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Vážení spoluobčané,

Mini-Plzeň a zvídaví Mini-Plzeňané na radnici
Diskuze o politice a řízení města
proběhla 23. listopadu na radnici
UMO 2 na Slovanech mezi zastupiteli a dětmi bezprostředně po zasedání rady obvodu a trvala zhruba hodinu. Mini-Plzeňané probrali se členy rady a starostou Lumírem Aschenbrennerem volební systém, smysl a udělování dotací, výběr a správu daní nebo způsoby
informování občanů. Byla to živá
výměna názorů, zvídavých otázek
z obou stran, mluvilo se otevřeně
a v uvolněné atmosféře.
Všech osm dětí, které radnici navštívily, se v červenci roku 2015
zúčastnily projektu Mini-Plzeň v
Městské hale Lokomotiva v Plzni.
Touto třítýdenní prázdninovou akcí ale projekt zdaleka neskončil. Během dalšího půldruhého roku vyjely skupinky Mini-Plzeňanů do partnerských měst, například do MiniRegensburgu nebo do Mini-Mnichova. A při pravidelných schůzkách pečlivě plánují další ročník
Mini-Plzně. Prohlédnout si byly třeba areál DEPO2015, kde by se mohl
konat další ročník projektu, který
dovoluje hrát si dětem do 15 let na
skutečné město a vyzkoušet si různé profese „dospěláckého“ světa. A
také diskuze se zastupiteli se týka-

ani jsme se nenadáli a už je opět
za námi téměř celý rok 2016. Podle
mého názoru se v
něm našemu obvodu Slovany docela
dařilo. Povedlo se zvládnout několik velmi prospěšných záležitostí,
z kterých máme radost nejenom
na „naší radnici“, ale i vy sami.
Mám na mysli třeba zrekonstruovanou Šeříkovku, opravené chodníky a obnovu stromořadí v Liliové ulici nebo obrovskou akci, jakou je proměna Jiráskova náměstí. V tuto chvíli bych vám chtěl
poděkovat za pochopení a trpělivost při různých omezeních, která jsou spojena s některými opravami a rekonstrukcemi.
Už za dva týdny jsou tady Vánoce a Nový rok, a tak je zapotřebí
myslet i na to, co nás čeká v roce
2017. Ale tím vás nyní nebudu zatěžovat. Naopak – přijměte od celého vedení obvodu Slovany přání všeho dobrého, hodně spokojenosti v době vánoční a mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v následujícím roce.
Lumír Aschenbrenner,
starosta

Adventní dílny

la dalšího plánování.
Děti totiž zajímá, jak funguje řízení obvodu, který je počtem lidí tak
velký jako třeba město Cheb. Doufají, že nasbírají nové zkušenosti a inspiraci. Na diskuzi se patřičně připravily, den předem několik hodin
probíraly, co by je mělo přednostně zajímat, a k vybraným tématům
formulovaly otázky. Například, jak
si obvod volí svého starostu, jestli
musí mít kandidát na starostu nějaké speciﬁcké vzdělání, zda může
do zastupitelstva kandidovat i člo-

věk s hendikepem, jak zastupitelé
informují občany o svých usneseních a podobně.
„Zajímalo nás, jestli může člověk
přijít na obvod s nějakým podnětem a hlavně, jestli ho bude někdo
poslouchat. A jestli to může být i dítě, tedy člověk nezletilý,“ upřesňuje
Anna Kvapilíková (15), která byla v
Mini-Plzni zvolena dvakrát starostkou. „Odpověď byla, že ano,“ dodává Anička.
pokračování na str. 6

Najdete si v tomto předvánočním
shonu chvilku času pro sebe a své
děti? Pokud ano, pak máme pro vás
zajímavý tip, jak strávit několik hodin s tvořivou činností.
Výrobu svíček nebo ozdob z přírodnin či z drátu, výrobu originálních
jmenovek na dárky nebo zdobení
technikou dekupáže (neboli ubrouskovou technikou, při které je plocha
předmětů polepována ubrouskem) se
především žáci základních škol nebo
rodiny s dětmi mohou naučit v Adventních dílnách v Národopisném
muzeu Plzeňska na náměstí Republiky od 13. do 15. prosince vždy od 9.00
do 17.00 hod. Na místě bude také probíhat prodej vánočních dekorací.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 6.
12. 2016
ZMO přijalo celkem
14 usnesení, z nichž vybírám:

Vyhlášky statutárního
města Plzně č. 2/2004,
o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství“;

- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září
2016;

- vzalo na vědomí informativní zprávy:
- Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových
zdrojů;
- Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 10-11/2016;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 1011/2016;

- schválilo návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok
2017;
- doporučilo Zastupitelstvu města Plzně schválit návrh na doplnění „Návrhu novely obecně závazné

Den válečných veteránů
jako vzpomínka na padlé
Památku padlých hrdinů, kteří
zasvětili svůj život obraně vlasti, si
legionářská obec, armáda, představitelé Plzně i veřejnost připomněli tradičně dne 11. 11. v 11 hodin u
pomníku v parku Homolka. Tento
den je označován také jako Den válečných veteránů. Přítomní během

pietního aktu zavzpomínali na válečné hrdiny, kteří položili život za
svobodu a demokracii, zároveň bylo uděleno několik ocenění. Za MO
Plzeň 2 - Slovany se vzpomínkového aktu zúčastnil starosta Lumír
Aschenbrenner a místostarosta
Jan Fluxa.

Kostel rozezní vánoční koledy

Masarykova základní škola spolu
s Římskokatolickou farností PlzeňSlovany pořádá v úterý 20. prosince vánoční koncert. V kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově
náměstí začne v 19:15 hodin a v roli účinkujících se představí členové pěveckého sboru Masarykovy ZŠ
-Beránci - pod vedením sbormistryně Lady Beránkové. Na programu
mají české i světové vánoční kole-

dy. Jako host vystoupí pěvecký sbor z dobřanské ZŠ
Hvězdičky.
Během večera také slavnostně ukončíme 2. ročník
charitativní akce Děti dětem. Družina naší školy
totiž vybírá plyšové i jiné
hračky pro děti hospitalizované na infekčním oddělení
FN v Plzni. V závěru slavnostního večera se mohou
návštěvníci koncertu těšit
na tradiční svařené víno.
Tuto předvánoční akci pořádá Masarykova základní škola už potřetí. V minulých dvou letech si nádhernou předvánoční atmosféru nenechalo ujít přibližně 500 lidí – žáků, učitelů, přátel školy i farnosti a
obyvatelů Slovan. Všechny srdečně
zveme i letos a těšíme se na společně
strávený čas a vánoční písně.
Lucie Sichingerová

Starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta Jan Fluxa na pietním aktu v
parku Homolka

Starosta Aschenbrenner na vzpomínkové akci na Štefánikově náměstí

Činnost Kontrolního výboru MO Plzeň 2 – Slovany v letošním roce
Kontrolní výbor
Městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany
pokračoval v roce
2016 ve své činnosti podle schváleného plánu práce odsouhlaseného obvodním zastupitelstvem. KV má 9 členů a jsou v něm zástupci všech politických stran, které
uspěly v komunálních volbách v roce
2014 a získaly tak zastupitele do městského obvodu. Kontrolní výbor vykonává činnost, která mu přísluší ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
V roce 2016 tedy Kontrolní výbor řešil úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo MO Plzeň 2 a dále podněty občanů zejména v oblasti udržování pořádku v obvodě. Ty směřovaly hlavně
k průběhu sečí a dále k nepořádku ko-

lem popelnic a odvozu odpadků.
Pokud se týká sečí, byli na jednání
KV pozváni zástupci Odboru životního prostředí UMO Plzeň 2 a byl dohodnut plán provádění kontrol tak,
aby se situace v příštím roce zlepšila. Území obvodu bude rozděleno na
více menších úseků, které bude možné lépe kontrolovat. Odbor životního
prostředí navíc sdělí začátek a konec
každé seče.
Pokud se týká nepořádku kolem popelnic a odvozu odpadků, tato činnost
přísluší již více než rok společnosti
Čistá Plzeň a všechny podněty jsou
předávány k vyřízení vedení této společnosti. Na přelomu října a listopadu provedli členové Kontrolního výbor
také kontrolu dětských hřišť a pískovišť a herních prvků v obvodu a zjištěné nedostatky předali k odstranění na
příslušná pracoviště UMO Plzeň 2.

Zastupitelstvo MO Plzeň 2 schválilo svým Usnesením č. 13 v lednu 2016
Kontrolnímu výboru provedení kontroly vybrané investiční akce další
etapy rekonstrukce kulturního domu v Šeříkové ulici realizované v roce 2015. Kontrola se týkala účelnosti
vynaložených prostředků z rozpočtu
MOP 2 a města Plzně a byla ukončena v červnu 2016 závěrečnou zprávou.
Z té vyplývá, že celkové náklady na
III. Etapu rekonstrukce sálu a zvýšení jeho kapacity z 284 na 500 dosáhly
částky 10.824.049 Kč vč. DPH, přičemž
účelová dotace z rozpočtu města činila
7.000.000,-Kč, zbytek byl pokryt z rozpočtu MO P 2.
Při realizaci došlo k navýšení ceny o
8,72%. Bylo prověřeno, že toto navýšení odpovídalo předem odsouhlaseným
navýšeným pracím. Kontrolní výbor
konstatoval, že vložené prostředky by-

ly vynaloženy účelně.
Nicméně vzhledem k tomu, že k dokončení kompletní rekonstrukce KD
tak, aby výsledek odpovídal požadavkům současné doby, bude v budoucnu zapotřebí vynaložit ještě další prostředky, je nutné zajistit zejména maximální využití již stávajících možností, které upravený kulturní dům
nyní nabízí, a to jak z pohledu kulturního, tak i ekonomického. Tato činnost a její výsledek bude již záležet
na aktivitě odpovědných pracovníků
úřadu MO2.
Přejeme všem občanům našeho obvodu krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce jak v osobním, tak i v profesním životě.
Ing. Bohuslav Rada,
předseda kontrolního výboru
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 26. 10. 2016
RMO přijala celkem 26 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila uzavření Smlouvy o
krátkodobé výpůjčce nebytového
prostoru za účelem výuky anglického jazyka a tanečního kroužku v
budově 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň;
- souhlasila s umístěním hřiště
pro streetworkout v lokalitách navržených Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, jejichž realizaci
provede Správa veřejného statku
města Plzně, a to v tomto pořadí realizace:
1) předprostor před 13. ZŠ, Habr-

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

mannova ul.,
Plzeň, za podmínky zachování stávající robustní
trampolíny;
2) prostor
u inter nátů
a odborných
škol v Částkově ulici v Plzni;

- souhlasila
s Generelem veřejných prostranství a Principy řešení veřejných
prostranství;

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.

