
Dlouhodobé plány na revitaliza-

ci přirozeného centra plzeňských 

čtvrtí Petrohrad a Slovany získaly 

konkrétnější podobu letos v dub-

nu, kdy byla vyhlášena dvouko-

lová architektonicko-urbanistic-

ká soutěž Cena Nadace Proměny 

2016. K hodnocení návrhů, které 

postoupily do druhého kola soutě-

že, porota zasedla 21. září v Plzni. 

Klání pak završí veřejná výstava 

všech soutěžních návrhů.

Na přípravě zadání pro architekty 

se začalo pracovat již koncem loň-

ského roku po té, co druhý plzeňský 

obvod uspěl se svou žádostí o podpo-

ru projektu u Nadace Proměny Kar-

la Komárka. Jelikož hlavní snahou 

obnovy Jiráskova náměstí je vytvo-

řit místo, které budou rády vyhle-

dávat všechny generace a typy uži-

vatelů, samozřejmou součástí zadá-

ní byly také výsledky participativ-

ního plánování s místní veřejností, 

jež přípravám architektonické sou-

těže předcházelo. Výsledné řešení by 

mělo maximálně využít společenský 

potenciál prostoru a zároveň splňo-

vat nároky na jeho funkčnost, este-

tičnost a udržitelnost. Kromě kom-

pletní revitalizace Jiráskova náměs-

tí a částečného zpřístupnění zahra-

dy kláštera veřejnosti se architekti 

v soutěži zaměřili také na sportovní 

areál TJ Sokol v těsné blízkosti Ma-

sarykovy základní školy, který však 

nebude předmětem obnovy v  reali-

zační etapě projektu.  

Do architektonické soutěže se při-

hlásilo pět týmů architektů. Porota 

vybrala v anonymním hodnocení z 

doručených návrhů tři, které po-

stoupily do druhého kola soutěže.

pokračování na str. 2
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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU
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Mysleme na seniory nejenom 
v den jejich svátku    

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné 
štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí

(Johann Wolfgang von Goethe)  

První den v měsíci říjnu připadá každoroč-

ně na Mezinárodní den seniorů. Rád bych se u 

tohoto data na chvilku zastavil. Možná si to v 

průběhu roku ani neuvědomujeme, ale dost často se nám v každo-

denním shonu stává, že na své starší spoluobčany zapomínáme. A 

je to škoda. Jsou to právě oni, kteří mají nepostradatelné životní 

zkušenosti a moudrost, kterých je škoda nevyužít. Jen si sáhněme 

do svědomí a zalovme v paměti, kdy naposledy jsme svým prarodi-

čům řekli, jak si jich vážíme  a jak je potřebujeme!

U nás na Slovanech máme štěstí na velmi aktivní seniory, kteří se 

sdružují v místním svazu důchodců a jasně nám ukazují, že ještě 

zdaleka nepatří mezi ty, kteří sedí doma a jenom apaticky koukají 

z okna. Jestliže si na své babičky a dědečky neuděláme čas v prů-

běhu roku, měli bychom se nad tím zamyslet přinejmenším na den 

seniorů. Pokud to bude častěji, určitě to bude dobře pro obě strany.  

Vždyť  naši senioři si naše poděkování rozhodně zaslouží.  

                                               Lumír Aschenbrenner, 

starosta

XXIV. ročník
číslo 5
říjen 2016

Architektonická soutěž 
na obnovu Jiráskova náměstí 
a Klášterní zahrady pokračuje

 Příprava cyklostezky Koterov – Příprava cyklostezky Koterov –
 Starý Plzenec   Starý Plzenec  

Plzeňské knihovně je letos Plzeňské knihovně je letos 
přesně 140 let  přesně 140 let  

Jak poznávat přírodu Jak poznávat přírodu 
s malými dětmi?  s malými dětmi?  

 Adventní zpívání bude  Adventní zpívání bude 
 před radnicí i v kostele  před radnicí i v kostele 

j

- str. 6 - str. 9 - str. 12 a 13 - str. 15
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Ve třetím zářijovém týdnu se uskutečnila již 

třetí výměna mezi studenty plzeňského Cír-

kevního gymnázia a německé Liebfrauenschu-

le. Třináct našich studentů využilo příležitosti 

poznat nové kamarády, zdokonalit si své kon-

verzační schopnosti v němčině a koneckonců si 

tak prodloužit letní prázdniny. V září se konala 

první část výměny. Čeští studenti strávili pět 

dní v hessenském Bensheimu. Německá strana 

navštíví Plzeň v dubnu příštího roku.

 Přes prvotní rozčarování jsme si postupně 

na nové prostředí a na své ,,nové rodiny“ zvyk-

li a na pár dní se stali jejich součástí. Nejisto-

ty a váhání v jazyce brzy vymizely a v nejhor-

ším případě si člověk vypomohl angličtinou. V 

rámci pro nás připraveného programu jsme se 

nejprve zúčastnili výuky na Liebfrauenschule, 

ryze dívčím gymnáziu. Tam jsme měli možnost 

poznat německý vzdělávací systém, který se 

od toho našeho v některých věcech značně od-

lišuje. Další den pro nás Němky připravily vý-

let do Schwetzingenu, kde jsme absolvo-

vali prohlídku tamního zámku. Odpoled-

ne na nás čekal výstup po strmých scho-

dech k hradu tyčícímu se nad malebným 

městem Heidelberg.  Získali jsme určitý 

náhled do historie i kultury středověké-

ho Německa. Vrcholem pobytu byla násle-

dující den návštěva největšího města Hes-

senska, Frankfurtu. Zahájili jsme ji na vy-

hlídce mrakodrapu Main Tower, který je 

dominantou zdejšího Mainhattanu. Poté 

jsme se vrhli do víru velkoměsta. Při ná-

vštěvě Goethe-Hausu jsme sice zaplakali 

nad myšlenkou další, již třetí komentova-

né prohlídky, ovšem po nákupech na ná-

kupní třídě Zeil zase zaplakaly naše peněžen-

ky. 

Přestože mluvíme jinou řečí, jsme si se svý-

mi západními sousedy velmi podobní. Ales-

poň takový dojem jsem za těch pět dní získal 

já. Pro každého z nás se jistě jednalo o zajíma-

vou zkušenost a všichni ve výsledku hodnotili 

výlet pozitivně. Nezbývá nám tedy, než se těšit 

na příští duben.

Ondřej Drobil, 

student Církevního gymnázia

Úspěšný česko-německý Austausch



Jednání ZMO dne 20. 9. 2016

ZMO přijalo celkem 12 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválilo přijetí fi nančního da-

ru ve výši 40.000,- Kč od podniku Le-

sy České republiky, s. p., na projekt 

„Letní příměstský tábor“;

- schválilo rozbor hospodaření 

MO Plzeň 2 – Slovany za období le-

den – červen 2016;  

- souhlasilo s návrhem novely 

obecně závazné Vyhlášky statutár-

ního města Plzně           č. 2/2004, o 

místním poplatku za užívání ve-

řejného pro-

stranství; 

- vzalo na 

vědomí in-

formativní 

zprávy:

   - Činnost 

F i n a n č n í -

ho výboru 

ZMO Plzeň 

2 – Slovany 

za období 07-

09/2016;

      - Činnost Kontrolního výbo-

ru ZMO Plzeň 2 – Slovany za obdo-

bí 06-09/2016;

únor 201222 říjen 2016

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

V obvodu Plzeň 2 - Slovany působí 

již řadu let úspěšný sportovní oddíl 

- Pětibojařské sportovní centrum v 

Plzni. Jeho členové přivezli za do-

bu své existence  do Plzně 51 me-

dailí z MS a ME a  dosud nejúspěš-

nější člen - Michal Michalík - repre-

zentoval ČR na dvou OH v Aténách 

a Pekingu, kde získal vždy výbor-

né 6. místo.

V tomto roce, zejména v jeho   mě-

sících srpnu a září, na něj úspěšně 

navázala další členka PSC - Barbo-

ra KODEDOVÁ. Ta se přes složitou 

nominaci kvalifi kovala mezi 36 nej-

lepších žen světa na LOH v Riu, kde 

obsadila výborné 26. místo. Zazáři-

la pak i na MS Laser - Run (spojení 

běhu se střelbou z laserové pistole) 

v Portugalsku, kde ve dnech 3. a 4. 

září získala dva tituly Mistryně svě-

ta. Nejprve zvítězila mezi ženami a 

poté (se svým kolegou 

z reprezentace Ondrou 

Polívkou) i v soutěži 

MIX štafet.

 Před PSC byla v  zá-

ří i další výzva, proto-

že 24. 9. byla pořadate-

lem tradičního závodu 

„MALÁ CENA PLZNĚ“, 

který se pod záštitou 

starosty ÚMO2 Ing. Lu-

míra Aschenbrennera, 

uskutečnil na území ob-

vodu - v Městském pla-

veckém bazénu na Slovanech, při-

lehlých Chvojkových Lomech a na 

Armádním střeleckém stadionu v 

Lobzích. Akce je součástí Českého 

poháru mládeže a též M-ČR v mo-

derním trojboji do 15 let. V letoš-

ním roce byla opět otevřena neorga-

nizovaným dětem, které si   mohly 

poměřit své schopnosti s celou řa-

dou aktivních moderních trojboja-

řů z celé ČR.

