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Slovo úvodem
Věřím, či spíše doufám, že v době, kdy se vám
dostává do rukou toto číslo obvodního Zpravodaje, tsunami emocí, zjitřených prezidentskými
volbami, již opadly. Nebo postupně opadají.
Myslím si, že větší míra tolerance k názorům
„těch druhých“ by prospěla všem. A nemusí se
přitom jednat jen o názor na výsledek prezidentských voleb. Často se jedná o záležitosti všední,
běžné, které nás potkávají denně, tak řečeno, na každém kroku.
Nevyzývám zde samozřejmě k potlačení vyjadřování vlastních názorů. Demokracie je přímo založená na této možnosti. Může se jednat i o názory vyhraněné, ale prezentovány by měly být vždy slušnou formou. Bez napadání nositele názoru opačného a s úctou nebo přinejmenším tolerancí k osobě oponenta.
Pojďme se o to alespoň pokusit. A protože já osobně patřím k
těm, kteří nejsou z výsledku prezidentských voleb nadšeni – začnu sám u sebe.
Lumír Aschenbrenner starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

Starosta Lumír Aschenbrenner a místostarostové Jan Fluxa, Roman Andrlík a
Pavel Janouškovec (zleva) před parkovištěm u Bazénu Slovany
Parkovací plocha podél Bazénu
Slovany je nově ohrazena závorou a parkování zde bude bezplatně umožněno pouze návštěvníkům. Nové opatření schválila Rada města Plzně s cílem usnadnit
parkování návštěvníkům bazénu.
Opatření ale na druhou stranu
znevýhodňuje občany z místních
bytů, kteří dříve mohli parkovací
plochu zdarma využívat.
“Upřednostnil se zájem návštěvníků bazénu nad potřebami našich občanů, kteří zde žijí, a s tím nemůžeme
v žádném případě souhlasit. Bojovali jsme proti tomu, vydali usnesení,
snažili se přesvědčit argumenty, přinášeli jiné návrhy, do poslední chvíle se snažili jejich rozhodnutí zvrátit, udělali jsme maximum, co jsme
mohli, ale bohužel naše apely nebyly
vyslyšeny,“ uvedl starosta MO Plzeň
2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
„Zájmy našich občanů budeme hájit za každých okolností. Tento diktát z velké radnici je vůči nám bezohledný,“ dodal místostarosta Roman Andrlík.

MO Plzeň 2 – Slovany se s rozhodnutím magistrátu neztotožňuje a
bude usilovat o nastavení jiného
způsobu řešení situace. Jako jedna
z možností se nabízí stavba nového
parkovacího domu. „Když magistrát rozhodl tak, jak rozhodl, věříme, že nám alespoň v tomto ohledu
vyjde vstříc a na jeho výstavbu najde
v rozpočtu konečně peníze, o které už
léta usilujeme. Situace je neúnosná.
Je tu soustředěna řada sportovišť a
kapacita parkovacích míst tomu absolutně neodpovídá,“ prohlásil Lumír Aschenbrenner.
S ohrazením parkovacích míst u
bazénu nesouhlasí ani místostarosta Jan Fluxa. „Současnou nevyhovující situaci s parkováním nemůže
město řešit tak, že začne dosud volně
přístupné parkovací plochy ohrazovat jen ve prospěch návštěvníků vybraných městských zařízení. Problém je třeba řešit komplexně, a to
paralelním vytvořením rezidenčních
státní jen pro místní občany a vybudováním nových parkovacích objektů a záchytných parkovišť na okraji
města,“ uvedl.

Vyvýšené záhony i pro komunitní pěstování
Vlastnoručně vypěstované bylinky na maso i do čaje, možná i jiná zelenina? Tahle představa není
špatná, má to však háček. Jak to
udělat v paneláku uprostřed sídliště, navíc bez vlastní zahrádky...
Ale proč ne?
Náš městský obvod pro letošní rok
připravil čtyři vyvýšené záhony pro
využití komunitního pěstování užitných i okrasných rostlin. Pro jejich
umístění byla vytipována místa tak,
aby pro obyvatele bytových domů
vznikla možnost si vypěstovat rostliny k vlastnímu použití.

Záhony jsme navrhli do osluněných míst, aby rostliny dobře prosperovaly. Už po instalaci budou záhony zčásti osázeny převážně růz-

nými bylinami tak, aby zůstal prostor pro případné výsadby občanů.
Doufáme, že takto přístupné záhony
budou veřejností využívány, ať už
jednotlivci nebo skupinami (např.
obyvateli konkrétních domů v blízkosti), a že záhony nebudou devastovány a rostliny ničeny. V letošním roce bude prováděna průběžná kontrola záhonů a pokud bude
nutné i základní údržba, i když věříme, že si každý záhon najde svého
opatrovníka, který alespoň v době
sucha záhonek zaleje.
Uvidíme tedy, jak to vše bude fungovat. Nechceme zatím dávat žádné mantinely, pokud ale někdo bude mít zájem o využití třeba části
konkrétního záhonu, nebude špatné, když bude na odboru životního prostředí podchycen tak, aby se
zájmy lidí nekřížily a nedocházelo
zbytečně ke konﬂiktům. Vždyť veřejný prostor dá využít i jinak.
Mapka s rozmístěním vyvýšených
záhonů je zveřejněna na webových
stránkách našeho úřadu a na fyzické a elektronické úřední desce.

únor
2012
únor
2018

2
Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 12. 12.
2017
ZMO přijalo celkem 18 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2017;
- schválilo rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2018;
- souhlasilo s návrhem vyhlášky
statutárního města Plzně o regulaci
provozování hazardních her na území města;
- vzalo na vědomí informativní
zprávy:
- akce probíhající v roce 2017 –
dotace z mimorozpočtových zdrojů;
- činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
10-11/2017;
- činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
10-11/2017;

L´alphabet - podzimní soutěž
má svého vítěze!

nictví městem Plzeň,
a to za účelem zřízení plochy pro veřejné
parkování v ulici Mezi Stadiony,
- na základě této
koupě následně souhlasit se spolufinancováním projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK PLZEŇ 1894“ z ﬁnančních prostředků města Plzně;
- souhlasilo s novelou vyhlášky
statutárního města Plzně č. 5/2014,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Plzně, včetně
jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se
stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 3/2015, vyjma článku 1
bodu 5, kterým se navrhuje zrušení možnosti fyzickým osobám
odkládat stavební odpad na sběrném dvoře bezplatně v množství
do 1 m3 na osobu a měsíc;

Jednání ZMO dne 30. 1. 2018
ZMO přijalo celkem 13 usnesení, z nichž vybírám:

- schválilo plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany;

- vzalo na vědomí žádost SK PLZEŇ 1894 z.s., IČO 00479535, Úslavská 76, 326 00 Plzeň, o ﬁnanční podporu projektu „Rekonstrukce
sportovního areálu SK PLZEŇ
1894“, souhlasilo s realizací projektu „Rekonstrukce sportovního
areálu SK PLZEŇ 1894“ a doporučilo Radě města Plzně:
- jednat se zástupci SK PLZEŇ
1894 o koupi pozemků v jejich vlast-

- vzalo na vědomí informativní
zprávy:
- vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017,
včetně investic v budovách MŠ;
- činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
12/2017-01/2018;
- činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
12/2017-01/2018;

Na podzim vyhlásilo plzeňské nakladatelství Fraus celostátní soutěž L´alfabet. Zúčastnily se jí kolektivy žáků 6. - 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zadání znělo jasně: zpracovat francouzskou abecedu co nejoriginálnějším způsobem. V kategorii 6. - 7. ročník
(začátečníci) obsadila 1. místo skupina deseti žáků z 6. B 21. ZŠ Plzeň.
21. ZŠ Plzeň

Placení poplatků – informace
Sdělujeme občanům, že od letošního roku je možné platit veškeré poplatky na našem úřadu
městského obvodu jednak jako
dosud, tedy v hotovosti v pokladně nebo bezhotovostně převodem na účet úřadu nebo poštovní složenkou a nově též platební
kartou v pokladně úřadu.

Jedná se o správní poplatky,
místní poplatky – ze psů, za užívání veřejného prostranství a z
ubytovací kapacity. Při placení
platební kartou je nutno tento
způsob předem nahlásit.
Ing. Miroslav Němec,
vedoucí odboru EaP

Jak to bude s parkováním vedle slovanské radnice?
Automobilová doprava na území
našeho obvodu neustále houstne
a nedobrá situace panuje především v oblasti parkování. V případě plynulosti dopravy je důvodů, které způsobují současné problémy, více, nicméně předpokládáme, že opětovné zprovoznění průjezdu pod mosty u hlavního vlakového nádraží situaci alespoň částečně zlepší. Toho bychom se měli
dočkat ještě v tomto roce.
S parkováním je však situace
mnohem složitější. Automobilů
neustále přibývá a naopak u parkovacích stání se často jeví, že
trend je přesně opačný. Jedním z
takových případů může být i zástavba parkoviště na Koterovské
ulici vedle slovanské radnice bytovým domem. Její zahájení v
loňském roce se nesetkalo s příznivým přijetím veřejnosti, která poukazovala na značný úbytek

parkovacích stání v centrální části našeho obvodu. Proto se v tomto článku chceme právě této lokalitě věnovat obšírněji.
Parkoviště zde fungovalo dlouhá léta a podle sčítání se na něj
v minulosti vešlo až 112 automobilů. Je třeba ale upozornit na to,
že tento počet zahrnoval i tzv. divoké parkování. Tedy takové, které v mnoha případech nevyhovovalo dopravním předpisům. Přesto bylo ale tolerováno. V roce 2007
bylo vyhlášeno výběrové řízení
na zástavbu nároží Koterovská –
Blatenská, kdy jednou z podmínek, kterou měl zájemce splnit,
bylo zachování minimálně 80 parkovacích stání pro veřejnost, a to
nad rámec parkovacích stání vyhrazených jen pro obyvatele nového domu. V roce 2008 byla uzavřena nájemní smlouva s vybraným uchazečem, v roce 2010 bylo

