
 Pokud procházíme kolem hlav-
ního nádraží  v Plzni, většina z 
nás si říká, jak asi tady pokra-
čují práce na rekonstrukci a kdy 
bude hotovo? Rušno tady je   pře-
dáním staveniště od 27. 3. 2014, 
to se musí nechat, ale protože ne-
jsme odborníci na stavebnictví, 
obrátili jsme se přímo na inves-
tora stavby, kterým  je Správa že-
lezniční dopravní cesty, státní or-
ganizace. Samotná stavba je spo-
lufi nancována z Operačního pro-
gramu Doprava s mírou podpory 
71,63%. Stavbu realizuje společ-
nost Skanska, a. s. za vysoutěže-
nou cenu 1,67 mld. Kč. K dnešní-
mu dni bylo prostavěno cca 500 
mil. Kč.

Název této stavby je „Uzel Plzeň, 

1. stavba – přestavba pražského 

zhlaví“ a  navazuje na předchozí 

výstavbu - Průjezd uzlem Plzeň ve 

směru III. TŽK, kterou došlo k mo-

dernizaci trati zejména v oblasti 

Jižního předměstí. Stavba Uzel Pl-

zeň, 1. stavba – přestavba pražské-

ho zhlaví je první etapou rekon-

strukce vlastního železničního uz-

lu Plzeň podle územního rozhodnu-

tí z roku 2009. 

V loňském roce  probíhaly prá-

ce převážně mimo střední část že-

lezniční stanice, tedy většinou bez 

bezprostředního styku s cestující 

veřejností. Byl rekonstruován že-

lezniční spodek a železniční svr-

šek pražského zhlaví a vybraných 

kolejí ve směru na Žatec a na Čes-

ké Budějovice. 

pokračování na str. 6
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XX. ročník
číslo 1
únor 2012

ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Památníky a ulice připomínají
boj za svobodu

- str. 12 a 13

jŽivot stojí za to žít,
tvrdil Josef Piorecký

- str. 6 a 10

j Co nového kolem
výstavby na Švabinách?

- str. 8

j Ragbynašlo svémísto
naBožkovskémostrově

– str. 8

Vážení spoluobčané, 
jak jistě víte, a určitě jste si toho všimli i v mi-

nulých číslech našeho Zpravodaje, rád sděluji, je-

li to možné, především pozitivní zprávy. V minu-

lém Zpravodaji jsem musel bohužel učinit výjim-

ku, neboť jsme se rozloučili s paní Marií Behen-

skou, nejstarší občankou Slovan a současně i ce-

lé naší republiky. 

Ale dnes mám pro vás opět příjemnou zprávu. V našem obvodě 

bylo 24. června slavnostně otevřeno nové předškolí. Jak už napo-

vídá samotný název, jedná se o pěkně a účelně upravený prostor 

před budovou školy a naleznete je před 21. Základní školou na Slo-

vanské aleji.

  Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, já zde ale chci psát o ně-

čem jiném, a to o přístupu žáků této školy, kterým  jsem byl mile 

překvapen. Nejenom, že se aktivně podíleli na celém projektu (po-

drobnější informace najdete na jiném místě našeho Zpravodaje), 

ale sami také přišli s myšlenkou instalovat zde i pomník Milady 

Horákové, popravené před šedesátipěti lety (27. 6. 1950) komunis-

tickým režimem.

Na samotném pomníku se nacházejí texty z dopisů Milady Horá-

kové, napsaných před násilnou smrtí jejím nejbližším.

   Častokráte můžeme slýchat, jak je ta mladší generace zkaženěj-

ší, nevšímavější, horší, …., prostě „kam to ten svět spěje!“ Myslím 

si, že podobné názory na novou nastupující generaci se objevova-

ly v lidských dějinách vždy. Naštěstí se také vždy ukázalo, že to ne-

ní tak úplně pravda.

   Jsem rád, že žáci 21. ZŠ na Slovanské aleji jsou toho důkazem. 

A určitě nejsem rád sám.

Lumír Aschenbrenner starosta,
 MO Plzeň 2 - Slovany

XXIII. ročník
číslo 4
srpen 2015

Přestavbou železničního 
uzlu dojde ke zlepšení 
technického stavu

 Od července placené parkování  Od července placené parkování 
 v zóně Petrohrad  v zóně Petrohrad 

Představitelé  Slovan s dětmi Představitelé  Slovan s dětmi 
v Mini-Plzniv Mini-Plzni

 14. ročník letního příměstského 14. ročník letního příměstského
 tábora se povedl  tábora se povedl 

 Obří loutky oživí Plzeň  Obří loutky oživí Plzeň 
 na konci srpna   na konci srpna  

j

- str. 4 - str. 5 - str. 10 - str. 15

Prostor před 21. ZŠ na Slovanské ale-

ji slouží dětem jako zázemí k trávení 

volných chvil a ke hraní. Toto místo je 

nyní obklopeno několika novými prv-

ky, které byly pořízeny pro zatraktiv-

nění prostoru a pro zpříjemnění strá-

veného času. Ke zvelebení okolí své 

školy se mohly vyjádřit i samotné dě-

ti, a to díky programu Pěstuj prostor. 

V průběhu školního roku 2014 – 2015, 

díky fi nanční podpoře ÚMO Plzeň 2, 

došlo k realizaci první a druhé etapy 

projektu. Na podzim 2014 vzniklo blu-

diště z habrů, na jaře 2015 zase dřevě-

né herní prvky – Twistery, Člověče, 

nezlob se!, pódia na sezení. Pomník 

Milady Horákové je posledním člán-

kem této etapy.

   Vše začalo ve chvíli, kdy se žáci 

21. ZŠ zapojili do programu: Kreativ-

ní demokratická škola: Pěstuj pro-

stor, který spočívá v tom, že žáci po-

jmenovávají problémy ve veřejném 

prostoru města Plzně a navrhují je-

jich tvořivá řešení. V rámci tohoto 

programu děti vyjádřily své vlastní 

názory, jak by si představovaly vy-

lepšit, upravit nebo změnit prostor 

okolo své školy. Do programu se za-

pojilo sedm plzeňských škol.

pokračování na str. 16

Škola na Slovanské aleji se pyšní novým předškolím

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany



Zajímá vás pivo a pivovarnic-

tví? A už jste slyšeli o tom, že v 

Plzni a okolí jsou pro Vás při-

pravené zbrusu nové pivní cyk-

lotrasy? Ne? Pak čtěte dále.

Pivní cyklotrasy jsou novým 

projektem, který zájemce sezná-

mí s více než tisíciletou historií 

pivovarnictví v Plzni a na Plzeň-

sku. Dále je seznámí s příběhy 

piva a pivovarníků a zavede je k 

zaniklým i stále funkčním pivo-

varům. A jako bonus je připra-

vena i soutěž o pivní ceny.

Neztrácejte čas, nechte se in-

spirovat a vyberte si ze 14 různě 

dlouhých tras. Zajistěte si skvě-

lý zážitek a pojistěte se, že nic 

nepřehlédnete a nic nezmeškáte 

díky pivnímu průvodci. Chcete 

degustovat více než stovku míst-

ních piv? Pak využijte pivní pas. 

A jestli chcete vyhrát pivní ceny, 

zapojte se do soutěže!

Více o pivních cyklotrasách se 

dozvíte na 

www.pivnicyklotrasy.cz.

Rada města Plzně podpořila revi-

talizaci svahů v ulici Pod Homol-

kou na Slovanech. O částku 307 ti-

síc korun požádal plzeňskou radnici 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, 

peníze z Fondu životní-

ho prostředí 

města Plz-

ně chce po-

užít na re-

v i t a l i z a c i 

svahů v uli-

ci Pod Homol-

kou. Radní po-

skytnutí dotace 

odsouhlasili. 

„Projekt řeší tr-
valou úpravu sva-
hu, která pomocí terénních a vegetač-
ních úprav opticky zatraktivní a vy-
čistí toto území. Jedná se o svah mezi 
ulicemi Pod Homolkou, Malostran-
skou, Květnou a po němž vede tak-
zvaná Kozí stezka, umožňující pěší 
propojení oblasti rodinných domů 
se sportovními areály a skautskými 
klubovnami v údolí řeky Radbuzy,“ 
přiblížil záměr Petr Náhlík, náměs-

tek primátora pro oblast dopravy a 

životního prostředí.  

Městský obvod Slovany plánuje, že 

v první fázi – na podzim letošního 

roku -  budou odstraněny navržené 

keře a náletové dře-

viny, dále zlikvido-

vány pařezy. Další 

práce, tedy zabez-

pečení svahů pro-

ti erozi a vegetač-

ní úpravy včetně 

výsadby keřů, 

stromů a květ-

ných záhonů, 

budou pokra-

čovat podle kli-

matických pod-

mínek. Nako-

nec dojde k in-

stalaci drobného 

mobiliáře u nově navrženého odpo-

činkového místa. 