Dr. Jaroslav Voldřich, 

předseda PSC  

Účast v Riu a dva tituly mistra světa      

dokončení ze str. 1

Postupující týmy své návrhy ve 

druhém soutěžním kole dále roz-

pracovaly a v rámci hodnotícího 

zasedání poroty, které proběhlo 21. 

září v Masarykově základní škole v 

Plzni, je osobně prezentovaly před 

porotou složenou z nezávislých od-

borníků, zástupců města Plzně a 

Nadace Proměny Karla Komárka. 

Vzhledem k termínu uzávěrky in-

formačního zpravodaje obvodu se o 

výsledcích hodnocení druhého ko-

la architektonické soutěže podrob-

ně dočtete v následujícím, prosin-

covém čísle. 

Zahájení stavby se předpokládá v 

roce 2018, jakmile bude vybrán do-

davatel. Celkovou obnovou projde 

kromě Jiráskova náměstí a Kláš-

terní zahrady také nevyhovující 

podzemní infrastruktura. Revita-

lizace by měla být dokončena nej-

později do roku 2022. Náklady pře-

sáhnou podle předpokladů 100 mi-

liónů korun. 

Projekt obnovy Jiráskova náměs-

tí a Klášterní zahrady stojí na ak-

tivní spolupráci Městského obvo-

du Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj 

Prostor, Kláštera dominikánů Pl-

zeň, Masarykovy základní školy Pl-

zeň, TJ Sokol Plzeň V., Útvaru kon-

cepce a rozvoje města Plzně a Nada-

ce Proměny Karla Komárka.

Další informace o projektu nalez-

nete na: www.jiraskovonamesti.pl-
zen.eu  nebo jiraskovo-namesti.na-
dace-promeny.cz

Architektonická soutěž 
na obnovu Jiráskova náměstí... 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dne 03.08.2016 oslavila 100. narozeniny paní Zdeňka Klabanová. K tomuto 
významnému životnímu jubileu oslavenkyni poblahopřáli zástupci odboru 
sociálního ÚMO 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. 9. 2016

RMO přijala celkem 9 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila s návrhem změny 

Plánu investic MO Plzeň 2 – Slova-

ny na rok 2016, která spočívala v 

doplnění plánu o 2 nové projekto-

vé dokumentace, a to: „ulice Do Zá-

mostí“ a „vnitroblok Francouzská 

x Slovanská alej x Brojova“; 

- souhlasila s návrhem studie 

„Pěší a cyklistické propojení Bož-

kov – most“ předložené Útvarem 

konce pce a 

rozvoje měs-

ta Plzně;  

- souhlasi-

la s přijetím 

f i n a n č n í h o 

daru ve výši 

40.000,- Kč od 

podniku Le-

sy České re-

publiky, s. p. 

a s jeho využi-

tím na úhra-

du vstupného a jízdného v rámci 

projektu Let-

ní příměstský 

tábor;

- schválila 

„Pravidla pro 

slavnostní ak-

ce pořádané 

Komisí  pro 

sociální vě-

ci a občanské 

obřady RMO 

Plzeň 2 – Slo-

vany pro ob-

čany s trvalým bydlištěm na území 

MO Plzeň 2 – 

Slovany“;

- schválila 

podání žádos-

ti o poskyt-

nutí nadač-

ního příspěv-

ku od Nadace 

ČEZ na pro-

jekt „Výsad-

ba stromů v 

ulici Polní“ v 

grantovém ří-

zení „Stromy“ v částce 101.084,- Kč;

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

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

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

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.

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. 
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Stojany na kola zřízené na komu-

nikaci (za komunikaci se považu-

je dle platných právních předpisů 

i chodník) jsou dle § 29 zákona č. 

13/1997 Sb. O pozemních komunika-

cích tzv. pevnou překážkou.

O zřízení stojanů na kola požá-

dá žadatel formou žádosti (volnou 

formou - dopisem, kde bude defi no-

ván žadatel a požadavek na umís-

tění stojanů vč. příloh níže uvede-

ných), kterou podá na Úřad měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany na 

odbor stavebně správní, úsek do-

pravy, případně do podatelny ve 2. 

patře budovy ÚMO P2.  Povolení in-

stalace stojanů na kola vydává ten-

to odbor na základě výše uvedené 

žádosti, ke které žadatel přiloží ty-

to přílohy: 

1.  Situační plán lokality se za-

kreslením umístění stojanů (nejlé-

pe zákres do katastrální mapy)

2.  V případě podnikatele výpis z 

obchodního rejstříku nebo živnos-

tenské oprávnění

3. Vyjádření vlastníka pozemku. 

U pozemků v majetku města Plz-

ně vydává toto vyjádření správ-

ce pozemku, tj. Správa veřejného 

statku města Plzně, Klatovská 10 

-12, Plzeň

4. Vyjádření Policie České repub-

liky, městské ředitelství, územní 

odbor vnější služby Dopravního in-

spektorátu Plzeň, U Borského Par-

ku 20, Plzeň.

Vyjádření vlastníka pozemku a 

Policie České republiky si může ža-

datel zajistit sám, nebo je v rámci 

povolovacího řízení zajistí úředníci 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odboru sta-

vebně správního, úseku dopravy.

Při vlastní realizaci stojanů na ko-

la je potřeba respektovat dokument 

„Generel cyklistických tras města 

Plzně“. Dle bodu 6a tohoto „Genere-

lu“ musí být stojany na kola takové 

konstrukce, aby umožňovaly opření 

rámu kola a jeho uzamčení.

Pravidla a postup pro zřizování 
stojanů na kola  

Akci pořádá spolek Pěstuj prostor a Maják Plzně za podpory  partnerů, kte-
ří o Městskou plovárnu dlouhodobě pečují.

K návštěvě kulturních institucí, 

pamětihodností, zajímavých míst 

nebo zahrad, ale i vybraných sporto-

višť za symbolických 28 ko-

run nebo zdarma zve měs-

to Plzeň v připraveném pro-

gramu jednodenní akce Pl-

zeňské oslavy vzniku re-

publiky. Jejím smyslem je každo-

ročně připomenout výročí 28. října 

1918, kdy byla na Václavském ná-

městí v Praze ofi ciálně vyhlášena 

samostatnost, a pro národy bývalé-

ho Rakouska-Uherska se začaly psát 

nové dějiny. 

Na programu plzeňských oslav se 

podílejí na tři desítky místních sub-

jektů, které nabízejí rozličné vyžití 

pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce. 

Tradičně se otevře například Lufto-

va zahrada, Památník obětem zla v 

Hruškově meditační zahradě nebo 

také prostřednictvím komentova-

ných prohlídek radnice, Měšťanská 

beseda, Loosovy interiéry, Velká i 

Stará synagoga, Muzeum knihtisku, 

Moving Station či Vodárna Plzeň. 

Na zimním stadionu si bude možné 

zabruslit v malé tréninkové hale a 

plavecký areál na Slovanech umožní 

jít si dopoledne na jednu hodinu za 

28 korun zaplavat. Za stejné vstupné 

mohou zájemci navštívit muzea, ga-

lerie, zoo a oblíbenou experimentál-

ní stanici Techmania Science Cen-

ter včetně 3D Planetária.

Pestrou programovou nabídku le-

tos nově doplňují prohlídky obou 

budov Divadla J. K. Tyla (Velké di-

vadlo a Nové divadlo). Po loňském 

úspěchu se v areálu DEPO2015 ote-

vře gastronomická tržnice DEPO 

Street Food Market a v rámci pro-

jektu Skryté město se opět uskuteč-

ní sousedské procházky akcentují-

cí netradiční pohled na Plzeň.  Ne-

budou chybět ani jízdy historickým 

autobusem.

Celodenní oslavy zakončí vzpo-

mínkové setkání na náměstí T. G. 

Masaryka a následně Průvod světel, 

který vyvrcholí tradičním ohňostro-

jem na náměstí Republiky.

Změna programu vyhrazena.

www.plzen.eu

Oslavy vzniku republiky 
28. říjen 2016, Plzeň

Spolek Pěstuj prostor srdečně zve 

všechny, kteří pamatují zašlou slá-

vu Městské plovárny, na tradiční 

setkání pamětníků. Přijďte se ve 

středu 12. října v 17 hodin podělit 

o své příběhy či fotografi e a mož-

ná se i setkat se starými známými. 

Kromě příjemně strávených chvil 

na obnovené plovárně  přispěje-

te k vytvoření výstavy o její histo-

rii, kterou ve spolupráci s Národo-

pisným muzeem připravujeme na 

příští rok. Drobné občerstvení za-

jištěno. Adresa: Městská plovárna 

Plzeň, Doudlevecká 71. 

Nemůžete se setkání zúčastnit, a 

přesto byste s námi rádi sdíleli své 

zážitky či fotografi e? Kontaktujte 

nás e-mailem (info@pestujprostor.

cz), telefonicky (773 613 526) či poš-

tou na adrese Pěstuj prostor, z. s., 

Táborská 2190/10, 326 00 Plzeň

Chodili jste se v mládí koupat 
na Městskou plovárnu? Zavzpomínejte 
s námi během setkání pamětníků! 

