
Impozantní památník českoslo-

venských legionářů stál v minu-

losti na náměstí před budovou 

Hlavního vlakového nádraží Pl-

zeň. Z tohoto místa byl roku 2007 

demontován z důvodu rozsáhlé 

rekonstrukce nádraží. Původní 

stanoviště před vlakovým nádra-

žím bylo podle názoru legionářů 

nevyhovující. 

„Bylo  to nedůstojné místo. Když 
hrála hymna, lidé chodili a ani se 
nezastavili, houkaly tam vlaky, jez-
dila auta,“ zhodnotil historik a člen 

Československé obce legionářské 

Miroslav Hus. 

Ve spolupráci s 20. základní školou 

a odborem investic magistrátu se po-

dařilo najít vhodnou lokalitu v Bro-

jově ulici. „Je to symbolické, protože 
nese jméno československého pováleč-
ného poslance Stanislava Broje, kte-
rý byl komunisty ve vykonstruova-
ném procesu odsouzen a popraven. A 
k vysokým trestům byla po válce od-
souzena právě i řada dalších legioná-
řů,“ uvedl první místostarosta obvo-

du Slovany Jan Fluxa.

Současně s umístěním památní-

ku byly na místě provedeny i ne-

zbytné terénní úpravy. Plocha ko-

lem pomníku je zpevněna velko-

formátovými masivními žulový-

mi deskami. Tyto desky jsou pů-

vodní, dříve byly použity i před 

budovou hlavního nádraží. Dále 

je místo okolo pomníku opatřeno 

dlažbou ze žulových kostek. Vidi-

telnost pomníku za šera zvýší in-

stalovaná zemní svítidla, která se 

budou zapínat zároveň s veřejným 

osvětlením.

Nové osazení pomníku zajistil Ma-

gistrát města Plzně na základě žá-

dosti 20. ZŠ. „Těší mě, že se pro pa-

mátník podařilo nalézt vhodné mís-
to opět u nás na Slovanech a ještě 
více jsem rád, že iniciativa a zájem 
o umístění pomníku do této lokality 
vzešly od školy samotné. Předško-
lí 20. ZŠ považuji za reprezentativ-
ní prostor, kde bude památka česko-
slovenských legionářů důstojně uctě-
na,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slo-

vany Lumír Aschenbrenner.

pokračování na str. 2
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Památník československých 
legionářů nově před 20. ZŠ

 Poplatky za komunální  Poplatky za komunální 
 odpad v r. 2020        odpad v r. 2020       

Zimní údržba Zimní údržba 
místních komunikací  místních komunikací        

 Dejte pod stromeček  Dejte pod stromeček 
 plzeňské divadlo!         plzeňské divadlo!        

 Topolová alej podél  Topolová alej podél 
 Radbuzy U Ježíška       Radbuzy U Ježíška      

j
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Rozsáhlá rekonstrukce Slovan-

ské ulice v Plzni  skončila a defi ni-

tivně se  kompletně otevřela dopra-

vě. Tím došlo ke zkrácení smluvní-

ho termínu, který byl stanoven až 

na 4. února 2020. 

Opravy této důležité dopravní 

tepny spočívaly v rekonstrukci ka-

nalizačního potrubí, obnově vodo-

vodních armatur včetně výměny 

vodovodních přípojek v několika 

úsecích, rekonstrukci tramvajo-

vé tratě, trolejového vedení a dopl-

nění ukolejnění detekce světelné-

ho signalizačního zařízení v úse-

ku Sladkovského – náměstí Milady 

Horákové v obou směrech a celo-

plošné úpravě krytu vozovky včet-

ně podloží. 

Investorem byly město Plzeň, Vo-

dárna Plzeň a.s. a Ředitelství silnic 

a dálnic České republiky.  

pokračování na str. 4

Slovanská ulice se už kompletně otevřela



Jednání ZMO dne 3. 12. 2019

ZMO přijalo celkem 14 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválilo rozbor hospodaření MO 

Plzeň 2 – Slovany za období leden – zá-

ří 2019;

- schválilo rozpočet MO Plzeň 2 – 

Slovany na rok 2020 a střednědobý 

výhled rozpočtu MO Plzeň 2 – Slova-

ny sestavený na roky 2021-2023;

- schválilo přejmenování ulice Mezi 

Stadiony na ulici Antonína Hájka; 

- souhlasilo návrhem novely Statu-

tu města Plzně v oblasti zajištění vý-

konu agendy SPOD (sociálně-právní 

ochrana dětí) – výkon agendy pro MO 

Plzeň 8 – Černice bude nově zabezpe-

čovat MO Plzeň 2 – Slovany;  

- pověřilo Kontrolní výbor ZMO 

Plzeň 2 – Slovany povedením kontro-

ly investiční akce „Zateplení budovy 

51. MŠ, Částkova 6 v Plzni“, realizova-

né v roce 2019;

- vzalo na vědomí informativní 

zprávy:

 - Činnost Finančního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 09-

11/2019;

 - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 09-

11/2019;
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Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Plzeň zlepšila systém informování obyvatel v krizových 
situacích, je součástí aplikace Záchranka

dokončení ze str. 1

Pomník je vyroben z liberecké žu-

ly a sahá do výšky osmi  metrů. Py-

lon zdobí legionářský znak a bron-

zové reliéfy s tvářemi významných 

osobností československých dějin. 

Stavbu dále doplňuje vysázená ze-

leň v podobě záhonu růží a dvou 

stromů červenolistých javorů. Ze-

leň podtrhuje charakter místa a 

opticky ještě více umocňuje domi-

nantu pylonu. 

Za realizaci stavby zaplatilo měs-

to 2,4 milionu korun bez DPH.

Historie památníku legionářů 

je poměrně dlouhá. Monolit stál 

před nádražím od 70. let 20. sto-

letí a zdobila jej podobizna prv-

ního komunistického prezidenta 

Klementa Gottwalda. Po revolu-

ci v roce 1989 byly komunistické 

symboly odstraněny a sloup poz-

ději posloužil jako základ pro po-

mník legionářům z první i druhé 

světové války. 

Památník československých 
legionářů nově před 20. ZŠ

Potěšte své blízké knihou o Slovanech 
Knihu „BOŽKOV - střípky z his-

torie a současnosti“ bude možné 

zakoupit u stánku 

vydavatelství Starý 

most na vánočních 

trzích na náměstí 

Republiky.

Koupit můžete ta-

ké knihu „U císař-

ské cesty“, která je 

v prodeji na vrátnici 

radnice Slovany. Za-

chycuje historii měst-

ského obvodu Plzeň 2 

– Slovany a jejími au-

tory jsou Jan Drnek a 

Oto Brachtel.

Dalším tipem na knižní dárek je 

publikace „Sága rodiny Škodů“  

autorky Marie Korandové. Kniha 

pojednává o životě Emila Škody, o 

založení strojírenské společnosti 

a jeho vlivu na několik generací. 

Publikaci je možné získat ve všech 

dobrých knihkupectvích.
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Město Plzeň učinilo další krok ke 

zlepšení komunikace s obyvateli v 

rámci krizových situací. Od polo-

viny září se propojilo s oblíbenou a 

hojně využívanou aplikací Záchran-

ka. Lidé, kteří mají aplikaci prová-

zanou s integrovaným záchranným 

systémem ve svých telefonech na-

instalovanou, nebo si ji nově stáh-

nou, mohou skrze ni dostávat va-

rovná hlášení o vážných událostech 

na území města Plzně. Jde o událos-

ti, jež mají přímý dopad na zdraví 

obyvatel, tedy například znečiště-

ní pitné vody, povodně, požár velké-

ho rozsahu nebo chemické havárie. 

Novinka je součástí městského kon-

ceptu Smart City Plzeň, jenž přiná-

ší chytré projekty pro lepší a poho-

dlnější život Plzeňanů.

Podle autora aplikace Filipa Male-

ňáka je díky této funkci získána da-

tabáze lidí, kteří chtějí být v krizové 

situaci varováni, a to bez nutnosti 

sledovat polohu uživatelů. 

„Dochází tak mimo jiné k přímé-
mu předcházení nebezpečí, které by 
vedlo k nutnosti kontaktovat tísňo-
vou linku. Ta bývá v těchto situa-
cích významně přetížena. Příchozí 
push notifi kace obsahuje textovou 
informaci s postupem chování a od-
kazem na krizový portál města či 
kraje. Zde je možné ihned komuni-
kovat další podrobnosti,“ vysvětlil 

Filip Maleňák.

