
To je název projektu, který v le-

tošním školním roce probíhá ve 

13. základní škole v Plzni. Smys-

lem aktivity je rozvoj klíčových 

kompetencí u jednotlivých žáků 

tak, aby byli schopni kooperovat 

s druhými v běžném životě a ne-

ztratili se. Všechny aktivity jsou 

nastavené pro vlastní učení, obje-

vování, komunikaci, řešení pro-

blémů nebo pro pozitivní prosa-

zování sebe samotného v sociální 

interakci s ostatními.

První setkání, které bylo zaměřené 

na ekologii, proběhlo již v říjnu ro-

ku 2016. Uklízeli jsme okolí naší ško-

ly a nás učitele překvapilo, jak si žáci 

vzájemně padli do oka. Starší se o ty 

mladší výborně postarali a zkušeně 

je provázeli po okolí naší školy. Ko-

lem školy bylo sesbíráno asi pět pyt-

lů nejrůznějších odpadků a všichni 

měli dobrý pocit z toho, že nějakým 

způsobem místu pomohli.

Druhé setkání proběhlo na jaře 

2017, a to v trochu v jiném stylu. Os-

máci si v rámci svého třídního pro-

jektu připravili pro prvňáčky „Ma-

tematiku hrou“. Úkolem bylo pro-

myslet rozdělení do skupin, připra-

vit a vyzkoušet netradiční matema-

tické hry pro mladší děti, nebo tře-

ba vymyslet způsob odměňování. 

Lze opět konstatovat, že osmáci sr-

šeli originálními nápady, jak prvňá-

ky zaujmout. Z pestré nabídky na-

konec vyhrálo pexeso, matematická 

stolní hra, domino, hádanky a další 

drobné hry. 

Na školní internetové 

stránky osmáci napsali: 

„Když jsme přišli do tří-
dy prvňáků, bylo jasně 
vidět, jak moc se těší a zá-
roveň byli moc zvědaví, co 
pro ně máme připraveno. 
Počítání jim opravdu šlo! 
Sem tam se ozval špatný 
výsledek, ale od toho jsme 
tu byli my, abychom jim 
poradili. Přeci jen chyba-
mi se člověk učí. Každou 
chvilku se na stanovištích 
střídaly nové tváře plné 
vzrušení a očekávání, co 
jsme si pro ně nachystali. 
Jejich počínání jsme ná-
ležitě odměnili sladkostí. 
Nakonec nám prvňáci za-
zpívali matematickou pís-
ničku, později se někdo z 
nás k nim i přidal.“ 

Třetí setkání proběhne 

na konci školního roku. 

Tentokrát budou hlavním tématem 

logické hry a aktivity zaměřené na 

rozvoj myšlení žáka. 

Jsme rádi, že se nám podařilo dané 

aktivity zrealizovat a děti nadchnout. 

V projektu využíváme moderní me-

tody a formy práce, přirozeně rozví-

jíme matematickou a přírodovědnou 

gramotnost, nechybí slovní hodnoce-

ní či sebehodnocení žáků. 

pokračování na str. 3
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Krásné léto 
Snad jsme se již konečně dočkali a i k nám dorazilo letní 

počasí. Chtěl bych zde proto vám všem popřát jeho krásné 

prožití, nejlépe samozřejmě s vašimi blízkými.

Komu se náš obvod letos snaží léto zpříjemnit nejen přá-

ním ale i činy, jsou návštěvníci slovanského „Škoda sport 

parku“. Slavnostní zprovoznění nového „skatebazénu“ 

(bowlu), jehož náklady činí přibližně tři miliony korun, se 

bude konat v pátek 9. června od 16.00 hodin. Samotnou realizaci jsme od sa-

mého počátku konzultovali s těmi nejpovolanějšími, tedy se zástupci komu-

nity skatu, a proto doufám, že je tzv. „ušit na míru“. Bližší informace o této 

investici naleznete buď v tomto nebo v příštím čísle našeho Zpravodaje.

  Že mohou sportoviště ve „Škoda sport parku“ sloužit nejen sportovcům, 

o tom jsme se mohli přesvědčit už v pátek 26. května. Tento den zde proběhl 

„Den s dobrovolnými hasiči“. Soutěže 6 členných družstev se zúčastnily týmy 

nejen ze Slovan a z celé Plzně, ale z i Horní Břízy. V nesoutěžním programu 

byly předvedeny ukázky z činnosti dobrovolných hasičů a jejich technika.                                   

A závěrem ještě jednu související informaci. V současné době sponzorská 

smlouva na Škoda sport park vypršela a s vedením fi rmy jednáme o případ-

né smlouvě nové. Tak nám držte palce – myslím, že takto poskytnuté peníze 

slouží dobré a prospěšné věci.