Foto: MP Archiv MPFoto: MP Archiv MP



Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2016 k 30. 6. 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 4 690 3 403 1 287 Veterinární pé�e 250 87 163

Správní poplatky 1 340 986 354 Komunikace 15 397 7 261 8 136

Poplatek ze ps� 1 000 803 197 Cestovní ruch 485 130 355

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 884 366 Vodní hospodá�ství 6 6 0

Poplatek z ubytovací kapacity 1 100 730 370 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 12 134 6 641 5 493

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 2 836 950 1 886

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 000 421 579

Neda�ové 8 647 4 997 3 490 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 4 471 1 663 2 808

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 12 3 9 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 1 943 519 1 424

Pokuty všech odbor� 225 122 103 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 732 144 588 Komunální odpad 1 730 840 890

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 1 940 1 222 718 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 50 1 49

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 14 714 3 594 11 120

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 31 -31 Komunální služby (WC) 414 204 210

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 6 -6 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 80 12 68

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 5 000 2 891 2 109 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 137 66 71

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 85 13 72

P�íjmy z prodeje zboží 0 39 -39 Výdaje z finan�ních operací,fin.rezerva 122 27 95

Odvody MŠ 693 483 210 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 41 098 18 309 22 789

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 45 45 0 Volby, referendum 0 0 0

Ostatní p�íjmy 0 11 -11 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 1 620 563 1 057

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 1 892 1 892 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 767 602 1 165

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 112 259 50 883 61 376 Místní zastupitelské orgány 6 493 3 137 3 356

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 94 690 47 195 47 495 �erpání ze SF 2 634 1 361 1 273

Použití vlastních fond� (+) 19 502 4 381 15 121 SOU�ET 109 466 46 407 63 059

  - fond rezerv a rozvoje 16 868 3 020 13 848

  - fond sociální 2 634 1 361 1 273

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -1 933 -693 -1 240

 - p�evody na MMP -180 -179 -1

 - FRR - finan�ní vypo�ádání -101 -101 0

 - fond sociální -1 652 -413 -1 239 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 18 022 2 361 15 661

SOU�ET 127 488 61 175 63 485 Investice staveb. a majetkové 18 022 2 361 15 661

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2016 15 229 Investice ostatní 0 0 0

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2016 127 488 CELKEM výdaje 127 488 48 768 78 720

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2016 112 259 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 12 407

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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V Koterově se v srpnu promítalo 

již třetím rokem a program byl i le-

tos pestrý. Při slavnostním zahájení 

předvedla svou ohnivou show skupi-

na Hellfi re, která téměř stovku ná-

vštěvníků pěkně nažhavila. 

V termínu od 8. do 14. srpna měli 

návštěvníci možnost zhlédnout ob-

líbený český fi lm Teorie tygra, ale 

promítaly se i zahraniční snímky 

Marťan, Špion, Tučňáci z Madagas-

karu a další. Během dvou večerů v 

předprogramu letního kina vystou-

pil také talentovaný zpěvák z Diva-

dla J. K. Tyla Martin Hucl.

Počasí bylo během některých ve-

čerů chladnější, ale milovníky fi l-

mů to přesto neodradilo a do ki-

na dorazili. 

Tímto děkujeme návštěvníkům 

za přízeň a těšíme se na příští 

ročník!

Letní kino v Koterově 
odstartovala ohnivá show

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany 

připravuje k realizaci stavbu cyk-

lostezky, která by měla propojit Ko-

terov se Starým Plzencem. Zároveň 

je tato trasa výhledově plánována ja-

ko součást delšího úseku propojující 

město Plzeň a CHKO Brdy.

 „Návrh na řešení části, která se na-
chází na území MO Plzeň 2 – Slova-
ny vychází z koncepční dokumenta-
ce cyklogenerelu města Plzně, jehož 
pořizovatelem byl Útvar koncepce a 
rozvoje města Plzně. Navazující úsek 
cyklostezky mimo katastr města Plz-
ně připravuje v současné době město 
Starý Plzenec, a to v úzké koordina-
ci s MO Plzeň 2 – Slovany. Nyní také 
zástupci obou samospráv jednají o 
možnostech podání společné žádosti 
o fi nanční prostředky Evropské unie, 
které by mohly stavbu spolufi nanco-
vat“, uvádí místostarosta MO Plzeň 

2 – Slovany Jan Fluxa.

Spojením koterovské a plzenecké 

části cyklostezky bude umožněn i 

lepší přístup k turisticky zajíma-

vým lokalitám v okolí – na hrad Ra-

dyni a na zámek Kozel. Zároveň by 

se tato cyklostezka moha stát za-

jímavou trasou pro ty, kteří denně 

dojíždějí do Plzně do zaměstnání na 

kole. Realizací se totiž zkvalitní ne-

jen infrastruktura pro sportovně re-

kreační vyžití obyvatel města Plzně, 

ale zlepší se hlavně propojení obou 

měst. Paralelně se zhodnotí i dopad 

již provedených investičních akcí v 

bezprostředním okolí trasy cyklos-

tezky, a to zejména dokončená stav-

ba dráhy pro in-line bruslení na Bož-

kovském ostrově a tamního rekreač-

ního areálu.

 Stavba cyklostezky zajišťovaná 

Městským obvodem Plzeň 2 – Slova-

ny je situována jihovýchodně od čás-

ti Koterov směrem na Starý Plzenec. 

Cyklostezka začíná na komunikaci 

II/18020, přechází přes lávku řeky 

Úslavy a končí pod dálničním mos-

tem dálnice D5. Tady bude cyklostez-

ka plynule pokračovat úsekem zajiš-

ťovaným městem Starý Plzenec. Část 

stezky zajišťovaná městským obvo-

dem Plzeň 2 – Slovany je vyprojekto-

vána v délce  689,80 m se šířkou 3,0 m 

plus zpevněné krajnice po obou stra-

nách v šířce 0,5 m.

Rozhodující část trasy cyklostezky 

leží na pozemcích ve vlastnictví fy-

zických osob, Státního pozemkové-

ho úřadu a Ředitelství silnic a dál-

nic, lávka je umístěna na pozemku 

Povodí Vltavy. Vztah k pozemkům je 

již vyřešen souhlasem vlastníků o 

budoucím prodeji, v současné době 

jsou od fyzických osob dokončovány 

výkupy pozemků. Na stavbu je vydá-

no pravomocné územní rozhodnutí. 

Se Státním pozemkovým úřadem a 

Ředitelstvím silnic a dálnic probí-

há jednání o majetkoprávním vypo-

řádání pozemků. Zároveň je vyřizo-

vána s vlastníky pozemků u silnice 

II/18020 agenda kácení mimolesní 

zeleně z důvodu zajištění rozhledo-

vých poměrů u výjezdu na tuto silni-

ci. Jedná se o podmínku, kterou po-

žaduje Policie ČR v rámci řízení na 

vydání stavebního povolení. 

Jak bylo řečeno, Městský obvod Pl-

zeň 2 – Slovany by rád usiloval o vy-

užití možnosti spolufi nancování pro-

jektu z evropských dotací, a to nejlé-

pe ve spolupráci s městem Starý Pl-

zenec. Celkové odhadované náklady 

na realizaci části cyklostezky nachá-

zející se na území MO Plzeň 2 – Slo-

vany jsou přibližně ve výši 5,4 mili-

onů Kč. V případě úspěšné žádosti 

o dotaci by to znamenalo, že nákla-

dy obvodu by dosahovaly „jen“ 15 %. 

Zbylých 85 % by bylo možné hradit 

v rámci některé z výzev operačního 

programu IROP. Tyto výzvy však stá-

le nebyly vyhlášeny, proto nyní pro-

bíhají zejména intenzivní jednání 

o možnostech společného postupu 

při podávání žádosti, kterých se mi-

mo zástupců MO Plzeň 2 – Slovany 

a Starého Plzence rovněž účastní i 

zástupci Útvaru koordinace evrop-

ských projektů města Plzně.

Příprava cyklostezky Koterov - Starý Plzenec pokračuje

Místostarosta Fluxa zpříjemnil 
prvňáčkům 20. ZŠ první školní den

Jít poprvé do školy je pro děti velkou událostí a emotivně tento den pro-
žívají také rodiče prvňáčků. Vedení s učiteli z 20. ZŠ se proto ze všech sil 
snažilo o to, aby si malí školáci odnesli ze zahájení školní docházky ty nej-
lepší vzpomínky.
První ročníky přivítal ředitel školy Pavel Kocián, se kterým přišel prvňáky 
do tříd navštívit také místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa. Ten 
také dětem popřál šťastné vykročení do nového školního roku a zároveň jim 
přinesl jako pozornost drobné dárky, ze kterých byli noví žáčci nadšeni. 
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HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ 
VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ

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

(převzato z webových stránek společnosti 

Čistá Plzeň „cistaplzen.cz“, která tuto službu zajišťuje)

M�STSKÝ OBVOD 2 – SLOVANY 

NED�LE  30. �íjna 2016 

�ÍSLO LOKALITA ULICE/UP�ESN�NÍ �AS 
P�ISTAVENÍ 

    kontejner �. 1   

1   Še�íkova – u fotbalového stadionu 8:00 – 9:00 

2   Hradišt� – za kone�nou MHD 9:10 – 10:10 

3   Na Vyhlídce – Božkov 10:20 – 11:20 

4   Hluboká – u potravin 12:20 – 13:20 

5   
St�ední cesta – k�ižovatka s 

Karafiátovou ulicí 
13:30 – 14:30 

6   
Jiráskovo nám�stí – bývalá to�na 

trolejbus� 
14:40 – 15:40 

7   
�apkovo nám�stí – vjezd k bývalé 

porodnici 
15:50 – 16:50 

NED�LE  6. listopadu 2016 

�ÍSLO LOKALITA ULICE/UP�ESN�NÍ �AS 
P�ISTAVENÍ 

    kontejner �. 2   

8   Pod Chalupami – Koterov 8:00 – 9:00 

9   U Jezu – Božkov 9:10 – 10:10 

10   Sladovnická – z Jiráskovy ulice 10:20 – 11:20 

11   Sporná – Plze�ská cesta 12:20 – 13:20 

12   Do Zámostí – autosalon Hyundai 13:30 – 14:30 

13   Táborská x Úslavská – hala LOKO 14:40 – 15:40 

V současnosti jsou na území ob-

vodu umístěny prakticky dva dru-

hy košů (netýká se typu a provedení 

koše, ale způsobu jejich primárního 

využití a obsluhy). Jednak se jedná o 

klasické koše na směsný komunální 

odpad a dále o koše primárně urče-

né na psí exkrementy. 

