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Přijďte společně tvořit ještě lepší Slovany

Odborný workshop k analytické části strategického plánu v červnu 2016.
Foto: Filip Komorous
Od dubna do června letošního
roku dostanou při přípravě jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě opět slovo Plzeňané.
Tentokrát na veřejných projednáních tzv. návrhové části strategického plánu, s kterými se počítá ve
všech městských obvodech.

Veřejné projednání v Městském
obvodu Plzeň 2 – Slovany se uskuteční ve středu 19. dubna od 16 do
19 hodin v Šeříkovce. Nový strategický plán získal v posledních měsících konkrétnější obrysy.
Po dokončení analýz a stanovení
vize, k níž obyvatelé Plzně v lednu

Na Jiráskově náměstí - historické
vycházky, koncerty i sousedská večeře
Prožijte letošní Evropský den sousedů na Jiráskově náměstí! V sobotu 27. května oživí náměstí i klášterní zahradu komponované historické vycházky, které připravují
spolu se spolkem Pěstuj prostor a
Majákem Plzně také žáci a studenti přilehlých škol. Vycházky upozorní na zapomenuté příběhy a
zapadlá zákoutí Jiráskova náměstí, jež promluví vzpomínkami pamětníků. Zároveň proběhne vernisáž doprovodné výstavy. Návštěvníci Evropského dne
sousedů budou moci zavítat i na
prohlídku klášterní zahrady, kterou je provedou dominikáni. Celý den zpestří speciální hudební

program situovaný právě do zahrady. Klášterní zahrada bude zpřístupněna veřejnosti s laskavým svolením kláštera dominikánů.
Akci zahájí již v 10 hodin dopoledne vernisáž druhé části výstavy
PAMĚŤ – tentokrát s podtitulem

přispěli více než 300 podněty, přichází na řadu diskuze o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich
naplnění.
„Setkání s občany jsou naplánována proto, abychom získali zpětnou
vazbu nejen k životu v celé Plzni, ale
i v jednotlivých městských částech.
Vážíme si všech podnětů, které jsme
doposud obdrželi, a věříme, že touto
cestou přijdou další,“ vysvětluje Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
Analytickou část dokumentu
schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo města. „Bylo deﬁnováno šest
nejdůležitějších pozitiv, na nichž je
třeba dále stavět, a osm potenciálně
problematických oblastí, s nimiž je
třeba se vypořádat,“ doplňuje Eva
Velebná Brejchová z téže organizace, která má koordinaci zpracování
strategického plánu na starosti.
Podrobnější informace včetně
kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého mohou všichni zájemci průběžně zasílat své podněty,
najdete na www.ukr.plzen.eu.

„Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách“. Výstava bude mozaikou fotograﬁí, příběhů a vzpomínek významných rodáků i žijících pamětníků z okolí Jiráskova náměstí. „Při
práci mě zaujaly detaily z každodenního života, které se dozvídáme. Často se jedná o zdánlivé drobnosti, jež
jsou ale součástí jedinečného příběhu každého jednotlivce, jeho rodiny
a přátel. Tyto střípky potom dávají
dohromady zajímavý obraz života
spojeného s tímto místem.
Zároveň slýcháme i silné
příběhy ze života během
druhé světové války, jež jsou
smutnou, ale poučnou historií, která by neměla být zapomenuta,“ upřesňuje jedna z organizátorek výstavy,
Eva Kraftová.
pokračování na str. 4
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Přidejte
se k nám
Homolka, Plzeňská cesta,
Tyršův most a
Škoda Park, zatím jsou to tato
čtyři vytipovaná místa, která
bychom měli společně s vámi,
občany našeho městského obvodu, uklidit. Někteří jste se
již zaregistrovali, jiní se o tom
dozvídáte možná právě až při
čtení těchto řádků. O co tedy
jde? Uklidíme spolu naše Slovany, a to v rámci celosvětové
akce Ukliďme svět!
Jenom připomenu, že se koná v sobotu 8. dubna od 9 hodin a sejdeme se na konečné
tramvaje č. 1 na Slovanech.
Spolu s dalšími dobrovolníky
v Plzni a celé ČR jedině tak
můžeme pomoci zachovat alespoň současný stav této krásné přírody pro naše děti! U
nás na Slovanech tuto akci
samozřejmě podporujeme a
konkrétní pomoc jsme nabídli
ve formě odvozu sesbíraného
odpadu. Organizátorům také
předáme pro příchozí pomocníky další pomůcky jako jsou
pytle na odpad a pracovní rukavice. V následujícím IZ vás
budeme o výsledku samozřejmě informovat.
Věřím, že se nás sejde dost na
to, aby za námi byl vidět kus
čistých Slovan.
Lumír Aschenbrenner,
starosta
MO Plzeň 2 - Slovany
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 28. 3.
2017
ZMO přijalo celkem 11
usnesení, z nichž vybírám:

- souhlasilo se svěřením
nemovitých věcí na Božkovkém ostrově získaných
výkupem části pozemku p.
č. 252, jehož součástí je budova stávajícího skladu,
části pozemku p. č. 1191/3
v k. ú. Božkov a budoucího objektu vzniklého na
těchto pozemcích v rámci
projektu „Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově“
do trvalé správy Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany;
- vzalo na vědomí informativní
zprávy:
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 0203/2017;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 0203/2017;

- schválilo Dílčí závěrečný
účet MO P2 – Slovany za rok
2016 a účetní závěrku MO P2
– Slovany za rok 2016 a dále
provedení operací ﬁnančního vypořádání MO P2 – Slovany za rok
2016;
- schválilo:
- stav účelových fondů po ﬁnančním vypořádání roku 2016
Sociální fond
1 129 649,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje 16 043 252,34 Kč
- rozpočet účelových fondů na
rok 2017
Sociální fond
2 845 000,-- Kč
Fond rezerv a rozvoje 16 043 000,-- Kč

OznámeníoslavnostnímotevenínovéástialejevPolníulici
dne12.4.2017v15.00hod.
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Na Slovanech uctili památku
válečného pilota Ladislava Světlíka

Ladislav Světlík byl plzeňský rodák, československý stíhací letec
a válečný hrdina. Část svého života prožil v Plzenecké ulici na Slovanech. Právě zde se uskutečnila v
sobotu 25. března vzpomínková akce, která kromě zásluh tohoto válečného pilota připomněla také výročí
100 let od jeho narození.
Aby občané Slovan mohli na stíhacího pilota Ladislava Světlíka
vzpomínat častěji, nechal druhý plzeňský obvod vyrobit pamětní desku, která byla během pietního aktu
odhalena a v současné době visí na
fasádě bytového domu na adrese Plzenecká 38.
Stíhací pilot čs. a britského Královského letectva (RAF) Ladislav
Světlík žil v letech 1917-2008. Během
svého působení u letectva získal
mnoho vyznamenání, jmenovat lze
například Československý válečný

Za MO Plzeň 2 – Slovany se vzpomínkové akce zúčastnil místostarosta Jan
Fluxa, na snímku společně s plukovníkem v.v. Pavlem Vranským
kříž 1939, Francouzský válečný kříž,
Britská medaile The 1939 -1945 Star
a další. Poslední léta svého života
prožil L. Světlík na Novém Zélandě,
kde také dne 27. 7. 2008 zemřel.

Slavnosti svobody Plzeň - osvobození
americkou armádou 5. – 8. května 2017
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold
vojákům americké ar mády. Ve
dnech 5. až 8. května připomenou
Slavnosti svobody Plzeň jako každý
rok po sametové revoluci pravdivé
události začátku května roku 1945.
Osobitý fenomén oslav osvobození
zahrnuje příležitost seznámit se s
atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou techniku, podívat se
na dynamické a komentované ukázky výstroje či výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života vojáků i
obyvatel. Program rovněž nabídne
neopakovatelná setkání s přímými
účastníky bojů, americkými a belgickými válečnými veterány, stejně
tak průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním
centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16. obrněné

divize, v němž bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením
nebo vojenské ubikace. Proluka v
Křižíkových sadech představí kemp
prezentující 2. pěší divizi americké
armády, jejíž historie sahá až do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblí-

bená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím
ukázek z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné americké
armády především expozicí pěchoty a výcvikového
prostoru, zatímco
Česká armáda se
bude prezentovat
dynamickými i statickými ukázkami
soudobé vojenské
techniky v areálu
DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v
amﬁteátru za Pla-

zou. I letos v něm nebudou chybět
jazz, folk nebo country hudba. Kromě kulturního a military programu bude pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány v Měšťanské besedě a
rodinné soutěže, která navazuje na
předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s názvem Z Normandie
do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit společně na téma Operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční
v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u Pomníku generála Pattona pod divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody - Ride of
Freedom vystřídá populární Convoy
of Liberty s vojensko-historickými
vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní dopoledne.

