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Pomocné ruce
Říká se, že nejbližší pomocnou ruku nalezne každý na konci své vlastní paže. To je určitě pravda, ale
naštěstí to neplatí vždy. Pomocné ruce se najdou i
na jiných, než vlastních pažích, alespoň u nás na
Slovanech tomu tak je. A nemusíme po nich ani
dlouho pátrat. Jsou totiž mezi námi, v našem nejbližším okolí.
Uvedu jen dva příklady z poslední doby. V rámci
akce „Ukliďme Česko“ se péči o zkrášlení našeho obvodu věnovaly
hned dvě organizace! Studentská dobrovolnická nezisková organizace ESN Pilsen, z.s., a Nová Akropolis. Díky dobrovolníkům z těchto
organizací bylo uklizeno několik kilometrů pěších stezek a z břehů
Radbuzy zmizelo několik tun odpadků.
Také se musím zmínit o čtyřech desítkách našich seniorů – účastnících „Plzeňské senior akademie“, o které se dočtete více uvnitř našeho Zpravodaje. Senioři absolvovali osm přednáškových bloků, kde
se naučili v případě potřeby či v tíživé situaci postarat nejen o sebe,
ale i podat pomocnou ruku ostatním. Gratuluji.
A co mají společného ruce dobrovolníků zkrášlující břehy řeky
Radbuzy s rukama seniorů? Chci jim jménem Slovan poděkovat. Ale
hlavně těm, kterým patří.
S úctou Lumír Aschenbrenner,
starosta

Škoda sport park se stal v pátek
27. května dějištěm akce, která se
konala v rámci kampaně Staň se
dobrovolným hasičem. Tu spustilo město Plzeň na jaře a její cílem
je přivést ke sboru dobrovolných
hasičů nové mladé členy. Průměrný věk hasičů se totiž stále zvyšuje
a nováčků je nedostatek.

Cílovou skupinou kampaně jsou
členové ve věku 15 – 17 let. Osloveny
proto byly střední školy, ve kterých
studenti utvořili týmy a ty se v pátek mezi sebou utkaly. Šestičlenná
družstva běžela sportovní štafetu.
Ta se skládala z některých prvků,
jež hasiči používají při soutěžích
požárního sportu, například překonání nízké bariéry či okna, krátký běh po nízké kladině nebo běh s
hasicím přístrojem.
Do zvláštní soutěžní kategorie se
ale mohli přihlásit také jednotlivci. Soutěžící jednotlivci museli proběhnout překážkový úsek v ochranné přilbě a v zásahovém oděvu s několikakilogramovým dýchacím přístrojem na zádech.
Den s dobrovolnými hasiči si mohla užít i široká veřejnost, která napínavým závodům přihlížela. Soutěžící předvedli plné nasazení a obdivuhodné sportovní výkony. V doprovodném programu představili dobrovolní hasiči ukázky hašení, mobilní techniku, práce ve výškách a záchranu osoby z výškové věže. Jejich
výkonům přihlížel také místostarosta Slovan Pavel Janouškovec.

Habrováček 2016 přinesl radost

Z bývalého papírenského parku se ve středu 25. 5. 2016 ozývalo skandování a nadšený pokřik dětí. Probíhaly zde totiž závody v přespolním běhu,
které pro děti z mateřských škol uspořádala 89. mateřská škola Plzeň v
Habrové ulici. Tradičního závodu „Habrováček“ se letos zúčastnilo 80 dětí
z devíti plzeňských mateřských škol. Ty nejlepší si ze závodu odnášely diplomy, medaile a krásné ceny. Ani ty ostatní však nepřišly zkrátka, neboť
i na ně čekalo překvapení v podobě barevného míče.
Věra Hasenöhrlová
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Šeříkovka láká na komfortní zázemí pro společenské akce
„Šeříkovka“ je kulturním domem
nacházejícím se v plzeňském obvodu Slovany a většina lidí jej má
spjatý především s konáním rockových koncertů. V současné době
je však využití kulturního domu
Šeříková mnohem širší a koncerty nejsou jedinými akcemi, které
zde probíhají. Díky navýšené kapacitě hlavního sálu a modernizaci dalších prostor KD Šeříková se
zde mohou konat maturitní plesy i
jiné školní či společenské akce, ﬁremní akce, promo akce, semináře,
oslavy, schůze či setkání různých
zájmových skupin a další.
Komfort pro maturitní plesy
Pořádání akcí v KD Šeříková
dlouhou dobu limitovala kapacita
hlavního sálu, která nepovolovala dostatečný počet možných návštěvníků. „Díky rekonstrukci z
roku 2015 se kapacita sálu v KD Šeříková takřka zdvojnásobila. Namísto 230 lidí se nyní do sálu vejde
až 500 návštěvníků, což je znatelný
rozdíl. Šeříkovku nyní mohou využívat studenti na maturitní plesy,
což bylo v minulosti z kapacitních
důvodů problematické,“ uvedl mís-

tostarosta MO Plzeň 2 – Slovany
Jan Fluxa.
Předmaturitní ročníky si mohou
přijít Šeříkovku nezávazně prohlédnout a následně zvážit její využití. Při pronájmu sálu mají maturanti v ceně zahrnut celý balíček
doplňkových služeb včetně možnosti nácviku předtančení ve velkém sále v rozsahu deset hodin v

termínech mimo pátek a sobotu.
Další možné využití
KD Šeříková může být zajímavým prostředím také pro pořadatele společenských událostí (plesy,
koncerty, oslavy, večírky) nebo ﬁremních akcí (školení, schůze). Stolové uspořádání lze přizpůsobit individuálně charakteru akce.

„Díky odstranění dřívějších kójí se
zvětšila plocha hlavního sálu. Kapacita se dále rozšířila přístavbou
balkónů při obvodových stěnách
sálu. Po rekonstrukci nově vznikla
i malá zasedací místnost, která je
dokonale odhlučněna od hlavního
sálu. Podařilo se také zlepšit akustické vlastnosti sálu, což potěší zejména návštěvníky hudebních vystoupení, kterých se zde koná stále
dostatek,“ zhodnotil přínosy rekonstrukce starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
vychází vstříc ale také školám, neziskovým organizacím nebo seniorům, kterým prostory Šeříkovky
pronajímá za zvýhodněných podmínek. Více informací o KD Šeříková se dozvíte na webu www.umo2.
plzen.eu nebo u paní Strnadové na
telefonním čísle 37 803 6220.
Kapacita sálu
• Sál: 284 m2
• Balkón, předsálí, galerie: 212
m2
• Kapacita sálu vč. balkonu, předsálí a galerie: 446 osob
• Kapacita jeviště: max. 50 osob

Památník železničářů byl
doplněn pozlacenou destičkou
Dne 6. května se konalo setkání u památníku v budově
na hlavním vlakovém nádraží v Plzni, kde přítomní uctili památku železničářů, kteří položili život za svoji vlast
během druhé světové války.
Součástí památníku je deska
se jmény obětí, která jako jediná uvádí kompletní výčet
padlých z řad železničářů.
Památník ve vestibulu budovy je dílem Pavla Maura a Břetislava Holakovského. Akademický malíř a zasloužilý umělec Pavel Maur
(1914 – 1989) se narodil v Božkově a celý život žil na Slovanech. Druhým spoluautorem je akademický sochař
Břetislav Holakovský, který v Plzni žije a dlouhá léta
zde působí.
Jména obou autorů jsou zanesena na pozlacené destičce, která byla nově připevněna vedle památníku. Odhalení destičky proběhlo v
rámci uctění památky obětí druhé světové války. Pietního aktu se zúčastnil místostarosta obvodu Roman
Andrlík, spoluautor pomníku Břetislav Holakovský a
dcera Pavla Maura Pavla
Trojanová Maurová.