Dokončení projektu je v plánu na 

červen 2016. Obvod projektem rea-

guje na dlouhodobé požadavky v ob-

lasti bydlících občanů, kteří poža-

dují celkové úpravy této lokality. 

Projekt v plné výši požadavku MO 

Plzeň 2 – Slovany podpořila Komi-

se životního prostředí Rady měs-

ta Plzně. 

Peníze pro svahy Pod Homolkou  

Mimořádné jednání 
ZMO dne 04. 06. 2015

- souhlasilo s obecně 

závaznou vyhláškou sta-

tutárního města Plzně, 

kterou se mění Statut 

města;

Jednání ZMO dne 23. 
06. 2015

ZMO přijalo celkem 
14 usnesení, z nichž vybírám:

- schválilo rozbor hospodaření 

MO Plzeň 2 – Slovany za leden – 

březen 2015;

- schválilo poskytnutí dotací ne-

ziskovým a příspěvko-

vým organizacím v cel-

kové výši 887 tis. Kč; 

- vzalo na vědomí in-

formativní zprávy:

 - Vyhodnocení 

investiční činnosti MO 

Plzeň 2 – Slovany za rok 

2015;

 - Akce probíha-

jící v roce 2015 – dotace z 

mimorozpočtových zdrojů;

 - Činnost Finančního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

04-06/2015;

 - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

04-06/2015;

únor 201222 srpen 2015

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany MÍSTOSTAROSTOVÉ UCTILI

PAMÁTKU MILADY HORÁKOVÉ

Dne 27. 6. 2015 tomu bylo přesně 65 let, kdy byla popravena politička Mi-
lada Horáková. Památku této slavné ženy si na Slovanech budeme moci při-
pomínat také díky novému pomníku, který byl instalován před 21. ZŠ na 
Slovanské Aleji.  Žáci této školy pomník ozdobili několika kachlemi s nápi-
sy. Jedněmi z prvních, kteří k pomníku zavítali, byli místostarostové Slo-
van Jan Fluxa a Pavel Janouškovec. Místostarostové tiše uctili památku 
Milady Horákové a položili jí k pomníku kytici.

V minulém čísle “Zpravodaje“ 

jsme mohli číst o tom, že v dubnu 

zasadili žáci Základní a mateřské 

školy v Božkově společně s Občan-

ským sdružením tamtéž v parčíku 

na konečné lípu. Strom to národ-

ní,všichni jsme se těšili , že lípa po-

roste k radosti nás všech. 

Zalévali jsme ji, povídali si s ní a 

radost dětí, že je to  “jejich“ lípa, kte-

rou samy zasadily, byla opravdová.  

A ejhle - nyní vychází další číslo  

„Zpravodaje“ a lípa již není.  Něja-

cí zoufalci, kdo ví, byli - li střízli-

ví, anebo jenom potřebovali něko-

mu či něčemu ublížit, mladý stro-

mek, který už dokonce kvetl, bru-

tálně zlomili. 

Těžko nalézt slůvka vysvětle-

ní. Snad jen... na podzim vysadí-

me strom nový! Není dobré ne-

chat se zastrašit lidskou zlobou a 

hloupostí.

 J. Macnerová,  
škola Božkov

Těžko nalézt slova vysvětlení...

Od 2. 9. do 6. 9. 2015 se v Papírně 

v Zahradní ulici odehraje česko-

belgické divadelní představení, vy-

tvořené pod vedením uměleckého 

ředitele projektu Evropské hlav-

ní město kultury Plzeň 2015 Petra 

Formana.

 Hra UBUdneS je inspirovaná úva-

hami o vrtkavosti současné politic-

ké a ekonomické moci ve sledu krát-

kých, simultánně hraných scének. 

Spojuje nejen klasickou hru Král 

Ubu od A. Jarryho a tři krátké, 

Jarrym inspirované hry od Jean-

Marie Piemme, ale také české a bel-

gické umělce v rámci Evropských 

hlavních měst kultury pro rok 2015, 

Plzně a belgického Monsu. 

Divadelní Král UBU vás ošálí v Papírně  

Pivní cyklotrasy v okolí Plzně
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.

Závěrem mi dovolte připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Jednání RMO dne 10. 06. 2015
RMO přijala celkem 13 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila se zkušebním pro-

vozem prodloužení provozní doby 

ve vybraných mateřských školách 

denně do 17:00 hodin v rámci měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 

- schválila realizaci optické trasy 

pro areál ŠKODA SPORT PARK, Ma-

lostranská ul. v Plzni (zřízení Wi-Fi 

spotu ve ŠSP), společností Plzenec-

NET, o. s., se sídlem Kollárova 992, 

332 02 Starý Plzenec, IČ 27013421, v 

souladu s uzavřenou smlouvou     o 

spolupráci;

-  schváli-
la  uzavření 

smlouvy o dí-

lo na dodava-

t e l e  s t av by 

„Odpočinko-
vé místo Bož-
kovský ost-
rov – parko-
viště“ s ucha-

zečem, který 

předložil ve 

v ý b ě r o v é m 

řízení nejniž-

ší nabídkovou cenu: SIVRES a.s., 
Železničářská 79, 312 00 Plzeň, IČ 

25183265, s cenou 2.536.328,13 Kč 
vč. DPH; 

J e d n á n í 
RMO dne 15. 
07. 2015

R M O  p ř i -
jala celkem 
19 usnesení, 
z nichž vybí-
rám:

- schválila 

vyhlášení za-

dávacího říze-

ní na výběr do-

davatele stavby 

„Ulice Ve Višňovce – 1. etapa“, 
včetně znění smlouvy o dílo a slo-

žení hodnotící komise;  

- schválila vyhlášení zadáva-

cího řízení na 

v ý b ě r  d o d a -

vatele stavby 

„Rekonstruk-
ce – Stálá scé-
na Chvojkovy 
Lomy“, včetně 

znění smlou-

vy o dílo a slo-

žení hodnotící 

a kvalifikační 

komise; 

- neschválila 

navýšení ošetřovného v 21. MŠ – Za-

řízení pro péči o děti od 1 do 3 let vě-

ku, Na Celchu 33, Plzeň, ze součas-

né výše 3.000,- Kč/měsíc na částku 

4.000,- Kč/měsíc, od 01. 09. 2015;

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

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

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt, 

jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu 

Komise bezpečnosti a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily 

bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím 

které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi 

na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního 

Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Strážníci městské policie se při vý-

konu své činnosti často setkávají s 

případy, kdy je potřeba podat zra-

něnému první pomoc. Jednoduš-

ší a efektivnější zásah budou mo-

ci strážníci provést díky kvalitním 

zdravotnickým pomůckám, které 

obsahuje zdravotní batoh. Dva zdra-

votní batohy zakoupil MO Plzeň 2 – 

Slovany pro strážníky městské po-

licie na slovanské služebně.

„Pro potřeby městské policie - slu-
žebna Slovany  jsme pořídili dva 
zdravotní batohy, které budou moci 
strážníci používat vždy, když bude 
zapotřebí dát první pomoc a resus-
citovat. Oba batohy obsahují napří-

klad resuscitační set, teploměr, tla-
koměr a další pomůcky,“ uvedl mís-

tostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Ro-

man Andrlík. Batohy pořídil obvod 

za 8.760,- korun.

Zdravotní batohy převzal od mís-

tostarosty Andrlíka velitel Obvodo-

vé služebny Městské policie Plzeň – 

Slovany Tomáš Petřík spolu s další-

mi kolegy. „Bohužel musím říci, že 
strážníci ve své praxi poskytují prv-
ní pomoc čím dál častěji. Zdravotní 

batohy budou pro nás bezpochyby 
užitečné,“ podotkl Petřík. Díky níz-

ké hmotnosti budou moci strážníci 

batohy nosit na zádech například i 

při jízdě na kolech. 

Městská policie převzala 
nové zdravotní batohy
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Chvojkovy lomy ožily 
tradičním Dnem Slovan

Den Slovan se uskutečnil v pátek 19. června ve Chvojkových lomech. Na té-
to tradiční akci si návštěvníci užívali zábavného programu, ze kterého se 
mohly těšit všechny věkové kategorie. Během dne Slovan byla k vidění řa-
da pódiových vystoupení a jiných doprovodných akcí.  I přes nestálé počasí 
si lidé poslechli širokou škálu hudebních vystoupení, například Baby Andíl-
ky, Plzeňské Heligonkáře, skupinu MHS country, Vizír, Palice a Extra Band 
revival. Nepřehlédnutelnou atrakcí se stala také „Živá velryba“.

Město Plzeň od 1. července letoš-

ního roku rozšíří stávající zóny pla-

ceného parkování v oblasti Petro-

hrad. Nově zahrnou ulici Koterov-

ská v úseku Železniční a Sladkov-

ského, ulici Rejskova, ulici Rube-

šova v úseku Mikulášské náměstí 

a Koterovská, Jablonského i Houš-

kovu ulici, obě v úseku Mikulášské 

náměstí a Sladkovského. Za hodinu 

parkování v zóně Petrohrad zaplatí 

lidé v pracovní dny od 07:00 do 19:00 

hodin 10 korun, využít mohou také 

zvýhodněnou sazbu ve výši 60 ko-

run za den.