 „Stisknutím tlačítka v mobilní 
aplikaci dochází k odeslání tzv. nou-
zové zprávy. Ta obsahuje přesnou 
polohu, stav baterie mobilního tele-
fonu, osobní informace včetně zdra-
votního stavu, kontakty na osoby 
blízké a podobně. Současně aplika-
ce vždy vytáčí linku 155. V momen-
tě spojení má dispečer kompletní in-
formaci o volajícím, čímž je zjedno-

dušen celý tísňový hovor. Aplikace 
tak pomáhá ve všech třech základ-
ních otázkách. Kde se to stalo, co se 
stalo a komu se to stalo. Současně je 
schopna automaticky poznat loka-
ci, ze které uživatel volá – nachází-
li se na horách, nebo u vody. V tako-
vém případě odesílá nouzovou zprá-
vu automaticky paralelně i Horské, 
případně Vodní záchranné službě. 
Každý den pomocí aplikace volá na 
linku 155 zhruba 50 pacientů. Za do-
bu fungování byla aplikace využita 
ve více jak 40 tisících případech pro 
volání 155. Velké poděkování za do-
sažení těchto skvělých výsledků pa-
tří všem záchranářům, veřejnosti 
i Nadaci Vodafone, která projekt 
dlouhodobě podporuje,“ doplnil au-

tor aplikace.

V aplikaci uživatelé dále naleznou 

encyklopedii první pomoci, nejroz-

sáhlejší databázi automatických ex-

terních defi brilátorů v tuzemsku, 

seznam pohotovostních služeb i sta-

nic Horské služby. Aplikace je plně 

přizpůsobena neslyšícím i nevido-

mým. V současné době funguje ne-

jen v ČR, ale také v Rakousku, na 

horách v sousedním Slovensku a od 

října bude dostupná na celém území 

Maďarska. Více informací je k dis-

pozici na webových stránkách

www.zachrankaapp.cz .

                                                                                                     

   Eva Barborková
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Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu 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

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.

Jednání RMO dne 16. 10. 2019

RMO přijala celkem 25 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila uzavření nájemních 

smluv na krátkodobý pronájem 

učebny pro zájmovou činnost v 

mateřských školách pro školní rok 

2019-2020, za nájemné 60,- Kč/hod. 

+ DPH. Jednalo se o:

 2. MŠ, U Hvězdárny 26, Plzeň,

 5. MŠ, Zelenohorská 25, Plzeň,

 38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň,

 80. MŠ, Úslavská 80, Plzeň;

- schválila operační plán zim-

ní údržby místních komunika-

cí pro období 

od 1.11. 2019 

do 31.3. 2020 

v MO Plzeň 

2 – Slovany, 

složení kala-

mitního štá-

bu a smlouvu 

na odstranění 

sněhu v přípa-

dě kalamitní 

situace s fir-

mou Rumpold 

– R Rokycany 

s.r.o., Jiráskova 32, 337 01 Rokyca-

ny, IČ: 62619357;

- schválila 

nejvýhodněj-

ší nabídku na 

provedení ká-

cení 14 ks dře-

vin, frézování 

14 ks pařezů, 

výsadbu 19 ks 

stromů a pový-

sadbovou péči 

19 ks dřevin, v 

lokalitě Ruské 

ulice v MO Pl-

zeň 2 – Slovany 

– 3. etapa a smlouvu o dílo a o po-

skytnutí záruky na vysazené stro-

my, včetně povýsadbové péče, s Mi-

chalem Sofronem, Lesní 79, 330 02 

Dýšina – Nová Huť, IČ: 42806381, na 

provedení uvedených prací;

- schválila nejvýhodnější nabíd-

ku na provedení výsadby 79 ks stro-

mů a povýsadbové péče vysazených 

stromů na území MO Plzeň 2 – Slo-

vany a smlouvu o dílo a o poskytnu-

tí záruky na vysazené stromy, včet-

ně povýsadbové péče, se společnos-

tí JVV Ginkgo s.r.o., Vyhlídková 

1418/17, 312 00 Plzeň, IČ: 25219456, 

na provedení uvedených prací;

-s c h vá l i l a 

„Pravidla pro 

prodej  a vý-

dej vstupenek 

starobním dů-

chodcům do di-

vadel, na kul-

tur ní akce a 

sportovní zá-

pasy“; 

Mimořádné 

jednání RMO 

dne 22. 10. 2019

RMO přijala 1 usnesení: 

- schválila vyvěšení kurdské vlaj-

ky na budově radnice v období od 

23. 10. 2019 do 31. 10. 2019;  

Jednání RMO dne 12. 11. 2019

RMO přijala celkem 8 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila s návrhem novely 

Statutu města Plzně v oblasti za-

jištění výkonu agendy SPOD (soci-

álně-právní ochrana dětí) – výkon 

agendy pro MO Plzeň 8 – Černice 

bude nově zabezpečovat MO Plzeň 

2 – Slovany;  

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany 

PIETNÍ AKT

Starosta Lumír Aschenbrenner v doprovodu místostarostky Evy Trůkové 
a místostarosty Jana Fluxy položil květinový věnec k pomníku na Homol-
ce, kde se dne 11. listopadu  2019 konal tradiční pietní akt při příležitosti 
Dne válečných veteránů.
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36 500 DNÍ JOSEFA SPEJBLA
NA DIVADELNÍ SCÉNĚ
Smetanovy sady, prosinec 2019 – leden 2020 

Výstava je věnována stému výro-

čí od vzniku jedné z nejslavnějších 

českých loutek.

Na konci roku 1919 se zrodila v pl-

zeňské dílně Karla Noska, sídlící v 

ulici Borská 29, lout-

ka, jež vstoupila do 

dějin českého lout-

kářství. Spejbl, jak 

byla loutka nazva-

ná, byl vyřezaný dle 

návrhu Josefa Sku-

py, který jej načrtl na 

balicí papír, a nutno 

podotknout, že jeho 

vzestup nebyl vůbec 

jednoduchý! 

Už Spejblův samot-

ný vzhled vyvolával 

rozpaky a diváci nej-

více vítali scény, ve kterých Spej-

bl dostával „na frak“. Dlouho ta-

ké nemohl najít vhodného jevištní-

ho partnera, a tak až do roku 1926, 

kdy se mu zčistajasna postavil do 

cesty syn Hurvínek, vystupoval po 

boku dřevěných kolegů Kašpárka či 

Švejka, s nimiž si ale na scéně spí-

še konkuroval. 

Během sta let Spejbl prošel mno-

hými změnami, které jsou patrné 

z fotografi í, ale i přesto si zacho-

val nezaměnitelnou podobu, díky 

níž jej poznávají diváci v jakémko-

liv věku. 

Autoři výstavy: 

Tomáš Pfejfer (Západočeské muze-

um v Plzni/ Muzeum loutek)

Pavel Vašíček (Divadlo Alfa)

dokončení ze str. 1

„Oprava Slovanské ulice byla vel-
mi náročná nejen pro zde žijící obča-
ny, ale také samozřejmě pro místní 
podnikatele. Město Plzeň si je vědo-
mo těchto obtíží, omlouvá se za ně a 
děkujeme všem zasaženým za trpěli-
vost. Jsme velmi rádi, že se nám pře-
devším podařilo uspíšit dokončení 
stavebních prací, které nebudou zi-
mou přerušeny a na jaře dodělávány. 
Tramvajová trať byla kompletně do-
končena v sobotu 30. listopadu. Cel-
kové náklady za rekonstrukci před-
stavují téměř 162 miliony korun včet-
ně DPH, z toho město uhradilo zhru-
ba 80 milionů korun,“ řekl náměs-

tek pro oblast dopravy a životního 

prostředí Michal Vozobule.

Už v sobotu 16. listopadu 2019 se 

otevřel úsek Částkova – náměstí 

Milady Horákové a byla zrušena 

úplná uzavírka, nahradila ji pouze 

částečná uzavírka pruhu do města, 

kde probíhaly dokončovací práce 

na tramvajové trati.  

