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Jiráskovo náměstí
v Plzni znovu ožije!
Klášterní zahrada i park před
klášterem nabídnou den plný her
a zábavy.
Zahrady dominikánského kláštera
na Jiráskově náměstí v Plzni se letos
již podruhé otevřou široké veřejnosti. V sobotu 10. září se zde od 11 hodin
koná sportovně-herní den nazvaný
„Jiráskovo náměstí žije“. Program
bude i tentokrát mimořádný. V parku před Klášterem proběhnou tvůrčí
a zdravovědné disciplíny, v zahradě
si návštěvníci budou moci vyzkoušet
rozličné skautské úkoly a později se
i zapojit do netradičního fotbalového turnaje. Den plný zábavy završí
koncert pod širým nebem.
„Akce se koná v rámci přípravy rekonstrukce Jiráskova náměstí. Snažíme se tímto způsobem podpořit a
rozvinout aktivity, které se zde již
dříve konaly, a zároveň posílit spolupráci místních organizací,“ říká ar-

chitekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který se na projektu od
začátku podílí.
V parku před klášterem bude na
účastníky čekat několik druhů zastavení s naučně-zábavnými úkoly,
o jejichž přípravu se postará Akademie nadání a vzdělávací centrum
Edukuj. Na zdravovědných stanovištích se potkají s poraněnými pohádkovými postavami, které potřebují ošetřit. U odpočinkových zastavení budou připraveny tvořivé dílny, kde si návštěvníci vyrobí malý suvenýr – mandaly sypané barevným pískem nebo raketu z PET
lahve, kterou si mohou vystřelit do
vzduchu. Nebudou chybět ani pohybové úkoly, jako je překážková dráha, skákání panáka, hry se švihadlem a míčem nebo dnes již takřka
zapomenuté cvrnkání kuliček.

Oznámení
o době
a místě konání
j Ragby
našlo
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Vážení spoluobčané,
přesto, že si s námi letošní léto tak trochu
zahrává a téměř nikdy není jisté, jestli přijde déšť či bude celý den svítit slunce, věřím, že si tyto dny dokonale užíváte. Ať už
je to někde na dovolené nebo jenom doma,
nasávejte skvělou atmosféru, kterou vám
tyto dny nabízejí.
Ani v průběhu letních měsíců a dovolených se ale činnost
na obvodním slovanském úřadu nezastavila. Mimo obvyklých agend, které úřad vykonává průběžně celý rok, zasedla 18. července Rada městského obvodu a mezi jinými body
schválila také vítěze výběrového řízení na další etapu rekonstrukce Kulturního domu Šeříkova. Rekonstrukci zázemí pro účinkující na velkém sále a rekonstrukci celého 2 NP.
Nově vybudovaná šatna se sprchou, nové WC, rekonstrukce zrcadlového sálu, propojovací chodba. Celá akce za 5 090
048,- Kč by měla být hotova do 14. října tohoto roku.
Na viděnou v Šeříkovce či kdekoliv jinde se těší
Lumír Aschenbrenner,
starosta

pokračování na str. 4

Božkovský ostrov je pro občany, nikoliv pro vandaly
Již několik let obvod Plzeň 2 –Slovany cíleně revitalizuje pozemky
zapůjčené od TJ Božkov na tzv. Božkovském ostrově na konečné trolejbusové linky č. 12. Od roku 2010, kdy
byla podepsána smlouva o výpůjčce těchto pozemků jsme za nemalých ﬁnančních nákladů vybudovali
pro občany in-line dráhu, pěší stezky s cvičebními stroji, cyklostezku
s novou lávkou pro přístup z ulice
K Jezu, parkoviště pro návštěvníky a vodní průleh s dětskými vodními prvky.
Právě poslední jmenovaná stavba nám velmi leží na srdci, protože
ani ne po ročním provozu ji někteří návštěvníci devastují. Ráz ostrova umocňuje kouzelný umělý potůček, v němž klokotají vodní mlýnky
a na vyvýšeném ostrůvku si mohou

malí návštěvníci vyzkoušet systém
Archimédova šroubu. A právě zde,
kde je předpoklad, že bude velká
návštěvnost dětí s ohledem na přítomnost vody, se někteří pustili do
rozebírání kamenného ostrůvku.
Poházené poměrně velké kameny
a díry po nich jsou velkým nebezpečím pro hrající si děti. Apelujeme na vás, na všechny ty, kteří si na
ostrov jdou odpočinout nebo jen někoho doprovázejí, na rodiče dětí a
všechny návštěvníky ostrova, aby
zanechali ostrov po svém odchodu tak, jak jej nalezli při příchodu.
Tento sportovně relaxační areál
jsme vybudovali pro váš odpočinek,
pro vás, kteří chtějí aktivně odpočívat v krásné přírodě a nikoli pro ty,
kteří sem zavítají s úmyslem ničit
práci druhých.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 21. 6. 2016
ZMO přijalo celkem 25 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2016;
- schválilo poskytnutí dotací z
rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany pro
22 žadatelů v celkové výši 239.620,Kč;
- souhlasilo s návrhem Vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeﬁcientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, s účinností od
1. 1. 2017;
- souhlasilo se svěřením nemovitého majetku Relaxační park
„Chvojkovy lomy“ do trvalé sprá-

vy MO Plzeň
2 – Slovany;
- vzalo na
vědomí informativní zprávy:
- Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2
– Slovany od
počátku roku 2016, včetně investic
v budovách MŠ;
- Zhodnocení provozu KD Šeříková, včetně dalších záměrů;
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
04-06/2016;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
04-05/2016;

Plzeňskou kartu dobijete i na radnici
PMDP a. s. a MO Plzeň 2 – Slovany uzavřely smlouvu, díky které budou moci uživatelé Plzeňské karty
(PK) využívat nové místo pro dobíjení i další služby, a to přímo v Úřadě městského obvodu (Koterovská
83, Plzeň). Pro sběr žádostí o výměnu či vystavení nové PK a dobíjení karet je vyhrazena přepážka
číslo 3 v kanceláři 007 v přízemí budovy.

Občané budou moci určenou přepážku využít k:
- podání žádosti o výměnu PK
- podání žádosti o vydání nové PK
- dobíjení předplaceného časového kupónu a elektronických peněz
na PK
Při dobíjení Plzeňských karet bude zatím možné platit pouze hotovostně. Služba bude veřejnosti dostupná od 15. 8. 2016.

Vzpomínka na Miladu Horákovou
a Heliodora Píku

Během komunistického režimu
přišly o život osobnosti, jejichž památku si na Slovanech každoročně
připomínáme. I letos byly položeny
květiny k pomníku Milady Horákové před 21. ZŠ a k pomníku Heliodora Píky na náměstí Generála Píky.
Od popravy političky Milady Horákové uplynulo již 66 let a lidé na
její tragický osud stále vzpomínají. Památku této slavné ženy na
Slovanech uctil místostarosta MO
Plzeň 2 Slovany Jan Fluxa a k pomníku, který byl před 21. ZŠ instalován v loňském roce, položil květinový věnec.
Během pietního aktu u pomníku
na náměstí Generála Píky se vzpomínalo na tehdejší dobu, kdy lidé
žili bez svobody a demokracie. Pa-

mátku generála Píky přišel za MO
Plzeň 2 – Slovany uctít starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta Jan Fluxa.
Generál Heliodor Píka byl popraven v borské věznici za totalitního
a stalinistického režimu před 67 lety. Absence spravedlivého procesu a
neúcta k lidskému životu jsou důvodem, proč Heliodor Píka tehdy přišel o život.

Místostarosta Jan Fluxa pokládá věnec k pomníku generála Píky na Ústředním
hřbitově
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 15. 6. 2016
RMO přijala celkem 12 usnesení, z nichž vybírám:

movitých věcí, s účinností
od 1. 1. 2017;

- souhlasila s provedením rozpočtového opatření č. 6/2016, které spočívá v odvodu ﬁnančních prostředků z investičních fondů mateřských
škol a souvztažném navýšení kapitálových výdajů rozpočtu odboru
majetku a investic ÚMO P2 na doﬁnancování akce „Instalace videovrátných ve čtyřech MŠ a čtečky čipů do jedné MŠ“;

- schválila
smlouvu o poskytnutí celoroční údržby s fir mou
OŠTĚP PlPhDr. Jan Fluxa,
zeň s.r.o., Slomístostarosta
vanské údolí
MO Plzeň 2-Slovany
27, 318 02, IČ
63509458, na
údržbu plochy podél pěšího propojení U Ježíška – Mikulášská;

- souhlasila s návrhem Vyhlášky
statutárního města Plzně o stanovení koeﬁcientu pro výpočet daně z ne-

- souhlasila s bezúplatným pře-

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

vodem nákladního speciálního automobilu
IVECO DAILY
50C15V, RZ: 2P0
8440, z HZS Plzeňského kraje
do majetku Statutárního města Plzeň, MO
Plzeň 2 – Slovany, pro potřebu JSDH Plzeň
Hradiště;

Jednání RMO dne 18. 7. 2016
RMO přijala celkem 3 usnesení,
z nichž vybírám:

- schválil a u z av ře ní smlouvy o
dílo na dodavatele stavby
„KD Šeříková – r e ko n strukce zázemí IV. etapa“
s uchazečem,
Mgr. Pavel Janouškovec,
který předložil
místostarosta
ve výběrovém
MO Plzeň 2-Slovany
řízení nejnižší nabídkovou
cenu, tj. SILBA-Elstav s.r.o., Letkov 155, 326 00 Plzeň, IČ 643 58 844,
s nabídkovou cenou 5.090.047,90 Kč
včetně DPH;

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.