- s ch vá l i l a
Operační plán
zimní údržby
místních komunikací pro
období 1. 11.
2016 – 31. 3.
2017 v MO Plzeň 2 – Slovany, složení kaRoman Andrlík,
lamitního štámístostarosta
bu a smlouvu
MO Plzeň 2-Slovany
na odstranění
sněhu v případě kalamitní situace s ﬁrmou Ivan
Ripka, Skupova 455/39, 301 00 Plzeň,
IČ: 49176897;
- schválila nejvhodnější nabídku
na provedení výsadby 45 ks stromů
na území MO Plzeň 2 – Slovany a 12
ks stromů v ulici Polní v Plzni (z nadačního příspěvku v grantovém řízení Stromy). Smlouva o dílo a o poskytnutí záruky na vysazené stromy,
včetně povýsadbové péče, bude uzavřena s ﬁrmou Michal Sofron, Lesní
79, Dýšina-Nová Huť, IČ: 42806381;

Jednání
RMO dne 23.
11. 2016
RMO přijala celkem
11 usnesení,
z nichž vybírám:
- schválil a u z av ř e n í
Smlouvy o dílo na dodavatele stavby „Betonový skateboardový bazén Plzeň
– Škoda sport park“ s uchazečem,
který předložil ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu: Mystic constructions spol. s r. o., Římská 678/26, 120 00 Praha, s nabídkovou cenou 2.497.434,- Kč bez DPH, tj.
3.021.896,- Kč včetně DPH;

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila Smlouvu na čipování
psů se sedmi vybranými veterinárními lékaři na území MO Plzeň 2 –
Slovany pro období od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2018;

Drogový kufr vzbudil zájem

Ohlédnutí za rokem 2011

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

Městská policie Plzeň uspořádala
přednášky pro žáky, kteří navštěvují 25. ZŠ ve Chválenické ulici. Metodici prevence kriminality si s dětmi
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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.
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metodik prevence kriminality

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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Na místě parkoviště vedle
ÚMO 2 roste bytový dům

Vánoční strom se na Slovanech
rozsvítil o první adventní neděli

Od 27. října 2016 došlo k uzavření parkoviště vedle Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a na jeho místě začaly stavební práce spojené s výstavbou nového bytového domu. Podle investora dojde k dokončení výstavby v prosinci roku 2017.
Celý bytový dům bude nadzemní, bude stát
na pilotech a parkování
pro veřejnost bude zachováno pod
domem. Druhé nadzemní podlaží
bude sloužit jako parkovací stání
a sklepní kóje pro rezidenty. Po dokončení stavebních prací bude občanům na pozemku k dispozici 83
parkovacích míst (nejsou součástí
parkovacích míst pro objekt).
Informace o stavbě:
Investor - developer: Plzeňské byty s.r.o., zastoupen jednateli: Ing.Evžen Košťál, Václav Klaus
Projektant: ATELIER A-CZ: zastoupen: Ing. arch. Petr Nosek
Te ch n i ck ý d o z o r: S t a n i s l av
Rajtolar

Předpokládaný termín dokončení
stavby: 12/2017
Počet bytových jednotek: celkem
60, z toho 52 x 1 + kk a 8 x 2 + kk
Počet parkovacích míst: celkově
124, z toho 1. NP – 83 parkovacích
míst pro veřejnost a ve 2. NP – 41
pro nový objekt
Celkové předpokládané investice: 90 mil. Kč
Stavba je označena na viditelném místě (ul. Koterovská) všemi dostupnými informacemi pro
občany.
Od 14. 11. 2016 jsou již aktivní webové stránky celého projektu:
www.rezidence-koterovska.cz .

–

široký výběr povlečení

–

kvalitní přikrývky

–

pohodlné polštáře

–

hebké ručníky

10 %

sleva

na celý nezlevněný sortiment
sleva platí do 24.12.2016

První adventní neděle patřila na Slovanech tradičně rozsvěcování vánočního stromu. Letos vyšel termín rozsvícení na 27. listopadu v 17 hodin a již od
15 hodin se před radnicí konal doprovodný kulturní program. Na scéně se
jako první objevil folklórní soubor Jiskřička. Následovalo taneční číslo Spider Academy, kytarové vystoupení SVČ Radovánek, Broučků z 5. MŠ Plzeň
a Meteláčku ze ZUŠ Chválenická.
V 17 hodin nastal očekávaný okamžik, na který se všichni nejvíce těšili, a
místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa po společném odpočítání času zmáčkl spínač a strom se konečně rozsvítil. V závěru programu zahrál ze
střechy slovanské radnice Žesťový soubor ZUŠ Chválenická.

OC OLYMPIA • NC PLAZA
OC GALERIE SLOVANY

www.scanquilt.cz

Plzen leto 98x130 kupon.indd 1
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2016 k 30. 9. v tisících Kč
v tis. K

Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

v tis. K

Provozní výdaje

ROZPOET

Veterinární pée

Skutenost Zbývá erpat

250

123

127

15 397

10 838

4 559

481

185

296

6

6

0

12 184

9 101

3 083

Údržba a opravy v MŠ + pojištní

3 049

1 893

1 156

Dotace dle usnesení ZMO a RMO

1 000

997

3

KD Šeíkova, budova ÚMO P 2

4 581

2 381

2 200

Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory

1 943

846

1 097

0

0

0

1 730

1 368

362

50

2

48

14 664

8 092

6 572

514

397

117

80

22

58

137

99

38

85

6

79

1 421

113

1 308

43 200

28 321

14 879

0

17

-17

Kult.a zájm.innost, LDT, tisk IZ

1 749

1 021

728

Jednotky dobrovol.hasi,ochrana obyv.

1 767

878

889

39 257

Místní zastupitelské orgány

6 493

4 612

1 881

73 447

24 549

erpání ze SF

2 634

1 824

810

19 502

4 381

15 121

SOUET

113 415

73 142

40 273

16 868

3 020

13 848

2 634

1 361

1 273

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

-3 583

-3 170

-413

- pevody na MMP

-1 830

-1 830

0

-101

-101

0

-1 652

-1 239

-413

17 941

3 769

14 172

131 356

90 882

40 489

Investice staveb. a majetkové

17 941

3 769

14 172

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2016

17 441

Investice ostatní

0

0

0

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2016

131 356

CELKEM výdaje

131 356

76 911

54 445

Financování MO P2 - Slovany v roce 2016

113 915

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

Daové

4 690

4 876

-186

Správní poplatky

1 340

1 428

-88

Komunikace

Poplatek ze ps

1 000

961

39

Cestovní ruch

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 250

1 267

-17

Poplatek z ubytovací kapacity

1 100

1 220

-120

Zrušené místní poplatky

0

0

0

Zneištní ovzduší

0

0

0

8 687

7 284

1 549

12

3

9

Pokuty všech odbor

225

176

49

Nebezpený odpad

Poskytování služeb

772

622

150

Komunální odpad

1 940

1 776

164

Sbrný dvr, separovaný odpad

Pijaté dary

0

0

0

Pijaté píspvky a náhrady

0

46

-46

Pijaté vratky transfer soc.odbor

0

9

-9

5 000

3 768

1 232

Náhrada poskytnutých služeb - SDH

0

5

-5

Píjmy z prodeje zboží

0

61

-61

693

693

0

innost MS, opatení pro kriz.stavy

45

45

0

Volby, referendum

0

80

-80

4 064

4 064

0

113 915

74 658

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

97 996

Použití vlastních fond (+)

- fond rezerv a rozvoje

Nedaové
Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru

Píjmy z pronájm neby.prostor ÚMO,KD,MŠ

Píjmy z pronájm pozemk - SVS

Odvody MŠ
Píjmy z prodeje DHM - JSDH
Ostatní píjmy
Dotace na výkon st.správy a na SPOD
Financování +/- pevody, vlastní zdroje

- fond sociální

- FRR - finanní vypoádání
- fond sociální
SOUET

Vodní hospodáství
Pípvky na provoz MŠ + jesle

Vzhled obcí, zele
Komunální služby (WC)
Obrana, bezpenost, právní ochrana
Kronika + vítání obánk OOV
Pohebnictví
Výdaje z finanních operací,fin.rezerva

Kapitálové výdaje

13 971

Ing.
Němec, vedoucí odboru EaP
Ing.Miroslav
Miroslav Nmec

vedoucí odboru EaP
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CHRIST CAR WASH
slavil významné výročí založení

Mini-Plzeň a zvídaví
Mini-Plzeňané na radnici...
dokončení ze str. 1

Koncem září tohoto roku oslavila společnost CHRIST CAR WASH 20. výročí
svého založení. Moderní výrobní závod této firmy v Plzni, který se rozhodla německá mateřská společnost v r. 1996 založit, má nyní již 350 zaměstnanců a je jedním z největších zaměstnavatelů v našem městském obvodu.
Toto významné výročí přišlo oslavit více než 1200 osob, a to především z
řad zaměstnanců a jejich rodin, bývalých zaměstnanců a pozvaných partnerských firem. Pestrého programu, který byl určen nejen dospělým, ale i
dětem, se zúčastnil starosta ing. Lumír Aschenbrenner (na fotografii společně s jednatelem společnosti Dr. Janem Mikulou).