Jednalo se o jednu z největších 

investičních akcí Správy veřejné-

ho statku města Plzně v letošním 

roce. Město Plzeň uhradilo nákla-

dy na rekonstrukci tramvajové tra-

tě, Vodárna Plzeň sanaci kanaliza-

ce a úpravu vodovodních armatur, 

Ředitelství silnic a dálnic opravu 

vozovky.

Slovanská ulice se už ... 

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 100 Mb/s
ceny již od 300,-
Mobil - 100 min za 99,-

www.trustnetwork.cz

Pilotní projekt na sběr kovových obalů
V letošním roce probíhá v Plzni 

pilotní projekt na sběr kovových 

obalů. Zatím byly všechny nádoby 

umístěny bohužel mimo náš obvod. 

Protože se společnosti Čistá Plzeň 

s.r.o. podařilo zajistit od společnos-

ti EKOKOM ještě několik nádob, je-

den ze zvonů na sběr kovových oba-

lů byl aktuálně umístěn i v našem 

obvodě, a to konkrétně v oblasti 

nám. Gen. Píky x U Bachmače (stá-

ní za průchodem v domu na náměs-

tí Generála Píky 8, viz foto).

Doufáme, že toto opatření při-

spěje k lepšímu třídění odpadu z 

domácností.

OŽP

Šumavská jen pro chodce a MHD   
Od 4. ledna příštího roku uzavře 

město Plzeň Šumavskou ulici pro 

osobní automobilovou dopravu. 

Chystaná změna má přispět zejmé-

na ke zvýšení bezpečnosti chodců 

a zlepšení plynulosti městské ve-

řejné dopravy. Uzavřený úsek bu-

de možné bez problémů objet jiný-

mi trasami. 

Defi nitivním řešením bude zříze-

ní přechodu pro chodce přes Šumav-

skou ulici, který bude součástí svě-

telné křižovatky se Sirkovou ulicí. 

Tato úprava se již projektuje.

Šumavská ulice bude uzavřena v 

úseku Nádražní – Vocelova. Výjim-

ku budou mít jen autobusy a trolej-

busy a vozidla Vězeňské služby Čes-

ké republiky a Policie České repub-

liky, která tudy pojedou k Okresní-

mu soudu Plzeň-město. Odklonová 

trasa, jež povede ulicí U Prazdro-

je přes Sirkovou, má dostatečnou 

kapacitu. 

Profesor  Žurek oslavil 
narozeniny v KD Šeříková

Při příležitosti pietního aktu na Homolce byl   11. listopadu 2019  vyzname-
nán plaketou KVV profesor Jiří Žurek. Na Den veteránů byla zároveň pořá-
dána oslava jeho 85. narozenin v KD Šeříková. Za MO Plzeň 2 - Slovany při-
šel panu profesorovi poblahopřát starosta Lumír Aschenbrenner. K tanci a 
poslechu zahrála Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Foligno.



      v    tis. K�                                v    tis. K�

P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 590 4 697 -107 Veterinární pé�e 250 126 124

Správní poplatky 1 235 1 058 177 Komunikace 16 091 10 841 5 250

Poplatek ze ps� 900 970 -70 Cestovní ruch 300 106 194

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 1 618 -368 Vodní hospodá�ství 992 19 973

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 1 045 155 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 14 593 11 059 3 534

Z dobývání nerost� 5 6 -1 Místní zastupitelské orgány 9 560 6 473 3 087

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 4 833 3 255 1 578

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 073 1 018 55

Neda�ové 8 339 7 910 429 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 5 835 2 913 2 922

Úroky 1 1 0 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 198 1 349 849

Pokuty všech odbor� 163 223 -60 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 732 1 020 -288 Komunální odpad 2 440 1 399 1 041

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 536 2 168 368 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 100 1 99

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 15 360 6 611 8 749

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 66 -66 Komunální služby (WC) 613 298 315

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 25 -25 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 105 47 58

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 4 191 609 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 152 100 52

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 130 19 111

P�íjmy z prodeje zboží 0 0 0 �erpání ze SF 3 764 2 031 1 733

Ostatní p�íjmy 59 167 -108 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 53 148 34 214 18 934

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 48 49 -1 Volby, referendum 880 1 034 -154

Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 2 429 1 445 984

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 7 669 7 669 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 2 006 1 228 778

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 146 935 101 854 45 081 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln�ní pokladny 573 42 531

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 124 226 94 578 29 648 Konzulta�ní, poradenské a právní služby 10 9 1

Použití vlastních fond� (+) 26 565 10 612 15 953 SOU�ET 137 435 85 637 51 798

  - fond rezerv a rozvoje 22 801 8 632 14 169

  - fond sociální 3 764 1 980 1 784

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -3 856 -3 336 -520

 - p�evody na MMP -1 776 -1 776 0

 - FRR - finan�ní vypo�ádání 0 0 0

 - fond sociální -2 080 -1 560 -520 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 30 098 11 024 19 074

SOU�ET 167 533 122 130 45 403 Investi�ní výdaje 30 098 11 024 19 074

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2019 20 598

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2019 167 533 CELKEM výdaje 167 533 96 661 70 872

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2019 146 935 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 25 469

Ing. Miroslav N�mec

Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2019 k 30. 9. v tisících Kč

únor 20122 5prosinec 2019

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Rádi bychom vás pozvali na 

II. Reprezentační ples Měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slova-

ny, který se uskuteční dne 17. 

ledna  2020 od 20 hodin v KD 

Šeříková. 

 „Cílem plesu je nejen pobavit, 
ale také pomoci potřebným. Vý-
těžek z prvního ročníku plesu 
ve výši 22 tisíc korun byl pře-
dán TJ Sokol Plzeň – Koterov 
na pořízení dvou slavnostních 
krojů. Částku z druhého roční-
ku plesu věnuje obvod Hospicu 
svatého Lazara v ulici Sladkov-

ského,“ prozradil starosta Lu-

mír Aschenbrenner.

Hospic využije fi nanční obnos 

na canisterapii, která znamená 

pro pacienty velký přínos. Na 

službu canisterapie potřebuje 

hospic 72 tisíc korun. 

V této souvislosti si dovoluje-

me apelovat na potencionální 

sponzory, kteří by se rozhodli 

ples podpořit. Uvítáme věcné 

dary do tomboly. 

Výtěžek ze vstupného a tom-

boly poputuje právě do zmíně-

ného Hospicu sv. Lazara.

Nejen pobavit, ale také pomoci   

Plzni na Slovanech se uskutečni-

la akce, při níž se strážníci zaměři-

li na majitele a průvodce psů. Kont-

rolovali, jestli po svých čtyřnohých 

miláčcích uklízejí výkaly, zda jsou 

psi očipovaní, nebo jestli volně ne-

pobíhají v místech, kde je to měst-

skou vyhláškou zakázáno a zda ma-

jí majitelé za ně řádně zaplacený po-

vinný místní poplatek. 

Kontrola se týkala hlavně lokalit 

Chvojkovy lomy a Petrohrad. Vzor-

ným majitelům předal místostaros-

ta městského obvodu Plzeň 2 Roman 

Andrlík, který se akce zúčastnil, dá-

rek v podobě zásobníku s igelitový-

mi sáčky na úklid psích exkremen-

tů. V průběhu akce byly zjištěny dva 

přestupky, a to v případech, kdy ma-

jitelé nechali psy volně pobíhat v 

rozporu s městskou vyhláškou.

Zejména v oblasti Petrohradu 

se díky důsledným kontrolám hlí-

dek městské policie podařilo vý-

razně eliminovat problém neukli-

zených psích výkalů. Strážníci bu-

dou v kontrolách pejskařů i nadále 

pokračovat. 

Na Slovanech kontrolovali majitele psů

Už máte svého pejska čipovaného? 

Pokud ne, tak máte čas už jen něko-

lik dní, jinak si zaděláte na zbyteč-

ný problém, který vás může přijít 

sakra draho.

„Čipování je totiž povinné od 1. led-
na 2020 a do té doby musí být každý 
pejsek označen čipem. Neočipova-
ným hafanům nebude očkování pro-
ti vzteklině uznáváno jako platné, a 
tudíž může být majiteli uložena po-
kuta až do výše 20 000 korun. Apelu-
ji proto na všechny pejskaře, aby se 
ujistili, zda svého čtyřnohého kama-
ráda už mají očipovaného. V opač-
ném případě s pejskem neprodleně 

navštivte veterináře,“ uvedl mís-

tostarosta druhého městského ob-

vodu Roman Andrlík, který přiblí-

žil výhody, které s sebou povinné či-

pování přináší.

