
Plavkyně Tereza Polcarová a 

karatista Radek Štádler se sta-

li v obřadní síni plzeňské rad-

nice nejlepšími sportovci Plzně 

za rok 2015 v kategoriích star-

šího žactva a dorostu. Akci při-

pravila Nadace sportující mláde-

že pod záštitou primátora Mar-

tina Zrzaveckého. Nejlepším 

mladým sportovcům z Městské-

ho obvodu Plzeň 2 Slovany při-

šel pogratulovat starosta Lumír 

Aschenbrenner.

Kategorii mladšího žactva, vy-

hlašovanou bez pořadí, tentokrát 

ovládli chlapci. Bodovali badmin-

tonista Jan Hora, plavec Tomáš 

Chocholatý a vodní lyžař Mar-

tin Lang.

V kategorii staršího žactva se 

z premiérového titulu Sportovec 

Plzně radovala Tereza Polcarová. 

Plavkyně Slávie VŠ Plzeň v loň-

ském roce posbírala celkem 8 ti-

tulů mistryně ČR. Byla také nejú-

spěšnější sportovkyní výpravy Pl-

zeňského kraje na Hrách VII. let-

ní olympiády dětí a mládeže v Plz-

ni, ze kterých přidala další čty-

ři zlata. 

Dále byli v kategorii staršího 

žactva oceněni Patrik Dimov (lu-

kostřelba), Michal Forejt (atleti-

ka), Jan Hašek (lyžařský orientač-

ní běh), Denisa Řáhová (rychlostní 

kanoistika), Marko Spivak (zápas) 

a Anna Suráková (atletika).

Kategorii dorostu ovládl karatis-

ta a kickboxer Radek Štádler, který 

navázal na úspěchy svého staršího 

bratra Jiřího. Radek vedle zlatých 

medailí z MČR zaujal především ti-

tuly z mistrovství světa ve Španěl-

sku. Dalšími oceněnými dorostenci 

byli Lukáš Holub (cyklistika), Ma-

rie Horáčková (lukostřelba), Jan 

Louda (badminton), Denisa Maje-

rová (atletika), Jan Pavel (koloběh), 

Dominik Polcar (plavání) a Kateři-

na Valková (beachvolejbal).

pokračování na str. 4
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Vážení spoluobčané, 
rád bych se dnes s vámi podělil o radost, kte-

rou nám všem dělá náš obvod Slovany.  Mo-

mentálně nás  sice čeká hodně práce s rekon-

strukcemi například vnitrobloků u Chvojko-

vých lomů nebo zeleně Pod Homolkou nebo 

v Liliové ulici, ale to jsou díla, která jsou ku 

prospěchu a spokojenosti našich obyvatel. 

Jsem rád, že se zajímáte o to, co se u nás dě-

je, ať už je to stavba nového zastřešení stálé 

scény ve Chvojkových lomech, která nahra-

dila původní konstrukci, případně čistota a pořádek v našich uli-

cích i parcích. Mohu vás ujistit, že v takových akcích budeme i na-

dále pokračovat a samozřejmě o nich také pravidelně informovat 

v našem Zpravodaji. 

Těší mě, že stejně jako já máte i vy zájem o to, aby naše Slovany by-

ly krásným a klidným obvodem, kde se všem dobře žije a pracuje. 

Lumír Aschenbrenner starosta,
 MO Plzeň 2 - Slovany

XXIV. ročník
číslo 2
duben 2016

Sportovci Plzně se stali 
plavkyně Tereza Polcarová 
a karatista Radek Štádler

 Slavnosti osvobození  Slavnosti osvobození 
 Plzeň 2016  Plzeň 2016 
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V posledních týdnech se v našem obvodu 

stále častěji hovoří o chystané rekonstruk-

ci vnitrobloku Koterovské ulice u Chvojko-

vých lomů. Ta se týká výhradně opravy ko-

munikace obsluhující  zdejší bytové domy. 

Stavebními úpravami bude vytvořena obyt-

ná zóna, která povede ke zklidnění dopravy 

se smíšeným provozem chodců a vozidel. 

Parkování bude možné pouze na vyznače-

ných parkovacích stáních, kterých je zde na-

vrženo celkem 182. Z tohoto počtu je 8 míst 

určeno pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Pro návštěvníky fi tnessu Kotelna bylo nově zřízeno 9 

parkovacích stání, čímž se původní kapacita zdvojnásobila.

„V současné době je vybrán zhotovitel stavby. Stavební práce budou za-

hájeny nejpozději v polovině dubna 2016. Předpokládaný termín jejich 

dokončení  je naplánován na letošní říjen,“ sdělil Ing. David Malán, ve-

doucí Oddělení přípravy pozemních komunikací a mostů Magistrátu 

města Plzně. 

Samotné stavební práce spočívají v rekonstrukci přístupové komunika-

ce a ve vybudování parkovacích míst. Zároveň bude vybudována dešťová 

kanalizace a vyměněno veřejné osvětlení. Stavba se neobejde bez realiza-

ce vyvolených přeložek kabelů SITMP a UPC ČR a.s. Na závěr dojde také 

na úpravu ploch trávníků a výsadbu nové zeleně.    

Vnitroblok u Chvojkových 
lomů se změní

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany

Lukostřelec Patrik Dimov (starší žactvo)



Jednání ZMO dne 5. 4. 2016
ZMO přijalo celkem 12 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválilo Dílčí závěrečný účet 

MO P2 – Slovany za rok 2015, účet-

ní závěrku MO P2 – Slovany za rok 

2015 a provedení operací fi nanční-

ho vypořádání městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany za rok 2015; 

- schválilo stav účelových fondů 

MO P2 – Slovany po fi nančním vy-

pořádání roku 2015 a rozpočet úče-

lových fondů na rok 2016;  

- schválilo přijetí účelově váza-

ných fi nančních prostředků 

 - z Fondu životního prostře-

dí města Plzně ve výši 163 tis. Kč 

(162.820,- Kč) na realizaci projektu 

„Rekonstrukce části stromořadí v 

ulici Liliová v Plzni“

 - z rozpočtu Odboru škol-

ství, mládeže a tělovýchovy MMP 

ve výši 28 tis. Kč na zajištění krytí 

nákladů souvisejících s prodlouže-

ním provozní doby MŠ;

- schválilo 

poskytnutí do-

tací:

- Škola bojo-

v ých  u m ě n í 

NARAMA, z. 

s.  20.000 Kč

- TJ START 

P l z e ň ,  z .  s . 

20.000 Kč

- Spolek BaK 

P l z e ň ,  z .  s . 

20.000 Kč

 - Kontrolní skupina.cz, z. s. 

45.500 Kč

- schválilo bezúplatný převod ha-

sičské stříkačky PS 12 Sboru dobro-

volných hasičů Plzeň Hradiště;

- vzalo na vědomí informativní 

zprávy:

 - Činnost Finančního výbo-

ru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

02-03/2016;

 - Činnost Kontrolního vý-

boru ZMO Plzeň 2 – Slovany za ob-

dobí 02-03/2016;
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Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Slavnosti svobody Plzeň 
(5. až  8. května 2016) 
zahájí Den vzpomínání 

na oběti holocaustu 
I letos vás město Plzeň zve na tra-

diční oslavy osvobození americ-

kou armádou. Už 5. května zahá-

jí Slavnosti svobody Plzeň pietní 

událost Jom ha-šoa – Den vzpomí-

nání na oběti holocaustu, který se 

letos uskuteční kromě jiných měst 

i v Plzni. Hlavní programovou li-

nií této vzpomínkové akce je kon-

tinuální čtení jmen obětí holocaus-

tu, do něhož se může zapojit každý 

návštěvník, který bude mít zároveň 

možnost nahlédnout do pamětních 

knih obětí holocaustu. Program je 

připraven Institutem Terezínské in-

ciativy a Židovskou obcí v Plzni a je-

ho součástí je i soutěž pro školy s té-

matem Pomoc lidem v nouzi.

Veřejnost se opět může  těšit na 

besedu  s veterány v Měšťanské be-

sedě,  kempy klubů vojenské histo-

rie v Křižíkových sadech, v parku 

za obchodním centrem Plaza či u 

Patton Memorial Pilsen 

a řadu pietních aktů. 

Tento rok mimořádně 

proběhne hlavní vzpo-

mínkový akt 6. května 

v 16 hodin u pomníku 

generála Pattona v sa-

dech Pětatřicátníků, a 

to vzhledem k plánova-

né opravě pomníku Dí-

ky, Ameriko! Zajímavý program 

nabízí areál bývalého depa doprav-

ních podniků – na spodním parko-

višti předvede ukázky činnosti ak-

tivních záloh Armáda České re-

publiky, DEPO 2015 provoní lahůd-

ky americké kuchyně v rámci festi-

valu Street Food Market. Stylovou 

atmosféru navodí dobová polní ku-

chyně či rytmus swingu. 

Novinkou sobotního programu 

oslav bude Ride of  Freedom (Ces-

ta svobody), která pro letošní, ne-

výroční oslavy,  nahradí velký Con-

voy of  Liberty. Dvacítka jeepů do-

provázená vozidly historické vo-

jenské techny  proveze  čestné hos-

ty Slavností svobody  – válečné  ve-

terány II. světové války a jejich ro-

diny Plzní – zastaví se na Bolevec-

ké návsi, kde svůj program připra-

vuje KVH Tommy and Yankee, po-

kračovat bude směrem do areálu 

Armády ČR v Lobzích, kde proběh-

ne vzpomínka na padlé ve II. světo-

vé válce.  Jízda vyvrcholí tradičním 

setkáním veteránů s veřejností na 

náměstí Republiky. 