vydáno územní rozhodnutí a v následujícím roce pak stavební povolení. Zahájení stavby v té době zabránila panující ekonomická recese a v roce 2013 stavební povolení
propadlo. To bylo znovu vydáno v
roce 2015, tentokrát již ne stavebním úřadem, ale formou certiﬁkátu na povolení stavby vydaného autorizovaným inspektorem,
což je v souladu se stavebním zákonem. V roce 2017 nakonec začaly stavební práce.
Investor stavby má v této chvíli
pozemek pouze pronajat s tím, že
k odkupu od města dojde až po kolaudaci stavby a tedy i po dodržení
obvodem stanovených podmínek,
které se týkají zejména parkování.
V místě nakonec vznikne 83 parkovacích stání vyhrazených pro
veřejnost. Dále bude vybudována příjezdová komunikace z Blatenské ulice k objektu slovanské

radnice a příslušná technická infrastruktura (odvodnění komunikace apod.). To vše na náklady investora stavby. Mimo to bude zřízena služebnost spočívající v umístění a provozování zmíněných parkovacích stání pro veřejnost v objektu spolu se služebností práva
přístupu a příjezdu k nim.
Z projektu, který se v současnosti realizuje, je dále zřejmé, že zmíněných 83 parkovacích stání pro
veřejnost by mělo vzniknout v přízemí nového domu nebo v jeho těsné blízkosti. Uvnitř objektu bude
veřejnosti k dispozici 44 míst, dalších 12 najdeme podél příjezdové
komunikace vedle parku a dále
18 míst pak na volném prostranství vedle banky. Devět míst je pak
umístěno u křižovatky Koterovské
s Blatenskou ulicí.
Vedení MO P 2-Slovany
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 13. 12. 2017
RMO přijala celkem 11 usnesení,
z nichž vybírám:
- schválila rozpočet mateřských
škol na rok 2018 a jejich střednědobé výhledy rozpočtu na období 20192021;
- souhlasila s přímým prodejem nebytových jednotek – krytů CO na adrese:
- Částkova 45, Plzeň – Společenství vlastníků jednotek Částkova
37, 39, 41, 43, 45, Plzeň, IČ 263 19 675,
se sídlem Částkova 2237/37, Plzeň, za
cenu stanovenou součtem násobku

1.300,- Kč/m2 x
podlahová plocha nebytového prostoru a
20,- Kč/m2 x
podlahová plocha nebytovéh o p ro s t o r u
(cena za podíl
na pozemku);
PhDr. Jan Fluxa,
- Částkomístostarosta
va 50, Plzeň
MO Plzeň 2-Slovany
– Společenství
vlastníků jednotek Částkova 42, 44, 46, 48, 50, Plzeň, IČ 263 19 586, se sídlem Částkova
2233/42, Plzeň, za cenu stanovenou

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO
PLZEŇ 2 – SLOVANY
Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou
černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale u nás se začíná objevovat až v poslední době a
poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední
hodiny našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem,
který jej pak pomocí čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací, které pak už nemusíte přepisovat
např. do počítače.

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

součtem násobku 1.300,- Kč/
m2 x podlahová
plocha nebytového prostoru
a 20,- Kč/m2 x
podlahová plocha nebytového
prostoru (cena
za podíl na pozemku);

- schválila vyhlášení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby
„Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ a složení hodnotící komise;
Jednání RMO dne 24. 1. 2018
RMO přijala celkem 20 usnesení,
z nichž vybírám:
- schválila plán kontrol 12 MŠ,
příspěvkových organizací, pro které RMO Plzeň 2 – Slovany vykonává
funkci zřizovatele, na rok 2018;
- schválila vyhlášení dotačních
programů v roce 2018:
- pro sociální oblast,
- pro oblast výchovy, vzdělávání a
kultury,
- pro oblast životního prostředí,

- pro oblast
bezpečnosti,
- pro oblast
podpory památkových objektů;
- schválila vyhlášení zadávacího řízení na
Mgr. Pavel Janouškovec,
výběr dodavamístostarosta
tele stavby „KD
MO Plzeň 2-Slovany
Šeříková – stavební práce V.
etapa – přístavba“, znění smlouvy o
dílo a složení hodnotící komise;
- schválila vyhlášení zadávacího
řízení na výběr dodavatele stavby
„Rekonstrukce vnitrobloku Chválenická – U Školky – Nepomucká –
náměstí Milady Horákové“, znění
smlouvy o dílo a složení hodnotící
komise;
- souhlasila s podáním žádosti o
dotaci z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018 vyhlášeného Plzeňským krajem, pro projekt „Revitalizace Škoda
sport parku na Malostranské ulici v
Plzni – etapa 1b, prodloužení stávající in-line dráhy“;

Ohlédnutí za rokem 2011
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Vždyť samota
je nemoc zlá.
usnadní
našim strážníkům
prováděZávěremdýchání.
mi dovolte
připomení umělého
Maska
se přiloží
na nos
a ústa
postiženého
stisknout
slova
Karla
Čapka:a „Nejnutím
vakuna
dojde
k přísunu
vzduchu
krásnější
světě
nejsou
věci,
do
Bezpečí
našich občanů
je pro
aleplic.
chvíle,
okamžiky,
vteřiny!“
nás na prvnímLudmila
místě,“ uzavřel
mísŠevčíková
tostarosta Roman Andrlík.

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

Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen proVážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt,
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou teleKomise bezpečnosti a městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můbezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Předvánoční atmosféru si lidé užili
na charitativních trzích

Statistiku zajímá, jak si
žijeme a zda jsme spokojeni
Český statistický úřad organizuje
v roce 2018 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod
názvem „Životní podmínky 2018“
(EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo
této akce již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době
od 3. února do 27. května 2018
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o soci-

ální situaci domácností v ČR,
které nelze zjistit žádným jiným
způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do
šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a
které jim vydá Krajská správa ČSÚ,
popř. průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech
ve smyslu §16 zmiňovaného zákona
o státní statistické službě.
Případné dotazy je možné směřovat na pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Životní podmínky 2018 Mgr.
Evženii Siudovou, tel. 377612265,
731439313 a Ing. Vladislavu Toušovou, tel. 377612272.

Cestovní pasy v zimě bez front

Vánoční charitativní trhy se uskutečnily dne 17. 12. 2017 v sokolovně Koterov. Jejich čtvrtým ročníkem provázel moderátor Radek Nakládal a za
prodejní pulty přijeli prodávat své výrobky mimo jiné i zástupci různých neziskových organizací, například MC Barvínek nebo OS Ty a Já. Děti se tady mohly zabavit v různých manuálních dílničkách, které připravila organizace Domeček Slovany.
Návštěvníkům zpestřila nakupování i řada vystoupení. V roli účinkujících se
představil Folklórní soubor Meteláček ze ZUŠ Chválenická, Pěvecké uskupení dobřanských učitelů P.U.D.U., Broučci Band z 5. MŠ, Taneční Akademie
Plzeň, Spider Dance Company a další. Poděkování za spoluorganizaci vánočního trhu patří TJ Sokol Koterov a SVČ Radovánek.

Úředníci plzeňského magistrátu
doporučují, aby si lidé nové cestovní doklady vyřídili v zimních a jarních měsících. Vyhnou se tak dlouhým frontám na úřadech, které by
je čekaly v létě.
Ze zkušeností úředníků vyplývá, že od září do března jsou čekací doby až čtyřikrát kratší než v letní sezoně.
„Nový cestovní doklad si lidé mohou nechat vyhotovit i několik měsíců před koncem doby platnosti toho stávajícího. Pokud jim tedy končí platnost pasu v létě, je nyní ideální doba pro vyřízení nového,“ uvedla Lenka Dupalová z Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.
Doplnila, že v roce
2017 obsloužilo Oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů
Magistrátu města Plzně
38 tisíc lidí vyřizujících si cestovní pasy.
Lenka Dupalová upozornila, že při zahraničních cestách mimo členské státy Evropské
unie a země schengenského pro-

storu je zapotřebí, aby občan ČR
byl držitelem cestovního pasu, což
platí pro občany starší 15 let i děti
mladší 15 let.
V současné době je možno vyhotovit cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů
ode dne podání žádosti. Doba platnosti pasu je deset let a správní poplatek činí 600 korun, platnost pasu dítěte do 15 let je pět let, správní
poplatek činí 100 korun.
„Pokud občan potřebuje doklad
dříve než za 30 dnů, může požádat o
cestovní pas vyhotovený do šesti pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Za expresně vyhotovený pas zaplatí občan starší 15 let čtyři tisíce korun a dítě do 15 let dva tisíce
korun,“ uvedla Lenka
Dupalová.
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Plzeň chce posílit pozici Slavností svobody, chystá
partnerství s prestižní nadací
Rada města Plzně odsouhlasila partnerství
Plzně a Liberation Route Europe, která se zabývá popularizací, propagací a prezentací událostí spojených s druhou světovou válkou. Pokud
partnerství schválí zastupitelé, zapojí se západočeská metropole pro roky 2018 až 2020 do mezinárodní sítě, kam patří města a organizace z Nizozemska, Belgie, Velké Británie, Itálie, Francie,
Německa a Polska. Výsledkem spolupráce bude
posílení pozice Slavností svobody Plzeň i společná propagace oslav konce druhé světové války v
letech 2019 a 2020.
„Cílem nadace Liberation Route Europe je udržení trvalého odkazu 2. světové války, představení
a rozšíření povědomí o lokální historii v jiných ze-

mích, etablování města/muzea jako důležité destinace paměťového turismu zaměřeného na 2. světovou válku, propojení vědeckého a historického výzkumu, rozvoj paměťového turismu a spolupráce
muzeí, státní správy a samosprávy, výzkumných
a vzdělávacích institucí,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.
Plzeň si mohla vybrat ze čtyř úrovní partnerství. Za partnerský příspěvek 130 tisíc korun ročně ze svého rozpočtu získá možnost vytvoření
vlastní webové stránky pod webem nadace, přeložení do pěti jazyků, zajištění návštěvy novinářů v členském městě, rozesílání informací ze
zdrojů Liberation Route Europe, pomoc při přípravě prezentačních aktivit, stránku v průvodci, podporu v přípravě projektů ﬁnancovaných
z Evropské unie a prezentaci na veletrzích cestovního ruchu.
„Výsledkem takové spolupráce by mělo být jednoznačné zakotvení Slavností svobody a Patton
Memorial Plzeň mezi nejvýznamnější projekty se
vztahem ke 2. světové válce ve středoevropském
rámci, zvýšení zájmu turistů a zahraničních organizací o zapojení do Slavností svobody Plzeň,
rozvoj, podpora a spolupráce Patton Memorial
Plzeň se zahraničními partnery, prezentace Slavností svobody a města Plzně v zahraničí. Plzeň by

