplou s prezentací unikátní 

románské ostatkové schránky - relikviáře sv. Maura. Výjimečná zlatnická 

památka srovnatelná s korunovačními klenoty. V roce 1985 byl na hradu 

Bečov objeven ještě jeden poklad – 133 lahví prvotřídního vína, koňaku 

a šampaňského, společnost Premier Wines & Spirits jej ocenila na mini-

málně 20 milionů korun. Prohlídka s výkladem odborného průvodce (je 

v ceně zájezdu). Odpoledne odjezd do Konstantinových lázní, které jsou 

jedinými lázněmi v Plzeňském kraji. Procházka s průvodcem po neporu-

šené panenské přírodě - návštěva léčebných pramenů (nejznámější je že-

lezitá hypotonická kyselka). Na závěr posezení v příjemné kavárně.

Termín: 20. 04. 2016

Cena: 235,- Kč 

Odjezd: 07.30 hod., návrat do 20.00 hod.

2. SASKÉ PŘÍHRANIČÍ (nenáročná turistika, celkem cca  4 - 6 km)

Výlet do romantického kraje bude zahájen plavbou lodí z Hřenska údo-

lím Labe do Bad Schandau - lázeňské městečko v srdci Saského Švýcar-

ska. Procházka městečkem, vyjížďka 50 m vysoko proskleným venkov-

ním výtahem spojeným můstkem se sousedním vrchem. U horní stani-

ce výtahu je minizoo s rysy. Přejezd na Bastei, vyhlídkový most s výhle-

dem na labské údolí, na kamenný most Basteibrücke, hrad Neurathen a 

na skalní město. Pro pěší turisty poté sestup k přírodnímu skalnímu di-

vadlu (Felsenbühne), poté dalších 400 m k jezeru Amselsee. Autobus bu-

de k dispozici pro ty, kteří budou chtít do Rathenu přejet. Na závěr je při-

pravena ještě jedna atrakce, a to zdejší historický přívoz. 

Termín: 04. 05. 2016

Cena: 360,- Kč + kapesné na vstupy do 15,- EUR, ostatní kapesné dle 

úvahy

Odjezd: 06.00 hod., návrat do 23.00 hod.

3. TACHOVSKO A CHODOVÁ PLANÁ 

Prohlídka významných historických památek Tachovska začne návště-

vou Muzea Českého lesa  a Františkánského pravoslavného kostela, kde 

jsou vzácné varhany z poloviny 18. století, pocházející s největší pravděpo-

dobností z dílny Antonína Gartnera. Poté pěší procházka Aglainým údo-

lím k prohlídce největší české jízdárny Světce, s výkladem v dobových 

kostýmech. Na závěr návštěva nově zrenovovaného zámku. Veškeré vstu-

py (muzeum, kostel, jízdárna, zámek s odborným průvodcem) jsou v ce-

ně zájezdu. Odpoledne odjezd do Chodové Plané, návštěva restaurace Ve 

Skále s možností občerstvení, exkurze v soukromém pivovaru Chodovar 

s ochutnávkou (exkurze včetně odborného výkladu je v ceně zájezdu).

Termín: 18. 05. 2016

Cena: 285,- Kč 

Odjezd: 07.00 hod., návrat do 20.00 hod.

4. KRAJEM UMĚLCŮ 

Dobříš - podle legendy byla obec založena Dobřichem z družiny praot-

ce Čecha. Za třicetileté války panství koupili Mansfeldové, kteří tu po-

stavili dnešní barokní zámek. Po 2. světové válce se zámek stal sídlem 

Svazu českých spisovatelů, tehdy ho navštívila řada významných světo-

vých osobností. Prohlídka zámku, unikátní francouzské zahrady a mu-

zea, které mapuje zajímavou historii obce. Dobříš se proslavila šitím ru-

kavic. Čapkova Strž – památník manželů Čapkových v jejich letním sídle 

s velice zajímavým výkladem a možností zhlédnutí fi lmu o životě a díle 

Karla Čapka nebo o schůz-

kách tzv. „pátečníků“. Vy-

soká u Příbrami – oblíbené 

místo odpočinku Antonína 

Dvořáka. Návštěva Památ-

níku Antonína Dvořáka v 

někdejším zámečku Kou-

niců a na závěr procházka 

k Rusalčinu jezírku. 