Rodiny s dětmi zabaví celodenní 

soutěž „Z Normandie do Plzně“, kte-

rá na trase z Patton Memorial Pil-

sen k DEPO 2015 umožní vyzkoušet 

si na různých stanovištích na vlast-

ní kůži nároky, které kladla na  zdat-

nost i vědomosti amerického vojáka 

osvobozující cesta Evropou.

Od pátku do neděle bude probí-

hat kulturní program na náměstí 

Republiky. Diváky do atmosféry ro-

ku 1945 přenese swingový program 

Ondřeje Rumla, BoomBand! Jiřího 

Dvořáka s Tonyou Graves a Marti-

nem Chodůrem či česká gospelová 

jednička Zuzana Stirská a Fine Go-

spel Time. Tradičním hostem Slav-

ností svobody bude Marta Kubišo-

vá s hudebním doprovodem Petra 

Maláska.

K programu Slavností svobody se 

rovněž připojí Český rozhlas Plzeň, 

který chystá již tradiční Den otevře-

ných dveří, a to v sobotu 7. května. 

Na programu budou komentované 

prohlídky budovy rozhlasu, návště-

va Rozhlasového muzea, replika 

historického rozhlasového vysílače 

z roku 1945 či hudební 

program. Společnost Pl-

zeň2015 připravuje oblí-

benou májovou taneční 

noc v KD Peklo, ELEC-

TRO SWING PLZEŇ No. 

5. Nebude chybět ani vý-

stava, tentokrát s ná-

zvem „Konec války v Či-

melicích 1945“ s fotogra-

fi emi Alexandra Paula, významné-

ho československého fotografa, kte-

rý zdokumentoval setkání němec-

kých, amerických a ruských vojsk 

v Čimelicích v květnu 1945. Výsta-

vu připravili pracovníci Studijní a 

vědecké knihovny Plzeňského kra-

je ve spolupráci s Americkým cen-

trem velvyslanectví USA v Praze. 

Program výstav s tématikou vzpo-

mínek na II. světovou válku doplní 

výstavy v mázhauzu plzeňské rad-

nice a ve Smetanových sadech. 

U příležitosti tradice Slavností 

svobody město Plzeň ve spolupráci 

s Patton Memorial Pilsen připravi-

li iTagové stezky „Po stopách osvo-

bození“, které mapují místa spojená 

s osvobozováním Plzně a západních 

Čech americkou armádou v roce 

1945. Při návštěvě jednotlivých cílů 

se návštěvník seznámí se zajímavý-

mi osudy a událostmi, která vítěz-

ství ve druhé světové válce dopro-

vázela. Informace jsou pomocí iTa-

gových štítků dostupné přes mobil-

ní telefon. První stezky vznikly již 

v roce 2013 – po stopách osvobození 

Plzně a Chodska, nově je zprovozně-

na stezka po Klatovsku, do které je 

zapojeno 11 pamětních míst.

Více informací a program najdete 

na www.slavnostisvobody.cz.

FARMÁ�SKÉ A VŠEOBECNÉ 
TRHY PLZE� 2 

 

KAŽDÝ �TVRTEK 
MIKULÁŠSKÉ NÁM�STÍ 

 

VŽDY OD 9.00 DO 17.00 HOD. 
ZA�ÍNÁME 7.4.2016 

 

T�ŠÍME SE NA VÁS ! 
www.trhysk.cz  
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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 17. 2. 2016
RMO přijala celkem 14 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila s uzavřením Rám-

cové smlouvy o nadační podpoře a 

Smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku na architektonickou sou-

těž a o uspořádání soutěže na gran-

tový projekt „Obnova Jiráskova ná-

městí a Klášterní zahrady v Plzni“ 

s Nadací Proměny a současně dopo-

ručila Radě města Plzně a Zastupi-

telstvu města Plzně obě smlouvy ke 

schválení;

- schválila plán kontrol 12 mateř-

ských škol - příspěvkových organi-

zací, pro které 

Rada městské-

ho obvodu Pl-

zeň 2 – Slova-

ny vykonává 

funkci zřizo-

vatele, na rok 

2016; 

- schválila 

podání žádos-

ti o poskytnu-

tí finančních 

prostředků z 

Fondu životního prostředí města 

Plzně na rok 2016 na provedení re-

konstrukce záhonů na náměstí Ge-

nerála Píky ve výši 201.400,05 Kč vč. 

DPH; 

J e d n á n í 
RMO dne 23. 
3. 2016

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

- souhlasila s 

dílčím závěreč-

ným účtem MO 

P2 za rok 2015, s provedením opera-

cí fi nančního vypořádání a s účet-

ní závěrkou MO Plzeň 2 – Slovany 

za rok 2015;

- schválila úpravy Generelu ze-

leně na území MO Plzeň 2 – Slova-

ny, zpracované Správou veřejného 

statku města Plzně, za předpokla-

du, že do Jednoznačných ploch ge-

nerelu zeleně budou zapracovány 

další dvě plo-

chy navržené 

odborem život-

ního prostředí, 

a to lokalita Za-

hradní – Hab-

rová a Pod Ho-

molkou;

-  schválila 
Pravidla pro 

slavnostní akce 

pořádané Ko-

misí pro sociál-

ní věci a občanské obřady RMO Pl-

zeň 2 – Slovany pro občany s trvalým 

bydlištěm na území MO P2; 

- schválila prodej dopravního 

automobilu Avia 31 a radiostanice 

městu Spálené Poříčí a doporučila 
Zastupitelstvu městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany schválit bezúplat-

ný převod hasičské stříkačky sboru 

dobrovolných hasičů Hradiště;

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.

Plzeňská senior akademie odstar-

tovala v dalším z městských obvodů. 

Více než tři desítky zájemců o bez-

pečnostně-preventivní program se 

sešly v úterý 23. února odpoledne v 

zasedací místnosti ÚMO Plzeň 2.

Cílem projektu je připravit seni-

ory na krizové životní situace, v 

nichž se mohou snadno ocitnout. 

Účastníci „Plzeňské senior akade-

mie“ se mohou těšit na cyklus os-

mi zajímavých přednášek na růz-

ná témata, která jsou zaměřena na 

osobní bezpečí a řešení krizových 

životních situací. Společně se pak 

vypraví do plzeňského útulku pro 

zvířata, navštíví hasičárnu v Plz-

ni na Košutce a operační středisko 

Městské policie Plzeň. 

Slavnostního přivítání  studentů - 

seniorů na zahájení „ Plzeňské se-

nior akademie“ se   zúčastnil veli-

tel Městské policie Plzeň Mgr. Karel 

Mach, MSc., MBA., společně s me-

todikem prevence kriminality Bc. 

Karlem Zahutem a tiskovou mluvčí 

MP Plzeň Janou Pužmanovou. Při 

úvodní přednášce se přítomní do-

zvěděli zajímavosti o historii a čin-

nosti městské policie. 

Plzeňská senior akademie
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Sportovci Plzně se stali... 
dokončení ze str. 1

Již potřetí byla udělena Cena rek-

tora Západočeské univerzity v Plz-

ni, kterou z rukou Miroslava Holeč-

ka převzala Marie Horáčková, stu-

dentka Gymnázia Plzeň na Miku-

lášském náměstí. Cena se uděluje 

za skloubení sportovních a studij-

ních výsledků.

Poděkování za dlouholetou práci 

s mládeží se dostalo bývalému tre-

nérovi juda Václavu Bauerovi. Nej-

lepší akcí z programu TOP Junior 

Sport Plzeň, do kterého jsou zařa-

zeny špičkové mezinárodní soutě-

že pro mládež, byl po roce opět vy-

hlášen tenisový Ex Pilsen Wilson 

Cup, jehož pořadatelem je TK Sla-

via Plzeň. 

Profi ly všech nominovaných jed-

notlivců i družstev jsou k vidění na 

internetových stránkách www.spor-

tovecplzne.cz. Zároveň mohou Plze-

ňané prostřednictvím webu zasílat 

sportovním nadějím vlastní gratu-

lace, vzkazy nebo přání.   

„Spuštěním webu věnovaného mla-
dým sportovcům chce Nadace spor-
tující mládeže spolu s městem Plzeň 
dát najevo, že si úspěchů svých spor-
tovců váží a je na ně hrdá. Možnost 
zaslat jim vzkaz či gratulaci pak 
chceme dát  i všem Plzeňanům,“ 
uvedl František Berka, předse-

da správní rady Nadace sportují-

cí mládeže.   

Vedle primátora Martina Zrza-

veckého, radního pro sport Micha-

la Dvořáka, starostů městských ob-

vodů a zástupců nadace předávali 

ocenění sportovním nadějím zná-

mé sportovní osobnosti - mistryně 

Evropy ve skoku o tyči Jiřina Ptáč-

níková, házenkář Talentu Plzeň Pe-

tr Vinkelhöfer, olympijský vítěz ve 

sportovní střelbě Jan Kůrka a Vla-

dimír Jarý, stříbrný z OH 1972.