„Zaběhnutý pes se rychleji najde a 
dostane zpět k chovateli, při odcize-
ní psa se snáze prokáže jeho vlast-
nictví, snadnější monitoring cho-
vu, lepší dohledatelnost majitele v 
případě nutnosti postihu za týrání 
zvířete, umožnění kontroly psů při 
prodeji a především usnadnění si-
tuace kontrolních orgánů při potí-
rání množíren,“ vyjmenoval dále 

místostarosta Andrlík. 

Majitelé pejsků, zbystřete! 

U nás koupíte to nejlepší z českých farem – 
kvalitní maso i lahodné mléko. Máme 
pro vás  poctivé uzeniny, čerstvé pečivo, 
sýry, zeleninu i ovoce. Prostě vše, co 
máte rádi. Snažíme se a přejeme si, 
aby se vám u nás vždy líbilo. 
Je krásné, když jste spokojeni 
a dopřejete si kvalitní potraviny 
nejen na Vánoce.

Všichni z farmářského obchodu 

U Lidušky na Slovanské 

u zastávky Liliová

www.obchodulidusky.cz
tel. 737 406 008

Na fotografii je místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Roman Andrlík se zástupci 
městské policie při jedné z kontrol. 
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Zimní údržba místních komuni-

kací III. a IV třídy v MO Plzeň 2 - 

Slovany v roce 2019/2020 bude za-

jišťována na základě Operačního 

plánu zimní údržby 

MO. Jejím úkolem 

je zmírňování zá-

vad ve sjízdnosti a 

schůdnosti na míst-

ních komunikacích, 

které vznikly zim-

ními povětrnostní-

mi vlivy, a jejich dů-

sledků. Tato údrž-

ba je zajišťována s 

přihlédnutím k po-

třebám občanů na 

straně jedné a eko-

nomickým možnos-

tem města na straně 

druhé. 

Vzhledem k tomu, že není možno 

v zimním období závady ve sjízd-

nosti a schůdnosti odstranit, nýbrž 

jen zmírnit, a že není možno závady 

zmírnit okamžitě na celém území 

obce, stanoví tento plán i potřebné 

priority údržby, a to jak místní, tak i 

časové. Tyto priority vyplývají z ne-

stejné důležitosti místních komuni-

kací a z technických možností pro-

vádění zimní údržby. Zimní údržba 

zahrnuje pluhování sněhu, včetně 

ručního odstraňování sněhu nebo 

posyp (kamenná drť, v případě ka-

lamitní situace chemická sůl).

Zimní údržbu silnic I.,II. a III. tříd, 

místních komunikací s provozem 

MHD a ostatních důležitých míst-

ních komunikací celoměstského 

významu zajistí Správa veřejného 

statku města Plzně a jí pověřená or-

ganizace podle vlastního operační-

ho plánu zimní údržby, ve kterém je 

zahrnuto pořadí důležitosti komu-

nikací a způsob zabezpečování zim-

ní údržby. V případě kalamity je za-

jišťován především průjezd městem 

a postupováno podle pokynů kala-

mitního štábu. 

V souladu s Operačním plánem 

zimní údržby MO Plzeň 2 – Slovany 

budou přistaveny žluté nádoby s po-

sypovou solí pro potřeby občanů v 

kalamitních situacích. Tyto nádo-

by budou na níže uvedených stano-

vištích v tomto zimním období. Do 

Operačního plánu zimní údržby je 

možné nahlédnout na webových 

stánkách MO Plzeň 2 - Slovany ne-

bo osobně na odboru životního pro-

středí Slovanské radnice.

OŽP
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Zastupitelé města Plzně schvá-

lili novelu městské vyhlášky, 

jež stanoví poplatek za komu-

nální odpad vznikající na úze-

mí krajské metropole. Od ledna 

2020 budou platit pro majitele 

nemovitostí nové sazby. Ty sice 

poplatek za svoz odpadu zvýší, 

ale zákazníci budou platit zhru-

ba tolik, kolik platili za svoz od-

padu v letech 2009 až 2014, te-

dy než byl zaveden celoměstský 

systém nakládání s komunálním 

odpadem. 

Důvodem nyní schválené úpravy 

je narovnání cenotvorby na úroveň 

roku 2020 oproti výdajům na celo-

městský systém. Odpadů se týkají 

i další změny. Město rozšíří oblas-

ti, v nichž mají majitelé nemovitos-

ti povinnost uklidit svou popelnici 

do objektu do 24:00 hodin téhož dne 

od jejího svozu. Opatření má zvýšit 

čistotu ulic, už se osvědčilo v nejuž-

ším centru města.

„Současné poplatky za komunál-
ní odpad platí od ledna 2015, kdy se 
o svoz odpadu začala starat místo 
soukromých fi rem městem založená 
společnost Čistá Plzeň. Tehdy také 
zlevnil odvoz odpadu na zhruba po-
lovinu. Toto však není dále udržitel-
né, proto se přiblížíme k cenám plat-
ným v letech 2009 až 2014. Domácnost 
o čtyřech lidech, jež má obvyklý 120 
litrový kontejner, dosud platila za od-
pad zhruba sto korun měsíčně. No-
vě by to mělo být o 120 korun více, te-
dy na jednu osobu o 30 korun za mě-
síc více,“ vysvětlil radní pro oblast 

ekonomickou, bytovou a nakládání 

s majetkem David Šlouf.

Doplnil, že město ročně vydá na 

svoz a likvidaci odpadů přes 200 

milionů korun, přičemž z poplatků 

vybere zhruba 50 milionů korun. 

Od ledna 2020 by měl výběr činit 

zhruba 100 milionů korun, město a 

občané by se tak podíleli na nákla-

dech shodně zhruba 50 procenty. Po 

změně vyhlášky bude ve srovnání 

s ostatními statutárními městy Pl-

zeň v průměru. Do nákladů města 

se promítá například to, že občané 

Plzně už nemusí od roku 2015 pla-

tit za sběrné dvory, dále je ovlivňu-

je také rostoucí počet kontejnerů 

na tříděný odpad, významnou su-

mu v nákladech tvoří i úklidy čer-

ných skládek.

Právě zvýšení čistoty ulic a pokles 

černých skládek by mohla přinést 

další zastupiteli schválená novinka. 

Město rozšíří oblast, v níž je povin-

nost majitelů nemovitosti odstranit 

sběrnou nádobu ze svozového stano-

viště do 24:00 hodin téhož dne.

„Dosud tato oblast platila pro cent-
rální část města a její přilehlé okolí, 
nově přibydou od ledna 2020 Americ-
ká a Roudná, od ledna 2021 Petrohrad 
– sever a od ledna 2022 Petrohrad – jih 

a Plzeň Jižní Předměstí,“ vysvětlil 

technický náměstek primátora Pavel 

Šindelář. Jedná se o území, v němž je 

vysoká frekvence chodců na chodní-

cích, a delší umístění sběrných ná-

dob ztěžuje užívání chodníků a také 

zhoršuje čistotu ulic. „Zavedení této 

povinnosti v centrální části nám jas-
ně ukázalo, že právě nádoby na ulici, 
chodnících a v komunikacích jsou zá-
kladem černých skládek. Úklidem ná-
dob se zvýšila čistota v ulicích i kom-
fort pohybu po chodníku. Naším cílem 
je mít veřejný prostor sloužící všem ob-
čanům čistý a uklizený, nikoli veřejný 
prostor sloužící popelnicím,“ dodal Pa-

vel Šindelář.

Další změna se týká povinnosti 

třídit komunální odpad i v případě 

jedlých tuků a olejů. „Připravovaná 
novela zákona o odpadech stanovu-
je obcím povinnost zajistit nádoby i 
pro tento druh komunálního odpa-
du. Plzeň tuto skutečnost zajištuje 
již teď prostřednictvím sběrných dvo-
rů, ale je vhodné mít úpravu připra-
venou dopředu. Proto se v této sou-
vislosti doplňuje příloha novely vy-

hlášky o sběrné nádoby na jedlé tu-
ky a jedlé oleje,“ vysvětlila vedoucí 

Odboru životního prostředí Magis-

trátu města Plzně Dagmar Kaifero-

vá Svobodová.