Termín: 01. 06. 2016

Cena:  300,- Kč včetně 

všech 5 vstupů. Bude zajiš-

těn společný oběd (není v 

ceně zájezdu)

Odjezd: 07.00 hod., návrat 

do 19.30 hod.

5. DOMAŽLICE – CHODSKO – KOLOVEČ - HORŠOVSKÝ TÝN
Cílem zájezdu bude metropole Chodska, prohlídka  gotického kostela U 

Svatých, dále muzea Chodska, památník J. Koziny, Chodský hrad s mož-

ností výstupu na věž. Koloveč – prohlídka muzea a hrnčířské dílny. Od-

poledne odjezd do Horšovského Týna, návštěva národní kulturní památ-

ky – renesanční zámek, který je v posledních letech spojen s konáním fi l-

mového festivalu Junior Fest. 

Termín: 29. 06. 2016

Cena: 240,- Kč včetně všech vstupů a odborného výkladu

Odjezd: 07.30 hod., návrat do 20.00 hod.

6. PARDUBICE, ANEB ZA MEDOVÝMI CUKRÁTKY
Ráby pod Kunětickou horou - návštěva  místní Perníkové chaloupky, 

alias Muzea perníku, které mapuje historii perníku. Pardubice – město, 

kterému dali Pernštejnové renesanční charakter a bohatství architekto-

nických památek, které je řadí k nejkrásnějším městům Čech a Moravy. 

Prohlídka zámku, kde je dnes umístěno vlastivědné muzeum,  procházka 

historickým centrem (hradby, renesanční domy Pernštýnského náměstí, 

Zelená brána, Příhrádek, pardubický „Norimberk“, Východočeské diva-

dlo, chrám sv. Bartoloměje). Lázně Bohdaneč – východočeské lázničky s 

léčbou nemocí pohybového ústrojí, ležící uprostřed rybníkářské oblasti, 

klidná a pohodová atmosféra, architektura rodáka Josefa Gočára. 

Termín: 14. 09. 2016

Cena: 345,- Kč se vstupy. Bude zajištěn společný oběd (není v ceně zá-

jezdu)

Odjezd: 06.00 hod., návrat do 21.00 hod.

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od  22. 02. 2016 na ÚMO 
Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, kancelář č. 112, I. patro. Zde zís-
káte i podrobnější  informace o jednotlivých zájezdech. 

Přihlášky  zájemců o zájezd doručené před 22. 02. 2016 budou za-
řazeny mezi náhradníky. 

Nabídka zájezdů pro důchodce MO Plzeň 2 - Slovany pro rok 2016
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Jejich bezbrannosti stále využíva-

jí podomní prodejci i zloději. Zvo-

nění u dveří, slušně oblečený muž 

a příběh o úžasném produktu. Pak 

nesmlouvavé jednání a vynucení 

podpisu na kupní smlouvě, popří-

padě hned kasírování peněz. Smut-

né příběhy, kdy senioři přijdou o 

své úspory za něco, co nechtějí a 

nepotřebují, jsou si hodně podob-

né. A stále přibývají. A to i přes zá-

kaz podomního prodeje na území 

města Plzně.

„Na Slovanech je  asi třetina oby-
vatel v důchodovém věku. Přestože 
jim zdraví  i rozum slouží, jen těž-
ko se můžou bez naší pomoci bránit 

manipulativním praktikám takzva-
ných šmejdů,“ vysvětluje místosta-

rosta MO2  Roman Andrlík. 

V těch horších případech se zlodě-

ji vnutí k důchodcům přímo do by-

tu. Jako záminku používají různé 

příběhy o nenadálých kontrolách 

stavu plynu a elektřiny, někdy jsou 

schopni dokonce tvrdit, že jsou tře-

ba jejich vzdálení příbuzní a potře-

bují  půjčit  peníze. 

„Jedna z mála věcí, která může po-
moci změnit situaci, je projekt  Pl-
zeňská senior akademie,“ vysvětlu-

je místostarosta.

Unikátní vzdělávací  program, 

který se naplno rozběhne 23.2.2016 

v budově slovanské radnice, má v 

osmi přednáškových blocích  nau-

čit aktivní důchodce bránit se po-

domním prodejcům, zlodějům, ale 

třeba i domácímu násilí. Připraven 

je i kurz první pomoci, exkurze do 

operačního střediska městské poli-

cie, do útulku ohrožených zvířat ne-

bo dokonce návštěva k  hasičům. Na 

celém preventivním projektu se po-

dílí  kromě radnice ÚMO - 2 Slovany  

také celá řada dalších organizací a 

institucí. Celý program je bezplat-

ný, potrvá do 10.5.2016 a zájemci se 

mohou hlásit ve vrátnici ÚMO P2-

Slovany, Koterovská 83.