                                                                        Ještě jednou krásné léto, 

Lumír Aschenbrenner, 

starosta MO Plzeň 2 - Slovany
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Osmáci učí prvňáky hrou 
i osobním příkladem

 Monitory, pneumatiky i kočárek, Monitory, pneumatiky i kočárek,
 celkem tři tuny odpadu     celkem tři tuny odpadu    

Co nového pro vás postavíme Co nového pro vás postavíme 
v letošním roce?  v letošním roce?  

 Na stupních vítězů stáli v obou Na stupních vítězů stáli v obou
 kategoriích potřetí v řadě  kategoriích potřetí v řadě 

 Na Slovanech poprvé  Na Slovanech poprvé 
 vykvetla nová třešňová alej   vykvetla nová třešňová alej  

j
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Nové kamarády až na 

Moravě si našli žáci V. B 

20. ZŠ z Plzně. Dopisovat 

si začali se školáky z V. 

A ze ZŠ Želechovice nad 

Dřevnicí.  První dopisy 

napsali žáci z Želecho-

vic, vesnice u Zlína, na-

šim páťákům. Tato spřá-

telená třída byla v nevý-

hodě, protože má ve tří-

dě jen 18 žáků, kdežto v 

naší V. B jich  je 27. De-

vět žáků ale zvládlo na-

psat dopisy dva, a tak se 

z psaní od kamarádů  mohli těšit 

všichni. Děti byly nadšené. 

Zajímavé bylo sledovat především 

rozdíly v nářečí mezi žáky z Mora-

vy a z Čech. Děti v dopisech narazily 

například na tato slova: slépky, ze-

máky, su (místo jsem) a mnohá dal-

ší. Také byly znatelné rozdíly v zá-

jmech a celkovém žití žáků na ves-

nici a ve městě. Od želechovických 

chlapců a dívek  se 

naši páťáci dozvě-

děli, že mnozí cho-

dí do náboženství a 

do scholy, hrají tře-

ba na cimbál, prá-

vě se jim narodila 

jehňata či mají do-

ma koně. I přes ty-

to rozdíly však na-

šli i společné záli-

by. Nejčastěji to byl 

fotbal nebo počíta-

čové hry.

Obratem naši pá-

ťáci odepisovali, odpovídali na mno-

hé otázky a výtvarně zkrášlovali do-

pisy pro své nové kamarády. Dopisy 

páťáků jsou již na cestě a všichni ne-

trpělivě vyčkávají, až přijdou další 

odpovědi. A tak jsme si našli kama-

rády na druhém konci republiky.

 

Mgr. Eliška Nábělková,

    třídní učitelka V. B   

Jak jsme si našli kamarády na Moravě

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany



Mimořádné jednání ZMO 

dne 18. 5. 2017

ZMO přijalo celkem 2 usne-

sení, z nichž vybírám:

- souhlasilo s podáním žádos-

ti o dotaci z programu „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ pro rok 

2018 vyhlášený Ministerstvem 

vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt 

„Stavební úpravy a novostavba v 

areálu hasičské zbrojnice, Plzeň 

– Koterov“ a v případě přidělení do-

tace, se zajištěním fi nancování toho-

to projektu. Současně doporučilo Za-

stupitelstvu města Plzně schválit po-

dání uvedené žádosti o dotaci;

- souhlasilo s podá-

ním žádosti o dotaci z 

programu IROP – 50. 

Výzva řídícího orgánu 

IROP, specifi cký cíl 1.2 

Zvýšení podílu udrži-

telných forem dopravy, 

aktivita Cyklodopra-

va, na projekt „Cyk-

lostezka Koterov – Starý Plze-

nec“ a schválilo uzavření Smlouvy 

o partnerství a vzájemné spolupráci 

za účelem realizace tohoto projektu 

mezi smluvními stranami Statutár-

ní město Plzeň, zast. městským ob-

vodem Plzeň 2 – Slovany a Městem 

Starý Plzenec;

únor 201222 červen 2017

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Monitory, pneumatiky i kočárek, 
celkem tři tuny odpadu

Dvacet dobrovolníků spojilo v so-

botu 8. 4. 2017 své síly a vydalo se na 

úklid v plzeňské městské části Slo-

vany. Akce se konala v rámci celore-

publikového projektu Ukliďme svět, 

ukliďme Česko, která se osmý dub-

nový den uskutečnila na území ce-

lé České republiky.  Úklid začal na 

Homolce, kde se skupina sešla již v 

devět hodin ráno. 