Ocenění sportovci 
reprezentující MO Plzeň 2:

JEDNOTLIVCI
Patrik Dimov, starší žactvo (lu-

kostřelba)

Denisa Řáhová, starší žactvo 

(rychlostní kanoistika)

Anna Suráková, starší žactvo 

(atletika)

Radek Štádler, dorost (karate, 

kick-box)

DRUŽSTVA
družstvo PSC v Plzni, starší 

žačky (moderní pětiboj)

družstvo Gymnázia Plzeň, star-

ší žactvo (šachy)

TJ Start VD Plzeň, družstvo do-

rostenek (vzpírání)

SLOVANY

Internet - Mobil - Pevná
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 250,-
Mobil - 200 min. a 20 sms
 za 199,- do všech sítí

www.trustnetwork.cz

Pronajměte si usedlost Peckův mlýn u Konst. Lázní s 50% slevou. 
Vhodné pro maminky s dětmi i seniory. 

Termín: květen - červen, září - říjen 2016.  
Kontakt: tel. 776795113, peckuvmlyn@seznam.cz   www.peckuvmlyn-ubytovani.cz 

Družstvo Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí (šachy) Denisa Řáhová, rychlostní kanoistika (starší žactvo)

Kickboxer Radek Štádler - Sportovec Plzně 2015 v kategorii dorostu

Starší žačky PSC v Plzni (moderní pětiboj)



Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2015 k 31. 12. v tisících Kč
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P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 770 5 425 -655 Veterinární pé�e 250 115 135

Správní poplatky 1 290 1 703 -413 Komunikace 14 423 14 394 29

Poplatek ze ps� 1 080 1 045 35 Cestovní ruch 598 529 69

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 300 1 281 19 Vodní hospodá�ství 26 6 20

Poplatek z ubytovací kapacity 1 100 1 396 -296 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 12 936 12 936 0

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 2 959 2 479 480

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 828 1 791 37

Neda�ové 11 055 12 421 -1 259 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 3 913 3 296 617

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 52 5 47 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 424 2 082 342

Pokuty všech odbor� 223 335 -112 Nebezpe�ný odpad 180 113 67

Poskytování služeb 870 866 4 Komunální odpad 4 500 4 437 63

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 1 910 2 268 -358 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 5 895 5 855 40

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 13 049 11 123 1 926

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 3 000 3 760 -760 Komunální služby (WC) 630 535 95

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 15 -15 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 51 20 31

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 5 000 5 065 -65 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 149 138 11

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 4 -4 Poh�ebnictví 85 14 71

P�íjmy z prodeje zboží 0 80 -80 Výdaje z finan�ních operací,fin.rezerva 1 820 60 1 760

Ostatní p�íjmy 0 23 -23 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 1 899 1 762 137

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 4 345 4 345 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 762 1 622 140

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 135 828 131 090 4 738 Místní zastupitelské orgány 6 151 5 956 195

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 110 500 112 686 -2 186 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 42 327 38 746 3 581

Použití vlastních fond� (+) 28 369 21 445 6 924 Volby, referendum 0 0 0

  - fond rezerv a rozvoje 25 873 19 213 6 660 �erpání ze SF 2 496 2 232 264

  - fond sociální 2 496 2 232 264

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -3 041 -3 041 0

 - p�evody na MMP -1 462 -1 462 0 SOU�ET 120 351 110 241 10 110

 - fond sociální -1 579 -1 579 0 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 35 647 29 592 6 055

SOU�ET 155 998 153 281 4 673 Investice staveb. a majetkové 35 238 29 183 6 055

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2015 20 170 Investice ostatní 409 409 0

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2015 155 998 CELKEM výdaje 155 998 139 833 16 165

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2015 135 828 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 13 448

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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V závěru loňského roku byla do-

končena stavba nového zastřešení 

stálé scény ve Chvojkových lomech, 

která nahradila původní konstruk-

ci. V souvislosti s jejím odstraně-

ním na počátku stavby se na nás ob-

raceli někteří z vás s poukazem na 

její architektonickou hodnotu a po-

žadavkem na její zachování. 

Jak jsme již dříve zjistili, byla vy-

budována na počátku sedmdesá-

tých let minulého století společně 

s celkovou výstavbou infrastruk-

tury parku podle návrhu Ing. arch 

Hrubce v tzv. bruselském stylu. To-

ho jsme si byli vědomi, když jsme 

uvažovali o jiných alternativách 

než o prostém odstranění a zrušení 

této konstrukce. V první řadě jsme 

hledali její alternativní umístění 

v prostorách parku, které se však 

ukázalo bezvýsledným s ohledem 

na celkovou kompozici parku. Kro-

mě toho by přemístěním kamkoliv 

jinam ztratila svoji původní funk-

ci. Ve druhém sledu jsme tuto kon-

strukci nabídli městským organi-

zacím k alternativnímu využití v 

jiných prostorách města, což se ne-

setkalo s větší odezvou s poukazem 

na to, že jde o specifi ckou konstruk-

ci související především s místem 

její původní instalace a její umístě-

ní kdekoliv jinde by představovalo 

vytržení z kontextu. 

Posledním naším pokusem o je-

jí záchranu byla úvaha o její šetr-

nou demontáž a převoz na skládku 

Správy veřejného statku města Plz-

ně, kde by přečkala do doby, než by 

se pro ni našlo nové využití. Proved-

li jsme tedy podrobný průzkum sta-

vu stávající konstrukce, při kterém 

jsme však došli k závěru, že tato je 

zcela dožilá a náklady na její opra-

vu by se rovnaly nákladům na no-

vou výrobu. Konstrukce každého 

z jednotlivých prvků, kterých by-

lo sedm, sestávala z ocelové roury 

tvořící jakýsi stvol držící rozevřený 

květ, jehož konstrukce připomínala 

obrácený deštník. Nosnou část kvě-

tu (deštníku) tvořila kovová žebra a 

prostor mezi nimi byl zakryt dřevě-

nou oboustrannou výplní. Voda, za-

chycená touto konstrukcí, byla od-

váděna již zmíněnou ocelovou rou-

rou do kanalizace. A zde byl kámen 

úrazu. Za desetiletí  existence těch-

to deštníků i vlivem nedostatečné 

údržby došlo k ucpání odtokových 

rour a dešťová voda se shromažďo-

vala v konstrukci a pomalu, ale jis-

tě ji ničila, a to jak korozí nosných 

žeber, tak hnilobou dřevěné výplně. 

Toto se však projevilo až po odkry-

tí vrchní části zastřešení, přičemž 

při pohledu ze země se vše zdálo v 

pořádku. 

Po zvážení všech našich možností 

a fi nančních nároků možných způ-

sobů zachování této ojedinělé kon-

strukce jsme rozhodli o její defi ni-

tivní likvidaci bez náhrady. Pro za-

chování povědomí o ní a pro mož-

nost její opětovné výroby jsme ne-

chali zpracovat podrobné zaměření 

její původní podoby. 

Vladimír Černý,
odbor majetku a investic ÚMO 2                      

Co se stalo s deštníky z Chvojkových lomů? 

...a jejich náhrada novou konstrukcí   

Deštníky ve Chvojkových lomech, jak jsme je znali... 
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Městský obvod Plzeň 2 – Slova-

ny pečuje v souladu se Statutem 

města o většinu ploch zeleně v in-

travilánu našeho obvodu, které 

jsou ve vlastnictví města Plzně. A 

protože je zároveň nutné  řešit ně-

které problémy, které se v souvis-

losti s městskou zelení vyskytnou, 

snaží se operativně na danou situ-

aci reagovat. Někdy stačí drobné 

zásahy, někdy je nutné přistoupit 

k odstranění keře či stromu a ně-

kdy je nutné celou plochu zeleně 

zrekonstruovat tak, aby problémy 

byly odstraněny nebo výrazně eli-

minovány.   Na území Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany byly od 

podzimu loňského roku zahájeny 

tři akce, během kterých dochází k 

rekonstrukci zeleně: 

I. Rekonstrukce svahu v ulici 
Pod Homolkou

     Ještě před koncem roku měst-

ský obvod zahájil rekonstrukci 

svahu v ulici Pod Homolkou.  Z  

dob, kdy pod svahem bylo území 

využíváno pouze ke skládkování 

nebo zahradnické činnosti,  byl 

svah porostlý keři a různými ná-

letovými stromy a místo samotné 

sloužilo  k odkládání převážně bio-

logických odpadů ze zahrad v oko-

lí. Ale po výstavbě nových byto-

vých domů v lokalitě pod svahem 

bydlí noví lidé a ne všem se líbi-

lo mít v blízkosti domů a oken za-

rostlý svah s množstvím různých 

odložených odpadů. Proto ve spo-

lupráci se Správou veřejného stat-

ku města Plzně byl vypracován 

jednoduchý projekt, který novou 

úpravu svahu řešil jak v různých 

variantách, tak i etapách. Potřeb-

né fi nanční prostředky na realiza-

ci  získal městský obvod z Fondu 

životního prostředí města Plzně 

s tím, že byla vybrána ta nejjed-

nodušší varianta úpravy, ovšem s 

realizací v celém rozsahu. Nikdo 

z nás asi není příznivcem kácení 

dřevin, pokud to není nutné, ale 

ze svahu musely být odstraněny 

všechny dřeviny tak, aby svah mo-

hl být znovu vysvahován a po do-

plnění ornice oset travním seme-

nem. Některé menší dřeviny byly 

odstraněny i v ploše nad svahem, 

aby sem měla lepší přístup těž-

ká technika. Samotný svah bude 

na jaře znovu podle potřeby urov-

nán, chemicky budou zlikvidová-

ny rostliny ze semen v půdě a vy-

mlazující dřeviny z kořenů a ná-

sledně bude provedena dosadba 

nového stromu do stromořadí po-

dél ulice Pod Homolkou. 

