
Rekonstrukce železničních mos-

tů uzavře na víc než rok a půl Mi-

kulášskou ulici. Rozsáhlá výluka 

zasáhne MHD i ostatní dopravu a 

potrvá až do září příštího roku. 

Úplná uzavírka Mikulášské uli-

ce v oblasti hlavního vlakového 

nádraží bude platit pro veškerou 

silniční dopravu včetně autobuso-

vých a trolejbusových linek MHD. 

Místem budou projíždět s omeze-

ním jen tramvaje

Ke změnám tras dojde u trolejbuso-

vé linky 12 a autobusových linek 35, 

57, N2 a N5. Trolejbusová linka 12 bu-

de v úseku Mrakodrap - U Duhy obou-

směrně odkloněna po trase Anglic-

ké nábřeží - U Prazdroje – Lobezská 

– Železniční - Koterovská. Autobuso-

vé linky 35 a 57 budou ukončeny v za-

stávce Hlavní nádraží a noční linky 

N2 a N5 budou v úseku Mrakodrap - 

Mikulášské náměstí obousměrně od-

kloněny ulicemi Prokopova, U Trati, 

Koterovská a Barrandova. 

„Po dobu stavebních prací bude mís-
to stavby průjezdné pouze pro kolejo-
vou dopravu, tedy pro tramvaje,“ ře-

kl Jiří Ptáček, dopravně provozní ře-

ditel Plzeňských městských doprav-

ních podniků a dodal: „Z důvodu 

úprav tramvajové tratě však dojde v 
průběhu stavby i ke krátkodobým ně-
kolikadenním přerušením tramvajové 
dopravy. Po tuto dobu bude samozřej-
mě vždy zavedena náhradní autobuso-
vá doprava po objízdných trasách.“ 

Příměstské a dálkové autobusy 

veřejné linkové dopravy jezdí již 

dnes přes ulici U Trati, uzavírka 

se tak dotkne pouze zrušení obslu-

hy zastávky U Ježíška. Cestující 

mohou využít náhradní zastávky 

Radobyčická či Habrová. 

Pro automobily povede oficiální 

objízdná trasa obousměrně ulicemi 

Nepomucká – K Dráze – U Seřadiště 

– Koterovská – Částkova – Lobezská 

– U Prazdroje – Tyršova. Kvůli uza-

vírce lze očekávat dopravní kompli-

kace i na objízdných trasách, které 

budou muset absorbovat zvýšený po-

čet automobilů. Bude se jednat přede-

vším o ulice Koterovská, Lobezská, 

Malostranská, Zborovská, Doudle-

vecká a Samaritská. Jako nejkritič-

tější se nyní, před zahájením staveb-

ních prací, jeví světelná křižovatka 

Lobezská, U Prazdroje, kudy povede 

ofi ciální objízdná trasa, a křižovat-

ka Doudlevecká, U Trati. 

pokračování na str. 2
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Vážení spoluobčané, 
v posledním loňském čísle našeho Zpravodaje 

jsem bilancoval uplynulý rok a zmínil   se o tom, 

co nás zejména v investicích čeká letos. A věřte 

mi, je toho dost, i když to na druhou stranu zna-

mená trochu trpělivosti a ohledů od každého z 

nás. Mám na mysli zejména déletrvající omeze-

ní dopravy v okolí Mikulášského náměstí. 

Rozsáhlá výluka, která zasáhne MHD i ostat-

ní dopravu, potrvá až do září příštího roku. 

Úplná uzavírka Mikulášské ulice v oblasti hlavního vlakového ná-

draží bude platit pro veškerou silniční dopravu včetně autobuso-

vých a trolejbusových linek MHD. Místem budou projíždět s ome-

zením jen tramvaje. Na jiném místě se ještě dočtete o plánovaných 

stavebních úpravách v oblasti ulic Rychtaříkova, Neumannova a 

Čapkovo náměstí. 

Vím, že někteří z vás si stěžují na uzavírku ulice K Hrádku v sou-

vislosti se stavbou Letkovská. Chápu, že je to někdy až otravné, ale 

věřte mi, že stavbaři to musí udělat, a tak vás všechny spolu s ni-

mi prosím o trpělivost.  

Za to vám všem děkuji,  

Lumír Aschenbrenner starosta,

 MO Plzeň 2 - Slovany

XXV. ročník
číslo 1
únor 2017

Co všechno máme očekávat 
na Mikulášské ulici?

 Uzavírka ulice K Hrádku  Uzavírka ulice K Hrádku 
 souvisí se stavbou Letkovská   souvisí se stavbou Letkovská  

Užijte si krásné chvíle Užijte si krásné chvíle 
v naší „Šeříkovce“ v naší „Šeříkovce“ 

 Senior akademie v Plzni  Senior akademie v Plzni 
 na Slovanech zahajuje  na Slovanech zahajuje 

 Jiráskovo náměstí zkusí  Jiráskovo náměstí zkusí 
 oživit soutěžní týmy    oživit soutěžní týmy   

j

- str. 4 - str. 6 - str. 7 - str. 11

Žáci naší základní a mateřské  ško-

ly v Božkově  se zapojili do celostátní 

soutěže „Srdce s láskou darované“.  

Jejím cílem je podpora základ-

ních lidských hodnot  jako jsou 

láska, přátelství, rodina a vzájem-

ná úcta. V neposlední řadě je zde i 

zdůrazněna podpora týmové práce 

a společné sdílení radosti. Žáci 3. – 

5. třídy naší školy se proto rozhodli 

předat srdce Elišce, dívence, která 

tráví svůj život na invalidním vozí-

ku.  Právě pro ni již třetím rokem 

sbíráme plastová víčka, jejichž vý-

těžek pak maminka Elišky použije 

na rehabilitační pobyty. Elišku rov-

něž zveme na divadelní představe-

ní a další setkání. Tato setkávání a 

kontakt s Eliškou jsou potřebné ne-

jen pro ni, ale i pro naše děti. Ty ma-

jí tak možnost zjistit, že ne všichni 

jsme se narodili se stejnými šance-

mi. Smysl pomáhat tak nabývá re-

álných představ.  

Snahu dětí a celé naší školy může-

te ocenit poslaným hlasem na webo-

vé stránky:  www.srdceslaskou.cz, 

naše škola má příspěvek na 8. stra-

ně aktuálního ročníku. 

Děkujeme. 

 

J. Říhová, 

ZŠ Plzeň – Božkov   

Srdce pro Elišku z Božkova

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany



Jednání ZMO dne 31. 1. 

2017

ZMO přijalo celkem 11 usne-

sení, z nichž vybírám:

- schválilo Plán investic MO 

Plzeň 2 – Slovany na rok 2017;  

- vzalo na vědomí informa-

tivní zprávy:

   - Vyhodnocení investiční čin-

nosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 

2016, včetně investic v 

budovách mateřských 

škol;

   - Činnost Fi-

nančního výboru ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za ob-

dobí 12/2016-01/2017;

   - Činnost Kon-

trolního výboru ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za období 12/2016-

01/2017;

únor 201222 únor 2017

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Co všechno máme očekávat 
na Mikulášské ulici?

dokončení ze str. 1

Nejhorší situace se očekává v 

prvních dnech uzavírky, kdy se 

mnoho řidičů dozví o omezení až 

na samotném místě, v důsledku 

čehož lze ještě předpokládat do-

pravní komplikace v křižovatce 

ulic Americká, Sirková, Šumavská 

a dále v ulici Mikulášská. Vzhle-

dem ke složité dopravní situaci 

bude pravděpodobně docházet i 

ke zpoždění na linkách MHD. Do-

pravní podniky tedy žádají cestu-

jící o trpělivost. 

Detailní informace budou po ce-

lou dobu výluky k dispozici na 

webových stránkách dopravního 

podniku www.pmdp.cz, facebooku 

PMDP, na webu města Plzně www.

plzen.eu a na informačních cedu-

lích na zastávkách. V prvních mě-

sících výluky budou důležité in-

formace o změnách i ve všech vo-

zech MHD. Cestující mohou využí-

vat také infolinku 371 655 600. 

Cílem projektu, za kterým sto-

jí Správa železniční dopravní ces-

ty, je modernizace železniční sta-

nice, zejména dvou železničních 

mostů přes ulici Mikulášská, sou-

částí bude i rekonstrukce Mikuláš-

ské ulice včetně celého prostoru 

přednádraží, rekonstruována bu-

de i tramvajová trať. Po dokončení 

stavby nabídne železniční uzel Pl-

zeň zrekonstruovaná nástupiště, 

nový podchod s napojením na no-

vý autobusový terminál i komplet-

ně vyřešený prostor přednádraží. 

Město Plzeň této stavby využije k 

rozšíření a zahloubení Mikulášské 

ulice pod železničními mosty.  

„Tím dojde k zajištění požadova-
né podjezdné výšky pod mosty a k 
zlepšení šířkového uspořádání jízd-
ních pruhů a chodníků,“ vysvět-

lil David Malán z Odboru investic 

Magistrátu města Plzně.  

Po dokončení stavby tak bude 

možno pod jižním mostem (blíže 

ke Slovanům) jezdit ve dvou jízd-

ních pruzích, přičemž jeden bude 

sloužit pro přímý směr a jeden pro 

pravé odbočení z centra na most 

Milénia. Ve směru od Slovan bu-

de vybudován samostatný jízdní 

pruh umístěný mimo tramvajové 

těleso. Most blíže k Americké uli-

ci bude ve směru na Slovany rozší-

řen na tři jízdní pruhy (dva pro pří-

mý směr a jeden pro levé odbočení 

k nádraží). Ve směru do centra se 

počet jízdních pruhů měnit nebu-

de. Nové mosty rovněž umožní vy-

budovat samostatnou cyklostezku 

podél chodníku ve směru z centra 

na Slovany. Město Plzeň se na této 

stavbě bude podílet částkou cca 82,3 

milionu korun včetně DPH. 

ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS

Touto malou výstavou by chtěla naše knihovna připomenout práci jedno-
ho z nejvýznamnějších západočeských entomologů Zdeňka Doležala. Jeho 
výukové karty známých živočichů s texty Miloše Paiskera slouží dětem v 
mateřských školách. Desítky jeho obrázků lze vidět v zoologické zahradě 
či na lávce přes řeku Berounku.
Opustil nás před deseti lety v plné síle, nečekaně, uprostřed rozdělané prá-
ce. Dne 23. února by oslavil 60. narozeniny. Děkujeme a vzpomínáme! 

Foto: I. Zahoříková                 Ingrid Posoldová, Obvodní knihovna Slovany

Pro potřeby zmapování historie tělocvičné jednoty TJ Sokol Plzeň-Petřín k 
připravovanému jubileu 100 let naší činnosti hledáme jakékoliv archivní ma-
teriály, fotografi e, pohlednice nebo jakékoliv jiné zajímavosti týkající se cvi-
čiště v Koterovské ulici 133, jeho historie a činnosti. Dále uvítáme i případné 
materiály o ochotnickém spolku Havlíček, který zde před lety působil. 

Pomohou také dobové snímky areálu pivovaru Světovar a okolní zástav-
by ideálně z předválečného období. Radost nám udělají nejen archiválie a 
další předměty ve formě darovaného nebo zapůjčeného originálu, ale také 
jejich fotokopie nebo elektronické skeny. 

Rádi přijedeme ofotit či převzít osobně, nebo se s Vámi setkat přímo v so-
kolovně. Předem děkujeme za Vaši sounáležitost a ochotu pomoci nám v po-
skládání ztracených střípků dějin do ucelené podoby pro obohacení nejen 
nás samotných, ale i dalších generací. 

Kontaktní osoba Pavel Michalec, místostarosta jednoty. 

Email sermsp@volny.cz, GSM 723284939. 