Místostarosta Roman Andrlík pokládá kytici
k pomníku obětí z řad železničářů na Hlavním
nádraží v Plzni
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
- schválila podání žádosti o poskytnutí ﬁnančních prostředků z
Fondu životního prostředí města
Plzně na rok 2016 na pořízení dětského hracího prvku Loď v Plzni-Hradišti, lokalita L19, ve výši 500.000,Kč;
- schválila nejvhodnější nabídku na provedení výsadby stromů a
povýsadbové péče vysazených stromů na území MO Plzeň 2 – Slovany
a dále návrh smlouvy o dílo, včetně
poskytnutí záruky na vysazené stro-

Jednání
RMO dne 18.
5. 2016
RMO přijala celkem
22 usnesení,
z nichž vybírám:

my, s firmou
P RO S T RO M
Bohemia s. r.
o.;

Jednání RMO dne 13. 4. 2016
RMO přijala celkem 14 usnesení, z nichž vybírám:

- schválila
použití investičního fondu 80. MŠ v
Plzni, ÚslavPhDr. Jan Fluxa,
ská 80, ve výmístostarosta
ši 146.644,- Kč,
MO Plzeň 2-Slovany
na stavbu altánu na zahradě, od ﬁrmy PALIS Plzeň, s. r. o.,
se sídlem Kokořov 24, 330 11 Třemošná;

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

2.899.623,00 Kč
včetně DPH;

- schválila „Smlouvu o
správě objektu
KD Šeříková“
se společností
Obytná zóna Sylván, a. s., Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň, IČ 63509831,
od 1. 6. 2016;

- souhlasila
se svěřením nemovitého majetku (pozemků, včetně staveb a příslušenství na těchMgr. Pavel Janouškovec,
to pozemcích
místostarosta
stojících) do trMO Plzeň 2-Slovany
valé správy MO
Plzeň 2 – Slovany přílohou č. 3 Statutu města
Plzně – Relaxační park „Chvojkovy lomy“;

- schválila uzavření smlouvy o
dílo na dodavatele stavby „Obytná
ulice Na Výsluní 2“ s uchazečem,
který předložil ve výběrovém řízení
nejnižší nabídkovou cenu, tj. SIVRES, a. s., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ 25183265, s nabídkovou cenou

- schválila „Smlouvu o propagaci
obchodní ﬁrmy“ se ŠKODA TRANSPORTATION
a. s., se sídlem Plzeň, Emila Škoda 2922/1, 301 00, IČ
62623753, v areálu ŠKODA SPORT
PARK v Plzni, od 1. 6. 2016 do 31. 5.
2017;

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Statutární msto Plze – Mstská policie
Hledá budoucí strážníky

Ohlédnutí za rokem 2011
9
9
9
9
9

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

TRESTNÍBEZÚHONNOST ,SPOLEHLIVOST
ESKÉSTÁTNÍOBANSTVÍ
NEJNIŽŠÍVKOVÁHRANICE21LET
VZDLÁNÍ–STEDOŠKOLSKÉ , ZAKONENÉMATURITNÍZKOUŠKOU 
TLESNÁ,ZDRAVOTNÍADUŠEVNÍZPSOBILOST

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.
Motorem našeho výboru je
Letošní rok začal tak trochu předseda Jiří Egermaier, který
jarně, beze sněhu, ale nám to vů- nás nenechá zahálet. Říká, že nic
bec nevadí. Určitě ještě nějaká nedělat a pracovat může jen pošzima přijde. Členové výboru tovní schránka. Připravujeme
Svazu důchodců se shodli na na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čintom, že rok 2011 byl rokem
Nabízíme
členúspěšným. Naše
akce měly velmi nost za rok 2011 na výroční
9 ZAJÍMAVÉPROFESNÍUPLATNNÍZAODPOVÍDAJÍCÍFINANNÍOHODNOCENÍ


dobrou úroveň. Musíme9seMOŽNOSTKARIÉRNÍHORSTU
sna- ské schůzi.
MOŽNOSTZÍSKÁNÍMSTSKÉHOBYTU
9 náročné
Milí senioři, těšíme se na vás
žit, senioři jsou opravdu
9 NÁBOROVÝPÍSPVEKVYPLÁCENÝVŽDYMSÍNVEVÝŠI1000KPODOBU2LET
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
publikum. Střídaly se zájezdy,
9 PRAVIDELNÝMSÍNÍPÍJEM
samozřejmě
i na vaše připomínpřednášky se zajímavou9tématiDOVOLENOUVDÉLCE
5TÝDN
9 VOLNONADLIMITÁDNÉDOVOLENÉ

si přejeme pevné
kou, exkurze, vycházky
i masá- ky. Vzájemně
9 PÍSPVEKNA
VÁNOCE ale máme jedno přání,
zdraví,
ženky byly k dispozici. Bojovali
9 PÍSPVEKNADOVOLENOU
jsme také za úspěšné
řešení „Po- aby k nám našli cestu i další lidé.
9 MOŽNOSTUZAVENÍVÝHODNÉHOÚRAZOVÉHOPOJIŠTNÍ
Vždyť
je nemoc zlá.
rodnice na Slovanech“ 9a STRAVENKYV
převe- HODNOT
100samota
K
9 PÍSPVEKNAPENZIJNÍPIPOJIŠTNÍ
 mi dovolte připomeZávěrem
dení na dům pro seniory.
9 na
PÍSPVEKNAJAZYKOVÉKURZY
Máme výborné zázemí
na- nout slova Karla Čapka: „Nej9 VCNÉAFINANNÍDARYPIŽIVOTNÍMAPRACOVNÍMJUBILEU
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja- krásnější na světě nejsou věci,
Pedpokládaný nástup – ervenec 2016
ko doma. Laskavost a vstřícnost ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“
Ludmila Ševčíková
starosty pana Ing. Aschenbren-

NAPSALI NÁM

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt
„Bezpečné
Kontaktní
osoby město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou teleMgr. Luboš Berka
Bc. Jana erná. MBA
fonnítel.linku
Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím
378 036 936
tel. 378 036 904 které můe-mail: cernaja@plzen.eu
e-mail:
berkal@plzen.eu
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky.
Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje
a na webu
http://umo2.plzen.eu.
Podrobné informace
k náboruměstského
také naleznete na obvodu
www.mpplzen.cz/nabor
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Na Slovanech se vzpomínalo
na válečné oběti
Od války uplynulo již 71 let. Toto výročí i letos Plzeňané náležitě oslavili a
uctili tak památku padlých. K pomníkům a pamětním deskám na Slovanech i v dalších plzeňských částech zavítali také starosta a místostarostové MO Plzeň 2 – Slovany.
V pondělí 18. dubna se uskutečnil pietní akt, kde se vzpomínalo na oběti
náletu na Slovany v roce 1945. Obětem náletu byl v roce 2014 vystavěn pomník na křižovatce ulic Olšové, Kaštanové a Květné. Za MO Plzeň 2 - Slovany přišel položit smuteční věnec k pomníku místostarosta Pavel Janouškovec a za Československou obec legionářskou Miroslav Hus.
Další pietní akt se konal dne 5. května na náměstí Míru a ke vzpomínkovým
akcím patřil v tento den i tradiční průvod k pomníku v Koterově. Obou akcí se zúčastnil starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner
a místostarosta Jan Fluxa.