Ohlédnutí za rokem 2011
NAPSALI NÁM

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

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vůbec 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 snažit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou tématikou, exkurze, vycházky i masáženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Porodnice na Slovanech“ a převedení na dům pro seniory.
Máme výborné zázemí na našem ÚMO 2, kde jsme vlastně jako 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 poštovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat činnost za rok 2011 na výroční členské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomínky. 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 připomenout slova Karla Čapka: „Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“
Ludmila Ševčíková

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

Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen proVážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt,
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou teleKomise bezpečnosti a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můbezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Božkovský ostrov zaplnili
nejen milovníci rockové hudby
Den Slovan po letech změnil své dějiště a z Chvojkových lomů se přesunul
na Božkovský ostrov. Areál Božkovského ostrova poskytl návštěvníkům příjemné prostředí uprostřed zeleně, kde si mohli naplno vychutnat přichystaná hudební vystoupení.
I letos se program nesl v duchu rockové muziky a představily se kapely Vizír,
Sifon a Palice. Na scéně se objevili ale také sólisté pěveckého sboru Andílci.
Den Slovan se uskutečnil v sobotu 25. června a dorazil také místostarosta
MO Plzeň 2 – Slovany Roman Andrlík, který si spolu s dalšími návštěvníky
nenechal ujít jedinečný hudební zážitek z této akce.

Jiráskovo náměstí v Plzni znovu ožije!
dokončení ze str. 1

výstavu mapující historii Jiráskova náměstí s názvem Paměť, do jejíchž příprav se zapojili žáci Masarykovy základní školy a studenti Církevního gymnázia v Plzni,
proběhne i komentovaná prohlídka výstavy.
Přestože myšlenka obnovy Jiráskova náměstí je stará již něko-

Klášterní zahrada nabídne pestrý program v duchu skautských
zážitkových her. Ty pro veřejnost
připraví chlapecký oddíl Pardi ve
spolupráci s dívčím oddílem Fénix.
Účastníci budou mít příležitost
ochutnat „hady“ opečené na ohni,
vyzkoušet střelbu ze vzduchovProgram akce:
ky a luku nesobota 10. září (11.00 – 21.00)
bo zažít pravý
rytířský souboj
11:00
zahájení, hry a jiné aktivity:
s vlastnoručně
stanoviště pro kreativní tvoření (P)
zdravovědné stanoviště (P)
vyrobeným mestanoviště s rébusy a kvízy (P)
čem. Při plnění
stanoviště s úkoly a překážkovými aktivitami (P)
aktivit v parku
stanoviště BESIP (P)
i v zahradě mostanoviště se střelbou z luku (Z)
hou hráči sbírat
stanoviště se střelbou ze vzduchovky (Z)
razítka a získat
stanoviště pro opékání „hadů“ (Z)
pak odměnu.
stanoviště s rytířským soubojem (Z)
Od 17.30 hostanoviště pro výrobu meče (Z)
din také začne
netradiční přá13:00, 15:00, 17:00 odpalování ručně vyrobených raket (P)
telský fotbalo16:00
komentovaná prohlídka výstavy (P)
17:30
fotbalový mač (Z)
vý zápas, kte19:00
koncert kapely Caleja (Z)
rý organizuje
SPOLEČNOST
legenda:
(Z) v Klášterní zahradě
(P) v parku před kostelem
TADY A TEĎ
ve spolupráci
se spolkem Pěstuj prostor. Ke hře lik desítek let, projekt na jeho rese může přihlásit každý, ale po- konstrukci byl naplno zahájen až v
zor – míst pro zájemce je omeze- minulém roce. Dodat ztracený lesk
né množství. Smyslem tohoto pro- a architektonickou kvalitu zašlégramu je propojit prostřednictvím ho místa se Městský obvod Plzeň
sportu různé skupiny návštěvní- 2 – Slovany snaží spolu se spolkem
ků i obyvatel. Den plný her a zába- Pěstuj prostor, Klášterem dominivy nakonec vyvrcholí koncertem kánů Plzeň, Masarykovou základní
Caleja pod širým nebem Klášter- školou a Nadací Proměny Karla Koní zahrady.
márka. Na podzim 2016 se uskutečPo celý den bude zajištěn prodej ní i 2. kolo architektonické soutědrobného občerstvení. Návštěvní- že na obnovu náměstí a představeci si mohou zároveň prohlédnout ní jejích výsledků veřejnosti.

Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky

CZ.1.14/3.1.00/11.02186 „Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje cestovního ruchu“
CZ.1.14/3.1.00/23.02638 „Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov

Diakonie ČCE – středisko západní
Čechy (dále jen „Diakonie Západ“) je nestátní, nezisková, veřejně prospěšná organizace, která poskytuje sociální služby v Plzeňském kraji. Zabýváme se také vyhledáváním,
náborem, školením a vysíláním
dobrovolníků do jednotlivých služeb Diakonie Západ.
Dobrovolnický program s názvem
„Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky“ je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR. Naším dobrovolníkem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let.
Ke každému zájemci o dobrovolnictví přistupujeme individuálně,
a tak má každý možnost vybrat si
zařízení a činnost, do které má chuť
přispět svou aktivitou. Dobrovolnický program Diakonie Západ je ﬂexibilní. Dobrovolník může docházet
pravidelně a dlouhodobě do některé z našich služeb, nebo přijít třeba jen jednou a pomoci nám s akcí
pro veřejnost.
Náplní činnosti dobrovolníka mů-

že být přímá práce s našimi klienty, a to zejména v rámci volnočasových aktivit, nebo takzvaný výkon jednoduchých činností. Jedná
se o manuální výpomoc, jako je péče o zahradu, dokončování výrobků našich klientů, úprava/výzdoba prostor apod.
V současné době hledáme dobrovolníky například do Stacionáře
Človíček pro osoby s postižením,
do Klubu Atom pro děti a mládež a
do Adite pro náhradní rodiny. Vítáme každého zájemce, který má čas a
chuť někomu pomáhat. Každý dobrovolník projde školením a činnost
vykonává pod dohledem zkušeného
pracovníka.
Dobrovolníky přijímáme do většiny našich služeb v průběhu celého roku.
V případě zájmu o dobrovolnictví
nebo doplňující informace se obracejte na koordinátorku dobrovolníků Bc. Veroniku Kapounovou,
dobrovolnik.zapad@diakonie.cz,
739 946 604, www.diakoniezapad.cz.
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Klášterní zahrada přilákala tisíce návštěvníků
Víkend otevřených zahrad se
již v zahradě dominikánského
kláštera stal tradicí, letošní ročník však byl v mnohém výjimečný. Nejen pestrý program, ale i
slunečné počasí, přilákaly téměř
3 000 lidí. Na své si přišli milovníci historie, bylinek, hudby i
tance. Víkend po sobě zanechal
kromě příjemných vzpomínek v
myslích návštěvníků i hmotnou
upomínku – sochu Panny Marie
Naslouchající. Slavnost společně uspořádaly Masarykova základní škola, Klášter dominikánů Plzeň a spolek Pěstuj prostor
za podpory MO Plzeň 2 – Slovany a Nadace Proměny Karla Komárka.

zahrady v Plzni. Jeho cílem je vedle fyzické proměny veřejných prostranství i oživení místního komunitního a kulturního života.
„Když se před lety žáci naší školy
přihlásili do projektu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor s
návrhem na zpřístupnění Klášterní zahrady veřejnosti, nikdo z nás
opravdu netušil, že tento nápad pomůže iniciovat rekonstrukci celého
náměstí v hodnotě 110 mil korun,“
uvedl ředitel Masarykovy základní
školy Antonín Herrmann.
Součástí programu byla vernisáž a komentovaná prohlídka velkoplošné výstavy Paměť umístěné
před budovou kláštera. Studenti
Církevního gymnázia a Masarykovy základní školy pod vedením HeČtvrtý ročník akce, která se tento- leny Dientsbierové Šimicové veřejkrát rozšířila i za zdi zahrady, se ko- nosti představili tento dlouhodobý
nal v rámci rozsáhlého projektu Ob- projekt, v rámci kterého dokumennova Jiráskova náměstí a Klášterní tují historii náměstí. U příležitosti slavnostního víkendu si
pro návštěvníky připraviFoto: Alan Novak
li sérii vzdělávacích her
a kvízů. Výstava vzbudila velký ohlas nejen mezi
pamětníky. Někteří z nich
hýřili vzpomínkami – třeba na návštěvu cirkusu,
kdy si akrobatka natáhla
lano z kostelní věže a procházela se po něm nad náměstím. Výstavu si zájemci mohou prohlédnout až
do podzimu.
Zlatým hřebem dopoledního programu bylo odhalení sochy Panny Marie Naslouchající, kterou vytvořila studentka ZČU Adéla
Kristejnová. Socha bude
umístěna do niky ve fasádě kláštera, jež zůstala nevyužita od doby jeho založení, tedy po dobu 113 let.
Pannu Marii během slavnosti vysvětil vzácný host
- kardinál Dominik Duka,