K tomu je nutno připomenout, že 

jak do koše určeného na psí exkre-

menty není zakázáno odkládat i ji-

ný směsný komunální odpad, tak psí 

exkrementy je možno bez obav odlo-

žit i do košů na směsný komunální 

odpad (současná právní úprava to 

umožňuje). Koše na psí exkremen-

ty tedy plní v nakládání s odpady 

funkci víceméně doplňkovou, zpra-

vidla se umisťují do lokalit, kde se 

předpokládá větší výskyt psů.  Vět-

šinou jsou doplněny držáky na sáčky 

na psí exkrementy.  V našem obvodě 

je nyní 55 košů na psí exkrementy a 

tuto službu nadále zajišťujeme, stej-

ně tak jako provoz košů na Božkov-

ském ostrově (20 ks).

Změnou systému nakládání s odpa-

dy došlo k přesunu největší části na-

kládání s komunálním odpadem na 

orgány s celoměstskou působností a 

služba je smluvně zajištěna společ-

ností Čistá Plzeň. To se týká i košů 

na směsný komunální odpad (niko-

li ale košů na psí exkrementy a ko-

šů v lokalitě Božkovský ostrov). Spo-

lečnost Čistá Plzeň v současnosti za-

jišťuje v našem obvodě obsluhu cel-

kem 257 košů.  Ty jsou vyváženy pod-

le harmonogramu s přihlédnutím k 

vytížení stanovišť a využití jednotli-

vých košů buď 1 x týdně (82 košů), ne-

bo dvakrát týdně (největší počet ko-

šů - 165). Nejvyužívanější koše se pak 

svážejí 3 x týdně (10 stanovišť).

Co se týká provedení košů v našem 

obvodě, ale i v městě Plzni,   může-

te se setkat s různými typy košů, ať 

už z hlediska vzhledu, tak i použité-

ho materiálu. Vyskytují se tu   ko-

še betonové, kovové, dřevěné s ko-

vovou vložkou i plastové koše. Růz-

norodost košů je způsobena jednak 

tím, že typ koše byl například ovliv-

něn svozovou fi rmou, případně při 

různých rekonstrukcích lokalit byl 

výběr košů přizpůsoben celkovému 

rázu rekonstrukce. Dětská hřiště s 

dřevěnými prvky pak byly doplňo-

vány dřevěnými koši s kovovou vlož-

kou. Do budoucna se zvažuje, že no-

vě pořizované koše by byly pořizová-

ny v Plzni jen v omezeném počtu pro-

vedení, přičemž by podle vhodnosti 

do jednotlivých lokalit byly zvoleny 

cca tři typy košů. Tento záměr je již 

ale zcela v působnosti orgánů s celo-

městskou působností ve spolupráci 

se společností Čistá Plzeň.

Ing. Jan Vajz – OŽP

Co byste měli vědět 
o odpadkových koších

KONÁNÍ SB�RNÝCH DN� NA POSEKANOU TRÁVU 

NED�LE 23.�íjna 2016 

1   Sladovnická – z Jiráskovy ulice 9:00 – 10:00 

2   Sporná – Plze�ská cesta 10:10 – 11:10 

3   Na Vyhlídce – Božkov 11:20 – 12:20 

4   Hluboká – u potravin 13:20 – 14:20 

5   St�ední cesta – k�ižovatka s Karafiátovou ulicí 14:30 – 15:30 

6   Do Zámostí - autosalon Hyundai 15:40 – 16:40 

7   Pod Chalupami – Koterov 16:50 – 17:50 

        

D�LEŽITÉ UPOZORN�NÍ 

UVEDENÉ �ASY JSOU ORIENTA�NÍ!!! 

PO NAPLN�NÍ SE KONTEJNER IHNED ODVÁŽÍ A NEBUDE JIŽ ZP�T P�ISTAVEN! 
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Systém umožňující našim obča-

nům odkládat vytříděné složky od-

padu funguje v našem obvodě již řa-

du let. V loňském roce došlo k důle-

žité změně, kdy sběr vytříděných 

složek komunálního odpadu je v 

rámci systému nakládání s komu-

nálním odpadem zajišťován od září 

2015 na celoměstské úrovni. 

Proto každoroční vyhodnocení 

kladných vlivů systému nakládání s 

vytříděnými odpady nezahrnuje ce-

lý kalendářní rok 2015, ale jen I - III. 

čtvrtletí (množství vytříděného od-

padu za čtvrtletí IV. bylo vykázáno 

už jen v rámci celého města Plzně, 

nikoli po jednotlivých obvodech). 

I tak jsou kladné dopady důsled-

ného třídění odpadů v našem obvo-

dě na životní prostředí přesvědčivé.  

Zejména jde o úsporu energie, která 

by jinak musela být vynaložena na 

výrobky, které  bychom museli vy-

rábět z prvotních surovin, ovšem 

díky třídění odpadu je získáváme 

z recyklované hmoty. Dále se klad-

ný ekologický efekt vyjadřuje ta-

ké v úspoře emisí CO2 – množství 

tohoto plynu s nepříznivým účin-

kem na životní prostředí by vznik-

lo, pokud by s odpady bylo nakládá-

no bez třídění.

Tyto úspory nám vyhodnocuje 

společnost EKO-KOM a.s., která se 

též významně podílí na krytí nákla-

dů za provoz systému sběru vytřídě-

ných využitelných složek komunál-

ního odpadu a vystavuje příslušné 

osvědčení o těchto úsporách. Na zá-

kladě množství odevzdaného třídě-

ného odpadu činí úspora, které bylo 

tříděním odpadu v našem obvodě do-

saženo, v uvedeném období:

úspora energie:   37  687 142 MJ

úspora emisí CO2:      1 608,030 t

Z uvedených čísel vyplývá, že dů-

sledným tříděním odpadů a jejich 

recyklací dochází ke zlepšování ži-

votního prostředí. Za to všem našim 

občanům, kteří důsledně třídí odpa-

dy, děkujeme. 

I když v příštích letech, vzhledem 

k přechodu na nový systém naklá-

dání s odpady, nebude úspora vy-

číslována za jednotlivé obvody, ale 

jen za celé město, věříme, že obča-

né našeho obvodu budou nadále 

přistupovat ke třídění odpadu stej-

ně zodpovědně.

    Ing. Jan Vajz

 OŽP

Třídění odpadů přispívá významně k úsporám energie a má kladný vliv na životní prostředí

Na území 2. plzeňského obvodu 

se o péči o veřejnou zeleň dělí dva 

subjekty:  Městský obvod Plzeň 

2 a Správa veřejného statku měs-

ta Plzně. 

Ta má na starosti péči o zeleň 

ve vesnických památkových zó-

nách Božkova a Koterova, park a 

lesopark na Homolce, Papírenský 

park, Mikulášský hřbitov,  Miku-

lášské náměstí a dále vybrané uza-

vřené vnitrobloky na Slovanech a 

Petrohradě. 

Převažujícími plochami z hledis-

ka péče o zeleň jsou plochy trávní-

ku, ať už je jeho kvalita jakákoliv.

Na výše uvedených lokalitách ve-

směs probíhá 5 sečí/rok (s výjim-

kou Mikulášského náměstí, kde se 

trávník seče 1x týdně a Papírenské-

ho parku a lesoparku Homolka, 

kde je naopak sečí méně). 

Protože příroda nám každý rok 

nachystá jiné podmínky, ne vždy 

je v silách správců a hlavně fi rem, 

které zajišťují údržbu, provedení 

seče v optimálním termínu vzhle-

dem ke  vzrůstu trávy.

V loňském roce v době velké-

ho přísušku nebylo prakticky od 

konce května do září potřeba se-

kat, naopak letošní rok ukazu-

je, že mnohým plochám by sluše-

lo sečí více.

Firmy v daných lokalitách tráví 

mnohdy více času, než je nezbytné 

pro kvalitní provedení prací. Musí 

se se stroji vracet na místa, která 

z důvodu parkování nebylo možné 

posekat najednou, a i tehdy nemají 

záruku, že neposekané místo bude 

prosté parkujících aut. 

Z tohoto důvodu vás žádáme: v 

případě, že se vám za stěračem 

auta objeví informační cedulka 

se žádostí o přeparkování po do-

bu probíhající seče, prosíme  o je-

jí respektování (zejm. se jedná o 

úzké uličky v Božkově: Okružní, 

Zahradnická, podél Letkovské ul. 

a v ul. K Bukové pod zastávkou 

trolejbusu). 