Vzpomínkové setkání na křižovatce ulic Olšové, Kaštanové a Květné

Starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta Jan Fluxa při pietním aktu na náměstí Míru

Pietní akt v Koterově

Přidejte se a změňte město Plzeň
Útvar koncepce a rozvoje města
Již loni na podzim zadal Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně v Plzně ocení také zvídavé návštěvnírámci příprav nového strategického ky svých webových stránek.
„Rozhodli jsme se, že odměníme
plánu šetření, v němž měli obyvatelé možnost říci svůj názor na život nejbystřejší čtenáře našeho webu a
ve městě. V současné době se mohou třem Plzeňanům, kteří správně odpovyjádřit k připravovanému stra- vědí na naše kvízové otázky ke strategickému plánu prostřednictvím tegickému plánu, zajistíme vstupenkontaktního formuláře. Ten najdou ky na kulturní akce,“ říká Kateřina
v průběhu celého zpracování až do Juríková z Útvaru koncepce a rozschválení doNejvtší pozitiva msta
kumentu v Zastupitelstvu
města Plzně
na www.ukr.
plzen.eu.
„Do přípravy
strategického
plánu se může zapojit každý občan města. Přivítáme,
když nám lidé zašlou své
náměty či připomínky,“ říká ředitelka
Útvaru koncepce a rozvo- Zdroj: Vyhodnocení šetení názoru veejnosti na podmínky života v Plzni (10/2015)
je města Plzně
Irena Vostracká. „Strategický plán voje města Plzně.
V těchto dnech pokračují práreaguje na dlouhodobé potřeby města a možnosti jeho rozpočtu. Hlav- ce na celkové analýze. Koncem roním smyslem strategického plánu ku začne příprava návrhové části
je organizace rozvoje města a koor- dokumentu.
Další informace o strategickém
dinace jednotlivých zájmů tak, aby
město prosperovalo jako celek,“ do- plánu a průběhu jeho zpracování
plňuje Eva Velebná Brejchová, kte- se dozvíte z webových stránek měsrá má koordinaci zpracování stra- ta, Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a médií.
tegického plánu na starosti.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2016 k 31. 3. v tisících Kč
Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

Provozní výdaje

ROZPOET

Veterinární pée

Skutenost Zbývá erpat

250

11

239

15 381

3 288

12 093

485

13

472

6

0

6

11 919

3 479

8 440

Údržba a opravy v MŠ + pojištní

2 836

305

2 531

Dotace dle usnesení ZMO a RMO

1 000

0

1 000

KD Šeíkova, budova ÚMO P 2

3 931

767

3 164

Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory

1 909

117

1 792

0

0

0

1 730

359

1 371

50

1

49

13 600

407

13 193

384

79

305

80

2

78

137

32

105

Pohebnictví

85

7

78

Výdaje z finanních operací,fin.rezerva

90

12

78

Kult.a zájm.innost, LDT, tisk IZ

1 420

198

1 222

Jednotky dobrovol.hasi,ochrana obyv.

1 787

244

1 543

76 418

Místní zastupitelské orgány

6 493

1 543

4 950

22 046

71 436

innost MS, opatení pro kriz.stavy

39 206

8 337

30 869

6 634

0

6 634

Volby, referendum

0

0

0

- fond rezerv a rozvoje

4 982

0

4 982

erpání ze SF

1 652

428

1 224

- fond sociální

1 652

0

1 652

-1 652

0

-1 652

0

0

0

104 431

19 629

84 802

-1 652

0

-1 652

6 632

2 000

4 632

111 063

26 744

79 352

Investice staveb. a majetkové

6 632

2 000

4 632

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2015

12 599

Investice ostatní

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2015

111 063

Daové

4 690

1 746

2 944

Správní poplatky

1 340

431

909

Komunikace

Poplatek ze ps

1 000

159

841

Cestovní ruch

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 250

740

510

Vodní hospodáství

Poplatek z ubytovací kapacity

1 100

416

684

Pípvky na provoz MŠ + jesle

Zrušené místní poplatky

0

0

0

Zneištní ovzduší

0

0

0

7 909

2 952

4 995

12

0

12

Pokuty všech odbor

225

72

153

Nebezpený odpad

Poskytování služeb

732

84

648

Komunální odpad

1 940

661

1 279

Pijaté dary

0

0

0

Pijaté píspvky a náhrady

0

26

-26

Pijaté vratky transfer soc.odbor

0

5

-5

5 000

2 066

2 934

Náhrada poskytnutých služeb - SDH

0

0

0

Píjmy z prodeje zboží

0

39

-39

Ostatní píjmy

0

-1

1

Dotace na výkon st.správy a na SPOD

0

0

0

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

98 464

22 046

Pevody z MMP, PO na daních, VSS, hazard (+)

93 482

Použití vlastních fond (+)

Nedaové
Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru

Píjmy z pronájm neby.prostor ÚMO,KD,MŠ

Píjmy z pronájm pozemk - SVS

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

- pevody na MMP
- fond sociální
SOUET

Financování MO P2 - Slovany v roce 2015

98 464

Sbrný dvr, separovaný odpad
Vzhled obcí, zele
Komunální služby (WC)
Obrana, bezpenost, právní ochrana
Kronika + vítání obánk OOV

SOUET
Kapitálové výdaje

0

CELKEM výdaje

111 063

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

21 629

89 434
5 115

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Chvojkovy lomy mají novou stálou scénu
V závěru loňského roku nechal MO
Plzeň 2 – Slovany vystavět ve Chvojkových lomech novou stálou venkovní scénu, která má sloužit především pro pořádání menších kulturních akcí. Scéna je určena zejmé-

Novou stálou venkovní scénu v parku
ve Chvojkových lomech slavnostně otevřel starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing.
Lumír Aschenbrenner.
na k využití pro školy a neziskové
organizace. Nová stavba nahradila
dřívější „deštníkovou“ konstrukci,
která byla vybudována v sedmdesátých letech a jejíž technický stav již
nebyl zcela vyhovující.
U původní stavby nechal druhý
plzeňský obvod odstranit zastřešení a následně zajistil provedení rekonstrukce pódia včetně schodiště.
Dalším krokem se stala výměna laviček. V rámci stavby byl přemís-

těn stávající elektropilířek do nové
pozice a spolu s tím byl vybudován
nový přístup pro budoucí uživatele
v zadní části podia.
Stavba scény byla dokončena v závěru roku 2015. V prvním čtvrtletí
letošního roku pak byly provedeny drobné nedodělky a poté následovala kolaudace. V současné době
je stavba kompletní a je připravena
k využití.
„Scénu tvoří pódium kruhového
půdorysu o průměru 21 metrů a hlediště má kapacitu 150 osob. Scéna je
zastřešena textilní vysokopevnostní
membránou, která je odolná i vůči
extrémním teplotám. Membrána je
upevněna na ocelové sloupy se stabilizačními kotevními lany,“ popsal
konstrukci nové scény starosta MO
Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
Celkové náklady na stavbu včetně
projektové dokumentace a stavebního dozoru se vyšplhaly zhruba na 4,5
miliónů korun. „Město se na ﬁnancování podílelo částkou 2,2 milionu
korun a 2,3 milionu korun investoval obvod. Městu bychom za ﬁnanční
pomoc velice rádi poděkovali,“ upřesnil druhý místostarosta MO Plzeň 2
– Slovany Jan Fluxa.
MO Plzeň 2 – Slovany nabízí novou scénu k využití organizacím