2. Rekonstrukce stromořadí v 
ulici Liliová

     Jak už jsme v minulém čísle 

našeho zpravodaje informovali, 

probíhá v současné době 2. etapa 

rekonstrukce stromořadí v ulici 

Liliová. Stromy, jejichž stav ohro-

žoval bezpečnost v jejich okolí, již 

byly vykáceny   a nové stromy vy-

sazeny hned počátkem dubna. By-

lo pokáceno 24 lip, ty byly  nahra-

zeny 12 liliovníky,  14 okrasnými 

třešněmi a 6 lípami.  Doufejme jen, 

že nové stromy budou prosperovat 

a nebudou ničeny jak bezohled-

nými spoluobčany, tak psy, kteří 

stromy poškozují močí, ohryzem 

a rozhrabáváním borky závlaho-

vých mís nových stromů.

3. Rekonstrukce záhonů na ná-
městí Generála Píky

     Koncem března letošního ro-

ku byla zahájena i rekonstrukce 

okrasných záhonů před obchody 

na náměstí Generála Píky. Jedná 

se o 2 oválné záhony v chodníku s 

výsadbou keřů a jehličnatých stro-

mů. Záhony  nebyly poslední do-

bou moc vzhledné, musely z nich 

být odstraňovány ze zdravotních 

důvodů keře (hlavně rezavé jalov-

ce). Nové keře, které zde byly dosa-

zeny, byly ničeny nebo vykrádány. 

Před 2 lety zde došlo k vývratu jed-

noho ze smrků a lze mluvit o štěs-

tí, že byla poškozena pouze lam-

pa veřejného osvětlení. V průbě-

hu loňského roku se objevil další 

problém - lokalita před obchody na 

frekventovaném místě s možností 

úkrytu se zalíbila některým mé-

ně přizpůsobivým občanům bez 

domova, ti zde pak nocovali, ob-

těžovali, hromadili odpady, keře 

navíc sloužily jako toalety. Proto 

byla navržena jednoduchá úprava 

tak, že stromy a keře budou vyká-

ceny, na části záhonů budou vysa-

zeny pokryvné růže stejného dru-

hu jako jsou u pomníku Generála 

Píky a nové malé okrasné kvetou-

cí stromky. S úpravou bylo nutné 

započít co nejrychleji, protože na 

začátku února zde byl podpálen 

zřejmě bezdomovcem jeden ze 

vzrostlých smrků v těsné blízkos-

ti záhonů. Na rekonstrukci části 

stromořadí v ulici Liliová a na re-

konstrukci záhonů na náměstí Ge-

nerála Píky získal městský obvod  

opět dotaci z Fondu životního pro-

středí města Plzně.  

Jana Kolářová, 
OŽP

Nové úpravy městské zeleně na Slovanech

Ulice Pod Homolkou   

Náměstí Generála Píky  

Liliová ulice  



Městský obvod Plzeň 2 – Slova-

ny  v souladu se Statutem města 

zajišťuje celoroční údržbu  veřej-

né městské zeleně na plochách ve 

vlastnictví města Plzně. 

Každoročně začínáme jarními 

výhraby trávníků, pokračují seče 

a končí se výhrabem podzimním. 

Významnou úlohu v zastavěných 

částech města mají i další vege-

tační prvky, jako jsou  letničkové 

záhony, záhony růží nebo zahuště-

ných výsadeb. Údržba všech těch-

to prvků nás stojí nemalé fi nanč-

ní prostředky, proto by mělo být 

zájmem nás všech městskou zeleň 

nejen opečovávat, ale i chránit – 

před vandaly, zloději sazenic nebo 

poškozováním  vozidly. 

To je právě problém, o kterém se 

chceme na příštích řádcích zmí-

nit – rozjíždění trávníků. Občas se 

stalo, že se někde nově objevily ko-

leje, třeba při stěhování nebo  sta-

vebních akcích, ale obecně platí, že 

každý, kdo potřebuje  určitým způ-

sobem  užívat nezpevněné plochy 

(kam trávníky patří) musí  si za-

jistit příslušnou dohodu s SVSMP  

nebo stanovisko s OŽP a pak mu-

sí užívané plochy uvést do řádné-

ho stavu.  

Ale pak jsou tu  poškozovaná mís-

ta, která byla způsobena opakova-

ným najížděním do míst, kde auta 

nemají co dělat, ale je to pro řidi-

če pohodlnější – nejčastěji u par-

kovacích zálivů, kam se auta asi 

„netrefí“ a  dále tam, kde jsou úz-

ké komunikace,  např.  různými  

zásobovacími  vozidly,  a poslední-

ho půlroku také svozovými vozy 

Čisté Plzně. 

Městskou zeleň je třeba chránit, 

sami občané se od nás dožadují ta-

kových opatření, která by dalšímu 

ničení zabránila. 

Už v minulosti jsme začali proti 

pojezdům i průšlapům instalovat  

kůly, často i s řetězy.  Pozorný  ob-

čan si musí všimnout, že kůlů při-

bývá a ne vždy se jedná o  vysoce 

estetickou záležitost, která nepři-

spívá pozitivnímu vnímání toho 

kterého  prostranství, neboť svěd-

čí o nekázni a bezohlednosti řidi-

čů i chodců, kteří pro svoji pohodl-

nost ničí  udržované městské  plo-

chy nám všem.  

Jako křiklavý příklad uvádíme  

lokalitu vnitrobloku  pod Koterov-

skou a Habrmannovou ulicí smě-

rem ke sportovnímu gymnáziu, je-

hož studentky se obrátily na vedení  

obvodu písemnou žádostí o účinný 

zásah proti  trvale najíždějícím zá-

sobovacím autům ke školní kuchy-

ni, která nejenže vjíždějí do zeleně, 

ale ještě při tom ohrožují prochá-

zející děti.  

V současné době je tu  zabudová-

no už 15 kůlů…
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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

 Čistá Plzeň, s.r.o. sděluje, Čistá Plzeň, s.r.o. sděluje, 
že další termíny přistavování že další termíny přistavování 

kontejneru na objemný kontejneru na objemný 
a komunální odpad, bioodpad a komunální odpad, bioodpad 

i posekanou trávu budou  i posekanou trávu budou  
uveřejněny v příštím čísle uveřejněny v příštím čísle 
informačního Zpravodaje.informačního Zpravodaje.

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

Konání sběrných dnů v roce 2016 v MO Plzeň 2 – Slovany:

Termín svozu:  21. května

Ničení veřejné zeleně na Slovanech



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 2016 se budou konat 

ve dnech 27.4., 21.9., 26.10. a 30.11. 2016 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 jubilan-

ti, s dostatečným časovým předstihem, vyplnili a předali na ÚMO Pl-

zeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář č. 112, 1. patro, č.t. 378036279, 

níže uvedený souhlas s provedením blahopřání v rodině a předání po-

zornosti. 

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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Nízkoprahový klub Vzducholoď 

přesídlil ze Salesiánského středis-

ka mládeže v Lobzích do Sladkov-

ského ulice 68 v našem městském 

obvodu Slovany. Klub je určen mla-

dým lidem ve věku 15 až 22 let. Cí-

lovou skupinou (klienty) jsou pře-

vážně chlapci a dívky  z ekonomic-

ky slabého a sociálně problematic-

kého prostředí.

 Posláním klubu Vzducholoď je, 

podle slov jeho vedoucího Jakuba 

Havlíčka, pomáhat mládeži při ře-

šení těžkostí, které souvisejí s do-

spíváním. Ve Vzducholodi se probí-

rají a řeší všechny problémy, které 

mladé „trápí“. Do klubu jich  den-

ně chodí průměrně 30. 

 Do Sladkovského ulice na Slova-

ny se klub Vzducholoď z Lobez pře-

stěhoval především proto, že větši-

na těch, kteří do klubu v Lobzích  

docházeli, bydlí právě v této loka-

litě, blízko nového působiště klu-

bu. Šli jsme jim tak „naproti“, aby 

nemuseli dojíždět a cítili se v klu-

bu ve Sladkovského více doma.

 Aby bylo prostředí klubu pro kli-

enty atraktivní, mohou se v  něm 

věnovat i volnočasovým aktivitám. 

Nabízíme „stolní“ fotbálek, kuleč-

ník, posilovnu či různé hry. Nedíl-

nou součástí nabídky jsou osobní 

rozhovory pracovníků klubu s mla-

dými na téma, která je zajímají.

 V lokalitě, kde nyní   Vzducho-

loď  sídlí, je zvýšená kriminalita 

mládeže, někteří občané se dokonce 

strachují večer vycházet.  Rádi by-

chom činností našeho klubu   při-

spěli ke snížení sociálně-patologic-

kých jevů v této části města Plzně.

 Klub je otevřen od pondělí do 

čtvrtka od 16 do 20 hodin a v pátek 

od 15 do 18.

Karel Ženíšek,
manažer PR

Vzducholoď přesídlila do Sladkovského ulice

Termíny slavnostních obřadů v roce 2016: 
26.4., 14.6., 27.9. a 22.11.2016 

  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, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a  zaslat jej poštou na 

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

83, 307 53 Plzeň. 
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Bezdomovcům 
na Slovanech odzvonilo

Po 33 letech se vrátila na scénu Di-

vadla J. K. Tyla v Plzni Opera Gi-

useppa Verdiho Macbeth. Premié-

ra se uskutečnila v sobotu 2. dub-

na 2016 ve Velkém divadle, nejbliž-

ší reprízy jsou naplánované na 6. a 

22. dubna a 24. a 26. května.