DO PRÁCE NA KOLE se bude jezdit i letos
Registrace do kampaně začíná v březnu
V Plzni, podobně jako v několika
desítkách dalších českých měst, odstartuje v březnu registrace kampaně Do práce na kole. Ta už několik let hravou formou láká Plzeňany, aby v květnu jezdili do práce na
kole, koloběžce, nebo běhali či chodili pěšky. Vloni se zapojilo 619 soutěžících ze 152 plzeňských ﬁrem,
kteří najezdili a naběhali celkem
135 000 zelených kilometrů.
Účastníci si tak mohou v kampani nejen zlepšit své zdraví a pomoci životnímu prostředí, ale také
poměřit síly se svými kolegy i vyhrát zajímavé ceny. Stačí jen, aby
vytvořili v práci tým o 2 až 5 lidech,
zaregistrovali se během března a
dubna na www.dopracenakole.cz

a v průběhu celého května co nejčastěji jezdili do práce „na vlastní
pohon“. Soutěží se v kategoriích
pravidelnost týmu, výkonnost jednotlivce, kreativita a cyklozaměstnavatel roku.
„Pro ﬁrmy to může být navíc netradiční a účinná forma teambuildingu, což potvrzují i samotní
účastníci,“ láká do kampaně její koordinátor Jiří George Konečný ze
spolku Plzeň na kole. Kampaň organizuje Auto*Mat, v Plzni ji koordinuje Plzeň na kole s podporou
partnerů.
Eva Haunerová,
Plzeň na kole
www.plzennakole.cz

tak v letech 2019 a 2020, kdy si připomeneme 75.
výročí konce 2. světové války, byla součástí mezinárodní skupiny, která připravuje společnou propagaci oslav a pietních aktů u příležitosti 75. výročí osvobození západní Evropy,“ doplnila Jana
Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.
Nadace Liberation Route Europe byla založena v roce 2008 v Nizozemsku a oﬁciálně byly její
aktivity poprvé představeny u příležitosti 70. výročí konce druhé světové v Arromanches v roce
2014. Služby nadace zahrnují propagaci, prezentaci a zviditelnění historických lokalit v západní,
střední i jižní Evropě, realizaci společných mezinárodních projektů s možností ﬁnanční podpory
Evropské unie, vytvoření speciálního turistického produktu, který přivede turisty a turistické
kanceláře, vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi členy a partnery nadace.
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Kudy cesta z města?
Jezdíte na kole do přírody nebo jen
tak se projet a bojíte se na silnici?
Nejen vás budou zajímat následující řádky. Již několik let připravujeme výstavbu cyklostezky z Koterova
do Starého Plzence. Je součástí jak
systému sportovně rekreačních tras
hezky česky nazvaných Greenways,
tak cyklotrasy Plzeň – Brdy.
Po její výstavbě se dostanete z Koterova přes Starý Plzenec, Šťáhlavy,
Nezvěstice, Žákavou a Spálené Poříčí až do Brd, třeba na Padrťské rybníky. Náš úsek povede z Koterova
tam, kde je odbočka z hlavní silnice
na Starý Plzenec, k lávce přes Úslavu a kde začne i vlastní stavba, tedy
po lukách na levém břehu směrem
pod dálniční most. Zde končí katastr Koterova i Plzně a vstupujeme do
katastru Starého Plzence.
Trasa odtud pokračuje opět lukami údolní nivy až do Starého Plzence, kde se napojí do Kozinovy ulice
u silničního mostu.
Celkem bude dlouhá 3,2 km, z toho 2,45 km na staroplzenecké části,
zbytek u nás. Šířka tři metry by měla být dostačující, její asfaltový povrch pak zajistí pohodlnou jízdu. Z
výše uvedených informací vás asi
nepřekvapí, že se jedná o společnou investici města Plzně zastoupeného naším obvodem a města Starý Plzenec.

Možná vás bude zajímat, kolik to
vše bude stát a kdo to zaplatí. Takže odhadované náklady jsou zhruba
24,5 mil. Kč, přičemž na ﬁnancování byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která nám
doposud ještě nebyla přidělena. Pokud se tak stane, a my v to věříme a
doufáme, dostaneme odsud necelých
21 mil. Kč. V této chvíli je to ještě takový holub na střeše. Ale v hrsti už
máme vrabce v podobě necelých 4
mil. Kč z dotace od Plzeňského kraje na ty náklady stavby, které nelze
uhradit z dotace IROP.
A protože všichni věříme, že dotaci
z IROPu obdržíme v dohledné době,
v těchto dnech již probíhá výběr dodavatele stavby. Pokud nenastanou
neočekávané komplikace, měl by být
vybrán na konci února, v průběhu
března bude podepsána smlouva o
dílo a okamžitě poté začnou vlastní
stavební práce. V co nejmenší komplikace doufáme i při realizaci s přihlédnutím k faktu, že celá stavba se
nachází v zátopovém území. Snad
povodně letos nepřijdou.
Stavba by měla být dokončena v září a vy nám můžete držet palce, aby
se dílo podařilo.

Tak tady to za Koterovem začne …

… a tady ve Starém Plzenci skončí

Vladimír Černý,
odbor majetku a investic

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

ZDARMA

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

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

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

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

Bližší informace:
Tel: 377 482 150 , mobilní tel: 724 359 529 - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz
www.osona.cz
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Po roce si opět uklidíme naše Slovany
Slovany jsou jednou z nejhezčích
plzeňských čtvrtí, přesto se nepochopitelně najdou někteří, kteří
nám jeho vzhled bezohledně a totální neúctou k druhým kazí nepořádkem.
Celou věc monitorujeme a můžeme vám slíbit, že viníci budou potrestáni tak, že příště už je po dalším znečišťování našeho obvodu
rozhodně přejde chuť.
Nicméně, v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než opět spojit síly a s
odklízením si poradit sami. Zvlášť
po zimě bude rozhodně co uklízet. I
proto tu máme akci s názvem Ukliďme Česko, která se u nás na Slovanech setkala s příznivým ohlasem.
Berme to jako společné setkání v pohybu a užitečnou práci, nebo chceteli, spojme příjemné s užitečným.
Sraz je v sobotu 7. dubna v 9.00 hodin na konečné tramvaji číslo 1 na
Homolce. Projdeme přes lesopark
Homolka, následně údolím řeky
Úhlavy, kolem vodárny spodní ces-

tou, která končí ve Škoda Sport Parku a cestou uklidíme to, co v přírodě nemá mít místo.
„Po loňském roce, kdy se sešla skvělá parta nadšenců a dobrovolníků,
se udělalo kus pořádné práce a na
to chceme navázat i v letošním roce. Někteří občané nám zde na Slovanech nepořádek dělají a další ho
po nich poté uklidí. Vše bohužel nemůžou zvládnout jen úklidové ﬁrmy. Čistota obvodu není jen o úklidových ﬁrmách, ale i o ohleduplnosti
lidí, kteří tady na Slovanech žijí nebo pracují,“ vysvětluje místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Roman Andrlík, který v pracovní četě i letos
nebude chybět.
„Těším se na naše spoluobčany.
Můžeme po cestě probrat i věci, které
je v našem obvodu trápí, stejně tak jejich podněty, co by v něm rádi zlepšili. Budu k dispozici pro jakékoliv dotazy,“ dodává Roman Andrlík.
Organizátoři akce ve spolupráci
s městským obvodem Slovany za-

jistí po celou dobu pytle na odpadky a rovněž pracovní rukavice. Program i trasa je nenáročná. Předpokládaný konec je ve 12 hodin ve Škoda Sport Parku.
Pro účastníky bude následně zajištěno drobné pohoštění a občerstvení, které věnuje vedení UMO Plzeň
2-Slovany. A na účastníky akce čeká také jeden fajnový dárek.
„Díky spolupráci naší radnice a vedení slovanského bazénu to budou
volné vstupy do bazénu. A pro nejlepšího brigádníka pak volná „plavenka“ na celý letošní rok,“ konstatuje Roman Andrlík.
Kontaktní osobou této akce je
Martin Moravec, přihlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem. Kdo
má chuť a zájem pomoci, neváhejte,
počet osob je omezen na 25.
Organizátor akce Ukliďme Česko: +420608120055
Mail: info@experiencze.eu

Podpoří hospic,
diecézní charitu
i potravinovou banku
Finanční podporu plzeňské radnice v celkové výši 3, 981 milionu
korun si rozdělí pět poskytovatelů
sociálních služeb. Dotaci získá Hospic svatého Lazara, Diecézní charita Plzeň, Poliklinika Bory, organizace Naděje a Potravinová banka
Plzeň. Nejvíc, a to 1, 7 milionu korun, obdrží na provoz Hospic svatého Lazara, který jako jediné zařízení v Plzeňském kraji zajištuje
hospicovou a paliativní péči.
Další dotaci ve výši 1,026 milionu korun získá Diecézní charita
Plzeň na dva projekty. „Prvním z
nich je JOB centrum, které poskytuje poradenství a podporu při hledání zaměstnání klientům azylových
domů, dlouhodobě nezaměstnaným,
osobám zdravotně hendikepovaným
a podobně. Druhý projekt se týká doprovodu zdravotně znevýhodněných
dětí při přepravě do školy a ze školy.
Charita zajišťuje pro přepravu dětí proškolené osobní asistenty. Dotace je určena na jejich mzdy,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství
a sociálních věcí Eva Herinková.
Příspěvek od města pro JOB centrum bude činit 636 tisíc korun, na
mzdy asistentů přispěje město 390
tisíci korunami.
Organizace Naděje dostane 305 tisíc korun na podporu sociální práce v prostupném bydlení a Potravinová banka, která má za cíl shromažďovat zdarma potraviny, skladovat a přidělovat je pak humanitárním nebo charitativním organizacím, obdrží dotaci ve výši 250
tisíc korun.