Slavnostnímu otevření přihlížely stovky občanů, kteří tleskali vystoupení těch
nejmenších.
V parku ve Chvojkových lomech se můžete volně připojit na internet. Patří totiž mezi další místa na Slovanech, kde se můžete volně
připojit k internetu přes síť wiﬁ. Připojení je zcela zdarma a využít jej
můžete například během procházek nebo při posezení na lavičkách v
parku. Volné připojení na internet bylo zavedeno v září loňského roku i ve Škoda sport parku v Malostranské ulici.
při pořádání divadelních představení, hudebních vystoupení a dalších kulturních programů. „První série vystoupení se odehrála již v
květnu, další jsou připraveny na červen. Na zábavný kulturní program

se zde mohou návštěvníci těšit vždy
ve čtvrteční odpoledne, to následující,
23. června v 15,30 hodin, bude patřit
souboru Rolničky z 25. ZŠ Plzeň,“ doplnil první místostarosta MO Plzeň
2 – Slovany Roman Andrlík.
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Revize, kontroly a prohlídky bytových domů
Jednou z činností společenství
vlastníků týkající se správy společných částí domu a pozemku z hlediska provozního a technického jsou
revize technických sítí, společných
technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody, telekomunikačních
zařízení a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu.
Výčet předpisů k provádění těchto
činností je rozsáhlý, dále jsou shrnuty obecné termíny.
U plynových rozvodů a zařízení se
provádí kontrola 1x ročně, revize 1x
za 3 roky. Povinnost provádět revize
na elektro rozvodech a zařízeních je
1x za 5 let, nebo podle stanoveného
prostředí. Hromosvody, pokud jsou
instalovány před rokem 2006, jsou do
rekonstrukce revidovány 1x za 5 let.
Pokud je hromosvod instalován podle nové normy, je v bytových domech
povinnost 1x ročně provádět vizuální
kontrolu a 1x za 4 roky provést revizi hromosvodu. Spalinové cesty musí

osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti uvedených do provozu po 31. 12. 1992 provádí 1x za 3 měsíce, u výtahů uvedených do provozu
před 1. 1. 1993 1x za 2 měsíce. Odborná zkouška výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů se
provádí 1x za 3 roky. Opakované inspekční prohlídky výtahů se provádějí 1x za 6 let. Požární preventivní
prohlídky v bytovém domě, kontroly požárně bezpečnostního zařízení a
provozuschopnosti hasicích přístrojů se provádějí 1x ročně, periodická
tlaková zkouška pro vodní a pěnové
hasicí přístroje 1x za 3 roky, pro ostatní 1x za 5 let.
Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí, v případě zájmu o naše
služby se na nás můžete obrátit.
být minimálně 1 x ročně kontrolovány a čištěny, revize spalinové cesty se
provádí při jejím uvedením do provozu, nebo po každé její změně.
Provozní prohlídky výtahů se pro-

vádějí u výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů 1x za 2
týdny, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. Odborné prohlídky se u výtahů určených k dopravě

Absolventi Plzeňské senior akademie
kou byl slavnostně ukončen první
ročník „Plzeňské
senior akademie“
v rámci Městského obvodu Plzeň 2
Slovany.
C í l e m p ro j e k tu bylo seznámit
seniory s problematikou osobního bezpečí ve vztahu k aktuálním
trendům kriminality a vzniku možných krizových životních situací na
území města PlzStarosta Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Ing. Lumír ně. Účastníci „PlAschenbrenner předává drobné dárky jedné účastnici se- zeňské senior akademie“ absolvovanior akademie. Přihlíží místostarosta Roman Andrlík.
li osm přednáškových bloků zaměPředáním absolventských listů, řených na osobní bezpečí a řešení
drobných propagačních dárků a krizových životních situací. Dápředmětů s bezpečnostní témati- le pak navštívili např. útulek pro

zvířata v nouzi, požární stanici v
Plzni na Košutce, operační středisko Městské policie Plzeň a operační středisko Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
v Plzni na
Letošní první ročník „Plzeňské
senior akademie“, který v Plzni
absolvovalo necelých osm desítek
seniorů, byl slavnostně zakončen
za přítomnosti starosty Městského
obvodu Plzeň 2 Slovany Ing. Lumíra Aschenbrennera, místostarostů
Romana Andrlíka, Mgr. Pavla Janouškovce a zástupců spolupracujících organizací.

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat jedné paní z Francouzské ( jméno známe), která si v úterý 31. 5. 2016 všimla, že naší keramické Panence
v záhonu uprostřed parčíku
chybí hlava. Naštěstí ji našla,
odnesla a předala nám ji právě ve chvíli, kdy jsme u záhonu stáli s připravenou palicí, že Panenku budeme muset rozbít a odstranit. Neměli jsme totiž onu hlavičku a s
rozbitím souhlasil i spoluautor pan Pleskal. Navíc nás tlačil čas, všechno jsme museli
stihnout ve dvou dnech mezi změnou výsadby záhonu.
Takže, veliký dík za to, že se
nám hlava v pravý čas vrá-

Chtěl bych touto cestou poděkovat jménem nás seniorů za zajímavé bezpečnostně preventivní přednášky, které se konaly na ÚMO Plzeň 2-Slovany. Bylo nás téměř 40 a provázel nás jimi Bc. Karel Zahut, metodik prevence kriminality. Dostali jsme množství dárků, také jsme byli na exkurzi u profesionálních hasičů, v psím útulku na Borských Polích a v řídícím středisku Městské policie v Perlové ulici. Velké díky,

NAPSALI NÁM

Jaroslav Mrzena,
Plzeň

tila a my budeme doufat, že
naše půvabná ušatá Panenka nám bude dělat radost ještě dlouho.
Předání absolventských listů při zakončení prvního ročníku „Plzeňské
senior akademie“ byl přítomen také
zástupce ředitele Městské policie Plzeň Mgr. Marek Šilhan.

Moc děkujeme!
Odbor ŽP
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Detektor kovů prověřil dětská a plážová volejbalová hřiště
Detektor kovů zakoupil první
městský obvod na konci loňského
roku, v březnu jej starosta obvodu
předal k užívání městským policistům ze služebny Lochotín a zároveň byl předveden i veřejnosti na
dětském hřišti za Plazou.
Od té doby si detektor i se zaškoleným strážníkem půjčují ostatní městské obvody k prohledávání
dětských pískových hřišť a pískovišť. Kromě zmíněného obvodu Plzeň 1, byla již prověřena hřiště na
městském obvodu Plzeň 3 a minulý
týden na Doubravce. Na středu 18.
5. 2016 byl detektor objednán i pro
Slovany. Městský strážník ze služebny Lochotín společně se svým
kolegou ze služebny Slovany prohledali detektorem kovů vytipovaná, nejvíce využívaná dětská hřiště a pískoviště v Krejčíkově ulici,
na náměstí Generála Píky, Chvojkových lomech, ve vnitrobloku Lo-

a plechovky, drobné předměty, jako
například drátky, obaly od žvýkaček, šroubky, ale i např. zlomené lžíce a klíče. Byla nalezena i dvě dětská autíčka, která byla zahrabána
až ve dvaceticentimetrové hloubce
pískoviště. Ta byla pak ponechána
na pískovišti, aby mohla dál sloužit nějakému malému motoristovi.