Davida Štrunce (14)
zase zajímalo, jaký
má obvod rozpočet,
jestli obvod vybírá daně a na co je případně
používá.
„Příjem z daní jde ale
prý centrálně ze státní
kasy, stát ho pak přerozdělí mezi obce. Obvod ale může ovlivňovat místní poplatky,
například za psy, nebo
třeba daň z nemovitosti,“ říká David. V závěru návštěvy si mohly
děti prohlédnout zajímavé části budovy radnice.
Starosta Lumír Aschenbrenner je
projektu vstřícně nakloněný už od
návštěvy Mini-Plzně.
„Byl jsem se tam podívat a děti mi
samy s nadšením vysvětlovaly, jakými činnostmi se v městečku zabývají. Seznámil jsem se například s řidičem tramvaje, taxikářem, kriminalistou, ale také se starostkou. Pro děti
to určitě není jen hra, spoustu věcí se
díky ní naučí,“ uvedl starosta.

Projekt Mini-Plzeň by se podle
předpokladů měl v Plzni uskutečnit znovu, zatím není jasné, zda to
bude za rok či za dva. Vše záleží na
ﬁnančních prostředcích a na tom,
kdo a jakým způsobem bude projekt ﬁnancovat. Podle ohlasů dětí
i rodičů sklidila Mini-Plzeň v prvním ročníku velký úspěch. Mini-plzeňským občanstvím se od 1.ročníku může pochlubit 1844 dětí.
Lucie Sichingerová

Strážníci kontrolovali hřiště
detektorem kovů
Udržet pořádek a bezpečné prostředí na dětských hřištích je úkolem městské policie, se kterým se
strážníci vypořádávají dnes a denně. Strážníci na Slovanech zajišťují při každodenních obchůzkách,
aby děti na hřištích a pískovištích
nebyly ničím ohroženy. Po dohodě
s Městským obvodem Plzeň 2 –
Slovany strážníci prověřili dětská hřiště ještě
důkladněji a hřiště vyrazili otestovat detektorem
kovů.
„Strážníci Městské policie Plzeň –
Slovany provedli kontroly ve dne 27.
9. 2016 a detektorem kovů prověřili
celkem šest dětských hřišť. Konkrétně
kontrolovali hřiště ve Chvojkových
lomech, Guldenerově ulici, Škoda
sport parku, v parku Homolka, dále ve vnitrobloku ulic Koterovské a
Blatenské a Krejčíkově a Spojovací.
Injekční stříkačka nebyla nalezena
na žádném z těchto hřišť,“ prozradil
zástupce velitele Městské policie Plzeň – Slovany Ladislav Bečvář.
A právě použitých injekčních stříkaček se maminky malých dětí nej-

více obávají. Hlídky strážníků na
dětských hřištích na Slovanech žádné neobjevily, situaci je však třeba
neustále sledovat.
„I když strážníci při kontrolách s
detektorem kovů žádné injekční stříkačky neodhalili, hodláme dětským
hřištím i nadále věnovat zvýšenou
pozor nost.
Pocit bezpečí považuji
za velmi důležitý, zvláště u maminek s malými dětmi.
Podněty občanů jsou
pro nás klíčové, a proto máme v plánu dětská
hřiště testovat detektorem kovů v
pravidelných intervalech častěji,“
uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
Nejlépe v testu obstálo dětské
hřiště ve Škoda sport parku, kde
nebyl nalezen žádný cizí kovový
předmět.
Na ostatních hřištích detektor zachytil převážně drobné kovové předměty typu plechovka od nápoje,
šroub, zátka od lahve, drátek nebo
víčko od kelímku od jogurtu.

únor 2012 7

prosinec 2016
2
Cesty k inkluzi nejen ve škole a v rodině
Masarykova základní škola je od
září 2016 jedním z partnerů nového
projektu Pedagogické fakulty ZČU.
Nese název Cesty k inkluzi a jeho
cílem jsou změny a nové možnosti
v přístupu k žákům a respektování
odlišností každého dítěte při vzdělávání ve škole. Dále pak prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce
mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi.
„Díky projektu nabízíme zdarma kroužky a doučování pro žáky,
včetně výuky českého jazyka žáků
s odlišným mateřským jazykem. A
také vzdělávací kurzy pro pedagogy,“ objasňuje ředitel Masarykovy
základní školy PaedDr. Antonín
Herrmann.
Projekt Cesty k inkluzi navíc
umožnil rozšířit tým pedagogických pracovníků o několik nových
pozic. Koordinátorka inkluze a speciální pedagožka jsou od 1. září ve
škole především pro děti, které potřebují pomoc s učením, s problémy týkajících se klimatu třídy nebo školy a s dalšími potížemi. Vytvářejí v souladu s platnou legislativou plány pedagogické podpory

a individuální vzdělávací plány, a
to ve spolupráci s třídními učiteli,
školskými poradenskými zařízeními i samotnými dětmi. Pomáhají především žákům s pomalejším
tempem práce, ale i těm, které mají
obtíže ve čtení, psaní, počítání, potíže se zapomínáním, se soustředěním. Společně s učiteli sledují, jaké pokroky děti dělají a zda školu
dobře zvládají. Díky projektu škola spolupracuje také s neziskovými organizacemi, které poskytují vybraným žákům individuální
doučování.
Dalším partnerem projektu je také Tyršova základní a mateřská
škola v Plzni-Černicích. Kromě
těchto dvou plzeňských škol se přidaly školy z Blížejova, Poběžovic,
Strašic, Hrádku a Rokycan.

OZNÁMENÍ O UMÍSTNÍ VELSTEV
z dvodu jejich ochrany ped psobením nebezpených
pípravk, které se používají pi ochran rostlin.
Zákon . 326/2004 Sb., o rostlinolékaské péi (dále jen „zákon“)
ukládá chovatelm vel povinnost oznámit podle podmínek stanovených
provádcím pedpisem, tj. vyhláškou . 327/2012 o ochran vel,
zve, vodních organism a dalších necílových organism pi použití
pípravk na ochranu rostlin místn píslušnému obecnímu úadu údaje
týkajíce se umístní trvalých a pechodných stanoviš velstev.
Chovatel vel je povinen každoron do konce února písemn oznámit
místn píslušnému obecnímu úadu údaje k umístní trvalých a
pechodných stanoviš velstev.
Nové
umístní
stanoviš
velstev,
vetn
koovných,
oznamuje
chovatel vel písemn obecnímu úadu nejpozdji pt dn ped jejich
pemístním; stanovišt velstev, pokud není umístno v zastavné
ásti obce, oznaí chovatel vel umístním žlutého rovnostranného
trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.
Oznámení u trvalých nebo pechodných stanoviš velstev obsahuje:
identifikaci chovatele vel, tj.:
- u fyzické osoby: jméno, pop. jména, a píjmení, adresu
bydlišt, datum narození nebo I, bylo-li pidleno
- u právnické osoby: obchodní firmu nebo název, sídlo a I
- jméno, pop. jména, a píjmení fyzické osoby, která jedná
jménem fyzické osoby – chovatele vel, íslo telefonu, pop.
jiný zpsob kontaktu
identifikaci umístní velstev, tj.:
- pozemek oznaený parcelním íslem nebo íslem pdního bloku
v evidenci využití zemdlské pdy podle uživatelských vztah,
obcí, katastrálním územím, okresem, v pípad lesního pozemku
jednotkou prostorového rozdlení lesa
- jednoduchý situaní nártek s oznaením stanovišt
V pípad pechodných stanoviš je teba uvést pedpokládanou dobu
umístní vymezenou datem zaátku a koncem umístní.
Oznamování umístní velstev je dležité pro zajištní ochrany
velstev ped psobením nebezpených pípravk, které se používají
pi ochran rostlin.
Fyzická nebo právnická osoba, která pi podnikání používá pípravky
ve venkovním prostedí, má ped aplikací uvedených pípravk
povinnost zjistit u místn píslušných obecních úad informace
k umístní stanoviš velstev v dosahu alespo 5 km od hranice
pozemku, na nmž má být aplikace provedena, a minimáln 48 hodin
ped provedením aplikace oznámit doteným chovatelm vel a místn
píslušným obecním úadm aplikaci pípravku.
Ing. Hana Morávková,
odbor životního prostedí

V KD Šeříková se konal Galavečer
Západočeské hasičské ligy
V pátek 4. listopadu patřil večer v KD Šeříková dobrovolným hasičům, kteří
se v uplynulé sezóně účastnili soutěží Západočeské hasičské ligy. Těm nejúspěšnějším byly předány ceny v kategorii ženy, muži a oceněn byl také nejrychlejší útok sezóny 2016 cenou Mildy Pytlíka. Vítězem v kategorii ženy
se staly Chválenice, v kategorii muži Kalenice. Nejrychlejší útok v kategorii
muži mají na účtu Únětice s časem 16,61 sekund a v kategorii ženy Chválenice s časem 16,57 sekund.
Přítomné během večera bavila kapela Ultramarin, vystoupily také děti ze
SVČ Radovánek – Cheerleaders a Spider DC nebo skupina Choze Band.
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Promìny Jiráskova námìstí
a Klášterní zahrady v Plzni

mìsto / Plzeò
projektový zpravodaj
prosinec 2016
www.jiraskovonamesti.plzen.eu

Cílem projektu je obnovit architektonickou kvalitu Jiráskova námìstí
jako pøirozeného centra mìstských ètvrtí Petrohrad a Slovany
a èásteènì zpøístupnit veøejnosti jedineènou Klášterní zahradu.