Výtěžek z Hrakuléta pomohl
ženě s těžkým osudem
Tradiční letní kino na Plovárně v
Hradišti pořádala T. J. Sokol PlzeňHradiště v termínu 10. – 18. 6. 2016 a
návštěvníkům přichystala opět rozmanité ﬁlmové zážitky. Na své si
přišli příznivci zahraničních ﬁlmů
u snímku Americký sniper či Velký Gatsby, ale promítala se i česká
klasika Kulový blesk nebo novinka Lída Baarová. Ti nejmenší byli potěšeni zase pohádkou Ledové
království.
O co méně přálo Hrákulétu počasí, což negativně ovlivnilo návštěvnost, o to větší částky dávali

návštěvníci jako dobrovolné vstupné. Na něm vybrali hradišťští bezmála 14 tisíc korun. Štědří sponzoři
Jan Motlík, Jan Spour, Martin Hrubý, Jan Maxa, Libor Valeček, Alena
Hornyová a T. J. Sokol Plzeň-Hradiště tuto sumu ještě navýšili a celková částka se vyšplhala na 40 tisíc
korun. Finanční obnos se pořadatelé rozhodli věnovat své kamarádce
a dlouholeté člence Sokola Hradiště Heleně Kolářové, která se ocitla
v těžké životní situaci a je upoutána na vozík.

Foto: Alan Novak
a to za přítomnosti biskupa Františka Radkovského a převora kláštera Vojtěcha Soudského.
Další část dne se odehrála již ve
světštějším duchu. Vystoupení dětského pěveckého sboru Beránci
doprovodila klatovská ska-funková kapela Třískáč. Nejen milovníky bylinek zaujala komentovaná
procházka zahradou a přednáška
RNDr. Chocholouškové. Večer pak
byl věnován hudbě a tanci. Na svou
rodnou půdu se po čtyřech letech
vrátila Štěpánka Balcarová – průkopnice originální české jazzové
tvorby, držitelka prestižního ocenění Anděl, která spolu se svým
triem publikum potěšila hladivými
jazzovými tóny. Na pozadí netradičně komponovaného osvětlení pak v
Klášterní zahradě zavládla taneční
atmosféra. Pod vedením lektorů ze
Swing Kiss se účastníci naučili základní swingové kroky a za doprovodu kapely The Dixie Hot Licks a
DJ Jakuba Ivanovského tančili až
do půlnoci.
V neděli se konala repríza žákovského projektu včetně „pátrací hry“

z dílny Církevního gymnázia, která
návštěvníky postupně zasvěcovala do starého příběhu dívky, jež na
náměstí tragicky zahynula. Příjemnou sváteční atmosféru do zahrady
přinesly tóny jazzového kvartetu
Kláry Heřmanové. Po celý víkend si
mohli účastníci také prohlédnout a
zakoupit léčivé rostliny z Kotvičníkové farmy nebo ochutnat bylinný
čaj od žáků Masarykovy základní
školy. Byliny vlastnoručně pěstují
ve školní části Klášterní zahrady,
kterou vybudovali za podpory Nadačního fondu Zelený Poklad. Akci také doprovodila výstava žákovských fotograﬁí a výtvarných děl
studentů SSUPŠ Zámeček.
„Jiráskovo náměstí teď čeká vyhodnocení druhého kola architektonické
soutěže a představení jejích výsledků
veřejnosti, které proběhne na podzim
tohoto roku. Desátého září se také
mohou lidé těšit na další kulturní
akci – tentokrát pořádanou spíše ve
sportovně-herním duchu – nazvanou
Jiráskovo náměstí žije,“ shrnuje
další pokračování projektu Marek
Sivák ze spolku Pěstuj prostor.
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Informace k celoměstskému
systému nakládání s odpady

Kvalitní údržba zeleně záleží
i na spolupráci s občany

V souvislosti s přechodem na celoměstský systém nakládání s odpady
připomínáme, že bezplatné odložení komunálního odpadu a stavebního odpadu v rozsahu a za podmínek daných obecně závaznou
vyhláškou města Plzně č.5/2014,
v platném znění, je možno pouze
v těchto sběrných dvorech (dále jen SD): SD Jateční, SD Úněšovská, SD Edvarda Beneše a SD
Vejprnická.
V SD Lobezská může občan též bezplatně odložit biologicky rozložitelný odpad a stavební odpad v množství uvedeném v příslušné vyhlášce.

Na území 2. plzeňského obvodu se o péči o veřejnou zeleň dělí dva subjekty: Městský obvod Plzeň 2 a Správa
veřejného statku města Plzně.
Ta má na starosti péči o zeleň
ve vesnických památkových
zónách Božkova a Koterova,
park a lesopark na Homolce,
Papírenský park, Mikulášský
hřbitov, Mikulášské náměstí
a dále vybrané uzavřené vnitrobloky na Slovanech a Petrohradě. Převažujícími plochami z hlediska péče o zeleň
jsou plochy trávníku, ať už je
jeho kvalita jakákoliv.
Na výše uvedených lokalitách vesměs probíhá 5 sečí/
rok (s výjimkou Mikulášského náměstí, kde se trávník
seče 1x týdně a Papírenského parku a lesoparku Homolka, kde je naopak sečí méně).
Protože příroda nám každý
rok nachystá jiné podmínky,
ne vždy je v silách správců a hlavně ﬁrem, které zajišťují údržbu, provedení seče v optimálním termínu
vzhledem ke vzrůstu trávy.
V loňském roce v době velkého
přísušku nebylo prakticky od konce května do září potřeba sekat, naopak letošní rok ukazuje, že mnohým plochám by naopak slušelo
sečí více.
Firmy v daných lokalitách tráví
mnohdy více času, než je nezbytné
pro kvalitní provedení prací. Musí
se se stroji vracet na místa, která
z důvodu parkování nebylo možné
posekat najednou, a i tehdy nemají
záruku, že neposekané místo bude
prosté parkujících aut.

Obvod Ulice
MO 1

MO 2

MO 2

MO 3

MO 3

MO 3

MO 4

MO 5

Únšovská ulice,
Košutka 100m, od
konené autobus
30,33,40
Koterovská
ul.522/168, konená
autobusu 22, vchod
z Jasmínové ulice
Lobezská
15a,
píchod
kolem
ubytovny, smrem k
trati
Kollárova ulice

Vejprnická 28,
mezi podjezdem a
internáty

E. Beneše, Bory

Jinak sběrné dvory v našem obvodě
(SD Lobezská a SD Koterovská) fungují prakticky ve stejném režimu jako před zavedením celoměstského
systému - tj. bezplatně jsou zde odebírány nebezpečné složky komunálního odpadu a bezplatně jsou od občanů vybírána i elektrozařízení podléhající zpětnému odběru.
V určité míře lze bezplatně odložit komunální odpad i na SM Traťová (sběrné místo) v Křimicích.
Občané Plzně mohou tedy využívat všechny sběrné dvory na území města, jejich přehled připojujeme v tabulce:

Provozovatel
Telefon
(smluvní partner
spol. istá Plze)
AVE odpadové 724 033 589
hospodáství s.r.o.

Otevírací doba

ZKS a.s.

Po, St, t 8:0017:00
Út 8:00-16:00
Pá 8:00-15:00
Po-Pá 9:00-17:00

377 152 174

BIOSYSTÉM
s.r.o.

377 221 358

Rumpold-R,
Rokycany s.r.o.

----------------

Rumpold-R
Rokycany s.r.o.

602 391 107

AVE CZ
724 587 108
odpadové
hospodáství s.r.o.

Po-Pá 10:00- 17:00
Ne 13:00 -17:00

íjen až bezen:
Po-Pá: 10.00 - 17.00
hod
So 10.00 - 12.00
hod
Duben až záí:
Po-Pá: 8.00 – 18.00
hod
So: 8.00 - 12.00 hod
Po, St, t, Pá: 9.00 11.00 hod 13.00 18.00 hod
Út: 9.00 - 16.00 hod
So: 9.00 - 12.00 hod
Po-Pá: 10.00 - 18.00
hod
So: 8.00 - 13.00 hod
Ne 14.00- 17.00 hod

Jatení ul. naproti
stavebninám

ELIOD servis
s.r.o.

702 042 042

Po-Ne: 9.00–12.00,
13.00-18.00 hod

Traová

istá Plze s.r.o.