K vytvoření opery Macbeth pod-

nítila skladatele nejkrutější tragé-

die dramatika Williama Shakespea-

ra. Temný příběh ze skotského stře-

dověku, odrážející krvavý boj o krá-

lovský trůn, dal Verdimu možnost 

začít tvořit nový hudební styl, v ně-

mž hudba důsledně vychází z dra-

matické situace a pomáhá ji dokres-

lovat. Macbetha dle vlastního vyjád-

ření miloval Verdi víc než všechny 

své ostatní opery: „Tato tragédie je 

jedním z největších výtvorů člově-

ka. Jestliže z toho nemůžeme udělat 

něco velkého, ať se alespoň pokusí-

me z toho udělat něco výjimečného, 

“ napsal svému osvědčenému libre-

tistovi Piavemu. 

Režisér inscenace, ředitel DJKT 

Martin Otava, nepochybuje o při-

tažlivosti díla pro současného divá-

ka: „Jestli některá opera poskytuje 

prostor pro demonstraci, rozvinutí 

a vyložení erotických vztahů, tak je 

to právě Macbeth, jedna z mála oper, 

kde není milostný trojúhelník. Je to 

příběh manželského páru, kdy muž 

je manželkou vmanipulován do zlo-

činu, jehož by se s jasnou hlavou ni-

kdy nedopustil. Je to velice součas-

né drama ze života, které se může 

odehrát v jakékoli rovině.“ 

„Opera je složena z krátkých hu-

debních čísel, z nichž každé je ale 

naplněno nesmírnou hudební in-

tenzitou, ať už se jedná o mimořád-

ně náročné árie obou hlavních po-

stav, brilantní sbory čarodějnic ne-

bo obě dramaticky skvělá fi nále,“ 

podotýká dirigent Jiří Štrunc, kte-

rý v Plzni dílo hudebně nastudoval. 

Pěvecky nelehkých leč krásných ro-

lí se jistě skvěle ujmou sólisté ope-

ry DJKT, ale také významní hosté. 

V titulní roli skotského krále Ma-

cbetha alternují barytonisté Mar-

tin Bárta, Pavel Klečka a Vladimír 

Chmelo, jenž působí na prestižních 

světových scénách včetně newyor-

ské Metropolitní opery. V roli jeho 

chorobně vládychtivé ženy se před-

staví maďarská sopranistka Csil-

la Boross, Ivana Veberová nebo 

Ivana Šaková. Šlechtice Macduffa 

ztvární Paolo Lardizzone nebo To-

máš Černý, Banqua Jevhen Šokalo 

s Františkem Zahradníčkem a ro-

li Dvorní dámy Radka Sehnoutko-

vá s Ivanou Šakovou. Autorem scé-

ny je Ján Zavarský, kostýmy navr-

hl Aleš Valášek.  

Verdiho drama v plzeňské opeře

Žebrání, velký nepořádek a pře-

spávání bezdomovců v nepřehled-

ných četných křoviskách. Takovou 

nepříjemnou zkušenost měla řada 

obyvatel Slovan při návštěvě Chvoj-

kových lomů. V zimních měsících 

se tady totiž nepravidelně usazo-

vali bezdomovci. „I když je městští 
strážníci z parku vždy vyprovodili, 
na místě po nich zůstával nepořá-
dek a to místním oprávněně vadilo,“  
vysvětluje místostarosta MO 2 Slo-

vany Roman Andrlík. Staré hadry, 

prázdné lahve od 

alkoholu a igelito-

vé tašky. Tak to je 

už minulostí.

„Přišli jsme s jed-
noduchým řeše -
ním,“  usmívá se 

Andrlík. „Nechali 
jsme vykácet všech-
na křoví, ve kte-
rých se bezdomovci 
usazovali.“  Míst-

ním se tak ulevi-

lo a park je podle 

nich teď dokonce 

ještě hezčí.

„Líbí se mi to, pů-
sobí to na mne ta-

kových uklizenějším dojmem,“ po-

pisuje dvaasedmdesátiletá Jarosla-

va Horová, obyvatelka nedalekého 

panelového domu.

„Společně s Chvojkovými lomy 
jsme tato nehezká a navíc nepřehled-
ná křoviska nechali vykácet i třeba v 
parčíku na Francouzské ulici, nebo 
na náměstí Milady Horákové. Jsem 
rád, že se nám podařilo udělat dal-
ší malou drobnost, díky které budou 
Slovany opět o něco bezpečnější“ uza-

vírá Andrlík.

Poslední květnový víkend, kdy se 

již potřetí koná Evropský den sou-

sedů, můžete využít ke zkrášlení 

své ulice, pozvat sousedy na grilo-

vání, uspořádat kulturní odpoledne 

pro lidi z okolí nebo se vydat na ko-

mentovanou procházku různých pl-

zeňských čtvrtí.  Akce má za cíl pod-

poru dobrých sousedských vztahů a 

komunitního života ve městě.

První ročník Evropského dne sou-

sedů proběhl v roce 2014, o rok poz-

ději byl den sousedů součástí hlav-

ního programu Evropského hlavní-

ho města kultury. 

Letos se nově k sousedským po-

sezením přidružily také dobrovol-

nické aktivity, díky nimž máte pří-

ležitost společně se svými sousedy 

si upravit místo ve svém bezpro-

středním okolí. Když do 15.4. napí-

šete svůj záměr na e-mail sousede@

plzen2015.cz, organizátoři vám při-

spějí na materiál.

Komunitní centra, která se k pořá-

dání Evropského dne sousedů při-

hlásí, mají navíc šanci dostat na so-

botní odpolední program fi nanční 

příspěvek od Odboru kultury Ma-

gistrátu města Plzně. Drobnou ma-

teriální podporu dostanou i ti, kdo 

pro své sousedy uspořádají společ-

né vaření a stolování.  Společnost 

Plzeň 2015 vaše úsilí podpoří dárko-

vým balíčkem a hudebním vystou-

pením, stačí se do 15. 5. přihlásit na 

e-mail sousede@plzen2015.cz.

V neděli 29. 5. se můžete těšit na 

několik komentovaných procházek 

po městských částech, na nichž se 

možná dozvíte něco nového o mís-

tě, kde roky žijete. 

Předběžný program akce:
pátek  27. 5.  dobrovolnický 

úklid a úprava vybraných míst ve 

veřejném prostoru

sobota 28. 5.   odpoledne : pro-

gram pro veřejnost v programových 

ohniscích 

sobota 28. 5.  podvečer: sou-

sedské večeře

neděle 29. 5.  10.00 a 14.00 h: 

komentované procházky po měst-

ských částech

Více se dozvíte na 

www.evropskydensousedu.cz.

Oslavte Evropský den sousedů po svém 

        
                                            

 
 

    OT po�ádá   22. ro�ník   ve�ejné cyklistické jízdy 
nejv�tší a nejmasov�jší  svého charakteru v západních �echách 

 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
trasy:              silni�ní     35 , 60 , 100 , 150 km 
                  horská     30 , 55 , 80 km  
                  d�tská      15 km   
 
                   
start:         u Kamenného rybníka v Bolevci 
                  6.00 – 9.00   hodin dlouhé trasy 
        9.00 – 11.00  hodin krátké trasy

cíl:        12.00 – 17.00 hodin v míst� startu 
 
odm�na:     diplom, suvenýr, samolepka 
 
startovné:  dosp�lí  25,-K�, d�ti do 10let 10,-K� 
 
p�ekvapení:  láhve,  košíky,  kód.zámky,  �epice a jiný cyklomateriál 
 
info:    mobil. : 725 290 782      
http:    www.nakolezplzne.cz                                  
mail:    nakolezplzne@seznam.cz 
 
Pro ú�astníky i diváky p�ipravujeme malé p�ekvapení. 
Ve spolupráci s plze�ským prodejcem kolob�žek a skládacích kol, prodejnou KOLOB�Hsport, budou moci všichni 
zú�astn�ní vyzkoušet jízdu na lehokolech a lehot�íkolkách zna�ky AZUB. budou moci otestovat v�tšínu model� 
skládacích kol TERN a kolob�žek pro dosp�lé.   

SSSeeezzznnnaaammmttteee   sss   pppooozzzvvvááánnnkkkooouuu   vvvšššeeeccchhhnnnyyy   cccyyykkkllliiissstttyyy   aaa   ppp���iiijjjeee���ttteee   sss   nnniiimmmiii   kkk   nnnááámmm   nnnaaa   aaakkkccciii    

Místostarosta Roman Andrlík ukazuje jakým způsobem 
se upravil park Chvojkovy Lomy.
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Město Plzeň spustilo rozsáhlou 
kampaň, která má pomoci do-
plnit stavy jednotek sboru dob-
rovolných hasičů. Ti postupně 
stárnou, přičemž nových členů 
nepřibývá tolik, kolik je třeba. 
Minimálně dvouletý projekt na-
zvaný Staň se dobrovolným hasi-
čem proto primárně cílí na mla-
dé lidi, různé akce ale nabídne 
i školákům a široké veřejnosti. 
Radnice i městské obvody se sna-
ží zvyšovat atraktivitu členství 
u dobrovolných hasičů, postup-
ně jim vylepšují zázemí, techni-
ku a vybavení jednotek. V Plz-
ni působí 16 jednotek dobrovol-
ných hasičů, mají kolem 250 čle-
nů, šestice z nich se stala tváří 
celé kampaně. 