Jednání RMO dne 14. 12. 2016

RMO přijala celkem 16 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila použití investičního 

fondu 80. MŠ, příspěvkové organi-

zace Úslavská 80,     326 00 Plzeň, IČ: 

70940703, ve výši 91.034,35 Kč na ná-

kup interaktivní tabule od fi rmy AV 

MEDIA a. s., se sídlem Klicperova 

9, Plzeň; 

- schválila organizační řády 12 

MŠ, příspěvkových organizací, pro 

které Rada městského obvodu Plzeň 

2 – Slovany vykonává funkci zřizo-

vatele; 

J e d n á n í 

RMO dne 25. 

1. 2017

RMO přija-

la celkem 11 

usnesení, z 

nichž vybí-

rám:

-  schváli -

la plán kont-

rol 12 MŠ, pří-

spěvkových 

o r g a n i z a c í , 

pro které Rada městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany vykonává funkci 

zřizovatele, na rok 2017; 

- s c h v á l i -

la prázdnino-

vý provoz 12 

MŠ, příspěv-

kových orga-

nizací, pro kte-

ré Rada měst-

ského obvodu 

Plzeň 2 – Slo-

vany vykoná-

vá funkci zři-

zovatele, tak, 

že bude probí-

hat ve všech 

MŠ do poloviny července a od po-

loviny srpna a že 4 týdny v obdo-

bí prázdnin nebude provoz zajišťo-

ván vůbec; 

- schválila vyhlášení Dotačních 

programů v ro-

ce 2017 pro tyto 

oblasti:

- oblast soci-

ální

- oblast vý-

chovy, vzdělá-

vání a kultury

- oblast život-

ního prostředí

-  oblast bez-

pečnosti

- oblast pod-

pory památko-

vých objektů 

- schválila Smlouvu na čipování 

psů s vybraným veterinárním léka-

řem na území MO Plzeň 2 – Slovany 

pro období od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2018;

únor 20122 3únor 2017

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

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou 
černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novin-
kou, ale u nás se začíná objevovat až v poslední době a 
poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední 
hodiny našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastě-
ji pomocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem, 
který jej pak pomocí čtečky dekóduje a předá Vám tak vět-
ší 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.

Strážníkům městské policie na Slo-

vanech přibylo do výbavy nové jízd-

ní kolo, které bylo pořízeno z rozpoč-

tu MO Plzeň 2 – Slovany. U předání 

jízdního kola v hodnotě 21 tisíc ko-

run nechyběl starosta Ing. Lumír 

Aschenbrenner a místostarostové 

PhDr. Jan Fluxa a Roman Andrlík. 

Ze strany Městské policie Plzeň se 

předání zúčastnila velitelka služeb-

ny MP Slovany Martina Šimůnková 

a zástupce velitele služebny  Bc. La-

dislav Bečvář. Jízdní kola pro měst-

skou policii pořizuje obvod průběž-

ně, naposledy tak převzali strážníci 

kolo v roce 2015.

Představitelé obvodu předali 
městské policii nové jízdní kolo
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Před Vánocemi se na Slovanech zpívaly 
koledy a v Koterově měli jarmark

Během adventního období pořádal druhý městský obvod několik akcí, kde 
lidé mohli nasávat předvánoční atmosféru a zazpívat si spolu s dětskými 
pěveckými sbory vánoční koledy.
Tradičně se konal již 14. ročník Adventního zpívání, kdy během dvou před-
vánočních pondělků byla vystoupení pěveckých souborů pořádána v koste-
le Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí a během adventních střed 
se zase zpívalo u stromku před radnicí na Slovanech. Dne 14. 12. 2016 pak 
probíhalo Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem, do kterého se u rad-
nice Slovany zapojilo téměř 170 osob.
Příjemnou předvánoční akcí se stal také čtvrtý ročník Charitativního vá-
nočního trhu v Koterově, který se uskutečnil dne 11. 12. v místní sokolovně. 
Velice děkujeme za spolupráci všem zúčastněným osobám a organizacím, 
které se do akcí zapojily a podílely se na jejich pořádání.

Zpívání u stromu Zpívání u stromu 

Vedení městského obvodu Plzeň 

2 – Slovany schválilo následující 

prázdninový provoz mateřských 

škol v r. 2017. Všechny mateřské ško-

ly, u nichž městský obvod plní funk-

ci zřizovatele, budou o prázdninách 

otevřeny následovně:

od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 a od 

14. 8. 2017 do 31. 8. 2017, a to pro 

děti zapsané v jejich mateřských 

školách pro školní rok 2016/2017. 

Děti tedy budou do své mateřské 

školy chodit do 14. 7. 2017 a pak od 

14. 8. 2017. Den 1. 9. 2017 mohou ně-

které MŠ využít jako sanitární den, 

protože školní rok začíná 4. 9. 2017, 

tudíž MŠ nebudou zajišťovat v ten-

to den provoz.

K tomuto rozhodnutí vedly vedení 

městského obvodu následující sku-

tečnosti. Historicky se prázdninový 

provoz na našem městském obvodu 

vyvíjel tak, že v letech 2005-2010 za-

jišťovala prázdninový provoz jedna 

MŠ v červenci a jedna v srpnu. Pak 

začal růst zájem o prázdninový pro-

voz a v letech 2011-2012 zajišťova-

ly prázdninový provoz 2 MŠ v čer-

venci a 2 MŠ v srpnu. V posledních 

dvou letech zajišťovaly prázdnino-

vý provoz dokonce vždy 3 MŠ v mě-

síci červenci a 3 MŠ v měsíci srpnu. 

Při zjišťování zájmu o prázdninový 

provoz před prázdninami projevova-

li rodiče takový zájem, že kapacita 

dvou mateřských škol nestačila, pro-

to někdy až dodatečně byla otevře-

na i třetí mateřská škola pro prázd-

ninový provoz. Rodičům se nelíbi-

lo, že jejich děti musí o prázdninách 

navštěvovat jiné mateřské školy než 

kmenovou, a to ještě například ji-

nou mateřskou školu v červenci a 

jinou v srpnu. Změna prostředí i 

osob (učitelek a jiných dětí) nebyla 

jak pro děti, tak pro rodiče příjem-

ná. Nakonec navštěvovalo mateřské 

školy o prázdninách v červenci prů-

měrně 68 % zapsaných dětí a v srp-

nu dokonce jen kolem 50 %. 

Pro ředitelky mateřských škol za-

jišťujících prázdninový provoz pak 

bylo náročné administrativně i or-

ganizačně tento provoz pro děti z 

jiných mateřských škol zajišťovat. 

Proto i odbor školství, mládeže a tě-

lovýchovy MMP nám dal návrh na 

výše uvedený nový systém prázdni-

nového provozu a ředitelky mateř-

ských škol s návrhem souhlasily. Náš 

obvod bude takto zajišťovat provoz o 

prázdninách již druhým rokem. Žá-

dáme proto rodiče, aby si naplánova-

li své dovolené v době, kdy prázdni-

nový provoz nebude zajištěn, aby se 

svým dětem mohli plně věnovat.  

Úplná uzavírka Letkovské 
ulice je nutná, mějte strpení

Na obvodní úřad přišly stížnosti 

týkající se  uzavírky ulice K Hrád-

ku, a to  v souvislosti se stavbou 

Letkovská.  Vedení obvodu na ně 

reagovalo a svolalo proto schůz-

ku s investorem, kterým je Sprá-

va a údržba silnic Plzeňského kra-

je (SÚSPK). Z jednání však vyply-

nulo, že nelze technicky zajistit 

jednosměrné zprůjezdnění ulice 

K Hrádku, protože by se nedodr-

žel termín zhotovení stavby. Navíc 

úpravy komunikace jsou takového 

rozsahu, že není možné zvolit tu-

to variantu. 

„Vedení úřadu na jednáních s in-

vestorem však vymohlo, že ulicí K 

Hrádku, kudy povede objízdná tra-

sa při úplném uzavření Letkovské 

ulice, nebudou jezdit nákladní au-

tomobily, jak bylo původně pláno-

váno. Je nám líto, že občané v sou-

časné době jsou omezeni v dopravě, 

ale oprava se musí provést a prosí-

me proto o strpení,“ zdůraznil sta-

rosta Lumír Aschenbrenner.

Rekonstrukce Letkovské ulice v 

Plzni v Božkově je dlouhodobě při-

pravovanou investiční akcí společ-

ně s městem Plzeň a Vodárnou.  Vy-

řeší se tím především dlouhodobý 

problém spočívající v neexistenci 

chodníků, dojde také k odvodnění 

dešťových vod a k odstranění  ne-

vyhovujícího  šířkového uspořádá-

ní uličních prostor.

Úplná uzavírka je nutná k pro-

vedení kompletní sanace podklad-

ních vrstev (hl. 1,2 m) levého jízd-

ního pruhu včetně křižovatkového 

napojení s ul. K Hrádku. Tyto prá-

ce nelze provádět po polovinách, 

jak předpokládala projektová do-

kumentace. Termín uzavírky ul. 

K Hrádku do 15. 3. 2017 počítá s do-

končením stavebních úprav levé-

ho jízdního pruhu a  je podmíněn 

zahájením rekonstrukce ul. Dlou-

há, která je nyní využívána v rám-

ci objízdných tras. Do konce břez-

na dojde k úplné uzavírce Letkov-

ské ulice s objízdnou trasou pro 

vozidla do 3,5 t vedenou právě uli-

cí K Hrádku.

Celkové  náklady stavby činí 37 

731 007,00 KČ bez DPH, z toho pro 

SÚSPK 14 459 574,00 KČ, pro měs-

to Plzeň 17 377 605,00 KČ a pro Vo-

dárnu Plzeň 4 893 827,00 KČ. Stav-

ba byla zahájena 15. 9. 2016  s plá-

novaným dokončením do srpna le-

tošního roku. 

Zpívání v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstíZpívání v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí

Charitativní vánoční trh v KoterověCharitativní vánoční trh v Koterově

Prázdninový provoz 
mateřských škol v r. 2017



         v    tis. K�          v    tis. K�

P r o v o z n í    p � í j m y   12 583 P r o v o z n í    v ý d a j e 108 949

Da�ové 4 680 Zastupitelstva obcí 7 106

Správní poplatky 1 330 �innost místní správy 45�198

Poplatek ze ps� 900 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 1 200 Zvláštní veterinární pé�e 250

Komunikace 15 191

Vodní hospodá�ství 46

Neda�ové 7 903 P�ísp�vky na provoz MŠ, jeslí 12 019

P�íjmy z vlastní �innosti 674 Údržba a opravy MŠ v�etn� zahrad 3 036

P�íjmy z pronájmu majetku 2 200 Subvence dle usn. ZMO a RMO 1 000

P�íjmy z pronájmu majetku - SVS 4 800 Zájmová �innost a rekreace 2 247

Sank�ní platby 226 Nebytové prostory 34

Ostatní neda�ové platby 2 Odpady 1 780

P�íjmy z úrok� 1 Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele� 14 100

Územní rozvoj 498

Provozní p�ijaté dotace 0 Sd�lovací prost�edky, tisk IZ 620

Ostatní záležitosti kultury 3 213

Financování  +/- vlastní zdroje Poh�ebné 85

P�evody MMPxMO   (+) 101 321 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� 1 856

P�evody MOxMMP   (-) -1 650 Cestovní ruch 500

Použití vlastních fond� (+) 1 716

  - fond rezerv a rozvoje 0

  - fond sociální 1 716 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 3 305

Tvorba vlastních fond� (-) -1 716 Investice stavební 2 955

 - fond rezerv a rozvoje 0 Investice ostatní 350

 - fond sociální -1 716

Celkový objem p�íjm�   SR MO P2 - Slovany pro r. 2017 12 583

Celkový objem výdaj�   SR MO P2 - Slovany pro r. 2017 112 254 Ing. Miroslav N�mec

Financování    SR MO P2 - Slovany   pro r. 2017 99 671 vedoucí odboru EaP

Schválený rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany 
na rok 2017 v tisících Kč

únor 20122 5únor 2017

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP
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Co říci na to, když ztratíte ně-

koho důležitého? Co říci na to, 

když víte, že ta ztráta je boles-

tivá a jenom těžko nahraditel-

ná. Co říci na to, když víte, že 

život musí jít dál. 