únor 2012 3
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 22. 2. 2017
RMO přijala celkem 12 usnesení, z nichž vybírám:
- souhlasila s územní studií
„Plzeň, U Radbuzy – Zahradní“
(ÚKRMP, 2016), jako podkladem pro
rozhodování v území;
- schválila návrh pravidel MO Plzeň 2 – Slovany k účasti na projektu
„Vlídné WC“, včetně formuláře Přihláška do projektu „Vlídné WC“;
- schválila použití investičního
fondu 51. MŠ, příspěvkové organizace, Částkova 6, 326 00 Plzeň, IČ:

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

70940801, ve
výši 75.600,Kč, na nákup
šatních bloků
pro děti od ﬁrmy LOKKI International s.
r. o., se sídlem
Raisova 860,
332 02 Starý
Plzenec;

Jednání RMO dne 15. 3. 2017
RMO přijala celkem 17 usnesení, z nichž vybírám:

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.

- schválila
smlouvu na
zajištění služby na kontroly,
dodávky, údržbu a opravy
prvků městského mobiliáře a na práce s tím spojeRoman Andrlík,
né, na území
místostarosta
Městského obMO Plzeň 2-Slovany
vodu Plzeň 2 –
Slovany, s firmou: Stanislav Palek, Šťáhlavice 88, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice,
IČ 64868532
- schválila smlouvu na zajištění služby na výměnu písku v pís-

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

kovištích na
území Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany, s ﬁrmou:
S. D. Služby,
s. r. o., Losiná 28, 332 04
Nezvěstice, IČ:
29109671;

- schválila
smlouvu na
zajištění služby na celoroční pronájem mobilních kabin WC na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, s
ﬁrmou: TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o., Pražská 264, 274 01
Slaný;

Pejskaři ze Slovan na jedničku

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
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zima přijde. Členové výboru
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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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Festival volného času se blíží

Letošní 3. ročník největší přehlídky volnočasových aktivit pro děti a
mládež v Plzeňském kraji představí desítky organizací pracujících s
dětmi a mládeží ve volném čase.
Formou stánkových prezentací
jsou připraveny činnosti a ukázky kroužků, klubů, prázdninových aktivit, příležitostných akcí a kurzů.

ky, kluby, střediska
volného času, domy dětí a mládeže
a sektor NNO.
Neméně důležitá
je možnost diskutovat se zástupci organizací o vhodném výběru aktivit pro své dítě v
průběhu školního roku.
Po oba dny je připravený bohatý
pódiový program. V hudebních,
tanečních, sportovních či divadelních vystoupeních se představí jednotlivci a soubory z řad prezentujících se organizací.
Festival bude provázet hra s ná-

Účastníci mají ojedinělou možnost na jednom místě shlédnout
anebo si přímo vyzkoušet činnosti
v různých zájmových oblastech.
Rodiče mohou na jednom místě
porovnat kvalitu prezentovaných
aktivit, které nabízejí různé spol-

zvem „Tržiště volného času“, které
se mohou zúčastnit malí, ale i velcí návštěvníci.
V každém stánku budou mít možnost za splnění úkolu získat festivalové peníze, které mohou na tržišti
směnit za hodnotné ceny.

datum: 12. - 13. května 2017, každý den od 10:00
místo konání: Plzeň, Chvojkovy lomy
vstup: ZDARMA
akci podporují: Plzeňský kraj a UMO Plzeň 2

Na Jiráskově náměstí - historické
vycházky, koncerty i sousedská večeře
dokončení ze str. 1
Na výstavu naváže další program – zmiňované komponované vycházky včetně komentované prohlídky kostela a klášterní zahrady s překvapením. Relaxační atmosféru zahrady podkreslí i několik hudebních vystoupení. Pro děti zde bude při-

pravena celodenní volná zábava
a hry. Den završí společná mezinárodní sousedská večeře, kterou připraví nejen pořadatelé,
ale i návštěvníci a sousedé z „Jiráskáče“. Každý může připravit
ochutnávku vlastnoručně vytvořených kulinářských lahůdek,
pochlubit se originálními jídly
či rodinnými recepty. Nebo jen
donést, co má kdo rád –
gastronomické fantazii
se meze nekladou.
Jaká bude atmosféra
Evropského dne sousedů, to záleží i na vás.
Přijďte se společně poznat a pobavit. Objevte tajemná zákoutí svého okolí, poslechněte si
příběhy svých sousedů a známých. Evropský den sousedů je i vaším dnem!

Evropský den sousedů 2017
Jiráskovo náměstí a klášterní zahrada v Plzni
předběžný program:
10:00 – Slavnostní zahájení, vernisáž výstavy PAMĚŤ (před kostelem)
10:30 – Komentovaná prohlídka výstavy a komponovaná vycházka po Jiráskově
náměstí (začátek před kostelem)
12:30 – Hudební vystoupení v klášterní zahradě
14:30 – Hudební vystoupení v klášterní zahradě
15:30 – Komentovaná prohlídka výstavy a komponovaná vycházka po Jiráskově
náměstí (začátek před kostelem)
18:00 – Mše svatá (v kostele)
19:30 – Sousedská večeře v klášterní zahradě s hudbou

Slyšeli jste o Evropském dni sousedů?
Jde o neformální oslavu sousedských vztahů a komunitních aktivit, ale i o příležitost prozkoumat,
co všechno se děje v nejbližším okolí vašeho domova. Od roku 2014 se
koná o posledním květnovém víkendu také v Plzni.
Letos přiveze kuchařskou show,
proﬁ fotografa nebo kapelu z Živé
ulice přímo před váš dům. Pozvěte sousedy v sobotu 27. května na
společnou večeři a využijte jako bonus některého vystoupení z nabíd-

ky organizátorů. Přihlásit se můžete do 15. 5. na e-mail sousede@
plzen2015.cz.
Těšit se můžete na programová
ohniska, která doslova rozžehnou
v sobotu odpoledne více jak desítku míst po celé Plzni. Sobotní večer
bude patřit tradičně sousedským
večeřím a neděle nabídne několik
komentovaných procházek po městských částech. Více o programu i
podmínkách přihlášení najdete na
www.evropskydensousedu.cz.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2016 k 31. 12. v tisících Kč
Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

Provozní výdaje

ROZPOET

Veterinární pée

172

172

0

15 868

15 432

436

481

472

9

6

6

0

12 184

12 184

0

Údržba a opravy v MŠ + pojištní

2 841

2 788

53

Dotace dle usnesení ZMO a RMO

1 000

997

3

KD Šeíkova, budova ÚMO P 2

4 831

3 787

1 044

Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory

1 493

1 285

208

0

0

0

2 013

2 011

2

3

2

1

14 511

13 200

1 311

547

518

29

80

43

37

138

136

2

85

-1

86

2 634

2 266

368

43 199

40 466

2 733

923

1 171

-248

Kult.a zájm.innost, LDT, tisk IZ

1 749

1 641

108

Jednotky dobrovol.hasi,ochrana obyv.

1 895

1 632

263

Místní zastupitelské orgány

6 493

6 168

325

Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, doplnní pokladny

1 421

56

1 365

114 567

106 432

8 135

Kapitálové výdaje

17 617

12 984

4 633

Investiní výdaje

17 617

12 984

4 633

132 184

119 416

12 768

Daové

4 690

6 024

-1 334

Správní poplatky

1 340

1 881

-541

Poplatek ze ps

1 000

994

6

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 250

1 685

-435

Vodní hospodáství

Poplatek z ubytovací kapacity

1 100

1 464

-364

Pípvky na provoz MŠ + jesle

Zrušené místní poplatky

0

0

0

Zneištní ovzduší

0

0

0

8 490

8 931

-441

12

3

9

Pokuty všech odbor

225

231

-6

Nebezpený odpad

Poskytování služeb

772

776

-4

Komunální odpad

1 940

2 375

-435

Pijaté dary

0

0

0

Pijaté píspvky a náhrady

0

53

-53

Komunální služby (WC)

Pijaté vratky transfer soc.odbor

0

10

-10

Obrana, bezpenost, právní ochrana

5 000

4 749

251

Kronika + vítání obánk OOV

Náhrada poskytnutých služeb - SDH

0

5

-5

Pohebnictví

Píjmy z prodeje zboží

0

62

-62

erpání ze SF

395

395

0

innost MS, opatení pro kriz.stavy

45

45

0

Volby, referendum

101

227

-126

5 115

5 115

0

113 889

109 447

4 442

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

97 996

99 814

-1 818

Použití vlastních fond (+)

21 286

15 025

6 261

- fond rezerv a rozvoje

18 652

12 759

5 893

2 634

2 266

368

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

-5 393

-5 392

-1

- pevody na MMP

-3 640

-3 639

-1

-101

-101

0

-1 652

-1 652

0

132 184

129 517

2 667

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

Skutenost Zbývá erpat

Komunikace
Cestovní ruch

Sbrný dvr, separovaný odpad
Vzhled obcí, zele

SOUET

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2016

18 295

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2016

132 184

CELKEM výdaje

Financování MO P2 - Slovany v roce 2016

113 889

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

10 101

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Sportovci Plzně v kategoriích žactva a dorostu jsou
Eliška Pechmannová a Filip Nepejchal
Ocenění sportovci z MO Plzeň 2:
JEDNOTLIVCI
Denisa Řáhová, starší žactvo; TJ Prazdroj Plzeň; trenér: Karel Kožíšek ml.;
rychlostní kanoistika
3 x 1. místo MČR v kat. C1 200m, 500m, C2 500m
13. místo MEJ C1 500m
7. místo Závod OH nadějí C1 200m
1. místo v Českém poháru kanoistek
Ke svým největším sportovním úspěchům řadí účast na ME v Bulharsku, Závodu olympijských nadějí v Maďarsku a mistrovské tituly z domácích republikových
šampionátů. Největším zklamáním naopak bylo, když jí na ME o jedinou sekundu
unikl postup do ﬁnále „A“. V roce 2020 by ráda startovala na OH v Tokiu.