„Svět se změnil a je potřeba na to ta-
ké naše seniory důsledně připravit,“ 

uzavírá Roman Andrlík.

Senioři získají zbraň v senior akademii  
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Statutární�m�sto�Plze��–�M�stská�policie�

hledá�budoucí�STRÁŽNÍKY�

Požadavky:��
� trestní bezúhonnost, spolehlivost 
� �eské státní ob�anství 
� nejnižší v�ková hranice 21 let 
� vzd�lání – st�edoškolské, zakon�ené maturitní zkouškou·
� t�lesná, zdravotní a duševní zp�sobilost 
 
Nabízíme:  
 
� zajímavé profesní uplatn�ní za odpovídající finan�ní ohodnocení 
� možnost kariérního r�stu 
� možnost získání m�stského bytu  
� náborový p�ísp�vek vyplácený vždy m�sí�n� ve výši 1.000 K�, a to po dobu 2let 
� pravidelný m�sí�ní p�íjem 
� dovolenou v délce p�ti týdn� 
� volno nad limit �ádné dovolené 
� p�ísp�vek na Vánoce 
� p�ísp�vek na dovolenou 
� možnost uzav�ení výhodného úrazového pojišt�ní 
� stravenky v hodnot� 100 K� 
� p�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní 
� p�ísp�vek na jazykové kurzy 
� v�cné a finan�ní dary p�i životním a pracovním jubileu 

  
Zájemci o toto zam�stnání se mohou p�ihlásit na Personální odd�lení M�stské policie 
Plze�, Perlová 3. 
 
P�edpokládaný nástup duben 2016 
 

o kontaktní osoby:  Mgr. Luboš Berka  
                               378 036 936 
                               berkal@plzen.eu 

 
 
Bc. Jana �erná, MBA. 
378 036 904 
cernaja@plzen.eu 

 
 

Podrobné informace k náboru také naleznete na www.mpplzen.cz/nabor 
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Plavecký areál města Plzně využí-

vají plavci plaveckého klubu Slavia 

VŠ Plzeň. Velmi rádi se sem vracejí 

na závody pořádané plaveckým klu-

bem Slavia VŠ Plzeň nebo na vlastní 

soustředění i jiné kluby nejen z Čes-

ké republiky a  dalších evropských 

států. V prosinci minulého roku v 

plaveckém areálu města Plzně pro-

běhlo MS dorostu a dospělých, kde 

ve velké konkurenci  450 závodní-

ků z celé České republiky domá-

cí plavci Slavia VŠ Plzeň dokázali 

svoji vysokou kvalitu a získali pro 

svůj klub a město Plzeň 47 medailí, 

z toho 17 medailí dospělí a 30 medai-

lí dorostenci. K těmto účelům slou-

ží i ubytovací centrum s kapacitou 

84 lůžek přímo v plaveckém areálu 

města Plzně.

Všem účastníkům MS jsme zajis-

tili po celý průběh závodů stravová-

ní v naší nově zrekonstruované re-

stauraci, která se stala již před ro-

kem dalším přírůstkem do „rodiny“ 

občerstvení vedle stánků u vnitřní-

ho a venkovního bazénu. Restaura-

ce hostům nabízí teplé snídaně, ká-

vu, zákusek či jogurt s müsli, denně 

polední menu a večer velký výběr jí-

del z jídelního lístku.  Jako jediná v 

Plzni se může pyšnit i nádherným 

výhledem na vodní hladinu pade-

sátimetrového bazénu, který vyu-

žívají kromě návštěvníků i skupiny 

nebo již výše zmiňované sportovní 

týmy. Plně nekuřácká restaurace se 

stala oblíbeným místem i pro ma-

minky s malými dětmi či pro pořá-

dání večírků.

Plavecký areál města Plzně nabí-

zí spoustu vyžití. Všem návštěvní-

kům je k dispozici vnitřní a vnější  

bazén, vodní atrakce jako např.  86 

metrový tobogán, divoká řeka, ví-

řivky a samozřejmě pro nejmenší 

návštěvníky dětský bazén a brouz-

daliště. Dále nabízí dámskou i pán-

skou páru, největší saunu v  Plzni 

s kapacitou 31 „saunařů“, tělocvič-

nu se zrcadlovým sálem a fi tness. 