Přesně takhle se nyní cítí 

hodně občanů našeho obvo-

du, kteří znali nebo dokonce 

spolupracovali s panem Jiřím 

Egermaierem.  

Dlouholetý předseda  Svazu 

důchodců na Slovanech svým 

životním elánem dokázal strh-

nout mnoho lidí a uměl rozdá-

vat radost kolem sebe. 

Bohužel, nyní už budeme na 

jeho optimizmus jenom vzpo-

mínat. Opustil nás sice před ně-

kolika týdny, my však na něho 

budeme myslet i nadále.

Ač smutný, přesto nyní rád 

říkám – děkuji, že jsem Vás 

poznal, pane Egermaiere, dě-

kuji, že jsem s Vámi mohl 

pracovat.

  

S úctou za vedení  slovanské 

radnice Váš 

                                                              

Lumír Aschenbrenner, 

starosta

Díky, že jsem Vás poznal!

Jen několik dnů před vánoč-

ními svátky nás zasáhla smut-

ná zpráva. Zemřel dlouhole-

tý předseda Svazu důchodců 

v Plzni na Slovanech pan Jiří 

Egermaier.

Vracím se ve vzpomínkách do 

dne, kdy jsem před dvaadvace-

ti léty nastoupila do vlaku jmé-

nem – výbor Svazu důchodců a 

kde jsem  dodnes.

Poznala jsem tak úžasné lidi 

a mezi nimi osobnost v podo-

bě pana Egermaiera. Po celá 

léta jsem si ho nesmírně váži-

la. Pracoval při zakládání Sva-

zu důchodců, získával svou las-

kavostí nové členy a podílel se i 

na práci v různých městských 

i krajských organizacích. Na-

učil mě i ostatní pracovat bez 

odmluvy, pravidelně týden co 

týden, prostě jsme byli všich-

ni jedna velká rodina. Sám byl 

pracovitý, laskavý, moudrý, 

prostě bojovník, který to v ži-

votě neměl nikdy lehké. A po 

jeho boku vždy stála jeho mi-

lá a tolerantní manželka. Ně-

kdy mě oslovoval „vzácná pa-
ní“, protože já i on jsme milo-

vali Káju Maříka a já  vždy ří-

kala, že až vyhraji, tak o Kájovi 

natočím fi lm.

Léta běží jako voda a mně už 

také prošlo pár křížků a náš ad-

mirál už není.

Slibujeme Vám, pane Eger-

maiere, že já i ostatní členové 

výboru potáhneme tu důchod-

covskou káru dál, pokud nám 

to zdraví dovolí. Vždyť na té 

práci je nejkrásnější „že štěstí 

prožíváme, když je rozdáváme 

a jenom život, který žijeme pro 

druhé, stojí za to.“

Ludmila Ševčíková

Odešel bez slůvka rozloučení…

Snímek zachycuje jedno z posledních setkání pana Egermaiera   s vede-
ním obvodu. Zleva – starosta Lumír Aschenbrenner, Jiří Egermaier, mís-
tostarosta Jan Fluxa a tajemnice úřadu Helena Müllerová. 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany má kulturní dům Šeříková 

ve správě od prosince 1997. Do konce 

roku 2016 investoval do rekonstruk-

ce budovy postupně cca 17,5 milionů 

korun. Rekonstrukce probíhá po eta-

pách, a to s ohledem na fi nanční mož-

nosti rozpočtu MO P2 v daném roce,  

s ohledem na  požadavky organiza-

cí, které zde mají pronajaté prosto-

ry, a s ohledem na pořádání jednot-

livých kulturních akcí. 

První etapa rekonstrukce objektu 

byla zrealizována v roce 2014. V je-

jím rámci bylo zrekonstruováno stá-

vající sociální zázemí návštěvníků a 

vybudováno nové  speciálně pro in-

validy. Dále byl zrenovován prostor 

restaurace, technického zázemí (ku-

chyně, sklady) a nově bylo vybudová-

no nové sociální zařízení určené prá-

vě pro hosty této restaurace. Násled-

ná etapa rekonstrukčních prací se 

týkala propojení velkého sálu s pří-

sálím a galerií spolu s nově vytvoře-

ným prostorem balkonu. To vše zvý-

šilo kapacitu velkého sálu z cca 220 

na 500 osob. Celý jeho prostor   byl 

celkově zmodernizován, byly pro-

vedeny akustické obklady, byla na-

instalována nová audio technologie 

a wi-fi . Celá budova byla vybavena 

elektronickým požárním systémem 

a systém generálního klíče. Vybudo-

váním příčky v 1. patře vznikla ma-

lá zasedací místnost, která může být 

komerčně pronajímána.

V roce 2016 proběhla prozatím po-

slední etapa.  Stavebními úpravami v 

přízemí budovy bylo vytvořeno odpo-

vídající zázemí pro účinkující (šatny 

a sociální zařízení). V 1. patře vzniklo 

zcela nové sociální zařízení a šatny, 

byl zrekonstruován malý taneční sál. 

Byly zrealizovány rozvody klimatiza-

ce a vzduchotechniky. Proběhly úpra-

vy v zasedací místnosti a ve třech 

kancelářích byla částečně vyměně-

na okna. V ma-

lém tanečním sá-

lu, ve všech kan-

celářích i zaseda-

cí místnosti je ny-

ní možnost připo-

jit se k interne-

tu. Internetové připojení je zřízeno i 

v prostoru restaurace a kanceláře z 

důvodu nově vzniklé povinnosti elek-

tronické evidence tržeb. Pro zvýšení 

bezpečnosti uživatelů a návštěvníků 

budovy kulturního domu bylo nain-

stalováno elektronické zabezpečova-

cí a požární zařízení s připojením na 

pult centrální ochrany. 

Veškeré dosud provedené rekon-

strukční práce v  kulturním domu 

Šeříková výrazně zlepšily podmín-

ky všem jeho uživatelům a rozšířily 

možnosti využití tohoto objektu. 

Díky navýšení kapacity velkého 

sálu jsou nyní stávající obslužné 

prostory v přízemí nedostačující. 

Proto v současné době připravuje-

me další etapu, a to přístavbu pro-

storu hlavního vstupu a zároveň 

s ní rekonstrukci vstupní fasády. 

Přístavbou dojde k rozšíření šatny 

a WC pro návštěvníky.  Orientační 

propočet nákladů na tuto investiční 

akci je cca 6,4 mil. Kč. Jako posled-

ní z řady rekonstrukcí plánujeme v 

následujících letech kompletní za-

teplení budovy – fasády a střechy, a 

tím KD Šeříková dostane  komplet-

ně nový moderní kabát.

Máme opravdu velkou radost z to-

ho, kolik lidí se chodí bavit, cvičit, 

setkávat nebo tančit do KD Šeříková 

a je naším cílem vám všem toto pro-

středí co nejvíce zlepšit a zmoderni-

zovat. Přejeme vám i nám, abyste si 

čas strávený v našem kulturním do-

mě Šeříková užili co nejlépe.

Jana Heřmanová,

vedoucí odboru majetku a investic

Užijte si krásné chvíle v „Šeříkovce“



Jak pozvednout architektonickou 

kvalitu centra plzeňských Slovan, 

která dnes spíše upadá, má vyře-

šit vyzvaná architektonická sou-

těž CENA NADACE PROMĚNY 

2017. Z dvanácti oslovených atelié-

rů potvrdilo zájem soutěžit devět. 

K účasti vyzval zadavatel soutěže 

pět z nich.

Na uspořádání vyzvané jednofá-

zové architektonicko-urbanistické 

soutěže, která by nalákala účast-

níky s rozsáhlejšími zkušenostmi, 

se společně domluvily město Plzeň, 

druhý plzeňský městský obvod Slo-

vany, spolek Pěstuj prostor a Nada-

ce Proměny Karla Komárka poté, 

co se loni na podzim nepodařilo vy-

brat vítěze v otevřeném klání. Ze 

šestadvaceti  ateliérů, nově vytipo-

vaných na základě referencí, bylo 

osloveno dvanáct. Zájem o účast v 

soutěži projevilo devět. Představily 

odbornost jednotlivých členů svého 

týmu a doložily portfolia srovnatel-

ně náročných a rozsáhlých projek-

tů, které úspěšně zvládly od studie 

po realizaci. Vzhle-

dem ke složitosti 

soutěžního zadá-

ní bylo podmínkou 

zahrnout do týmů 

vedle architektů a 

krajinářů také do-

pravní inženýry a 

vodohospodáře.

Na základě do-

ručených podkla-

dů vyzvala Nada-

ce Proměny Karla 

Komárka jako za-

davatel soutěže k 

účasti ateliéry D3A, 

spol. s.r.o., MgA. 

Ing. arch. Michal 

Fišer, PROJEKTIL 

ARCHITEKTI s.r.o., 

re:architekti studio 

s.r.o. a Ing. Akad. 

arch. Jan Šépka, 

pro které bude kon-

cem února připra-

vena komentovaná prohlídka zá-

jmového území a úvodní work-

shop.  

V porotě opět zasednou architekti, 

urbanisté a krajináři jako Pavel Na-

sadil, Antonín Novák, Martin Ru-

sina, Jaroslav Holler, Ondřej Fous 

či Štěpán Špoula. Vítěz soutěže by 

měl být znám do konce května 2017. 

Všechny soutěžní návrhy budou ná-

sledně vystaveny pro veřejnost a k 

vítěznému řešení budou občané mo-

ci vznášet své podněty.

Projekt obnovy Jiráskova náměs-

tí a Klášterní zahrady v Plzni, jehož 

předpokládané náklady se odhadují 

na 110 miliónů korun, spolufi nancu-

jí Nadace Proměny Karla Komárka, 

městský obvod Plzeň 2 – Slovany a 

město Plzeň. Projekt je výsledkem 

širší partnerské spolupráce, na níž 

se významně podílejí spolek Pěstuj 

prostor, Klášter dominikánů Plzeň 

či Masarykova základní škola. 
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Jiráskovo náměstí zkusí oživit renomované soutěžní týmy 

Správa veřejného statku města Plz-

ně (SVSMP) a Odbor správy a infra-

struktury Magistrátu města Plzně 

(OSI MMP) připravují na letošní 

rok rekonstrukci vodohospodářské 

infrastruktury a stavební úpravy v 

oblasti ulic Rychtaříkova, Neuman-

nova a Čapkovo náměstí.

Rekonstrukce uvedených ulic, kte-

rá je součástí regenerace sídliště Slo-

vany, je vyvolána především snahou 

o zlepšení podmínek pro parkování 

a zajištění bezpečného obousměrné-

ho průjezdu vozidel a současně také 

zvýšení komfortu a bezpečnosti pro 

chodce a ostatní účastníky silniční-

ho provozu, např. návrhem zpomalo-

vacích prvků – zvýšené plochy kři-

žovatek. Vozovky budou s povrchem 

z asfaltobetonu; chodníky, parkovací 

stání a zvýšené plochy křižovatek z 

betonové dlažby. Stavbě bude před-

cházet rekonstrukce vodovodu a ka-

nalizace. Díky přímému navázání na 

tyto infrastrukturní akce dochází v 

hospodaření města Plzně k úsporám 

v řádu miliónů korun. V minulém 

roce již v daném území proběhla re-

konstrukce plynovodu.