Zpoplatněním tak dojde k ucele-

ní oblasti placeného parkování v 

městské čtvrti, která je vymezena 

ulicemi Koterovská, Sladkovské-

ho, Mikulášská. Do stávající zóny 

placeného parkování je zahrnuto i 

parkoviště pod mostem Milénia u 

Mikulášské ulice a ulice U Ježíška, 

která je vyhrazena pro držitele par-

kovacích karet.

„Město Plzeň postupuje při zpo-
platňování parkování v souladu se 
Strategií rozšíření zóny placeného 
parkování v Plzni pro období 2014 
– 2017. Tato strategie byla schvále-
na již v minulém volebním období v 
prosinci roku 2013 a je postupně na-
plňována přípravou projektů a in-
stalací nových parkovacích automa-
tů v souladu se schváleným rozpoč-
tem města na jednotlivé roky,“ uvedl 

náměstek primátora pro oblast do-

pravy Petr Náhlík.

„U nově zpoplatněných stání se jed-
ná o parkování smíšené, tak jako již 
ve stávajících ulicích, kde parkují 
držitelé platných parkovacích karet 
i řidiči s parkovacím lístkem. Vý-
jimkou je ulice U Ježíška, která je 
vyhrazena pro držitele parkovacích 
karet,“ vysvětlila Michaela Mrázo-

vá ze Správy veřejného statku měs-

ta Plzně. Parkovací lístky je možné 

zakoupit u parkovacího automatu. 

Typově se jedná o automaty totožné 

s těmi, které se v  zóně Petrohrad 

už nachází. 

Občané s trvalým pobytem nebo 

vlastnickým právem k nemovitos-

ti v této parkovací zóně si mohou 

zakoupit pro své vozidlo rezidenč-

ní parkovací kartu. Žádosti přijímá 

a parkovací karty vydává klientské 

oddělení společnosti Parking Plzeň 

s. r. o., které se nachází v parkova-

cím domě Rychtářka v Truhlářské 

ulici v Plzni. Na parkovací kartu 

mají nárok také podnikatelé, kte-

ří jsou podle technického průkazu 

provozovateli vozidla a kteří v par-

kovací zóně mají sídlo nebo sídlo 

provozovny, což doloží výpisem z 

příslušného rejstříku. I oni se mo-

hou obrátit na klientské oddělení v 

Truhlářské ulici. 

Roční parkovací karta rezidenční 

pro občany stojí 700 korun, pro pod-

nikatele 7000 korun. 

Více informací o parkovacích kar-

tách je k dispozici na 

www.parkingplzen.cz.

Od července placené parkování 
i v zóně Petrohrad

Koterovská

rozsah zóny placeného parkování Petrohrad
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Houškova

rozšíření placeného parkování
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Představitelé Slovan se setkali s dětmi v Mini-Plzni
Během první poloviny července  

měli rodiče možnost přihlásit své 

ratolesti do projektu Mini-Plzeň, 

kde si děti mohly vyzkoušet různé 

profese „dospěláckého“ světa. MO 

Plzeň 2 – Slovany Mini-Plzeň pod-

pořil a starosta i místostarostové 

akci v hale Lokomotiva sami osob-

ně navštívili.

Průvodce v Mini-Plzni dělal sta-

rostovi Lumíru Aschenbrennero-

vi a místostarostům Janu Fluxo-

vi a Romanu Andrlíkovi mladík, 

který své skupině během obchůz-

ky města představil většinu stano-

višť. „Při návštěvě Mini-Plzně nám 
samy děti s nadšením vysvětlovaly, 
jakými činnostmi se v městečku za-
bývají. Seznámil jsem se například 

s řidičem tramvaje, taxikářem, kri-
minalistou, ale také se starostkou,“ 
uvedl starosta Aschenbrenner.

Děti se do svých profesí pusti-

ly s odhodláním a plným nasaze-

ním. „Setkali jsme se se starostkou 
a místostarosty Mini-Plzně, se který-
mi jsme poklábosili o tom, co obnáší 
práce na radnici. Musím říci, že na 
mě děti udělaly velmi dobrý dojem,“ 
sdělil místostarosta Andrlík.

„Projekt Mini-Plzeň by se podle 
předpokladů měl v Plzni uskuteč-
nit znovu za dva roky. Podle ohla-
sů dětí i rodičů sklidila Mini-Plzeň 
v prvním ročníku úspěch,“ podo-

tknul místostarosta Fluxa. Měs-

to dětí navštívilo každý den zhru-

ba 350 dětí.

 

Unikátní projekt Mini-Plzeň v ha-

le TJ Lokomotiva v Plzni na Slova-

nech trval první tři červencové týd-

ny. Několik let ho připravovalo ob-

čanské sdružení TRK. 

„Zapojilo se ale více než sto lidí z 
Plzně a z Plzeňského kraje i z jiných 
míst včetně Prahy. A také několik pl-
zeňských institucí,“ říká ředitelka 

projektu Mini-Plzeň Lenka Hubáč-

ková. „Pevně doufám, že Mini-Plzeň 
zapustilo v západočeské metropoli 
kořeny a projekt se tady bude opako-
vat i v dalších letech,“ dodává. 

Zcela poprvé v České republice 

převzaly děti na tři týdny symbo-

lickou vládu nad městem. Staly 

se občany se všemi právy a povin-

nostmi. Veliký model města nabí-

dl dětem hru na reálný městský ži-

vot. Byl v něm městský úřad, uni-

verzita, úřad práce, banka, řeme-

slné dílny, restaurace či kino. Děti 

mohly ve svém městě vyrábět, pro-

dávat, nakupovat, úředničit, vařit, 

psát, tančit, odpočívat, umělecky 

tvořit. Mohly se stát i radním ne-

bo starostou, pokud 

je ostatní zvolili. Za 

svou práci nebo stu-

dium dostávali speci-

ální peníze. 

Pedagogická kon-

cepce projektu vznik-

la v roce 1979 v Mni-

chově a Mini-Mün-

chen - největší komu-

nální volnočasová 

akce pro neorganizo-

vané děti a mládež - 

se stal vzorem pro ví-

ce než 200 podobných 

projektů v různých 

zemích světa, včetně 

například Káhiry nebo Jokohamy. 

Mnichovský projekt se koná každý 

sudý kalendářní rok a je – stejně ja-

ko byla Mini-Plzeň - zdarma.  Město 

dětí se konalo v České republice vů-

bec poprvé a právě v Plzni.

Jak vypadal život v Mini-Plzni? 

Zcela běžně, jako v opravdovém 

městě, zpestřován samozřejmě do-

provodným programem. Od růz-

ných přednášek, 

politických debat, 

divadelních i fil-

mových předsta-

vení po Mini-Pl-

zeňskou olympiá-

du nebo akci Mi-

ni-Plzeň hledá su-

perstar. Úspěšný 

byl také den se zá-

chranáři. 

„Vyšli nám vstříc 
studenti plzeňské 
lékařské fakulty. 
Dětem namaskovali různá zraně-
ní, jiné děti už byly poučené z dopo-
ledních přednášek a na chvíli pře-

vzaly roli záchranářů. Při vykole-
jení Mini-Plzeňské tramvaje v ruš-
ném provozu Mini-Plzně to bylo za-
potřebí. Tragická nehoda si vyžá-
dala mnoho zraněných,“ usmívá 

se  Lenka Hubáčková. Třeba jede-

náctiletá Viktorka z Plzně si tuhle 

„hru ve hře“ užila: „Chvíli jsem se 
fakt bála, vypadalo to jako dooprav-
dy! Ale myslím, že když se po dneš-
ku stanu svědkem nějaké podobné 
nehody, zachovám chladnou hlavu 
a třeba dokážu i někomu pomoci,“ 
uvažuje Viki.

Poslední den v Mini-Plzni se nesl 

v rozpustilém duchu. Každé stano-

viště vymyslelo nějakou bláznivou 

činnost a také symbolické uzavření 

stanoviště. Městem pak prošel prů-

vod a postupně uzavíral jedno sta-

noviště za druhým. Nakonec vyšel 

před halu, kde všichni společně vel-

kým bublifukováním Mini-Plzeň 

slavnostně zakončili. 

Lenka Hubáčková i ostatní členo-

vé realizačního týmu projekt hod-

notí jako povedený. Kapacita 500 

dětí sice nebyla naplněna, ale dě-

tí přicházelo mnoho, jednou i přes 

400, což je při prvním ročníku akce 

velký úspěch. Některé děti se vrace-

ly, jsou i takové, které v Mini-Plzni 

strávily každý den jeho třítýdenní-

ho provozu. A rodiče, kteří do města 

dětí nakoukli, byli nadšení. 