Město spolu s novelou vyhlášky 

uvažovalo i o zpoplatnění staveb-

ní suti ve sběrném dvoře, neboť tu-

to možnost zneužívají podnikatelé. 

Nakonec se ale pro občany nic mě-

nit nebude. Každý Plzeňan může je-

denkrát za měsíc odvést do sběrné-

ho dvora do jednoho metru krychlo-

vého materiálu zdarma, podmínkou 

je, aby suť byla „čistá“ bez nebezpeč-

ných odpadů, jako jsou azbest a izo-

lační materiály. *

Mgr. Eva Barborková

Magistrát města Plzně

* Toto ustanovení platí ale jen ve sběrných 

dvorech provozovaných společností Čistá Pl-

zeň s.r.o., netýká se SD Koterovská ani SD Lo-

bezská. Předpokládá se však, že v průběhu ro-

ku 2020 bude zprovozněn sběrný dvůr v ulici Na 

Bořích, kde budou služby zajišťovány standard-

ně společností Čistá Plzeň s.r.o.

Novela vyhlášky upraví v Plzni poplatky za komunální odpad

Stanoviště:

- Fialková x Do Zámostí

- Hluboká

- Ve Višňovce

- Vyšehradská

- K Potoku

- Na Bajnerce x K Češníkům

- Kostincova x Nepomucká

- V Zahradách x Společná

- Úhlavská x K Vodojemu

- Źulová x Čedičová

- Blatenská

- Barákova – garáže

- Koterovská náves

- Habrmannova u bazénu

Poplatek za komunální odpad v K� za m�síc platný od ledna 2020: 

frekvence svozu (po�et za rok) 
26 42 52 104 156 

objem nádoby 

(v litrech) 1x za 14 dní kombinovaný 1x za týden 2x za týden 3x za týden 
120 134 202 222 466 689* 
240 244 334 425 823 1109 
660 557 761 968 1819 2609 
1100 735 1008 1283 2295 3612 

Informace o zajištění zimní údržby v období 2019/2020
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili manželé Jaroslav a Marie 
Hlůžkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim 9.10.2019 popřála 
hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem paní Eva Trůková, mís-
tostarostka MO Plzeň 2 – Slovany a zástupce odboru sociálního.

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili 16. 10. 2019 manželé Bed-
řich a Růžena Kuřátkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hod-
ně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřála paní Eva Trůková, 
místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany a zástupce odboru sociálního.

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 2020 se budou konat ve dnech  

29.01., 26.02., 25.03., 29.04., 30.09., 21.10. a 25.11.2020 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. 

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. 

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvá-

ní na slavnostní uvítání občánků do života. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2020: 

 18.02., 21.04., 09.06., 22.09. a 10.11. 2020

Podpis rodiče

 
Zde odst�ihnout 
 
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plze� 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže uvedená data 
k osobnímu pozvání na ob�ad „Vítání ob�ánk� do života“. 
 
 
Jméno a p�íjmení dít�te: 

 
 

 (h�lkovým písmem) 
  
Datum narození:  
  
Jméno a p�íjmení rodi��:  
 
 

 

  
Trvalé bydlišt�:  
 
Pozvánku zaslat na adresu:                                 

 

  
Kontaktní telefon*  
  
Kontaktní e-mail*  
 
 

 

 Podpis rodi�e 
 
*Nepovinný údaj 
 
Upozorn�ní: 
 Žadatel bere na v�domí, že slavnostní ob�ady se konají v ob�adní místnosti ÚMO 
Plze� 2 – Slovany, tj. na ve�ejném míst� a že p�i ob�adu bude p�ítomen profesionální fotograf. 
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zú�astn�ných. Fotografie po�ízené 
p�i jednotlivých slavnostních ob�adech ú�ad nezve�ej�uje. 

Zde odst�ihnout 

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil ní-

že uvedená data    k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životní-

ho jubilea v místě bydliště. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto sou-

hlasu.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

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

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis
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Radní města Plzně souhlasili s 

tím, že město opět poskytne obvo-

dům peníze na prodloužení provoz-

ní doby v jimi určených mateřských 

školách pro celý letošní rok. Díky 

podpoře města tak zůstane zachová-

na možnost rodičů vyzvedávat odpo-

ledne děti i po 16. hodině, kdy město 

hradí provoz do 16:30, další případ-

né prodloužení provozu je fi nanč-

ně zajištěno obvody. Pokud návrh 

schválí zastupitelé, dostanou obvo-

dy na pro-dloužení provozní doby 

celkem 2, 411 milionu korun. 

Poprvé došlo k prodloužení pro-

vozu v roce 2016. Zájem   ve vybra-

ných mateřinkách zůstává, pro-

to chce město v podpoře pokračo-

vat. Peníze jsou využity z rezervy 

našeho odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy.   Na území města Plz-

ně funguje 40 mateřských škol, jež 

jsou v kompetenci městských ob-

vodů, prodlouženou provozní dobu 

má 31 z nich. 

Rozdělení konkrétních částek na 

jednotlivé školky je v kompeten-

ci obvodů podle skutečných potřeb 

mateřských škol. Finanční pro-

středky mohou být použity pouze 

na platy a náklady s nimi souvise-

jící. Spuštění prodloužené provoz-

ní doby je plně v kompetenci ředi-

telky mateřské školy, musí garan-

tovat plné organizační zajištění a 

teprve poté může být systém rea-

lizován. Rovněž, pokud bude ředi-

telce školy zajišťující prodloužený 

provoz známo, že v konkrétní den 

nikdo z rodičů nebude službu vyu-

žívat, je v její kompetenci ji v tento 

den neposkytnout a nečerpat tak fi -

nanční prostředky. 

Již 5. ročník „Plzeňské senior akademie“ pro seniory 
a osoby zdravotně postižené s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 2

Víte, jak se ubránit? Víte, jak za-

bezpečit svůj majetek? Víte, jak po-

skytnout první pomoc? Víte, jak ne-

naletět podvodníkovi…? 

Na všechny tyto otázky a na množ-

ství dalších vám pomůže odpově-

dět „Plzeňská senior akademie“. 

Tento projekt prevence krimina-

lity zaměřený na vzdělávání širo-

ké veřejnosti z řad seniorů a osob 

ZTP   připravila Městská policie Pl-

zeň ve spolupráci s městským obvo-

dem Plzeň 2. 

Vzdělávací program je tvořen cel-

kem deseti přednáškovými bloky 

(Seznámení s městskou policií, Jak 

si nenechat ublížit, Nebezpečí pro-

dejních akcí, Kriminalistika v pra-

xi, Domácí násilí, Bezpečně v sil-

niční dopravě, Zvládání mimořád-

ných událostí, Bezpečně v kyber-

prostoru, Problematika odpadů na 

území města Plzně a Základy prv-

ní pomoci). Součástí projektu jsou 

i exkurze na Operačním středisku 

Městské policie Plzeň, Operačním 

středisku HZS Pk (112), v Útulku 

pro zvířata v nouzi a Požární sta-

nici Plzeň Košutka. 

Projekt bude uskutečňován v prů-

běhu tří měsíců a přednáškové blo-

ky spolu s exkurzemi budou realizo-

vány vždy jeden den v týdnu. Na zá-

věr „Plzeňské senior akademie“ 

obdrží každý účastník absolventský 

list „Plzeňské senior akademie“, in-

formační materiály, drobné propa-

gační předměty a drobný předmět s 

bezpečnostní tématikou. Tento pro-

jekt je pro seniory a osoby ZTP (vo-

zíčkáře) zcela bezplatný a podílí 

se na něm i BKB Plzeň, BESIP Pk, 

HZS Pk, ZZS Pk, Centrum roboti-

ky Plzeň, Čistá Plzeň a ČOI inspek-

torát Plzeňského a Karlovarského 

kraje. Projekt bude i v tomto roce 

opět fi nančně podpořen z rozpočtu 

MO Plzeň 2.