Areál vychází vstříc i našim seni-

orům. Každý všední den od 9:00 do 

11:00 hod si mohou přijít na svou 

plzeňskou kartu zdarma zaplavat 

či odpočinout  v relaxačním bazé-

nu. Tuto možnost využívá stále ví-

ce seniorů, kteří tak aktivně tráví 

svůj volný čas.

Plavecký areál města Plzně svoji 

kvalitu prokázal i tím, že získal oce-

nění Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR  „Certifi kát I. stupně Českého 

systému kvality služeb“.

Lenka Kazecká

Plavecký areál získal 
certifi kát kvality služeb

Bylo vaším novoročním 

předsevzetím začít se více vě-

novat sportu, ale dosud jste 

nenašli takový, který by vás 

bavil? A co zkusit sportovní 

šerm? Navzdory všeobecné-

mu přesvědčení není tak ná-

kladný, jak by se mohlo zdát (dráž 

vás vyjdou lyže a třeba i cyklistika), 

a oproti ostatním bojovým sportům 

má tu výhodu, že je při něm na mi-

nimum omezen přímý fyzický kon-

takt. Pokud jste se tedy vždy zdrá-

hali pustit se do karate nebo juda z 

obavy, že přijdete o zuby, ale boj ja-

ko takový vás láká, sportovní šerm 

by pro vás mohl být schůdným ře-

šením. Zároveň, jestli vás nebaví 

týmové sporty, které provozují va-

ši přátelé a známí, a rádi byste v 

tomto směru trochu vyboči-

li z davu, šerm jako individu-

ální a v Čechách nepříliš roz-

šířený sport, je možná právě 

tím, co hledáte.

Oddíl šermu SP Plzeň při-

jímá nové členy a zájem-

cům nabízí možnost nezávazně si 

na některém z tréninků vyzkou-

šet, co tento sport obnáší. Pro začá-

tek nepotřebujete nic než přiměře-

nou dávku nadšení a chuď věnovat 

se něčemu novému. Přijďte se podí-

vat – třeba zjistíte, že právě šerm je 

sport přesně pro vás.

Kontakty: GSM 723 284 939, 734 208 

482, sermsp@volny.cz

Adresa šermírny: TJ Sokol Plzeň-

Petřín. Koterovská ulice 133

Šerm - sport možná právě pro vás 

Fotbaloví talenti ovládli Slovany

Již 12. ročník Memoriálu Josefa Žaloudka opět přilákal velkou řadu fanouš-
ků. Na Slovanech v městské hale Lokomotivy se totiž sešla mládežnická fot-
balová elita. Už po dvanácté pořádala jeden z nejvýznamnějších fotbalových 
turnajů mládeže na území města Plzně domácí FC VIKTORIA PLZEŇ společ-
ně s Nadací Sportující Mládeže.
Bylo na co se koukat, protože obsazení  bylo skutečně mezinárodní, a to  
díky  týmu  „Berliner SC“, který dorazil ze sousedního Německa. Dále se 
zúčastnily kromě domácího mužstva FC VIKTORIA PLZEŇ např. týmy  AC 
SPARTA PRAHA, BOHEMIANS PRAHA, FK TEPLICE, FK ÚSTÍ NAD LABEM, 
FK BANÍK MOST a FK BANÍK SOKOLOV. 
Diváci, kteří turnaj navštívili, si jistě přišli na své díky fotbalovému umě-
ní, které mnozí účastníci předváděli. Vítězství si nakonec odnesl zaslouže-
ně tým FK TEPLICE.
Cenu Pavla Nedvěda pro nejlepšího hráče a brankáře a ceny pro nejlepší 
týmy turnaje přišel předat 1.místostarosta  MO-2 Slovany Roman Andrlík. 
Celý memoriál Josefa Žaloudka se konal pod záštitou starosty  Ing. Lumí-
ra Aschenbrennera.
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Výstava Moře očima 
školních redaktorů

U příležitosti zápisů do prvních 
tříd  byla v naší 21. ZŠ Plzeň ote-
vřena výstava nazvaná Moře.  Re-
dakce školního časopisu VO CO 
DE položila vzácným hostům ně-
kolik otázek, na které ochotně od-
pověděli. Za školní časopis může-
me pouze dodat, že jsme velice uví-
tali takové zkrášlení naší školy a 
velkou vstřícnost pana Černého a 
ostatních, jichž jsme se ptali.