„Děti se nás ptaly, proč Mini-Plzeň 
netrvá celé prázdniny a jestli bude 
příští rok. Všichni dospělí spolupra-
covníci jsou nadšení a mají chuť a 
odhodlání do dalších ročníků. Tak-
že doufáme, že se najdou pro pro-
jekt fi nanční podmínky,“ říká Len-

ka Hubáčková.

Pro některé děti Mini-Plzeň ale 

nekončí, šest dětí z Plzně a šest dě-

tí ze Steinwald Allianz budou od 10. 

do 15. 8. v Mini-Regensburgu, kde 

budou zjišťovat, v čem se Mini-Pl-

zeň a Mini-Regensburg liší. Důka-

zem mezinárodní spolupráce je i 

krátký dvojjazyčný dokument o Mi-

ni-Plzni a Mini-Regenburgu.  Jeho 

první část je už k vidění na youtube 

a v internetovém zpravodajství Mi-

ni-Plzně. Tam lidé naleznou i zprá-

vy z Mini-Regensburgu. 

Mini-Plzeň celkem navštívilo 1840 

dětí, více než sto jich přijelo z Ba-

vorska. Mnoho se jich vracelo, prv-

ních i opakovaných návštěv bylo 

dohromady 4 672. Radnice přijala za 

15 dní konání projektu mnoho ná-

vštěv z různých plzeňských a praž-

ských institucí.

„Po celé tři týdny přicházely oprav-
du akční děti, které chtěly pracovat, 
řídit město, samy rozhodovat o svých 
krocích a činech. A dařilo se jim to! 
Moc jim děkujeme za úžasné zapoje-
ní,“ uzavírá  Lenka Hubáčková.

Mini-Plzeň převzala na tři týdny 
symbolickou vládu nad městem



...dokončení ze str. 1 

V rámci těchto rekonstrukcí by-

la provedena demontáž trakčního 

vedení a zabezpečovacího zaříze-

ní. Po odtěžení stávajícího štěrko-

vého lože ve vyloučených kolejích 

proběhla úprava plání a odvodně-

ní. Následně byl na nové štěrkové 

lože položen kolejový rošt včetně 

nových výhybek. Zároveň probí-

haly související práce na trakčním 

vedení, zabezpečovacím zařízení a 

výstavba kanalizace a nového ka-

belovodu. 

Jedním z nejdůležitějších staveb-

ních objektů je ústřední stavědlo, 

ze kterého bude řízena a monito-

rována veškerá doprava na plzeň-

ském hlavním nádraží. Budova 

ústředního stavědla byla postave-

na v loňském roce v oblasti tzv. Tri-

anglu. Stavba tohoto řídícího cen-

tra si vyžádala rozsáhlé demolice 

pozemních objektů v Ostruhové a 

Cvokařské ulici. V současné době 

probíhá montáž jednotlivých tech-

nologických celků. 

V letošním roce se stavba přesu-

nula do centra železniční stanice, 

kde je v přímém styku s cestující 

veřejností. Výstavba za provozu že-

lezniční stanice je náročná na orga-

nizaci a zejména zajištění bezpeč-

nosti jak cestujících, tak pracovní-

ků zhotovitele. O to více, že probíhá 

v době zvýšeného počtu cestujících 

v rámci projektu Plzeň - Evropské 

hlavní město kultury 2015.

V současné době jsou cestující 

svědky probíhající rekonstrukce 

nástupišť č. 3 a 4. a jim příslušejí-

cích kolejí včetně nového trakčního 

vedení a zabezpečovacího zařízení. 

Bohužel v prostoru nového nástu-

piště č. 4 mezi podchodem a silnič-

ním nadjezdem byla nalezena stará 

ekologická zátěž, jejíž sanace je ny-

ní řešena ve spolupráci s příslušný-

mi orgány státní správy. I přes toto 

zdržení počítá investor se zprovoz-

něním nástupišť postupně do kon-

ce letošního roku. Rekonstrukce 

nástupišť č. 1 a 2 bude následovat 

v roce příštím. Současně bude pro-

bíhat i výstavba nového podchodu 

k budoucímu autobusovému termi-

nálu v Šumavské ulici, který je v in-

vestičním plánu města Plzeň. 

Přestavbou železničního uzlu do-

jde k odstranění špatného technic-

kého stavu, modernizaci všech po-

třebných zařízení a kolejových sku-

pin, ke zvýšení rychlosti a bezpeč-

nosti dopravy a snížení provozních 

nákladů. 

Významný bude rovněž přínos 

pro cestující zejména v komfortu 

jejich přepravy. Zvýšením nástu-

pišť se zlepší přístup do vlaků. Pří-

nosem bude rovněž moderní infor-

mační systém respektující poža-

davky pro nevidomé spoluobčany. 

Cestující ocení nový podchod, kte-

rý přispěje k rychlejšímu, bezpeč-

nějšímu přemístění při přestupu 

mezi vlaky a k východu na autobu-

sový terminál
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Ohrožují drony obyvatele Slovan? Den plný hudby 
a zábavy 

Open air festival Še-

říkovka pro centrum 

Hájek se vůbec popr-

vé uskuteční v  sobotu 

5. září 2015 od 14:00 do 

23:00 na parkovišti kulturního domu 

Šeříkovka. Tento první ročník bene-

fi čního festivalu pro asociaci centrum 

Hájek  podporuje Městský obvod Pl-

zeň 2 – Slovany. Vystoupí řada fan-

tastických kapel. Hlavní z nich jsou  

TURBO REVIVAL a OLYMPIC REVI-

VAL, které roztančí svými songy celé 

Slovany. Dále vystoupí rock-punková 

kapela Radiátor, rapová skupina Pil-

senSkills a pěvecký orchestr Tremolo 

složený z žáků a učitelů z Třemošné.

Open air festival Šeříkovka bude i 

v tanečním stylu – uvidíte vystoupe-

ní nejlepších tanečních skupin v Plz-

ni a pokud budete mít zájem, můžete 

se mnohé od nich naučit. Celé odpo-

ledne budete moci ochutnat specia-

lity z domácí kuchyně a děti se mo-

hou těšit na malování na obličej a ji-

nou zábavu. 

Veškerý výdělek z této akce putuje 

pro centrum Hájek. Jedná se o pro-

jekt Asociace pro pomoc handicapo-

vaným dětem. Založili ji rodiče Ši-

kových pečující o těžce postiženého 

chlapce Samuela. CENTRUM HÁJEK 

vzniklo na základě neuspokojené po-

ptávky sociálních a rehabilitačních 

služeb pro handicapované děti.

Přijďte si s námi užít příjemné so-

botní odpoledne a podpořte dobrou 

věc. Více na www.serikovka.cz 

Nad hlavami lidí létá stále více 

dronů, zvláštních dálkově řízených 

vrtulníků, nejvíce jsou vidět v Bož-

kově a v Černicích. Zvláště starší 

generace se obává o své zdraví a 

bezpečnost. Jestli skutečně hrozí  

zranění  nebo dokonce  úmrtí, to  na  

popud obyvatel  zjišťoval  Roman 

Andrlík, místostarosta MO P 2.

„Lidé se mne ptají, jestli  jsou dro-

ny opravdu nebezpečné, jestli se mo-
hou zřítit a někoho zranit. Jedna ba-
bička se dokonce zajímala, jestli nad 
Slovany létají také bojové drony, co 
posílají Američané do Afghánistá-

nu,“ vysvětluje místostarosta. 

„Pokud dron ovládá profesionál, 
obavy jsou přehnané,“ vysvětlu-

je odborník na drony Milan Wolf.  

Zkušený pilot počítá i s krátkodo-

bým výpadkem signálu nebo s jeho 

lokální ztrátou. „Horší to může být 
se začátečníky, kteří se s drony učí lé-
tat většinou na vlastní zahradě, tedy 
v hustě obydlených oblastech. Je tře-
ba,  aby se budoucí piloti dronů uči-
li létat na volném prostranství, kde 
nikoho neohrozí, a to minimálně do 
doby, než dostanou stroj pod kontro-
lu,“ doplňuje Milan Wolf. 

Aby  dokázal bezpečnost používá-

ní  dronů ve městě, natočila  společ-

nost CasseMedia zajímavý fi lm o pl-

zeňské čtvrti Slovany právě za po-

užítí létajících  kamer umístěných 

na létajících dronech. Film dostala  

Slovanská  radnice darem a vidět 

ho můžete na webových stránkách 

MO P 2 Slovany. Zachycuje v něm 

zajímavá a krásná místa městské-

ho obvodu Slovany, a to z netradič-

ních záběrů z výšky.  

Politici volají po přísné regulaci 

dronů, ministerští úředníci dokon-

ce trvají na vydávání  licencí na le-

tecké práce i pro obyčejné fotogra-

fy a kameramany. 

„Základní pravidla jsou určená a 
nemůžeme chtít násilně zregulovat 
úplně všechno  a říkat kdejakému 
klukovi,  s  jakým vrtulníkem ne-
bo letadélkem  si  smí a nesmí  hrát. 
Sázím především na zdravý selský 
rozum. A ten obyvatelé Slovan roz-
hodně mají,“ uzavírá debatu  o dro-

nech  místostarosta  Roman  Andr-

lík a zve ke zhlédnutí  vzniklého fi l-

mu o Slovanech.