2015 / Prùzkumy, zjištìní potøeb obyvatel,
projektový zámìr

   

   
projektová dokumentace
2018 / Územní øízení, stavební øízení
2019 / Výbìr dodavatele, stavební
a vegetaèní úpravy
2020 / Stavební a vegetaèní úpravy
2021 / Stavební a vegetaèní úpravy
2022 / Otevøení námìstí veøejnosti

kalendáø promìn

  

z akcí


  ! "   #$ 
Promìny 2016. Architekti se v ní museli vypoøádat s nesnadným zadáním
a navrhnout øešení obnovy Jiráskova námìstí, Klášterní zahrady a dalších
  %   &'"(  )$)
koncepèního a architektonického bylo z podstaty tohoto projektu nutné
pøinést i názor na øešení dopravní, krajináøské a vodohospodáøské.
V porotì zasedli architekti, urbanisté i krajináøi, napøíklad Pavel Nasadil,
Antonín Novák, Martin Rusina, Ondøej Fous, Štìpán Špoula a Jaroslav
* &+ $  %  
%    -34 %  ("  $  
   &7 :    -"( $ -3
úkolem pøesvìdèivì poradit a uchopit øešený prostor v jeho komplexnosti,
$ : %    $  &;  :3  
spoleènì pøipsaly ateliéry Zábran Nová Architekti a Ting s.r.o.

Snaha obnovit Jiráskovo námìstí, vèetnì
jedineèné Klášterní zahrady s sebou od
poèátku nese silnou ambici probudit v tomto
%      $$  
uspoøádaných letos v parku pøed kostelem
i na pozemcích kláštera. Èervnový Víkend
otevøených zahrad s podtitulem Bylinky
v klášteøe se proto pochlubil speciálním
programem. Jeho souèástí bylo mimo jiné
 - (3G+HILQU
umístìné pøímo pøed kostelem Panny Marie
W4 :&;)< - (G+HILQQX
B 3 %3 U"(3
"  :33 ;$4 $(
od 27. kvìtna 2017. Jedná se o dlouhodobìjší
%  43  ) %3 
zmapovat historii Jiráskova námìstí s pomocí
archivních pramenù a vzpomínek pamìtníkù.

+  $$% <     %  33 -"$
Plzeò 2-Slovany, a Nadaci Promìny Karla Komárka jako vyhlašovateli
 3 -3 $  :% $$ %   
pøedpoklady a zkušenosti s obdobnými projekty nejen v oblasti architektury
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kvalitnì pøipravit kompletní projektovou dokumentaci. O zvládnutí projektu
%$:3   %$<   $  
jeden z nich. Zástupci nadace, druhého plzeòského obvodu a mìsta Plznì se
 $  3$(: 
  -3 -3%$%$(
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projektu, a podnikli veškeré potøebné kroky k co nejrychlejší pøípravì
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 43
na stranu druhou láká kvalitní a zavedená studia s rozsáhlými zkušenostmi.
B( )%$%$< 3D &@  -% %
musí nyní schválit Zastupitelstvo mìsta Plznì.

Pestrost plzeòských Slovan ukázala záøijová
akce   . Smyslem

 



programu bylo propojit prostøednictvím
sportu a dalších doprovodných aktivit rùzné
skupiny návštìvníkù i obyvatel. „Zároveò se
      
     
          
!" # $% & '  
  ()(*!+
*+,-(./,*00'12'0(34 øíká architekt
Marek Sivák ze spolku Pìstuj prostor, který
se na pøípravì obnovy námìstí i souvisejících
   $< %$&B  $ <
Adventní koncert školních pìveckých sborù,
který se loni stal symbolickou oslavou získání
nadaèní podpory na promìnu námìstí, bude
 %   3 3 (
v tomto prostoru. Koncert Masarykovy ZŠ,
jednoho z partnerù projektu, probìhne
20. prosince od 19.15 hodin v kostele Panny
H W4 :B 3 &
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zeptali jsme se

Pozvánka

Jitky Pøerovské, øeditelky Nadace Promìny Karla Komárka

=YHPHYVQDYVWDYXVRXW«ãQFKQYUKÙ,D,,NRODRWHYËHQDUFKLWHNWRQLFNVRXW«ãH
&HQD1DGDFH3URP«Q\]DP«ËHQQDREQRYX-LUVNRYDQP«VWD.OÑWHUQ]DKUDG\
Y3O]QL

JAK VNÍMÁTE DOSAVADNÍ VÝVOJ PROJEKTU OBNOVY JIRÁSKOVA NÁMÌSTÍ
A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY A JAKÁ JSOU VAŠE OÈEKÁVÁNÍ?
÷0RKXEH]YKQËFWãHSURMHNWRY]P«UVHNWHUPVHGRQDÑHKR
JUDQWRYKRSURJUDPX3DUN\SËLKOVLOGUXKSO]HÁVNREYRGE\OWPQHMOHSÑP
VMDNPMVPHVHYHVYSUD[LGRVXGVHWNDOL3URP«QPYHËHMQKRSURVWRUX
YHP«VWHFKVH]DSRMHQPRE\YDWHOVHY«QXMHPHËDGXOHWDYPHãHKODYQPL
NYDOLWDPLNWHUPDUFKLWHNWRQLFNËHÑHQSËLQVWPXVEWIXQNQRVW
DXGUãLWHOQRVW=DIXQNQSËLWRPSRYDãXMHPHWDNRYSURVWRUYHNWHUP
OLGUGLSREYDMDSËLMPDMKR]DVYÙM-HSURWRVNY«OãHWHQWRSURMHNWMH
YVOHGNHPÑLUÑSDUWQHUVNVSROXSUFH2GGREUKRDUFKLWHNWRQLFNKRQYUKX
RHNYPHPLPRMLQ]RKOHGQ«QILQDQQFKPRãQRVWGUãE\QHERãHVH
GRQDYUãHQKRËHÑHQSRGDËSURPWQRXWLQRYKRVSRGUQSËVWXS\=FHOD
SRFKRSLWHOQ«QPSURWR]OHãQD]RGSRY«GQPYE«UXDUFKLWHNWRQLFNKR
WPXYQ«PãE\PLPRMLQQHP«OLFK\E«WRGERUQFLQDYRGRKRVSRGËVWY
LGRSUDYQLQãHQUVWY1NODG\QDUHDOL]DFLMVRXUR]VKODVSUYQYE«U
DUFKLWHNWDMHSURQV]UXNRXãHVHSURMHNW]E\WHQ«QHSURGUDãMDNSËL
UHDOL]DFLWDNQVOHGQGUãE«9VRXDVQFKYOLMVPHSRGQLNOLYHÑNHU
SRWËHEQNURN\NFRQHMU\FKOHMÑSËSUDY«Y\]YDQDUFKLWHNWRQLFNVRXW«ãH
9\FK]HWVHEXGH]RVORYHQDWHOLUÙNWHUMLãREGREQSURMHNW\RGVWXGLH
DãSRUHDOL]DFLVS«ÑQ«]YOGO\õ
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Výstava architektonických návrhù

z Nadace Promìny
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Kontakt

Šance pro další parky
9\KOVLOLMVPHJUDQWRYRXY]YX3DUN\NWHU
VH]DP«ËXMHQDREQRYXQHER]DORãHQYHËHMQFK
P«VWVNFKSURVWUDQVWY3ËLKOVLWVHPRKRXP«VWD
DREFHVYFHQHãRE\YDWHOLP«VWVNREYRG\
DP«VWVNVWLVYODVWQPRUJQHPVDPRVSUY\DQRY«
WDNPLNURUHJLRQ\PDMFSËHVRE\YDWHO8]Y«UND
ãGRVWMHEËH]QD9FHLQIRUPDFQDMGHWHQD
QDÑLFKZHERYFKVWUQNFK

3O]HÁVNWYUÕ6ORYDQ\YHWQ«]DKUDG\GRPLQLNQVNKR
NOÑWHUDQD-LUVNRY«QP«VWE\O\G«MLÑW«PËDG\
GREURGUXãVWYSDUW\NOXNÙNWHU]WYUQLOGRNRPLNVRY
SRGRE\SO]HÁVNURGN9ODVWLVODY7RPDQDMHÑW«Y
OHWHFKVWROHWY\FK]HO\YSRSXOUQPDVRSLVH$%&
PODGFKWHFKQLNÙDSËURGRY«GFÙSRGQ]YHP6WUãFL
6ORYDQ\]GHILJXURYDO\MDNR6ORYDQNDDNRPLNVRY)DUVN
]DKUDG\QHE\O\YHVNXWHQRVWLQLPMLQPQHã]DKUDGRX
GRPLQLNQVNKRNOÑWHUD

Projektový zpravodaj Promìny Jiráskova
námìstí a Klášterní zahrady v Plzni
pro vás vydává Nadace Promìny Karla
Komárka.

Chystáme konferenci Mìstské parky 2017
&KFHWHREQRYLWSDUNLMLQYHËHMQSURVWRUYH
YDÑHPP«VW«DKOHGWHLQVSLUDFL"3ËHPÑOWHMDN]H
]DQHGEDQKRSURVWUDQVWYY\WYRËLWãLYPVWRSUROLGL"
=YHPH9VQDNRQIHUHQFL0«VWVNSDUN\NWHU
SURE«KQHQRUDY1URGQWHFKQLFNNQLKRYQ«
Y3UD]H1DNRQIHUHQFLY\VWRXSDUFKLWHNWLRGERUQFL
QD]DSRMRYQYHËHMQRVWLD]VWXSFLSURMHNWÙNWHËVH
SRGOHOLQDREQRY«NRQNUWQFKPVW

1DSLÑWHQPVYÙMQ]RUQSDGQHER
SËLSRPQNX
Nadace Promìny Karla Komárka,
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
www.portalpromen.cz
3URP«Q\WDNQD<RX7XEH
D)DFHERRNX
www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny
)RWRJUDILHQDWLWXOQVWUDQ«SUR
3«VWXMSURVWRU$ODQ1RYN