------------------

Po, St: 14:00-18:00
(zima do 17:00)
So: 8:00-12:00

Dále připomínáme, že Městský
obvod nezajišťuje již žádné služby
pro občany při nakládání s komunálním odpadem (např. systém tříděného sběru, odvoz směsného komunálního odpadu atd.), proto své
připomínky z této oblasti směřuj-

te přímo na společnost Čistá Plzeň s.r.o. (tel. č. 800 441 111), případně na Technický úřad Magistrátu
města Plzně.
Ing. Jan Vajz
OŽP

Z tohoto důvodu vás žádáme: v případě, že se vám za stěračem auta objeví informační cedulka se žádostí
o přeparkování po dobu probíhající seče, prosíme o její respektování
(zejm. se jedná o úzké uličky v Božkově: Okružní, Zahradnická, podél
Letkovské ul. a v ul. K Bukové pod
zastávkou trolejbusu). Firmě ušetříte čas, pomůžete zkvalitnit péči o
travnaté plochy a sobě můžete ušetřit nepříjemnosti spojené s poškozením svého vozu od odlétajících kamínků od sekaček.
Děkujeme vám.
Za správce sídelní zeleně
Ing. Lucie Davídková

Odložení odpadu mimo vyhrazená
místa se nemusí vyplatit
V souvislosti se zavedením integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem (dále jen ISKO
– stručná informace o tomto systému je uvedena na jiném místě tohoto zpravodaje) připomínáme, že
každý občan se z hlediska odložení
odpadu musí řídit vyhláškou statutárního města Plzně č.5/2014 v platném znění. Ta stanovuje (vyhrazuje) určená pro odkládání komunálního odpadu. Těmito místy dle této
vyhlášky jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé
složky komunálního odpadu dle čl.
3 vyhlášky a pro směsný komunální
odpad, umístěné v souladu se zvláštními předpisy,
b) sběrné dvory,
c) sběrny a výkupny odpadů,
d) jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých slo-

žek komunálního odpadu a jsou takto označena.
Z uvedeného jasně vyplývá, že odpad lze odkládat jen do odpadových
nádob (tj. na vyhrazené místo), nikoli na veřejné prostranství mimo
vlastní nádobu.
Přesto i po zavedení ISKO nadále
dochází k odkládání odpadu na veřejné prostranství u nádob, ale i v
jiných místech.
Proto opětovně upozorňujeme občany, že odkládání odpadků a odpadu
mimo vyhrazená místa je přestupkem dle § 47 odst. 1 písmeno i) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v
platném znění, a za tento přestupek
může být uložena v přestupkovém řízení pokuta až ve výši 50 000,- Kč.
Ing. Jan Vajz
OŽP
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HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ
VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
(na každém stanovišti dva kontejnery - jeden na objemný
a komunální odpad, druhý na biologicky rozložitelný)
(převzato z webových stránek společnosti
Čistá Plzeň „cistaplzen.cz“, která tuto službu zajišťuje)

MSTSKÝ OBVOD 2 – SLOVANY
NEDLE 21. srpna, 25. záí, 30. íjna

ÍSLO

LOKALITA

ULICE/UPESNNÍ

AS
PISTAVENÍ

kontejner . 1
1

Šeíkova – u fotbalového stadionu

8:00 – 9:00

2

Hradišt – za konenou MHD

9:10 – 10:10

3

Na Vyhlídce – Božkov

10:20 – 11:20

4

Hluboká – u potravin

12:20 – 13:20

5

Stední cesta – kižovatka s
Karafiátovou ulicí

13:30 – 14:30

6

Jiráskovo námstí – bývalá tona
trolejbus

14:40 – 15:40

apkovo námstí – vjezd k bývalé
porodnici

15:50 – 16:50

Tajemství vojenského kufříku
Vojenský historický
ústav Praha pro zájemce o historii z řad žáků a
studentů připravil k příležitosti 70. výročí konce
2. světové války pokračování úspěšné interaktivní
hry „Tajemství vojenského kufříku“ určené pro žáky základních a středních
škol. Martin Vachovec, Lukáš Trykar, Václav Hřebec a Markéta Klencová z 9. C z naší 21. ZŠ v
Plzni se stali na chvíli badateli, historiky a detektivy.
Hra se zaměřila na působení československých vojáků během 2.
světové války a na to, co prožíva-

li a jakých vojenských operací se
zúčastnili.
Šlo o zmapování skutečných osudů konkrétní
osoby, kterou
si soutěžící z
nabídky zvolili. Mohli
jsme si vybrat z pěti možností: Československý voják na Západě, československá vojákyně na Východě,
československý voják na Blízkém
východě a v Africe, československý
voják RAF a domácí odbojář.
Volbou pro deváťáky byl Jan Prokop, příslušník československého
zahraničního letectva na Západě. Jeho
vojenský kufřík ukrýval různé předměty a
dokumenty, které se
staly předmětem bádání žáků, ti s jejich
pomocí životní příběh zrekonstruovali.
V této národní soutěži získali naši žáci
krásné 3. místo. Diplomy a ocenění převzali 20. 6. 2016 v Praze na půdě Armádního muzea Žižkov.
Zasloužený úspěch 9.C. Zleva Vašek, Martin, Lukáš,
Mgr. B. Machová
Markéta. Foto: M. Malá 9. C

KONÁNÍ SBRNÝCH DN NA POSEKANOU TRÁVU
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NEDLE 4. záí, 23. íjna
1

Sladovnická – z Jiráskovy ulice

9:00 – 10:00

2

Sporná – Plzeská cesta

10:10 – 11:10

3

Na Vyhlídce – Božkov

11:20 – 12:20

4

Hluboká – u potravin

13:20 – 14:20

5

Stední cesta – kižovatka s Karafiátovou ulicí

14:30 – 15:30

NEDLE 28. srpna, 2. íjna, 6. listopadu

ÍSLO

LOKALITA

ULICE/UPESNNÍ

AS
PISTAVENÍ

kontejner . 2
8

Pod Chalupami – Koterov

8:00 – 9:00

6

Do Zámostí - autosalon Hyundai

15:40 – 16:40

9

U Jezu – Božkov

9:10 – 10:10

7

Pod Chalupami – Koterov

16:50 – 17:50

10

Sladovnická – z Jiráskovy ulice

10:20 – 11:20

11

Sporná – Plzeská cesta

12:20 – 13:20

DLEŽITÉ UPOZORNNÍ

12

Do Zámostí – autosalon Hyundai

13:30 – 14:30

UVEDENÉ ASY JSOU ORIENTANÍ !!!

13

Táborská x Úslavská – hala LOKO

14:40 – 15:40

PO NAPLNNÍ KONTEJNERU SE IHNED ODVÁŽÍ A NEBUDE JIŽ ZPT PISTAVEN !
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Informace pro voliče
MO Plzeň 2-Slovany spadá do volebního obvodu č. 7, ve kterém se
konají společné volby do Senátu Parlamentu České republiky souběžně s volbami do zastupitelstva Plzeňského kraje. Volby do zastupitelstev krajů
upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a volby do
Senátu PČR zákon č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu ČR a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu PČR se konají
v pátek 7. října 2016 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Pokud ve volebním
obvodu nezíská žádný z kandidátů v prvním kole voleb do Senátu
PČR nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, a nebude tak
zvolen žádný z kandidátů, bude
se konat druhé kolo voleb ve
dnech 14. a 15. října 2016, ve
stejném čase jako při konání prvního kola voleb.
Úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu
(barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn.
hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu, musí být odevzdán
v úřední obálce žluté barvy, určené
pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Neplatné jsou také hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené,

v obálce je více hlasovacích lístků,
nebo nejsou v úřední obálce.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny
voleb. Hlasovací lístek a úřední
obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé.
Způsob hlasování
Volby do zastupitelstev krajů
- volič vloží do úřední obálky šedé
barvy jeden hlasovací lístek šedé
barvy pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může vyznačit zakroužkováním kandidáty, kterým
dává přednost, nejvýše však čtyři
kandidáty.
Volby do Senátu PČR - hlasovací lístky žluté barvy jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Volič vloží do žluté úřední
obálky vždy jen jeden hlasovací
lístek pro zvoleného kandidáta,
který nijak dále neupravuje.
Hlasování na voličský průkaz
Volby do Senátu PČR - na voličský průkaz může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volby do zastupitelstev krajů
– na voličský průkaz může volič
hlasovat pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu.

Oznámení

o dob a míst konání voleb
podle § 27 zákona . 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kraj a o zmn nkterých
zákon, ve znní pozdjších pedpis

do zastupitelstva Plzeského kraje,
které se uskutení

v pátek dne 7. íjna 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 8. íjna 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
a podle § 15 zákona . 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu eské republiky a o zmn
a doplnní nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis,

do Senátu Parlamentu R,
které se uskutení

v pátek dne 7. íjna 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 8. íjna 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V pípad konání II. kola voleb do Senátu PR se tyto volby uskutení
dne 14. íjna 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 15. íjna 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v obvodu Plze 2-Slovany ve volebních okrscích . 2001-2034 jsou místnosti
pro volie podle místa, kde jsou pihlášeni k trvalému pobytu:
Po. . VO







Volii bude umožnno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní obanství eské
republiky.
K zajištní poádku a dstojného prbhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokyn pedsedy okrskové volební komise.
Volii budou dodány nejpozdji 3 dny pede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
mže voli obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Každý voli se musí ped hlasováním odebrat do prostoru ureného pro úpravu hlasovacích
lístk, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
V pípad konání II. kola voleb do Senátu PR voli obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech II. kola voleb.