Prohlídka dopadové plochy
dětského hřiště a pískoviště
v Blatenské ulici
bezská, ve vnitrobloku Koterovská
a ve Škoda sport parku. V posledně
jmenované lokalitě byla prohlédnuta i všechna beach volejbalová

hřiště, neboť již brzy začne sezona
tohoto sportu.
V převážné většině písečných
ploch byly nalezeny zátky od lahví
Beach volejbalová hřiště ve Škoda
sport parku byla naprosto čistá
Všech pět volejbalových hřišť bylo
důkladně prověřeno metr po metru
a kromě papírků od žvýkaček, byla
tato hřiště naprosto čistá.
Díky spolupráci městských strážníků mezi obvody bylo tedy možno odstranit mnoho potencionálně nebezpečných předmětů z dětských hřišť a zajistit na hřišti bezpečnější pobyt našich nejmenších.
I když lze konstatovat, že v našich
hřištích nebyly v písku schovány
žádné vysoce nebezpečné nástrahy,
prohlídka pískových ploch nebyla
jistě jedinou a poslední.

Prohlídka pískové plochy ve Chvojkových lomech a nálezy

Konání sběrných dnů objemný odpad + bioodpad v roce 2016

Termín svozů: NEDĚLE 3. července, 21. srpna, 25. září,
p 30. října
j
Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 2

Hodina pistavení

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 (Plzeská 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.

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ
VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
(na každém stanovišti dva kontejnery jeden na objemný a komunální odpad,
druhý na biologicky rozložitelný)
Konání sběrného dne na posekanou trávu v roce 2016

Termín svozů: NEDĚLE 10. července, 28. srpna, 2. října, 6. listopadu

Termín svozů: NEDĚLE 19. června, 4. září, 23. října

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 1

Hodina pistavení

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 1

Hodina pistavení

Šeíková (u fotbal. stadionu)

8:00 - 9:00 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

09:00 – 10:00 hod.

Hradišt (za konenou MHD)

9:10 – 10:10 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

10:10 – 11:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20 – 11:20 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

11:20 – 12:20 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20 – 13:20 hod.

Hluboká (u potravin)

13:20 – 14:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

13:30 – 14:30 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

14:30 – 15:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá tona trolejbus)

14:40 – 15:40 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

15:40 – 16:40 hod.

apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50 – 16:50 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

16:50 – 17:50 hod.

Tuto službu nově zajišťuje společnost Čistá Plzeň s.r.o. Termíny svozů se mění ze soboty na neděle. Viz harmonogram.
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Bezpečnostní projekt - nové logo i název
Rada města Plzně schválila uzavření podlicenční smlouvy se Západočeskou univerzitou v Plzni,
která městu poskytne
oprávnění k
výkonu práva užívat nové logo a logomanuál k
bezpečnostnímu projektu města.
Logo vytvořil student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Lukáš
Pčolka. Logo vytvořené Lukášem
Pčolkou bylo vybráno v soutěži,
město vyšlo na 30 tisíc korun bez
DPH. Spolu s novým logem získává projekt dříve nazývaný Bezpečné město i nový název, mění se na
Bezpečná Plzeň.

Logo projektu Bezpečná Plzeň se
skládá ze dvou částí. Symbol ruky
reprezentuje tři instituce, které
se na projektu
podílejí, tedy
Magistrát města Plzně, Městskou policii
Plzeň a Policii ČR. Symbol domu reprezentuje samotné město
Plzeň.
Portál www.bezpecnemesto.eu
poskytuje informace týkající se
bezpečnosti a veřejného pořádku,
umožňuje lidem obracet se s podněty na starosty jednotlivých městských obvodů i městskou a státní
policii. Web je stěžejním komunikačním kanálem, jenž dává magistrátu zpětnou vazbu od občanů.

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím
přijetím zákona
zákona č.
č. 101/2000
101/2000 Sb.,
Sb., oo ochraně
ochraně osobních
osobních
údajů, ve znění
znění pozdějších
pozdějších předpisů, nemá
údajů,
nemá odbor
odbor sociální
sociální Úřadu
Úřadu městměstského obvodu
obvodu Plzeň
Plzeň 22 –– Slovany
Slovany bez
bez souhlasu
ského
souhlasu občanů
občanů přístup
přístup kk jejich
jejich
osobním údajům, včetně data narození
osobním
narození dítěte.
dítěte. SS ohledem
ohledem na
na tuto
tuto skuskutečnost nelze automaticky
automaticky zvát rodiče
tečnost
rodiče novorozenců
novorozenců na
na „Vítání
„Vítání občánobčánků“
pozvánkou.
ků“ osobní pozvánkou.
Jestliže
obřad připřiJestližemáte
máteooúčast
účastna
na„Vítání
„Vítáníobčánků“
občánků“zájem,
zájem, lze
lze se
se na
na obřad
hlásit
kancelář
č.
hlásit osobně
osobně na
na odboru
odboru sociálním
sociálním ÚMO
ÚMOPlzeň
Plzeň22- -Slovany,
Slovany,
kancelář
112,
1. 1.
patro,
nebo
níže
otištěný
a zaslat
jej poštou
na
č. 112,
patro,
u pívyplnit
Škubové,
nebo
vyplnittiskopis
níže otištěný
tiskopis
a zaslat
Úřad
městského
obvodu
Plzeňobvodu
2 – Slovany,
sociální,
Koterovská
jej poštou
na Úřad
městského
Plzeň odbor
2 – Slovany,
odbor
sociální,
83,
307 53 Plzeň.
Koterovská
83, 307 53 Plzeň.

Termíny
slavnostních
v roce
2016:
Termíny
slavnostních obřadů
obřadů v roce
2012:
28. 2.,
24. 4.,27.9.
26. 6.,a18.
9. a 20. 11. 2012
14.6.,
22.11.2016
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:

..............………………………………………

DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 18. 04. 2016 oslavili diamantovou svatbu manželé Jaroslav a Vlasta Kochovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na
další společné cestě životem popřál místostarosta MO Plzeň 2–Slovany Mgr.
Pavel Janouškovec a zástupci odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Odbor
spolupráci
pro
sociální
věci a občanské
Odborsociální
sociálníveÚMO
Plzeň 2s–Komisí
Slovany
pořádá
ve spolupráci
s Komisí
proRMO
sociální
věci
a občanské
obřady
RMO Plzeň
2 – Slovany
pro
obřady
Plzeň
2 – Slovany
pořádá
pro občany
s trvalým
bydlištěm
občany
s trvalým
bydlištěm
na různé
územíspolečenské
MO Plzeň 2 akce
– Slovany
různé spona území
MO Plzeň
2 – Slovany
a obřady:
lečenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“
„Setkání
důchodců
Plzeň
2 - Slovany“
Kulturním
domě
(v roce
2012 seMO
budou
konat
ve dnechv 29.
2., 28. 3., 25.
4., v Šeříkové ulici,26.
blahopřání
80 let věku, 85 let
9., 31. 10. a občanům,
28. 11. 2012 kteří
od 16oslaví
do 19 hodin)
věku, 90 let věku a více, slavnostní obřady u příležitosti zlaté,
diamantové,
platinové
a briliantové
obřadní
síni Úřadu
Blahopřání
občanům,
kteřísvatby
oslavív80
let věku,
městského obvodu85
Plzeň
2 – Slovany,
Koterovská
let věku,
90 let věku
a více. 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
důchodců
MOvPlzeň
2 - Slovany“
v roceměstského
2016 se budou
konat
a„Setkání
briliantové
svatby
obřadní
síni Úřadu
obvodu
ve Plzeň
dnech 21.9.,
26.10. a 30.11.
2016 od 16
doPlzeň,
19 hodin.
2 – Slovany,
Koterovská
83,
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 –údajů,
Slovany,
S ohledem
na zákon
č. 101/2000
Sb., o ochraně
osobních
ve
odboru
sociálního,
možnostnemají
získat pracovníci
údaje o narození
občanů,
uzavření
znění pozdějších
předpisů,
ÚMO Plzeň
2 – Slovany,
sňatku.
základě této
skutečnosti
je nutné,
aby výšeobčanů,
uvedeníuzavření
jubilanodboru Na
sociálního,
možnost
získat údaje
o narození
ti,
s dostatečným
časovým
předstihem,
vyplnili
a předali
na ÚMO
Plsňatku.
Na základě
této skutečnosti
je nutné,
aby výše
uvedení
jubilanzeň
2 – Slovany,
odbor
sociální,
kancelář
č. 112,
1. patro,
č.t. 378036279,
ti vyplnili
a předali
na ÚMO
Plzeň
2 – Slovany,
odbor
sociální,
kancelář
níže
uvedený
souhlas
s provedením
blahopřání
v rodině
a předání
poč. 112,
1. patro,
pí Škubové,
č. t. 378
036 279, níže
uvedený
souhlas,
zornosti.
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.
Žádost
slavnostního
obřadu
(nebo
o předání
blahopřání
Žádosto uspořádání
o uspořádání
slavnostního
obřadu
(nebo
o předání
blahovpřání
rodině)
musí být
doručena
nebo oznámena
na Odbor
sociální
ÚMO
v rodině)
musí
být doručena
nebo oznámena
na Odbor
sociální
Plzeň
– Slovany
s dostatečným
předstihem
- nejméně
1 měsíc předem.
ÚMO 2Plzeň
2 – Slovany
s dostatečným
předstihem
- nejméně
1 měsíc
Při
jednání
nutné je
předložit
občanský
průkaz průkaz
a oddacía oddací
list.
předem.
Přije
jednání
nutné předložit
občanský
list.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