„Prošli jsme celý lesopark, zamířili   
k Vokounově lávce, odkud jsme se vy-
dali při řece Úhlavě dolů k vodárně a 
následně ke Škoda sport parku, kde 
jsme skončili,“ uvedl Martin Mora-

vec, který akci organizoval ve spo-

lupráci s městským obvodem Plzeň 

2 - Slovany.

Dvacítka lidí nakonec během tří 

hodin naplnila kolem šedesáti vel-

koobjemových pytlů na odpad. Se-

sbírali   odhadem tři tuny odpadu. 

Pytle s odpadem pomohla odvézt 

technika poskytnutá ÚMO Plzeň 2 

- Slovany.  To, jaké množství odpa-

du dobrovolníci našli, překvapilo 

nejen samotného organizátora, ale 

i místostarostu  MO Plzeň 2 - Slova-

ny Romana Andrlíka, který se celé 

akce aktivně zúčastnil.

„Základním kritériem bylo, že sbí-

ráme všechno, co do přírody nepat-
ří. A vedle plastů a různých obalů 
to byly například i monitory, počí-
tače, staré pneumatiky, měděné ta-
bulky nebo třeba kočárek. V rámci 
standardního úklidu Slovan nejde 
obsáhnout všechna místa a lokali-
ty, která se na Slovanech nacházejí, 
proto jsme velmi rádi, že dobrovol-
níci pomáhají  městskému obvodu 
v úklidu lokalit, na které se dostává 
jen občas. Příští rok již s organizá-
torem plánujeme další rozšíření této 
akce. Musíme si uvědomit, že to, co 
jsme dnes sebrali, uklidili a odvezli, 
jsou následky naší činnosti , zbytky 
po nás – po lidech. Stále bychom se 
měli učit chovat se k přírodě ohledu-
plně, aby se nám tu dobře žilo,“ uvedl 

místostarosta Roman Andrlík.  

PŘEDSTAVITELÉ OBVODU
UCTILI PAMÁTKU PADLÝCH

Vzpomínkovým aktem a položením květinového věnce uctili představitelé 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany památku obětí z první a druhé svě-
tové války.  V Koterově se tradiční průvod k uctění padlých uskutečnil ve 
čtvrtek 4. května. O den později navštívil starosta spolu s druhým mís-
tostarostou pomník v Hradišti.

Místostarostové Místostarostové 
Roman Andrlík a Roman Andrlík a 
Jan Fluxa při pi-Jan Fluxa při pi-
etním aktu v Ko-etním aktu v Ko-
terověterově

Starosta Lumír Starosta Lumír 
Aschenbrenner a Aschenbrenner a 
místostarosta Jan místostarosta Jan 
Fluxa položili věnec Fluxa položili věnec 
k pomníku v Hra-k pomníku v Hra-
dištidišti



Jednání RMO dne 12. 4. 2017

RMO přijala celkem 10 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila s návrhem na řešení 

dopravní situace s rozšířením jed-

nosměrného provozu do ulic Sla-

dovnická, Barákova, Ječná a Pivo-

varská, doplněnou určením zóny 

„tempo 30“ s patřičnými zpomalo-

vacími pruhy;

- schválila snížení ceny za proná-

jem velkého sálu v KD Šeříková o 

40 % ze 45.000,- Kč na 27.000,- Kč, a 

to pro účely pořádání maturitních 

plesů, při uzavření smlouvy v mě-

síci květnu a 

červnu 2017;

J e d n á n í 

RMO dne 17. 

5. 2017

RMO přija-

la celkem 22 

usnesení, z 

nichž vybí-

rám:

-  schváli -

la poskytnu-

tí dotací v souladu s vyhlášenými 

dotačními programy v roce 2017 v 

celkové výši 510 tis. Kč a doporu-

čila Zastupitel-

stvu městské-

ho obvodu Pl-

zeň 2 – Slova-

ny ke schvá-

lení poskytnu-

tí dotací v cel-

kové výši 294 

tis. Kč; 

- souhlasila 

s podáním žá-

dosti o dotaci z 

programu „Do-

tace pro jednotky SDH obcí“ pro 

rok 2018 vyhlášený Ministerstvem 

vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt 

„Stavební úpravy a novostavba 

v areálu hasičské zbrojnice, Pl-

zeň – Koterov“ a v případě přidě-

lení dotace, se zajištěním fi nanco-

vání tohoto projektu;

- souhlasila s podáním žádosti o 

dotaci z programu IROP – 50. Výzva 

řídícího orgá-

nu IROP, spe-

cifický cíl 1.2 

Zvýšení podí-

lu udržitelných 

forem dopravy, 

aktivita Cyk-

lodoprava, na 

projekt „Cyk-

lostezka Kote-

rov – Starý Pl-

zenec“ a s uza-

vřením Smlou-

vy o partner-

ství a vzájemné spolupráci za úče-

lem realizace tohoto projektu mezi 

městským obvodem Plzeň 2 – Slova-

ny a Městem Starý Plzenec;

- schválila vyhlášení zadávacího 

řízení na výběr dodavatele stavby 

„Obytná ulice (OU) Na Výsluní 

2“, formou písemné výzvy nejmé-

ně 3 dodavatelům, včetně složení 

hodnotící komise;

únor 20122 3červen 2017

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.