V Plzni dne 27. ervence 2016
Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.
starosta MO Plze 2 - Slovany
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Volební místnost

viz níže

Změna volební místnosti pro okrsek 2032
U okrsku č. 2032 došlo ke změně volební místnosti. Dříve se
nacházela volební místnost v areálu AUTO CB, Nepomucká 119,
nově bude volební místnost v budově autosalonu Dajbych,
Na Výsluní 33. Územní vymezení volebního okrsku č. 2032 je
upřesněno v oznámení o době a místě konání voleb.

Území volebního okrsku

2005

2006

území volebního okrsku
Barrandova
Božkovská
Guldenerova
Lobezská
Rubešova
Sladkovského
Úslavská
Železniní
Guldenerova
Lobezská
Plzenecká
Sladkovského
Táborská
Úslavská
Hlavní nádraží D
Barrandova
Božkovská
Koterovská
Mikulášská
Mikulášské nám.
Rejskova
Rubešova
Sladkovského
Úslavská
U Ježíška
Železniní
Božkovská
Houškova
Jablonského
Koterovská
Mikulášské nám.
Rubešova
Sladkovského
Houškova
Jablonského
Jiráskovo nám.
Mikulášské nám.
Plzenecká
Radyská
Sladkovského
Táborská
Božkovská
Jablonského
Koterovská
Plzenecká
Sladkovského
Táborská
Úslavská

19-31, 30-34
5-15
3-23, 2-52
1-9
29, 33
57-71
3-43, 2-10
3-21,14-42
25-49, 54-68
10-18
65-77, 72-90
58-72
31-45
45-67

volební místnost

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

13. základní škola
Habrmannova 45

1-7, 2-28
19-47, 4-26
1-27, 4-32
3-13, 2-14
3-25, 24-28
51-55
14-34
2-12
30-48
3-13
1-13, 4-16
29-53, 34-48
15
4-18
19-45, 44-50
17-35, 4-36
18-92
31-35, 32, 34
17,19,23,16,18,22
19-35, 36-40
3-37
9-15, 16-28
3-9, 2-18
51-71, 56-70
19-39
55-61, 52-72
37-59, 46-70
32-42, 52-56
15-27
40-58

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

Církevní gymnázium
Mikulášské nám. 15

Církevní gymnázium
Mikulášské nám. 15

únor 2012 9

srpen 2016
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

území volebního okrsku
Farského
Habrmannova
Hlavanova
Jiráskovo nám.
Klášterní
Kostelní
Lužická
Mikulášské nám.
Modínová
Papírnická
Plzenecká
Radyská
Sladkovského
Slovanská
Zahradní
Habrmannova
Jablonského
Koterovská
Mezi Stadiony
Táborská
Úslavská
Gruzínská
Habrmannova
Habrová
Hradištská
Jedlová
Jugoslávská
Kyjevská
Liliová
Polní
Slovanská
Suvorovova
Zahradní
Cyklistická
Habrová
Hradištská
Jetelová
Kaštanová
Kvtná
Liliová
Motýlí
Na Skalce
Olšová
Pod Dubem
Polní
Slovanská
Zahradní
ástkova
Gruzínská
Jetelová
Liliová
Motýlí
Polní
Slovanská
Sudova
Suvorovova
Zahradní
Hluboká
Jasanová
Javorová
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová
Kvtná
Malostranská
Na Bradlavce
Olšová
Plzeská cesta
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní
Píkrá
Slovanská
Srázná
Úhlavská
Vesová
Za Homolkou
Zahradní
ástkova
Habrmannova
Jiráskovo nám.
Jugoslávská
Kyjevská
Lužická
nám. Gen. Píky
Suvorovova
U Bachmae


volební místnost

3-19, 4-20, E6,E13
21-29, 36-46
5,7,17-27,2-10,16-30

2014

3-17
20,21

3-15, 2-22
4-38
1-7, 4-12
3-53, 4-44
1,2,2a,3
33-43
43-55
69-79,78-90

Masarykova základní
škola
Jiráskovo nám. 10

2015

2016

13. základní škola
Habrmannova 45

20-36
71, 75
3-9, 4-16
3-9, 2-20
1-5
3-15, 2-30
2017

2-26
22-36
4-18
3-15
59-73, 50-82
1-35
4-22, 15-27
11-13, 2-24, 38, E371
17, 19
20
3-21, 2-12
1-47, 2-44
17-51, 22-66
3-37, 18-46

TJ Sokol V.
Klášterní 2

2018

TZÚS
Zahradní 15

2019

15-27, 2-30
31-39, 2-28, 42-60
118-126
61-69, 56-64
1, 3
18-32
2-16, 1-35
1-15
2-16
19-25
75-97, 86-114
1-5, 4-10
2-14
29-57, 26-52

2020

2021

Autoškola Sládek
Slovanská 93
2022

3-11, 8-14
2023

14-52
53-71

1-13
7-43, 2-42

Vodárna Plze
spoleenský sál
Malostranská 2
2024

66-82, 45-63
130-172

71-93, 66-88
37-45
22-34
13, 14
3-31, 28-44
3-37, 2-16
4-38
9-17, 8-16
37-51
13-35, 18-46

2025

2026

13. základní škola
Habrmannova 45

ástkova
Gruzínská
Kpt. Jaroše
Kyjevská
Rychtaíkova
Slovanská
Sudova
Suvorovova
U Bachmae
Habrmannova
Jablonského
Koterovská
Lužická
nám. Gen. Píky
ástkova
Lobezská
nám. Gen. Píky
Nohova
Stanko Vodiky
U Lom
Wolkerova
Blatenská
ástkova
Drážní
Lobezská
Na Cihláce
Nohova
Sušická
U Lom
Vyšehradská
Wolkerova
Blatenská
Koterovská
Na Celchu
Petínská
Sladovnická
Sušická
Barákova
Jená
Koterovská
Na Celchu
Petínská
Sladovnická
Sušická
U Svtovaru
Brojova
Koterovská
Krejíkova
Sladová
Spojovací
Francouzská t.
Krejíkova
nám. Gen. Píky
Spojovací
Brojova
Francouzská t.
Slovanská alej
ástkova
Kpt. Jaroše
Kyjevská
nám. Gen. Píky
Neumannova
Ruská
Rychtaíkova
Slovanská
U Hvzdárny
apkovo nám.
Francouzská t.
Kyjevská
Neumannova
Ruská
Rychtaíkova
Strnadova
U Hvzdárny
Francouzská t.
Chválenická
nám. M. Horákové
Nepomucká
Slovanská alej
U Školky
Kyjevská
nám. M. Horákové
Oechová
Ruská
Slovanská alej
Slovanská
Strnadova
U Hvzdárny

7-33, 2-32
13-27
1-35
39-75, 40-72
4-12
107-119
9-15
16-40
1-9, 2-14
48-52
71-103
83, 92-96
19-35
1-7,2-6,33-37,32-36
47-49,73-105,52-54
54-64
30, 31
3-27, 18-34

Myslivecký spolek
Plze-sever
Ruská 16

Radnice MO
Plze 2 - Slovany
Koterovská 83

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

9-15
19-35, 18-30
3-29
58, 76, 78
15-67, 20-50
2-16
1, 4-30
1-5
1-20
1-17
2-48
87-101
2-12
1-13
14-18
34-42
15-31, 12-30
3-17
105-131
1-29
17-45, 4-46
11-29, 20-48
44-58, 23-31
1-43, 4-26
13-35, 18-28
114-148
8-12
3-9, 16-24
3-15, 29-39
1-7, 2-6
27
4-12
3-11, 4-16
17-27, 41-65
29, 31,33,33A
38-50
4-30
77-89, 74-84
19-26
3-9
15-33, 20-36
16-30
123-139
3-29
2-22
93-113, 88-112
4-18
35-53
3-13,32-52
13-35,20-28
14-30
24-44
4-10
15-17
3-19
13-25
3-13
106a, 106b
3-7, 2-6
1-19, 2-14
57-95, 38-98
1-11
141-201
1-7, 4-18
4-8

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

20. základní škola
Brojova 13

20. základní škola
Brojova 13

20. základní škola
Brojova 13

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

21. základní škola
Slovanská alej 13

21. základní škola
Slovanská alej 13

21. základní škola
Slovanská alej 13
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2027