Nový systém svozu BIO odpadů na území města Plzně
Statutární město Plzeň od 1. ledna 2018 zavedlo nový systém sběru
BIO odpadů na celém území města s tím, že během prvního měsíce
rozjezdu dojde k přesunu nádob v
rámci navržených oblastí. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až s prvními pracemi na zahradách, tzn. začátkem vegetačního období, vždy nejdéle od 9:00 do
18:00 hodin.
Město Plzeň je nově rozděleno na
dvě oblasti, a to na červenou a zelenou.
V červené zóně, kde převládá zástavba bytových domů, je zachován
nádobový sběr do hnědých nádob,
protože je zde produkce kuchyňských BIO odpadů konstantní po
celý rok, tedy nedochází zde k sezónním výkyvům produkce BIO
odpadů.
V zelené zóně, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreač-

ních objektů, vzniká vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná tráva, větve, listí atd.). Od
1. 1. 2018 jsou v této zóně postupně
odstraňovány hnědé nádoby na BIO
odpad o objemu 240 l. Zde budou
v pravidelných intervalech podle
harmonogramu přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovištích. K jejich přistavení ale dojde až v sezóně - po zahájení prací na zahrádkách.
Na území městského obvodu Plzeň 2 se jedná o lokality: Božkov
(Božkovské nám.), Vyšehrad (Velenická x Ječná), Slovany (Jiráskovo nám., Srázná, Plzeňská cesta x
Sporná), Hradiště (U Hamru x Na
Rychtě), Bručná (Do Zámostí -Hyundai), Čechurov (Střední cesta x
Karaﬁátová, Mezi Ploty x Společná), Koterov (Pod Chalupami).

Podrobná mapa s rozdělením města do obou zón, přesnými stanovišti
velkoobjemových kontejnerů a harmonogramem svozu, je k nalezení
na webových stránkách Magistrátu města Plzně
https://odpady.plzen.eu/.
Nový systém umožňuje:
• každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů ve sběrných dvorech provozovaných společností
Čistá Plzeň (již předchozí systém
toto umožňoval)
• odkládání do sběrných nádob
(240 l hnědé nádoby) – červená zóna
• odkládání do velkoobjemových
kontejnerů – zelená zóna
• využití možnosti komerčního
objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.
za daných podmínek a příslušnou
úhradu dle ceníku

Realizací této změny dojde k narovnání dostupnosti služby sběru
BIO odpadů na území města pro
všechny občany a do budoucna se
také předpokládá zvýšení efektivity odděleného shromažďování BIO
odpadů.
Mapa území městského obvodu Plzeň 2 s vyznačením oblastí nového
systému BIO odpadu (zelená a červená zóna) a stanoviště velkokapacitních kontejnerů na BIO odpad v
zelené zóně je k nahlédnutí též na
informačních deskách MO Plzeň 2
– Slovany a na úřední desce.
Bližší informace získáte na Magistrátu města Plzně, Technickém úřadu, Ing. František Sýkora, tel. 378034052, email: sykoraf@
plzen.eu
OŽP,
zpracováno podle podkladů MMP
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Stavební ruch ve Chválenické Údržba veřejné zeleně na Slovanech
ulici nastane už letos
Správa veřejného statku města
Plzně (SVSMP) připravuje na letošní rok dokončení rekonstrukce
ulice Chválenická, a to v úseku U
Školky - Jasmínová.
Rekonstrukce uvedené ulice, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je vyvolána především
snahou o zlepšení podmínek pro
parkování a zajištění bezpečného
obousměrného průjezdu vozidel.
Dalším důvodem je snaha současně zvýšit komfort a bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu, např. návrhem zpomalovacího prvku – zvýšené plochy křižovatky Chválenická
– U Pumpy.
Vozovky budou mít povrch z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání
a zvýšená plocha křižovatky budou
z betonové dlažby.
Rekonstrukce komunikace se neobjede bez odstranění části stávající zeleně – jde o 14 javorů, které
jsou v současnosti průměrné až
podprůměrné sadovnické hodnoty a u nichž navíc přibývá potřeba
bezpečnostních řezů.
Tyto stromy jsou přímo zasaženy
stavbou, či by zásah v jejich kořeno-

vém prostoru byl natolik rozsáhlý,
že by dřeviny silně poškodil a vážně narušil jejich zdravotní stav a
provozní bezpečnost.
Jako u každé stavby, při které dojde k odstranění stávající vzrostlé
zeleně, bude i zde uložena náhradní výsadba nových stromů.
Tato výsadba bude provedena
v rámci stavby v řešeném úseku
Chválenické ulice.
Nově vysazené stromy budou
umístěny mimo ochranná pásma
inženýrských sítí tak, aby mohly být zachovány i při eventuálních následných opravách či rekonstrukcích těchto inženýrských
sítí.
O vysazené dřeviny bude pečováno intenzivně po dobu následujících tří let - péče bude spočívat
v pravidelné zálivce, pletí, ochraně dřevin proti mechanickému poškození a proti škůdcům a výměně
v případě uhynutí stromu.
Stavební práce budou provedeny
v roce 2018, bližší termín zatím není znám.
Ing. Martin Lukeš,
SVSMP

KONÁNÍ SBĚRNÝCH DNŮ NA OBJEMNÝ ODPAD – 2018
MĚSTSKÝ OBVOD 2 – SLOVANY

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany v souladu se Statutem města
zajišťuje mimo jiné údržbu veřejné městské zeleně na plochách ve
vlastnictví města Plzně.
Pro účel provádění údržby byl
městský obvod proto rozdělen do
čtyř úseků.
Aby údržba (hlavně sekání trávníků) byla prováděna účelně a kontinuálně, byly pro zpřehlednění úseky po dohodě s prováděcími ﬁrmami rozděleny do dalších dílčích
kontrolních okruhů.
Právě toto rozdělení ploch by
mohlo sloužit i občanům pro informování o konkrétních termínech
provádění prací tak, aby se mohli
na údržbu trávníků připravit například tím, že přeparkují své automobily, nebudou sušit prádlo apod.
Každoročně údržba zeleně (vyjma
stromů) začíná řezem keřů, dále
probíhají jarní výhraby trávníků,
pokračují seče a končí podzimním
výhrabem.
Mezitím je prováděna údržba dalších vegetačních prvků, jako jsou
letničkové záhony, záhony růží nebo zahuštěné výsadby.
Obecně za běžných klimatických
podmínek pro údržbu jednotlivých
vegetačních prvků platí následující termíny:

• řez keřů a keřových skupin –
od 1. 10. do 31. 3.
• jarní vyhrabání trávníků do 15. 4.
• první seč – do 31. 5, další tři
seče podle výšky trávy a povětrnostních podmínek (sucho,
déšť)
• podzimní výhrab trávníků –
do 10. 12.
V situačním plánu jednotlivých
úseků, který je zveřejněn na webových stránkách našeho úřadu a na
fyzické a elektronické úřední desce,
jsou vyznačeny kontrolní okruhy a
průběžně zde bude uváděno zahájení prací (sekání a podzimní výhraby trávníků) v úsecích a jejich
předpokládaný průběh v jednotlivých kontrolních okruzích. Větší
informovanost občanů by měla přispět k větší spokojenosti, připravenosti občanů na negativa při provádění prací, a tím zmírnění konﬂiktních situací. Zejména se to týká zašpinění a poškození zaparkovaných automobilů při provádění
sečí. Doufejme, že se tento systém
osvědčí a že najdeme způsob, jak ho
dále zdokonalovat.
Drahomíra Sýkorová,
OŽP

NEDLE 25. bezna, 27. kvtna, 22. ervence, 16. záí, 25. listopadu

ÍSLO LOKALITA

ULICE/UPESNNÍ

AS
PISTAVENÍ

SlužbuzajišujespolenostistáPlze,www.cistaplzen.cz
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NEDLE 18. bezna, 20. kvtna, 15. ervence, 16. záí, 18. listopadu

ÍSLO

LOKALITA

ULICE/UPESNNÍ
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PISTAVENÍ

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 – Plzeská cesta

12:20 – 13:20

12

Do Zámostí – autosalon
Hyundai

13:30 – 14:30

13

Táborská x Úslavská –
hala LOKO

14:40 – 15:40

kontejner .1
1

Šeíkova – u fotbalového
stadionu

2

Hradišt – za konenou
MHD

8:00 – 9:00

9:10 – 10:10

3

Na Vyhlídce – Božkov

10:20 – 11:20

4

Hluboká – u potravin

12:20 – 13:20

5

Stední cesta – kižovatka
s Karafiátovou ulicí

13:30 – 14:30

6

Jiráskovo námstí –
bývalá tona trolejbus

14:40 – 15:40

DLEŽITÉ UPOZORNNÍ
UVEDENÉ ASY JSOU ORIENTANÍ !!!