Rekonstrukce vodohospodářské 

infrastruktury a komunikací se ne-

objede bez odstranění části stávající 

zeleně – jde o 35 jasanů, 19 javorů, 18 

třešní, 1 borovici a 1 smrk. Většina z 

těchto dřevin roste přímo v trasách 

nebo v ochranných pásmech inže-

nýrských sítí a jejich odstranění je 

proto nezbytné. Souhrnným posou-

zením příslušných správních úřadů 

bylo potvrzeno, že dřeviny, jež jsou 

navrženy ke kácení, nejsou buď dru-

hově (vzhledem k velikosti stromů 

a možnosti stanoviště), svým sta-

vem nebo v kombinaci obou fakto-

rů vhodné k zachování v určených 

uličních stromořadích. Pokud to by-

lo možné, byly proto v minulosti ko-

runy většiny stromů (jasany, javo-

ry) upravovány řezem, což výrazně 

snižovalo jejich přirozený celkový 

vzhled, a tím i jejich estetický vý-

znam. Ostatní stromy (třešně pilo-

vité) nelze řezem výrazně reduko-

vat (redukují se pouze menší větve 

zasahující přímo do objektů nebo 

do profi lu komunikací), tyto stromy 

jsou ale krátkověké a na stanovišti 

dožívající se sníženým estetickým a 

funkčním významem. Vesměs jde te-

dy o stromy dožilé, jejichž provozní 

bezpečnost je již vzhledem ke stáří a 

stavu stromů nevyhovující, popřípa-

dě o stromy, jež vysadili v minulosti 

sami občané a které se svým druhem 

nehodí do uličního stromořadí.

Jako u každé stavby, při které dojde 

k odstranění stávající vzrostlé zele-

ně, je i zde uložena náhradní výsad-

ba nových stromů, a to v počtu 102 

ks. Tato výsadba bude provedena v 

lokalitě ulic Rychtaříkova, Neuman-

nova a Čapkovo náměstí v termínu 

dokončení jednotlivých etap rekon-

strukce. Nově vysazené stromy bu-

dou umístěny mimo ochranná pás-

ma inženýrských sítí, tak aby moh-

ly být zachovány i při eventuálních 

následných opravách či rekonstruk-

cích těchto inženýrských sítí. O vy-

sazené dřeviny bude pečováno inten-

zivně po dobu následujících 3 let - pé-

če bude spočívat v provádění pravi-

delné zálivky, pletí, ochraně dřevin 

proti mechanickému poškození a 

proti škůdcům a výměně v případě 

uhynutí stromu.

Stavební práce by měly být v zása-

dě dokončeny ještě v roce 2017. Sou-

částí komplexní úpravy poměrně 

rozsáhlého území bude i nové řeše-

ní vnitrobloku mezi Francouzskou, 

Strnadovou a Rychtaříkovou ulicí, a 

to formou obytné zóny. V závěru pra-

cí bude vyznačena celá oblast mezi 

Slovanskou, Částkovou, Francouz-

skou a Strnadovou ulicí jako zóna 

s omezenou rychlostí na 30km/h. 

Cílem tohoto opatření, známého z 

mnoha měst u nás i v celé Evropě, je 

zklidnění dopravy a zvýšení bezpeč-

nosti obyvatel této obytné čtvrti. 

Ing. Martin Lukeš, 

SVSMP

Stavební úpravy ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí

Projekt obnovy Jiráskova ná-

městí a Klášterní zahrady v Plz-

ni je od počátku provázán s řa-

dou aktivit zapojujících veřej-

nost. Plzeňská Masarykova zá-

kladní škola, 13. základní škola 

a Církevní gymnázium ve spo-

lupráci se spolkem Pěstuj pro-

stor a Majákem Plzně aktuálně 

připravují pokračování projek-

tu Paměť, tentokrát s podtitulem 

„Jiráskovo náměstí ve vzpomín-

kách“. Máte-li k dispozici histo-

rické materiály či fotografi e, o 

které byste se chtěli podělit, nebo 

máte chuť si jednoduše zavzpomí-

nat na minulost tohoto krásného 

místa, napište na e-mail 

kraftova@pestujprostor.cz.

Zahájení výstavy Paměť II je 

plánováno na Den sousedů, 27. 

května 2017, před kostelem Pan-

ny Marie Růžencové na Jirásko-

vě náměstí.

Dosavadní a plánovaný průběh projektu 

2015 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, projektový záměr 
2016 / Architektonická soutěž otevřená
2017 / Architektonická soutěž vyzvaná, projektová dokumentace 
2018 / Územní řízení, stavební řízení 
2019 / Výběr dodavatele, stavební a vegetační úpravy 
2020 / Stavební a vegetační úpravy 
2021 / Stavební a vegetační úpravy 
2022 / Otevření náměstí veřejnosti

Ustavující schůze poroty architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2017.
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Již dlouho se ví, že není vhodné, 

aby použité pneumatiky končily na 

skládce, v horším případě dokonce 

ve volné přírodě (dost často se ob-

jevují odložené pneumatiky v le-

sích). Přitom podobně, stejně jako 

u vysloužilého elektrického zaříze-

ní, se postupně zavedl i zpětný od-

běr pneumatik.

Na to, že pneumatiky by měly před-

nostně končit na místech zpětného 

odběru a nikoli v místech sloužících 

k odkládání komunálního odpadu, 

reaguje i systém nakládání s komu-

nálními odpady v městě Plzni tím, 

že v některých sběrných dvorech, 

kde bylo dosud možno odložit staré 

pneumatiky bezplatně, dochází k je-

jich zpoplatnění. Od 1.1. 2017 se platí 

ve sběrných dvorech provozovaných 

společností Čistá Plzeň s.r.o. za odlo-

žení jedné pneumatiky od osobního 

auta 25,-Kč, od nákladního automo-

bilu pak 100,-Kč.

Občané by tedy i ve vlastním zá-

jmu měli k odložení starých pneu-

matik využívat míst zpětného od-

běru pneumatik, nikoli služeb sběr-

ných dvorů. K tomu uvádíme: V roce 

2016 získala oprávnění od Minister-

stva životního prostředí ČR k provo-

zování kolektivního systému společ-

nost Eltma, která umožňuje plnění 

povinností zpětného odběru pneuma-

tik v České republice. Občané tedy 

mohou pneumatiky bezplatně ode-

vzdat na sběrných místech (pneu-

servisech), které uzavřely smlouvu 

se společností Eltma (seznam sběr-

ných míst je uveden na webových 

stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/od-

ber_pneu a na webových stránkách 

www.eltma.cz/sberna-mista ). 

Tento bezplatný zpětný odběr není 

závislý na nákupu zboží či služeb a 

značce pneumatik. 

Aktuálně se např. v našem obvodě 

jedná o tato sběrná místa: Jiří Na-

hodil, Skladová 4, Auto Horský s.r.o., 

Skladová 17, Pneuservis Jan Horský, 

Skladová 20, Pneucentrum s r.o., Ko-

terovská 190, Pneuservis Šimán, Pod 

Chalupami 1A. Jak je ale uvedeno 

výše, seznam sběrných míst zpět-

ného odběru je průběžně aktualizo-

ván a může se i měnit. Proto dopo-

ručujeme si vždy možnost bezplat-

ného odložení pneumatik v rámci 

zpětného odběru u konkrétní fi rmy 

předem ověřit.

Ing. Jan Vajz,

 - OŽP

Co se starými pneumatikami?

prostřednictvím příslušného městského obvodu.
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Seznam veterinárních ordinací pro MO Plzeň 2 - Slovany platný od 1. 2. 2017

Pod�Bru�nou�1

Telefon

734�801�759

732�969�741

724�177�418

377�446�668

720�557�203

377�224�548MVDr.�František�ZAHRÁDKA

Veterinář Ordinace

Kyjevská�106A

Barákova�59

U�Školy�8

Rady�ská�12

Jugoslávská�32

Dvo�ákova�9

Na�Vyhlídce�40

MVDr.�Dagmar�CALTOVÁ

MVDr.�Radek�HERYNK

MVDr.�Vít�zslav�HONSA

MVDr.�Martin�KO�ÍNEK

MVDr.Radek�PROTIVA

MVDr.�Ji�í�ŠTEKL

a 15 až

604�283�222
774�283�229

777�802�165
377�422�494

Po až �t

Po

Po až Pá 9 až 18

14 až 17

Po až Pá 8:30 až 20

18 Pá 9 až 12 a9 až 12

objednaníaž Pá 7:30 až 9 a

So 10 až 12

Pá 9 až 12 a 14

15 až 18

Pá 14:30

9:30 až

So 9 až 11

Po až �t 8:30 až 11

až 18

Po až Pá 9 až 19

Po až

Ordinační hodiny 

14:30

Út,��t 10

Povinnost trvalého označování psů ve městě Plzni formou čipu normy ISO 11784/85
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je držitel psa staršího šesti měsíců povinen nechat psa trvale označit čipem na náklady města
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Na  základě  v yhl á šky  statutár ního mě sta  Plzně  č .  19/2006 o  někter ých povinnostech  chovatelů  psů ,  ve  znění 
p oz d ě j š ích  p ředp i sů ,

D r ž i tel e m  ps a  s e  p ro  te nto  úč el  rozumí  f y z i ck á  n eb o  p ráv nick á  o s oba ,  k te rá  má  na  ú z e mí  m ě sta
tr valý  pob y t  nebo s ídlo  a  souč a sně  dr ží  ne jméně  jednoho ps a .



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, 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 2017 se budou konat 

ve dnech  15.2., 29.3., 26.4., 20.9., 25.10. a 29.11. 2017 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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Děti rozezněly 
kostel koledami!

Tu nejkrásnější předvánoční at-

mosféru dokáže vytvořit znění 

koled, které navíc zaznívají z dět-

ských úst. 

Velký zájem proto vzbudil kon-

cert pěveckého sboru Beránci z Ma-

sarykovy ZŠ Plzeň, který se usku-

tečnil 20. prosince v kostele Pan-

ny Marie Růžencové na Jirásko-

vě náměstí. 

Repertoár nejrůznějších vánoč-

ních koled děti nacvičily se svou 

sbormistryní Ladou Beránkovou.

K příležitosti koncertu byl také 

slavnostně předán poukaz k vy-

zvednutí 2. ročníku charitativ-

ní sbírky Děti dětem, kdy zájem-

ci mohli odevzdat hračky ve pro-

spěch dětí hospitalizovaných na 

infekčním oddělení Fakultní ne-

mocnice v Plzni.

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. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2017: 

21.2., 25.4., 27.6., 26.9. a 21.11. 2017

Podpis rodiče

Foto: Jaroslav Frömer, masarykovazs.cz
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1. JINDŘICHŮV HRADEC A TÁBOR 

Jindřichův Hradec - návštěva státní-

ho hradu, renesančního zámku, vodní-

ho mlýna, betlému a lidových mecha-

nických Krýzových jesliček, jediných na 

světě. Prohlídka Obchodně-medicínské-

ho centra sv. Florián s 2400 m2 obchod-

ních ploch. Dominantou pasáže je kromě 

sochy sv. Floriána proslulá vodní fontá-

na - Aqua show. Tábor -  návštěva Muzea 

čokolády a marcipánu, kde v prostorách 

3 historických domů na ploše 1000 m2 je 

zmapována historie čokolády, jejího pěs-

tování, dovozu do Evropy a následného 

zpracování do formy bonbonů, pralinek 

apod. Ve vůni čokolády je možnost pose-

dět v útulné kavárně muzea.

Termín: 10. 05. 2017

Cena: 305,- Kč včetně vstupů. Bude za-

jištěn společný oběd, není zahrnut v ce-

ně zájezdu.

Odjezd: 07.00 hod., návrat do 20.00 

hod. 

2. KOLÉBKA VÝROBY HUDEBNÍCH 

NÁSTROJŮ 

Luby - výroba hudebních nástrojů, 

zvláště strunných, začala v Lubech v 17. 

století. Koncem 18. stol. působilo již v 

Lubech 8 houslařských dílen, r. 1873 za-

ložena houslařská škola. Na její tradi-

ci navázal v r. 1947 n. p. Cremona (dnes 

Strunal, a.s.). Exkurze v závodě, včetně 

návštěvy muzejní expozice. Hlavní stavební dominantou města je farní 

Kostel sv. Ondřeje, který patří k nejstarším církevním památkám v Zá-

padních Čechách. Prohlídka kostela, který patří mezi národní kulturní 

památky ČR. Luby jsou součástí mikroregionu Kamenné Vrchy, jejichž 

předností je především krásná příroda na západě Čech. Kraslice - stře-

disko výroby dechových a žesťových nástrojů. Návštěva Muzea hudby a 

zimních sportů v nedalekém Klingenthalu, který měl podobnou historii 

i výrobu hudebních nástrojů – hlavně akordeonů. Milovníkům zimních 

sportů je však znám především jako centrum zimních sportů. Nachází 

se zde známý skokanský můstek, kde se konají závody světového poháru. 