Závěrem mi dovolte připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou 
černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novin-
kou, 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 nejčastě-
ji pomocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem, 
který jej pak pomocí čtečky dekóduje a předá Vám tak vět-
ší množství informací, které pak už nemusíte přepisovat 
např. do počítače. 

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt, 

jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu 

Komise bezpečnosti a městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily 

bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím 

které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi 

na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního 

Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Osmáci učí prvňáky hrou... 

Plze�ská karta pro d�ti v �ervnu zdarma! 
Na Den d�tí 1. 6. 2017 startuje m�sí�ní akce pro d�ti ve v�ku 6 - 15 let. B�hem celého �ervna si 
d�ti, v zastoupení rodi��, mohou zažádat o výdej své první Plze�ské karty zdarma.

Žádost o vydání Plze�ské karty je t�eba odevzdat na  Zákaznických centrech PMDP 
na Denisovo náb�eží 12 �i Klatovské t�íd� 12 spolu s podepsanými Obecnými 
obchodními podmínkami.

K vydání karty dále pot�ebujeme pr�kazovou fotografii dít�te o rozm�rech 35 x 45 mm, kterou je 
možné po�ídit za poplatek 25 K� i na míst�, a také rodný list dít�te �i ob�anský pr�kaz, v n�mž je 
dít� zapsáno.

Tato akce platí jen pro ty d�ti, které Plze�skou kartu ješt� nikdy nevlastnily, vystavení duplikát� 
tedy nezahrnuje. 

Na p�epážce provozované na ÚMO Plze� 2-Slovany lze využít tyto služby: 

� Podání žádosti o vydání nové Plze�ské karty  
� Podání žádosti o vým�nu Plze�ské karty  
� Dobíjení �asového p�edplatného kupónu  
� Dobíjení elektronické hotovosti 

Není možné po�ízení elektronické fotografie pro ú�ely Plze�ské karty.  
Všechny služby je možné platit pouze v hotovosti. 

dokončení ze str. 1 

Z každého výstupu sepisují děti 

zprávu. V té poslední se objevila vě-

ta, která dokáže motivovat k další 

práci i nás učitele:

„Ty nejlepší chvíle utíkají hrozně 
rychle. Byl čas se rozloučit. Prvňáci 

nám mávali sem a tam, někoho i ob-
jali a myslím si, že každý z nás v du-
chu doufal, že to není naposledy, co 
se vidíme.“

 PhDr. Josef  Levý, 

Mgr. Marie Sochorová, 

Mgr. Marie Bauerová
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CZECH DANCE MASTERS
V HALE LOKOMOTIVY

První dubnovou neděli se uskutečnila v Plzni na Slovanech v hale Lokomo-
tivy známá taneční soutěž Czech Dance Masters 2017 – postupové kolo pro 
plzeňský a karlovarský region. Soutěž je součástí tour České taneční orga-
nizace (jedná se o spolek, který má přibližně 10 tisíc aktivních členů), kte-
ré obsahuje regionální kola (9 soutěží), mistrovství Čech a Moravy (4 sou-
těže) a mistrovství České republiky (2 soutěže).
Plzeňského závodu se zúčastnilo   23 tanečních kolektivů z Plzeňského a 
Karlovarského kraje, celkem téměř 1500 tanečníků. Závodníky za městský 
obvod Plzeň 2-Slovany přivítali a poté předali ceny těm nejlepším místosta-
rostové Roman Andrlík a Pavel Janouškovec.

Ve čtvrtek 22. června 2017 se od 

16 hodin uskuteční na náměstí Re-

publiky v Plzni u příležitosti Dne 

ozbrojených sil ČR již 11. ročník 

mezinárodní přehlídky exhibič-

ních vystoupení jednotek čestných 

stráží středoevropského regionu.

 Zúčastní se ho vojáci z České 

republiky, Maďarska, Německa, 

Polska a Slovenska, kteří předve-

dou své nevšední mistrovství, za 

nímž se skrývají hodiny tvrdého 

výcviku. 