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

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Číslo telefonu

Číslo telefonu:

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

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

..............………………………………………

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

…………………………
Podpis
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V Klášterní zahradě se bude hrát, zpívat i tančit
Druhý červnový víkend se zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni otevřou široké veřejnosti. Ve dnech 11. a 12.
června se zde již po čtvrté odehraje Víkend otevřených zahrad. Program bude letos v mnohém mimořádný. Tradiční bylinnou čajovnu,
přednášky a výtvarné dílny doprovodí speciální hudební vystoupení,
taneční zábava či tematické výstavy a chybět nebude ani vzácná návštěva kardinála Duky. Část programu se tentokrát odehraje i v parku před kostelem. Akci připravuje
Masarykova základní škola, Klášter dominikánů Plzeň a spolek Pěstuj prostor za podpory
MO Plzeň 2 – Slovany
a Nadace Proměny
Karla Komárka.
V rámci zahajovacího sobotního dopoledne bude odhalena
a vysvěcena nová socha Panny Marie Naslouchající kardinálem Dominikem Dukou. Dále bude veřejnosti představena výstava mapující historii Jiráskova náměstí s názvem Paměť,
do jejíchž příprav se
zapojili žáci Masarykovy základní školy
a studenti Církevního
gymnázia v Plzni. Ti
si pro Víkend otevřených zahrad přichystali také doprovodný program v podobě
komentovaných prohlídek, her a dalších
aktivit pro děti i dospělé. „Žáci naší školy připravují program
v Klášterní zahradě již několik let.
Letos se vytvořila skupina pátračů
po historii náměstí. Pod vedením odborníků se zabývali archivními fotograﬁemi, setkáními s pamětníky a
také se sami zamýšleli nad budoucí
úpravou náměstí. S výsledky jejich
práce se setkáte právě během Víkendu otevřených zahrad,“ doplnil ředitel Masarykovy základní školy Antonín Herrmann.
Zajímavý hudební zážitek slibuje
netradiční spojení dětského pěveckého sboru Masarykovy základní
školy s klatovskou ska-funkovou
kapelou Třískáč. V sobotní podvečer se představí pražské jazzové trio
pod vedením Štěpánky Balcarové. Mladá skladatelka, trumpetistka a zakladatelka mezinárodního
kvintetu Inner Spaces, oceněného
prestižní cenou Anděl, je v současné době průkopnicí originální české jazzové tvorby. Vede několik hudebních projektů, komponuje vlastní skladby a pravidelně vystupuje
i v zahraničí. V Plzni se narodila,

Program akce:
sobota 11. června (09.00 – 01.00)
09:00 slavnostní zahájení (P)
09:45 vernisáž výstavy „Paměť“ (P)
10:00 komentovaná prohlídka výstavy (P)
10:30 svěcení sochy kardinálem Dukou (Z)
11:00 sbor MZŠ Beránci a kapela Třískáč (Z)
13:30 „pátrací“ a jiné hry s žáky (Z, P)
14:30 přednáška o bylinách s RNDr. Chocholouškovou (Z, MZŠ)
16:00 Štěpánka Balcarová Trio (Z)
18:00 mše svatá (K)
19:00 Swing Kiss – taneční lekce a tančírna (Z)
neděle 12. června (10.00 – 16.00)
10:30 přednáška o bylinách s RNDr. Chocholouškovou (Z, MZŠ)
11:00 „pátrací“ a jiné hry s žáky (Z, P)
14:00 jazzkvartet (Z)
15:00 komentovaná prohlídka výstavy (P)
legenda:
(Z) v Klášterní zahradě
(P) v parku před kostelem
(K) v kostele P. Marie Růžencové
(MZŠ) v Masarykově základní škole

a proto se sem často vrací, hrát tu
však bude po čtyřleté pauze a v této sestavě vůbec poprvé. Tečkou za
kulturní částí programu bude nedělní koncert v podání jazzkvartetu, tvořeného nadanými studenty
plzeňské a pražské konzervatoře.
Sobotní večer bude patřit také
tanci. Tančírna Swing Kiss nabídne účastníkům hodinovou lekci
swingu, při níž se budou moci přiučit základním krokům a kreacím
tohoto zámořského stylu. Správnou
atmosféru první poloviny minulého století podpoří oblíbená místní kapela The Dixie Hot Licks i DJ
Jakub Ivanovský. Vstupenky na
swingovou tančírnu
v Klášter ní zahradě budou k dostání v
předprodeji Plzeňské
vstupenky za 130 Kč,
nebo na místě za 150
Kč. Tančit se bude do
noci, proto by chtěli
organizátoři předem
požádat sousedy o
schovívavost.
Víkend otevřených
zahrad byl dosud jednou z mála příležitostí, kdy se mohli
lidé do běžně nepřístupného prostoru za
hradbou dominikánského kláštera podívat. V uplynulých letech se tak víkendové
akce zúčastnilo i více
než dva a půl tisíce
návštěvníků. Situace se ale brzy změní.
„Prostor Jiráskova
náměstí se díky grantové podpoře Nadace
Proměny Karla Komárka, města Plzně
a Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po několika desetiletích dočká
rekonstrukce. Součástí projektového
záměru je také trvalé zpřístupnění
Klášterní zahrady veřejnosti,“ říká
architekt Marek Sivák ze spolku
Pěstuj prostor, který se na projektu od začátku podílí.
Po celou akci v zahradě probíhá:
výstava „Paměť“ ve spolupráci s Masarykovou základní školou a Církevním gymnáziem, výstava bylin
a léčivých rostlin, bylinná čajovna,
prodej bylin a léčivých rostlin Kotvičníkové farmy, prodej výrobků
chráněné dílny Exodus, výtvarná
dílna MZŠ, výstava fotograﬁí žáků
MZŠ, výstava výtvarných děl studentů SSUPŠ Zámeček, ukázka školní bylinné a zeleninové zahrady.
Záštitu nad akcí převzal starosta Ing. Lumír Aschenbrenner, akce je součástí projektu Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni.
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Veřejná architektonická soutěž na obnovu
Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni
Nadace Proměny Karla Komárka ve spolupráci s Plzní vyhlašuje veřejnou dvoukolovou architektonicko-urbanistickou soutěž Cena Nadace Proměny 2016.
Předmětem je návrh kompletní
revitalizace Jiráskova náměstí,
které je historickým centrem plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany. Architekti se zaměří nejen
na samotné náměstí ale i na nově zpřístupňovanou klášterní zahradu a sportovní areál TJ Sokol. Stěžejní část vybraného návrhu se bude návazně realizovat
díky nadační podpoře. Výsledky
architektonické soutěže budou
známy na podzim.
„Očekávám, že se z Jiráskova náměstí stane po letech místo, které
budou lidé s oblibou vyhledávat,“
shrnuje hlavní cíl projektu místostarosta plzeňského obvodu Slovany Jan Fluxa. Ředitelka nadace Jitka Přerovská k tomu doplňuje: „Věřím, že se náměstí promění v
živý uzel občanské pospolitosti, kde
bude příjemné být bez ohledu na
věk, ať jste školák, puberťák, farník, místní obyvatel nebo náhodný
návštěvník.“
Cílem architektonické soutěže
Cena Nadace Proměny 2016 je nalézt co nejlepší funkční a estetické
řešení Jiráskova náměstí s přesahem do navazujících prostranství
a současně maximálně využít společenský potenciál prostoru. Soutěž
se vyhlašuje jako veřejná, dvoukolová. Termín pro odevzdání sou-