Ilustraèní foto
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Naši důchodci jsou stále v ohrožení – pomůže Senior akademie!
Senioři jsou terčem zlodějů a podvodníků, řada z nich se už ale umí
účinně bránit sama. Pomoci tomuto trendu má další plzeňská Senior
akademie.
Zloději, podvodníci, podomní prodejci, ale často i rodinní příslušníci
čekající na důchod. Ti všichni ohrožují plzeňské seniory. Jedni využívají zhoršené pohyblivosti a spokojí se s ukradenou taškou nebo peněženkou. Jiní využívají manipulace,
tlaku a důvěřivosti tak, aby důchodce připravili o jejich peníze.
„Počet kriminálních případů, a to
nejen na Slovanech, jejímiž obětmi
jsou senioři, je v porovnání s předcházejícími lety neměnný. Od počátku tohoto roku policie eviduje šest
případů. Pro mnohé závadové osoby
jsou senioři lehkým terčem, využívají
jejich důvěřivosti a nižší schopnosti
se bránit,“ říká velitelka slovanské
služebny městských strážníků Martina Šimůnková.
„K trestným činům páchaných na
seniorech dochází nejvíce v centrální
části Slovan, v lokalitě kolem Částkovy ulice. Podle nápadu trestné činnosti samozřejmě přijímáme adekvátní
opatření a v této části Slovan jsme posílili hlídky.“
Ale městští strážníci nemohou být
všude. Na řadu situací se však mohou senioři připravit sami, anebo se
krizovým situacím úplně vyhnout.
K tomu jim má pomoci právě další
pokračování Senior akademie.
„Zní to nepopulárně, když máte
staršímu člověku říci: Nedá se nic
dělat, v tomto směru vám už nemohu pomoci, musíte se o sebe postarat
sám. O to víc mne překvapily kladné
ohlasy a pozitivní zkušenosti seniorů,
kteří zatím pilotní akademií prošli,“
vysvětluje místostarosta MO Plzeň
2 Roman Andrlík.
Program Senior akademie naučí
seniory nejenom se účinně bránit
napadení či okradení, ale vysvětlí i
pravidla bezpečného pohybu na internetu nebo zdravotní první pomoc.
„Smysl Senior akademie není jen ve
výuce sebeobrany, ať už fyzické nebo slovní, ale rovněž pomáhá našim
nejstarším znovu získat více sebejistoty a poznat nové lidi. A tím i prožít

Plánpednášek"Plzeskéseniorakademie"28.2.6.6.2017MOPlze2
Datumpednášky

Pedmt

Rozsahpednášky

Místopednášky

Pednášející

Datumexkurze

Exkurze

Prvodce

str.Beránek
str.Zahut
str.Hazdrová

9.5.2017

Hasiskázáchranná
staniceKošutka
13:0014:30
1,5hod.

str.Zahut
str.Hazdrová

zastupitelskýsál
MOPlze2

str.Vlková
str.Zahut
str.Hazdrová

16.5.2017

Útulekproopuštná
zvíata14:0016:00
2hod.

str.Zahut
str.Hazdrová

13:0014:30hod.
1,5hod.

zastupitelskýsál
MOPlze2

str.Vlková
str.Zahut
str.Hazdrová

23.5.2017

Operanístedisko
HZSPlze
13:0014:30
1,5hod

str.Zahut
str.Hazdrová

21.3.2017

Nebezpeíprodejních 13:0014:30hod.
akcí(smjdi)
1,5hod.

zastupitelskýsál
MOPlze2

str.Zahut
str.Barfus
str.Hazdrová
OIp.Valeš

30.5.2017

Operanístedisko
MPPlze
13:0014:30
2hod

str.Zahut
str.Hazdrová

28.3.2017

Kriminalistikavpraxi

13:0014:30hod.
1,5hod.

4.4.2017

Domácínásilí

13:0014:30hod.
1,5hod.

zastupitelskýsál
MOPlze2

11.4.2017

Bezpenvsilniní
doprav

13:0014:30hod.
1,5hod.

zastupitelskýsál
MOPlze2

18.4.2017

Zvládání
mimoádných
událostí(IZS)

13:0014:30hod.
1,5hod.

zastupitelskýsál
MOPlze2

25.4.2017

Základyprvnípomoci

13:0014:30hod.
1,5hod.

velkýsál str.Hazdrová
Mgr.KrsováZZS
KDŠeíková

2.5.2017

Problematikaodpad
naúzemíStatutárního
mstaPlzn

13:0014:30hod.
1,5hod.

zastupitelskýsál
MOPlze2

str.Zahut
str.Hazdrová
Ing.Baloun

6.6.2017

Slavnostníukonení
SAMPPlze

13:0014:30hod.
1,5hod.

zastupitelskýsál
MOPlze2

str.Zahut
str.Beránek
str.Vlková
str.Hazdrová
str.Barfus

28.2.2017

ZahájeníSAMPPlze
13:0014:30hod. zastupitelskýsál
+pedstaveníMP
1,5hod.
MOPlze2
Plze

7.3.2017

Jaksinenechatublížit

13:0014:30hod.
1,5hod.

14.3.2017

Bezpenv
kyberprostoru

velkýsál
str.Zahut
str.Hazdrová
KDŠeíková
str.Hazdrová
str.Zahut
BKBMgr.Vlková
str.Zahut
str.Barfus
str.Hazdrová
pan.Ircing(BESIP)

str.Zahut
str.Hazdrová
mjr.Tatíková
str.Zahut

Plze

trochu spokojenější stáří bez obav a
strachů. Motivuje nás i to, že pilotního projektu se aktivně zúčastnily čtyři desítky seniorů jen z obvodu Slovany. A to určitě má smysl,“ uzavírá Roman Andrlík.
Program plzeňská Senior akademie poběží od února do června
příštího roku 2017 a přednášky budou převážně v budově slovanské
radnice nebo v kulturním domě Šeříkovka. Součástí programu jsou
rovněž exkurze u policistů, městských strážníků, hasičů i záchranářů, ale i návštěva útulku pro opuštěná zvířata. Dále se senioři proškolí
ve zvládnutí mimořádných událostí nebo třeba v problematice odpa-

dů na území Plzně.
Projekt má za úkol v rámci prevence kriminality páchané na seniorech a ZTP na území města Plzně a
přilehlých obcí sjednotit dosud existující programy prevence kriminality zaměřené na již uvedenou cílovou skupinu a problematiku. Tento
projekt je zaměřen na ucelené vzdělávání již uvedené cílové skupiny,
dle aktuálního stavu kriminality na
území města Plzně. Podle toho byly
vypracovány i preventivní přednáškové bloky. Tyto přednáškové bloky
budou realizovány tak, aby na sebe
vzájemně navazovaly a tvořily tak
komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v sou-

Tip na vánoční dárek:

Kniha o historii Slovan
„U císařské cesty“
Pokud nevíte, co svým blízkým nadělit pod stromeček, můžete zakoupit
knihu autorů Jana Drnka a Oty Brachtela „U císařské cesty“, která popisuje příběh druhého plzeňského obvodu
od období starověku až po současnost.
Publikace zachycuje všechny důležité

události, které se během historie Slovan staly.
Kniha „U císařské cesty“ má více než
šest set stránek a bohaté množství obrázků, mapek a fotograﬁí. Kniha je v
prodeji na vrátnici slovanské radnice za 649,- Kč

ladu s principem univerzity třetího věku.
„Vzdělávací program je tvořen 10
přednáškovými bloky. V každém
přednáškovém bloku je detailněji
popsáno konkrétní téma. Na závěr
„Plzeňské senior akademie“ obdrží
každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační
materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečností
tématikou. Celý projekt je pro seniory a ZTP zcela bezplatný. Zájemci se
mohou přihlásit na informacích ve
vestibulu Úřadu městského obvodu
Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83,“ doplnil informace metodik prevence
kriminality Bc. Karel Zahut.

únor 201211

prosinec 2016
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 15. 10. 2016 oslavili zlatou svatbu manželé Jaromír a Hana Vlčkovi. 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.

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 2017:
jej poštou
na Úřad městského
obvoduobřadů
Plzeň 2 – v
Slovany,
odbor sociální,
Koterovská 83,
307 5325.4.,
Plzeň. 27.6., 26.9. a 21.11. 2017
21.2.,
Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012
Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.
Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

Datum narození:

..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů:

..............………………………………………

Dne 24. 11. 2016 oslavili diamantovou svatbu manželé Stanislav a Emílie Elicharovi. 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.

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
2 - Slovany“
v Kulturním
domě v Šev Kulturním
domě
v Šeříkově
ulici“
říkové
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,
smaragdové,
diamantoBlahopřání
kteří
oslaví
80 let věku,
vé, kamenné, platinové
a briliantové
svatby
v obřadní síni Úřadu
85 let věku,
90 let věku
a více.
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání
v rodině.
Slavnostní
obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové

a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu
„Setkání důchodců
Plzeň 2 - Slovany“
v roce83,
2017
se budou konat ve
Plzeň 2MO
– Slovany,
Koterovská
Plzeň,
dnech 25.1., 15.2., 29.3.,či26.4.,
20.9., 25.10.
a 29.11. 2017 od 16 do 19 hodin.
blahopřání
v rodině.

ohledem
zákon
č. 101/2000
Sb., o ochraně
osobníchjejich
údajů,
ve
VSpřípadě,
žena
občané
mají
zájem o blahopřání
u příležitosti
životzněníjubilea,
pozdějších
pracovníci
ÚMOpředstihem,
Plzeň 2 – Slovany,
ního
mají předpisů,
možnost, snemají
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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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Podpis
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Nová alej díky příspěvku Nadace ČEZ
Nadace ČEZ v letošním roce vyhlásila grantový program Stromy
pro města a obce ČR na podporu liniové výsadby stromů
- především nových a
obnovovaných alejí
a stromořadí. Městský obvod Plzeň 2 –
Slovany se do tohoto
programu zapojil a
pro obnovu stromořadí byla zvolena lokalita ulice Polní mezi ulicemi Kaštanová
a Olšová.
Stromořadí v tomto místě bylo v jedné
straně složeno z 9 ks
jeřábů ptačích. Jeřáby ptačí jsou stromy
vhodné do vyšších
nadmořských výšek
a teplé a suché prostředí ve městě
jim nevyhovuje, proto stromy strádají a odumírají. Přesto, že se jed-

nalo o cca 25leté stromy, jejich velikost a stav tomuto věku neodpovídal, stromy na stanovišti neprospe-

rovaly. Polovina stromů byla odumřelá, ostatní měly výrazně sníženou
vitalitu a zhoršený zdravotní stav.