„Dobrovolní hasiči jsou jednou ze 
základních složek integrovaného zá-
chranného systému nezbytnou pro 
potřebu města. Není to jen koníček, 
naplňují poslání pomáhat a zachra-
ňovat ve volném čase, bez nároku 
na odměnu. Toto si uvědomujeme, 
a proto jim chceme poskytovat lepší 
podmínky,“ řekl primátor Martin 

Zrzavecký. Podle jeho slov se město 

snaží vyjednat a zajistit pro dobro-

volné hasiče některé benefi ty. Jed-

ná se například o možnost zvýhod-

něného volání, slevy na městskou 

hromadnou dopravu, podporu v po-

době levnějších vstupenek na kul-

turní programy a další. 

Podle Vlastimila Maliny, šéfa dob-

rovolných hasičů v Plzni, trvá vý-

chova hasiče tři až pět let, proto je 

nezbytné začít intenzivně oslovo-

vat nové členy, aby ještě byli v jed-

notkách ti, kteří jim mohou předat 

zkušenosti. „Jako dobrovolní hasiči 
nechybíme u žádné větší mimořádné 

události, neobešla se bez nás likvi-
dace žádného velkého požáru, za-
sahovali jsme u všech povodní, kte-
ré postihly Plzeň a okolí, pomáhali 
jsme v Rumunsku, na Moravě, Libe-
recku,“ přiblížil Vlastimil Malina. 

Dobrovolní hasiči také organizují 

soutěže v požárním sportu a zajiš-

ťují činnost lezecké skupiny. 

Podle Petra Lišky, vedoucího Od-

boru krizového řízení Magistrátu 

města Plzně, už magistrát spustil 

první fázi velké billboardové kam-

paně, dále také web 

www.stansehasicem.cz 

a facebookové stránky. Tváří pro-

jektu se stalo šest dobrovolných ha-

sičů z Plzně, kteří vzešli z vnitřního 

„castingu“, každý z nich postupně 

odvypráví svůj příběh, podělí se s 

lidmi i o pocity a zážitky ze zásahů. 

Město tím chce posílit image dobro-

volných hasičů, prezentovat je jako 

vzor a zvýšit jejich prestiž, zlepšit 

informovanost Plzeňanů. „Myslíme 
si, že mezi dětmi, mládeží i dospělý-
mi je významná skupina, pro kterou 
by zapojení mezi dobrovolné hasiče 
mohlo být zajímavé,“ doplnil Petr 

Liška.  Podle něj může členství u 

dobrovolných hasičů pomoci mla-

dým lidem úspěšně naplnit i jejich 

někdy obtížné období puberty a mů-

že vést třeba i k tomu, že se z dotyč-

ného stane hasič profesionální. 

Získat nové členy do jednotek a 

přiblížit práci dobrovolných hasi-

čů by měly i veřejné akce. První z 

nich se pod názvem Den s dobrovol-

nými hasiči uskuteční 27. května v 

areálu Škoda sport parku v Doud-

levcích. „Chtěli bychom ve spolu-
práci MO Plzeň 2 s některými zá-
kladními a středními školami při-
pravit pro mladé lidi atraktivní 
program, do kterého se budou mo-
ci aktivně zapojit,“ řekl Vlastimil 

Malina. O konkrétní podobě akce 

se nyní jedná.  

Hlavní tváří kampaně je dobro-

volný hasič Rudolf  Klečanský. „U 

dobrovolných hasičů jsem od svých 

osmi let, kdy jsem v Liticích začal 

chodit do hasičského kroužku. Vy-

drželo mi to dodnes, kdy dělám v Li-
ticích velitele Jednotky sboru dobro-
volných hasičů. Aby toho nebylo má-
lo, u hasičů je i moje žena, která se 
stará o mladé i o obě mé děti,“ při-

blížil Rudolf  Klečanský.  

Jednotky dobrovolných hasičů 

jsou jednou ze základních složek 

integrovaného záchranného sys-

tému, jejich existence je zakotve-

na v zákoně, obec má povinnost 

je zřídit.  

   
 
 

Uzav�ela partnerskou smlouvu s M�stským obvodem Plze� 2- Slovany a  zajiš�uje    ZDARMA    
 

 
 

                           EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAK� 
                A VOZIDEL S UKON�ENOU ŽIVOTNOSTÍ         
                               -  osobní, užitková,nákladní vozidla, p�ív�sy a náv�sy, moto, traktory a veškeré stroje, 
 
                            V p�ípad� požadavku zajistíme také odtah nepojízdného vozidla do našeho zpracovatelského za�ízení .   
 

                          
Ob�ané mají odtah autovraku ZDARMA. 
 
Majiteli vozidla vystavíme potvrzení o p�evzetí a zneškodn�ní autovraku.Podmínkou pro likvidaci zdarma je dodání   
kompletního vozidla /obsahuje všechny hl. skupiny – motor, p�evodovka, nápravy.... atd./ a jedná se o vozidlo 
kategorie M1, N1  nebo O .  

 
                 

 P�íjem autovrak�:   
                 PO – �T  :    6.30-  15.30 ,  PÁ :  6.30- 14.00 HOD 
                 Areál OSOH a.s. , Slovanská alej 32, Plze� / u kone�né st. tramvaje �. 2-Sv�tovar   
                  
                 Bližší informace:  
                 Tel:  377 482 150  ,  mobilní tel: 724 359 529  - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz 
                  www.osona.cz                        
                  

Staň se dobrovolným hasičem, vyzývá ve své kampani město Plzeň



 

Diakonie po�ádá nové kurzy v Plzni 
 

Diakonie �CE  zve na kurzy s tématikou Pé�e a záv�r života, které po�ádá v 
Mezigenera�ním a dobrovolnickém centru TOTEM v Kazn�jovské ulici  1517/51 v Plzni.  
Pátek 13. 5. 2016 
(14-18 h) POMÁHAJÍCÍ PROFESE U L�ŽKA UMÍRAJÍCÍHO 
Sobota 14. 5. 2016 
(8-12 h) DOPROVÁZENÍ VÁŽN� NEMOCNÉHO – TEORETICKÁ �ÁST 
(12-15 h) DOPROVÁZENÍ VÁŽN� NEMOCNÉHO – PRAKTICKÁ �ÁST 
(15-17 h) ÚKOLY ŽIVOTNÍHO PODVE�ERA  
První kurz je ur�en p�edevším profesním skupinám, další dva laickým pe�ujícím a 
poslední senior�m. Kurzy jsou financovány z Programu implementace švýcarsko-�eské 
spolupráce, pro ú�astníky jsou zdarma. 
Kapacita je omezená. Podrobnosti a registrace na webu www.pecujdoma.cz, e-mailu 
dagmar.dvorakova@diakonie.cz nebo telefonu 603 167 540. 
Odkaz p�ímo na akci: http://www.pecujdoma.cz/akce/pece-a-zaver-zivota-kurzy-v-plzni/ 
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Kamerové systémy jsou účinným 

nástrojem v oblasti bezpečnosti 

osob, ochrany majetku a prevence v 

případech, kdy ostatní prostředky k 

jejich zajištění nefungují. Z jednoho 

stanoviště lze prostřednictvím ka-

mery střežit, monitorovat a zazna-

menávat pohyb osob ve střeženém 

prostoru a dodatečně identifi kovat 

případné pachatele trestné činnos-

ti a ničení majetku. I při používání 

kamerového systému je zajištěno 

právo na soukromí členů společen-

ství vlastníků.

Je vhodné, když návrhy a insta-

laci kamerového systému pro spo-

lečenství vlastníků provádí odbor-

ná fi rma, která zajistí odbornou in-

stalaci, bezporuchový provoz a ser-

vis systému. 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

vydal v lednu 2016 nové stanovisko 

vztahující se ke zpracování osob-

ních údajů prostřednictvím kame-

ry se záznamem instalované v by-

tovém domě (Stanovisko č. 1/2016 

- Umístění kamerových systémů 

v bytových domech). Zohledňuje v 

něm vlastní dozorové poznatky, stej-

ně jako závěry týkající se kamero-

vých systémů obecně, vyplývající 

z aktuální judikatury Nejvyššího 

správního soudu. Na základě do-

savadní praxe úřad přehodnotil a 

sjednotil podmínky pro kamero-

vé sledování v případech, které ne-

vyvolávají zásadní problémy a při 

splnění všech daných pravidel ne-

zasahují nepatřičně do soukromí. 

Úřad ve stanovisku také klade dů-

raz na důkladné zabezpečení kame-

rových systémů, které by z pohledu 

pravidel proti zneužití kamerových 

záznamů obsahujících osobní úda-

je měly být tzv. „černou skříňkou“. 

Znění stanoviska i další informace 

o provozování kamerových systé-

mů jsou volně k dispozici na webu 

Úřadu pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz).

Provádíme kompletní správu ne-

movitostí, v případě zájmu o naše 

služby se na nás můžete obrátit. 

 

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

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

e-mail: castkova@plzenskyservis.cz

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

www.plzenskyservis.cz

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
REALITY
ÚKLID

POJIŠT�NÍ

Kamerové systémy v bytových domech

 Pokračující obnovu stromořadí v 

Liliové ulici na Slovanech podpoři-

li radní města Plzně. Odsouhlasili 

poskytnutí částky ve výši 162 820 

korun, přičemž peníze pokryjí ná-

klady na vykácení 24 kusů poško-

zených stromů včetně likvidace 

dřevní hmoty, odstranění pařezů, 

výsadbu 32 nových stromů, opra-

vu poškozeného trávníku i údržbu 

stromů po dobu tří let. V ulici bu-

de vysázeno 12 kusů tulipánovní-

ku, 14 ozdobných sakur a šest lip 

velkolistých.  