7

apkovo námstí – vjezd
k bývalé porodnici

15:50 – 16:50

PO NAPLNNÍ KONTEJNERU SE IHNED ODVÁŽÍ A NEBUDE JIŽ ZPT PISTAVEN !
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KAMENNÁ SVATBA

Dne 11. 12. 2017 oslavili kamennou svatbu (65 let manželství) manželé Josef a Irena Richterovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně
zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřál starosta MO Plzeň 2
– Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner a zástupci odboru sociálního.

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
souvislosti
s přijetím
zákona
101/2000
Sb., o ochraně
osobních
VVpřípadě,
že rodiče
dítěte
mají oč.účast
na „Vítání
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zájem,
údajů,
ve tento
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pozdějších předpisů,
nemá odbor
sociální
Úřadusociálměstlze
se na
obřad přihlásit
osobně
na odboru
ského
obvodu
Plzeň
2 – Slovany
bez souhlasu
přístup
k jejich
ním
ÚMO
Plzeň
2 - Slovany,
kancelář
č. 112, 1.občanů
patro, nebo
vyplnit
níosobním
údajům,
včetně
datajej
narození
S ohledem
nana
tuto
skuže
otištěný
tiskopis
a předat
osobně, dítěte.
nebo zaslat
poštou
adresu:
tečnost
nelze automaticky
zvát2rodiče
novorozenců
na „Vítání
občánÚřad
městského
obvodu Plzeň
– Slovany,
odbor sociální,
Koterovská
83,
53 Plzeň.
ků“307
osobní
pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
Termíny
slavnostních
roce 2018:
jej poštou
na Úřad městského
obvoduobřadů
Plzeň 2 – v
Slovany,
odbor sociální,
Koterovská 83, 30724.4.,
53 Plzeň.
26.6., 25.9. a 9.10. 2018
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:

..............………………………………………

Informace pro žadatele o dotace
Usnesením Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 4/2018
ze dne 24. 1. 2018 bylo schváleno vyhlášení dotačních programů v roce 2018 pro oblast sociální, oblast výchovy,
vzdělávání a kultury, oblast bezpečnosti, oblast
životního prostředí a oblast podpory památkových objektů.
Úplné znění vyhlášených dotačních programů včetně formuláře
žádosti najdete na
http://umo2.plzen.eu/ (granty a dotace)
nebo je k dispozici na adrese
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň,
odbor ekonomický a poplatkový, č. dveří 222, II. patro.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. března do 15. března 2018.
Žádosti o dotace na účel, který
není cílem vyhlášených dotačních programů (tzv. individuální
dotace), lze podat na příslušném
formuláři během roku 2018 i mimo výše uvedený termín.

Odborsociální
sociálníÚMO
ve spolupráci
s Komisípořádá
pro sociální
věci a občanské
Odbor
Plzeň 2 – Slovany
ve spolupráci
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pro obobřady
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Slovany pořádá
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bydlištěm
čany
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bydlištěm
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MO
Plzeň 2 – Slovany
různé spolena území
MO Plzeň
2 – Slovany
různé
společenské
akce a obřady:
čenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany

• „Setkání důchodců
MO Plzeň
2 - Slovany“
v Kulturním
domě v Šev Kulturním
domě
v Šeříkově
ulici“
říkové
ulici;
(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
• blahopřání26.
občanům,
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věku,
85 let věku, 90 let
9., 31. 10. akteří
28. 11.oslaví
2012 od
16 do
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věku a více;
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obřady uobčanům,
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městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání
v rodině.
Slavnostní
obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové

a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu
„Setkání důchodců
Plzeň 2 -Koterovská
Slovany“ v roce
se budou konat
Plzeň 2 –MO
Slovany,
83,2018
Plzeň,
ve dnech 28.2., 28.3., či
25.4.,
26.9., 31.10.varodině.
28.11.2018 od 16 do 19 hodin.
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ohledem
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Sb., o ochraně
osobníchjejich
údajů,
ve
VSpřípadě,
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občané
mají
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u příležitosti
životzněníjubilea,
pozdějších
pracovníci
ÚMOpředstihem,
Plzeň 2 – Slovany,
ního
mají předpisů,
možnost, snemají
dostatečným
časovým
vyplnit
odboru
sociálního,
možnost
získat údaje
o narození
občanů,
uzavřenía
níže
otištěný
souhlas
s blahopřáním
v rodině
a předání
pozornosti,
sňatku.jej
Na
základě
tétozaslat
skutečnosti
aby
výše
uvedení jubilanpředat
osobně
nebo
poštou je
nanutné,
adresu
Úřad
městského
obvodu
ti vyplnili
a předali
na ÚMO
PlzeňKoterovská
2 – Slovany, 83,
odbor
Plzeň
2 – Slovany,
odbor
sociální,
307 sociální,
53 Plzeň.kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom
zajistitslavnostního
blahopřání vobřadu
rodině(nebo
a předat
malou pozornost.
Žádost o mohli
uspořádání
o předání
blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznáŽádost
o uspořádání
slavnostního
o předánípředstiblahomena
na odbor
sociální ÚMO
Plzeň 2 – obřadu
Slovany(nebo
s dostatečným
přání- nejméně
v rodině)1musí
být
doručena
oznámena
napředložit
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hem
měsíc
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Přinebo
jednání
je nutné
občanÚMO
Plzeň a2 oddací
– Slovany
dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
ský
průkaz
list smanželů.
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 životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Číslo telefonu

Číslo telefonu:

....................................................................

...............……………………………………..
Trvalé bydliště:

..............………………………………………

..................................................................
....................................................
Podpis
Podpis
rodiče

…………………………
Podpis
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Nabídka zájezdů pro důchodce s trvalým pobytem
na území MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2018
1. ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV
Památník Bedřicha Smetany v Jabkenici. Obec Jabkenice, nedaleko
Mladé Boleslavy, je pevně spojena s posledním desetiletím života a tvorby hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824 – 1884). V Jabkenické
myslivně, v bezprostřední blízkosti rozsáhlé, dodnes zachovalé obory knížat Thurn-Taxisů, působil od roku 1875 Smetanův zeť, Josef Schwarz. Exkurze v továrně automobilky a muzea - komentovaná prohlídka provozů
v Mladé Boleslavi, nahlédnutí do zákulisí tradičního a vysoce moderního závodu jedné z nejstarších automobilových značek na světě. Muzeum
oživilo tento příběh na autentickém místě, v bývalých výrobních halách,
ve kterých se do roku 1928 vyráběly automobily. K největším magnetům
patří nejstarší exponáty - kolo zn. Slavia z roku 1899 a první mladoboleslavský automobil Laurin a Klement typ A z roku 1905.
Termín: 25.04.2018
Cena: 305,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 07.00 hod., návrat do 20.00 hod.
2. JAK VZNIKÁ PORCELÁN (NOVÁ ROLE, KYSELKA, ZÁMEK CHYŠE)
Porcelánka v Nové Roli byla založena v r. 1924 jako Keramické závody a.s. Bohemia a produkovala užitkové a
luxusní jídelní soupravy vynikající kvality. Prohlídka
návštěvnického centra Thun zahrnuje vstupní expozici
pod názvem ,,Příběh porcelánu“ a následně návštěvnický okruh s galerií porcelánu. Společná návštěva kina a
shlédnutí krátkého ﬁlmu o výrobě porcelánu s komentářem, prohlídka samotné výroby s ukázkou porcelánové
hmoty. Na závěr možnost zakoupení výrobků ve ﬁremní
prodejně. Muzeum Mattoni v Kyselce nabízí unikátní expozici z historie ﬁrmy. Výstava také představuje oděvy od
poloviny 19. století až do roku 1910, které odpovídají období šedesáti let života hlavní postavy televizního seriálu
podnikatele Heinricha Mattoniho. Návštěva zámku Chyše a zámeckého pivovaru. Prohlídkový okruh zámku, exkurze zámeckého pivovaru, včetně degustace. Na závěr
procházka v zámeckém parku.
Termín: 16.05.2018
Cena: 295,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný
oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 07.00 hod., návrat do 20.00 hod.

5. PRAHA – BARRANDOVSKÉ ATELIERY
Barrandov studio je jedním z největších a nejstarších ﬁlmových komplexů v Evropě. Za více než 80 let se zde natočilo přes 2500 českých a zahraničních ﬁlmů. Prohlídka začíná ve výstavním prostoru Filmpoint
stručným úvodem do historie a současnosti Barrandovských ateliérů.
Pokračuje procházkou okolo ﬁlmových ateliérů s výkladem o jejich historii a projektech, které zde aktuálně vznikají. Následuje prohlídka rekvizitního a kostýmního fundusu. Zbiroh – jedinečný zámek se vymyká
běžným prohlídkám hradů a zámků, a to proto, že byl zpřístupněn zcela
nedávno. Audiovizuální projekce provází dějinami českého státu od Přemyslovců přes expozici věnovanou gotice, Karlu IV., až k baroku a jeho
oslavě duchovního života.
Termín: 12.09.2018
Cena: 335,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 07.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Zámek Krásný Dvůr
Foto: archiv VLM

3. PRAHA – ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM
Terasovité zahrady na jižním svahu hradčanského návrší spojují Pražský hrad s Malou Stranou. Jižní svah se
utvářel od středověku až do 19. století. Dodnes zde najdeme stopy gotického opevnění. Krása architektury se zde doplňuje s přírodními zákoutími, členitý terén je poset fontánami, schodišti, průchody,
loggiemi s úchvatnými výhledy na Prahu. Zahrady jsou významnou kulturní památkou na seznamu světového dědictví UNESCO.
Termín: 06.06.2018
Cena: 230,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 08.00 hod., návrat do 18.30 hod.
4. SLUNCE, SENO, POŠUMAVÍ
Všichni milovníci ﬁlmu zbystřete! Kelišová, vy taky. Na vědomí se dává, že ﬁlmová vesnice Hoštice u Volyně zájezd důchodců očekává. Přivítá nás předseda a možná celé JZD, pomodlíme se před kostelem, vyfotíme dům s jelenem, náves, Evíka a živočicháře na zámku, dvorky Škopkových a Konopnice. Do Vimperka, kde se natáčela Božská Ema, co by kamenem dohodil. Pokračuje prohlídka Státního zámku Vimperk a města
a pak se vydáme přes Kvildu Krále Šumavy a Modravu se Srním a Sušicí, kde ,,řádí“ ﬁlmaři ještě dnes. Necháme se vyvézt od zlatonosné Otavy ke kapli Anděla Strážce, kde se rozloučíme úžasným výhledem na Pošumaví a Šumavu.
Termín: 20.06.2018
Cena: 350,- Kč včetně vstupů, drobného občerstvení a dárečku. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 08.00 hod., návrat do 19.00 hod.

6. KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ A KRÁSNÝ DVŮR
Zámek Klášterec nad Ohří se nachází na levém břehu řeky Ohře, patří k nejvýznamnějším historickým sídlům severozápadních Čech. Název Klášterec je staročeským označením malého kláštera. V prostorách
zámku je instalována výstava vývoje českého porcelánu od jeho začátku v roce 1792 až po moderní produkci ve 20. století. K zámku patří 10 ha
park. Velmi oblíbená je zastávka v prodejně porcelánu Thun v Klášterci.
Krásný Dvůr - zámek i zámecký park byly v roce 2001 prohlášeny Národní kulturní památkou. Zámek vlastnil až do II. světové války rod Černínů z Chudenic. Zámek nabízí prohlídku 18 místností, které jsou vybaveny nábytkem z 18. a 19. století. K zámku patří rozlehlý, téměř 100 ha anglický park. Zámek si často vybírají čeští i zahraniční ﬁlmaři.
Termín: 19.09.2018
Cena: 270,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 07.30 hod., návrat do 18.30 hod.

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 26. 02. 2018 na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, první den v kanceláři č. 112,
I. patro a v následujících dnech v kanceláři č. 113, I. patro. Zde získáte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech. Přihlášky
zájemců o zájezd doručené před 26. 02. 2018 budou automaticky
zařazeny mezi náhradníky.
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Zabíjačka

ve Skateparku
Malostranská ul., pod Vodárnou Plzeň - Doudlevce

ZABÍJAČKOVÉ HODY
k zahájení sezóny
10.
0. března 2018
od 10,00 hod. do 14,00 hod
o .
od

Připravili jsme pro Vás:

Ruční výrobu jitrnic a vaření zabíjačkové
polévky/Pernarecké klobásky a uzené maso přímo
z udírny/Prodej zabíjačkových specialit/Prodej
zabíjačkové polévky do vlastních nádob
Doprava k nám:
Autem cca 50 parkovacích míst přímo před Škoda Parkem
MHD: bus č. 30, 29/trolejbus č. 10, 13 zastávka Vodárna
Více info na www. skodasportpark.cz
Nebo na tel.: 721 462 930/ 777 350 207
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Teplá voda a rozúčtování
V návaznosti na náš předchozí článek (ohledně rozúčtování nákladů
na studenou vodu) pokračujeme v
tématu rozúčtování, a to s teplou
vodou (v případě společné přípravy teplé vody pro dům).
Rozúčtování teplé vody je legislativně řešeno v zákoně č. 67/2013 Sb.
a vyhlášce č. 269/2015 Sb.
Vyúčtování teplé vody má dvě složky – základní a spotřební. Na rozdíl
od vytápění je pro teplou vodu stanoven pevný poměr: 30 % základní
a 70 % spotřební složka.
Spotřební složka se standardně
rozúčtovává podle náměrů bytových vodoměrů – tedy podle uživatelského chování a spotřeby teplé vody.
Základní (pevná) složka se hradí
v každém případě, centrálně připravovaná teplá voda domem stále cirkuluje, aby byla vždy v nejkratším
čase připravena k odběru.

padě, že byt není obýván.
Vyúčtování služeb se předává do
čtyř měsíců po ukončení zúčtovacího období, kterým je zpravidla kalendářní rok.
V případě opakujících se nedoplatků z vyúčtování se vyplatí úměrné
navýšení pravidelných měsíčních
záloh, vyúčtování pak nebude tolik bolestivé a případný přeplatek
jistě potěší.
Zajišťujeme kompletní správu
nemovitostí, v případě zájmu
o naše služby se na nás můžete obrátit.
Za Plzeňský servis, s.r.o.

Každý v domě má tedy možnost ji
využívat a z této možnosti také vyplývá povinnost úhrady 30 % zá-

kladní složky. V nich jsou též zahrnuty cirkulační ztráty teplé vody.
Platit základní složku budete i v pří-

Ing. Michaela Emingerová
e-mail: emingerova@plzenskyservis.cz
Klientské centrum
Částkova 45, Plzeň
tel.: 377 241 640, 377 457 435

Nová služba pomůže neslyšícím lidem v komunikaci na úřadě
Plzeňská radnice zřizuje novou
službu, jež na úřadě zajistí bezproblémovou komunikaci lidem se sluchovým postižením. Na přepážky
jednotlivých úředních budov přibydou tablety s online tlumočníky,
jejichž prostřednictvím se pracovníci magistrátu a sluchově postižení občané snadno dorozumí. Projekt je součástí Smart City Plzeň,
jehož podstatou jsou chytrá řešení
pro pohodlnější život obyvatelů západočeské metropole.
„Realizujeme důležitý krok k tomu,
aby občané se sluchovým postižením
mohli pohodlně a důstojně vyřešit na
magistrátních úřadech své záležitosti a co nejméně pocítili bariéry, jež vy-

chází z jejich handicapu. Jsme rádi,
že díky tomuto projektu nyní dokáží vyřídit například občanský nebo
řidičský průkaz, cestovní pas či živnostenský list, a to výrazně jednodušším způsobem,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.
Objednat se na úřední jednání s
pomocí online tlumočníka je podle
Bohuslava Horaise, vedoucího úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně,
velmi jednoduché. „Na webových
stránkách jednotlivých pracovišť
bude uveřejněný e-mailový kontakt
na odpovědného pracovníka. Tomu
stačí poslat zprávu s požadavkem na
objednání, úředník ověří dostupnost
online tlumočení na daný den a hodinu a pošle potvrzení termínu, případně se s klientem domluví na jiné datum. Samotná komunikace
na přepážce je pak realizována prostřednictví tabletu a videohovoru s
online tlumočníkem,“ doplnil Bohuslav Horais.
Technickou realizaci služby zajistí Správa informačních technologií
města Plzně, jež dodá tablety na dotčená pracoviště. Online tlumočení
bude realizováno skrze projekt Tiché linky, centra online komunikace pro osoby se sluchovým postižením. „Naším online tlumočením nechceme nahrazovat fyzického tlumočníka, je to pouze doplňující prostředek v situacích, kdy přítomnost
fyzického tlumočníka není potřeba.
V současné době máme na Tiché lince registrováno přes 1000 neslyšících.

Nejčastěji jsou tlumočeny situace jako objednání k lékaři, omluvení dítěte ve škole, pracovní pohovor nebo
právě jednání na úřadě. Klienti tuto
službu velmi oceňují, myslím, že my
slyšící si ani neuvědomujeme, co vše
automaticky po telefonu vyřídíme.
Co se úřadů týče, zatím bude Plzeň
spíše výjimkou rozsahem, kterým bude tlumočení k dispozici,“ vysvětlila
Olga Blahovcová, regionální manažerka projektu Tichý svět.
Služba je pro zájemce zcela zdarma. Podle technického náměstka
Pavla Šindeláře přináší novinka řadu výhod. „Samozřejmě tento projekt pomůže hlavně občanům se slu-

chovým postižením, zároveň ale uleví i samotným úředníkům. Danou situaci nyní dokážou vyřešit profesionálně a bez rozpaků, jež mohou plynout z faktu, že bez tlumočení nejsou
schopni adekvátně reagovat a pomoci klientům,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.
Více informací o projektu se zájemci mohou dozvědět na webových
stránkách
www.tichalinka.cz.
Odkaz na službu bude kromě jednotlivých pracovišť umístěn také na oﬁciálních stránkách města
www.plzen.eu.
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Pěší stezky na Božkovském ostrově byly třetí
v cestovatelské soutěži
Šestý ročník cestovatelské soutěže „KOMPAS aneb s ROP Jihozápad
na cestách“ pořádal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2017,
kdy mohli návštěvníci soutěžících
turistických míst hlasovat pro své
favority. Do soutěže bylo vybráno
celkem deset turisticky atraktiv-

rov a v hlasování se umístil na třetím místě.
Cyklostezky na Božkovském ostrově nechal obvod vybudovat v roce 2012 za podpory evropské dotace
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Stezky byly vystavěny v rámci projektu „Výstavba pěších ste-

Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa přebírá cenu

ních lokalit v západních Čechách,
které byly vybudovány díky dotaci z Evropské unie. Městský obvod
Plzeň 2 – Slovany se soutěže zúčastnil s pěšími stezkami v relaxačně
sportovním areálu Božkovský ost-

zek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ CZ.1.14/3.1
.00/11.02186.
Slavnostní vyhlášení a ocenění se
uskutečnilo dne 4. 12. 2017 na zámku ve Spáleném Poříčí. Za MO Pl-

OZNÁMENÍ O UMÍSTNÍ VELSTEV
z dvodu jejich ochrany ped psobením nebezpených
pípravk, které se používají pi ochran rostlin.