Zájemci s trvalým bydlištěm 

v  MO Plzeň 2 se mohou hlásit 

na Úřadu městského obvodu 

Plzeň 2, a to buď osobně nebo 

telefonicky:

Koterovská třída č. 83, Plzeň

Telefon: 378 031 112 

Podání přihlášek nejpozději do 

22. 1. 2020

Zahájení programu se uskuteč-

ní dne 22. 1. 2020 v 11:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 001 měst-

ského obvodu Plzeň 2. 

Datum�p�ednášky P�edm�t Rozsah�p�ednášky Místo�p�ednášky P�ednášející Datum�exkurze Exkurze Pr�vodce

22.1.2020
Zahájení�SA�MP�Plze��+�
p�edstavení�MP�Plze�

11:00�12:30��hod.�����
1,5�hod.

ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

�str.�Zahut���������
str.�Vl�ková

8.4.2020
Požární�stanice�Košutka������

13:00�14:30��1,5hod.
str.�Zahut���������

str.�Vl�ková��������

29.1.2020 Jak�si�nenechat�ublížit
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001
�str.�Zahut���������

str.�Vl�ková��������
15.4.2020

Opera�ní�st�edisko�HZS�������
13:00�14:30���1,5hod.

str.�Zahut���������
str.�Vl�ková��������

5.2.2020
Nebezpe�í�prodejních�

akcí�(šmejdi)
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Vl�ková�����������

	OI�p.�JUDr.�Valeš�����
22.4.2020

Útulek�pro�opušt�ná�zví�ata��
14:00�16:00���2�hod.

str.�Zahut���������
str.�Vl�ková��������

12.2.2020 Kriminalistika�v�praxi
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001
str.�Zahut����������������

str.�Vl�ková�������������� 29.4.2020
Opera�ní�st�edisko�MP�Plze���

13:00�14:30���1,5�hod
str.�Zahut���������

str.�Vl�ková��������

19.2.2020 Domácí�násilí
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001

str.�Zahut����������������
str.�Vl�ková��������������

BKB�Mgr.�Vl�ková���������

26.2.2020
Bezpe�n��v�

kyberprostoru
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Vl�ková�����������
DDD�Plze�

11.3.2020
Bezpe�n��v�silni�ní�

doprav�
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Vl�ková�����������

p.�Ircing(BESIP)��������

18.3.2020
Zvládání�mimo�ádných�

událostí�(IZS)
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Vl�ková����������

nprap.�Tatí�ková������

25.3.2020 Základy�první�pomoci
11:00�12:30��hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Vl�ková�����������

pí.Jílková�ZZS�Pk�

1.4.2020
Problematika�odpad��na�

území�Statutárního�m�sta�
Plzn�

11:00�12:30��hod.�����
1,5�hod.

ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Vl�ková�����������
ing.�Baloun

13.5.2020
Slavnostní�ukon�ení�SA�

MP�Plze�
13:00�14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�

místnost�001
str.�Zahut�������������

str.�Vl�ková�����������

Plán�p�ednášek�"Plze�ské�senior�akademie"�22.1.�13.05.2020�MO�Plze��2
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Zástupci Městského obvodu Pl-

zeň 2 – Slovany a Vězeňské služ-

by ČR podepsali v září memoran-

dum o spolupráci, které ukládá, 

že obvod poskytne pracovní příle-

žitosti osobám ve výkonu trestu. 

Od podepsání memoranda usku-

tečnili odsouzení již třikrát úkli-

dové práce.

„Konkrétně 4.října vězni uklidi-
li stráň pod mostem Milénia, dne 
2.listopadu vyčistili Papírenský 
park a 30.listopadu působili na cyk-
lostezce v úseku mezi Papírenskou 

lávkou a Plzeňskou cestou. Při všech 
těchto třech úklidech odvedli dobrou 
práci a nasbírali mnoho pytlů odpa-
du,“ hodnotil starosta obvodu Lu-

mír Aschenbrenner. 

Pracovníci z řad odsouzených by-

li při své činnosti navíc i kreativní, 

podávali vlastní návrhy, co a jak 

vylepšit a nabídli se například na 

opravu plotu. Vězni pracují v menší 

skupince do deseti osob. Dozor nad 

nimi zajišťuje Vězeňská služba ČR 

a obvod dodává potřebné pracovní 

pomůcky.

Odsouzení prokázali píli i kreativitu  

Při březnových větrných poryvech do-

šlo k několika vývratům z topolové aleje 

podél Radbuzy v lokalitě U Ježíška. Aby-

chom předešli dalším vývratům, zadali 

jsme zpracování dendrologického hod-

nocení topolů Správě veřejného statku 

města Plzně. Kromě vizuálního hodno-

cení stromů byl současně použit i akus-

tický tomograf  Arbor Sonic 3D. Výsled-

kem bylo zjištění rozsáhlých dutin, ob-

zvlášť v bazálních částech topolů. Proto 

bezprostředně po vyhodnocení bylo oka-

mžitě zahájeno kácení nejvíce nestabil-

ních stromů. 

Rychle rostoucí krátkověké topoly mají 

špatné mechanické vlastnosti dřeva, na-

víc úzký, sloupovitý kultivar, který se ty-

picky větví už nad bází, má vlhká sevře-

ná úžlabí, kde často dochází k průniku 

infekcí, rozvoji houbových chorob, vzni-

ku dutin. V kombinaci vlastností druhu, 

kultivaru, fyziologického stáří topolové 

aleje a  výkyvů počasí dochází k velké-

mu bezpečnostnímu riziku při zachování 

aleje. Stromořadí bylo vyhodnoceno jako 

staticky narušené, neperspektivní vzhle-

dem k dopadové ploše topolů, kterou je 

cyklostezka a stezka pro pěší. 

Kácením pouze jedinců v nejhorším sta-

vu by došlo k mezernatosti porostu, ote-

vření nárazům větru, tedy k destabiliza-

ci topolové aleje. Bezpečným řešením pro 

veřejně hodně využívanou cyklostezku a 

stezku pro pěší je proto skácení celé ale-

je topolů, které by mělo být realizované 

co nejdříve.  

Náhradní výsadba v místě by pak měla 

proběhnout v příznivé době pro výsadbu - 

na podzim. Správa veřejného statku zada-

la zahradnímu architektovi zpracování 

projektové dokumentace na tuto lokalitu.  

Dřeviny budou v souladu s  tímto návrhem 

budoucího parku U Ježíška umístěny pod-

le osazovacího plánu. 

Výsadba by měla být skupinová se zacho-

váním průhledů na kostel sv. Mikuláše. 

Druhy dřevin pak budou voleny jako vět-

ší dřeviny přírodního charakteru – duby, 

lípy, které by měly nahradit ztrátu hmoty 

topolové aleje. 

Návrh projektu bude otištěn v příštím 

vydání informačního Zpravodaje MO P2-

Slovany, nyní je k nahlédnutí na strán-

kách  https://umo2.plzen.eu/ .

Za OŽP Ing. Nina Myslíková

Topolová alej podél Radbuzy v lokalitě U Ježíška

Jednou z alejí, která provází naše 

kroky, je i více druhová alej v Za-

hradní ulici. Zdánlivě nevýznamná, 

přesto nesmírně důležitá, stejně ja-

ko každá alej, která nás obklopuje a 

tvoří naše životní prostředí. Pokud 

se chcete zúčastnit hlasování a pod-

pořit alej z našeho městského obvo-

du, pošlete hlas na:  https://www.

alejroku.cz/2019 Hlasování končí 

7. 1. 2020 v 12:00 hodin.

Každá taková zdánlivě nevýznam-

ná alej může v městském prostředí 

každodenně přinášet mnoho rado-

sti a užitku. Na jaře nás po zimním 

útlumu rozveselí a dodá energii svý-

mi barevnými květy, v létě se ozdo-

bí plody, dovolí se nám schovat do 

stínu korun před žhavým sluncem, 

na podzim se překrásně zbarví a 

při dni sluncem zalitém nám ne-

pochybně vykouzlí úsměv na tváři 

a zahřeje u srdce. V zimě je domo-

vem ptactva, pravidelností je pak 

spojovacím prvkem, který dává po-

cit jistoty. Až koruny zkošatí, pomo-

hou ztlumit hluk, prostě zpříjemní 

a zklidní život jak v místě bydlícím, 

tak těm procházejícím. Podstatné 

je, že každá taková zdánlivě bezvý-

znamná alej ve městě má pro život 

nenahraditelnou funkci.  

A proč právě alej v Zahradní ulici? 