Jako ostatním přítomným i 
nám se zdál umělcův nápad ve-
lice originální. Zamyslel se totiž 
nad tím, jaké by to bylo, kdyby 
Plzeň ležela pod hladinou mo-
ře a pokusil se přenést alespoň 
část toho úžasného světa do na-
šich školních prostor. Doufáme, 
že i další výtvory Pavla Černého 
budou také tak plné okouzlení a 
fantazie. 

Redakce školního časopisu 
VO CO DE, žáci 9. C: 

L. Trykar,  
V. Husníková,  

Jan Karel Němeček, 
M. Klencová.

   
 
 

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                        
                  

V prostorách  21. ZŠ na Slova-

nech byla představena interaktiv-

ní výstava „Moře“, jejímž autorem 

je umělec Pavel Černý a jeho tým, 

který se dlouhodobě zabývá pro-

jektem ŽIVÁ Velryba. Výstavu za-

hájila náměstkyně primátora Eva 

Herinková a starosta MO Plzeň 2 

- Slovany Lumír Aschenbrenner, 

který jako malý  zdejší  školu na-

vštěvoval, a tak si tuto akci nemo-

hl nechat ujít.

Výstava „Moře“ se nachází hned 

za vstupním prostorem školy a dí-

ky svému uspořádání ji mohou žá-

ci využívat i jako místo 

pro odpočinek, relaxa-

ci a také pro rozvíjení 

své fantazie. Výstava 

zahrnuje několik dře-

věných soch, dvě akvá-

ria, projekci podmoř-

ského světa a nechy-

bí ani známá velryba. 

Jak podotkl autor vý-

stavy Pavel Černý, děti 

nemusí cestovat fyzic-

ky, k příjemnému zá-

žitku jim může sloužit 

i jejich vlastní tvořivá 

fantazie. Výstava má v dětech rozví-

jet také vztah k přírodě a utváření 

hodnot k okolnímu prostředí.

Okouzleni výstavou byli nejen oba  

její  patroni Herinková a Aschen-

brenner, ale také ředitel 21. ZŠ Mar-

tin Prokop. Starosta Aschenbren-

ner zavzpomínal při návštěvě ško-

ly na staré časy, kdy do školy sám 

docházel a s humorem podotkl, že 

oproti dřívějšku vchází nyní do 

školy bez obav a s radostí. Výstavě 

popřáli patroni mnoho úspěchů a 

samozřejmě,  aby se líbila dětem. 

Své osobní přání vepsali  oba  do 

návštěvní knihy.

Sochy můžete ve 21. ZŠ vidět až do 

29. 2. 2016. V budoucnu by  měly být 

umístěny do sportovně relaxačního 

areálu Božkovský ostrov.

Plzeň pod hladinou moře v prostorách 21. ZŠ
Foto: Magdaléna Malá, Carlotta Forti - Foto: Magdaléna Malá, Carlotta Forti - 
9.C, 21. ZŠ9.C, 21. ZŠ
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Základní a mateřská škola Plzeň 

- Božkov zvou na školní velikonoč-

ní jarmark, který pořádají společně 

s TJ Božkov. Na jarmarku vám na-

bídneme výrobky žáků školy, které 

připravují společně s maminkami. 

Nebude chybět ani přehlídka tra-

dičních českých řemesel, vynášení 

Morany do řeky Úslavy a vystoupe-

ní pěveckého sboru školy. Občerst-

vení zajištěno.

Jarmark se uskuteční v sobotu 19. 

března 2016 od 14 - 17 hodin v  areá-

lu TJ v Božkově na ostrově.

J.Macnerová

Školní velikonoční jarmark

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 

VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ ROKU

V Kulturním domě Šeříková se  16. prosince 2015 konalo vyhlášení nejlep-
ších sportovců Sportovního gymnázia Plzeň, které si nenechaL ujít mís-
tostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany PhDr. Jan Fluxa.  Jak uka-
zuje snímek, nechyběli ani náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Stru-
ček a ředitelka Sportovního gymnázia Milena Majerová.  