Umístní velstev se již na obecní úad neoznamuje.
Novelou zákona . 326/2004 Sb., o rostlinolékaské péi (dále jen „zákon“), která je
v platnosti od 1. 12. 2017, došlo ke zjednodušení administrativy spojené
s oznamováním umístní velstev.
Dle § 51 odst. 2) a odst. 5) platné novely zákona oznamuje profesionální uživatel
aplikaci pípravku, a to minimáln 48 hodin ped provedením aplikace, pímo
doteným chovatelm vel, kteí jsou evidovaní v LPISu. Chovatel vel je tedy pouze
povinen oznámit podle plemenáského zákona povené osob údaje k umístní
stanoviš velstev.
Ustanovení § 23c odst. 1) zákona . 154/2000 Sb., o šlechtní, plemenitb a
evidenci hospodáských zvíat a o zmn nkterých souvisejících zákon
(plemenáský zákon) vymezuje statut povené osoby a stanovuje její povinnosti.
Mimo jiné z uvedeného vyplývá, že shromažováním a zpracováním údaj
v informaním systému ústední evidence a provádním s tím souvisejících
odborných inností poví ministerstvo na základ výbrového ízení právnickou
osobu s majetkovou úastí státu a uznaných chovatelských sdružení.
Povinnosti chovatel vel jsou stanoveny v § 23 plemenáského zákona a v dalších
souvisejících právních pedpisech.

Ing. Hana Morávková
odbor životního prostedí

Ing. Hana Morávková
odbor životního prostedí

zeň 2 – Slovany přijel převzít cenu místostarosta obvodu Slovany
Jan Fluxa. Ocenění a drobné dary
převzal místostarosta od náměstka hejtmana pro regionální rozvoj
Ivo Grűnera a Karla Hrona, který
je pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
„Velice si vážím přízně, kterou nám
v hlasování projevili návštěvníci areálu Božkovský ostrov. Sám sem s oblibou se svou rodinou také zavítám.
Hlavně mě ale těší, že sportovci mají areál v oblibě a že zde tráví i svůj
volný čas i rodiny s dětmi,“ uvedl
místostarosta Fluxa.
V prostředí areálu Božkovský ostrov se nachází síť pěších stezek s
nezpevněným mlatovým povrchem.
Celkem 950 metrů pěších stezek je
obklopeno dostatečným počtem la-

viček, kde se mohou návštěvníci
areálu kdykoliv posadit a kochat se
tamní přírodou. Pěší stezky jsou doplněny sedmi stanovišti s cvičebními ﬁtness stroji, které jsou vhodné
i pro starší věkovou skupinu a občany s handicapem. Součástí pěších
stezek jsou také informační tabule
a rozcestníky.
Kromě pěších stezek disponuje
areál i dalšími sportovišti, například in-line dráhou a hřišti na různé pohybové aktivity.
Obvod využil evropské dotace i
při stavbě cyklostezky v projektu
„Greenways-cyklostezka přes Božkovský ostrov“.

Festival světla v březnu rozzáří Plzeň
Čtvrtý ročník festivalu světla a
umění ve veřejném prostoru BLIK
BLIK představí v pátek 16. a v sobotu 17. března umělecké instalace
českých i zahraničních tvůrců. K
vidění budou na trase naplánované mezi DEPO2015 a Masarykovou
školou na Slovanech o délce asi dva
kilometry. Tři samostatné instalace pak budou umístěny v areálu Plzeňského Prazdroje.
Letošní novinkou je uvedení čtyř
interiérových instalací: dvě v prostorách DEPO2015, přičemž ta
originálně připravená pro Autobusovou halu bude vrcholem festivalu: připravuje ji studio 3Dsense, které se podílelo před třemi lety na vizuální stránce slavnostního
zahájení Plzně 2015 – Evropského
hlavního města kultury.
Bude se jednat o komplexní instalaci za použití projekce, zvuků a
světel, která pohltí všechny smysly! Další z interiérových instalací
budou v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.
Venkovní instalace budou umístěny na trase z Jiráskova přes Mikulášské náměstí na Mikulášský
hřbitov.

Přesnou trasu najdete na stránkách www.depo2015.cz.
Vstup na všechny čtyři interiérové instalace dohromady bude zpoplatněn symbolickou padesátikorunou a pro děti bude
zdarma.
Vstupenky pořídíte už nyní na
portále Plzeňská vstupenka.
Festival BLIK BLIK se kromě toho letos symbolicky připojuje k
oslavám 100 let Československa.
Pro tuto příležitost chystá speciální projekci do vodní mlhy. Součástí festivalu bude také světelná
projekce na Masarykovu školu
nebo videomapping na gymnázium na Mikulášském náměstí.
Celkově bude na programu festivalu 16 zastavení a výtvarná dílna pro děti v DEPO2015.
BLIK BLIK 2018 se koná díky
podpoře čtyřletého grantu města
Plzně, programu Prazdroj lidem a
partnerů festivalu; ve spolupráci
s německým festivalem Kronach
Leuchtet a pražským SIGNAL
festivalem.
MO Plzeň 2-Slovany přispěl dotací ve výši 150 000 Kč.
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Cena Hanuše Zápala opět hledá
Nepleťte se! Místo pro
přecházení vozovky NENÍ mimořádné novostavby
přechod pro chodce!
V poslední době se množí případy
dopravních nehod na tzv. místech
pro přecházení vozovky. Je tedy na
místě si připomenout, co to vlastně
je místo pro přecházení vozovky a
jaký je jeho rozdíl oproti přechodu
pro chodce.
„Na každém z těchto míst totiž platí jiná pravidla! Na přechodu pro
chodce má řidič ze zákona danou
povinnost umožnit chodci bezpečný
přechod komunikace. Naproti tomu
na místě pro přecházení tato povinnost řidiči ze zákona nevyplývá! To,
jestli vám na tomto místě dá řidič
přednost, záleží již pouze na něm,“
zdůrazňuje Kateřina Balážová z
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
Přechod pro chodce je označen příslušnou dopravní značkou, slouží
pro přecházení vozovky, případně
i jiných jízdních pásů. Na vozovce
musí být vyznačen vodorovným dopravním značením (zebrou). Po přechodu pro chodce se chodí vpravo a
platí, že chodec nesmí vstupovat do

vozovky bezprostředně před blížícím se vozidlem. Řidič naproti tomu musí chodci umožnit bezpečné
a nerušené přejití vozovky – proto
se musí k přechodu přibližovat takovou rychlostí, aby stačil i zastavit vozidlo.
Místo pro přecházení není označeno příslušnou dopravní značkou,
často se jedná jen o stavební úpravu ve formě sníženého či naklopeného chodníku, který je uzpůsoben pro maminky s kočárky či osoby na invalidních vozících. Na vozovce není vyznačeno vodorovné
dopravní značení (zebra). Pro toto
místo platí obecná úprava užívání
pozemní komunikace – nejsou zde
stanovena pevná pravidla a povinnosti užívání. Na chodce se zde tedy
nevztahují práva jako na přechodu
pro chodce. Pro řidiče zde neplatí
povinnost umožnit chodci nerušené přejití vozovky.
Přechody pro chodce jsou vždy
umístěny v docházkové vzdálenosti od míst pro přecházení.

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký vyhlašuje Cenu Hanuše Zápala za období 2014–2017. Veřejná
architektonická soutěž pojmenovaná po významném plzeňském staviteli po čtyřech letech opět hledá a
hodnotí nejkvalitnější novostavby.

Stavby dokončené od ledna 2014 do
prosince 2017 na území města Plzně může bezplatně přihlásit každý,
kdo do konce února 2018 vyplní formulář na webu ukr.plzen.eu nebo
písemně doručí přihlášku na adresu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Posouzení předložených
návrhů zajistí odborná porota složená z mimoplzeňských architektů. Cenu udělí primátor města na

slavnostním večeru ve čtvrtek 12.
dubna 2018, který doprovodí tematická výstava.
„Plzeňští primátoři již tradičně vyhlašují Cenu Hanuše Zápala, aby
jednou za čtyři roky upozornila na
nejkvalitnější nově vzniklé stavby na
území Plzně a ohodnotila je.
Považuji za přínosné si jednou za čtyři roky udělat ve
městě jakousi architektonickou inventuru a společně se
podívat, jak se v Plzni vyvíjí
stavební kultura a estetická
a technická kvalita novostaveb,“ říká primátor Martin
Zrzavecký.
O udělení ceny rozhoduje
primátor města Plzně na základě doporučení odborné
poroty, která posuzuje navržená díla na nominaci. „Pro zachování nestrannosti tvoří porotu vždy mimoplzeňští architekti. Letos přivítáme například profesora Jaroslava Šafra,
který působí v Praze, kde se věnuje
jak vlastní práci architekta v ateliéru SHA (Šafer Hájek Architekti), tak
i práci v představenstvu České komory architektů,“ doplňuje architektka
Irena Langová.