Je na městskou alej opravdu dlou-

há (asi 720 m), je složena z okras-

ných dřevin ovocných, což je tak 

pěkně v souladu se jménem ulice 

– Zahradní.

Za OŽP Ing. Nina Myslíková

Hlasujte v anketě 
Alej roku 2019 

Odpad nasbíraný v Papírenském parku
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„Jak jsme již před časem slíbili, tak  i pl-
níme,“ prohlásil místostarosta městského 

obvodu MO 2 Slovany Roman Andrlík. Ve 

spolupráci s městským obvodem Slovany 

se v neděli 15. března 2020 od 15.30 hodin 

uskuteční  v Kulturním domě Šeříkova 

další koncert hvězdy TV Šlágr. Tentokrát 

přijede oblíbená formace Veselé trojka. 

„Doufám, že všichni fanoušci si přijdou na 

své a uděláme jim tímto vystoupením ra-
dost. Tak se budeme těšit na skvělou atmo-
sféru a doufám i hojnou účast,“ pozval za 

slovanský obvod Roman Andrlík. 

Vstupenky si bude možné zakoupit již 

během prosince v síti TICKETPORTAL.  

Kdo ještě nemá dárek pro své blízké, kte-

rým se kapela Veselá trojka líbí, tak má 

ideální možnost je překvapit.

Hvězdy Šlágru opět v Šeříkovce!
Přijede Veselá trojka

Letos v prosinci je to právě rok, co jsme otevřeli na Slovanech náš 

obchod se sportovní značkovou módou Sport MH. 

Za tuto dobu jsme stihli přilákat zákazníky pro volnočasovou mó-

du a zároveň se dostat do povědomí sportovních klubů, které od 

nás odebírají sportovní vybavení. 

Za to vše jsme moc rádi a děkujeme. Ale největší dík patří ÚMO 

P2-Slovany, a to za podporu, které se nám dostalo během rekon-

strukce Slovanské třídy. 

Rádi přivítáme nové zákazníky a těšíme se na vás.    

SPORT MH.  SLOVANSKÁ 21. 

www.sportmh.cz   

telefon: 608771212;  mail-obchod@sportmh.cz

Pondělí-čtvrtek 10-17h; pátek 10 -16h.



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

únor 20122 13prosinec 2019
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Každý z nás se může do-

stat do situace, kdy po-

třebuje pomoc druhého. 

Když vám zemře někdo 

nejbližší, můžeme proží-

vat šok, paniku, zoufalost, 

bezmoc i hněv. Okolí si 

klade otázky, jak pomoci, 

když se nedá „nic“ dělat? 

Kde vzít sílu, kdy hledat odborníka 

a k čemu je to trápení dobré? Když 

zemře dítě, v jakémkoliv věku a z ja-

kékoliv příčiny, většinou se ten, kdo 

chce rodině pomoci, cítí bezmocný. 

Marně hledá slova i skutky. 

Prožitá bolest zakladatelky Zuzan-

ny Pouskové ji přivedla na myšlen-

ku vytvořit organizaci Plzeňskou 

zastávku pro pozůstalé. Spolek je tu 

od roku 2013 pro plzeňské mamin-

ky a tatínky, dědy i babičky, tety, 

sourozence. Pro každého, kdo ztra-

til blízkého a potřebuje pomoc v té-

to psychicky náročné a bolestné ži-

votní situaci. 

„Těmi jsou konkrétně pozůstalí, 
kteří přišli o své dítě v jakémkoliv 
věku, dále rodiny, kde zemřel otec 
nebo matka a zůstaly zde nezaopat-
řené děti. Třetím pilířem mířené po-
moci jsou děti (sirotci), které přišly o 

oba rodiče najednou nebo 
krátce po sobě,“ vysvětluje 

členka rady spolku a psy-

choterapeutka Mgr. Moni-

ka Jelínková. 

V dnešní době často sly-

šíme o tragédiích a nemo-

cech, člověk je konfronto-

ván s myšlenkami vlast-

ní konečnosti, o osobním kontaktu 

s umírajícím nebo mrtvým tělem se 

téměř nemluví. V Plzni se koná pra-

videlná vzpomínková akce na svě-

tový den památky zesnulých dětí v 

kostele „U Ježíška“. Svíčky se zapa-

lují vždy druhou neděli v prosinci a 

spojují se tak rodiny po celém svě-

tě, konají se otevřená setkání rodin, 

přátel a veřejnosti. 

„Rodiče často truchlí léta a životu 
bez dítěte se mohou přizpůsobovat i 
celý život. Formy pomoci máme am-
bulantní v prostorách poradny nebo 
terénní či distanční,“ doplňuje Mgr. 

Jelínková. 

Přichází i nabídka svépomocné 

skupiny pro pozůstalé, termín je 

plánován na leden 2020. 

Více na kontaktním telefonu: 724 

520 398, napsat můžete na e-mail: in-

fo@plzenskazastavka.cz. 

Plzeňská zastávka
Pomáhají pozůstalým tam, kde potřebují

JSME TU STÁLE PRO VÁS  
s nabídkou širokého sor� mentu. 

VŠE  PRO CYKLISTY - kola, díly, doplňky, servis
Nové modely kol r. 2020 již v prodeji.

HEPOS Cyklocentrum, 
 Slovanská 53, Plzeň

V Šeříkovce se natáčel film

KD Šeříková v Plzni na Slovanech posloužil jako zázemí, kde se natáčela 
část filmu podle knižní předlohy Patrika Hartla „Prvok, Šampión, Tečka a 
Karel“. Barva omítky v hlavním sále se dočasně změnila na šedivou. Po na-
táčení se vše uvedlo opět do původního stavu.

po předložení to
hoto le

táku  

vánoční s
leva 

30 %
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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 

V září jsme v naší 80. MŠ přivíta-

li nové děti. Nejmladší z nich zača-

ly chodit do třídy Želviček. Jakmile 

děti zatlačily slzičky stesku, začaly 

vyrážet na výlety do okolí. Navštívi-

ly knihovnu Slovany, kde si vybra-

ly pohádky, které jim paní uči-

telky čtou před spaním. V 

Církevní ZŠ a SŠ pozoro-

valy zvířátka v aquate-

ra, o které se starají žá-

ci školy. Protože jsou 

děti ze třídy Želviček 

ještě malé a hravé, vy-

jely autobusem společně 

se třídou Žabiček do Dět-

ského světa Lvíček. V Žabič-

kách jsou starší děti, které už zvlá-

dají pravidelné delší turistické pro-

cházky do všech koutů Plzně. Se-

znamují se s přírodou, pozorují zví-

řátka, dopravu a poznávají historii 

města Plzně. Nejstarší děti najdete 

ve třídě Kapříků. 

Aktivně se připravují na přechod 

do základní školy. Navštívily pří-

pravnou třídu v 13. ZŠ, aby vědě-

ly, co je ve škole čeká. Zajímají se o 

dění kolem sebe, objevují a pozná-

vají moderní svět. V Techmanii se 

učily programovat Ozoboty. V 

Centru Robotiky pracova-

ly s tabletem.

Společně nás ještě če-

ká návštěva svíčkárny 

v Liticích, kde si děti 

vyrobí malý dáreček 

pro rodiče. V době ad-

ventu naší školku opět 

navštíví pěvecký sbor z 

Církevního gymnázia, kte-

rý nám navodí příjemnou vánoč-

ní atmosféru. Těšíme se na další 

zážitky, které nás čekají v druhém 

pololetí. 

Bc. Aneta Štěpánková, 

učitelka

Vyplouváme do nového školního roku   

Naše škola se ve dnech od 23. do 

27. září 2019 zúčastnila celostátní-

ho projektu „Pěšky do školy“. Je-

ho cílem je motivovat děti a rodi-

če ke změně dopravního chování, 

představení udržitelných způsobů 

dopravy, omezení počtu aut před 

školou, bezpečnější a příjemnější 

prostředí v okolí školy. 

Taková procházka za ruku ský-

tá hodně možností. Dítě vidí to, co 

mu z auta bývá ukryto. Rodič může 

o tom, co potkávají, povyprávět - o 

lidech, domech, barvách, počasí, o 

všem. Je nám jasné, že k masovosti 

v tomto směru nedojde, ale zkusit 

si to a popřemýšlet o tom, v mnoha 

případech jde.