Vytvořit kladný vztah k pohybo-

vým aktivitám, ale také zjistit, jak 

na tom jsou dnešní děti na úrov-

ni pohybových dovedností - to jsou 

hlavní cíle projektu Pohyb 1P, do kte-

rého se na podzim roku 2015 zapojily 

dvě desítky plzeňských školek. 

Na projektu, který realizuje Na-

dace sportující mládeže již od roku 

2008, se podílejí odborníci ze Zápa-

dočeské univerzity v Plzni, aktivně 

jsou do něj zapojeni studenti univer-

zity a také studenti VOŠ zdravotnic-

ké, managementu a veřejnospráv-

ních studií.  

Děti si formou jednoduchých a zá-

bavných her pod odborným dohle-

dem vyzkoušely jednotlivá cvičení. 

Po jejich vyhodnocení rodiče ještě 

tentýž den získávají výsledky obsa-

hující mnoho užitečných informací 

včetně přehledu o pohybových do-

vednostech svých dětí. Díky tomu 

se mateřské školy i rodiče mohou 

snažit ovlivnit nevhodné návyky 

dětí ještě před vstupem do základ-

ní školy. Součástí materiálů jsou ta-

ké doporučení týkající se zdravého 

stravování, nabídka pravidelných 

sportovních aktivit v místě bydliš-

tě nebo odkaz na sportovní portál 

města Plzně, kde je možné nalézt 

další informace o sportovních akti-

vitách v Plzni.

Na fi nancování projektu Pohyb 1P 

spojily s Nadací sportující mládeže 

síly i další dvě významné nadace 

– konkrétně Nadace RSJ a Nadace 

ČEZ. „Klíčová je ale také podpora z 
místních zdrojů. Právě díky podpoře 
města Plzně a některých městských 
obvodů se projekt v řadě školek koná 
opakovaně již řadu let. Společně s od-
borníky ze ZČU tak získáváme cenná 
data k dalšímu statistickému zpraco-
vání a porovnání,“ uvedl František 

Berka, předseda správní rady Nada-

ce sportující mládeže. 

Na Slovanech tým projektu Pohyb 

1P navštívil 51. MŠ v Častkově uli-

ci, 89. MŠ v Habrové ulici a 5. MŠ 

v Zelenohorské ulici.  Právě do po-

sledně jmenované školky přišel dě-

ti pozdravit také český reprezentant 

v triatlonu a olympionik Přemy-

sl Švarc. „Už jsem se nemohl dívat, 
jak děti stále méně sportují. Musíme 
jim nabídnout alternativy k televizi, 
tabletům a počítačům,“  řekl Švarc, 

který se spolu s dalšími sportovci tě-

ší na další návštěvy v mateřinkách i 

v průběhu roku 2016, kdy bude pro-

jekt dále pokračovat.  

Podobně smýšlí také ředitelka Na-

dace ČEZ Michaela Žemličková: „Po-
stoje a návyky si děti tvoří již v raném 
věku a právě ony určují směr, kterým 
se jejich životní styl bude ubírat. Po-
zornost a péče, kterou návykům dětí 
i jejich rodičů věnuje právě projekt 
Pohyb 1P, je nesmírně důležitá,“ vy-

světluje Žemličková.

Předškoláci si vyzkoušeli 
cvičení se zvířátky

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



 Obyvatelé Slovan se mohli v ad-

ventním čase příjemně rozptýlit 

od každodenního shonu návštěvou 

akcí, které MO Plzeň 2 – Slovany 

v průběhu prosince pořádal. Prv-

ním kulturním počinem, který se 

v druhém městském obvodu usku-

tečnil před Vánocemi, se stalo tra-

diční rozsvícení vánočního stromu 

před slovanskou radnicí dne. Lidé 

se zde mohli scházet už v časných 

odpoledních hodinách, kdy prostor 

před radnicí zaplnili stánkaři, ko-

nal se zde i pódiový program.

 Jarmark se v předvánočním ob-

dobí uskutečnil na Slovanech ješ-

tě 13. 12. 2015, a to před hasičskou 

zbrojnicí v Koterově. Stejně jako na 

trhu u radnice Slovany i zde měli 

návštěvníci příležitost zakoupit si 

originální rukodělné výrobky od 

neziskových organizací nebo se ob-

čerstvit lahodným čajem či svaře-

ným vínem. Ani v Koterově nechy-

běl doprovodný program v podání 

pěveckých, hudebních, tanečních i 

dramatických vystoupení. Koterov-

ské trhy navštívili i místostarosto-

vé Slovan Roman Andrlík a Pavel 

Janouškovec.