2028

2029

2030

2031

území volebního okrsku
Chválenická
Nepomucká
U Pumpy
U Školky
Za Vodárnou
Zelenohorská
Barákova
Cukráská
Jená
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská
Libušínská
Na Ržku
Pivovarská
Sladovnická
Slovanská alej
Tetínská
U Svtovaru
Velenická
Božkovské nám.
Buksická
Dubnická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská
Lobezská
Meruková
Na Píce
Na Spojce
Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Poíní
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická
Švestková
Údolní
U Kížku
U Památníku
U Pošty
V Podluí
Ve Višovce
Vesinská
Zahradnická
Kostincova
K eišti
K Starým valm
Na Bajnerce
Na Rycht
Nad Hradištm
Nad Zátokou
Nepomucká
Osadník
Plzeská cesta
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U eského dvora
U Hamru
Zelenohorská
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova
Koukolová
K ece
Lomená
Na Drahách
Nad Údolím
Nepomucká
Plzeská cesta
Pod Brunou
Postranní
Pední cesta

16-42
21-41, 2-18
6-12, 5-11
2-6
2-12, 3-7, 9-11, 7A, 9A
2-12
33-85, 32-80

volební místnost
25. základní škola
Chválenická 17

23-51, 2-30, 26A

139-179, 156-164
1-37

Autoškola
Václav Synek
Jiráskova ul. 56

33-75, 54-78
30, 36
30-58

2032

39, 39A,39B-67, 48-98
72,74
Základní škola
a mateská škola
Vesinská 17

33-117, 60-132

2033

1-9, 2-18

46-78
45-75,103-105, 58,102

Hasiská zbrojnice
Hradišt
Na Rycht 17

2034

4-14, 28, 30
31-51,34-52

Stední cesta
Slavií
Štefánikova
U eského dvora
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská
Barvínková
Chrpová
K ešníkm
K Dráze
K Hornovce
K Hrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Boích
Na Brázd
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká
Nová
Ovesná
Pnkavova
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomnnková
Pšeniná
Spolená
Šafránová
U Pivade
U Seadišt
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská
Bidlicová
ediová
chata E55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na Behu
Na Dílcích
Na Hakách
Na Hradanech
Na Lipce
Na Nivách
Nade Vsí
Pastýská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U Velníku
V Závrtku
Žulová
Chválenická
Jasmínová
Koterovská
Mezi ekami
Na Prtahu
nám. M. Horákové
Skladová
Slovanská alej
Šeíková
Topolová
U Pumpy
U Školky

9-49, 14-64
3-47

53-85, 34-90

Autosalon Dajbych
Na Výsluní 33
32-44, 43-79,123-201

23-29,14-32

Hasiská zbrojnice
Koterov
Koterovská náves 15

1-59
166-192

13, 14

Kulturní dm
Šeíková 13

2-28, 2A
4-16, 5-9
15-25, 16-28
8-18, 19-21

17a-17g,19-49,20-60

Hotel PRIMAVERA
Nepomucká 128
82-120,150-204
79-83
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dne 03.06.2016 oslavila 100. narozeniny paní Květuše Oplová. K tomuto významnému životnímu jubileu oslavenkyni poblahopřál starosta MO Plzeň 2
– Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner a zástupci odboru sociálního.

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
souvislosti
s přijetím
zákona
101/2000
Sb., o ochraně
osobních
VVpřípadě,
že rodiče
dítěte
mají oč.účast
na „Vítání
občánků“
zájem,
údajů,
ve tento
znění slavnostní
pozdějších předpisů,
nemá odbor
sociální
Úřadusociálměstlze
se na
obřad přihlásit
osobně
na odboru
ského
obvodu
Plzeň
2 – Slovany
bez souhlasu
přístup
k jejich
ním
ÚMO
Plzeň
2 - Slovany,
kancelář
č. 112, 1.občanů
patro, nebo
vyplnit
níosobním
údajům,
včetně
datajej
narození
S ohledem
nana
tuto
skuže
otištěný
tiskopis
a předat
osobně, dítěte.
nebo zaslat
poštou
adresu:
tečnost
nelze automaticky
zvát2rodiče
novorozenců
na „Vítání
občánÚřad
městského
obvodu Plzeň
– Slovany,
odbor sociální,
Koterovská
83,
53 Plzeň.
ků“307
osobní
pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
Termíny
slavnostních
roce 2016:
jej poštou
na Úřad městského
obvoduobřadů
Plzeň 2 – v
Slovany,
odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.
27.9. a 22.11.2016
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“.

Odborsociální
sociálníÚMO
ve spolupráci
s Komisípořádá
pro sociální
věci a občanské
Odbor
Plzeň 2 – Slovany
ve spolupráci
s Komisí
pro sociální
věci a2 –občanské
obřadypro
RMO
Plzeňs 2trvalým
– Slovany
pro obobřady
RMO Plzeň
Slovany pořádá
občany
bydlištěm
čany
s trvalým
bydlištěm
na území
MO
Plzeň 2 – Slovany
různé spolena území
MO Plzeň
2 – Slovany
různé
společenské
akce a obřady:
čenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany

• „Setkání důchodců
MO Plzeň
2v
- Slovany“
v Kulturním domě v
v Kulturním
domě
Šeříkově ulici“
Šeříkové
ulici;
(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
• blahopřání26.
občanům,
80 let
věku,
85 let věku, 90 let
9., 31. 10. akteří
28. 11.oslaví
2012 od
16 do
19 hodin)
věku a více;
• slavnostní
obřady uobčanům,
příležitosti
zlaté,
diamantové,
platinové a
Blahopřání
kteří
oslaví
80 let věku,
briliantové svatby85v let
obřadní
Úřadu
městského
obvodu Plzeň
věku, síni
90 let
věku a
více.
2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
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obřadní
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poštou je
nanutné,
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o předání
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abychom
zajistitslavnostního
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a předat
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ský
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list smanželů.
ÚMO
Plzeň a2 oddací
– Slovany
dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc

Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Datum narození:

..............………………………………………

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 rodičů:

..............………………………………………

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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Hasičská soutěž
o pohár starosty
Součástí letošního Dne Slovan na Božkovském ostrově byla celá řada zajímavých akcí, ale neděle 26. 6. patřila hasičské soutěži v požárním sportu O pohár starosty MO Plzeň 2 – Slovany. Toto klání zde pořádal MO Plzeň 2 – Slovany ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Plzeň-Božkov již druhým
rokem a jednalo se už o 6. kolo 12. ročníku Západočeské hasičské ligy.
Soutěže se zúčastnilo 25 týmů v kategorii muži a 14 týmů v kategorii žen.
První tři příčky mezi muži obsadily SDH Kalenice (17,90), SDH Štichovice
(18,23) a SDH Útušice (18,38). V ženské kategorii se na prvním místě umístil
SDH Štěnovický Borek (17,69), druhé skončily hasičky SDH Hradec (17,76)
a třetí SDH Chválenice (17,96). Ceny převzali vítězové z rukou místostarosty MO Plzeň 2 - Slovany Pavla Janouškovce.

Můj první poslanecký
půlrok ve Sněmovně
Vždy se těším, až se ve
schránce objeví Informační zpravodaj městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Dozvím se, a nejen já, o akcích
pořádaných v našem obvodu a ráda čtu i zprávy z jednání Rady městského obvodu P2-Slovany, kde jsem byla až do konce ledna 2016 zastupitelkou. Na svoji funkci zastupitele jsem
rezignovala, protože jsem nastoupila
za nemocného kolegu do Poslanecké
sněmovny. Byla jsem zařazena do Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Petičního výboru. Musím
se přiznat, že první týdny v Poslanecké sněmovně byly krušné.
Začínáme, s výjimkou úterý, pravidelně v devět hodin a končíme v devatenáct a mnohdy i po jednadvacáté
hodině. Je to docela náročné, sledovat celý den jednání, přečíst všechny
návrhy zákonů. Nutno také poznamenat, že mnozí kolegové poslanci
si svá vystoupení vyloženě „užívají“ a od řečnického pultu se nemíní
hnout. V té chvíli se přestanu orientovat v tom, a nejsem sama, co vlastně chtěli Sněmovně sdělit.
V poslední době mě nejvíce zaujaly návrhy zákonů věnující se životní-