A jak se nám projekt vydařil? Vět-

šina rodičů s dětmi se snažila cho-

dit pěšky, nebo využít městskou hro-

madnou dopravu. Některé děti jely 

poprvé samotné trolejbusem do ško-

ly, nebo přijely na kole či koloběžce. A 

děti s rodiči, kteří museli použít auto, 

zaparkovali na parkovišti u ostrova 

a zbytek cesty došli ke škole pěšky. V 

pátek jsme si všichni dali společnou 

snídani před školou. Paní kuchařky 

nám upekly výborný moučník a uva-

řili čaj. Při čaji jsme si před školou 

povídali o zážitcích spojených s akcí 

„ Pěšky do školy“.

Závěrem bychom chtěli poděko-

vat městské policii za skvělou spo-

lupráci. Po celou dobu akce nám 

strážníci pomáhali dohlížet na bez-

pečnost přechodů pro chodce v oko-

lí naší školy. 

                                                             

Martina Vrtělová,                                                                                  

vychovatelka ZŠ Božkov

Pěšky do školy v ZŠ a MŠ Božkov

��������������������������������Masarykova�základní�škola�Plze��
������������������������������Jiráskovo�nám�stí�10,�326�00�Plze��
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Masarykova�základní�škola�Plze��si�dovoluje�pozvat�budoucí�prv�á�ky�a�jejich�rodi�e�na�kurz��

ÚSP�ŠNÝ�
P�EDŠKOLÁK�2020�

Kurz�je�ur�en�d�tem�od�5�let,�které�se�p�ipravují�na�povinnou�školní�docházku,�a�všem�p�edškolním�
d�tem,�které�mají�školní�docházku�pro�školní�rok�2019/2020�odloženou.��

Kurz�se�bude�konat�vždy�v�pond�lí:�

9.�b�ezna,�16.�b�ezna,�23.�b�ezna�a�30.�b�ezna�

vždy�od�15:45�do�16:30�hodin�v�budov���

Masarykovy�základní�školy�Plze�.�

Zde� se� budou� d�ti� p�i� povídání,� cvi�ení,� zpívání� a� malování� seznamovat� s�novým� prost�edím� a�
nenáro�nou� formou� p�ipravovat� na� vstup� do� základní� školy.� D�ti� si� tak� prohloubí� své� dovednosti�
v�oblasti�zrakového�a�sluchového�vnímání�a�pam�ti.�

Rodi�e�získají�poznatky,� jak�se�svým�dít�tem�pracovat�a�dále�ho�rozvíjet,�aby�jeho�start�ve�škole�byl�
klidný,�úsp�šný�a�bez�stresu�jak�pro�d�ti,�tak��i�pro�rodi�e.��

Smyslem�celého�kurzu� je�p�ipravit�d�ti�v�posledním�roce�p�edškolní�docházky�na�radostný�vstup�do�
základní�školy.�

T�šíme�se�na�setkání�s�Vámi.�

Sraz�ú�astník��vždy�v�15.30�–�15.40�p�ed�hlavním�vchodem�do�školy.�

Kontaktní�osoba:�Mgr.�Kristína�LIŠKOVÁ,�školní�speciální�pedagog�

�Tel.:�378�028�699,�mobil:�+�420�608�868�589,�e�–�mail:�liskovakr@mzs.plzen�edu.cz�

Na žádost SK PLZEŇ 1894 z.s., 

rozhodlo Zastupitelstvo MO Pl-

zeň 2-Slovany usnesením č. 54/19 

ze dne 3. 12. 2019 o přejmenování 

ulice Mezi Stadiony na ulici An-

tonína Hájka. 

Tímto způsobem hodlá klub 

vzdát hold a připomenout nej-

lepšího střelce klubu, který 

se počtem nastřílených prvo-

ligových gólů výrazně zapsal 

nejen do historie klubu, ale i 

do Klubu ligových kanonýrů, 

kde v současné době zaujímá 

4. místo. 

Změna názvu ulice   
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Říkají Vám blízcí, že pod strome-

ček nic nechtějí anebo že už všech-

no mají? Nevěřte tomu a zabalte 

jim pod stromeček okouzlující oka-

mžiky v Divadle J. K. Tyla. 

Dárek může mít mnoho podob, 

ať už pořídíte vstupenky na kon-

krétní představení, dárkový po-

ukaz nebo rovnou předplatné na 

celý rok 2020, jistě tím své blízké 

potěšíte. 

Abonmá v Divadle J. K. Tyla při-

náší mnoho výhod. Nejenže ušetří-

te peníze, máte zajištěné stálé mís-

to v hledišti a přesně dané termíny 

představení, ale abonentku může-

te také komukoliv půjčit. Pokud se 

tedy obdarovanému nějaký termín 

nebude hodit, má možnost udělat 

malou radost někomu dalšímu. 

Vybírat můžete z 51 skupin, kte-

ré jsou sestaveny ze tří až sedmi 

představení, a to tak, aby si každý 

divák mohl vybrat okruh podle své-

ho vkusu a časových možností. Vy-

bírat lze z odpoledních i večerních 

skupin, žánrově vyhraněných titu-

lů či skupin pro děti.

 „Kromě toho mohou naši před-
platitelé čerpat další výhody, jako 
například on-line informační ser-
vis o nadcházejících akcích či na-
bídky zvýhodněných vstupenek na 

vybrané akce, například Noc s ope-
rou,“ upozorňuje ředitel divadla 

Martin Otava.

Opravdu exkluzivní dárek můžete 

věnovat v podobě Nocturna DJKT, 

které spojuje klenoty vokální hud-

by a degustaci luxusních alkoho-

lických nápojů. Vybrat si můžete 

ze dvou termínů. V neděli 26. led-

na 2020 zazní hudba z konce 18. sto-

letí skladatelů Wolfganga Amadea 

Mozarta, Gioaschina Rossiniho a 

Ludwiga van Beethovena s ochut-

návkami vybraných druhů rumů. 

Druhý koncert 16. února 2020 se ro-

zezní v duchu valentýnském. Při 

poslechu romantických písní slav-

ných autorů Bedřicha Smetany a 

Antonína Dvořáka z přelomu 19. a 

20. století můžete degustovat sher-

ry, vermuty a portská vína. Oba ve-

čery se uskuteční od 20.00 ve foyer 

Nové scény. 

Vánoční čas se kvapem blíží, ne-

nechte se shonem a stresem udo-

lat a dopřejte si výjimečný čas s tě-

mi, které milujete! Divadlo je tady 

pro Vás o Vánocích i na Silvestra. 

Vstupte do nového roku zvesela spo-

lečně s jednou z nejslavnějších ope-

ret všech dob, Veselou vdovou, kte-

rá nepostrádá bláznivou dějovou zá-

pletku, vtipnými dialogy jen hýří 

a bez nadsázky lze říci, že každé hu-

dební číslo v této operetě je malým 

hudebním skvostem! 

Má Váš Ježíšek už hlavní dárky 

nakoupené? Drobným dárkem, kte-

rý milovníkům divadla jistě přine-

se mnoho radosti, se může stát ta-

ké stolní kalendář DJKT nebo dár-

kové předměty, které zakoupíte na 

Nové scéně před jakýmkoliv před-

stavením. 

Dárkové poukazy jsou v prodeji 

v pokladně předprodeje, předplatné 

si můžete zakoupit i on-line na we-

bových stránkách divadla 

www.djkt.eu .

Dejte pod stromeček například plzeňské divadlo!

Adélce můžete pomoci i vy   

Devítiletá Adélka Duchková z Plzně trpí leukémií a prochází náročným chemoterapeutickým procesem. TJ Sokol Plzeň – Hradiště se rozhodl dívenku podpořit finanč-
ním obnosem, který rodina Adélky využije na pokrytí nákladů spojených s onkologickou léčbou. Na léčbu tím vlastně přispěli i návštěvníci letošního Hrakuléta.
Šek v částce 77 000 Kč předali dne 12. 11. 2019 zástupce TJ Sokol Plzeň - Hradiště a radní MO Plzeň 2 - Slovany. 
Na léčbu mohou Adélce přispět i zájemci z řad veřejnosti zasláním částky na transparentní účet: „Adéla Duchková“, číslo účtu 231454587/0600.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