Přestavbou železničního uzlu dojde ke zlepšení...

Milan Wolf a Roman Andrlík (zleva)
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Dne 16. 7. 2015 se konal osmý kont-

rolní den v areálu bývalých Prádelen 

a čistíren města Plzně na Koterovské 

ulici č. 158. Obdobně jako při přede-

šlých kontrolních dnech se konala 

prohlídka dotčené lokality, kde byl 

přítomným ukázán postup sanace. Na 

Krajském úřadu PK byly poté účast-

níkům prezentovány výsledky již zre-

alizovaných prací a předložen postup 

dalších procesů. Dle harmonogramu 

probíhaly a jsou dokončovány:

- etapa č. 3: sanace nesaturované 

zóny uvnitř objektů (venting spoje-

ný s propařováním) a realizace sana-

ce hlubší zvodně (čerpání podzemní 

vody v ohniscích znečištění) 

- etapa č. 4: pokračování sanace ne-

saturované zóny a dokončení sanace 

hlubší zvodně inovativní technologií 

stimulované biologické reduktivní 

dehalogenace (zasakování syrovát-

ky) a aplikace nulomocného železa s 

cílem intenzifi kace sanace a dočiště-

ní podzemních vod

- etapa č. 5: závěrečný monitoring. 

Od dubna do června 2015 bylo zre-

alizováno:

• do května probíhalo poslední, 5. 

kolo propařování horninového pro-

středí. Bylo zaměřeno především na 

propaření obou bývalých provozních 

hal (benzínové haly a haly PCE),

• v květnu bylo realizováno první 

kolo intenzifikace sanace podzem-

ních vod aplikací nanoželeza do 15 

vybraných vrtů. Následný monito-

ring prokázal účinnost nanoželeza 

i u vrtů s nižší koncentrací ClU, kdy 

i zde dochází k rozpadu ClU řady na 

nižší produkty (PCE

    TCE    1,2-cis-DCE   VC). U vrtů s 

koncentracemi nad 1000 μg/l ClU do-

šlo k celkovému poklesu na řády de-

sítek, max. stovek μg/l,

• bylo provedeno 5. kolo aplikace 

syrovátky do podzemních vod a rea-

lizován monitoring reduktivní deha-

logenace ClU. Z průběhu naměřených 

hodnot je patrné, že zvolená metoda 

je úspěšná. Podařilo se snížit koncen-

trace ClU v celém sanovaném území 

výrazně pod sanační limit a zároveň 

tyto hodnoty zůstávají v časovém ho-

rizontu již delší dobu na nízké úrov-

ni, 

• v druhé polovině května byl za-

hájen závěrečný monitoring pod-

zemních vod. Po posledním vzorko-

vání zůstávají v červnu 2015 nadli-

mitní koncentrace ClU jen v jednom 

vrtu (6786 ug/l a v okolí čtyř dalších 

jsou koncentrace zvýšené, v úrovni 

prvního tisíce ug/l. Je předpoklad, 

že i u těchto vrtů se stávající techno-

logií a vzhledem k dosud získaným 

výsledkům probíhající sanace podaří 

koncentrace polutantů snížit na úro-

veň požadovaných sanačních limitů, 

popř. pod jejich hranici. V ostatním 

území jsou stávající koncentrace hlu-

boce pod sanačním limitem v úrovni 

desítek až prvních stovek ug/l,

• byly monitorovány vrty i studny 

vně areálu. Monitoring provádí jed-

nak zhotovitelská fi rma Dekonta a. s., 

jednak technický dozor investora fi r-

ma Ekora s. r.o. a s monitoringem za-

čal i zpracovatel aktualizované ana-

lýzy rizik Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r. o. Vzorkování probíhá nezá-

visle. Výstupy ze vzorků odebraných 

fi rmou Dekonta vykazovaly koncent-

race ClU pod sanačním limitem, max. 

naměřená hodnota pro koncentraci 

ClU mimo areál měla hodnotu cca 

1400 μg/l a je dlouhodobě zjišťována 

ve studni označené č. 141. Na žádost 

obyvatel byla ovzorkována i studna 

v Jubilejní 5, kde byla v odebraném 

vzorku zjištěna koncentrace ClU 1,2 

cis-DCE, což je v souladu s dosavad-

ním průběhem sanačních prací, kdy 

dochází k procesu degradace a k po-

stupnému vzniku produktů PCE - 

TCE – DCE – VC (někdy až na ethen). 

Výsledky rozborů vzorků dalších 

subjektů budou k dispozici po jejich 

zpracování a vyhodnocení v příštích 

měsících. 

Společnost Ekomonitor provedla v 

rámci aktualizované analýzy rizik ve 

dnech 22. – 23. 6. 2015 odběry podzem-

ních vod ve vytipovaných studních 

vně areálu. Dosud bylo odebráno 

27 studní, celkově jich bude odebrá-

no 30. Jedná se o tytéž studny, u kte-

rých byly provedeny rozbory podzem-

ní vody ještě před začátkem sanace. 

Výsledky rozborů je možné získat na 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany nebo na Kraj-

ském úřadu Plzeňského kraje, na od-

borech životního prostředí.  

Provoz sanační technologie bude 

v areálu ukončen k 31. 7. 2015. Bude 

zahájena likvidace aplikačních vrtů 

a vrtů pro propařování v halách. Po-

té bude provedeno odtěžení podlah a 

osazení nový povrchů. Dále bude pro-

bíhat vzorkování a vyhodnocování 

naměřených hodnot. Bude stanoven 

rozsah a četnost následného postsa-

načního monitoringu. 

Použité zkratky: ClU – chlorované 

uhlovodíky, PCE – tetrachlorethylen 

(perchlorethylen), TCE – trichlore-

thylen, DCE – dichlorethylen, VC – 

chlorethen (vinylchlorid)   

V článku byly použity informace ze 
zápisu vypracovaného zhotovitelem.

 
Hana Morávková, 

odbor životního prostředí 
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Sanace Plzeň – Libušín ve faktech kontrolního dne

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  

    
Še�íková (u fotbal. stadionu) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
Hradišt� (za kone�nou MHD) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Na Vyhlídce (Božkov) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Hluboká (u potravin) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

 
�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 

 
15:50 – 16:50 hod. 

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

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 2 
  

  
Hodina p�istavení 

  

  
Pod Chalupami (Koterov) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
U Jezu (Božkov) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Sporná (Plze�ská cesta) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

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

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

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

Konání sběrných dnů v roce 2015 v MO Plzeň 2 – Slovany:
Termín svozu:  29.08.

Konání sběrného dne na posekanou trávu v roce 2015
Termín svozu:  22.08.

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  
  

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 
  

09:00 – 10:00 hod. 
  

Sporná (Plze�ská cesta) 
  

10:10 – 11:10 hod. 
  

Na Vyhlídce (Božkov) 
  

11:20 – 12:20 hod. 
  

Hluboká (u potravin) 
  

13:20 – 14:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 
  

14:30 – 15:30 hod. 

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 
  

15:40 – 16:40 hod. 

Pod Chalupami (Koterov) 
 

16:50 – 17:50 hod. 



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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

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

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

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

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

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

Číslo telefonu ..................................................................

....................................................
Podpis

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské
obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm
na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

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

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

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

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

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

…………………………
Podpis

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-
říkové ulici, blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let 
věku, 90 let věku a více, slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, 
diamantové, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či bla-
hopřání v rodině. 

  „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2015 se budou konat 
ve dnech  30.9., 21.10. a 25.11. od  16 do 19 hodin. 

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

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

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

lečenské akce a obřady:

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

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

odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření 

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

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

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

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

a předání pozornosti. 

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

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

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

Při jednání je nutné předložit občanský průkaz  a oddací list. 
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Také letos se otevřely kostely zá-

jemcům o křesťanství, architekturu 

či jiné duchovní umění. Letošní Noc 

kostelů, která se konala 29. května, 

proběhla již popáté také v kapli Hos-

pice sv. Lazara. Poprvé inicioval Noc 

kostelů v hospici Pater Jiří Barhoň a 

od té doby se v této tradici pokraču-

je. Každoročně zahajují program dě-

ti Pešťákovy, které již letos vystoupi-

ly v kapele Salbend. Pater J. Barhoň 

je autorem několika povídkových 

knih, z jedné z nich přečetl návštěv-

níkům úryvek. Mezi vystupujícími 

nechyběli také zaměstnanci hospice 

- Marie Bourová a Marek Karpíšek, 

kteří zazpívali za doprovodu svých 

kytar. Jako poslední bylo na pro-

gramu Akordeonové duo. Ladislav 

Pohořelý a Petr Pilný, na plzeňské 

scéně známí a uznávaní muzikanti, 

zahráli barokní skladby.