Lumír Aschenbrenner a starší žačky PSC v Plzni (moderní pětiboj), zleva Michaela Štěrbová, Veronika Píclová.
Foto: Zdeněk Vaiz
Plzeň zná nejlepší sportovce roku
2016 v kategoriích žactva a dorostu. V obřadní síni plzeňské radnice byli jimi vyhlášeni Eliška Pechmannová (sportovní aerobik) a Filip Nepejchal (sportovní střelba).
Jubilejní 20. ročník prestižní ankety připravila Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora
Martina Zrzaveckého. Mezi nejlepšími nechyběli ani zástupci druhého plzeňského obvodu, kterým přišel osobně pogratulovat starosta Lumír Aschenbrenner.
Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, stejně jako v
předcházejícím roce ovládli chlapci. Mezi nejlepší se dostal lukostřelec Daniel Bouřil, basketbalista Filip Karlíček a dvojice plavců Tomáš
Chocholatý a Matěj Sladký.
Titulem Sportovec Plzně 2016 v kategorii staršího žactva se může pyšnit Eliška Pechmannová z Aerobik
klubu LADY Plzeň. Ta v loňském roce získala bronzovou medaili na MS
ve Vídni a také na mistrovství Evropy v Karlových Varech.

Dalšími oceněnými v kategorii
staršího žactva byli Filip Jireš (zápas), Matěj Marek (triatlon), Barbara Píchalová (atletika), Denisa Řáhová (rychlostní kanoistika) a obhájkyně loňského vítězství plavkyně Tereza Polcarová.
Kategorii dorostu kraluje sportovní střelec Filip Nepejchal ze Sportovně střeleckého klubu policie
Rapid Plzeň. Sedmnáctiletý střelec
v loňském roce prožil snovou sezonu. Stal se juniorským mistrem
Evropy, zvítězil v závodu Světového poháru a vše vyšperkoval účastí na OH v Riu.
O tom, že byl rok 2016 pro plzeňské
sportovní naděje mimořádně úspěšný, svědčí výsledky dalších oceněných. Mezi nimi nechybí medaile z
MS, ME i dalších významných soutěží. Kromě Filipa Nepejchala byli v kategorii dorostu oceněni také
Eliška Fajfrlíková (sportovní aerobik), Jan Hašek (MTBO, LOB, běžecké lyžování), Marie Horáčková
(lukostřelba), Tereza Jonášová (atletika), David Kvasnička (lední ho-

www.trustnetwork.cz

SLOVANY

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,Mobil - 200 min, 20 sms,
150MB za 249,Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

DRUŽSTVA
Družstvo starších žaček PSC v Plzni ve složení Veronika Píclová, Michaela Štěrbová; trenér: Jaroslav Voldřich; moderní pětiboj
1. místo MČR v moderním trojboji st. žaček
Posádka TJ Lokomotiva Plzeň ve složení Tereza Dobrá & Jakub Dobrý;
trenér: Miroslav Horák a Petr Dobrý; Jachting
2. místo ME RS Feva (74 lodí), Lipno
1. místo Evropský pohár RS Feva 2016 (hodnoceno 256 lodí)
1. místo MČR RS Feva (25 lodí), Brno
27. místo MS RS Feva (163 lodí), Santander (Španělsko)
1. místo Pohár ČR RS Feva
1. místo Pohár Čechy RS Feva
1. místo Dutch Nationals RS Feva (43 lodí), Bruinisse (Nizozemsko)
2. místo International Easter Meeting RS Feva (39 lodí, Lago di Garda (Itálie)
VK Slavia VŠ Plzeň – Volejbal Plzeň; trenér: Petra Konopíková, volejbal
2. místo – extraliga kadetek ČR

kej), Jan Louda (badminton) a Kateřina Skypalová (atletika).
Za skloubení sportovních a studijních výsledků byla již počtvrté
udělena Cena rektora Západočeské
univerzity v Plzni. Z rukou Miroslava Holečka ji převzal jachtař Jakub
Dobrý, student Gymnázia Plzeň na
Mikulášském náměstí.
Poděkování za práci s mládeží se
dostalo trenérům Karlu Trachtovi (lední hokej) a Janu Stronerovi
(jezdecký sport), kteří v letošním
roce slaví sedmdesátiny. Další oceněnou trenérkou je Jaroslava Šmr-

hová (házená).
Nejlepší akcí z programu TOP Junior Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové mezinárodní soutěže pro mládež, byl premiérově vyhlášen 5. ročník Mezinárodního vánočního basketbalového turnaje v
Plzni, jehož pořadatelem je BK Lokomotiva Plzeň.
Prostřednictvím internetových
stránek www.sportovecplzne.cz, na
kterých se představují proﬁly všech
nominovaných jednotlivců i družstev, je možné sportovcům zasílat
přání, vzkazy nebo gratulace.
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Ukliďme Česko, tentokráte
v Plzni na Slovanech
Slovany patří
k těm hezčím plzeňským čtvrtím. A rozhodně také k uklizeným. I přesto
však ne všechny
kouty vypadají
po zimě vzorově.
A tak máme pro
vás zajímavý tip na víkend - společné setkání v pohybu při užitečné
práci. Tak se dá popsat akce s názvem „Ukliďme Česko“.
V sobotu 8. dubna se můžete s
přáteli, sousedy nebo jen s dalšími obyvateli Slovan, potkat v 9 hodin na konečné tramvaje číslo jedna na Homolce. Přitom se projít
přes lesopark k Tyršovu mostu, Plzeňskou cestou až do Škoda Parku
a cestou udělat něco pro svoje Slovany. V tomto případě alespoň trochu uklidit.
„Nejde o to, že by na Slovanech byl
nepořádek,“ vysvětluje místostarosta MO 2 Roman Andrlík. „Jde jen o
setkání, které nám má připomenout,
že to, jak Slovany vypadají, není dílem úředníků nebo úklidových ﬁrem,
ale lidí, kteří tady žijí.“

Organizátoři akce zajistí po celou
dobu dostatek pytlů na odpadky a
pracovní rukavice. Program i trasa je nenáročná, dokonce bezbariérová. Předpokládaný konec je ve
12 hodin ve Škoda Sport Parku. Pro
účastníky bude zajištěno poté drobné pohoštění a občerstvení včetně
upomínkových předmětů, které věnuje UMO 2 Slovany.
Popis místa srazu (adresa): konečná tramvaje č. 1 na Slovanech.
Bude se uklízet v městském obvodu Plzeň 2 (Homolka, Plzeňská cesta, Tyršův most, Škoda Park). Spolu
s dalšími tisíci dobrovolníky v Plzni
a celé ČR jedině tak můžeme pomoci
zachovat alespoň současný stav této
krásné přírody pro naše děti!
Na akci zve organizátor ExperienCZE (podrobnosti naleznete
na http://www.UklidmeCesko.cz/
event/13710/) a Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Kontaktní osobou je pan Martin
Moravec, martin.moravec@experiencze.eu. Ti, kteří se předem zaregistrují na tomto kontaktním
emailu, budou zařazeni do soutěže o ceny.