Firmě ušetříte čas, pomůžete 

zkvalitnit péči o travnaté plochy 

a sobě můžete ušetřit nepříjem-

nosti spojené s poškozením své-

ho vozu od odlétajících kamínků 

od sekaček.

Děkujeme vám.

 Za správce sídelní zeleně 

Ing. Lucie Davídková

Kvalitní údržba zeleně záleží 
i na spolupráci s občany

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,-
Mobil - 200 min, 20 sms,
 150MB za 249,-

www.trustnetwork.cz

Město Plzeň bude vy-

hlašovat grant na rekon-

strukci, výstavbu a opra-

vu sportovních zařízení za 

více než deset milionů ko-

run.  Jen ze slovanské po-

kladny půjde téměř mili-

on a půl. Kde skončí? V ru-

kou šikovných podnikate-

lů? Nebo sportovců, kteří 

se příkladně starají o mlá-

dež, handicapované nebo 

třeba seniory?

„Za mých mladých let si 
sportovci stavěli hřiště sami. O ví-
kendech tahali kolečka s cihlami a 
házeli lopatou,“ komentuje připra-

vovaný grant na opravu a výstav-

bu sportovišť třiašedesátiletý Jo-

sef  Fiala z Bručné. „Jenže takoví už 
nejsou, všichni jsou v práci od 
šesti do večera a kdo 
opraví slovan-
ský velodrom 
nebo kurty 
pod Homol-
kou? A kdo 
zaplatí be-
ton? Rodiče 
nebo spor-
tovní kluby 
z příspěv-
ků?“ lamen-

tuje nad dneš-

ním světem bý-

valý sportovec.

V Plzni jsou dnes stov-

ky sportovních oddílů, ně-

které vlastní rozsáhlá sportoviš-

tě a fungují z pronájmů nebo pří-

spěvků svých členů. Jiné jsou mé-

ně zaměřeny na komerci  a nema-

jí movité mecenáše.  Taková spor-

toviště chátrají a časem by mohla 

přestat sportovcům sloužit úplně. 

Právě pro ty je grant určen. 

„Na žadatele čekají přísná, ale 
spravedlivá pravidla,“ vysvětluje 

rozdělení peněz 

sportovním oddí-

lům místostarosta 

Slovan Roman An-

drlík, který je zá-

roveň předsedou 

Komise spor tu 

Magistrátu města 

Plzně.  „Například 

musejí ze svého 

přispět kofinan-

cováním alespoň 

15 procenty a ni-

kdo nedostane ví-

ce než 500 tisíc korun.“

O rozdělení peněz tohoto gran-

tu rozhodne devítičlenná komise. 

Posuzovat jednotlivé projekty bu-

dou podle přesně určených krité-

rií tak, aby dota-

ci nemohl nikdo 

zneužít. 

„Sportovci ze 
Slovan si tako-
vý grant za-
slouží,“ popi-
suje místosta-

rosta Roman An-
drlík.  „A hlavně 
ti, kteří sport ne-
dělají jen pro pe-
níze, ale vychová-
vají a trénují malé 

sportovce.“
D o t a č n í 

program s ná-

zvem Rekon-

strukce, oprava 

a výstavba spor-

tovních zařízení, 

areálů a souvisejí-

cí infrastruktury na území města 

Plzně bude vyhlášen v následují-

cích měsících.  

Informace a rady, jak správně za-

žádat o grant, najdete poté na in-

ternetových stránkách města Plz-

ně i MO Plzeň 2-Slovany.

Dotace na sportoviště - 
Rozhazování peněz, 
nebo dobrá investice?



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 

Šeříkové ulici;

• blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let 

věku a více;

• slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, smaragdové, diamanto-

vé, kamenné, 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  26.10. a 30.11.2016 od  16 do 19 hodin. 

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

sí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro ob-

čany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé spole-

čenské akce a obřady:

 

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich život-

ního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit 

níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a 

předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-

mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předsti-

hem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občan-

ský průkaz  a oddací list manželů. 
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Možná to nevíte, ale plzeňská 

knihovna patří mezi nejstarší kul-

turní instituce ve městě. Byla zalo-

žená již koncem r. 1876 jako Obecní 

knihovna města Plzně a už za rok 

měla ve svém fondu 3 800 knih. V té 

době mělo město asi jen 30 tisíc oby-

vatel. Jak se postupem času rozšiřo-

valo, začaly vznikat první pobočky 

z knihoven připojených obcí.

V r. 1954 měla knihovna dokonce 

i dva bibliobusy (pojízdné knihov-

ny), které objely denně 6 -7 vesnic 

Sušicka, Klatovska a Domažlicka.

Během dalších let prošla plzeňská 

knihovna  řadou změn a nekoneč-

ným stěhováním, až v dubnu 1960 

zakotvila v ulici B. Smetany. Dnes 

k ní patří 11 velkých knihoven s ce-

lotýdenním provozem, 12 poboček 

a jeden bibliobus. Podle statistik v 

současné době využívá jejich služeb 

každý šestý obyvatel Plzně.

  Za obvodní knihovnu Slovany

     Ingrid Posoldová

Letos je to přesně 140 let  DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 17.09.2016 oslavili diamantovou svatbu manželé František a Marie 
Suchomelovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a 
štěstí na další společné cestě životem popřál místostarosta MO Plzeň 2 – 
Slovany Mgr. Pavel Janouškovec a zástupci odboru sociálního.

V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, 

lze se na tento slavnostní  obřad přihlásit osobně na odboru sociál-

ním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit ní-

že otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 

83, 307 53 Plzeň. 

Termín slavnostního obřadu v roce 2016:  

22.11.2016 

Podpis rodiče
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V Plzni se do ulic začínají vra-

cet strážníci-okrskáři, kteří mají 

přispět k zajištění bezpečnosti a 

pořádku. První z nich budou na-

sazeni do terénu začátkem září, 

působit začnou zejména v okra-

jových částech města, postup-

ně obsadí i ostatní lokality. Jde 

o další krok v naplňování nové 

koncepce Městské policie Plzeň, 

kterou schválilo Zastupitelstvo 

města Plzně v loňském roce.

„Chceme, aby se strážník - okrs-
kář stal pro občana jistotou, pomá-
hal mu řešit záležitosti spojené s 
oblastí bezpečnosti a pořádku. Bu-
dete-li znát člověka, který má na 
starost Vaši lokalitu, posílí to i cel-
kovou důvěru v městskou policii,“ 
uvedl primátor města Plzně Mar-

tin Zrzavecký. 

Když na počátku ledna roku 2009 

Plzeň spustila tehdy ojedinělý bez-

pečnostní projekt pod názvem „Bez-

pečné město“, který byl zaměřen na 

spokojenost občana–zákazníka v ob-

lasti bezpečnosti a veřejného pořád-

ku, bylo území města rozděleno na 

více než 60 okrsků. Ty měly sice při-

děleny své strážníky-okrskáře, ale 

ti z kapacitních důvodů vykonávali 

roli spíše administrátora. Aby bylo 

možné plně naplnit fi lozofi i projek-

tu, dnes již nazvaného Bezpečná Pl-

zeň, byl počet okrsků snížen na 30 s 

důrazem na jejich faktické naplnění 

strážníky-okrskáři. Strážníci-okrs-

káři nově pokryjí okrsky zejména v 

okrajových částech města.   Postup-

ně budou obsazovány další okrsky. 

Na pozici strážníků-okrskářů byli 

vybráni starší, zkušení, komunika-

tivní strážníci. 

„Okrskáři budou mít na starosti 
každý pouze určitou svěřenou loka-

litu, tu by měli znát, vědět, kde jsou 
problémová místa, budou mít o svém 
rajónu dokonalý přehled, čímž zís-
kají takzvanou osobní a místní zna-
lost. V rámci své pochůzkové činnos-
ti budou úzce spolupracovat zejména 
s občany těchto lokalit, přenášet in-
formace o aktuálním stavu ve věcech 
místních záležitostí veřejného pořád-
ku přímo dotčeným orgánům města, 
starostům jednotlivých obvodů,  Po-
licii ČR a ostatním orgánům veřejné 
moci,“ dodal Karel Mach.

Na strážníka-okrskáře se budou 

moci lidé obrátit s širokou škálou 

problémů, týkajících se například 

volně pobíhajících psů, nepořádku 

v ulicích, černých skládek, problé-

mů v dopravě, upozornit je rovněž 

mohou na skupinky lidí, které ob-

těžují ostatní, na rušení nočního 

klidu a mnoho dalšího.  Ve svých 

okrscích budou strážníci-okrská-

ři k zastižení prakticky každý den, 

od pondělí do pátku. Kontaktovat je 

budou moci občané s žádostí o po-

moc, či radu, a to buď osobně nebo 

elektronicky e-mailem.

Každý strážník - okrskář bude mít svůj rajón

 Obyvatele Hab-

rovy ulice možná 

dnes 14. září vydě-

sily houkající siré-

ny hasičských vo-

zidel. K domovu sv. 