Mimořádná přehlídka jednotek 

čestných stráží armád středoev-

ropského regionu a Čestné stráže 

prezidenta Slovenské republiky se 

bude konat pod záštitou ministra 

obrany ČR Martina Stropnického 

a primátora města Plzně Martina 

Zrzaveckého. 

„Jsem přesvědčen, že půjde o ne-
všední zážitek. Opět budeme moci 
ukázat, že Plzeň je moderní, otevře-
né město, které žije. Těší mě také, že 
DRILLFEST je pojatý i jako příleži-
tost připomenout Plzeň jako město 
se slavnou vojenskou historií,“ uve-

dl primátor Martin Zrzavecký. 

V úvodu exhibiční přehlídky 

vystoupí Ústřední hudba Armá-

dy ČR, která je celosvětově uzná-

vaná jako vrcholné dechové kon-

certní těleso. 

Následovat bude série jednotli-

vých exhibičních vystoupení do-

provázených reprodukovanou 

hudbou. 

Za přesným a zručným zachá-

zením s puškami a náročnými 

pochodovými sestavami se ne-

sporně skrývají hodiny tvrdého 

tréninku. 

Vojáci své choreografie větši-

nou nacvičují ve svém volném 

čase, takže jsou plné vtipu, za-

jímavých invencí, ale i precizní 

pořadovosti.

„Podobné exhibice lidé nemají 
příležitost vidět při ofi ciálních ak-
cích, ale jen při zcela výjimečných, 
jako je tato,“ uvedl plukovník Mi-

lan Virt, velitel Posádkového veli-

telství Praha. 

Slavnostní napochodování jed-

notek začne v 15:50 hodin, prv-

ní exhibiční vystoupení v 16:05 

hodin.

   

Dále vystoupí i poloprofesionál-

ní cheerleadingový tým s názvem 

Chilli Cheerleaders, který často 

vystupuje na nejrůznějších spor-

tovních, kulturních a společen-

ských soutěžích.  

Exhibice jednotek čestných 
stráží středoevropského regionu
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P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 680 1 349 3 331 Veterinární pé�e 250 8 242

Správní poplatky 1 330 362 968 Komunikace 15 191 4 248 10 943

Poplatek ze ps� 900 126 774 Cestovní ruch 500 19 481

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 425 825 Vodní hospodá�ství 46 0 46

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 436 764 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 12 299 3 542 8 757

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 2 876 272 2 604

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 000 0 1 000

Neda�ové 8 143 3 291 4 852 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 5 004 1 024 3 980

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 3 0 3 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 416 174 2 242

Pokuty všech odbor� 226 37 189 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 674 168 506 Komunální odpad 1 760 313 1 447

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 200 680 1 520 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 50 0 50

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 14 070 118 13 952

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 7 -7 Komunální služby (WC) 438 47 391

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 4 -4 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 80 6 74

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 2 395 2 405 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 137 32 105

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 85 7 78

P�íjmy z prodeje zboží 0 0 0 �erpání ze SF 1 716 433 1 283

Odvody MŠ 240 0 240 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 40 694 10 224 30 470

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 0 0 0 Volby, referendum 0 0 0

Ostatní p�íjmy 0 0 0 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 1 713 321 1 392

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 280 280 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 856 477 1 379

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 103 864 22 536 81 328 Místní zastupitelské orgány 6 958 1 541 5 417

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 101 321 24 177 77 144 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln�ní pokladny 90 51 39

Použití vlastních fond� (+) 5 909 438 5 471 SOU�ET 109 229 22 857 86 372

  - fond rezerv a rozvoje 4 193 7 4 186

  - fond sociální 1 716 431 1 285

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -3 366 -2 079 -1 287

 - p�evody na MMP -1 650 -1 650 0

 - FRR - finan�ní vypo�ádání 0 0 0

 - fond sociální -1 716 -429 -1 287 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 7 738 23 7 715

SOU�ET 116 967 27 456 89 511 Investi�ní výdaje 7 738 23 7 715

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2017 13 103

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2017 116 967 CELKEM výdaje 116 967 22 880 94 087

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2017 103 864 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 4 576

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP



únor 201226 červen 2017

Přestože již uběhla necelá polo-

vina roku, mnohé z vás možná na-

padne otázka, co tam na tom ob-vo-

dě dělají, že nic nestaví.  Navenek 

to sice není moc znát, neboť všude 

se staví, namátkou výměna mostů 

na Mikulášské ulici, rekonstrukce 

Letkovské ulice v Božkově či Rych-

taříkovy ulice v centru obvodu. To-

to jsou ale stavby jiných investorů 

– dráhy, města či Správy veřejného 

statku. A čím přispějeme my? 