Příjemnou předvánoční atmosfé-

ru na Slovanech pomohly tradičně 

navodit dětské pěvecké soubory, 

které se zúčastnily adventního zpí-

vání u vánočního stromu na Slova-

nech a v kostele Panny Marie Rů-

žencové na Jiráskově náměstí.

Všem těm, kteří se podíleli na 
přípravě předvánočních akcí na 
Slovanech, velice děkujeme a již 
se těšíme na spolupráci v letoš-
ním roce!

únor 2012216 únor 2016

iZ – informační Zpravodaj městského obvodu Plzeň 2 – Slovany • Vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany • Redakční rada: Ing. Helena Mülle-

rová, Ing. Zdeněk Červený, Irena Rottová, Bc. Jiří Kokoška, Mgr. Jana Mertová. Šéfredaktorka: Jana Burianová, e-mail: burianovaj@plzen.eu • Inzerce pro podni-

katele: Jana Burianová, tel.: 37 803 6288, e–mail: burianovaj@plzen.eu • Adresa redakce: ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, tel. 37 803 1112, fax: 

37 803 6262 • Technická redakce: Mgr. Jana Mertová, Ladislav Barák, Vydavatelství Vltava–Labe–Press, a. s. •   Tiskne: Vltava- Labe-Press, tiskárna Novotisk,  U Stavoservisu 1, Praha • 

Vychází: šestkrát ročně jako nepravidelné periodikum v nákladu 20 500 výtisků, distribuce do schránek občanů a fi rem na území MO Plzeň 2 – Slovany ZDARMA •

Upozornění občanům: Za obsah a pravdivost informací v inzerátech odpovídají pouze inzerenti • Registrační číslo: MK ČR E 12440

Ohlédnutí za adventem, který zpříjemnil předvánoční čas

Adventního zpívání v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí se 
zúčastnili i místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany PhDr. Jan Fluxa 
a pan Marek Sivák ze spolku Pěstuj Prostor.

V závěru minulého roku vznikla 

ve Chvojkových lomech nová stálá 

venkovní scéna, která má sloužit 

především pro pořádání menších 

kulturních akcí. Scéna je určena 

zejména pro využití školami a ne-

ziskovými organizacemi.

Stavba scény byla dokončena v zá-

věru roku 2015 a v prvním čtvrtletí 

letošního roku se počítá s provede-

ním drobných nedodělků, které se 

dosud nestihly. Kolaudace je naplá-

novaná na jaře a poté už bude scéna 

k dispozici možným zájemcům.

Scénu tvoří pódium kruhového 

půdorysu o průměru 21 metrů a hle-

diště má kapacitu 150 osob. Scéna je 

zastřešena textilní vysokopevnost-

ní membránou, která je odolná i vů-

či extrémním teplotám. Membrána 

je upevněna na ocelové sloupy se 

stabilizačními kotevními lany.

Návštěvníci Chvojkových lomů si 

jistě vzpomínají na původní zastře-

šení, které bylo odstraněno z důvo-

du konce životnosti konstrukce a 

nahrazeno bylo novou a moderní 

scénou. U původní stavby došlo k 

rekonstrukci pódia včetně schodiš-

tě a výměně laviček. V rámci 

stavby byl přemístěn stávající 

elektropilířek do nové pozice 

a spolu s tím byl vybudován 

nový přístup pro budoucí uži-

vatele v zadní části podia. 

Obvod za stavbu zaplatil bez-

mála 4,5 miliónů korun. No-

vou scénu bude po kolaudaci 

možné využít při pořádání di-

vadelních představení, hudeb-

ních vystoupení a dalších kul-

turních programů.

Chvojkovy lomy patří me-

zi další místa na Slovanech, kde se 

můžete volně připojit k internetu 

přes síť wifi . Připojení je zcela zdar-

ma a využít jej můžete například 

během procházek nebo při poseze-

ní na lavičkách v parku. Volné při-

pojení na internet bylo zavedeno v 

září loňského roku i ve Škoda sport 

parku v Malostranské ulici.

Ve Chvojkových lomech vznikla 
stálá scéna pro kulturní akce

Vánoční trhy v Koterově
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