Aloise se sjely hned 

čtyři. Tentokrát se 

jednalo o taktické 

cvičení, jehož cí-

lem bylo ověření 

praktických postu-

pů jednotek požár-

ní ochrany při požáru vícepodlažní 

budovy. Nacvičovala se součinnost 

profesionálních jednotek s dobro-

volnými hasiči při prostorové eva-

kuaci i za použití výškové techniky. 

Prověřen byl i personál domova s 

pečovatelskou službou. I když všich-

ni zúčastnění v prověrce prokázali 

odbornou kvalitu a zásah zvládli, 

doufáme, že jejich dovednosti bu-

deme v běžném životě potřebovat 

co nejméně.  

V domově s pečovatelskou 
službou sv. Aloise nehořelo
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Od 1. 1. 2016 je v platnosti vyhláška 

č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákla-

dů na vytápění a společnou přípra-

vu teplé vody pro dům, která mění 

výpočet nákladů na teplo v bytových 

domech. Podstatou nového způsobu 

rozúčtování je nové stanovení pro-

centního vyjádření tzv. základní a 

spotřební složky, dále je nově upra-

vena výpočtová metoda při rozdí-

lech v nákladech na vytápění. 

Platba za teplo v bytových domech 

je tvořena dvěma složkami – základ-

ní a spotřební. První z nich nezo-

hledňuje míru vytápění jednotli-

vých bytů – je rozdělena mezi pří-

jemce služeb podle poměru velikosti 

započitatelné plochy bytu nebo ne-

bytového prostoru k celkové započi-

tatelné podlahové ploše bytů a neby-

tových prostor v zúčtovací jednotce. 

Výši složky spotřební pak lze ovliv-

nit regulací topení, do konce roku 

2015 mohla základní složka předsta-

vovat 40 až 50 procent celkových ná-

kladů, vlivem nové vyhlášky to mů-

že být 30 až 50 procent. 

Podle pravidel, která platila do 

konce minulého roku, mohly do-

mácnosti s nízkou spotřebou tep-

la ve srovnání s průměrem celého 

domu uspořit až 40 procent nákla-

dů. Nová vyhláška zajistí, že nyní 

oproti průměru ostatních bytů ušet-

ří maximálně 20 procent. Majitel či 

nájemník bytu bude nyní muset za-

platit čtyři pětiny průměrné spotře-

by ostatních obyvatel domu, a to i v 

případě, že by se v jeho bytě vůbec 

netopilo. Limit ve výši 40 procent do-

sud platil také pro domácnosti, kte-

ré to s vytápěním přehánějí. Lidé 

obývající byty s výrazně vyšší spo-

třebou průměrné náklady domu do-

sud přeplatili maximálně o 40 pro-

cent. Hranice se s novou vyhláškou 

zvýšila na 100 procent, celkový účet 

za přetápění tak může být proti prů-

měru až dvojnásobný. 

Rozúčtování nákladů na centrál-

ní vytápění by mělo být spraved-

livější, nová pravidla mají pomo-

ci těm, kteří své byty ve srovnání 

s dalšími obytnými jednotkami v 

domě vytápějí průměrně – tedy ani 

nepřetápějí, ale ani teplem nešetří. 

Podrobné informace k této proble-

matice lze najít v metodickém po-

kynu, který vydalo Ministerstvo pro 

místní rozvoj.

Zajišťujeme 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.cz

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

Nová vyhláška na rozúčtování nákladů na teplo 

   
 
 

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                        
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Již čtrnáctý ročník 

tradičního Adventní-

ho zpívání na Slova-

nech se blíží a zájem-

ci o vystoupení už mo-

hou zasílat přihlášky. 

Stejně jako v minulém 

ročníku si pěvecké sou-

bory mohou vybrat, 

zda chtějí účinkovat u 

rozsvíceného vánoční-

ho stromu u slovanské 

radnice, anebo vystou-

pit v kostele Panny Ma-

rie Růžencové na Jirás-

kově náměstí.

Termíny Adventního 

zpívání budou drženy 

opět v pondělky a stře-

dy od 16:30 nebo 17:00 

hodin. Podrobný roz-

pis si můžete prohléd-

nout na přihlášce (viz 

tabulka níže).

Adventní zpívání bude před radnicí i v kostele

Sbory mohou vystoupit i před 

rozsvícením vánočního stromu

Vánoční strom před slovanskou 

radnicí se bude slavnostně rozsvě-

covat tradičně na první adventní 

neděli, letos s termínem 27. listo-

padu v 17:00 hodin.

Slavnostnímu rozsvícení bude 

předcházet kulturní program od 

15:00, jehož součástí se může stát i 

váš pěvecký sbor. 

Vánoční charitativní trhy v Ko-

terově

Další akcí, kterou druhý městský 

obvodu před Vánocemi bude pořá-

dat, jsou charitativní trhy v Kotero-

vě.  Již čtvrtý ročník trhů se uskuteč-

ní v neděli 11. prosince od 13 ho-

din. Budeme velice rádi, pokud by 

váš pěvecký sbor podpořil i tuto ak-

ci a přijel vystoupit. Zajišťujeme zde 

pódium a profesionální ozvučení. 

Chcete se přihlásit?

Zájemci, kteří by rádi vystoupili 

na jedné či více z našich akcí, mo-

hou vyplněnou přihlášku poslat na 

naši adresu nebo donést do poda-

telny ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Při-

hlásit se lze i elektronicky (přihláš-

ka ke stažení na webu umo2.plzen.

eu). Elektronické přihlášky zasílej-

te na adresu honzikovaiv@plzen.

eu. Přihlásit se můžete nejpozději 

do 14. 11. 2016.

 
 

P�ihláška ke 14. Adventnímu zpívání 2016 
 

Datum Hodina  Soubor Vedoucí Kontakt 
(e-mail, telefon) 

Po�et 
ú�inkujících  

16:30     28.11. 

Radnice 17:00     

16:30     30.11. 

Radnice 17:00     

16:30     5.12. 

Kostel 17:00     

16:30     7.12. 

Radnice 17:00     

16:30     12.12. 

Kostel 17:00     

Váno�ní zpívání s �eským rozhlasem  14.12. 

Radnice 

18:00 
    

16:30     19.12. 

Kostel 17:00     

16:30     21.12. 

Radnice 17:00     

Další vánoční akce
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Příběh Jany z Arku byl 

na jevišti ztvárněn mno-

hokrát, scénické oratori-

um švýcarského skladate-

le Arthura Honeggera Jana 

z Arku na hranici je však 

zcela ojedinělým, inscenač-

ně velmi náročným dílem. 

Divadlo J. K. Tyla ho uved-

lo poprvé ve své historii 4. 

června na Nové scéně. Re-

žisér Tomáš Pilař pojímá 

dílo jako multižánrovou, 

všechny smysly oslovující 

inscenaci, na které se podí-

lejí soubory opery a baletu, 

ale i členové souboru muzi-

kálu a činoherci. 

Děj oratoria je soustředěn 

do posledních okamžiků  ži-

vota Panny orleánské, kdy 

mladičké mučednici pro-

bíhají před očima klíčové obrazy z 

jejího života. V mluveném partu ti-

tulní postavy Jany z Arku alternuje 

operní pěvkyně Ivana Klimentová s 

herečkou Klárou Kovaříkovou. Bra-

tra Dominika působivě ztvárnil Ja-

roslav Someš. O pěvecké party se dě-

lí sólisté Radka Sehnoutková, Ivana 

Šaková, Ivana Veberová, Jana Foff  

Tetourová, Alžběta Vomáčková, To-

máš Kořínek, Jevhen Šokalo, Fran-

tišek Zahradníček, Pavel Horáček a 

Dalibor Tolaš. 

Nejbližší reprízy jsou naplánová-

ny na 11. a 27. 10. a 9., 15. a 23. 11. 

2016, vždy od 20:00 hodin.

 
P�ihláška na vystoupení p�i Váno�ních charitativních trzích v Koterov� 

V ned�li 11.12. 2016 
 

Hodina  Soubor Vedoucí Kontakt 
(e-mail, telefon) 

Po�et 
ú�inkujících  

13:00     

13:30     

14:00     

14:30     

15:00     

15:30     

16:00     

16:30     

 
P�ihláška na vystoupení p�ed slavnostním rozsvícení váno�ního stromu na Slovanech 

V ned�li 27.11. 2016 
 

Hodina  Soubor Vedoucí Kontakt 
(e-mail, telefon) 

Po�et 
ú�inkujících  

15:00     

15:30     

16:00     

Jana z Arku na hranici  
V pondělí dne 28. 11.2016 od 18  ho-

din  se na Nové scéně Divadla J. K. 

Tyla uskuteční Benefi ční koncert 

pod názvem Miminka do dlaně – V 

rukách andělů ve prospěch Neona-

tologického oddělení Fakultní ne-

mocnice v Plzni. Na koncertu vy-

stoupí Pěvecký sbor Andílci, známé 

osobnosti, ale také původně před-

časně narozené děti. 

V České republice se ročně na-

rodí až 9 000 dětí předčasně, každé 

desáté miminko je tedy nedonoše-

né. Neonatologická péče v ČR je v 

celosvětovém měřítku na špičkové 

úrovni a díky tomu se mohou tisí-

ce rodin radovat ze svých potomků 

původně předčasně narozených. 