Začátkem července letošního roku došlo k autonehodě, při níž byly
zničeny dva stromy ve stromořadí na protější straně ulice, které byly vysazené v
roce 2014.
Bylo navrženo, aby jeřáby byly vykáceny a na
jejich místo aby zde bylo vysazeno 10 ks okrasných třešní (Prunus yedonensis) shodně s výsadbou na protější straně ulice, kde zničené
stromy budou také nahrazeny.
Správní rada Nadace
ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku našemu projektu na
výsadbu stromů v ulici
Polní v grantovém řízení Stromy v částce 101.084 Kč.
Zajistíme novým stromům kvalitní péči a přejeme jim dlouhý život,

dobré lidi okolo a ohleduplné majitele pejsků, kteří nedovolí jejich
miláčkům mladé stromy očůrávat,
a tím je ničit.
Drahomíra Sýkorová,
odbor životního prostředí

Čistá Plzeň – naše společná věc. Jak třídit odpad?
Sběr tříděných odpadů na území
města Plzně je realizován tzv. donáškovým systémem do sběrných míst,
kterých je na území města Plzně více než 850.
1. Plast a nápojové kartóny
- odkládáme do žlutých nádob
označených nápisem „PLAST“. Patří sem plastové láhve od nápojů, nápojové kartóny, plastové nádoby, kelímky, krabičky, sáčky, folie, výrobky z plastů, CD a DVD nosiče, zubní
kartáčky a také polystyrén. Objemnější odpad před vhozením sešlápněte či jinak redukujte jeho objem
– umožníte tak efektivně využít celý objem sběrné nádoby a odložit
odpad i ostatním spoluobčanům. V
žádném případě nevhazujte mastné
či silně znečištěné obaly od jídla, nebezpečných látek, videokazety a výrobky z PVC jako třeba trubky nebo
podlahové krytiny. Pokud potraviny
důkladně vyjíte (například vyškrábete kelímek od jogurtu) nemusíte je následně mýt. Přesto uděláte
dobře, když tyto obaly vypláchnete
vlažnou vodou, protože tím omezíte případný zápach.
- Plastový odpad je složen z mnoha druhů materiálů, a proto existuje také mnoho způsobů jeho zpracování. Po základním roztřídění
na dotřiďovací lince putuje plastový odpad k dalšímu zpracování například na ﬂeecovou bundu, pytle,
městský mobiliář, ploty, protihlukové stěny, zatravňovací tvárnice, izolační hmoty, koberce a mnoho dalších výrobků.
2. Papír a lepenka
- odkládáme do modrých nádob
označených nápisem „PAPÍR“. Pat-

ří sem noviny, časopisy, letáky, nepotřebné nebo poškozené knihy, sešity,
neznečištěný obalový papír, vlnitá
lepenka či krabice, obálky s okýnkem. Velké krabice či kusy roztrhejte, sešlápněte nebo jinak zredukujte
jejich objem – umožníte tak efektivně využít celý objem sběrné nádoby
a odložit odpad i ostatním spoluobčanům. V žádném případě nevhazujte silně mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, voskový, uhlový papír nebo obaly kombinované s
plasty, hygienické potřeby. Do papíru také nepatří tzv. nasávaná kartonáž (obaly od vajíček), která již není
příliš vhodná k dalšímu zpracování. Přesto neuděláte žádnou zásadní chybu, pokud tento druh papíru
do nádoby odložíte.
- Papír je po jeho svozu předán na
dotřídění, kdy dochází k odstranění nežádoucích nečistot a případně
roztřídění na jednotlivé komodity.
Tříděním papíru ušetříme základní suroviny pro výrobu papíru, což
je dřevo a voda. K výrobě papíru z
recyklovaných surovin nepotřebujeme žádné stromy a spotřebujeme
1 333 krát méně vody a téměř dvakrát méně energie. Následné využívání papíru jako druhotné suroviny podpoříme nejen tím, že papír
vytřídíme, ale také tím, že budeme
v našem každodenním životě preferovat užití výrobků z recyklovaného papíru.
- Pozor, se změnou systému došlo
v některých částech města ke změně sběru nápojových kartónů, které se nově sbírají do žlutých nádob
spolu s plastem (byl sjednocen způsob nakládání s těmito obaly v celé
Plzni, v našem obvodě se nic nemění).

3. Sklo
- odkládáme do zelených nebo
bílých nádob označených nápisem
„SKLO“. Patří sem nevratné skleněné láhve, nepotřebné zavařovací sklenice, různé skleněné nádoby
(vázy, skleničky apod.), okenní a tabulové sklo a další skleněné obaly
bez příměsí. V žádném případě nevhazujte keramiku, porcelán, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou
výztuží, vrstvené a netříštivé sklo
(autoskla), zrcadla, žárovky nebo
zářivky, varné sklo. Na území města Plzně probíhá z technologických
a logistických důvodů svoz skla jako směsné suroviny bílého a barevného skla.
- sklo se po jeho dotřídění následně využívá ve sklárnách jako přísada do základní sklářské směsi nebo se může dále využívat na výrobu skelné vaty nebo tzv. pěnového
skla, které slouží jako izolace s vysokými užitnými vlastnostmi.
4. Biologicky rozložitelný komunální odpad
- odkládáme do hnědých nádob
označených nápisem „BIOODPAD“, velkoobjemových kontejnerů v rámci sběrných dnů nebo do
sběrných dvorů. Patří sem veškerý
odpad rostlinného původu jako například zahradní odpad (tráva, listí, plevel, nalámané větve), zbytky
od ovoce a zeleniny, nepoužité ovoce
a zelenina, skořápky od vajec, čajové a kávové sáčky a sedliny,
zvadlé květiny. V žádném případě
nevhazujte odpad živočišného původu, tekuté zbytky jídel, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých
zvířat. Upozorňujeme, že hnědé nádoby na místech separovaného od-

padu jsou primárně určeny na odpad z kuchyní, případně na menší
množství zahradního odpadu. Větší objemy zahradního odpadu zpracovávejte nejlépe sami kompostováním (zachováte tak přirozený koloběh cenných živin a ušetříte další zdroje vynaložené na jeho svoz)
nebo odevzdávejte do velkoobjemových kontejnerů nebo do sběrných
dvorů.
- Tento odpad je po jeho svozu primárně zpracováván kompostováním, což je biologický rozklad za
přístupu vzduchu a výsledným produktem je kompost, který se může
použít při výrobě zemin, při rekultivacích, dokončovacích terénních
úpravách, údržbě městských parků, v zahradách či v zemědělství.
Závěrem si dovolíme zodpovědět
často kladený dotaz, zda je tříděný
odpad opravdu svážen zvlášť, protože vidíte situaci, kdy je odpad vysypán do stejného vozu jako černá
popelnice. Tato situace se zcela logicky stává, a to v případě, kdy posádka vozu, který sváží příslušný
druh odpadu, vyhodnotí znečištění neukázněnými občany za tak závažné, že by došlo ke znehodnocení již sebrané suroviny. V takovém
případě nádobu nevyprázdní a sdělí tuto skutečnost dispečinku, který zajistí vývoz takové nádoby jako směsného komunálního odpadu. Bohužel, tyto případy nejsou
až tak neobvyklé.
Bližší informace k třídění odpadu
můžete také získat na internetové
adrese www.jaktridit.cz .
Informační materiál připravený a zpracovaný společností
Čistá Plzeň s.r.o.
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Daň z nabytí nemovitosti: Od listopadu ji nově platí kupující
Dříve platilo, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je prodávající, pokud se smluvní strany
nedohodly jinak. Od 1. listopadu
2016 (podle zákona č. 254/2016 Sb.,
kterým se mění zákonné opatření
Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí) připadá povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu, tedy
nabyvateli nemovitosti.
Na jedné straně tato změna znamená zjednodušení spočívající ve
sjednocení osoby poplatníka daně
z nabytí nemovitých věcí, na druhé straně však bude znamenat, že
kupující si při plánování ﬁnancování koupě nemovité věci bude muset zajistit též částku odpovídající
dani z nabytí nemovitých věcí (což
může činit problémy při ﬁnancování koupě hypotečním úvěrem).
V této souvislosti dochází rovněž
ke zrušení ručení druhé smluvní
strany za zaplacení této daně, za
daň bude tedy odpovídat (a daňové přiznání bude podávat) pouze
nabyvatel. Převodce nemovité vě-

Výše daně zůstává nezměněná,
nový majitel bude nadále platit
čtyři procenta z ‚nabývací hodnoty‘ nemovitosti. Za nabývací
hodnotu se vždy nepovažuje reálná kupní cena domu či pozemku.
Aby se stát vyhnul daňovým podvodům či únikům, dávka se vyměřuje buď z ceny zjištěné na základě znaleckého posudku, nebo z takzvané směrné (tabulkové) hodnoty
nemovitosti.
V případě zájmu o realitní služby se na nás můžete obrátit: Ing.
Jiří Strejc, realitní makléř, tel.:
725 728 728.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ KLIDNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOSTI.
ci ručitelem nebude.
Od placení daně z nabytí nemovitých věcí se novelou osvobozují
kraje, obce a jejich svazky, tyto samosprávné celky nebudou muset
ani podávat daňová přiznání.

Nové stavby a jednotky budou i
nadále při prvním úplatném nabytí
od daně osvobozeny, nově se to ale
bude týkat jen nemovitostí skutečně dokončených nebo užívaných,
nikoliv teprve rozestavěných.