Milníkasu–bigbít2017
8.roník–1.kvtna2017
PLYMOUTH

12.00–12.45

THETAKPROSÍM

13.00–13.30

HRUŠKOWICZ

13.45–14.45

GARDE

15.00–16.00

FIVERIVERS

16.15–17.15

BLUESNOTDAD

17.30–18.30

POSTREGENERACE

18.45–19.45

STARÝPSI

20.00–21.30

SLAVNOSTNÍ JARNÍ
OTVÍRÁNÍ ZAHRADY

V pondělí 20. 3. 2017 děti z 5. mateřské školy Zelenohorská v Plzni přivítaly jaro na zahradě sportovními a vědomostními soutěžemi. Po cestě za
zlatým klíčem, který odemyká jaro, zdolávaly nejrůznější překážky. Vyráběly čelenky pro víly, házely míčky na terč, stavěly opevnění hradu, prolézaly tunelem, jezdily na koních, ale hlavně hledaly ukrytý zlatý klíč. Zahradu děti odemkly společně s paní ministryní školství Kateřinou Valachovou,
která v tento den navštívila naši mateřskou školu.
Bc. Renáta Krastová, ředitelka 5. MŠ
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Odhalené psí hromádky
Letošní zima nadělila sníh
i do níže položených měst a
obcí a nějakou dobu i vydržel. Někomu pro radost, jiným pro starost. I mezi psy
bychom našli takové, kteří
si sníh užívali a naopak jiné, kteří
si rádi nechali na sebe nasadit obleček a byli spokojeni, že na ně zima
tolik nemůže. Venčení v tomto období bylo trochu „studenější“, ale ani
sníh ani mrazivé teploty nesnímají z průvodců čtyřnohých miláčků
povinnost psí exkrement odklidit,
na což pravděpodobně někteří pozapomněli, a to zejména v případě,

když zapadl do sněhu a zdál
se být dobře ukrytý.
Sníh už dávno roztál, teploty neklesají pod bod mrazu a na trávnících, zpevněných i nezpevněných plochách tam, kde jsou venčeni psi, se
objevilo množství psích hromádek,
které se už nemají za co skrýt. Je
naděje, že se průvodci psů polepší v
odklízení exkrementů teď, když už
je tepleji, tráva je ještě nízká a není
kam „hovínko“ schovat?
Hana Morávková,
odbor životního prostředí

Výstava Jaro v alpinu 2017
Tak jako v minulých letech se mohou v počátečních dnech května Plzeňané i návštěvníci Plzně těšit na
výstavy skalniček, květin a okrasných dřevin, které pořádá Alpinum
klub Plzeň, z.s. na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí. Na
tomto místě se jarní výstavy konají již od roku 1978. Samotná výstava i prodej s ní spojený se setkávají se značným ohlasem veřejnosti.
Návštěvníci zde mohou spatřit ne-

jen běžné rostliny z trvalé výsadby,
ale i četné vzácné exponáty rostlin,
zapůjčené pro tuto příležitost členy
klubu. Velký zájem je i o prodej rostlin. Je to dáno jak bezkonkurenčním sortimentem prodávaných rostlin, tak i nízkými cenami, kterým
nemohou konkurovat žádné z profesionálních zahradnických podniků v blízkém i vzdálenějším okolí.
Důvodem je skutečnost, že prodávající členové Alpinum klubu pěstují
rostliny pro radost a teprve v druhé řadě pro výdělek. Výstava s názvem Jaro v alpinu 2017 se uskuteční od 4. do 12. května. Otevřeno bude denně od 9. do 19. hodin, v sobotu 13. 5. pak bude otevřen jen prodej
do 12 hodin a vstup do prodeje bude
tento den zdarma.
Podrobnosti na
http://skalnicky-plzen.cz/

Konání sběrných dnů objemný odpad + bioodpad v roce 2017
Termín svozů: NEDĚLE 21. května, 2. července, 20. srpna, 24. září, 29. října
Šeíková (u fotbal. stadionu)

8:00 - 9:00 hod.

Hradišt (za konenou MHD)

9:10 – 10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20 – 11:20 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20 – 13:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

13:30 – 14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá tona trolejbus)

14:40 – 15:40 hod.

apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50 – 16:50 hod.

Termín svozů: NEDĚLE 28. května, 9. července, 27. srpna, 1. října, 5. listopadu

S jarem nastává čas
pro výsadbu dřevin
Dřeviny se v Městském
obvodu Plzeň 2 – Slovany
snažíme vysazovat nejen
jako náhradu za ty pokácené, aby docházelo k plynulým výměnám přestárlých,
provozně nebezpečných
dřevin za mladé a zdravé,
ale snažíme se hledat místa
i pro nové výsadby. To je ale
v městském prostředí věc
skutečně nelehká – přibývající zpevněné plochy, rozšiřované komunikace, inženýrské sítě - to vše jsou překážky, které výsadby omezují. Další komplikací je to,
že dřeviny v komunikačních pásech a malých rabátkách mezi parkovacími
stáními špatně rostou, trpí
zasolením, suchem, chorobami. Na druhou stranu je
ale výhodou, že se dřeviny
sázejí již poměrně vzrostlé a při dostatečné péči, kterou se jim snažíme
během tříleté udržovací péče zajistit,
se brzy na svém místě ujmou a mohou plnit své funkce.
Obyvatelé měst mohou dřevinám
také pomoci, a to především svojí
ohleduplností, např. při zajíždění do
parkovacích stání tak, aby nenaráželi
do mladých kmenů stromů, hlídáním
pejsků, aby ´neočůrávali´ mladé stromy, sbíráním psích výkalů.
Také ﬁrmy zajišťující sekání trávy
v městském obvodu by se měly podílet na zdravém a bezproblémovém
růstu stromů tím, že je budou dů-

sledně objíždět a nezasekávat strunovkami či nenarážet sekačkami do
jejich kmenů.
V době, kdy je ze všech stran slyšet
o negativních dopadech změn klimatu a nárůstu teploty uvnitř měst, je
právě zachování nebo dokonce zvětšování ploch zeleně a výsadba perspektivních dřevin prioritním přirozeným opatřením pro tyto adaptace a pro snižování tepelného ostrova města.
Nina Myslíková,
ÚMO P2,
Odbor životního prostředí

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ
VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
(na každém stanovišti dva kontejnery jeden na objemný a komunální odpad,
druhý na biologicky rozložitelný)
Konání sběrného dne na posekanou trávu v roce 2017
Termín svozů: NEDĚLE 18. června, 3. září, 22. října

Hodina pistavení

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 1

Hodina pistavení

Pod Chalupami (Koterov)

8:00 - 9:00 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

09:00 – 10:00 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10 – 10:10 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

10:10 – 11:10 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20 – 11:20 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

11:20 – 12:20 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

12:20 – 13:20 hod.

Hluboká (u potravin)

13:20 – 14:20 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30 – 14:30 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

14:30 – 15:30 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40 – 15:40 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

15:40 – 16:40 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

16:50 – 17:50 hod.
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Službu nově zajišťuje společnost Čistá Plzeň s.r.o.
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NAPSALI NÁM
Dne 22. února 2017 Svaz důchodců ČR – obvodní organizace
Plzeň 2 – Slovany uspořádal, tak
jako každý rok, tradiční ples nejen pro své členy. Na plese byla
bohatá tombola, za niž patří velký dík všem sponzorům. K poslechu a příjemné náladě hrála

dechová kapela Stavařinka pod
taktovkou pana Duba, se kterou
si účastníci s chutí zazpívali. Co
se ale líbilo opravdu hodně, bylo
vystoupení mažoretek Maršálek
pod vedením paní Michaely Žilákové. Jsou to děvčata, která na
soutěžích sbírají jednu medaili za
druhou. Přejeme, aby se jim dařilo i nadále.
A co vy, čtenáři seniorského věku? Nechcete se přidat k nám?
Každé pondělí dopoledne vás
uvítáme v zasedací místnosti ÚMO 2 na Slovanech. Samozřejmě, nejsou to jen schůze, ale
každý měsíc jsou připraveny
pro seniory různé akce, besedy,
kulturní vystoupení aj. Neseďte
sami doma, přijďte mezi nás!
Mgr. Miloslava Rutová,
poslankyně Parlamentu ČR
a členka Svazu důchodců

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
53 Plzeň.
25.4.,
27.6., 26.9. a 21.11. 2017
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:

..............………………………………………

DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 16. 3. 2017 oslavili diamantovou svatbu manželé Stanislav a Eva Raizlovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na
další společné cestě životem popřáli 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 -Koterovská
Slovany“ v roce
se budou konat
Plzeň 2 –MO
Slovany,
83,2017
Plzeň,
ve dnech 26.4., 20.9.,
25.10. a 29.11.
2017 od 16 do 19 hodin.
či 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
dostatečným
časovým
vyplnit
odboru
sociálního,
možnost
získat údaje
o narození
občanů,
uzavřenía
níže
otištěný
souhlas
s blahopřáním
v rodině
a předání
pozornosti,
sňatku.jej
Na
základě
tétozaslat
skutečnosti
aby
výše
uvedení jubilanpředat
osobně
nebo
poštou je
nanutné,
adresu
Úřad
městského
obvodu
ti vyplnili
a předali
na ÚMO
PlzeňKoterovská
2 – Slovany, 83,
odbor
Plzeň
2 – Slovany,
odbor
sociální,
307 sociální,
53 Plzeň.kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom
zajistitslavnostního
blahopřání vobřadu
rodině(nebo
a předat
malou pozornost.
Žádost o mohli
uspořádání
o předání
blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznáŽádost
o uspořádání
slavnostního
o předánípředstiblahomena
na odbor
sociální ÚMO
Plzeň 2 – obřadu
Slovany(nebo
s dostatečným
přání- nejméně
v rodině)1musí
být
doručena
oznámena
napředložit
Odbor sociální
hem
měsíc
předem.
Přinebo
jednání
je nutné
občanÚMO
Plzeň a2 oddací
– Slovany
dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
ský
průkaz
list smanželů.
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého 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
rodiče