Baseball Plzeň již vychoval reprezentanta ČR
Asi stále málokdo tuší, že se Plzeň
již 3 roky prezentuje velmi kvalitně
v dalším sportovním odvětví - baseballu. Parta stovky dětí v šesti týmech brázdí celou ČR a hrdě s nápisem Plzeň na prsou bojují ve svých
zápasech proti svým vrstevníkům.
Přitom nemají ani hřiště, jen jedno-

ho šíleně nadšeného trenéra a školní hřiště při 21. ZŠ na Slovanské aleji. Zní to zvláštně, ale je to realita,
posuďte sami:
Baseball v Plzni patří mezi TOP
10 v mládeži ČR. To, že v regionální soutěži Plzeňského a Jihočeského kraje již pravidelně vyhrává ve
všech věkových kategoriích Plzeň,
si již všichni zvykají. Ale to, že Plzeň dokáže porážet i Prahu či Ostravu na vrcholných akcích ČR, je stá-

le pro všechny překvapení. Zvláště
když ostatní kluby vědí, v jakých
podmínkách Plzeň trénuje. Plzni
patří průměrně 10. příčka v mládeži mezi 40 kluby ČR!
Hlavně absence hřiště může za
to, že Plzeň stále nemá i seniorský
tým. Nicméně máme reprezenta-

ci ve Slowpitchových vodách! Letos nově se z party rodičů vyklubal
tým, který se hned přihlásil do České slowpitchové ligy. Slowpitch hraje tým složený povinně z 5ti mužů
a 5ti žen a hraje softbalovým míčkem na velkém hřišti. Tento sport
je celosvětově oblíben a má dokonce i své ME a MS. A jak dopadl plzeňský tým ve své premiéře? Výborně! Šestá příčka z patnácti týmů ČR,
Německa a Slovenska jistě naznaču-

je kvality týmu.
Členská základna Baseballového
klubu Plzeň úspěšně roste, za tři roky se dostala přes trojciferné číslo
- a tak není divu, že si stovka sportovců dopřála i trochu té kultury
a klub uspořádal historicky první
baseballový ples ve městě Plzni s
účastí 120 hostů.
Žáci 21. ZŠ září v baseballovém
sportu!
Je samozřejmé, že se klub snaží zapojit co nejširší spektrum mládeže
do sportu. Vždy se ale objeví talenty s velkou vůlí a tak máme radost,
že Vám můžeme představit i prvního reprezentanta z řad klubu Plzně.
Jedenáctiletý mladík Ondřej Kupka
z 21. ZŠ Plzeň se dokázal prokousat
sítem reprezentačních výběrů a v
letošním roce jej čeká možná reprezentace ČR na ME U12, případně i
MS U12. Všichni jsme na Ondru hrdí a držíme mu palce.
V nové sezóně 2018 budou týmy
Plzně bojovat opět po celé ČR. Klub
Plzně nastoupí do dlouhodobých
soutěží celorepublikových (tým
Slowpitch a U9 - děti do 9 let), středočeských (U8 a U13 prověří pražské kluby) a přeborů jihozápadních
Čech (U6, U7, U10, U11). Celkově tedy do soutěží baseballu nastoupí
Plzeň se sedmi týmy dětí a jedním
seniorským mix týmem, což je pro
krajské město standardní, ale bez

zázemí a optimálních podmínek dosti nevídané.
Baseball i do ZŠ a MŠ!
Klub se nevěnuje jen soutěžím
baseballu a svým týmům, dělá propagaci sportu i na ZŠ i MŠ. ZŠ města Plzně zapojuje do soutěže o zajímavé ceny pro ZŠ „Hod do dálky“,
která má vyvrcholení v Praze. Pro
MŠ zase běží program „Bav se baseballem“, kdy pro MŠ je zajištěn materiál a ukázkové hodiny baseballu a následně je uspořádán vrcholný turnaj školek, Mistrovství MŠ
města Plzně.
Nejbližší domácí akce jsou ještě daleko, nyní všechny týmy Plzně pilně trénují v tělocvičnách a
všichni se těší na svá první utkání v dubnu.
O přesných termínech Vás budeme jistě a včas informovat, abyste
mohli přijít fandit Plzni, budeme to
potřebovat!
Markéta Spodniaková,
21.ZŠ
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SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Berušky a Veverky zvou
na Den otevřených dveří
Již pošesté otevřela 13. základní
škola v Habrmannově ulici vloni v
září dvě třídy přípravného ročníku. Děti s odkladem školní docházky jsou přijímány na základě žádosti rodičů, vzdělávání v těchto třídách je bezplatné. Vzdělávací plán
vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání a jeho úkolem je předcházet případným neúspěšným začátkům ve
školní docházce. Předností je maximální počet patnácti dětí v jedné
třídě, což umožňuje lepší individu-

Při vyučování poznáváme číslice
a velká tiskací písmena, důležitou
součástí našich hodin jsou pohádky. Procvičujeme grafomotoriku –
kreslíme, stříháme, modelujeme,
nechybí pohyb a zpívání. Běžnou
každodenní činnost nám zpestřují
projektové dny se staršími spolužáky, vzájemné návštěvy s kamarády
z MŠ Vlnka, divadelní představení,
návštěvy Planetária, ZOO a poznávání památek v Plzni a okolí.
S provozem a náplní třídy přípravného ročníku se můžete sezná-

ální práci s dítětem. Další výhodou
je to, že se v průběhu roku děti seznamují s prostory a režimem školy – poznávají starší spolužáky, učitele, naučí se chodit do školní jídelny či školní družiny.
Tradičně jsou „na Třináctce“ třídy předškoláků třídami Berušek a
Veverek. Ke své práci využívají obvyklé i moderní didaktické pomůcky, speciální učebny, tělocvičnu a
školní hřiště. Máme možnost pracovat i s pomůckami jako jsou interaktivní tabule, počítače a tablety.

mit na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ naší školy, který proběhne VE
STŘEDU 7. BŘEZNA 2018 OD
16.00 HODIN. Zváni jsou nejen zájemci o přípravku, ale všichni rodiče a jejich děti, kterým bude do 31.
8. 2018 šest let a půjdou k zápisu do
první třídy. Ve 13. ZŠ Plzeň v Habrmannově ulici č. 45 se ZÁPISY PRO
ŠKOLNÍ ROK 2018/19 KONAJÍ 3.
– 4. DUBNA 2018. Bližší informace na www.13zsplzen.cz.

V závěru minulého roku se děti 31. MŠ Plzeň, Spojovací 7, zúčastnily soutěže ,,Srdce s láskou darované“. Srdíčko by si určitě zasloužila řada lidí z
našeho města. Naše děti vybraly dospělé, kteří se každý den starají v Plzni o opuštěné pejsky. Pracovníkům plzeňského Útulku pro zvířata v nouzi
patřil náš dík a pejsci jistě ocenili sbírku psích pamlsků a piškotů.
Foto: Šárka Matějková a děti 31. MŠ Plzeň

www.trustnetwork.cz

SLOVANY

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,Mobil - 100 min za 99,Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

M. Trubačová, V. Tichá

Město vybaví základní školy moderními technologiemi
Plzeň bude žádat o dotaci ve výši 37,3 milionu korun na vybavení
vybraných devatenácti základních
škol moderními technologiemi v
oblasti výpočetní techniky. Půjde
zejména o nakoupení nových počítačů a tabletů, LCD panelů, softwarů pro výuku jazyků či vybudování WiFi připojení do učeben
jazyků, přírodních věd, digitálních technologií a
polytechnických předmětů. S
podáním žádosti souhlasili radní, návrh musí schválit ještě

zastupitelé.
„Projekt se zaměřuje na zlepšování podmínek pro výuku klíčových
kompetencí na vybraných základních školách, zejména přírodních
věd, technických a řemeslných oborů, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. Primárním cílem je
zkvalitnit vybavení
odborných učeben v
oblasti výpočetní
techniky,“ uvedl ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.
Doplnil, že jde již o třetí etapu projektu Zkvalitnění

výuky v klíčových kompetencích na
ZŠ v Plzni. První etapa se již uskutečnila, a to na sedmi základních
školách, kdy investice činila téměř
40 milionů korun. Druhá etapa, která představuje investici 60 milionů
korun, se právě realizuje.
Celkové náklady na třetí etapu

představují 41,5 milionu korun, výše dotace z 66. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP) by mohla činit maximálně
37,3 milionu korun. Realizaci projektu zajistí Správa informačních
technologií města Plzně během roku 2018.
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Fotbaloví talenti opět ovládli Slovany
Bylo na co, se koukat, protože obsazení bylo skutečně „nabité“. Kromě domácích mužstev FC VIKTORIA PLZEŇ a SK PETŘÍN PLZEŇ se
zúčastnily např. týmy AC SPARTA
PRAHA, SK SLAVIA PRAHA, 1.FK
PŘÍBRAM nebo také SK DYNAMO
ČESKÉ BUDĚJOVICE a FK BANÍK

SOKOLOV. Diváci, kteří turnaj navštívili, si jistě přišli na své díky
fotbalovému umění, které mnozí
účastníci předváděli. Vítězství si
nakonec odnesl zaslouženě tým AC
SPARTA PRAHA, který prošel turnajem bez jediné porážky.
Další místa obsadily týmy SK Dy-

namo České Budějovice a 1. FK Příbram. Domácí tým FC VIKTORIA
PLZEŇ nakonec uhájil 4. příčku.
Celý memoriál Josefa Žaloudka se
konal pod záštitou starosty MO Plzeň 2-Slovany Ing. Lumíra Aschenbrennera.
Cenu Pavla Nedvěda pro nejlepšího hráče a brankáře a ceny pro nejlepší týmy turnaje přišel předat 1.
místostarosta MO Plzeň 2-Slovany
Roman Andrlík.

Velkou řadu fanoušků opět přilákal 14. ročník Memoriálu Josefa
Žaloudka.
Na Slovanech se v městské hale
Lokomotivy v sobotu 13. ledna 2018
sešla mládežnická elita fotbalu. Už
po čtrnácté pořádala jeden z nejvýznamnějších fotbalových turnajů
mládeže na území Plzně domácí FC
VIKTORIA PLZEŇ spolu s Nadací
Sportující Mládeže.

Základní škola Plze – Božkov, Vesinská 17
Vás srden zve na

DEN OTEVENÝCH DVEÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY
poádaný 10. bezna 2018
9:00 - 13:00 hodin
Budete mít možnost seznámit se s prostedím školy, se školními dokumenty a uebnicemi používanými v 1. tíd, rádi
zodpovíme Vaše dotazy.
Na nastávající školáky ekají aktivity, pi kterých si oví své dovednosti potebné pro úspšný zaátek ve škole.
Rádi uvítáme i dti, které jsme nemohli z kapacitních dvod pijmout do naší mateské školy.

Zápis do 1. tídy se koná 4. dubna 2018
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