Prohlídka areálu včetně jízdy zážitkovou dráhou k vyhlídkové věži. Vog-

tlandarena se stala nejoblíbenějším výletním cílem a turistickým mag-

netem v oblasti Vogtland.

Termín: 31. 05. 2017

Cena: 345,- Kč (včetně vstupu v Lubech) + kapesné na vstup v SRN cca 

6,- Eur. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu. 

Odjezd: 06.30 hod., návrat do 19.30 hod.

3. PRAHA – PLAVBA VÝLETNÍ LODÍ PO VLTAVĚ 

Plavba výletní lodí po Vltavě s výhledem na významné památky jako 

je Pražský hrad či Karlův most. Hodinová plavba s možností zakoupení 

(fakultativně) nápojů a dezertů. Vyšehrad – komentovaná prohlídka Vy-

šehradského areálu se zastávkami na historicky významných místech, 

včetně hřbitova, návštěvy kasemat a sálu Gorlice. Další čas bude využit 

na prohlídku Baziliky svatého Petra a Pavla, který je majetkem Vyše-

hradské kapituly.

Termín: 21. 06. 2017

Cena: 330,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahr-

nut v ceně zájezdu.

Odjezd: 07.30 hod., návrat do 20.00 hod.

4. PRAHA – BARRANDOVSKÉ ATELIERY 

Barrandov studio je jedním z největších a nejstarších fi lmových komple-

xů v Evropě. Za více než 80 let se zde natočilo přes 2500 českých a zahra-

ničních fi lmů. Prohlídka začíná ve výstavním prostoru Filmpoint struč-

ným úvodem do historie a současnosti Barrandovských ateliérů. Pokra-

čuje procházkou okolo fi lmových ateliérů s výkladem o jejich historii a 

projektech, které zde aktuálně vznikají. Následuje prohlídka rekvizitního 

a kostýmního fundusu. Zbiroh – je-

dinečný zámek se vymyká běžným 

prohlídkám hradů a zámků a to pro-

to, že byl zpřístupněn zcela nedáv-

no. Audiovizuální projekce provádí 

dějinami českého státu od Přemys-

lovců přes expozici věnovanou go-

tice, Karlu IV., až k baroku a jeho 

oslavě duchovního života. 

Termín: 06. 09. 2017

Cena: 335,- Kč včetně vstupů. Bu-

de zajištěn společný oběd, není za-

hrnut v ceně zájezdu.

Odjezd: 07.30 hod., návrat ve 

20.00 hod.

5. PO STOPÁCH PORCELÁNU S 

MODROU KRVÍ 

Exkurze do výroby Českého por-

celánu, a. s. v Dubí. Prostřednic-

tvím komentované prohlídky s 

průvodcem zjistíte, jaké postupy a 

technologie jsou potřeba pro vytvo-

ření světoznámého cibuláku, tedy 

tzv. podglazurové dekorace kobal-

tem. Prohlídka bude zakončena v 

nedávno otevřeném Domě porcelá-

nu s modrou krví, který slouží ja-

ko muzeum, Městské informační 

centrum a výstavní prostory. Na 

závěr, v rámci komentované pro-

hlídky, bude prohlídka Kostela Ne-

poskvrněného početí Panny Marie, 

který patří ve střední Evropě mezi architektonicky ojedinělé památky 

a prohlídka rodové krypty Clary-Aldringenů. Odpoledne prohlídka Tep-

lic, nejstarších českých lázní s termálními prameny s radioaktivní vo-

dou. Následně prohlídka Regionálního muzea, umístěného na zámku, s 

expozicí zámeckých interiérů a lázeňství. Poté komentovaná prohlídka 

centra a čas na občerstvení. 

Termín: 20. 09. 2017 

Cena: 310,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahr-

nut v ceně zájezdu. 

Odjezd: 06.15 hod., návrat ve 20.00 hod.

6. ADVENTNÍ REGENSBURG 

Starobylé město s úzkou historickou vazbou k našim zemím, od r. 739 

sídlo biskupství, od konce 8. stol. jedna z královských falcí, od pol. 13. stol. 

do r. 1803 svobodné říšské město. Adventní trh se nachází v nádvoří zám-

ku Thurn Taxis, který je větší než například Buckinghamský palác. Trh 

otevírá každoročně kněžna Gloria von Thurn und Taxis. Na trhu před-

stavují svá díla lidoví umělci - řezbáři a kováři, tvůrci betlémů a luceren, 

skláři a hrnčíři a známí regensburgští kloboučníci. Možnost ochutnávek 

starobavorských pochoutek na otevřených ohních, horkých nápojů s ro-

mantickými názvy, polévky v chlebu, špízu z divočáka, hornofalcké vá-

noční cibule. Prohlídka rodového sídla Thurn-Taxisů, zámek St. Emme-

ram, na jehož nádvoří se trhy konají. Další adventní trh se jmenuje Lu-

creziamarkt a je na historickém náměstí Haidplatz. Jde o trh uměleckých 

lidových řemeslníků. Třetí adventní trh je kolem kostela Neupfarrkirche 

a je centrálním regensburgským adventním trhem. 

Termín: 06. 12. 2017 

Cena: 325,- Kč + kapesné na vstupy cca 15,- Eur (trh a zámek). Nebude 

zajištěn společný oběd.

Odjezd: 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 27. 02. 2017 na ÚMO Pl-

zeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, první den v kanceláři č. 112, 

I. patro a v následujících dnech v kanceláři č. 113, I. patro. Zde zís-

káte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech. Přihlášky 

zájemců o zájezd doručené před 27. 02. 2017 budou automaticky 

zařazeny mezi náhradníky.

Nabídka zájezdů pro důchodce s trvalým pobytem 
na území MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2017
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Městský obvod Plzeň 2 – Slovany 

připravuje ve spolupráci s vydava-

telstvím Starý most na podzim letoš-

ního roku publikaci s pracovním ná-

zvem Městský obvod Plzeň 2 dříve a 

nyní. Kniha o minulosti i současnos-

ti městského obvodu Plzeň 2 (Petro-

hrad, Slovany, Božkov, Hradiště, Ko-

terov, část Lobez a Doudlevec) přine-

se unikátní srovnání historických a 

současných fotografi í a její snahou 

bude dokumentovat proměny, které 

naše okolí provází. V knize nebudou 

chybět významná místa, např. koste-

ly, školy, průmyslové podniky, mosty, 

parky ani železnice.

Pro přípravu této publikace se pro-

to obracíme na občany, kteří mají 

ve svém soukromém archivu zají-

mavé staré fotografi e (pořízené do 

roku 2000) a chtějí se na vydání po-

dílet, aby je poslali naskenované 

na e-mail foto@starymost.cz nebo 

je přinesli do sekretariátu starosty 

na ÚMO Plzeň 2, Koterovská 83), kde 

si je po naskenování ihned odnesou 

zpět. Každý, jehož fotografi e bude v 

knize otištěna, bude na stránkách 

publikace jmenován a obdrží jeden 

výtisk zdarma. 

Máte doma staré 
fotografie obvodu?

Český Svaz PTP na schůzi dele-

gátů  v loňském roce odhlasoval 

ukončit svou činnost k 31. 12. 2016. 

Tím zanikl k tomuto datu i Okres-

ní klub PTP Plzeň. 

 Výbor plzeňských Pétépákú 

pořádal po dobu uplynulých 16 let 

vždy koncem roku „vánoční pose-

zení“. Bylo proto oznámeno, že vá-

noční posezení, pořádané 13. pro-

since, je  vůbec poslední akcí OK 

Plzeň. To se konalo opět v restau-

raci – „Šeříkovka“ na Slovanech 

v Plzni.  Sešlo se celkem na 60 čle-

nů klubu včetně pozvaných hostů. 

Program měl  již své zvyklosti. V 

17 hodin se dostavili oblíbení   hu-

debníci  Plzeňské fi lharmonie. Ti 

hrají k poslechu a k tanci písně na-

šich mladých let.  O hodinu později 

zahájil předseda klubu Ing. Smola 

ofi ciálně vánoční zábavu. 

Než se ale předseda dostal k dal-

ším slovům, předběhl jej zástup-

ce velitele Krajského vojenského 

velitelství plk Ing. Tomčák a pře-

dal mu pamětní medaili Krajské-

ho vojenského velitelství a podě-

koval za vzájemnou spolupráci a 

podporu vojenských tradic. Bylo 

to ocenění práce předsedy, ale i ce-

lého výboru. Pak předseda krátce 

zrekapituloval činnost za uplynulý 

rok a vzpomněl na kamarády, kte-

ří již nejsou mezi námi.  Pak ná-

sledoval přípitek, společná večeře 

a zábava. Členové klubu si vždy vá-

ží přítomných hostů, neboť ti dají 

svou přítomností najevo, že Pété-

páci jim nejsou lhostejní. Na pose-

zení přijel zvlášť z Prahy senátor 

Ing. Lumír Aschenbrenner, který 

se zúčastňuje téměř pokaždé pété-

páckých akcí. 

  Plzeňský Okresní klub PTP, kte-

rý byl jedním z nejaktivnějších klu-

bů v republice, se rozhodl založit v 

souladu se zákonem nový „Spolek 

PTP-Plzeň – Západní Čechy Plzeň“ 

a převzít tak činnost zrušeného OK 

PTP a pokračovat dále ve společen-

ských, kulturních, ale i v politic-

kých akcích. Proto prvé oblíbené 

vánoční posezení Spolku PTP v 

prosinci 2017 opět bude. 

(smo)

Bude organizace Pétépáků minulostí?

Na konci února se seniorům v Plz-

ni naskytne další možnost stát se 

absolventem úspěšného bezpečnost-

ně preventivního programu nesou-

cího název „Plzeňská senior akade-

mie“.  Těšit se tentokráte mohou ob-

čané MO Plzeň 2. 

Vzdělávací program je tvořen už 

deseti přednáškovými bloky, nově 

jsou mezi ně zařazeny přednášky na 

téma „ Problematika odpadů na úze-

mí Statutárního města Plzně“ a také 

„ Bezpečně v kyberprostoru“.  Sou-

částí projektu jsou exkurze, účast-

níci navštíví místa, do kterých by 

se jen tak nedostali. Navštíví např. 

Operační středisko Městské policie 

Plzeň, Hasičskou záchrannou stani-

ci na Košutce, Útulek pro zvířata v 

nouzi či Operační středisko hasič-

ské záchranného sboru Plzeň. 

Projekt, který je zaměřený na 

vzdělávání široké veřejnosti z řad 

seniorů a osob zdravotně a těles-

ně postižených, připravila Měst-

ská policie Plzeň ve spolupráci s 

městským obvodem Plzeň 2. Vzdě-

lávací program bude uskutečňo-

ván přibližně v průběhu tří měsíců 

a přednáškové bloky spolu s exkur-

zemi budou realizovány vždy jeden 

den v týdnu.

Zájemci z řad seniorů, kteří by se 

chtěli do akademie přihlásit, mo-

hou telefonicky kontaktovat infor-

mační kancelář MO Plzeň 2. Zahá-

jení se uskuteční v úterý 28. února 

2017, od 13.00 hod., v  zasedací míst-

nosti MO Plzeň 2. Plzeňská senior 

akademie je zdarma, podmínkou je 

seniorský věk a trvalé bydliště na 

území MO Plzeň 2. 