…………………………
Podpis

únor
2012
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2017

10
2

Carmina burana zazní
pod širým nebem
Vrcholem divadelní sezony v Plzni bude opět Noc s operou, v lochotínském amﬁteátru propukne 23.
června od 20:30 hodin. Velkolepou
operní produkci pod širým nebem
letos pořádá Divadlo J. K. Tyla již
potřetí, tradici odstartovalo v roce
2015 Operní gala, následující rok
byla uvedena opera Aida. Posláním náročného projektu je popularizovat operu mezi diváky, kteří považují prostory klasického kamenného divadla za příliš formální, ale
strhující zážitek chtějí organizátoři nabídnout i skalním fanouškům
tohoto žánru.
Stejně jako vloni slibují tvůrci výjimečné představení, které bude lahodit nejen uchu, ale také oku diváků. V první polovině večera zazní nejoblíbenější árie z oper Giuseppa Verdiho včetně známého
sboru Va, pensiero z opery Nabucco. Vrcholem programu bude scénické provedení jednoho z nejslav-

telné a laserové efekty, ale také pyrotechnická show. Úplnou novinkou
letošního ročníku bude využití obřích loutek.
Jeviště amﬁteátru se zaplní stovkami účinkujících, kromě sólistů
se představí operní i dětský sbor
Divadla J. K. Tyla a sbor Nová česká píseň posílený o externí sborové
zpěváky. Důležitou roli v inscenaci bude mít choreograﬁe v podání
souboru baletu a žáků Baletní školy
DJKT. Diváci se také mohou těšit na
vystoupení akrobatů, žonglérů, plivačů ohně a parkouristů. Jedinečná
kostýmní výprava čítá bezmála tisícovku středověkých kostýmů. „Diváky zavedeme do dob, kdy byla země ještě placatá a život lidí byl řízen
štěstěnou, anděly a ďábly,“ říká režisér inscenace Tomáš Pilař.
Mimořádná open air produkce se
těší velké oblibě, první ročník navštívilo pět tisíc diváků a druhý téměř o tisícovku víc. I letos vstupen-

SCHŮZE SPOLKU PTP

Dne 14. 3. 2017 se konala v KD Šeříková schůze spolku PTP pro Západočeský kraj, kterou navštívil také starosta MO Plzeň 2 – Slovany a senátor
Ing. Lumír Aschenbrenner. Na fotografii zleva Ing. Lumír Aschenbrenner,
předseda spolku PTP Ing. Richard Smola a náměstek primátora města
Plzně Ing. Petr Náhlík

Doplňující informace k zápisům do MŠ

nějších hudebních děl 20. století,
kantáty Carmina burana. Geniální
hudbu Carla Orffa podpoří působivé
jevištní ztvárnění a atraktivní obsazení: kromě pěveckých hvězd evropského formátu vystoupí v mluveném partu oblíbený herec Martin
Stránský. Pro produkci vzniká monumentální scénograﬁe, kterou doplní projekce na pěti velkoplošných
LED obrazovkách. Vizuální složku
představení podtrhne videoart, svě-

ky rychle ubývají. Jejich prodej byl
zahájen 1. března, v současnosti je
prodáno kolem dvou tisíc vstupenek
k sezení z celkové kapacity čtyři a
půl tisíce, k dispozici jsou ale další tři tisíce vstupenek na stání, respektive na sezení na dece na travnatých plochách hlediště.
Ceny se pohybují v rozmezí čtyř
skupin: 380, 460 a 540 Kč a 200 Kč,
abonenti DJKT mohou využít 20%
slevu.

Pro zápisy do MŠ využije město Plzeň jako v minulých letech opět elektronickou aplikaci na www.mszapis.
plzen.eu. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče již nyní
na uvedené webové stránce a dále
na webových stránkách příslušných
MŠ. Od letošního roku bude pro zápis
do MŠ v souladu s novelou školského
zákona rozhodující trvalý pobyt dítěte. Bydliště dítěte se naopak posuzovat nebude. K zápisu rodiče přinesou
řádně vyplněnou přihlášku, kterou
naleznou na uvedené webové stránce, rodný list a průkaz zdravotního
pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců - originál
potvrzení z ohlašovny pobytu).
Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, budou na magistrátu a úřadech městských obvodů jako obvykle k dispozici kontaktní místa, kde úředníci s
vyplněním přihlášky pomohou.
Kontaktní místa pro vyplnění
elektronické přihlášky do MŠ:
Magistrát města Plzně, Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň,
č. dveří 329, Mgr. Magdalena Kýhosová, tel: 378 033 163
Úřad městského obvodu Plzeň 1,
Odbor investiční a stavebně správní
Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č.
dveří 303, Mgr. Michaela Přibylo-

vá, tel.: 378 036 092, č. dveří 310, Ing.
Eva Štědrá, tel.: 378 036 190
Úřad městského obvodu Plzeň 2,
Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň,
č. dveří 203, paní Marta Kovářová,
tel.: 378 036 334
Úřad městského obvodu Plzeň 3,
Odbor ekonomický
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 105, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555
Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Odbor stavebně spr., dopravy a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 5, paní Jana Kroupová, tel.: 378
036 644, č. dveří 12, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650
Úřad městského obvodu Plzeň 5,
Odbor sociální
Prvomájová 100, 330 31 Plzeň-Křimice, paní Monika Mašlová, tel.:
378 036 803
Úřad městského obvodu Plzeň 6,
Odbor daní a poplatků
Klatovská 243, 321 00 Plzeň-Litice, paní Martina Draská, tel.: 378
036 825
Mateřské školy
Podle úředních hodin stanovených jednotlivými školami. Bližší
informace získáte buď přímo v dané MŠ nebo před zápisy na jejich
webových stránkách.
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Diskuse s autory vítězného
návrhu proběhne v létě

Škoda sport park bude
mít skateboardový bazén

sledně konzultovat v rámci dalšího pracovního setkání se soutěžní
porotou, vyhlašovateli soutěže a s
partnery projektu.
Soutěžní návrhy musí architekti
odevzdat do 28. dubna. Vítěze vybere porota složená z architektů, urbanistů a krajinářů do konce května.
Všechny soutěžní návrhy si pak veřejnost bude moci prohlédnout od
21. června 2017 přímo na Jiráskově náměstí. Návazně je plánovaná
veřejná diskuse s autory vítězného
návrhu.
Na přípravě soutěže se
spolu s Nadací Proměny
Karla Komárka, která je
jejím vyhlašovatelem,
podílejí partneři projektu - Městský obvod Plzeň
2 – Slovany, spolek Pěstuj Prostor, město Plzeň,
Klášter dominikánů Plzeň a Masarykova základní škola.
Náklady na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni se
odhadují na 110 miliónů
Prohlídka zájmového území s architekty
korun. Financování společně zajišťují Nadace
Týmy architektů Michala Fišera, Proměny Karla Komárka, Městský
Jana Šépky a ateliéry D3A, PRO- obvod Plzeň 2 – Slovany a město PlJEKTIL ARCHITEKTI a re:archi- zeň. Dokončení realizace se předpotekti studio si během únorového kládá v roce 2022.
setkání v Plzni měly možnost prohlédnout celé zájmové území včetRozhovory s účastníky architekně dnes veřejnosti běžně nepřístup- tonické soutěže najdete na:
né Klášterní zahrady a areálu TJ
www.nadace-promeny.cz
Sokol. Koncepty návrhů mohli ná-

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
vyjde vstříc mladým lidem, kteří navštěvují Škoda sport park (ŠSP) a věnují se skateboardingu. Kromě skateparku, který je ve ŠSP v provozu
již několik let, budou moci skateboardisté využívat nově také skatebazén (tzv. bowl). Vyznavači skateboardingu již před časem o stavbu skatebazénu projevili zájem, na což navázala jednání s představiteli druhého
městského obvodu.
„Návrh skatebazénu jsme od samého počátku výstavby konzultovali se zástupci komunity skatu,“ sdělil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.
Skatebazén sportovcům poskytne moderní plochu a nové možnosti vyžití a stavět se začne ve chvíli, kdy nastanou vhodné klimatické

Vyzvaná architektonická soutěž na
obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady na Slovanech je v plném
proudu. Pět týmů vyzvaných k účasti v soutěži CENA NADACE PROMĚNY 2017 absolvovalo koncem února
v Plzni prohlídku zájmového území
doplněnou přednáškami, jejichž cílem bylo seznámit se s náročným zadáním soutěže. Koncepty svých návrhů architekti představili v březnu.
Pracovat na nich budou moci ještě v
průběhu dubna.