těžních návrhů v prvním kole byl
6. června. První kolo je anonymní, účast ve druhém kole je spojena
s prezentací jednotlivých návrhů
před porotou složenou z nezávislých odborníků, zástupců města a
nadace. Konečné výsledky budou
známy letos na podzim, kdy celou soutěž završí veřejná výstava

Plzeň, TJ Sokol Plzeň V., Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně a
Nadace Proměny Karla Komárka.
Soutěžní zadání pro architekty, které z této ojediněle široké spolupráce
vzešlo, zahrnuje výsledky participativního plánování s místní veřejností, realizovaného v předchozích letech.

všech návrhů.
Veškeré podrobnosti a podklady
k soutěži jsou dostupné na webových stránkách nadace: http://cena-nadace-promeny-2016.nadace-promeny.cz
Soutěž je součástí rozsáhlého
projektu, který stojí na spolupráci Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj
prostor, Kláštera dominikánů Plzeň, Masarykovy základní školy

Záměrem celkové proměny Jiráskova náměstí je podtrhnout hodnotný urbanistický charakter a historickou atmosféru místa, vrátit do
lokality běžný život a také podpořit činnost a větší propojení aktivních skupin v rámci zdejší komunity. Součástí projektu je i zpřístupnění klášterní zahrady iniciované žáky základní školy, která
na náměstí sídlí. Právě jejich podnět před čtyřmi lety celý projekt

Jak s cestovními doklady pro děti
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i
vyřizování cestovních dokladů. Co
vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i
děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do
hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v
roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na
zápis v cestovním dokladu rodiče.
Pro rodiče to ovšem neznamená, že
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do

15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a
Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do
30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo
občanského průkazu pro dítě do 15
let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem

zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má
dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady.

odstartoval.
Jitka Přerovská zmiňuje také inovativní potenciál projektu: „Očekáváme, že soutěž bude pro architekty příležitostí uplatnit v návrhu
nové hospodárné přístupy a technologie šetrné k životnímu prostředí.
Celkové řešení by mělo být dlouhodobě udržitelné a zohlednit tak nejen ﬁnanční možnosti údržby, ale
také současné environmentální problémy.“ Vítána je například propracovaná koncepce hospodaření s dešťovou vodou nebo vytvoření podmínek pro vzdělávací program v klášterní zahradě zaměřený na půdu,
potraviny či vodu.
Organizace architektonické soutěže, včetně financí určených na
ceny a odměny v celkové výši 385
tis. Kč, je součástí nadační podpory
poskytované městu, která zahrnuje i odbornou konzultační podporu
během celého projektu. Maximální výše grantu, který pokryje i
část celkových nákladů spojených
s projektem, je 25 mil. Kč. Projekt
obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady dále spoluﬁnancují
statutární město Plzeň a městský
obvod Plzeň 2 – Slovany. Dokončení realizace proměny se předpokládá v roce 2022.
Projekt vloni zvítězil v grantové
výzvě programu Parky, jehož prostřednictvím Nadace Proměny Karla Komárka už od roku 2006 pomáhá
s rozvojem veřejné zeleně ve městech ČR. Cena Nadace Proměny 2016
je pátým ročníkem architektonické
soutěže pořádané pod nadací.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území -informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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Inkluze ve školství… pro koho je určena
Senátem jen velmi těsně prošel
školský zákon. Jeho obsahem jsou
nejen přijímací zkoušky na střední
školy, maturita z matematiky, předškolní vzdělávání, ale také sjednocení plateb na asistenty a pomoc rodičům, kteří se navzdory postižení
svých dětí rozhodli, že jejich děti nastoupí do klasických škol.
Toto téma je dnes velmi skloňované, ačkoliv se jedná o záležitost,
která se v našem školství objevuje
již více než deset let. Pokud se Vaše dítě setkalo ve škole se spolužákem, který má při vyučování k dispozici asistenta, ví, jak těžké to takový spolužák nebo spolužačka ve
standardní třídě má.
Záměr EU i našeho dotčeného ministerstva je zřejmý. Umožnit rovnocenné vzdělání pokud možno všem.
Tento přístup je zajisté správný. V
reálné praxi ale právě zde docházíme ke stálému střetu mezi rodiči
žáků dětí jakkoli handicapovaných
a rodičů těch ostatních. Věřím tomu, že každý, kdo vychovává dítě,
chce pro něj pouze to nejlepší. Jedním faktorem této snahy je umožnit
mu to nejlepší možné vzdělání. Na
druhé straně argumenty rodičů dětí, které spolužáka s postižením ve
své třídě mají, jsou také opodstat-

něné. Mezi ně patří především přizpůsobení se většiny tempu, kterým
je probíráno učivo s ohledem na nejslabšího ve třídě. Tento argument
hraje svoji roli i při rozhodování se
rodičů pro umístění dětí na víceletá gymnázia. Na základě obou názorů je nutné zamyslet se nad tím,
komu má inkluze prospět a kdo z ní
má proﬁtovat.
Jedná se především o hendikepované dítě. To by mělo získat tím, že
je zařazeno do klasické třídy, určitě i pocit rovnocennosti, zvýšení
možností společenského uplatnění,
ale také to, co je pro každé dítě při
prožívání dětství a dospívání z jeho pohledu to nejdůležitější, tedy
mít kamarády, být uznáván spolužáky, mít možnost zasahovat do života třídy, vycházet z pocitu, že moje názory mají mezi spolužáky váhu
a že nejsem vyřazován z kolektivu
a především, nejsem terčem posměchu. Vyrovnaná psychika dítěte, jeho zdravé dětství a dospívání je ten
nejsilnější argument a měl by být
řádně zvážen především rodiči, kteří se rozhodují, zda dítě zařadit do
klasické třídy nebo využít jiných forem škol, např. praktických.
Setkala jsem se s několika případy, kdy dítě, ačkoliv navštěvovalo