„Stromořadí v ulici Liliová je kro-
mě již zrekonstruované části tvoře-
no lipami, jejichž stáří je přibližně 
50 až 60 let. Podle odborníků jsou ně-
které stromy napadeny infekcí, vzni-
kají v nich dutiny a další defekty,“ 

popsal náměstek primátora Petr 

Náhlík. Podle něj je proto vhodné 

včas doplnit nové stromy.

Kromě ohrožení bezpečnosti oby-

vatel vzrostlé stromy zastiňují do-

my, listí a plody často padají na sou-

kromé pozemky, kořeny prorůstají 

chodníky a zasahují až do soused-

ních zahrad Plzeňanů. Rekonstruk-

ci stromořadí zahájila Správa ve-

řejného statku města Plzně v říjnu 

2014, vykáceno bylo 18 stromů v 

jedné straně ulice v úseku od dolní 

části Liliové k Zahradní, kde byl po 

pokládce elektrických kabelů opra-

ven chodník a vysázeny nové stro-

my. Další etapa obnovy, pokud zá-

měr schválí zastupitelé, začne letos 

na jaře. Ukončení se předpokládá v 

listopadu 2018.

Stromořadí v Liliové ulici se mění
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O velikonoční neděli, 

letos s datem 27. břez-

na 2016, se v Koterově 

po roce konal již třetí 

ročník akce Velikonoč-

ní nádivka, kde hospo-

dyňky a hospodáři moh-

li navzájem porovnat své 

kuchařské umění. V le-

tošním roce se se svými 

nádivkami přihlásilo re-

kordních 42 soutěžících, 

čímž byl překonán do-

sud nejsilnější první roč-

ník akce.

Příležitost usednout 

za porotcovské křeslo si 

nenechal ujít stejně jako 

loni první místostarosta 

Slovan Roman Andrlík. 

Nelehkého úkolu porov-

návat a hodnotit jednot-

livé vzorky nádivek se s 

ostatními porotci chopil 

se zodpovědností a spo-

lečně pak sestavili žeb-

říček těch nejlepších 

nádivek.

Na první příčce se 

umístila paní Jarosla-

va Poustková z obce 

Sedlec, druhé místo ob-

sadili hasiči z Koutu 

na Šumavě a na třetím 

skončil pan František 

Šatava z Koterova. Od-

měněna však byla sna-

ha všech soutěžících 

a každý získal za svoji 

účast v soutěži menší 

věcný dárek.

Velikonoční nádivce 

počasí přálo, a tak si 

děti mohly užívat různé 

tvořivé dílny, projížď-

ky na koních, pletení 

pomlázek a dospělí ná-

vštěvníci se zase mohli 

porozhlédnout po zboží 

ve stáncích.

O nejlepší velikonoční nádivku bojovala 
v Koterově čtyřicítka soutěžících

    
   Plze�ská krajská asociace Sport pro všechny    
    Regionální centrum Plze�  
            Úslavská 75, Plze� 326 00,  tel:734 488 440 
   e-mail: plzensky@caspv.cz www.caspv.cz 
       

 
Akce se koná s finan�ní podporou MAGISTRÁTU M�STA PLZN� 

 
Zveme všechny d�ti p�edškolního v�ku ke zm��ení sportovních 

výkon� v atletických disciplínách v sout�ži pod názvem 
 

M�j první závod pro d�ti ve v�ku 3 – 7 let 
 
Datum konání:  �tvrtek  2. �ervna 2016 
 
Místo:   h�išt� TJ Sokol Pet�ín, Koterovská t�. 
    (tramvají �.2 na kone�nou Sv�tovar ) 
 
Zahájení závodu:  16:30 hodin 
 
Prezence:   16:00 – 16:30 hodin 
 
Rozsah sout�že:  -b�h na 20 m (30 m) z vysokého startu 
    -skok daleký z místa 
    -hod tenisovým mí�kem 

Vložená disciplína pro d�ti 6 – 7 let:  
 -b�h za vodi�em v trvání 1 minuty 

Hodnocení:   Hodnotí se každá disciplína zvláš�. 
    B�h se b�ží na �as. 
    U dalších dvou disciplín jsou 3 pokusy, nejlepší se
    hodnotí. 

 V kategorii 6 - 7 let budou vyhlášeny 3 nejlepší
 dosažené výsledky v každé disciplín�. 

Startovné:   10,- K� za každého závodníka 
Odm�ny:   Všichni závodníci obdrží ú�astnický diplom s výsledky
    dosažených výkon� a drobnou odm�nu. 
 
 
 
 Anna Lupínková      Jaroslava Ková�íková  
  vedoucí PD      vedoucí závodu 

Letní p�ím�stský tábor 
pro d�ti od 6 do 15 let  

 
Zam��ení: sport, zábava a kultura v Plzni a okolí. 
Cíl projektu: vytvo�it zázemí pro d�ti, které z r�zných d�vod� nevyužijí nabídky klasických   
                     letních tábor� a zajistit jim zajímavý program pod vedením zkušených vedoucích 
                         
Místo realizace: 25. ZŠ Chválenická (vchod dvorem) 
Termín konání: všechny pracovní dny od 1. 7. do 29. 7. 2016, vždy od 700 do 1700 hodin 
 
Cena: 
 150,-- K� / osobu / den  
V cen� je zahrnuto jedno hlavní jídlo denn� a pitný režim. 
 
Vypln�né p�ihlášky je možno odevzdat osobn� na ÚMO Plze� 2 – Slovany, 
Koterovská 83, 307 53 Plze� nebo e-mailem na cervenyz@plzen.eu       
 
P�i nástupu: 

- vyplníte prohlášení o zdravotním stavu  
- uhradíte poplatek.  

POZOR!!! D�ti musejí mít P�EZ	VKY. Nejvhodn�jší je sálová obuv se 
sv�tlou podrážkou, která ned�lá skvrny na palubovce. 
  
Na realizaci projektu se podílejí: 
MS VZS ��K Plze�-m�sto II 
25. ZŠ Chválenická 
ÚMO Plze� 2 – Slovany, kancelá� tajemníka  
 
 

P�IHLÁŠKA  NA  LETNÍ  TÁBOR 
 
Jméno: ……………………….. P�íjmení: ……………………………………………… 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………………. 
 
Datum narození: ………………………………….. 
 
Pobyt :  od ………………..  do ……………..     Celkem dn�: ………………….. 
 
KONTAKT 
 
Jméno a p�íjmení rodi�e: ……………………………………………………………………….. 
 
Adresa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………… 
 
        …………………………………… 
             Podpis zákonného zástupce 

Hledáme potomky 
a pamětníky 

Vážení občané,

v rámci shánění informací 

pro připravovanou publikaci o 

dělostřelecké baterii, která pů-

sobila v Československých legi-

ích  v Rusku, žádáme všechny, 

kdo znali pana Václava Špillera 

nebo o něm slyšeli, narozeném 

v roce 1890 v Božkově. V roce 

1914 žil v Doudlevcích čp. 80 a 

oženil se s Annou Radovou.  Ja-

kékoliv poznatky můžete sdělit 

osobně na ÚMO Plzeň 2-Slova-

ny, Koterovská 83 nebo mailem 

na: cervenyz@plzen.eu.

Zdeněk Červený, 
vedoucí odboru KT

„Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historic-
kého dědictví a rozšíření cestovního ruchu.“
CZ.1.14/3.2.00/05.01590
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Už potřetí se v červnu uskuteční 
v amfi teátru ve Chvojkových lo-
mech Klaunfestival, na kterém se 
mohou děti i dospělí během dvou 
dnů pobavit na představeních, 
klauniádách nebo si vyzkoušet 
základy žonglování a cirkuso-
vých dovedností! 

Festival startuje v pátek 10. 
června pohádkami pro mateřské 
školy. V sobotu 11. června v rám-

ci hlavního programu od 14 h 
do 19 h proběhne spousta klaun-
ských představení, tvořivých díl-
niček pro děti a hudebních vy-
stoupení. 

Klaunfestival je pro děti od 3 
do 100 let! Akce je bez vstupné-
ho. Kompletní program bude 
k nalezení na webových strán-
kách městského obvodu Plzeň 
2– Slovany.

S klauny zažijete kopec srandy!

Ano, čteme a je nás 
stále dost!

K prvnímu jarnímu měsíci ne-

odmyslitelně patří knihy. Celo-

státní kampaň na podporu čtení 

vyhlásila  Březen -  měsícem čte-

nářů. Po akcích Březen-měsíc in-

ternetu je to pochopitelné. V sou-

časné době je ohroženým druhem 

spíše čtenář knih než uživatel  in-

ternetu. Také bylo dokázáno, že 

pokud si přečteme  text z klasic-

ké papírové knihy, zapamatujeme 

si až o třetinu více informací než 

z elektronické verze.

K této celostátní akci na podpo-

ru čtenářství se opět přihlásila i 

obvodní knihovna na Slovanech. 

Pro děti byla připravena výstava 

předmětů (ve většině případů to 

byly hračky), podle kterých  há-

daly, do které známé pohádkové 

knihy patří. Na jednom místě se 

tedy u nás najednou ocitl napří-

klad Kuky, Krteček, Medvídek PÚ, 

košíček od Karkulky, víla Amál-

ka,  králíci v cylindru….