Senior akademie opět zahajuje  
Jako uspokojivou hodnotí před-

stavitelé města vývoj dopravní situ-

ace, která nastala po uzavření Mi-

kulášské ulice v souvislosti se za-

hájením 2. stavby železničního uz-

lu Plzeň, která se týká také rekon-

strukce železničních mostů.    

V případě křižovatky Mikuláš-

ská – Železniční – Koterovská 

došlo po uzavírce Mikulášské ulice 

k nárůstu intenzit dopravy na ra-

meni Koterovská (o 39 %), na pří-

jezdu od mostu Milénia (o 15 %). 

V ulici Železniční se intenzity do-

pravy téměř nezměnily (nárůst o 

1 %). V případě křižovatky U Pra-

zdroje – Lobezská zůstala na ra-

meni od Prahy po uzavírce intenzi-

ta na úrovni počátku měsíce ledna 

2017 (o 9 % méně než v říjnu 2016), 

k nárůstu intenzit dopravy došlo 

na směru od centra (o 5 %), k vý-

raznějšímu nárůstu pak na rame-

ni od Lobezské (o 18 %). V případě 

křižovatky Koterovská – Slad-

kovského došlo po zahá-

jení uzavírky k výrazné-

mu nárůstu dopravy na 

ulici Sladkovského, jak ve 

směru od Slovanské (o 118 

%), tak ve směru od Lobe-

zské (o 70 %). Koterovská 

ve směru od centra Slovan 

zůstala na úrovni počátku 

ledna 2017 (pokles od října 

2016 o 13 %), Koterovská od 

nádraží zůstala na úrovni 

října 2016 (pokles o 1 %). 

U křižovatky Lobezská – 

Sladkovského narostla intenzita 

dopravy na rameni Lobezská od 

mostu Nad Nádražím o 45 %, na 

rameni Lobezská od Slovan o 11 % 

a na rameni ulice Sladkovského o 

76 %. U křižovatky Doudlevecká 

– U Trati zůstala na rameni v uli-

ci U Trati intenzita na úrovni po-

čátku ledna 2017 (o 13 % méně než 

říjen 2016), na rameni Doudlevecká 

na úrovni října 2016 (pokles o 2 %), 

na rameni Prokopova doprava na-

rostla o 30 %, na rameni od mostu 

Milénia došlo k poklesu intenzit o 

11 %. U křižovatky Dlouhá – Revo-

luční nejsou k dispozici data z ro-

ku 2016, proto je porovnána inten-

zita dopravy v době uzavírky s in-

tenzitou dopravy v týdnu před uza-

vírkou. Na všech ramenech křižo-

vatky s výjimkou ulice Pod Vrchem 

došlo k nárůstu dopravy, na Dlou-

hé do Lobez (o 5 %), na Revoluční 

od Lobez (o 9 %) a na Revoluční od 

Rokycanské (o 8 %). 

Doprava po uzavření Mikulášské    
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Ve víru oslav se ponese jubilejní 

30. ročník Filmového festivalu Fi-

nále Plzeň. Do západočeské metro-

pole už tradičně přinese přehlídku 

aktuální české a slovenské tvor-

by, perličky ze zahraničních pro-

dukcí či pohled do fi lmové histo-

rie. Součástí oslav pak bude i řa-

da novinek. 

Organizátoři doufají, že Finále Pl-

zeň naváže na trend předchozího 

ročníku a zájem publika o festiva-

lové dění bude nadále stoupat. Fes-

tival Finále Plzeň 2017 se bude ko-

nat od 20. do 26. dubna 2017.  

Základním pilířem festivalu zů-

stávají čtyři soutěžní sekce, jejichž 

vítězové si z Plzně odvezou Zlatého 

ledňáčka: celovečerní hrané a ani-

mované fi lmy, české a slovenské do-

kumenty, cyklická televizní a inter-

netová tvorba a necyklická televiz-

ní a internetová tvorba. „Publikum 
se opět může těšit na delegace k uvá-
děným fi lmům, na diskuzi s herci, re-
žiséry i dalšími fi lmovými profesio-
nály,“ dodává ředitelka Finále Pl-

zeň Eva Veruňková Košařová.

Výčet festivalových sekcí je ještě 

mnohem bohatší. Festival ZOOM 

přinese pohled do kinematografi e 

vybraných evropských zemí, plat-

forma Industry Days dá prostor 

profesionálům z oblasti audiovizu-

ální tvorby. Sekce Na vlně 2017 na-

bídne nejnovější české a slovenské 

fi lmy, které se nezařadily do soutěž-

ní přehlídky za rok 2016. 

První úlovek překvapí premiéra-

mi a předpremiérami. Nebude chy-

bět velmi oblíbená Archivní sekce, 

která diváky zavede do mimořád-

ně atraktivního – kdysi - fi lmové-

ho prostoru. 

Velmi silné fi lmové zážitky při-

nesou i snímky ze sekcí České sto-

py v mezinárodních koprodukcích 

a Experimentální a amatérské fi l-

my. Soudobou oceňovanou kvalit-

ní televizní tvorbu představí sek-

ce HBO uvádí. 

Úspěšné studentské filmy za-

se diváci uvidí v rámci sekce U 

pramene.

„Chceme lidem nabídnout i fi lmy 
a dokumenty, které nenajdou v běž-
ných programech kin. Ukazuje se, že 

právě snímky, které neměly 
masivní propagaci, nebyly 
uváděny v multiplexech ne-
bo jimi prošly téměř bez po-
všimnutí, festivalové publi-
kum vyhledává a oceňuje. 
Finále Plzeň tak význam-
ně přispívá k vyšší fi lmové 
kultuře u nás,“ říká Eva 

Veruňková Košařová.

Součástí festivalu Finá-

le Plzeň bude i doprovodný pro-

gram, který zahrnuje koncerty, vý-

stavy, talkshow či opakování velmi 

úspěšného setkání Youtuberů a po-

zastavení se nad tímto aktuálním 

fenoménem. 

Doprovodný program   plánuje  

např. autobusový zájezd Finále Ki-

nobus a rozhodně nebude chybět v 

minulém ročníku velmi úspěšná 

akce nazvaná Bizaar Bazar.

Finále Plzeň 2017 bude slavit 30. narozeniny

Pokud vás zajímá, kde se nalé-

zá rodný dům Miroslava Zikmun-

da, které místo je nejvhodnější pro 

stavbu pomníků zasloužilých čle-

nů okrašlovacích spolků, kolika 

pomníčky je le-

mován motocy-

klový Lochotín-

ský okruh, kde 

se skrývali vý-

sadkáři operace 

Anthropoid, kde 

stával pomník 

Františka Josefa 

I. a mnoho další-

ho. Jinými slovy, 

pokud rádi obje-

vujete Plzeň, no-

vá mapa je urče-

ná právě Vám. 

Tištěná mapa 

přehledně před-

stavuje pomníky 

a pamětní desky 

na území měs-

ta Plzně. Mapa o 

rozměrech 45x56 

cm ukazuje, kde 

všude památní-

ky můžeme hle-

dat, jaké osob-

nosti a události se pojí s Plzní. Ma-

pa je k dispozici na vyžádání v Tu-

ristickém informačním centru měs-

ta Plzně na náměstí. 

V Plzni evidujeme 144 pomníků a 

246 pamětních desek. Nejpočetně-

ji jsou zastoupeny památky upomí-

nající na světové války. Na 1. světo-

vou válku upomíná 38 památek a 

na 2. světovou válku 133. Na mapě 

jsou zvýrazněny památky věnované 

osvobození Plzně americkou armá-

dou (15x), pomníčky připomínající 

bombardování Plzně (13x), památní-

ky obětem holokaustu (10x) a připo-

mínky na domácí a zahraniční od-

boj během 2. Světové války (27x). 

Obětem komunismu je v Plzni vě-

nováno 22 památek. Nejčastěji při-

pomínanou osobností v Plzni je Mi-

str Jan Hus (10x), T.G. Masaryk (7x), 

J.K.Tyl (7x), Jan Ámos Komenský 

(4x) a Jan Sladký Kozina (4x). 

Plzeňské pomníky a pamětní desky 

Město Plzeň vydalo druhý díl tří-

svazkové publikace o svých ději-

nách. Dějiny města Plzně 2 jsou za-

měřeny především na 19. století, za-

hrnují časový úsek let 1788 až 1918. 

Stejně jako u prvního dílu se jedná 

o kolektivní monografi i, na níž se 

podílelo 19 autorů, a to tentokrát 

zejména z plzeňských institucí. Ob-

sahuje kromě textů také fotografi e, 

mapové přílohy, seznam literatury 

a další informace. 

„Od samého začátku jsme chtěli, 
aby Dějiny města Plzně vznikaly ni-
koli jako publikace populárně-nauč-
ná, ale jako skutečné odborné vědec-
ké dílo. Abychom po   desetiletích roz-
voje našeho města a po staletích naší 
městské historie byli schopni součas-
ným i budoucím generacím zachovat 
dílo, které bude splňovat ta nejpřís-
nější kritéria historické vědy,“ uvedl 

Martin Baxa. 

Publikace se zaměřuje především 

na předminulé století, dolní i horní 

časový mezník 19. století však mír-

ně přesahuje. „Je to dáno událostmi, 

které měly na vývoj města zásadní 

vliv. Roku 1788 byl i v Plzni zřízen 

takzvaný regulovaný magistrát, 

jenž představoval zásadní změnu ve 

správě města danou větším vlivem 

státu na samosprávné orgány. Hor-

ní časovou hranicí knihy je pak rok 

1918, kdy vznik demokratické repub-

liky zásadně ovlivnil další život Plz-

ně a jejích občanů,“ vysvětlil Adam 

Skála, vedoucí Archivu města Plzně, 

který měl přípravu publikace na sta-

rost. Vedoucím redaktorem 19člen-

ného autorského kolektivu je histo-

rik a archivář Státního oblastního 

archivu v Plzni Karel Waska.

Významným obdobím a předělem 

v dějinách města jsou pak léta 1848 

až 1850. V roce 1848 bylo zrušeno 

poddanství a byly zřízeny nové obec-

ní i správní instituce, které postup-

ně, většinou v roce 1850, začaly fun-

govat. Uvolnění toho roku umožni-

lo plzeňské měšťanské společnosti 

se poprvé zapojit do veřejné činnos-

ti, spolkové i politické. Období uvol-

nění sice netrvalo dlouho, měšťané 

museli této činnosti brzy zanechat 

a někteří byli pak dokonce i policej-

ně sledování. Byly však položeny zá-

klady místních politických a spol-

kových struktur, na které pak bylo 

možné navázat po obnovení ústav-

ního režimu v 60. letech.

Západočeská metropole 
má druhý díl svých dějin

Nejvytíženější zasedací místnost 

historické plzeňské radnice na ná-

městí Republiky 1 ponese jméno 

významného exstarosty města Plz-

ně. Místnost číslo 31, v níž se konají 

jednání radních, tiskové konferen-

ce i další důležité akce, se nově bu-

de jmenovat Sál Luďka Pika.  

„Luděk Pik, který stál v čele Plzně v 
letech 1919 až 1938, byl osobností na-
dregionálního významu, působil na 
celostátní úrovni, což dokládá i vy-
znamenání za zásluhy o stát, které 
mu v říjnu udělil prezident republi-
ky, a to in memoriam. Jsem rád, že 
tohoto výrazného a významného po-
litika bude připomínat i sál radni-
ce, v němž je umístěn i jeho portrét,“ 

uvedl primátor Martin Zrzavecký. 

Součástí sálu je soubor cenných 

portrétů bývalých purkmistrů, sta-

rostů a primátorů města Plzně. 

Luděk Pik věnoval obrovské úsilí 

rozvoji města Plzně. Za jeho staros-

tování byly provedeny úpravy ulic, 

zregulovány řeky, stavěly se mosty, 

školy, město bylo elektrifi kováno, 

zmodernizovala se doprava, byla po-

stavena řada veřejně prospěšných 

staveb, které městu slouží dodnes.  