 Začnu trochou teorie, která niko-

ho nezabije. Vždy na začátku pro-

since obvodní zastupitelstvo schva-

luje rozpočet na následující rok. A 

přiznejme si, že v té době je částka 

vyčleněná na investice zanedbatel-

ná. V rozpočtu na letošní rok jsme 

měli jen 3 miliony korun na stavbu 

skatebazénu ve ŠSP Malostranská 

a to jen proto, že tato částka byla 

v rozpočtu již z předchozího roku. 

Díky tomu jsme mohli tuto stav-

bu v závěru loňského roku vysou-

těžit, uzavřít smlouvu o dílo a pře-

dat zhotoviteli  staveniště. V těchto 

dnech byl skatebazén dokončen a  

9.6. proběhne jeho slavnostní ote-

vření. Převážnou část investičních 

prostředků získáváme každoročně 

až po březnovém jednání obvodní-

ho zastupitelstva, které schvalu-

je čerpání přebytku hospodaření z 

uplynulého roku. Teprve poté mů-

žeme zahájit proces realizace schvá-

lených akcí, který zahrnuje i výběr 

dodavatele, uzavření smlouvy o dílo 

a předání staveniště. Zahájení vlast-

ních stavebních prací je pak možné 

nejdříve na přelomu 

června a července, spí-

še později. Tímto způ-

sobem se nám dokon-

čení některých složi-

tějších a časově nároč-

nějších staveb posou-

vá ke konci roku do 

z pohledu stavebních 

prací nevhodných kli-

matických podmínek. 

Takto je však nastaven 

systém a my se s jeho 

nástrahami musíme 

umět vyrovnat.     

Tolik k tomu, jak to 

zhruba u nás funguje 

ještě před tím, než se kopne. A teď 

tedy k tomu,  kde a co pro vás letos 

z obvodních peněz postavíme. O ska-

tebazénu již byla zmínka. Druhou 

naší letošní stavbou je propojení 

dříve vybudované splaškové kana-

lizace na Koterovské návsi s právě 

dokončova-ným úslavským kanali-

začním sběračem.  V době, kdy bu-

dete tyto řádky číst, bude stavba již 

provede-na. Někdy v průběhu čer-

vence a srpna přijde na řadu stavba 

prodloužení kanalizace a vodovodu 

v ulici Na Výsluní v úseku Chrpová 

– Ovesná, kde navazujeme na v loň-

ském roce vybudovanou komunika-

ci obytné zóny v této ulici v úseku 

Šafránová – Chrpová. 

Naší největší letošní stavbou za 

zhruba 5 milionů korun bude 2. eta-

pa (od č.o. 19 po č.o. 47) rekonstrukce 

ulice Ve Višňovce, kde navazujeme 

na 1. etapu vybudovanou v závěru r. 

2015. Protože náklady na celou 2. eta-

pu ve výši 10 milionů přesahují na 

roční fi nanční možnosti, byli jsme ji 

nuceni rozdělit na dvě části. V rámci 

první části 2. etapy této stavby letos 

přijde na řadu výměna vodovodu v 

celém úseku, nová splašková a deš-

ťová kanalizace v dílčích úsecích a 

na závěr konečná úprava povrchu v 

úseku od č.o. 19 po cca č.o. 29. Vlast-

ní stavební práce začnou spíše na 

konci prázdnin. A to je vše. Tedy ne 

zcela. Jak dodává PhDr. Jan Fluxa, 

místostarosta obvodu odpovědný za 

investice: „Ještě je tu jedna stavba, 
jejíž realizace v letošním roce je pro-
zatím na vážkách.“ 

Jde o rekonstrukci vnitrobloku 

Koterovská 69 – 79, na jehož fi nan-

cování z dotace z MMR ČR jsme po-

dali na začátku roku žádost. Po vy-

hodnocení žádostí jsme byli vyro-

zuměni, že jsme zařazeni mezi ná-

hradníky, přičemž je na-

děje, že nám dotace bu-

de dodatečně přidělena. 

O tomto se rozhodne do 

konce srpna. A když už 

jsem u těch dotací, v těch-

to dnech byla podána žá-

dost o dotaci na fi nanco-

vání stavebních úprav a 

novostavby v areálu ha-

sičské zbrojnice v Kotero-

vě. Tato dotace z GŘ HZS 

ČR je určena na realizaci 

v roce 2018. Ve druhé po-

lovině roku pak podáme 

ještě žádost o dotaci z IRO-

Pu na fi nancování cyklos-

tezky Koterov – Starý Plzenec a po-

kud bychom uspěli, k její výstavbě 

by došlo v průběhu příštího roku. 