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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U Plovárny v Hradišti je zbrusu nová „Loď“pro děti
Maminky se svými dětmi mohou
začít využívat nově instalovaný
herní prvek, který má podobu lodi
a nachází se u Plovárny v Hradišti. Nová loď nahradila dřívější, letitou a již nevyhovující loď, která
byla v Hradišti dána do provozu již
v roce 2004.
Na údržbě původní Lodi se podílel
ÚMO Plzeň 2 – Slovany spolu s TJ
Sokol Hradiště a vynaložené částky se během let nasčítaly téměř do
výše 200 tisíc korun. I přes pravidelnou údržbu, která zahrnovala nátěry, drobné i větší opravy, si letitý
provoz Lodi nakonec vyžádal svou
daň a oblíbený herní prvek musel
nahradit nový.
„Údržba Lodi z roku 2004 byla v
posledních letech ﬁnančně náročná a investice do dalších oprav se
přestaly vyplácet. Závažným problémem se stala zejména hniloba
stojin a stav atrakce se proto změ-

dotace z Fondu životního prostředí města Plzně. Náklady činily celkem 591.876,- Kč, z Fondu životního
prostředí města Plzně bylo přispěno
částkou 250 tisíc korun. Dodavatelem je ﬁrma Palis Plzeň s. r. o..

nil na nevyhovující. Nejpřijatelnějším řešením proto bylo odstranění
staré lodi a instalace zcela nového
herního prvku pro děti,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.
Herní prvek Loď představuje ztroskotanou loď, rozlomenou na dvě po-

loviny. Děti mohou využít šplhací provaz, skluzavku, tobogán, šplhací
síť a další vybavení ke
svým hrám.
Pořízení nové lodi ﬁnancoval ÚMO Plzeň
2 – Slovany za přispění

Slavnostního otevření se dne 22. 11. 2016 zúčastnil
starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner
a místostarostové Roman Andrlík a Jan Fluxa

Zmizelá Plzeň – výstava v Západočeské galerii
Západočeské galerie v Plzni připravila ve výstavní síni „13“ výstavu, ve které se na historických
obrazech, fotografiích, modelech
a řadě dokumentů připomínají návštěvníkům stavby i celé části města, které zanikly nebo se změnily k
nepoznání.
Návštěvníci si mohou prohlédnout, jaký byl koncem 18. století
pohled na město dosud obehnané
hradbami, ale např. i fotograﬁe zachycující následky bombardování
za druhé světové války či radikální
demolice mnohdy cenných staveb v
průběhu posledních dvou staletí.
Ze sbírek Západočeské galerie byly vybrány obrazy zobrazující zaniklá plzeňská zákoutí, jejichž
autory jsou například Augustin Němejc, Jan Konůpek, Karel Votlučka
a další. Například v roce 1905 vznikl soubor akvarelů Stará Plzeň, jehož autorem byl malíř Václav Jansa
a jenž zachycoval nenávratně mizející staré domy v historickém centru Plzně v době, kdy vrcholilo bourání zdejších památek.

Eduard Gurk, Pohled z Lochotína
Představeno je také několik stavebních a urbanistických plánů,
např. projekt sirkárny v dnešní Sirkové ulici.
Součástí expozice jsou i raritní

úryvky z dobových ﬁlmů. Např.
Československý filmový týdeník
z roku 1969 obsahuje vzácné záběry na demolici kasáren 35. pluku v dnešních sadech Pětatři-

cátníků.
Film ze slavné české nové vlny 60.
let, Každý mladý muž (scénář a režie Pavel Juráček, 1965; jde o jeho
první celovečerní ﬁlm) se odehrává
v Plzni, hrají v něm Pavel Landovský a mladičký Ivan Vyskočil v rolích vojáků základní vojenské služby a objevují se v něm scény zachycují městskou část Rychtářka krátce před její demolicí.
Vystaveny jsou i dva architektonické modely – historický (1913)
zachycující původní podobu Riegrovy ulice a nově pořízený model
rekonstruující podobu zahradního altánu významného plzeňského
purkmistra 19. století Martina Kopeckého, jehož zahrada stávala v
místě dnešního Pekla (Martin Kopecký byl plzeňským purkmistrem
plných 22 let - od r. 1828 do r. 1850 - a
nebývalou měrou se zasloužil o rozvoj města).
Výstava potrvá ve výstavní síni „13“ v Pražské ulici do 5. února 2017.

Plzeňský rodák Hugo Boettinger je představen v Masných krámech

Podobizna umělce a jeho choti, 1918

Západočeská galerie připravila retrospektivní výstavu dosud opomíjeného plzeňského rodáka.
Přestože je po tomto umělci pojmenována jedna z ulic v městské
části Bory, málokdo z Plzeňanů ví,
že Hugo Boettinger (1880–1934) byl
ve své době vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb známým širokému publiku pod pseudonymem Dr. Desiderius – ve 20.
letech byl populární především dí-

ky svým příspěvkům do Lidových
novin. Byl synem plzeňského fotografa Josefa Böttingera a jeho rodný dům stával v sadech Pětatřicátníků; dům byl, bohužel, zničen při
demolici kasáren 35. pluku v 60. letech 20. století.
Dílo Huga Boettingera je mimořádně rozsáhlé a rozmanité a výstava dokládá, že vytvářel jak působivé
podobizny v životní velikosti (jeho
přátelé byli často z hudebních kruhů, portrétoval mj. Vítězslava Nováka i Josefa Suka, ale i plzeňského

starostu Luďka Pika), tak bravurní,
mnohdy satirické kresby. Návštěvníci si mohou prohlédnout desítky
olejomaleb a stovky kreseb zapůjčených z českých veřejných i soukromých sbírek a především z Boettingerovy dosud nezpracované kresebné pozůstalosti, kterou vlastní Západočeská galerie v Plzni.
Výstava „Kronikář nových časů
– Malíř a kreslíř Hugo Boettinger
(1880–1934)“ potrvá ve výstavní síni
Masné krámy do 8. ledna 2017.
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Mezigeneračně v Domově Sv. Aloise
Mezigeneračně, to je, oč tu běží…
Děti z 89. mateřské školy Plzeň, Habrová 8, pravidelně docházejí do Domova Sv. Aloise v rámci mezigeneračního setkávání. Tato skupina je
zapojena do programu obecně prospěšné společnosti Mezi námi, jejímž hlavním cílem je podporou proaktivních mezigeneračních setkání
přispět k návratu ke zdravým vztahům mezi generacemi.
Program “Povídej” propojuje mateřské školy a zařízení pro seniory
a prostřednictvím pravidelných setkání podporuje vzájemnou úctu,
poznání a pochopení.
„Z našeho života je v poslední době
vytěsňováno sdílení prožitků, pocitů
a obyčejných chvil s různými generacemi, ne všechny děti mají to štěstí, že
mají vlastní prarodiče. Naším posláním je tak přiblížit generacím jejich
vzájemné světy. Naučit děti, že starší
lidé mohou mít své speciﬁcké potřeby
a zároveň jim ukázat jejich bohatou
škálu zkušeností a trpělivosti, kterou
senioři oplývají. Naopak seniorům
chceme odbourat pocit vyčlenění ze
společnosti a přinést jim rozptýlení i
načerpání pozitivní dětské energie,”
vysvětluje Linda Obrtelová, ředitelka Mezi námi o.p.s.
Pro děti jsou setkání významnou
součástí výchovy a vzdělání vůbec. Vidí, jak se o seniory pečuje
a co všechno ještě dovedou, a právě z těchto důvodů jsou mezigenerační programy vhodnou aktivitou
pro přirozený rozvoj prosociálního
chování dětí.
A jak taková mezigenerační setkání probíhají? Skupiny se potkávají pravidelně po čtyřech týdnech

a setkání jsou vždy koncipována s
přihlédnutím ke kondici a schopnostem všech zúčastněných. Nejčastěji se jedná o rukodělné tvorby,
ale výjimkou nejsou ani sportovní
setkání, muzicírování či zahradní
slavnosti.

„Je nádherné pozorovat, jak si na
sebe skupinka zvykla, ostych opadá
vždy během prvních několika minut,
děti se seniory nádherně spolupracují a setkání si v dobré náladě všichni
užívají. Úsměvy dětí na tváři a slova vřelých díků od seniorů, to jsou
výstupy, které jsou hnacím motorem
pro další naši práci,” dodává Kateřina Karbanová, koordinátorka mezigeneračních setkání.
I vy se můžete aktivně účastnit na
mezigeneračních, smysluplných a
obohacujících setkáních jako dobrovolník z řad rodinných příslušníků dětí i klientů či široké veřejnosti.
V případě zájmu nás kontaktujte na
info@mezi.nami.cz tel.: 603 444 129
(Ka-Kar)

Podzim ve Vlnce byl pestrý a zajímavý
Podzimní čas je čas plný kouzel přírody, a proto jsme ani ve Vlnce nezaháleli a užívali si podzim s kamarády. Počasí nám přálo, a tak jsme se
podívali k řece Úslavě i do lesa a na
vycházkách pozorovali, jak se kolem
všechno mění. Zjistili jsme, že nám
podzim nabízí také spoustu pokladů
v podobě rozmanitých plodů.
Ve třídě Žabiček jsme si vyzkoušeli udělat šípkový čaj, ve třídě Kapříků a Želviček jsme zpracovávali
zase jablíčka na několik způsobů
- chutnal nám nejen kompot, ale i
jablečný koláč. Oříšky, kaštany a žaludy jsme využili jako hudební nástroje a naučili se spousty písniček.
Ve třídě předškoláků jsme pomocí
pokusů objevili nejrůznější věci. Už
víme, že nás všude kolem obklopuje
voda, že existují různé druhy mraků
a dají se dokonce vyrobit ve sklenici. Ve třídě Želviček si zase vyrobili dýňovou želvičku, která zdobila
vchod do naší školky.
V říjnu nás ve školce navštívila
zvířátka ze záchranné stanice živočichů. Měli jsme možnost si pohla-

dit hada, sovičku Béďu a dokonce
jsme viděli ježečka bez bodlinek. Na
svatého Martina nám letos opravdu
napadl sníh, a tak se třída Žabiček
vydala na stopovačku za bílou podkovou, na jejímž konci na všechny
čekalo překvapení. Velice jsme si
užili i návštěvu svíčkárny, kde si
každý vyrobil svou vlastní svíčku,
vykrojil si domácí mýdlo a ještě připravil mamince dárkový sáček se
solí do koupele.
Zkrátka, na podzim jsme měli
mnoho zážitků se svými kamarády
a už se těšíme, až se o ně podělíme i
s kamarády z blízké základní školy,
se kterou spolupracujeme a hlavně
s rodiči, se kterými si teď užijeme
více času doma. Vždyť nás čekají
Vánoce, na které se i ve školce pilně připravujeme. Na besídkách rodičům i prarodičům ukážeme, co
všechno už umíme a samozřejmě
nejvíce jsme zvědaví, jestli přijde
Ježíšek i k nám do Vlnky…
Mgr. Jana Junková,
učitelka 80. mateřské školy Plzeň