Jak zlepšit pomoc obětem znásilnění
U příležitosti Evropského dne obětí (22. 2.) otevřel Bílý kruh bezpečí
diskusi k aktuálním potřebám obětí
znásilnění, a to na semináři odborníků, který se uskutečnil ve spolupráci s ústavně právním výborem
Poslanecké sněmovny.
Do diskuse se zapojili psychologové, terapeuti, sexuologové, kriminalisté, vyšetřovatelé, státní zástupci,
soudci, poslanci a představitelé pomáhajících nestátních organizací.
„Z rozhovorů s osobami, které se
staly oběťmi znásilnění, velmi dobře
vím, že k oznámení znásilnění je třeba velké osobní odvahy (mj. se skličujícími pocity obav a výčitek, zda mi
to bude někdo věřit, nebyla to hlavně moje chyba, a ta ostuda, ….) a odhodlání s tím něco udělat, zejména
proto, aby se podařilo zabránit pachateli ublížit stejným způsobem někomu dalšímu,“ řekl na semináři
JUDr. Milan Šimek, státní zástupce
Krajského státního zastupitelství
v Hradci Králové a dodal: „Případy z praxe potvrzují, že čím dříve se

oběť někomu, zejména kompetentnímu, svěří, tím dříve a jednoznačněji se podaří věc objasnit a také může
dostat včas odbornou pomoc na nezřídka dlouhé cestě, jak se s prožitým
znásilněním či pokusem o znásilnění naučit žít.“
„Bezprostředně po znásilnění oběti prožívají strach z pachatele, sebeobviňují se, nejsou schopny řešit dilema, zda čin mají oznámit. Bojí se
reakce lidí, kteří se dozví, co se jim
stalo. Zároveň potřebují zvládnout
reakci na extrémní prožitek, eliminovat zdravotní rizika, přijmout informované rozhodnutí o tom, zda
znásilnění oznámí, obnovit svůj pocit bezpečí a také pocit spravedlivého světa,“ uvedla Petra Vitoušová z
Bílého kruhu bezpečí a navrhla nový typ služby inspirovaný zahraničními modely.
Na semináři byl mj. schválen záměr vybudovat a pilotně ověřit nízkoprahová kontaktní centra pro
oběti znásilnění v rámci zdravotnických zařízení napojených na místa

odborné pomoci.
„Takové centrum by nemuselo být
koncentrováno na potrestání pachatele a oznámení deliktu za každou cenu. Při účinné popularizaci by však
poskytlo pomoc obětem, pro které je
jinak potřebná pomoc zcela nedostupná,“ řekl doc. MUDr. Jaroslav
Zvěřina, CSc. Připomněl, že sexuální agrese je genderově asymetrický fenomén. Většinu obětí tvoří
ženy, většinu pachatelů pak muži.
„Neměli bychom ovšem zapomínat
na menšinové formy znásilnění mezi
homosexuálními muži a homosexuálními ženami a též znásilnění dětí
obou pohlaví.“
Od roku 1991 eviduje Bílý kruh
bezpečí více než 16 000 osobních konzultací s obětmi znásilnění. Mezi nimi bylo i 15 mužů. Znásilnění tvoří 12 % ze všech trestných činů, se
kterými se v Bílém kruhu setkávají.
Každý pátý případ znásilnění se stane v rámci domácího násilí.
Přetrvávající bariérou je nedostatečné povědomí veřejnosti o tom, co

podmínky pro výkopové práce a provádění samotné betonáže konstrukce bazénu. V současné době probíhá
příprava staveniště, průzkumy a vyměřování inženýrských sítí.
„Skatebazén je navržen jako betonový monolitický prvek, s hrubými půdorysnými rozměry 24 m x 22 m, s úkosem na jedné straně. Pojezdové hrany
budou zpevněny kovovými proﬁly. Zastavěná plocha skatebazénu bude přibližně 480 m2,“ přiblížil technické parametry starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
Skateboardový bazén bude částečně zapuštěný do terénu a je navržen
pro jízdy na skateboardech a na kolech BMX. Náklady stavby byly odhadnuty na 3,03 mil. Kč. Financování
je zajištěno z rozpočtu druhého městského obvodu.

je a co není znásilnění. Neznalost
má velký vliv na postoje veřejnosti k obětem.
Lidé mají tendenci přenášet vinu
na oběť, zpětně hodnotit její chování pod vlivem toho, co se stalo. Oběti postrádají především důvěru, přijetí bez zpochybňování, respekt, porozumění.
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
se v souvislosti s přetrvávajícími
mýty o „správné“ oběti znásilnění zamýšlela nad otázkami: Jak se
má/musí chovat oběť, aby bylo jasné, že je oběť znásilnění? Proč jsou
problémem statisticky četnější vztahová znásilnění, kdy se pachatel a
oběť před činem znali? Proč opožděné oznámení zpochybňuje věrohodnost oběti?
Pomoc Bílého kruhu je komplexní, to znamená, že oběti mohou v plzeňské poradně řešit komplex svých
aktuálních problémů a otázek, jak v
oblasti práva, tak v oblasti psychosociální. Od září 2016 je plzeňská
poradna BKB na nové adrese v ulici Jungmannova 1.
Bílý kruh bezpečí 2017
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Na restaurování unikátních
fresek 300 tisíc korun
Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím 300 tisíc korun na dokončení restaurování unikátních
fresek v kostele sv. Mikuláše v Plzni. Nemovitou kulturní památku
vlastní Řeckokatolická farnost, která se také snaží zajistit ﬁnance na
záchranu velmi cenných pozdně gotických a renesančních výmaleb v
presbytáři kostela. Zrestaurováním
fresek dojde nejen k jejich uchování
v dobrém stavu, ale především bude
možné tento nález nadregionálního
významu začít prezentovat široké
veřejnosti. Poskytnutí podpory musí ještě schválit zastupitelé.
„V minulém roce jsme stejnou částkou podpořili první etapu restaurování těchto fresek. Pro Plzeň jde o
zcela unikátní nález, od doby nálezů
renesančních maleb v budově plzeňské radnice při její úpravě v počátku
20. století nebyl následně na území
města učiněn nález takového rozsahu a významu,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.
Kostel sv. Mikuláše byl jako sakrální stavba poprvé zmíněn v roce
1409, po husitských válkách prošel
významnou renesanční přestavbou, která se s drobnými úprava-

mi dochovala do současné doby. Poslední větší oprava u objektu proběhla ve 20. letech minulého století. V letech 2012 a 2013 byl proveden
sondážní průzkum vnitřních omítek, při němž bylo ověřeno, že pod
vrstvami omítek je v nebývalém
rozsahu dochována ve spodních
partiích presbytáře pozdně gotická výmalba, na níž ve vyšších patrech navazuje malba renesanční,
a to jak ﬁgurální, tak dekorativní.
Restaurování je rozděleno do dvou
navazujících etap tak, aby byl restaurátorský zásah proveden v co
nejkratším termínu.
„Protože celkové náklady spojené
s odborným restaurování nalezené výmalby presbytáře přesahují ﬁnanční možnosti vlastníka, obrátil
se na město Plzeň s žádostí o možnou ﬁnanční podporu vzhledem k
tomu, že kostel sv. Mikuláše v Plzni
je nemovitou kulturní památkou,“
uvedl šéf Odboru památkové péče
Magistrátu města Plzně Petr Marovič. Náklady na dokončení restaurování fresek včetně statického zajištění klenby a stěn v rámci realizace 2. etapy činí 607 tisíc korun
včetně DPH.