Hospic sv. Lazara je nestátní ne-

ziskové zařízení. Poskytuje kom-

plexní a na kvalitu života zaměře-

nou péči nemocným v Plzeňském 

kraji, kteří trpí nevyléčitelnou, pře-

vážně onkologickou, chorobou v je-

jím pokročilém nebo terminálním 

stadiu. Paliativní medicína zahrnu-

je péči lékařskou, ošetřovatelskou, 

sociální i duchovní. Kapacita hos-

pice je 28 lůžek, 20 jednolůžkových 

a 4 dvoulůžkové pokoje. V roce 2014 

bylo přijato 178 pacientů, z toho 149 

onkologických.

„V letošní Noci kostelů, která byla 
v našem hospici popáté, účinkovali 
především zaměstnanci hospice. Dá-

le vystupovali v hudebních a literár-
ních produkcích lidé s našim zaříze-
ním lidsky spojeni. Pater Barhoň ve 
svém vyprávění vzpomenul na nej-
mladšího pacienta hospice, který u 
nás měl svou jedinou výstavu a část 
jeho fotografi í je u nás trvale vysta-
vena. Po svém čtení Pater Barhoň 
rozdal přítomným kopie některých 
fotografi í. Pro mě to byl velmi sil-
ný okamžik, stejně jako refrén písně 
skupiny Salbend „De mihi animas“.  
Poslední vystoupení akordeonového 
dua bylo velmi impozantní a pan Po-
hořelý s panem Pilným se svou hud-
bou dotkl všech přítomných. Noci 
kostelů se zúčastnili i někteří pacien-
ti. Jsme velmi rádi, že návštěvníci se 
setkají nejen s námi, ale spolu se vše-
mi navzájem,“ sdělila psychoterape-

utka a pastorační asistentka hospi-

ce Mgr. Anděla Bednářová.

Hospic sv. Lazara se opět otevřel veřejnosti  

Termíny slavnostních obřadů v roce 2015: 
29.9. a 24.11. 



O posledním prázdninovém ví-

kendu se v Plzni odehraje unikát-

ní show obřích loutek, zahajující 

festival Skupova Plzeň. 

Jako poctu tradici plzeňskému 

loutkářství, do které spadají veliká-

ni jako Josef  Skupa nebo Jiří Trn-

ka, uvádí Evropské hlavní město 

kultury 2015 neopakovatelné před-

stavení obřích loutek.  

Přímo v centru města potkáte 

dvanáctimetrové marionety, dva-

cetimetrového draka nebo létají-

cího ptáka! 

Vůbec poprvé do České republiky 

přijede skupina Carros de Foc ze 

Španělska, aby zde od 28. do 30. srp-

na společně s desítkami akrobatů, 

tanečníků, muzikantů a akrobatů 

pod taktovkou společnosti ArtProm 

předvedla jedinečné představení La 

Niña. To vzniká přímo na míru Plz-

ni a bude vyprávět příběh holčičky, 

jejích hraček a splněných snů.

Loutky budou vystaveny v uli-

cích každý den odpoledne (pátek 

od 18:00, o víkendu od 16:00), ve 

20:30 večer pak ožijí a promění his-

torické centrum Plzně v divadel-

ní jeviště. 

Kromě unikátní show obřích lou-

tek uvede letošní mimořádný roč-

ník festivalu Skupova Plzeň také 

nizozemské zvířecí loutky divadla 

La Pavana, loutkářský stan Theat-

re Risorius z Francie, domácí mis-

try z Divadla V boudě a řadu dal-

ších loutkářských souborů. 

V sadovém okruhu vyrostou také 

dílny, kde si budou moci malí i vel-

cí vyrobit loutky.

Španělské loutky budou mluvit 

česky a poprvé v historii souboru se 

předvede všech osm najednou. 

Hlas jim propůjčí vynikající čeští 

dabéři Martin Stránský, Jiří Lábus 

nebo Antonín Procházka. 

Nenechte si ujít jedinečný příběh, 

kde má každá loutka svůj charak-

ter a lidské přátele, kteří ho pomá-

hají dotvářet. 

Součástí představení bude kro-

mě loutek originální hudba, akro-

bacie či fascinující práce se svět-

lem. Připravuje ho mezinárodní 

tým a hlavní roli v něm hrají nejen 

loutky, ale i další skvělí účinkující: 

V.O.S.A. Theatre, Long Vehicle 
Circus, Tam Tam Batucada, Ri-
dina Ahmed and band, Amanitas 
Fire Theatre, Žongléros a další. 

Na scénáři se podílejí Adam Renč, 

Luba Blaškovičová, Jakub Vedral 

a Carros de Foc.

Více na 

www.plzen2015.cz/obriloutkyvplzni
a www.skupovaplzen.cz  
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Obří loutky oživí Plzeň na konci srpna 

Rodina Klusálkových vás s radostí 

zve opět po roce na 11. ročník vele-

trhu cestovního ruchu Plzeňského 

kraje  ITEP, který se koná ve dnech 

24. – 26. září 2015 tradičně v pro-

storách nové haly TJ Lokomotiva, 

Úslavská 75, Plzeň.

Tentokráte veletrh 

zavede návštěvníky 

do prostředí fi lmu a 

červeného koberce.

Mezi 120 vystavo-

vateli z tuzemska i 

zahraničí budou po 

celé tři dny hosty 

veletrhu herci z ob-

líbeného seriálu Po-

licie Modrava, kteří 

pro fanoušky  mají 

překvapení... Dozví-

te se ho přímo od nich  druhý den 

veletrhu!

Filmy a pohádky se točí po celém 

světě. V Plzeňském kraji vznikaly 

např.  Santiniho jazyk, Obsluhoval 

jsem anglického krále, Anděl Páně, 

Tři životy, Tři oříšky pro Popelku a 

mnoho dalších. Ti z vás, kteří vědí, 

kdo režíroval poslední jmenovanou 

pohádku, znají i odpověď na otázku 

- koho ve čtvrtek  24. 9. v 15,45 h uví-

táme v Křesle pro hosta? 

Přijďte se projít po červeném ko-

berci a načerpat kompletní turis-

tické informace, kam cestovat za 

krásami Plzeňského kraje, celé ČR 

i zahraničí, objevovat nové mož-

nosti a tipy, kam se vydat, užít si 

plno zábavy s interaktivními hra-

mi – např. Zabal si 

castingový kufr, Ob-

leč si Popelčiny ša-

ty, pokusit se pokou-

šet fyzikální záko-

ny s exponáty Tech-

mania Science Cen-

ter, zaposlouchat se 

do rytmu originální 

italské kapely, swin-

gu, folku, country, 

dudácké muziky či 

dechového orches-

tru. A samozřejmě se opět můžete 

těšit na prezentaci ZOO Plzeň a ně-

jaké to živé zvířátko, ukázku tradič-

ních řemesel...

Gurmány čeká pestrá paleta chutí 

a vůní v podobě ochutnávek české 

i zahraniční kuchyně, bavorských 

specialit a bavorských piv. 

Přijďte si užít veletrh cestovního 

ruchu ITEP 2015 po stopách fi lmu 

všemi smysly!

Poslední sobotní prázdninové 

odpoledne (29. 8. 2015) bude kro-

mě obřích loutek v Plzni patřit ta-

ké drakům. 

Vyvrcholí zde čtrnáctidenní 

workshop umělců z Německa, Ma-

ďarska a Polska, kteří budou od 16. 

srpna instalovat části draka v par-

ku u sv. Jiří.  

Sobotní slavnost nazvaná Stopy 

draka v krajině a lidech začne ve 

13:00 hodin otevřením landartové 

expozice a zahájením jarmarku. 

Po celé odpoledne mohou ná-

vštěvníci okouzlujícího parku na 

Doubravce sledovat dračí příběhy, 

pátrat po dračích stopách, ale ta-

ké se zúčastnit 

krajinářských 

tvořivých dílen 

či poslouchat 

a povídat si s 

umělci a odbor-

níky na příbě-

hy a mytologii 

draků. 

Nabitý pro-

gram vyvrcho-

lí v 19:00 kon-

certem skupi-

ny Yellow Sis-

ters. 

Rodiny s dět-

mi se také mo-

hou zúčastnit 

dvou Land art workshopů Dra-

ci a Řeky, které se zde uskuteční 

již v pátek 21. a 28. srpna pod ve-

dením irské umělkyně Patricie 

Leighton.  

Od 21. do 28. srpna se můžete při-

pojit k pouti po tocích řek, které se 

stékají do Berounky, a slavností vo-

dy na jejich soutoku v parku sv. Ji-

ří. Landartový program se koná v 

rámci Evropského hlavního města 

kultury Plzeň 2015 jako prostor pro 

příjemné setkání přátel, rodin a li-

dí, kteří jsou vábeni řekami, kraji-

nou a krásnou. 

Vstup je zdarma!

Park u svatého Jiří obsadí draci Veletrh cestovního ruchu ITEP 
zve po stopách fi lmu



Veletrh
cestovního ruchu

Plzenského kraje ITEP
2015

... TENTOKRAT PO STOPACH FILMU ...