Zde je však nutné naše malé 

čtenáře pochválit! Bylo vidět, že 

hodně čtou, protože vše uhádli 

zcela bez problémů. Mimocho-

dem, největší úspěch měl vysta-

vený koblížek.

Za obvodní knihovnu  

Slovany

  I. Posoldová

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 

Žákům Masarykovy 

základní školy v Plzni 

pomůže s učením robo-

tická stavebnice Lego 

Mindstorms EV3. Ško-

la pořídila čtyři sady té-

to stavebnice včetně dal-

šího příslušenství, jako 

například dvě kamery, 

díky kterým mají robo-

ti více možností reago-

vat na své okolí. Ke sta-

vebnicím patří také dvě 

infračervená čidla a dál-

ková ovládání, teplotní 

a zvukové senzory a tři 

rozšiřující sady s další-

mi díly.

Nové vybavení zásad-

ním způsobem zkvalit-

ní výuku robotiky. Žáci 

budou pracovat v men-

ších skupinkách, a je-

jich práce se tak stane efektivněj-

ší. Robotické stavebnice získala 

škola od nadace ČEZ, která už od 

roku 2002 podporuje projekty re-

agující na aktuální potřeby spo-

lečnosti. „Necelých osmdesát tisíc 
jsme dostali z grantu ČEZ Podpo-
ra regionů. Náš konkrétní projekt 
se jmenuje Podpora výuky robotiky 
na ZŠ. Předmět robotika zavádíme 
nově od školního roku 2016/2017 v 1. 
a 6. ročníku, v dalším školním roce 
se bude vyučovat také v 1., 2., 6. a 7. 
ročníku,“ upřesňuje Antonín Herr-

mann, ředitel Masarykovy základ-

ní školy, která se profi luje směrem 

k informatice a informačním tech-

nologiím.

Speciální roboti přitom žákům té-

hle školy pomáhají s učením už ně-

kolik měsíců. Učitelé využívají ro-

boty Dash & Dot v informatice, ang-

ličtině i v hudební výchově. S robo-

ty Lego Mindstorms Education EV3 

pak pracují starší žáci. Toto vyba-

vení škole poskytl zřizovatel školy 

– město Plzeň spolu se Správou in-

formačních technologií města Plzně 

a s Domem digitálních dovedností. 

„Díky robotům nejsou žáci pouhý-

mi uživateli moderních technologií, 
ale učí se chápat, jak tyto technologie 
fungují, nebo dokonce i to, jak je vy-
robit a naprogramovat,“ říká učitel 

informatiky Michal Vyleta.

Od svého zřizovatele získala ško-

la do zápůjčky navíc i vybavení na-

zvané Pasco pro výuku přírodních 

věd. Jedná se o software a senzory 

pro měření, například pohybu nebo 

síly, dále teplotní sondy a sadu sen-

zorů pro využití převážně ve fyzice, 

chemii a přírodopisu.

Lucie Sichingerová

Robotická stavebnice Lego pomáhá žákům s výukou



Jiráskovo náměstí v Plzni letos 

oživí řada kulturních a komunit-

ních akcí. Jejich smyslem bude mi-

mo jiné přilákat zájem veřejnosti 

k chystané obnově tohoto městské-

ho prostoru. Zajímavý zážitek sli-

buje zejména Víkend otevřených za-

hrad, který se bude konat v sobotu 

11. a v neděli 12. června. 

Víkend Otevřených zahrad zaži-

je hned několik premiér – v parku 

před kostelem proběhne vernisáž 

první výstavy o historii náměstí, 

kterou připravují žáci Masarykovy 

základní školy a Církevního gym-

názia pod patronací spolku Pěstuj 

prostor v rámci projektu Paměť. 

Vernisáž doprovodí dobrodružná 

pátrací hra.

 „Jako vzácná návštěva zde vy-
stoupí kardinál Dominik Duka, 
který vysvětí a odhalí sochu Panny 
Marie, jež bude následně umístěna 
na budovu kláštera,“ říká Antonín 

Herrmann, ředitel Masarykovy zá-

kladní školy. 

Tradiční program „bylinek v kláš-

teře“ doprovodí několik kulturních 

vystoupení, zazní zde jazzová i váž-

ná hudba, navečer se pak zahrada 

promění ve swingovou tančírnu. 

Program doplní i komentované ar-

chitektonické prohlídky zahrady 

spojené s přednáškou o bylinách 

a léčivých rostlinách, prodej byli-

nek a bylinkových čajů i výstava 

žákovské výtvarné a fotografi cké 

soutěže. 

Chybět nebude ani výtvarná dílna 

pro nejmenší návštěvníky a prodej 

výrobků chráněné dílny Exodus. 

Letos půjde již o 4. ročník Víkendu 

otevřených zahrad v Klášterní za-

hradě, který zde od roku 2013 po-

řádají Masarykova základní škola 

a klášter dominikánů.

S myšlenkou otevřít zahradu do-

minikánů široké veřejnosti při-

šli už v roce 2012 žáci Masarykovy 

základní školy v rámci programu 

Kreativní demokratická škola: Pěs-

tuj prostor, který vyhlašovaly Plzeň 

2015 a Centrum pro komunitní prá-

ci západní Čechy. 

Projekt se setkal s úspěchem a stal 

se tak impulsem k uspořádání prv-

ního Víkendu otevřených zahrad 

v Klášterní zahradě. Snahy žáků 

následně podpořil i městský obvod, 

který plánoval obnovu náměstí po 

mnoho let, chyběly mu však po-

třebné fi nanční prostředky. Ty se 

podařilo získat v roce 2015, kdy ob-

novu Jiráskova náměstí a Klášter-

ní zahrady v Plzni zaštítila svým 

grantem Nadace Proměny Karla 

Komárka. 

Letos v dubnu bude vyhlášena ar-

chitektonická soutěž a na podzim 

proběhne představení vítězného 

návrhu veřejnosti.

„Ve spolupráci obvodu, školy, kláš-
tera dominikánů, spolku Pěstuj pro-
stor a místních obyvatel, pro které 
jsme uspořádali plánovací besedy 
i dotazníkovou anketu, vznikl pro-
jektový záměr na rekonstrukci ná-
městí a zpřístupnění zahrady široké 
veřejnosti. Záměr zvítězil v soutěži 
o grant Nadace Proměny Karla Ko-
márka a další fi nance na něj poskyt-
nou město Plzeň i Městský obvod Pl-
zeň 2 – Slovany. Nenápadný žákov-
ský projekt tak nakonec vyvrcholí 
obnovou náměstí v hodnotě 110 mi-
lionů korun,“ říká architekt Marek 

Sivák ze spolku Pěstuj prostor.

V průběhu letošního roku se ve-

řejnost může těšit i na další aktivity 

navázané na obnovu Jiráskova ná-

městí. Dominikánský klášter se na 

konci května zapojí do Evropského 

dne sousedů, následovat bude červ-

nová Noc kostelů a na začátku zá-

ří sportovně-kulturní akce spojená 

s místním oddílem Junáku. 

Víkend Otevřených zahrad v Kláš-

terní zahradě pořádá Masarykova 

základní škola, Klášter dominiká-

nů Plzeň a spolek Pěstuj prostor za 

podpory Městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany a Nadace Proměny Kar-

la Komárka.

únor 2012216 duben 2016
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Na Víkend otevřených zahrad přijede i kardinál Duka

V Plzni na Slovanech se už po 

sedmé sejdou rockeři i bigbíťá-

ci.  Dějištěm se stanou Chvojko-

vy lomy, kde se nachází památ-

ník bigbítu, které tak opět ožijí 

oblíbenou hudební akcí Milník 

času! Od 1. května 2009, kdy byl 

odhalen památník bigbítu pod 

názvem Milník času, se právě 

ve Chvojkových lomech rocke-

ři a bigbíťáci scházejí. Jde vlast-

ně o mezigenerační setkání mi-

lovníků bigbítu. Najdete tady 

prošedivělé máničky i s jejich 

dětmi nebo vnoučaty.  Ne na-

darmo se o Plzni mluví jako o 

Mekce bigbítu.

Podle hudebního organizáto-

ra Jaromíra Lichtenberga jsou 

právě Slovany ideálním mís-

tem pro bigbít. „To je první pl-
zeňské sídliště. V 60. letech, kdy 
se rodil bigbít, právě tady žily 
mladé rodiny a z nich se pak re-
krutovali první příznivci rock-
ové hudby, kteří se scházeli na-
příklad U Bradů,“ řekl Lich-

tenberg.

Podnětem k vybudování Mil-

níku času bylo úmrtí Šindelářo-

va bratra Jiřího „Dědka“ Šinde-

láře z legendární bigbítové sku-

piny Katapult. První Máj byl k 

odhalení zvolen symbolicky. 

„Má Máchovskou příchuť. A 
Mácha zůstal vždy mladý stejně 
jako bigbít a jeho fanouškové,“ 
prozradil výtvarník a autor pa-

mátníku Jaroslav Šindelář.

Na letošním Milníku času ve 

Chvojkových lomech vystoupí  

1. května  ve 12:00 hodin  známé 

a oblíbené kapely:  Plymouth, 
X-Cover, Hruškowicz, Garde, 
Fove Rivers, postregenerace 
a Starý psi. 

Milník času - bigbít 2016

Klášterní zahrada

Víkend otevřených zahrad 2014
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