standardní základní školu a nějakým způsobem ji zvládalo, nemělo
vzhledem ke svému postižení možnost nikterak vyniknout mezi svými spolužáky. Pocit osamělosti, nedocenění, nemožnost upoutat pozornost školními výsledky často
vede k tomu, že dítě upoutává pozornost jinak, např. vyrušováním.
Časté bývá záškoláctví. Toto prostředí je také ideálním podhoubím
pro šikanu, která se stále častěji v
našich školách objevuje. Měla jsem
možnost vidět děti, které po odchodu do škol se speciálními a individuálními programy doslova rozkvetly.
Ve třídách, kde je okolo deseti žáků, má pedagog více času věnovat
se každému žákovi a samozřejmě
v tomto prostředí panuje obrovská
solidarita i vzájemná podpora mezi samotnými žáky.
Nechci v žádném případě paušalizovat. Určitě existuje inkluze fungující a děti jsou šťastné a spokojené.
Chci jen rodiče upozornit na rizika, která mohou nastat, pokud svoje dítě přecení. Nemůžeme chtít,
aby každé dítě mělo vysokoškolské
vzdělání, pokud na to nemá schopnosti a ví, že by ho v budoucnu práce odpovídající tomuto vzdělání ani
nebavila.

Umožněme našim dětem šťastné
a spokojené dětství. Vždyť nikdo z
nás neví, co pro ně bude jednou v
dospělosti prioritní, naším vkladem
jako rodiče by mělo být především
vychovat po všech stránkách vyrovnaného, slušného člověka s možností společenského uplatnění.
Dagmar Terelmešová,
senátorka v obvodu č. 7 Plzeň-jih
terelmesovad@senat.cz,
733 698 631 a facebookové stránky

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

ZDARMA

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

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

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

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

Bližší informace:
Tel: 377 482 150 , mobilní tel: 724 359 529 - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz
www.osona.cz
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Studenti v roli zastupitelů Jarní úklid už počtvrté
Na Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se ve dnech 17. a 20.
května uskutečnila akce s názvem
Municipalita 3, kterou pořádal spolek Mladí občané. Ten vznikl především v reakci na neustále slábnoucí vztah občanů k veřejnému dění,
a proto se snaží prostřednictvím
svých projektů pro středoškolské
studenty vzbudit jejich zájem a snahu diskutovat o problémech.
Účelem projektu Municipalita
3 je pak představit studentům téma místní samosprávy a fungování místního zastupitelstva prostřednictvím zjednodušené simulace, které se studenti sami aktivně účastní.
Celý projekt zahájil v úterý 17.
května na Úřadu městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany místostarosta Jan
Fluxa krátkým proslovem za přítomnosti místostarosty Plzně 3 Radoslava Škardy a 27 studentů z Církevního gymnázia v Plzni. Následovalo rozdělení žáků do jednotlivých
ﬁktivních klubů a představení jednacího řádu samotnými organizátory. V druhé části prvního dne bylo
úkolem studentů přijít s vlastními
návrhy. Například, co je z jejich pohledu v daném obvodě třeba změnit,

předělat či renovovat. V závěru se
konala zkouška simulace jednání a
došlo i na volbu starosty.
Druhý den v dopoledních hodinách byl ještě prostor pro doladění
řádné formulace myšlenek studentů do návrhů usnesení, přesně tak,
jak je stanoveno v jednacím řádu.
Poté následoval stěžejní bod celého
projektu, a to samotná simulace jednání. Byť byla z počátku znát na studentech rozpačitost, po chvíli se do
role zastupitelů dokázali vžít a bylo možno pozorovat velkou snahu a
odhodlání přesvědčit ostatní zastupitele o nutnosti odsouhlasit právě ten návrh usnesení, který daný
klub předložil. Mezi těmi nejdiskutovanějšími návrhy bylo například
zavedení veřejného internetového
připojení, bezbariérové přístupy
do základních škol a školek, častější svoz odpadu nebo prodloužení intervalů na semaforech.
Vyvrcholením celého projektu bude oﬁciální předání studentských
návrhů usnesení zástupcům městského obvodu, kteří je převezmou
k dalšímu projednání.
Milada Tušlová,
spolek Mladí občané

Do celostátní a mezinárodní aktivity „Ukliďme svět“ a „Ukliďme
Česko!“ se v polovině dubna zapojila také Nová Akropolis Plzeň, která
uklízela břehy podél řeky v rámci
své ekologické akce. V odpoledních

hodinách se sešlo u Papírenské lávky 35 dobrovolníků, kteří se rozhodli uklidit 4 km úsek břehů řeky včetně pěších stezek od mostu Milénia
až k Doudlevecké lávce.
Navzdory tomu, že počasí bylo náladové, nikoho z účastníků to neodradilo, a tak se podařilo uspořádat
již čtvrtý ročník jarního úklidu této

oblasti. Dobrovolníci pilně pracovali po obou březích řeky celé odpoledne. Během úklidu se našlo ledaco od běžných PET lahví až po pneumatiky, stavební odpad či zbytky nábytku. Pracovalo se ve třech skupinách, které v rojnici
sbíraly odpad a ten,
kdo si chtěl protáhnout nohy, svážel
na kole se zapřaženou kárkou pytle s
odpadem ke kontejneru.
Je povzbudivé, že
díky pravidelnému
úklidu se každoročně shromáždí o trochu méně odpadu,
letos to byla „jen“
jedna tuna odpadu
oproti 8 tunám v roce 2013.
Organizátoři z Nové Akropolis velmi děkují úřadu
městské části za podporu, pytle a
kontejner, poděkování patří také
všem zúčastněným dobrovolníkům
a zvláště dětem z dětského domova
Domino Plzeň.
A samozřejmě příští rok budeme
uklízet znovu, takže se budeme těšit na shledanou!

Břehy Radbuzy jsou opět čisté
V rámci akce „Ukliďme Česko!“
se k dubnovému úklidu břehů Radbuzy přidala také Studentská dobrovolnická nezisková organizace
ESN Pilsen, z. s., která pomáhá zapojovat zahraniční studenty do života v Plzni. Uklízeli nejen Češi,
ale také zahraniční studenti z pro-

gramu Erasmus+ ze Západočeské
univerzity. Zapojilo se přibližně 30
účastníků (většina z řad studentů),
bohužel, ne všichni mohli zůstat
až do konce, kdy byla pořízena společná fotograﬁe. Na závěr bylo pro
účastníky připraveno malé pohoštění v hospůdce U Pechtů.

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni...
V Plzeňské sportovní hale TJ Lokomotiva startuje 15. června již tradiční výstava stanů a spacích pytlů.
Kromě nich tu samozřejmě najdete
i karimatky, batohy, kempingový nábytek a další doplňky zpříjemňující
pobyt v přírodě.
Ať už míříte do kempu, na vodu,
do hor nebo třeba jen na festival, z
téměř stovky postavených stanů si
pohodlně vyberete ten, který vám
bude nejlépe vyhovovat.
Můžete se samozřejmě těšit na
různé akční a výstavní slevy a už

neodmyslitelný „outlet“ turistického oblečení a obuvi. Výstava potrvá do 24. června, a to denně od 11
do 18 hodin. V sobotu 25. 6. pak na
vás od 9 hodin čeká velký výprodej
vystaveného zboží. Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud potřebujete stan hned, nebo se na výstavu nedostanete, nezoufejte. Vystavovaný sortiment je
možné zakoupit za výstavní ceny už
teď v obchodě LIMAN SPORT, Slovanská 31 v Plzni nebo na
www.limansport.cz

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu
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