10:00 - 18:0024. - 26. září 2015

TJ Lokomotiva Plzeň

KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMACE, 

INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA, HUDBA,

OCHUTNÁVKY

Více na www.turisturaj.cz 
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V rámci existence téměř každého 

společenství vlastníků se občas vy-

skytne vlastník, který neplní své 

povinnosti vyplývající ze zákona a 

příslušných stanov společenství ve 

formě pravidelných příspěvků na 

správu domu a pozemku, příspěv-

ků na vlastní správní činnost, sta-

novených záloh na úhradu za služ-

by a nedoplatků vyplývajících z vy-

účtování služeb. 

Pokud takovýto vlastník neplní 

tyto své povinnosti opakovaně a ne-

reaguje ani na výzvy k zaplacení ze 

strany společenství či pověřeného 

správce, je třeba využít zákonných 

možností pro jednostranné vymo-

žení nároku společenství. Zpravi-

dla je účelné žádat odbornou práv-

ní pomoc. Vymáhání pohledávky je 

účelné zahájit zasláním předžalobní 

upomínky. Po uplynutí lhůty k úhra-

dě je možné přistoupit k podání ža-

loby u příslušného soudu. Při po-

dání žaloby je nutné uhradit soud-

ní poplatek.

Pokud shledá příslušný soud poda-

nou žalobu jako podání bez vad a ná-

rok žalobce je na základě předlože-

ných tvrzení a specifi kace listinných 

důkazů oprávněný, vydá soud plateb-

ní rozkaz, kterým uloží žalovanému 

povinnost zaplatit žalobci dlužnou 

částku včetně náhrady nákladů ří-

zení ve stanovené lhůtě. Po uplynu-

tí stanovené lhůty k úhradě je mož-

né přistoupit k podání exekučního 

návrhu. Z postižených majetkových 

hodnot dlužníka dochází k uspoko-

jování pohledávky věřitele, např. i 

dražbou jednotky dlužníka. Při vy-

máhání pohledávek je účelné prů-

běžně monitorovat, zda vůči dluž-

níkovi není zahájeno a vedeno insol-

venční řízení. V takovém případě již 

nelze přistoupit k podání žaloby, ale 

pohledávku je možné uplatnit jen v 

insolvenčním řízení formou přihláš-

ky pohledávky. Při vymáhání pohle-

dávek je dále účelné průběžně moni-

torovat, zda nejsou v katastru nemo-

vitostí evidována jiná dříve zaháje-

ná exekuční řízení, např. již ve fázi 

připravované dražby jednotky dluž-

níka. Při související dříve nařízené 

exekuci jiného věřitele lze v této dří-

ve nařízené exekuci uplatnit pohle-

dávku formou přihlášky pohledáv-

ky do dražby. Takto lze pohledávku 

uplatnit za předpokladu, že věřitel 

již disponuje exekučním titulem, tj. 

pravomocným platebním rozkazem 

nebo rozsudkem ve věci.

Vymáhání pohledávky je nutné za-

hájit včas, a to s odkazem na zásadu 

řádné péče při vymáhání pohledá-

vek (odpovědnost) a možné proml-

čení dluhu.

 

Provádíme kompletní servis spojený se 
správou nemovitostí, pokud máte dota-
zy z této oblasti, obraťte se na nás. 

Za Plzeňský servis s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
tel.: 377 241 640, 377 457 435 

e-mail: castkova@plzenskyservis

Dlužníci ve společenství vlastníků

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

PRODEJ   �   KOUPĚ   �   PRONÁJEM   �   DAROVÁNÍ

Makléř Ing. Jiří Strejc, reality@plzenskyservis.cz, tel.: 603 418 461 www.reality.plzenskyservis.cz

„Spolehlivý správce,            
poctivý makléř“
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Božkovský ostrov ovládly 
hasičské soutěže 

Na Božkovském ostrově  se v sobotu 4. července 2015 uskutečnila hasičská 
soutěž O pohár starosty MO Plzeň 2 - Slovany. Jednalo se o 5. kolo 11. roč-
níku Západočeské hasičské ligy. Božkovský ostrov hostil hasičskou soutěž 
poprvé. Soutěže se zúčastnilo 21 týmů v kategorii muži a 14 týmů v kate-
gorii ženy. Soutěžící hasičské sbory předvedly i v úmorném horkém poča-
sí úctyhodné výkony. První příčku v kategorii muži obsadil tým z Horní Ka-
menice (17,55), druhé skončily Únětice  (17,77) a třetí Horní Lukavice (17, 
83). Vítězství v kategorii ženy si vydobyly hasičky z Hradce (17,75), dále se 
umístila Lužná (19,48) a Úněšov (19, 66). Ceny předal týmům místostaros-
ta MO Plzeň 2 – Slovany Roman Andrlík.

Ač si to mnozí z nás ještě nechtě-

jí připustit, více než polovina roku 

je již za námi, léto pomalu končí a 

blíží se podzim. Také příroda se br-

zy začne připravovat na zimu. Listí 

na stromech začne žloutnout, velká 

část květin již dávno odkvetla a za-

hrádkáři budou končit sklizeň na 

svých zahrádkách.

Jsou ale rostliny, které mají vr-

chol vegetačního aspektu ještě stá-

le před sebou. Každý si jistě vzpo-

mene na vřesy a některé vřesovce. 

Nejhezčí barvy mají v té době i ja-

ponské javory. Také bramboříky či 

podzimní hořce krásně kvetou. Za-

pomenout nelze ani na spoustu dru-

hů kapradin, které v té době mají to 

nejhezčí olistění. A právě takové a 

ještě další rostliny chystají členové 

Alpinum klubu Plzeň, z.s. na svou 

podzimní výstavu, která se pod ná-

zvem „Podzim v alpinu“ uskuteč-

ní ve dnech 15. až  19. září v době 

od 9.00 do 18.00 hodin ve výstavním 

areálu zahrady gymnázia na Miku-

lášském náměstí. 

Stejně jako na jarních výstavách 

bude spojena i s prodejem přebyteč-

ných výpěstků členů Alpinum klu-

bu a několika vybraných zahrad-

nických fi rem. 

Prodej se uskuteční ještě v nedě-

li do 12.00 hodin. Tento den bude 

zdarma vstup, ale pouze do prodej-

ního areálu.

Podzim v alpinu 2015  

Celý školní rok 2014/15 spolupra-

covala naše škola s Gymnáziem Pl-

zeň, Mikulášské náměstí, v oblasti 

technického vzdělávání. Byli jsme 

totiž přizváni jako partner do pro-

jektu Podpora technického a příro-

dovědného vzdělávání v Pl-

zeňském kraji. Díky tomu 

obě naše třídy 7. ročníku 

mohly po celý rok jednou 

měsíčně využívat k fyzikál-

nímu bádání zrekonstruo-

vanou učebnu a nové sady 

pomůcek. A tak jsme měřili 

různé formy síly, tlak, zabý-

vali  se pohybem či světelný-

mi paprsky. Sice organizace 

nebyla pro vyučující vždy 

nejlehčí, ale vše jsme zvlád-

li a žáci tento způsob výuky 

hodnotili velmi dobře.

V rámci spolupráce škol 

proběhly také dva projektové dny – 

na podzim pro šesťáky, kteří si s fy-

zikou teprve hráli, a pokusy je mě-

ly motivovat do dalšího přírodověd-

ného zkoumání. V květnu bádali v 

prostorách gymnázia deváťáci, kte-

ří objevovali radioaktivitu, sestavo-

vali polovodičovou blikačku a snaži-

li se usměrnit střídavý proud. 

Poslední formou spolupráce by-

la fi nanční podpora našeho příro-

dovědně-turistického kroužku žá-

ků 4. třídy. Ti si tak mohli zpestřit 

své vycházky do přírody a navštívi-

li Techmanii.

Děkujeme vedení a vyučujícím 

fyziky z Gymnázia Plzeň na Miku-

lášském náměstí za ochotu, se kte-

rou nám pomáhali při přípravě vý-

uky a těšíme se na další případnou 

spolupráci.

Zd. Vrátníková a M. Sochorová,
 vyučující fyziky 13. ZŠ Plzeň

Třináctka společně s gymnáziem    



Všechny pracovní dny v červen-

ci ovládl v pořadí již 14. ročník pří-

městského tábora. Z důvodu rekon-

strukce tradičního zázemí, kterým 

byl až dosud KD Šeříková, byl tá-

bor přesunut do 25. ZŠ ve Chvále-

nické ulici. To byla ta nejzásadněj-

ší změna. A protože se jedná o školu 

se sportovním zaměřením, doznal 

mírné změny i program, který byl 

zaměřen především na sport. Děti 

se mohly seznámit s pravidly a pod 

dozorem instruktorů si vyzkoušet 

a zahrát sporty jako například bas-

ketbal, tenis, stolní tenis, badmin-

ton a golf. Ke sportování se využíva-

lo hlavně zázemí 25. ZŠ, ale děti na-

vštívily i další sportovní areály na 

Slovanech – Škoda sport park, Bož-

kovský ostrov a bazén Slovany. 