mu prostředí. Tyto zákony úzce souvisejí s mým
členstvím ve Výboru pro
veřejnou správu a regionální rozvoj, např. novela
zákona o ochraně přírody a krajiny. V rámci své
poslanecké práce se nevěnuji jen práci ve Sněmovně, ale chci poznat, s čím se potýkají
obce, města i městečka v Plzeňském
kraji. Proto vždy, když mám tzv. poslanecký týden, objíždím kraj a setkávám se se starosty. V hledáčku
mého zájmu je i sociální problematika. Protože sama mám už seniorský
věk, jsem členkou Svazu důchodců,
tak si troufám tvrdit, že vím, s jakými problémy se seniorská generace
potýká. Jsem přesvědčena, že je potřeba se na tuto generaci více zaměřit, aby její život a zejména stárnutí bylo důstojné a odpovídalo tomu,
co tito lidé ve svém produktivním věku pro naši zemi udělali. A tak začínám další půlrok ve Sněmovně a těším se, co nám přinese.
P. S. Pokud by měl někdo zájem se
do Poslanecké sněmovny podívat,
bude vítán.
Mgr. Miloslava Rutová
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Společenství vlastníků jednotek a zapisování změn do rejstříku
Při změně stanov společenství
vlastníků nebo při personální
změně členů statutárního orgánu je potřeba podat návrh na zápis změn do rejstříku společenství
vlastníků (veřejný rejstřík) příslušnému rejstříkovému soudu dle
sídla společenství vlastníků. Úprava je obsažena v zákoně č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Návrh na zápis změny zapsaných
údajů do rejstříku společenství
vlastníků se podává prostřednictvím tzv. „inteligentního formuláře“, který je dostupný na portálu www.justice.cz. Formulář lze
podat příslušnému rejstříkovému
soudu v listinné podobě (s úředně
ověřeným podpisem) nebo elektronicky (s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky). S podáním návrhu na zápis změn je spojena poplatková povinnost - soudní poplatek 2.000 Kč.
Jedním podáním lze navrhnout

boru a jejich souhlas se zápisem
do veřejného rejstříku, zápis ze
zasedání výboru o volbě předsedy apod.).
Zápisy do rejstříku společenství
vlastníků může vedle soudu provádět také notář, který předmětné
osvědčení sepsal. Zatímco u soudu
probíhá o provedení zápisu soudní řízení, notář o provedení zápisu
žádné řízení nevede a (za splnění
předepsaných podmínek) rovnou
provádí zápis do rejstříku.
Zápis prováděný notářem tak ve
většině případů může být rychlejší
(a v některých případech i levnější), než zápis prováděný soudem.
Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí, v případě zájmu o naše
služby se na nás můžete obrátit.
více změn ve společenství. K návrhu na zápis změn se přikládají všechny listiny, které dokládají skutečnosti, které mají být do
veřejného rejstříku zapsány, a lis-

tiny, které se zakládají do sbírky
listin v souvislosti s tímto zápisem (např. notářský zápis, zápis
ze shromáždění, čestná prohlášení nově zapisovaných členů vý-

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

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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O letní příměstský tábor byl rekordní zájem
Všechny pracovní dny v červenci
se uskutečnil již tradiční příměstský tábor. Po loňské dobré zkušenosti opět ve 25. ZŠ Chválenická
ulice. Program byl opravdu pestrý.
Děti se mohly seznámit s pravidly
různých sportů a pod dozorem instruktorů si je také vyzkoušet a zahrát - tenis, stolní tenis, badminton, plavání, lezení na stěně, in-line bruslení, gymnastiku, ragby a
jízdu na koni.
Proto také navštívily bazén Slo-

vany, Škoda sport park a Božkovský ostrov. Také se učily tancovat.
V oblasti vzdělávání navštívily Plzeňské podzemí, pivovarské muzeum, muzeum jižního Plzeňska, Čechovu stodolu v Bukové u Příbramě a Environmentální centrum Krsy. Zajistili jsme pro ně i pět bloků
cestovatelských přednášek. Děti se
seznámily s prací profesionálních
hasičů, strážníků městské policie
a lesníků. Za zábavou vyrazily do
West parku a do zábavného parku

Lvíček. Vše doplnily klasické hry
a soutěže. Došlo
samozřejmě i na
oblíbené opékání buřtů.
Organizaci tábora zajišťoval
Městský obvod
Plz eň 2-Slovany ve spolupráci s 25. ZŠ Chválenická a Vodní
záchrannou službou ČČK Plzeň.
Finančně ho podpořily: Městský
obvod Plzeň 2-Slovany, Lesy ČR s.p.
a Plzeňský kraj. Věcnými dary přispěly: hypermarket Globus Praha
Zličín a pekárna DELTA. Touto cestou chci poděkovat všem zúčastněným za podporu.
Tábor využilo 192 dětí, o které
se staralo 10 vedoucích. O plné žaludky pečoval kolektiv kuchařek
z 25. ZŠ.

Ještě jednou všem zúčastněným
jménem spokojených dětí a rodičů
moc a moc děkuji.
Podrobnější informace i s foto galerií naleznete na:
https://www.facebook.com/primestskyMOPlzen2/
Zdeněk Červený

PROGRAM PRAVIDELNÝCH AKTIVIT MC JABLÍKO I. POLOLETÍ ŠK. R.2016/17. REZERVACE JIŽ NYNÍ!!!
DEN

DOPOLEDNÍ

PONDLÍ

PROGRAM

ODPOLEDNÍ

9.00-9.45
CVIENÍ R+D DO 2 LET
9.45 -10.30
CVIENÍ R +D OD 2 LET

OD 5. 9.

WELLNESS LOKOMOTIVA SLOVANY
ÚTERÝ

JABLÍKOVÁ ŠKOLIKA
/NAD 2 R. S RODII/

15.00-15.30
CVIENÍ MIMINEK /nelezci/
15.30-16.00
CVIENÍ MIMINEK /lezci/
16.00 – 16.45
VŠEOBECNÁ SPORT. PÍPRAVA
/DTI BEZ RODI, 3 – 5 LET/

9.15 – 10.45
VETN HERNY 9 – 11.00
ELAKOVSKÉHO 10

WELLNESS LOKOMOTIVA SLOVANY
STEDA

9.00-9.45
CVIENÍ R+D DO 2 LET
9.45 -10.30
CVIENÍ R +D OD 2 LET
ELAKOVSKÉHO 10

VOLNÁ HERNA
ELAKOVSKÉHO 10
15. 00 – 18.00
ODPOLEDNE JAKO MALOVANÉ
16.15 – 17.00
ELAKOVSKÉHO 10

TVRTEK

PONDLÍ – PÁTEK
DO 3. 2.

9.00 – 9.30
CVIENÍ MIMINEK
/nelezoucí/
9.30 – 10.00
CVIENÍ MIMINEK
/lezci/
10.00-10.45
CVIENÍ RODI S DTMI
/zaínající chodci a chodící dti do 2 let/
WELLNESS LOKOMOTIVA SLOVANY

CVIENÍ R+D DO 2 LET
15.30-16.15
CVIENÍ R +D OD 2 DO 4LET
16.15-17.00
ELAKOVSKÉHO 10

CENTRUM
ELAKOVSKÉHO 10 :
2 HERNY, TLOCVINA,
KLUBOVNA, SOCIÁL. ZÁZEMÍ,
MOŽNOST OBERSTVENÍ A
ULOŽENÍ KOÁRKU

„CVIÍME A HRAJEME SI“ :
PROGRAM ZAMENÝ NA SPRÁVNÝ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DTÍ ZA POMOCI
NEJRZNJŠÍHO NÁADÍ A NÁINÍ, DOPROVÁZENÝ ÍKANKAMI A PÍSNIKAMI,
USNADUJE ZALENNÍ DO KOLEKTIVU, PODPORUJE SPOLUPRÁCI RODIE A
DÍTTE A UMOŽUJE SPOUSTU SPOLENÝCH ZÁŽITK.
„ JABLÍKOVÁ ŠKOLIKA“ :
PROGRAM PLNÝ CVIENÍ, TANCOVÁNÍ, ZPÍVÁNÍ, ÍKANEK, POHÁDEK A POVÍDÁNÍ
DOPLNNÝ MALOU VÝTVARNOU DÍLNOU /PESTÁVKA CCA 10 MIN/, PÍPRAVA
DTÍ NA VSTUP DO MŠ
„VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PÍPRAVA“:
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI A NÁVYKY PRO VŠECHNY BUDOUCÍ SPORTOVCE, ROZVOJ
MOTORICKÝCH SCHOPNOSTI A KONDICE , DOPLNNÉ POBYTEM V HERN A MALOU
VÝTVAR.. DÍLNOU
„CVIÍME A HRAJEME SI“ :
PROGRAM ZAMENÝ NA SPRÁVNÝ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DTÍ ZA POMOCI
NEJRZNJŠÍHO NÁADÍ A NÁINÍ, DOPROVÁZENÝ ÍKANKAMI A
PÍSNIKAMI,USNADUJE ZALENNÍ DO KOLEKTIVU, PODPORUJE SPOLUPRÁCI
RODIE A DÍTTE. A UMOŽUJE SPOUSTU SPOLENÝCH ZÁŽITK.
„ODPOLEDNE JAKO MALOVANÉ“:
PROGRAM ZAMENÝ NA ZÁKLADNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY PRO DTI OD 3 LET
BEZ RODI DOPLNNÝ POBYTEM V HERN
„CVIENÍ MIMINEK“ :
CVIENÍ ZAMENÉ NA SPRÁVNÝ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ KOJENC A
BATOLAT ZA POUŽITÍ NEJRZNJŠÍCH POMCEK, DOPLNNÝ ÍKANKAMI A
PÍSNIKAMI, VETN VÝUKY MASÁŽÍ A SPRÁVNÉ MANIPULACE S DÍTTEM ,
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PÉE O DÍT MOŽNÉ.
/MASÁŽE POSLEDNÍ PÁTEK V MSÍCI NA OBJEDNÁVKU/
ODPOLEDNÍ CVIENÍ V ELAKOVSKÉHO 10, VETN HERNY OD 15.00 DO 17.30!!!