Radnice má Sál Luď ka Pika



Často se v praxi setkáváme s dotazy, 

které se týkají narušování pravidel 

a pořádků v bytovém domě v rámci 

společenství vlastníků (znečišťová-

ní a poškozování společných prostor, 

rušení nočního klidu, kouření, štěka-

jící pes apod.). Vlastník jednotky ne-

smí být v užívání své jednotky či spo-

lečných částí domu omezován, pokud 

svým jednáním neporušuje obecně 

akceptované normy (míra nepřimě-

řená místním poměrům a podstatné 

omezení obvyklého užívání). 

Problémové chování je bohužel ob-

tížně řešitelné, protože společenství 

vlastníků nedisponuje mnoha mož-

nostmi, jak jednotlivým vlastníkům 

v problémovém chování jednoduše 

zabránit. Pravidla pro užívání spo-

lečných částí domu a pozemku jsou 

povinnou náležitostí stanov spole-

čenství vlastníků (§ 1200 odst. 2 písm. 

f) občanský zákoník, dále jen „OZ“). 

Vedle pravidel uvedených ve stano-

vách může být vydán domovní řád. 

Vlastník, i v případě pronájmu, je vů-

či společenství vlastníků povinen za-

jistit, aby byl v domě zachován klid, 

resp. aby užívání bytu a společných 

prostor probíhalo v souladu s pravi-

dly pro užívání společných částí, a to 

jak v případě jeho osobního užívání, 

tak i užívání třetími osobami. Tato 

povinnost je v obecné rovině zakotve-

na přímo v ust. § 1175 odst. 1 OZ, kde 

je uvedeno, že vlastník jednotky má 

právo svobodně spravovat, výlučně 

užívat a uvnitř stavebně upravovat 

svůj byt jakož i užívat společné čás-

ti, nesmí však ztížit jinému vlastní-

ku jednotky výkon stejných práv ani 

ohrozit, změnit nebo poškodit společ-

né části domu. 

Ust. § 1176 OZ stanoví, že vznikem 

vlastnického práva k jednotce vzni-

ká vlastníku jednotky povinnost ří-

dit se pravidly pro správu domu a 

pro užívání společných částí, pokud 

byl s těmito pravidly seznámen ne-

bo pokud je měl a mohl znát, jakož 

i zajistit jejich dodržování osobami, 

jimž umožnil přístup do domu nebo 

bytu. Vlastník je tedy povinen zajis-

tit nápravu i v případě, že např. byt 

pronajímá a nájemci se chovají v roz-

poru s domovním řádem. 

Často se řeší možnost stanovení 

pokut ve stanovách za porušování 

stanovených pravidel a otázka ná-

sledné vymahatelnosti. Pokuty mu-

sí být stanoveny v přiměřené výši a 

pochybení daného vlastníka musí 

být doložitelné. Doporučuje se vlast-

níky seznámit s jejich povinnostmi, 

které vyplývají z OZ, stanov a do-

movního řádu, a v případě, že nápra-

va nebude zajištěna, je na statutár-

ním orgánu, aby nápravu v krajním 

případě řešil i soudní cestou. 

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

Narušování pravidel a pořádků v bytových domech

   
 
 

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 souvislosti se změnou školského 

zákona dochází k několika změnám, 

které se týkají zápisů do mateřských 

a základních škol, proto upozorňu-

jeme zákonné zástupce všech dětí, 

kterých se budoucí zápis do MŠ či 

ZŠ týká, na několik důležitých in-

formací.

Zápisy do 1. ročníku základních 

škol v Plzni pro školní rok 2017/2018 

budou zahájeny 1. dubna 2017 a bu-

dou probíhat podle jednotlivých ter-

mínů stanovených základními ško-

lami až do 30. dubna 2017. Termín zá-

pisu do první třídy základní školy se 

tedy posouvá z původního lednové-

ho termínu až na měsíc duben.

Zápisy se uskuteční ve 26 základ-

ních školách, které zřizuje město 

Plzeň. Rodiče mohou pro své dítě 

podle školského zákona zvolit libo-

volnou školu, přednostní právo na 

přijetí mají ale ve školách tzv. spá-

dových, kde je rozhodující místo tr-

valého pobytu dítěte. Přijaty mohou 

být do naplnění kapacity školy. Měs-

to Plzeň má na svém území 4 škol-

ské obvody, ty jsou stanoveny obec-

ně závaznou vyhláškou statutární-

ho města Plzeň č. 5/2005. 

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2017 

dovrší šestý rok věku. Rodiče (zá-

konní zástupci), kteří jdou s dětmi 

k zápisu, přinesou rodný list dítě-

te a doklad o trvalém pobytu dítěte 

(např. občanský průkaz rodiče nebo 

doklad z ohlašovny pobytu). 

 Pokud není dítě tělesně nebo du-

ševně přiměřeně vyspělé, může ro-

dič požádat do 30. dubna 2017 o od-

klad školní docházky. Tato žádost 

musí být doložena doporučujícím 

posouzením školského poradenské-

ho zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Upozorňu-

jeme na to, že je povinností rodiče 

dostavit se s dítětem k zápisu, a to i 

tehdy, pokud uvažuje o odkladu po-

vinné školní docházky. Tento záměr 

projedná s ředitelem školy a nejlépe 

v den zápisu požádá o odklad.

 Termíny zápisů si stanovily ško-

ly samy. Drtivá většina základních 

škol již bude mít zaveden elektronic-

ký registrační systém, který je mož-

ností pro rodiče vybrat si konkrétní 

čas, kdy přijde s dítětem do školy a 

před školou se tak netvoří zbytečné 

fronty. Přehled termínů zápisů mo-

hou zájemci získat jednak na we-

bových stránkách plzeňských škol 

(www.plzenskeskoly.cz), jednak i na 

informačním serveru jednotlivých 

škol. Zároveň v únorovém čísle Rad-

ničních listů vyjde přehled základ-

ních škol zřizovaných městem s je-

jich základní profi lací včetně termí-

nu zápisu v konkrétní škole.

Na zápisy do základních škol nava-

zují zápisy do škol mateřských, ty se 

uskuteční v období od 2. května do 

16. května. Novinkou je, že dnem 1. 

9. 2017 je pro předškoláky (= děti, 

kteří dosáhnou 5. roku) předškolní 

vzdělávání povinné. Povinný před-

školní rok bude ve veřejných ma-

teřských školách bezplatný a bude 

plněn v mateřských školách zapsa-

ných ve školském rejstříku nebo lze 

povinnost splnit za určitých podmí-

nek individuálně (individuálním 

„domácím“ vzděláváním či vzdělá-

váním v přípravné třídě nebo vzdě-

láváním v zahraniční škole na úze-

mí ČR). Povinné předškolní vzdělá-

vání se vztahuje na státní občany 

ČR a dále cizince, kteří oprávněně 

pobývají na území ČR déle než 90 

dnů. Naopak, nevztahuje se na děti 

s hlubokým mentálním postižením 

a děti pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povin-

ni přihlásit dítě k povinnému před-

školnímu vzdělávání ve spádové 

MŠ. Město řeší spádové MŠ obecně 

závaznou vyhláškou tak, že školské 

obvody MŠ jsou shodné s územím 

čtyř velkých obvodů. Území Křimic, 

Radčic a Malesic je dalším školským 

obvodem a následuje společný obvod 

Litic a Lhoty.

Město pro zápisy do MŠ opět využi-

je elektronickou aplikaci jako v mi-

nulých letech a veškeré informace 

k zápisům do MŠ budou k dispozi-

ci na webových stránkách přísluš-

ných MŠ. 

Rodiče (zákonní zástupci), kteří 

jdou s dětmi k zápisu, přinesou (stej-

ně jako v případě zápisu do ZŠ) rod-

ný list dítěte a doklad o trvalém po-

bytu dítěte (např. občanský průkaz 

rodiče nebo doklad z ohlašovny po-

bytu), v případě zápisu do MŠ navíc 

i zdravotní průkaz pojištěnce.
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Bude vašemu dítěti do konce srp-

na 2017 šest let? Máte dítě, kte-

rému byl pro tento školní rok 

udělen odklad povinné škol-

ní docházky? Pak máte do-

ma budoucího prvňáčka, se 

kterým se vydáte k zápisům 

do první třídy pro školní rok 

2017/2018. A proto vás zveme k 

nám na Třináctku.

Každým rokem se otvírají brá-

ny naší školy nejen rodičům stáva-

jících žáků, ale i široké veřejnos-

ti. Ani letošní rok není výjimkou. 

Den otevřených dveří ve 13. ZŠ 

Plzeň v Habrmannově 45 se usku-

teční ve středu 8. března 2017 od 

16.00 hodin. Zveme rodiče a jejich 

děti k prohlídce prostor, uvidí-

te práce žáků, výukové mate-

riály a pomůcky, které vy-

užíváme, zodpovíme vaše 

dotazy. Zapisovat děti do 

první třídy pro školní rok 

2017/2018 budeme 3. – 4. 

dubna 2017 v době od 16.00 

– 18.00 hodin.

Do školy zveme také rodiče budou-

cích předškoláků, neboť tradici na 

Třináctce má již pět let přípravný 

ročník – třídy pro děti s odkladem 

školní docházky, případně pro dě-

ti v posledním roce předškolního 

vzdělávání před zahájením povin-

né školní docházky. Hlavním cílem 

přípravné třídy je připravit děti na 

první třídu základní školy a přede-

jít jejich případnému školnímu ne-

úspěchu.

Bližší informace o škole a chysta-

ných akcích najdete na stránkách 

školy www.13zsplzen.cz. 

Všechny zájemce zve za celý peda-

gogický sbor ředitelka školy Zdeň-

ka Vrátníková (378 028 700, skola@

zs13.plzen-edu.cz).

Třináctka zve na Den otevřených dveří

V Plzni se narodilo méně dětí
Oddělení mat-

riky Úřadu měst-

ského obvodu Pl-

zeň vydalo pra-

videlný přehled 

za uplynulý rok 

o počtu sňatků 

a úmrtí, naro-

zených dětí i se-

znam nejčastěj-

ších jmen. V roce 2016 se v Plzni narodilo 

celkem 3 759 dětí, z toho 1 760 dívek a 1 999 

chlapců. Mezi nejčastějšími jmény opět fi -

gurují Elišky, Terezy a Anny, u chlapců je 

to tradičně Jakub, Jan a Vojtěch. Na dru-

hé straně ovšem vzrostl počet uzavřených 

sňatků i registrovaných partnerství. 

Městský obvod Plzeň 3 už také zná svého 

letošního prvního občánka. Je jím holčička 

Veronika Alferi, která přišla na svět první 

den letošního roku v 7 hodin a 29 minut rá-

no ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Zápisy do mateřských a základních škol

Základní škola Plze� – Božkov, V�esinská 17 

vás srde�n� zve na 

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY 

po�ádaný 25. února 2017 

9:00 - 12:00 hodin 

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

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

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

Zápis do 1. t�ídy se koná 5. dubna 2017 
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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 

Jako každý rok i letos se celá na-

še školka těšila na předvánoční čas 

– čas adventní. S dětmi jsme neza-

háleli a s chutí zdobili třídy a chod-

by mateřské školy.  Nejdříve čertov-

skou výzdobou, později vánoční. Ve 

třídě Žabiček jsme si zahráli na pek-

lo. Převlékli se za čertíky a čertice 

(včetně paní učitelek) a pozvali ro-

diče na Čertovskou besídku. Nechy-

běly písničky a básničky z pekelné 

hitparády. To ve třídě Želviček se dě-

ti přeměnily na andílky a předvedly 

rodičům, co nového se naučily. Vel-

cí předškoláci předvedli rodičům a 

prarodičům divadelní představení O 

vánočním stromku.