Téměř 400 tisíc na projekty pro bezpečnost
Částku ve výši 398 tisíc korun uvolní město Plzeň na projekty, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě, a to jak v oblasti prevence kriminality, tak v oblasti protidrogové prevence. Zájemci
mohou o podporu požádat z dotačního programu v rámci Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Plzně, město Plzeň jej takto
vyhlašuje už více než 15 let.
„Peníze jsou určeny na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí, na podporu speciﬁcké primární
prevence rizikového chování s cílovou
skupinou dětí a mládeže, na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé, na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit

ochranu před trestnou činností,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.
Podpora je určena i na sociální a
resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po
návratu z výkonu trestu, na projekty zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvaliﬁkace a podporu
zaměstnatelnosti. Stejně tak na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů
rizik v daných oblastech speciﬁcké
primární prevence rizikového chování, sekundární a terciární protidrogové prevence i na jiné projekty
reagující na aktuální situaci na drogové scéně v Plzni.
Žádosti o dotaci přijímá do 24. dubna Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně na
adrese nám. Republiky 16, Plzeň.

kriminalita
krimina
omamné
mamné
látky
yalita
alkohol
alkoh
cigaretyzávislost
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Uzavela partnerskou smlouvu s Mstským obvodem Plze 2- Slovany a zajišuje
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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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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Dlužníci ve společenství vlastníků
Vlastníci jednotek v rámci společenství vlastníků (SVJ) mají na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník povinnost přispívat na
správu domu a pozemku a platit zálohy na služby.
Pokud k úhradě dlužných plateb
nestačí běžné upomínání, prvním
krokem směřujícím k vymáhání
dlužné částky je tzv. předžalobní výzva. Pokud dlužník nebude na výzvu reagovat, může se SVJ domáhat
zaplacení dlužné částky u soudu, a
to prostřednictvím žaloby, případně
návrhu na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního
rozkazu. V případě úspěšného soudního řízení uloží soud vlastníkovi
jednotky rozsudkem (či platebním
rozkazem) povinnost zaplatit dlužnou částku včetně případně nárokovaného příslušenství (poplatků
či úroků z prodlení) a náhrady nákladů řízení. Není-li ve stanovené

poň nějaký majetek, měl by být nárok SVJ vymožen (srážky ze mzdy,
prodej movitých a nemovitých věcí apod.).
V případě, že má vlastník jednotky více dluhů a věřitelů, může se
ocitnout v úpadku a může být zahájeno insolvenční řízení. Zde je
zapotřebí podat přihlášku pohledávky nejpozději ve lhůtě uvedené
v rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, jinak není již možné
pohledávky v insolvenčním řízení
uspokojit.
Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí, v případě zájmu o naše
služby se na nás můžete obrátit.

lhůtě dlužná částka uhrazena, stane se rozhodnutí soudu vykonatelné a je možné jej soudně nebo exe-

kučně vymoci.
V případě exekučního vymáhání,
pokud má vlastník jednotky ales-

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

KDY JINDY, KDYŽ NE TEĎ!!!
Opět se vracíme s velmi úspěšnou prodejní akcí.

Od 1. 3. 2017 do vyprodání zásob probíhá
VÝPRODEJ brýlových obrub se slevou až 70%.
Využijte zároveň i měření zraku ZDARMA. Námi prováděné postupy měření zraku jsou nadstandardní péčí o zrak. Opticz s.r.o je oční optika,
která disponuje unikátním přístrojem na měření zraku. Měření u nás
provádí optometristka registrovaná u MZČR.

opticz

s.r.o.

oèní optika
Opticz s.r.o.
Krejčíkova 10 Plzeň 326 00
Tel. 734 389 789

www.opticz.cz
e-mail : opticz@opticz.cz
FB: opticz
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KT, oblast Plzeského kraje a OT TJ Lokomotiva Plze
spolupoádají

ve dnech 26. - 28 kvtna 2017
v rámci 23. roníku
veejné cyklistické jízdy
nejvtší a nejmasovjší svého charakteru v západních echách

Na kole z Plzn na hrady
19. eský cykloturistický sraz
pod záštitou starosty ÚMO Plze 1 Mgr. Miroslava Brabce

zahájení v pátek 26. kvtna 2017 v 17 hodin na Rani Šídlovák s vyjížkou

trasy:

silniní 35, 60, 100, 150 km
horská 30, 55, 80 km
dtská 15 km

trasy:

start:

u Kamenného rybníka v Bolevci
6.00 – 9.00 hodin dlouhé trasy
9.00 – 11.00 hodin krátké trasy

start:

cíl:

12.00 – 17.00 h na Bílé Hoe, V Háji

cíl:

silniní
horská
dtská

35, 60, 100 km
30, 55 km
15 km

u Kamenného rybníka v Bolevci
7.00 – 9.00 hodin dlouhé trasy
9.00 – 11.00 hodin krátké trasy
12.00 – 15.00 h v míst startu

startovné: dosplí 25 K, dti do 10 let 10 K
odmna:

diplom, suvenýr, samolepka

pekvapení: láhve, košíky, kód. zámky, epice atd.

Info:

Václav Kalina
Josef Sýkora

725 290 782
739 043 827

http:
mail:

www.nakolezplzne.cz
nakolezplzne@seznam.cz
sykora.kctbolevec@seznam.cz

Ubytování doporuíme, ale zajišuje si každý úastník sám !!!

A
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mee pprroo nn ttrraassyy..
Akkccee jjee ssiiccee uurreennaa hhllaavvnn pprroo ccyykklliissttyy,, aallee uuvvííttáám
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Škola znovu otevře zahradu
I letos se Masarykova ZŠ Plzeň
připojuje ke svátku otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti. Druhý červnový víkend, 10. a 11.
června, se už popáté otevřou zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční bylinnou čajovnu, přednášky a výtvarné dílny, koncert pěveckého sboru
Masarykovy ZŠ Beránci i tematickou výstavu bylin a léčivých rostlin. Akci připravuje Masarykova
základní škola, klášter dominikánů
Plzeň, spolek Pěstuj prostor za pod-

pory MO Plzeň 2 – Slovany a Nadace
Proměny Karla Komárka.
„Žáci naší školy připravují program v klášterní zahradě již několik
let. Vloni se například pod vedením
odborníků zabývali historickými fotograﬁemi, setkávali se s pamětníky
a také se sami zamýšleli nad budoucí
úpravou náměstí. Od letošního ročníku si především slibujeme, že přilákáme co nejvíc rodičů našich žáků,
a povzbudíme tak komunitní spolupráci školy a rodiny,“ doplnil ředitel Masarykovy základní školy Antonín Herrmann.

MasarykovazákladníškolavPlzni,Jiráskovonám.10,Plze
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www.masarykovazs.cz



MASARYKOVA ZŠ PLZE,
JIRÁSKOVO NÁMSTÍ 10,

píspvková organizace
______________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DTÍ
k povinné školní docházce na školní rok 2017/2018
do Masarykovy základní školy v Plzni

se koná v aule ve dnech
pátek 7. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin
sobota 8. 4. 2017 od 9.00 do 13.00 hodin
pondlí 10. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin
Zapisují se dti, které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok vku.
Rodie (zákonní zástupci), kteí doprovází dít k zápisu,
pinesou rodný list dítte a doklad o trvalém bydlišti
(mohou být nahrazeny obanským prkazem).
Pro školní rok 2017/2018 škola pijme 60 žák do prvních tíd.
Informace o škole a vzdlávacím programu naleznete na www.masarykovazs.cz
Mgr. Martin Šimek
zástupce editele školy

PaedDr. Antonín Herrmann
editel školy

telefon: 378 028 680




MasarykovazákladníškolaPlze,Jiráskovonámstí10,píspvkováorganizace,32600Plze
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Výuka robotiky pokračuje
Masarykova základní škola v září
otevře dvě 1. třídy a jednu 6. třídu
s výukou robotiky. Zápis dětí k povinné školní docházce na školní rok
2017/2018 do Masarykovy základní
školy v Plzni se bude konat ve školní aule v pátek 7. 4. a v pondělí 10. 4.
mezi 14. a 18. hodinou a také v sobotu 8. 4. od 9:00 do 13:00 hodin. Zapisují se děti, které do 31. srpna 2017
dovrší šestý rok věku. Rodiče, pří-

padně zákonní zástupci, přinesou k
zápisu rodný list dítěte a doklad o
trvalém bydlišti.
Masarykova základní škola zároveň otevírá ve školním roce
2017/2018 šestou třídu s rozšířenou
výukou Robotiky. O poslední volná
místa se mohou zájemci přihlásit
v sekretariátu školy, nebo se informovat u zástupce ředitele na telefonním čísle 378 028 680.

Cirkus Jo-Joo míří opět do Plzně!
V rámci svého letošního turné zavítá První český Národní cirkus
JO-JOO opět do Plzně.
Ve dnech 26. 4. až 14. 5.
2017 bude už tradičně v
prostoru U Ježíška. Začátky jednotlivých představení: St+Čt+Pá od
17:30, So + NE od 10:00 a
15:00, Po od 15:00, Út se
nehraje.
„S velkou radostí bych chtěl našim návštěvníkům také oznámit, že
v pondělí 6.3.2017 se nám ve středočeských Milovicích narodilo mládě
pumy americké. Jde o prvorozeného potomka naší samičky Wančai.
Mládě přijala a vzorně se o něj stará. Sezóna tak začala zvesela a doufáme, že se nám společně s vámi - našimi diváky a příznivci vydaří. Těšíme se na vaši návštěvu!,“ pochlubil
se novým přírůstkem principál národního cirkusu Jaromír Joo. Navázal tak na tradici bývalého cirkusu Jadran, který byl při svém puto-

vání Rakouskem Uherskem totálně nasazen.
Návštěvníky jistě zaujme například jedinečné vystoupení artistek v orientálních kostýmech s hady škrtiči, z nichž někteří dosahují
délky až 7 metrů. Uprostřed harému se pak pohybuje egyptský fakír,
pro nějž není problém vystoupat po
žebříku z mačet, ulehnout na hřebíky, hrát si s krokodýly nebo polykat oheň. Na malé i velké milovníky
cirkusu čeká také zdejší zvěřinec i
s letošními mláďaty. Přijďte, určitě
se pobavíte!