DTSKÉ CENTRUM
/JESLE, ŠKOLKA, HLÍDÁNÍ DTÍ/
RODINNÉ SOCIÁL. A VÝCHOV. PORADENSTVÍ , SEMINÁE PRO RODIE,
PODPRNÁ SKUPINA
NA OBJEDNÁVKU ZDARMA

WELLNESS LOKOMOTIVA
SLOVANY
/TLOCVINA, RECEPCE –
KAVÁRNA, DTSKÝ KOUTEK,
KOMFORTNÍ SOCIÁL. ZAÍZENÍ,
MOŽNOST UZAMENÍ KOÁRKU/
http://www.tjloko-plzen.cz/cz/sportovniareal/sauna-wellness/

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

INFO NA TELEF. .:
736445524, 776040503
WWW.JABLICKO–PLZEN.CZ
MCSLOVANY@CENTRUM.CZ
VSTUP MOŽNÝ I NA JEDNOTLIVÉ
LEKCE / 80,-/ .

- více na www.jablicko-plzen.cz –
/ELAKOVSKÉHO UL.10, PLZE/
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Každý měsíc jeden den bez elektřiny
V soukromé mateřské škole PlzeňBožkov vyrostla díky společné práci rodičů, dětí a zaměstnanců školky venkovní pec s přístřeškem a také teepee. Jejich vybudování bylo
součástí projektu „Bez proudu
proti proudu“, který podpořila
plzeňská environmentální nadace „Zelený poklad“.
V rámci tohoto projektu chtějí pedagogové dětem předškolního věku přiblížit abstraktní pojem elektřina a závislost
moderního člověka na ní. Proto se rozhodli, že vždy jeden
den v měsíci bude veškeré dění ve školce (včetně vaření nebo úklidu) probíhat bez pomoci spotřebičů, které pohání
elektrický proud. V tento den
– „Den bez elektřiny – se ve
třídách svítí pomocí petrolejky nebo svíčky, paní kuchařka
připravuje jídlo na venkovním
sporáku či v peci a paní uklízečky
si musí poradit např. bez vysavače.
Děti se mohou zapojovat do činností
spojených s přípravou ohniště, přípravy surovin potřebných k vaření
nebo třeba pečení v peci. Zažijí tedy
složitost různých běžných denních

situací, ve kterých se obvykle spoléháme na elektrické spotřebiče, a
budou se podílet na jejich řešení.
Učitelé tak chtějí u dětí probouzet
úctu k věcem i lidské práci a pěsto-

vat u nich zodpovědný a respektující postoj k přírodě, k tomu co nám
poskytuje.
Aby tento den mohl být pravidelně
realizován, bylo třeba celoroční práce mnoha lidí. Ve školce proběhla
řada workshopů – první již v dubnu

2015. To byla započata stavba pece. Postupně nad ní vyrostl přístřešek a v zahradě
přibylo teepee. Přístřešek
pro pec a sporák byl zcela
dokončen až na začátku léta 2016.
Pec je v provozu již
od června 2015, ale ﬁnální podobu získala až v dubnu 2016.
To proběhl workshop, při kterém pec
dostala kabát z hliněné omítky. V minulém školním roce
tedy již děti ve školce zažívaly - vždy poslední úterý v měsíci - „Den bez elektřiny“. Pec byla ale
roztopená mnohem
častěji než jen 1x
za měsíc - a to např.
i během některých školkovských
slavností nebo workshopů.
V průběhu tohoto projektu jsme
si mnohé vyzkoušeli a mnohému se
naučili. Díky němu se setkalo množství ochotných a nadšených lidí a jejich společná práce nám umožnila

vybudovat vše potřebné pro to, aby
se „Den bez elektřiny“ mohl stát trvalou součástí školkovského dění.
Všem, kteří nám s projektem pomáhali, patří upřímné poděkování.
Mgr. V. Zieglerová

KONCERT SKLIDIL POTLESK

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 vystoupili na nové scéně ve Chvojkových lomech
nejmenší zpěváci Broučků Band z 5. mateřské školy Zelenohorská. Pod
vedením paní učitelky Dany Kubaňové úspěšně koncertují již osm let. Doprovázejí je starší kamarádi - muzikanti z 25. ZUŠ. Za vystoupení je návštěvníci odměnili velikým potleskem.
Bc. Renáta Krastová, řed. 5.MŠ

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

QR kódy do 1/16 strany
1
/8 strany
¼ strany
½ strany
celá strana

(cca š. 5 cm, v. 3,2cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)

cena inzerátu (bez DPH)

1.000,- Kč
1.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč

únor
2012
srpen
2016
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Kola pro Afriku nově ve ŠKODA SPORT PARKU
Obecně prospěšné společnosti
Kola pro Afriku se letos podařilo
přehoupnout přes hranici 5000 darovaných kol gambijským školákům. Prvních 200kol poputuje do
Gambie i ze sběrného místa vPlzni
Doudlevcích. Sbírka však rozhodně nekončí.
Darovaná kola, vhodná pro africký terén, směřují do Gambie, do země, které se společnost Kola pro Afriku věnuje již čtvrtý rok. Do projektu je v západoafrické zemi zapojeno 52 škol. Darovaná kola se průběžně opravují a chystají na cestu
do Gambie ve Věznici Heřmanice
a v centrálním skladu společnosti
KPA v Ostravě - Koblově, kde společnost nabízí pracovní příležitost
lidem těžce uplatnitelným na trhu
práce. Pracovní místa vytváří společnost i v Gambii. „V této zemi školíme místní obyvatele tak, aby každá partnerská škola v projektu mě-

riku v Doudlevcích má totiž zásluhu především UMO2, které poskytlo zdarma rozsáhlé prostory pro
uskladnění až 200 darovaných kol,“
popisuje Martin Homan „Sbírka bude pokračovat nejméně do září letošního roku. Uvažuji však o prodloužení, protože každý den přiváží dárci
10-15kol,“ dodává Martin Homan
Kde můžete nepotřebná kola odevzdávat:
Půjčovna a servis in-line bruslí
ŠKODA SPORT PARK, Plzeň –
Doudlevce
kontaktní osoba: Martin Homan
602252031 Více o projektu najdete
na www.kolaproafriku.cz
Plzeňský senátor a starosta Slovan Lumír Aschenbrenner společně s kameramanem Martinem Homanem při otevření sběrného místa Kol pro Afriku.

rovolníků, kteří obsluhují sběrná
místa po celé ČR a pořádají beneﬁční akce.
Po dočasném pozastavení sběru kol, společnost znovu obnovuje sbírky ve svých
sběrných místech po celé ČR.
Své nejbližší sběrné místo si
mohou dárci dohledat na interaktivní mapce na novém
webu společnosti
www.kolaproafriku.cz
Sběrných míst je nyní 44 a
další stále přibývají. Naposledy přibylo nové sběrné místo
Desetiletá školačka Kaddy Touray dostala
v Plzni Doudlevcích za podpokolo v roce 2013. Foto M. Homan
ry kameramana Martina Homana, který přímo v Gambii
la svého dvorního mechanika. Touto točil dvě reportáže pro Českou telestrategií se snažíme zajistit co nejdel- vizi a vypomáhal při několika miší životnost darovaných kol v Gam- sích projektu Kola pro Afriku.
„Nedávno volal ředitel projektu Kobii,“ říká ředitel společnosti Roman
Posolda. Do země společnost vozí ta- la pro Afriku a chtěl doporučit místo v Plzni pro zřízení sběrného míské náhradní díly a nářadí.
„Pomáhat lidem v nouzi není po- ta. Projekt jsem znal z mých cest po
vinnost, ale je volbou člověka. Věří- Gambii, tak jsem si řekl, že ho budu
me, že je zároveň přirozeností, je sou- provozovat sám. Zřízení bylo až nečástí jeho dobrého já. S tímto se v pro- uvěřitelně jednoduché. Paní Hana
jektu Kola pro Afriku setkáváme od
prvních kroků. Díky otevřeným srdcím vnímavých lidí má nyní mnoho
dětí afrických zemí
možnost dostávat
se snáze ke vzdělání.“ dodává Roman
Posolda
Společnost Kola
pro Afriku funguje díky velkému zájmu a podpoře čes- Ze Šťáhlav dorazili jedni z prvních dárců do sběrného
kých dárců a dob- místa v Doudlevcích

Strnadová z UMO2 zareagovala obratem a pan starosta Aschenbrenner
přislíbil podporu při otevření. Na
zřízení sběrného místa Kol pro Af-

–

široký výběr povlečení

–

kvalitní přikrývky

–

pohodlné polštáře

–

hebké ručníky

10 %

sleva

na celý nezlevněný sortiment
sleva platí do 24.12.2016

OC OLYMPIA • NC PLAZA
OC GALERIE SLOVANY

www.scanquilt.cz
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