Na projektu benefi čního koncertu 

spolupracují Fakultní nemocnice, 

Neonatologické oddělení, Nedo-

klubko, z.s., Centrum umění a 

pohybu, Divadlo J. K. Tyla a Stu-

dio Tečka. Koncert Miminka do 

dlaně – V rukou andělů podpořil 

Magistrát Města Plzně záštitou 

primátora Martin Zrzaveckého 

a prvního náměstka Martina Ba-

xy. Vstupenky na akci je možno 

zakoupit na 

www.plzenskavstupenka.cz. 

Mezinárodní den předčasně na-

rozených dětí se slaví 17. listopadu. 

Jeho symbolem je purpurová bar-

va. Po celém světě se rozsvítí hlav-

ní památky, důležité budovy i divy 

přírody purpurovou barvou a lidé 

sdílejí příběhy dětí, které se naro-

dily o několik týdnů nebo dokonce 

měsíců dříve, než měly. 

Nesmírně si vážíme lékařské pé-

če, kterou Neonatologické oddělení 

poskytuje našim miminkům a prá-

vě benefi čním koncertem Miminka 

do dlaně – V rukách andělů chceme 

říci - DĚKUJEME VÁM.

 Jen díky vašim rukám se do živo-

ta vracejí naše miminka do dlaně.

     

  Veronika Hřebejková,  

Nedoklubko,z.s.

Miminka do dlaně - V rukách andělů



Plzeň uvolní 13 milionů korun na 

přípravu projektové dokumentace 

nového zázemí Archivu města Plz-

ně. Ten nyní sídlí v nevyhovujících 

prostorách his-

torické budovy 

ve Veleslavíno-

vě ulici, a pro 

svůj provoz má 

výjimku. No-

vé sídlo by měl 

získat v upra-

veném objektu takzvané haly Bra-

tislava v areálu bývalého pivovaru 

Světovar. Vedle samotného archivu, 

jenž má v současné době zhruba 4150 

běžných metrů archiválií a v přípa-

dě knihovny přes 1500 běžných met-

rů odborných publikací, by měla být 

v upravené budově také centrální 

spisovna Magistrátu města Plzně a 

spisovna Odboru stavebně-správní-

ho, celkem se jedná o 9160 běžných 

metrů archiválií a dokumentů. 

K dispozici už je studie proveditel-

nosti, která v hrubých rysech ově-

řila možnost využití právě objek-

tu B9 haly Bratislava pro potřeby 

archivu. Studie navrhuje přístav-

bu objektu, díky níž bude kapacita 

úložných prostor dostatečná včetně 

střednědobé rezervy. Rezerva, s níž 

studie počítá, představuje dalších 

5840 běžných metrů, tedy při celko-

vém průměrném ročním přírůstku 

270 běžných metrů bude mít město 

potřebné prostory na dalších při-

bližně 20 let.
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Žádost o dotace na nákup lesní 

techniky odsouhlasila Rada měs-

ta Plzně. Nové stroje potřebuje pro 

svou práci Správa veřejného statku 

města Plzně, jež hospodaří na zhru-

ba šesti hektarech lesních školek a 

ročně produkuje 500 tisíc lesních sa-

zenic. Školkařské stroje pro výsev a 

vyzvedávání sazenic jsou zhruba 50 

let staré a velmi poruchové. Na je-

jich obměnu město potřebuje 1,47 

milionu korun, polovinu by mohlo 

získat díky dotaci.  

„Bylo by to z Programu rozvoje 
venkova České republiky na období 
2014 až 2020, jehož třetí kolo vyhlá-
silo ministerstvo zemědělství. Popr-
vé je možné z těchto zdrojů čerpat i 
prostředky na nákup techniky pro 
hospodaření v lesních školkách, mez-
ním termínem pro podání žádosti je 
31. říjen,“ uvedl ekonomický náměs-

tek primátora Pavel Kotas. 

Správa veřejného statku převza-

la lesní školky po svém založení od 

Lesního závodu Plzeň Západočes-

kých státních lesů a odkoupila starší 

školkařské stroje pro výsev a vyzve-

dávání lesních sazenic. V roce 2008 

nakoupilo město s využitím  dotace 

traktor, z vlastních prostředků me-

ziřádkovou chemickou plečku, hlav-

ní školkařské stroje jsou však stále 

původní a zastaralé. 

Jako náhradu stávajících již poru-

chových a pro moderní technologie 

nevhodných strojů navrhuje správa 

veřejného statku pořízení univer-

zálního pětiřádkového secího stro-

je pro všechny druhy osiva lesních 

dřevin, dále nákup univerzálního 

pětiřádkového zasypávače substrá-

tu a pětiřádkového vyorávače saze-

nic. S realizací projektu se počítá 

v příštím roce. Celý projekt by byl 

předfi nancován z rozpočtu města. 

Nová technika v lesních školkách  Archiv bude mít nové sídlo

Plzeň se chce stát jedním z prv-

ních měst v České republice, které 

otestuje koncepci sociálního bydle-

ní na svém území a využije k tomu 

přístup Housing First. Ten počítá s 

tím, že město poskytne byty lidem 

bez střechy nad hlavou. Vychází tak 

z předpokladu, že pokud má člověk 

kde bydlet, je schopný řešit další své 

problémy. O dotaci na pilotní tes-

tování požádá město Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR, podá-

ní žádosti schválili zastupitelé. Po-

kud západočeská metropole uspěje, 

spustí realizaci projektů od 1. led-

na 2017, využije přitom nejméně 35 

vlastních bytů.   

„Hlavním cílem projektu bude re-
vize stávajícího systému ‚sociálního 
bydlení‘ ve městě Plzni a nastavení 
systému nového, v kontextu schvále-
né Koncepce sociálního a dostupného 
bydlení statutárního města Plzně na 
roky 2016 až 2020. V rámci magistrát-
ního odboru sociálních služeb, který 
má koordinaci sociálního bydlení v 
kompetenci,  dojde k navýšení o 4 so-
ciální pracovníky se specializací na 
práci s nájemníky sociálních bytů. V 
průběhu projektu budou rovněž vy-
tvořeny potřebné metodiky pro jed-
notnou sociální práci. Město tím zís-

ká know-how a zkušenosti v oblasti 
sociálního bydlení,“ přiblížila ná-

městkyně pro oblast školství a soci-

álních věcí Eva Herinková.  

Maximální výše dotace, kterou bu-

de možné získat, je 15 milionů ko-

run. Finanční spoluúčast obce je 5 

procent, maximální spoluúčast měs-

ta Plzně tak bude ve výši 750 tisíc ko-

run, a to za celou dobu trvání pro-

jektu, tedy pro léta 2017 až 2019. Nej-

větší část dotace poslouží na úhradu 

mezd pro nové sociální pracovníky, 

tedy pro čtyři osoby na hlavní pra-

covní poměr po dobu 33 měsíců, a s 

tím související úvazek pro garanta 

koncepce a expertní služby. 

„Očekávaným přínosem projektu 
bude odzkoušení systému sociální-
ho bydlení – propojení bydlení se so-
ciální prací. Budou vytvořeny perso-
nální a odborné kapacity pro práci 
s lidmi ohroženými bytovou nouzí, 
mezi které město zahrnuje osoby na 
začátku a po skončení své profesní 
kariéry, samoživitelky a samoživi-
tele, seniory, osoby se zdravotním 
postižením, nízkopříjmové domác-
nosti a osoby znevýhodněné na trhu 
bydlení z důvodu své národnosti, ra-
sy či náboženství,“ doplnila rezortní 

náměstkyně.

Město otestuje koncepci sociálního bydlení

Jenom za uply-

nulé čtyři roky 

investoval Plzeň-

ský kraj na pod-

poru hasičů a po-

licistů téměř 94 

milióny korun.  

Plných 37 756 000 

korun přitom 

získal Hasičský 

záchranný sbor 

Plzeňského kra-

je a necelých 6,5 

milionů připadlo 

pro Krajské ře-

ditelství Policie 

ČR. A právě tyto 

dvě složky ještě 

se Zdravotnic-

kou záchrannou 

službou Plzeň-

ského kraje se představily v areálu 

hasičů v Plzni na Košutce s nejno-

vější technikou v rámci integrova-

ného záchranného systému.

Díky příspěvku kraje mohlo být 

pořízeno například  Mobilní moni-

torovací centrum, jehož vybavení  

obsahuje: kamery na hydraulickém 

stožáru, kamery s vysokým rozliše-

ním na otočných hlavicích, IR re-

flektory pro přisvícení v 

nočním provozu, kamery 

na přilby policistů, zaříze-

ní pro příjem video signálu 

z vrtulníku Policie ČR.

Chloubou krajských ha-

sičů je zase automobilový 

žebřík na podvozku Iveco 

s dostupnou výškou až 42 

metrů, který je vybaven 

sklápěcím posledním dí-

lem žebříkové sady.  Také 

Zdravotnická záchranná 

služba byla v posledních le-

tech velmi dobře vybavena 

potřebnou technikou. Ať už 

se jedná o Transportní pří-

stroje pro umělou plicní 

ventilaci pro různé věko-

vé kategorie, přístroje na 

monitoring životních funk-

cí Corpuls3 nebo transportní 

izolátor tzv. biovak, který je 

určen pro ošetřování pacien-

tů s podezřením na vysoce na-

kažlivou nemoc.

Kvalitnější technika pro integrovaný záchranný systém   

VVozidlo pro hromadné událostiozidlo pro hromadné události

MMobilní monitorovací centrumobilní monitorovací centrum

ŽŽebříkebřík
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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 

Jak poznávat přírodu s malými dětmi? 