Touto cestou chci poděkovat hlav-

ně vedení 25. ZŠ, které nám poskyt-

lo příjemné zázemí, děkuji i perso-

nálu školní jídelny za zajištění stra-

vování,  samozřejmě sponzorům, 

kteří tábor podpořili: Lesy ČR s.p., 

Hypermarket Globus Praha Zličín, 

pekárna DELTA a kancelářské po-

třeby David Pszcolka. Pochopitelně 

největší dík patří vedení Městské-

ho obvodu Plzeň 2 -Slovany, který 

se na realizaci tábora podílel nej-

větší měrou. 

Tábor využilo 182 dětí, o které se 

staral kolektiv vedoucích - Filip, 

Jana, Jíťa, Janina, Klárka, 

Markéta, Lucka a Jakub.  Pro děti 

bylo připraveno 22 hlavních a 19 do-

provodných programů. 

Ještě jednou všem zúčastněným 

jménem spokojených dětí a rodičů 

moc a moc děkuji.

Zdeněk Červený
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

14. ročník letního příměstského tábora ve znamení změn

Vážení rodiče, milé děti,
 

od září se na vás opět těšíme ve Středisku volného času RADO-

VÁNEK v PETŘÍNSKÉ ulici 43. Máme pro vás jako každý rok při-

praveno mnoho zájmových kroužků. Těšit se můžete na Amazing 

race, Body art, Bránu jazyků, Cvičení pro holky, Deskohraní, Cho-

vatele, Keramiku, Koloběžkování, Kynologický koužek, Kytary, 

Malý ateliér, Malého zálesáka, Město dětí, Miniškolku, Mladého 

gurmána, Paletku, Poznáváme svět a Rybáře.

Zápis bude probíhat první týden v září, ale přihlašovat se mů-

žete i prostřednictvím našeho webu www.radovanek.cz online. 

Zde také naleznete podrobnosti k nabízeným aktivitám. Kroužky 

začínají 14. září 2015. 

Hezký zbytek prázdnin a brzy na viděnou!

pracovníci Střediska volného času RADOVÁNEK, 
pracoviště PETŘÍNSKÁ

  

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 

Jednou z vyhledá-Jednou z vyhledá-
vaných aktivit  na vaných aktivit  na 
Božkovském ostro-Božkovském ostro-
vě  bylo opékání buř-vě  bylo opékání buř-
tů. Této činnosti se tů. Této činnosti se 
ochotně ujali pří-ochotně ujali pří-
tomní místostaros-tomní místostaros-
tové  Jan Fluxa a Ro-tové  Jan Fluxa a Ro-
man Andrlík.man Andrlík.

U 13. dělostřeleckého pluku v JincíchU 13. dělostřeleckého pluku v Jincích



...dokončení ze str. 1

„Náš tým si vybral prostor před 
školou, který je veřejným prostorem, 
ale zároveň je dětmi vnímán jako je-
jich prostor. Scházejí se tu před vyu-
čováním, čekají na „odpoledku“, na 
zájmové kroužky, zůstávají po vyu-
čování. Na stejném místě čekají ro-
diče na své děti, senioři z okolí odpo-

čívají na lavičkách, lidé procházejí. 
Chtěli jsme vytvořit vzdušný prostor 
s herními prvky nejen pro děti, ale 
i odpočinkové místo, kde bude všem 
dobře a kam se budou lidé rádi vra-
cet a trávit tu svůj čas,“ vysvětluje 

Zuzana Štěpáníková z 21. ZŠ.

Protože projekt dětí z 21. ZŠ se lí-

bil nejvíce, byla organizátory vy-

psána soutěž na zpracování projek-

tu celého prostoru předškolí 21. ZŠ 

podle původních představ samot-

ných žáků.  Zvítězil projekt Ing. 

arch. Jiřího Zábrana a Ing. arch. 

Terezy Nové, který kromě mnoha 

stabilních hracích prvků obsaho-

val také bludiště z živého plotu na 

zatravněné ploše před školou 

První fází projektu se stala reali-

zaci bludiště, kterou zajistil odbor 

životního prostředí ÚMO Plzeň 2 – 

Slovany během podzimu 2014. „Blu-
diště, které obsahuje nápis „21 ZŠ“ 

bylo navrženo z 
habru obecného 
(Carpinus betu-
lus). Tato dřevina 
je pro tvarované 
živé ploty ideální, 
snadno zmlazuje 
a má velkou re-
generační schop-
nost. Překážkou 
pro habry nebu-
de ani stín od stá-
vajících vzrost-
lých jírovců, ne-
boť ho snášejí vel-
mi dobře. Vzhle-
dem k tomu, že 
habry drží přes 
zimu listí na vět-
vích, jsou vhod-
né i jako ochra-
na proti větru a 
ochrana pro ptac-
tvo,“ uvádí Jitka 

Dlouhá, Dis., odbornice na projek-

ce zeleně a realizace zahrad.

Děti se zapojily nejen do přípravy 

projektu, ale přiložily ruku k dílu i 

při samotné realizaci bludiště. Žá-

ci pomáhali pod dozorem pedagogů 

skopávat drn v předem obrytých a 

vyměřených záhonech. Později ta-

ké  s rozvážením a rozprostřením 

substrátu. Samotná výsadba probí-

hala již bez dětí do upravených zá-

honů, následovalo položení netka-

né geotextilie, která omezí růst ple-

vele. Posledním krokem bylo mul-

čování mulčovací kůrou, která za-

jistí udržení vláhy a zlepší estetic-

ký vzhled výsadeb. Realizace blu-

diště stála 40.442,-  Kč.

„Žáci místní školy byli zapojeni do 
realizace za účelem získání bližšího 
vztahu ke svému okolí, a aby se tou-
to malou intervencí v krajině svého 
dětství podíleli vlastníma rukama 
na rozšiřování přírody ve městě. S 
odstupem času si troufám říci, že se 
tento cíl podařilo naplnit a bludiště 
před 21. základní školou prostor hez-
ky oživuje a celkově prospívá,“  vyjá-

dřil se k budování bludiště starosta 

MO Plzeň 2 – Slovany a senátor Ing. 

Lumír Aschenbrenner.

Ke druhé etapě stavební úprav na 

pozemku před školou se přistoupi-

lo během května 2015, kdy bylo pro 

děti instalováno několik dřevěných 

herních prvků.

„Na základě výběrového řízení 
na zhotovitele konaného v lednu le-
tošního roku bylo v měsíci květnu 
v předškolí 21. ZŠ umístěno celkem 
pět herních dřevěných prvků: Člově-
če, nezlob se!!!, dva kusy hry Twis-
ter a dva druhy dřevěných ploch na 
sezení a ležení. Za herní prvky za-
platil městský obvod 89.860,- Kč plus 
DPH,“ uvedl místostarosta PhDr. 

Jan Fluxa. 

Kromě herních prvků se vedle 21. 

ZŠ instaloval ještě pomník Milady 

Horákové, na který ÚMO Plzeň 2 

– Slovany přispěl částkou 57.000,- 

Kč. Keramické kachle vytvořili žá-

ci sami. 

V třetí závěrečné etapě úprav má 

v předškolí 21. ZŠ přibýt ještě zem-

ní trampolína, která se u dětí těší 

velké oblíbenosti. Podobnou tram-

polínu lze vidět u ZŠ v Habrman-

nově ulici.

únor 2012216 srpen 2015
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Škola na Slovanské aleji se pyšní novým předškolím
Popis herních prvků:

• Člověče, nezlob se!!! sestávající z 68 ks barevných dřevěných 
desek o rozměru 30 x 30 cm, sestavených do tvaru herní plochy o celko-
vých rozměrech  5,7m x 5,7m. Jednotlivé dřevěné desky jsou kotveny do 
země.

• Twister (2 ks) sestávající z 24 ks barevných dřevěných kruhů o 
průměru 30 cm, sestavených do tvaru herní plochy o rozměrech 1,2 m x 
1,8m. Jednotlivé dřevěné kruhy jsou kotveny do země.

• Dřevěná plocha na sezení a ležení výšky 250 mm, sestavená z 
dřevěných hranolů pobitých modřínovými prkny o celkových rozměrech 
2,5m x 2,5 m s výškou 0,25 m nad zemí. Plocha je kotvena do země.

• Dřevěná plocha na sezení a ležení výšky 500 mm, sestavená 
z dřevěných hranolů pobitých modřínovými prkny o rozměru 2,5m x2,5 
m s výškou 0,50 m nad zemí. Plocha je kotvena do země.

Slavnostní přestřižení pásky před 21. ZŠ (zleva) Lumír Aschenbrenner, Jan 
Fluxa, Pavel Janouškovec, Roman Andrlík, Marek Sivák a žáci 21. ZŠ
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