Pátrači obnovili svou činnost
Žáci plzeňských škol – Masarykovy ZŠ, 13. ZŠ a Církevního gymnázia
– se pustili do druhé části projektu
PAMĚŤ, tentokrát s podtitulem „Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách“.
V období od listopadu 2016 do května
2017 budou pátrat v lokální historii
Jiráskova náměstí, potažmo Slovan,
a sbírat zajímavé příběhy od místních pamětníků. Výsledky společné
práce budou poté veřejnosti představeny formou výstavy a také speciální zážitkové procházky během Evropského dne sousedů, který se koná poslední květnový víkend.
První fáze projektu, která proběhla v minulém školním roce, se zabývala badatelskou prací v archivech
a kronikách. Zaměřila se na historii místa – jeho proměny, významné
stavby a příběhy, které se k nim váží. Druhá fáze se zaměřuje na setkávání s nositeli živé paměti. Klíčem
k poznávání místa budou tentokrát
lidé, kteří zde žijí, žili nebo k němu
mají jiný osobní vztah.
„Hledáme příběhy každodenního
života i zážitky spojené s výrazný-

mi historickými milníky. Příběhy o
rodině, přátelství, studiu, práci, duchovním životě apod. To vše vyprávěné konkrétními lidmi v sobě skrývá
mnoho zajímavého už jenom tím, že
jde o jakýsi mikroskopický vhled do
určitého období, konkrétního místa a společnosti, která v něm žije nebo žila,“ uvádí Eva Kraftová, která
projekt za spolek Pěstuj prostor koordinuje.
Projekt Paměť II. je organizován
spolkem Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci s Masarykovou ZŠ, 13. ZŠ,
Církevním gymnáziem a Majákem
Plzně za podpory Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany, Kláštera dominikánů Plzeň a Nadace proměny Karla Komárka. Akce je součástí „Obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ v Plzni.
Prosíme zájemce, kteří by chtěli
sdílet svůj osobní příběh nebo zážitek spojený s Jiráskovým náměstím a jeho okolím, aby nás kontaktovali na e-mailové adrese kraftova@pestujprostor.cz nebo na tel.
737 340 307.

Badatelský kroužek získal nové pomůcky
V 13. ZŠ Plzeň funguje již mnoho
let přírodovědný kroužek, jehož činnost je hodnocena pozitivně jak samotnými žáky, tak rodiči a širokou
veřejností.
V současné době navštěvují kroužek páťáci, kteří první čtyři roky
putovali okolím Plzně, navštěvovali nejrůznější zajímavosti ve městě
a poznávali nejbližší okolí. V páté
třídě je připravena novinka ve stylu
badatelsky orientovaného vyučování. Žáci si při svém bádání stanovují hypotézy, které ověřují pokusem.
Hypotézy se jim buď potvrdí, nebo
vyvrátí, odpovědi na případné další otázky pak hledají v dostupné literatuře nebo na internetu. Doplňkovou činností je pro kroužek péče o
školní zahradu a pěstování bylin.
Ve školním roce 2015/2016 zažádal
Klub rodičů a přátel školy, z. s. MO
Plzeň 2 - Slovany o ﬁnanční podporu na zmíněnou činnost. Cílem bylo získat peníze na zajímavé didaktické pomůcky právě pro náš kroužek a další zájmové aktivity žáků
13. ZŠ Plzeň. Pro kroužek se tak podařilo získat poměrně slušnou výbavu – krabičkové a klasické lupy,
určovací klíče, entomologické síťky,

síťky na chytání živočichů nebo třeba dalekohled.
Dále jsme oslovili Nakladatelství
Fraus s dotazem, zda by nám nemohlo poskytnout nějaký odborný
materiál pro naši činnost, kterou
jsme jim představili. Nakladatelství
nás vyslyšelo a podpořilo děti daro-

váním šesti encyklopedií s přírodovědnou tematikou.
Jsme moc rádi, že jsme dokázali přírodovědný kroužek vybavit a
rozšířit tak naše bádání. Podpoříme
tím přirozené učení žáků v reálném
prostředí. Páťáci byli při přebírání
dárků velmi nadšeni a velmi děkují za podporu.
PhDr. Josef Levý

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu
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Návštěva paní Běly aneb příběh „dvacítky“ a Stonožky
Již 14 let je 20. ZŠ v Brojově
ulici zapojena do hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.

Paní Běla Jensen přebírá z rukou Ilony
Jehličkové dort v podobě stonožky
Za tu dobu zaslali žáci na konto
hnutí ﬁnanční částku v hodnotě cca
240.000,-Kč, a to z výtěžku Vánočního jarmarku či z prodeje svých obrázků ze stonožkového týdne. Ve
čtvrtek 3. listopadu navštívila školu zakladatelka stonožkového hnutí

paní Běla Jensen. Návštěva proběhla formou besedy v tělocvičně pro
všech 272 dětí z 1. stupně.
Děti ve večerníčkových čepicích
vyslechly vyprávění paní Běly o
tom, že existují místa na zemi, kde
děti mají opravdový hlad a strach o
své bezpečí. Zároveň jim připomněla hlavní stonožkovou myšlenku,
že děti pomáhají dětem. A právě ve
stonožkovém týdnu 20. ZŠ žije pro
to, aby děti pomohly nemocným dětem s Crohnovou chorobou. Setkání
bylo plné dětské radosti a rozzářených očí. Dětskou upřímnost nelze
za nic zaměnit.
Žáci školy získali uznání a ocenění v mnoha výtvarných soutěžích, které organizovala Stonožka.
Jen namátkou výtvarná soutěž Karel IV, sv. Anežka česká, Konstantin
a Metoděj v historii, Katedrála sv.
Víta, Vojtěcha a Václava a naposledy
ve výtvarné soutěži Věda, které lé-

Žáci 1. stupně ve večerníčkových čepicích vítají Bělu Jensen v tělocvičně školy
čí. Vyznamenaní žáci tak například
převzali ocenění z rukou kardinála
Dominika Duky v Arcibiskupském
paláci a jejich práce zdobily Anežský a Strahovský klášter či galerii
Paletka v Plzni.“
A na závěr jeden z oblíbených citá-

tů: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá
nic pro sebe.“ J. W. Goethe.
Stonožka tato slova naplňuje měrou vrchovatou.
Mgr. Ilona Jehličková,
zástupce ředitele školy

Mateřské školky na Slovanech se zapojily do projektu Pohyb 1P
mou vytváří jejich vztah k pohybu. To
je důležité a je s tím potřeba začít již
u těch nejmenších. Zároveň směrem k
rodičům cílí i na problematiku správného stravování a zdravého životního
stylu,“ uvedla Jana Havrdová, která
se zúčastnila besedy s dětmi a předala jim pamětní listy z akce.
Všechny děti na závěr obdržely
jako dárek také láhev s pitím a samolepku s žabákem, který je maskotem akce.
„Projekt má za cíl zjistit, jak jsou na
tom děti s pohybovými dovednostmi v
předškolním věku. Je nutností, aby se
děti pohybovaly, nejen protože je tě-

Olympionik Přemysl Švarc a Jana Havrdová, dvojnásobná mistryně světa ve fitness step a moderátorka pořadu Sama doma v České televizi, při besedě s dětmi
Projekt s příznačným názvem Pohyb 1P zavítal v roce 2016 také do čtyř
mateřských školek na Slovanech. Jeho cílem je zábavnou formou utvářet
u dětí kladný vztah k pohybovým aktivitám, ale také zjistit, jak na tom
jsou předškoláci s úrovní pohybových dovedností. Za projektem stojí
Nadace sportující mládeže, která na
něm spolupracuje s odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni.
Tým projektu Pohyb 1P v čele s
maskotem v podobě žabáka na Slovanech navštívil 23. MŠ v Topolové ulici, 51. MŠ v Částkově ulici, 5.
MŠ v Zelenohorské ulici a 89. MŠ

v Habrové ulici. Děti si vyzkoušely jednotlivá cvičení, jejichž názvy
jsou inspirované pohybovými dovednostmi zvířátek, např. kráčející čáp, skákající žába, vlnící se had
nebo šikovný lachtan.
Do 5. MŠ se za dětmi přišel podívat také Jan Fluxa, místostarosta
MO Plzeň 2, Přemysl Švarc, olympionik a reprezentant v triatlonu,
nebo Jana Havrdová, dvojnásobná
mistryně světa ve ﬁtness step a moderátorka pořadu Sama doma v České televizi.
„Pohyb 1P není jen o zjišťování pohybových dovedností dětí. Hravou for-

lesná výchova povinným předmětem.
Dětem se vstupem na základní školu
změní režim i způsob jejich fungování. Začnou více sedět, pohybu ubývá a
potom začínají problémy,“ řekl František Berka, předseda správní rady
Nadace sportující mládeže.
Vedle Nadace sportující mládeže
se na podpoře projektu podílejí také Nadace RSJ, Nadace ČEZ, město Plzeň a plzeňské městské obvody.
Celkem se v roce 2016 do projektu
zapojilo téměř 30 školek.
Vlastimil Libeš,
Nadace sportující mládeže
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