Příprava této akce nám trvala více 

než rok a to především jak z důvo-

du nutné koordinace s partnerem 

projektu na základě smlouvy o part-

nerství, městem Starý Plzenec, tak 

vlivem jednání s řadou soukromých 

vlastníků, přes jejichž pozemky pů-

jde. Její realizací budou propojeny 

stávající Greenways s cyklostezka-

mi Starého Plzence na trase Plzeň 

– Spálené Poříčí. 

Ono by se stavělo, ne, že by neby-

lo co, ale obecní rozpočet není nafu-

kovací a koruny navíc si tiskne jen 

ČNB. My ostatní můžeme dělat jen 

to, na co máme nebo na co sežene-

me peníze navíc.

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic      

Co nového pro vás postavíme v letošním roce?

V červnu si ti odvážnější z vás budou moci vyzkoušet nový ska-
tebazén ve ŠSP Malostranská

Datum Den

4.6. Ne D�tský�den
17.6. So Plavba�netradi�ních�plavidel�po�hradiš�ském�náhonu
23.6. Pá Koncert���Sta�í�psi

8.7. So Koncert���Parade�Marche�(R.Zíka),�Whitesnake�revival�unplugged
14.7. Pá Koncet���Hibaj

15.�23.7. So�ne Hrakuléto���letní�kino

12.8. So Koncert���Extra�Band
26.8. So Koncert���Odyssea

Pozn.:�Zm�na�programu�vyhrazena.�O�každé�akci�v�as�zve�ejníme�podrobn�jší�informace.

SRPEN�2017

Kalendá��akcí

�ERVEN�2017

�ERVENEC�2017
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Akce Velikonoční nádivka se ko-

nala v neděli 16. dubna již čtvrtým 

ročníkem a stala se opět výzvou pro 

všechny místní i přespolní hospo-

dyňky a hospodáře. Hlavní náplní 

je vždy soutěž amatérských kucha-

řů a kuchařek, kteří s sebou přine-

sou soutěžní vzorek velikonoční ná-

divky a porovnají své síly v kulinář-

ském umění.

V letošním ročníku bylo zazna-

menáno celkem 27 soutěžních ná-

divek, které jednu po druhé ochut-

návala a hodnotila odborná porota 

v čele s prvním místostarostou MO 

Plzeň 2 – Slovany Romanem Andrlí-

kem.  Velikonoční nádivku pořádal 

SDH Plzeň – Koterov ve spolupráci 

s  Farmou Jitřenka a ÚMO Plzeň 2 

– Slovany.

V Koterově se uskutečnil již čtvrtý ročník Velikonoční nádivky

Letní p�ím�stský tábor 
pro d�ti od 5 do 15 let  

 
Zam��ení: sport, zábava a kultura v Plzni a okolí. 
Cíl projektu: vytvo�it zázemí pro d�ti, které z r�zných d�vod� nevyužijí nabídky klasických   
                     letních tábor� a zajistit jim zajímavý program pod vedením zkušených vedoucích 
                         
Místo realizace: 25.  ZŠ Chválenická (vchod dvorem) 
Termín konání: všechny pracovní dny od 3. 7. do 4. 8. 2017, vždy od 700 do 14-1700 hodin 
 
Pravidla tábora 
P�ihlášení: Vypln�né p�ihlášky je možno odevzdat osobn� na ÚMO Plze� 2 – Slovany, 
Koterovská 83, 326 00 Plze� nebo e-mailem na cervenyz@plzen.eu 
P�ihlásit se lze na libovolný po�et dn�. 
Nenastoupením na tábor v termínu dle p�ihlášky bez omluvy doru�ené 3 pracovní dny 
p�edem, oprav�uje po�adatele tábora zrušit celou p�ihlášku.  
 
Cena a platba: 
 150,-- K� / osobu / den (V cen� je zahrnuto jedno hlavní jídlo denn� a pitný režim.) 
Platbu lze uhradit p�evodem po vyžádání faktury nebo hotov� p�i nástupu. Platí se vždy na 
daný týden podle po�tu dn� v p�ihlášce. 
Nevratná záloha 50,- K�/den, 150,- K� v den výletu (bude vyzna�eno v programu)  
       
P�i nástupu: 

- vyplníte prohlášení o zdravotním stavu  
- uhradíte poplatek 
- vyplníte souhlas (samostatný odchod, publikace foto) 
- obdržíte program a jídelní lístek na daný týden 

  
Obuv a oble�ení: 
sálová obuv se sv�tlou podrážkou, která ned�lá skvrny na palubovce, venkovní obuv, oble�ení 
dle programu a po�así.  
 