Vpípadzájmunáskontaktujte:
telefon:378028680,email:skola@mzs.plzenedu.cz
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O dešti, městu, zeleni a lidech…
Do nedávna nás sice trápil spíše
mráz, sníh a led, ale vzpomeňme na
letní měsíce za poslední roky. Dlouhá suchá období extrémně vysokých
teplot střídají krátké, ale extrémně
silné přívalové srážky. Jaké bude asi
to letošní léto…?
Tak jako je ostrůvek zeleně v
poušti oázou, město v krajině může být pouští.
Drtivou plochu měst dnes tvoří
nepropustné povrchy – komunikace, střechy, parkoviště, překladiště,
halové komplexy, odstavné plochy…
Extrémně horkých dnů přibývá a takováto skladba povrchů vedro násobí. Povrchy se rozpalují a sálají ještě
dlouho v noci. Město se přehřívá…
Když už konečně zaprší, všechna
voda během chvíle steče do kanálů a
bez užitku, mnohdy i se škodami, odtéká z města pryč. Město se dál přehřívá. Vzduch je horký, suchý, a tak
i prašný, špatně se v něm dýchá, žije. Pocitová teplota je pak mnohem
vyšší než ta hlášená v předpovědích
počasí. Za takových dnů srdečních
příhod a dalších zdravotních komplikací přibývá…
Jsou nějaká řešení?
Nejefektivnější řešení bývají ta
nejpřirozenější… Každý to zná, ve
stínu stromu je lépe než pod slunečníkem. Na trávě je lépe než na dlažbě. Tedy zeleň, a to zeleň, která má
dostatek vláhy. Drahocenné vláhy,
která nám mizí v kanalizaci. Jedině pak zeleň neživoří, ale v plné síle vodu přirozeně odpařuje, čímž své
okolí zvlhčuje – ochlazuje, a tak se i
snižuje prašnost. Proto je zapotřebí
vhodně navrženou zeleň do plochy
měst postupně vracet a stávající v
něm udržet.
Tedy zeleno-modrá infrastruktura?
Ano – to je to ideální řešení. „zelené“ rostliny a „modrá“ voda – přirozené prostředí, přirozené procesy,

přirozený příjemný život. A proto
je zapotřebí maximum srážkové vody ve městech zadržet a maximum
tohoto množství skrze vegetaci odpařit. Proces tisíckrát jednodušší,
efektivnější a levnější než jakákoli
„hightech“ klimatizace. Proces přirozený…
Jak začít a bude to mít ještě
smysl?
Zapojit selský rozum, dát si dohromady onu zelenou a modrou a začít
jednat. I když se tento problém nevyřeší hned, každý dílek z městské
mozaiky, který se stane „zelenomodrým“, pomůže. Každá kapka, která
neodteče kanalizací, ale skrze zeleň
se odpaří, má smysl. Nám všem se
bude ve městech žít lépe.
Ale jak zeleň ve městě použít?
V zásadě platí, že každá dobře zvolená a vysazená zeleň pomůže. Ve
městech je ale problémem, že místa
pro zeleň mnoho není. Ovšem jen
na první pohled - i zde je totiž cesta.
Ozelenění střech a fasád je mnoha
směry výhodný, funkční a také velmi esteticky atraktivní kompromis.
A když je zelená střecha přístupná a
s příjemným posezením, pak je to i
radost. A ani s velkými stromy nemusí být problém. Tam, kde není
prostor pro klasické záhony, mohou
být použity závlahové systémy, ideálně využívající právě srážkovou vodu. A máme tu opět onu zeleno-modrou infastrukturu.
Mohou být prospěšné také různé
nádrže a jezírka?
Určitě. Takovým pěkným řešením
je, když je voda např. ze střech sváděna do velké nádrže a z té je pak používána k zálivce zeleně, kdy se ve
výsledku opět odpaří skrze vegetaci.
Přívalový déšť pak nemusí být přítěží, ale blahodárnou dodávkou vody
zadarmo, protože mnohdy a mnohde
se k zálivce používá pitná, tj. drahá a
současně k zálivce méně vhodná vo-

Vyjeďte společně na zajímavý zájezd
Odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany upozorňuje
důchodce s trvalým pobytem na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, že je stále možné přihlásit se na jednodenní zájezdy. Přednostními
zájemci nejsou dosud plně obsazeny následující zájezdy:
KOLÉBKA VÝROBY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ (Luby, Kraslice)
Termín: 31.05.2017
Cena: 345,- Kč (včetně vstupu v Lubech) + kapesné na vstup v SRN cca
6,- Eur. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 06.30 hod., návrat do 19.30 hod.

da. A co se do nádrže nevejde, odtéká
do kanalizace. To
je u větších objektů. A u rodinného
domu? U zahrádky mateřské školky? Sud pod okapem – jednoduché,
účinné. Skvělá jsou
pak i okrasná jezírka napájená vodou
z dešťů a tajícího
sněhu i praktické Zatravněné kolejiště u konečné Slovany. Pro perfektní
zasakovací průle- vzhled trávníku je třeba v suchých obdobích zálivka, ale
hy na vodu stékají- naopak za dešťů takovéto kolejiště zadrží nemalé množcí ze silnic, chodní- ství vody, což městu přináší mnoho výhod popsaných v
ků atp. Ale i tako- tomto článku. A navíc je tu hodnota estetická a akustická
vá otevřená požár- – výrazné snížení hlučnosti.
ní nádrž odparem z Foto: Jan Šlehofer, plzensketramvaje.cz
vodní hladiny prokáže svoji službu.
Nikoli „ústupek přírodě“…
Náš obvod není pozadu:
Déšť je pro náš život přirozený stejV našem obvodě nám tato probleně tak jako slunce. Je potřebný. A ač matika není cizí a principy uvedese to nezdá, ve velkém městě mož- né v tomto článku jsou zohledněny
ná o to víc. Odvádět ho do kanaliza- např. v projektu obnovy Jiráskova
ce tam, kde nám může posloužit, je náměstí. Rovněž tak zatravnění kojako doma otočit kohoutkem a vo- lejiště u konečné Slovany přináší
du nechat téct do odpadu. Klimatic- popsaná pozitiva. Osloveny budou
ké extrémy se stupňují, mikrokli- také MŠ a ZŠ, zda by měly o možma měst zhoršuje. Cestou, jak tyto né projekty v této oblasti zájem. Od
dopady zmírnit a v městech tak ži- drobných opatření – např. sud pod
vot zpříjemnit, je přiblížit se přiro- okapem na zálivkovou vodu až po
zenému stavu volné krajiny. Tedy velké projekty – např. zelené střechy.
uplatnit co nejvíce povrchů, kde se Uvedenou problematikou se v rámci
voda může vsakovat a co nejvíce ze- projektu podpořeného z Fondu životleně, která tuto vodu může čerpat a ního prostředí města Plzně ve spoodpařovat. Za těchto podmínek pak lupráci s Komisí životního prostředí
může takový vzrostlý listnatý strom Rady města Plzně zabývá sdružení
odpařit až 400 l vody za den. To ve- Envic. I tyto řádky vznikly na základe v době veder k ochlazení i sníže- dě uvedené spolupráce. Více inforní prašnosti. Vracet zeleň do města mací k dané problematice naleznea umožnit vodě z dešťů a sněhu aby te na stránkách envic-sdruzeni.cz
se tam, kde může prospět, přirozeně Krajina a veřejný prostor Hosponebo skrze různá opatření vsakova- daření se srážkovými vodami.
la, není nějaký ústupek přírodě, ale
cesta pro nás samé, aby se nám v naVáclav Čubr, DiS.
šem městě lépe žilo.
envic-sdruzeni.cz

PO STOPÁCH PORCELÁNU S MODROU KRVÍ (Dubí, Teplice)
Termín: 20.09.2017
Cena: 310,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 06.15 hod., návrat ve 20.00 hod.
ADVENTNÍ REGENSBURG
Termín: 06.12.2017
Cena: 325,- Kč + kapesné na vstupy cca 15,- Eur (trh a zámek). Nebude
zajištěn společný oběd.
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.
Přihlášky jsou přijímány na Odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, Plzeň, v kanceláři č. 113, I. patro. Zde získáte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech.
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