Nejen při stěhování sportovního 

gymnázia z Táborské 28 do areálu 

na Vejprnické 56, ale i v průběhu 

měsíce září bylo naší škole velkým 

pomocníkem Středisko služeb ško-

lám, Částkova 691/78, Plzeň (dá-

le SSŠP). 

Služby SSŠP nám ochotně nabí-

dl jeho ředitel Ing. Tomáš Vlášek. 

Při přemístění školy nám po něko-

lik měsíců pomáhal s organizač-

ním zajištěním stěhování, zúčast-

ňoval se pracovních schůzek se stě-

hovacím týmem, zajistil potřebné 

ochranné pomůcky, pomohl s rea-

lizací slavnostního otevření nové 

školy a mnohým dalším. 

S ekonomickými záležitostmi 

nám rovněž ochotně pomohla hlav-

ní ekonomka SSŠP   I. Egermai-

erová.  

Za pomoc patří můj velký dík Ing. 

Vláškovi a  Ivaně  Egermaierové a 

věřím, že i naše další spolupráce 

bude neméně příkladná.    

Mgr. Milena Majerová, 

ředitelka Sportovního gymnázia

Středisko služeb školám 
je skutečným pomocníkem  

Chodí vaše děti rády ven? Chtějí 

zažít dobrodružnou výpravu, a při-

tom vyhledávat a rozpoznávat rost-

liny a živočichy typické pro vaše 

okolí? Možná se na výlet do přírody 

vydají s některým z pedagogů, který 

se zúčastnil cyklu přírodovědných 

expedic v Plzni.

Asociace lesních mateřských škol 

navázala na předchozí úspěšné roč-

níky přírodovědných expedic v růz-

ných krajích ČR a díky podpoře Na-

dačního fondu Zelený poklad uspo-

řádala i v roce 2016 výpravy do pří-

rody, tentokrát pro pedagogy všech 

mateřských škol v Plzni. 

Paní učitelky, učitelé, ale i průvod-

ci z lesních školek, se na jaře moh-

li vydat po stopách bobrů, kteří za-

nechávají stopy podél řek. Poté se 

konala přírodovědná expedice s té-

matem houby a na podzim také kor-

moráni. Pozorovalo se ale vše, co ko-

lem lezlo, běželo, plazilo se či letělo. 

Přesně, jak to baví děti. 

Expedice byly vedeny tak, aby je 

pak dospělí pro děti mohli připra-

vit. Výpravu za houbami vedl pan 

Zdeněk Hájek, jehož telefonní číslo 

mají uložené i ve Fakultní nemoc-

nici v Plzni pro případné konzulta-

ce při otravě houbami. Jarní bob-

ří a podzimní ptačí expedice vedla 

Michaela Kopečková, předsedkyně 

sdružení Ametyst, odpovědná za 

odborné práce v programu Ochra-

na přírody. 

Cílem vzdělávání pedagogů je zvý-

šit přírodovědnou gramotnost do-

spělých, kteří pracují s dětmi, a sdí-

let s nimi myšlenku, že přímý kon-

takt s přírodou je nenahraditelný. 

Pedagogové si mohli o pobytu ven-

ku za každého počastí povídat i s 

didaktičkou letošního plzeňského 

cyklu Mgr. Veronikou Formánko-

vou, spoluzakladatelkou lesní škol-

ky Větvička, která se na pořádání 

expedic významně podílela. 

O dalším vzdělávání se můžete 

dozvědět na webových stránkách 

www.lesnims.cz. Kurzy pro pedago-

gy i rodiče pořádá Asociace lesních 

MŠ po celé České republice.

Pokud Vás zaujala podpora NF 

Zelený poklad, který v regionu vý-

znamně pomáhá   čelit odcizování 

dětí od přírody, více informací na-

leznete na stránkách 

www.zelenypoklad.org.

–   š i roký  výbě r  pov lečen í
–   kva l i t n í  p ř i k r ývky
–   pohod lné  po l š tá ře
–   hebké  ručn í ky

w w w . s c a n q u i l t . c z

  10% s l e v a 
          na celý nezlevněný sortiment
             s l e v a  p l a t í  d o  2 4 . 1 2 . 2 0 1 6

O C  O L Y M P I A  •  N C  P L A Z A
O C  G A L E R I E  S L O V A N Y 
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Arboretum Sofronka v Plzni - 

Bolevci, svého času jediné vědec-

ko-výzkumné lesnické pracoviš-

tě v České republice zabývající 

se evolucí lesa, slaví 60 let své 

existence. Založit světovou sbír-

ku borovic se v roce 1956 rozho-

dl Karel Kaňák. Soubor se stal 

jedním z největších na euroa-

sijském kontinentu, nejstarším 

stromem je 270 let stará boro-

vice. Zakladateli Sofronky byla 

dnes přímo v arboretu odhalena 

busta od sochaře Bartoloměje 

Štěrby. Arboretum získalo i no-

vou knihu „Arboretum Sofron-

ka 1956 – 2016“.

Sofronka je od roku 2010 odbor-

ným výzkumným pracovištěm 

Správy veřejného statku města Plz-

ně, myšlenky na přechod arboreta 

pod správu města byly ale dlouho-

dobé, prakticky od konce 80. let mi-

nulého století.  Oslavy 60. výročí za-

ložení arboreta doprovodil křest no-

vé publikace o Sofronce. Autorem je 

syn zakladatele Jan Kaňák, součas-

ný vedoucí areálu.  

Převodem pod město Plzeň se změ-

nila i náplň a koncepce arboreta. 

Výzkumná činnost ustoupila do po-

zadí, areál se otevřel veřejnosti a 

vzdělávání mládeže se zaměřením 

na nový obor – lesní pedagogiku. 

První velkou investicí města bylo 

oplocení komplexu a především vy-

budování naučené stezky o borovi-

cích. Od roku 1956 do dnešní doby 

bylo na ploše přibližně 22 hektarů 

vysázeno 61 druhů borovic z celého 

světa a tato sbírka se stala jednou 

z největších na euroasijském kon-

tinentu. V současné době je repre-

zentativně zastoupeno 16 druhů bo-

rovic, které se ve výsadbách úspěš-

ně adaptovaly, plodí a přirozeně se 

zmlazují. Dalších 14 druhů přežilo 

v jednom nebo několika exemplá-

řích. Ostatní zkoušené druhy vy-

hynuly buď po první zimě, případ-

ně během několika let.

Areál se v posledních letech vý-

razně rozvíjí. „V roce 2014 byl ote-

vřen zookoutek s dančí zvěří, tam je 

možné ze dvou pozorovatelen zvěř 

sledovat. Pro lesní pedagogiku je 

nejvíce využívána takzvaná ‚pís-

ková učebna‘, tedy upravený pro-

stor k venkovnímu vyučování vy-

bavený tabulí, dubovými křesílky a 

stolky, imitující třídu v lesním pro-

středí,“ uvedl Richard Havelka, ve-

doucí Úseku lesů, zeleně a vodního 

hospodářství ze Správy veřejného 

statku města Plzně.

Děti mají oblíbené takzvané „klá-

diště“, pospojované pokroucené 

akátové klády, na kterých cvičí 

svou obratnost. V areálu jsou i dal-

ší prvky vhodné pro lesní pedago-

giku. „Stanoviště ‚strom‘ je umíst-

něné pod nejstarší borovicí v ar-

boretu, která i po zásahu bleskem 

přežila už 270 let. U ‚stromofonu‘ 

si děti mohou vyzkoušet akustic-

ké vlastnosti dřeva. Pochopí tak, 

proč se dřevo používá i při výrobě 

hudebních nástrojů,“ doplnil Ri-

chard Havelka.

Ke vzdělávání využívají školy ta-

ké dva rybníky. Na menším z nich, 

rybníku Rozkopaném, jenž zarůstá 

rašeliníkem, byl vybudován dubo-

vý povalový chodník na pilotech, 

kde je možné pozorovat mokřadní 

ekosystémy. Rybník Vydymáček je 

nově vybaven molem, jehož součás-

tí je otvor do rybníka se sítí, tak-

zvaný haltýř. Tam je možné umístit 

různé druhy ryb a při výuce je vy-

lovit a názorně žákům ukazovat. V 

roce 2014 byla v arboretu Sofronka 

otevřena naučná stezka o včelách a 

včelařství. Tvoří ji pět stanovišť s 

deseti panely, její součástí je funkč-

ní prosklený úl. Stezka byla v letoš-

ním roce doplněna takzvaným klá-

tem, což je replika původního úlu 

z dutého stromu a domkem pro lé-

čebnou relaxaci. Včelí stezku i její 

doplňky spolufi nancoval Městský 

obvod Plzeň 1.

Areál je lidem běžně otevřen v 

pracovních dnech od 8 do 15:30 ho-

din, ale také při různých akcích. 

Kromě Dne lesa na Sofronce je to 

celorepubliková akce v červnu Ví-

kend otevřených zahrad nebo jarní 

procházka pro rodiny Vítání jara 

aneb z Rybárny na Sofronku. Pra-

covníci arboreta také standardně 

připravují program lesní pedago-

giky pro mateřské a základní ško-

ly z Plzně a okolí.

Kompletní informace o arboretu 

včetně připravovaných akcí jsou 

dostupné na www.sofronka.cz.
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