 První prosincový týden Žabičky 

napekly perníčky a odnesly je na 

ÚMO 2 Slovany. Zaťukaly na dveře 

pana starosty Ing. Lumíra Aschen-

brennera a čekaly… Pan starosta 

nás pozval dál a odměnil nás sladkou 

odměnou. Třída Želviček navštívi-

la během Adventního času Jesličky 

na ÚMO 2 Slovany. Cestou zpět zašla 

do Galerie Slovany, kde si prohléd-

la postavy z pohádky Mrazík, které 

byly v nadživotní velikosti. Děti by-

ly ze zážitku uneseny, proto návště-

vu opakovaly.  

Nezapomněli jsme navští-

vit seniory z Domovinky. 

Potěšili jsme je pásmem 

písniček a oni nás hezkým 

slovem a malou pozornos-

tí. Je to tradice, že k nám do 

Vlnky zavítají terapeutky 

ze sdružení Motýl. S dětmi 

vždy vyrobí pěkný vánoční 

dárek. Letos to byla ozdoba 

na vánoční stromeček.

               

Petra Bláhová, 

učitelka 80. MŠ

Malé ohlédnutí za adventním časem ve Vlnce

Den otevřených dveří Církevní ZŠ  
Zveme vás na Den otevřených dveří 

Církevní základní školy Plzeň v pátek 

24. února od 9 do 16 hodin. Určen 

je především rodičům budoucích prv-

ňáčků a žáků šesté třídy, kteří vybírají 

nejvhodnější školy pro své děti. 

Rodiče i děti si mohou prohlédnout 

školu a její vybavení, nahlédnout do 

výuky ve stávající 1. či 6. třídě. Zodpo-

víme všechny otázky o vzdělávacím 

programu a specifi kách školy, zápi-

sech a přijímacím řízení. Pro děti je 

připravena malá badatelská expedi-

ce, při níž si mohou vyzkoušet, jak ve 

škole pracujeme. 

Škola bude pro příští školní rok ote-

vírat jednu 1. a jednu 6. třídu s men-

ším počtem žáků. Zápisy do 1. třídy 

se uskuteční v sobotu 8. dubna, při-

jímací řízení do 6. třídy 9. května. 

Přihlášky a další potřebné informa-

ce k přijímání do obou ročníků bu-

dou zveřejněny na webových strán-

kách školy. 

Více informací o základní škole na-

jdete na www.cisplzen.cz. Obrátit se 

můžete také na zástupkyni ředitel-

ky pro ZŠ Kateřinu Chejlavovou, tel. 

734 646 994, 

chejlavova@cisplzen.cz 

V letošním školním roce se na-

ší 89. mateřské škole Plzeň, Hab-

rová 8, podařilo za fi nanční pod-

pory Nadačního fondu Zelený 

poklad ve výši 75 179,- Kč přebu-

dovat nevyužitou část venkovní-

ho prostředí školní zahrady na 

„přírodní učebnu“.

Cílem bylo vytvořit dětem pří-

stupné a přírodě blízké prostře-

dí, které se stane nedílnou sou-

částí mateřské školy a zároveň 

novou výukovou platformou.

Naše nově vybudovaná zahrádka 

ve formě tří vyvýšených záhonků 

se zaměřením na environmentální 

výchovu tak rozšířila nabídku ak-

tivit naší mateřské školy. Dále bude 

podněcovat zájem dětí o přírodu a 

formovat tak jejich kladný vztah k 

životnímu prostředí. Kluci a dívky 

zde budou získávat povědomí o práci 

s půdou, rostlinami, bylinami a ze-

leninou a péčí o ně. Nabydou také 

zkušenosti při práci se zahradním 

náčiním. Výsledky činností na zá-

honcích budou využívány ve škol-

ní jídelně a při výchovně vzděláva-

cí práci s dětmi.

Věra Hasenöhrlová, 

učitelka 89. MŠ

Nadační fond zelený poklad 

Dálkové studium maturitních oborů 
Pro školní rok 2017/2018 nabízíme ta-

ké možnost dálkového studiu našich 

maturitních oborů Ekologie a životní 

prostředí a Sociální činnost. Bližší in-

formace na webových stránkách školy 

www.cisplzen.cz  nebo u zástupkyně ře-

ditelky pro SŠ Dagmar Dostálové, tel. 

734 320 664, dostalova@cisplzen.cz. 

Otevíráme přípravný kurz pro profesionální chůvy 
Hlídáte děti a myslíte si, že jste vý-

borná chůva? Máte ráda děti a chtě-

la byste se jako chůva živit nebo si 

založit školku či dětskou skupinu, 

ale nemáte odpovídající vzdělání? 

Chcete zlepšit své vyhlídky pro zís-

kání nového pracovního místa?

Využijte projektu Profesionální 

chůva dle NSK, jehož cílem je roz-

šíření nabídky programů v oblasti 

dalšího vzdělávání k profesním kva-

lifi kacím Chůva pro děti do zaháje-

ní povinné školní docházky a Chů-

va pro dětské koutky.

Oba kurzy Chůva pro děti do zahá-

jení povinné školní docházky a Chů-

va pro dětské koutky budou probí-

hat v prostorách Církevní základní 

školy a střední školy Plzeň v průbě-

hu února až května 2017.

Cena kurzů závisí na počtu účast-

nic, její podstatnou část tvoří cena 

zkoušky před autorizovanou oso-

bou: Chůva pro dětské koutky od 

4 500 Kč, Chůva pro děti do zahá-

jení povinné školní docházky od 5 

000 Kč.  

Bližší informace o náplni kurzu, 

podmínkách pro účast v kurzu i ter-

mínech najdete na www.cisplzen.cz.  

Obrátit se můžete také na odborné-

ho garanta kurzu Janu Fenclovou, 

tel. 733 786 400, 

fenclova@cisplzen.cz 

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



První pololetí s předmětem robo-

tika má Masarykova základní ško-

la v Plzni na Jiráskově náměstí za 

sebou. Výuku Základy robotiky zde 

zařadili od září 2016, a to v obou tří-

dách prvního ročníku v rozsahu jed-

né hodiny týdně. Tento předmět bu-

de žáky provázet až do pátého roč-

níku. Na druhém stupni se učí od 

1. 9. 2016 předmět Robotika v roz-

sahu jedné hodiny týdně v šesté tří-

dě. Školu ve výuce robotiky podpo-

ruje kromě Správy informačních 

technologií města Plzně také Na-

dace ČEZ, od které dostala fi nanč-

ní dar ve výši 80 000 Kč. Ten pou-

žila na nákup sedmi sad robotické 

stavebnice Lego Mindstorms EV3. 

Díky tomu se podstatným 

způsobem výuka Robotiky 

zkvalitnila. 

Spolu s Centrem robotiky 

škola také uspořádala bě-

hem prvního pololetí pro-

jektový robotický den pro 

žáky 1. až 4. třídy. Ráno žá-

ky robot Nao přivítal a po-

přál jim příjemně strávený 

den a poté se žáci vrátili do 

svých tříd, kde se společně 

učili, programovali, ovlá-

dali roboty, malovali a v neposled-

ní řadě se s roboty učili matemati-

ku. Po vyučování mohou navíc děti 

přímo ve škole navštěvovat kroužek 

Hrajeme si s roboty.

Další novinkou v Masarykově zá-

kladní škole je start kurzu Úspěšný 

předškolák pro budoucí prvňáčky a 

jejich rodiče. Zahájen byl ve čtvrtek 

2. února a koná se každý čtvrtek až 

do 30. března 2017. Děti se při poví-

dání, cvičení, zpívání a malování se-

znamují s novým školním prostře-

dím a nenáročnou formou se při-

pravují na vstup do základní školy. 

Smyslem celého kurzu je umožnit 

dětem pohodový a nekomplikova-

ný vstup do základní školy a zvlád-

nutí prvního učiva. A zápisy do 1. 

tříd, které Masarykova základní 

škola plánuje na 7., 8. a 10. duben 

2017, předškoláci pak také určitě 

hravě zvládnou.

Na závěr pozvánka:

Dne 21. března pořádá Masary-

kova základní škola Den otevře-

ných dveří. Dveře budou otevřeny 

už od rána, takže návštěvníci uvi-

dí chod školy v její nejrušnější do-

bě, dokonce se mohou podívat pří-

mo do výuky, anebo se jí přímo zú-

častnit. Děti si vyzkoušejí práci na 

interaktivních tabulích, prohléd-

nout si mohou všechny třídy, po-

čítačové učebny, 3D tiskárnu, tělo-

cvičnu i družinu. „Rádi uvítáme ty 
rodiče, kteří se ještě mezi základní-
mi školami rozhodují, ale i ty, kteří 
už mají jasno a chtějí se školou se-
známit svého budoucího prvňáka 
nebo šesťáka,“ říká ředitel školy 

PaedDr. Antonín Herrmann.

Lucie Sichingerová

Nejvýznamnější panovník vr-

cholného středověku, neobyčej-

ně vzdělaný a inteligentní vlád-

ce – takový byl Karel IV., který 

loni přijímal pocty k velkému ju-

bileu. Svůj obdiv mu vyjádřil i 

český výrobce her a hraček Dino 

Toys, který vyvinul novou edu-

kativní hru Karel IV. Tu nabídl 

k otestování do osmi základních 

škol napříč regiony České re-

publiky. Za západní Čechy se do 

projektu zapojila 25. ZŠ Chvále-

nická v Plzni. Podle učitelů hra 

nenásilnou formou probudila 

v dětech zájem o české dějiny a 

kulturní památky.  

 

Čím se Karel IV. zapsal do našich 

dějin, jak žil, ale i co jedl nebo jak 

se oblékal – o tom a mnoha dalších 

historických i kulturně společen-

ských zajímavostech se učili žáci 25. 

ZŠ v Plzni. Místo bifl ování na ně če-

kala desková hra, která je zábavnou 

formou vtáhla přímo na dvůr Karla 

IV. Na základě pozorování se učite-

lé shodli, že edukativní hry najdou 

největší uplatnění jako doplňkové 

aktivity školy.  Na hře Karel IV. oce-

ňují především nápadité a zajímavé 

otázky, z nichž některé mají přesah 

do současnosti, možnost cestování 

středověkou Prahou a seznámení se 

s tehdejším životem. Hra podle uči-

telů také může posílit fi nanční gra-

motnost žáků, kteří jako odměnu za 

splněný úkol dostávají groše.  

„Hra žáky nadchla, zapojili se do 
ní všichni, a to i ti, kteří jsou slab-
ší – díky konceptu hry se totiž moh-
li vyrovnat svým šikovnějším spolu-
žákům. Všichni se tématu vlády Kar-
la IV. věnovali se zaujetím a měli ra-
dost ze správných odpovědí. Pokud 
by se měla tato edukativní novinka 
známkovat, od žáků dostane výbor-
ně,“ říká učitelka Mgr. Radka Kcho-

lová z 25. ZŠ v Plzni.  

 Deskovou hru Karel IV. vytvo-

řili experti z přední „továrny na 

hračky“ v Česku. Společnost Dino 

Toys při její výrobě zohlednila po-

třeby věkové skupiny děti od 8 let a 

na uvedení hry spolupracovala ši-

roká škála odborníků, učitelů zá-

kladních škol, dětské kluby a vy-

brané maminky. Snad právě proto 

se zrodila „deskovka“, která je pl-

ná dobových tematických otázek a 

situací, které charakterizují dobu 

panování Karla IV. Hravou formou 

tak i úplní začátečníci jsou schopni 

vstřebat znalosti a reálie z tehdej-

ší doby. Konkrétně poznají klenoty 

tehdejší architektury, způsob živo-

ta a další zajímavosti z vrcholného 

středověku. Podívají se do Nového 

Města pražského, zavítají do hlubo-

kých karlštejnských lesů nebo do-

jdou až do katedrály svatého Víta, 

kde je čeká fi nále.
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Pololetí s roboty se na Masarykově ZŠ vydařilo 

Místo bifl ování se učí o Karlu IV. pomocí nové hry 

Škola zve zájemce do předškolního kurzu i na den otevřených dveří

Foto: Michal Vyleta
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