 Aktuální informace na https://www.facebook.com/primestskyMOPlzen2/ 
 
Na realizaci projektu se podílejí: 
MS VZS ��K Plze�-m�sto II 
25. ZŠ Chválenická 
ÚMO Plze� 2 – Slovany, kancelá� tajemníka  
  

 
P�IHLÁŠKA  NA  LETNÍ  TÁBOR 

 
Jméno: ……………………….. P�íjmení: ……………………………………………… 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………………. 
 
Datum narození: ………………………………….. 
 
Pobyt :  od ………………..  do ……………..     Celkem dn�: ………………….. 
 
KONTAKT 
 
Jméno a p�íjmení rodi�e: ……………………………………………………………………….. 
 
Adresa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Podpisem a odesláním p�ihlášky zárove� vyjad�ujete souhlas s pravidly tábora. 
 
 
 
        …………………………………… 
             Podpis zákonného zástupce 

Ve středu 21. června se OC Plzeň 

Plaza a přilehlý park promění v 

jedno obrovské sportoviště. Festi-

val Sportu 2017 slibuje více než 50 

sportovních a tři taneční stanoviš-

tě, kde si budou moci hned od rána 

žáci základních a středních škol na 

vlastní kůži vyzkoušet nejrůznější 

sportovní aktivity. 

Pořadatelé evidovali měsíc před 

akcí už více než 3000 zájemců, kte-

ří hodlají dopolední program Festi-

valu Sportu navštívit v rámci škol-

ních výletů. Festival Sportu je ur-

čen  všem, kteří si chtějí otestovat 

své schopnosti v některé z populár-

ních nebo i neobvyklých sportov-

ních disciplín. 

Bohatý doprovodný program při-

nese každou hodinu soutěže o spor-

tovní dárky v celkové hodnotě 50 000 

Kč, připraveny jsou koncerty, večer-

ní diskotéka a v 18 hodin startuje 

T-Mobile olympijský běh (pořádá 

Rozběháme Česko).  Festival Sportu 

bude pro veřejnost otevřen 21. červ-

na od 8:30 do 21:00 hodin, sportovní 

stanoviště od 8:45 do 18:30 hodin. Ví-

ce informací na www.festivalspor-

tu.cz a na FB @FestivalSportu

Park za OC Plzeň Plaza ožije sportem 

2017
21. 6. 2017 od 8.45

OC Plzeň Plaza a přilehlý park

Více než 50 sportovních aktivit
T-mobile OH běh
Známé sportovní tváře

Koncerty a hudební vystoupení
Soutěže o hodnotné ceny
Bohatý doprovodný program

Celodenní vstupné:

děti 30,- / dospělí 50,-Kč

Děti do 3 let, ZTP a doprovod zdarma

www.festivalsportu.cz
Pořadatelé
akce:

HLAVNÍ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPODPOŘILI PARTNEŘI

rozbeháme
cesko.cz
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V druhém plzeňském obvodě je 

letos jaro o trochu zelenější a vo-

ňavější. Místní obyvatelé se mo-

hou těšit z tuctu nově vysazených 

třešní, které nahradily odumřelé a 

nemocné stromy v ulici Polní me-

zi ulicemi Olšová a Kaštanová. Ob-

novu zeleně díky výsadbě nových 

stromů podpořila Nadace ČEZ část-

kou přes 101 tisíc korun.

Část stromořadí v Polní ulici na 

Slovanech se netěšila dobrému 

zdraví a dvě nové třešně byly loni v 

létě zničeny při dopravní nehodě. 

„Zvolili jsme celkem 12 okrasných 
třešní a výsadbu i následnou péči 
jsme s ohledem na obtížné podmín-
ky svěřili odborníkům, kteří se bu-
dou o stromy starat i v následujících 
třech letech a ponesou za ně záruku. 
Věřím, že díky nové aleji budou na-
ši občané touto ulicí opět rádi cho-
dit nejen za prací nebo na nákup, 
ale třeba i na procházku nebo s ko-
čárkem,“ uvedl starosta městské-

ho obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír 

Aschenbrenner.

Česká města a obce s podporou 

Nadace ČEZ obnovují či nově vy-

sazují stromořadí už od roku 2011. 

Díky neustávajícímu zájmu žadate-

lů o grant se dosud podařilo vysa-

dit přes dvě stě alejí a letos k nim 

přibývají desítky dalších. 

„Jsme rádi, že jsme mohli pomo-
ci k obnově zeleně v této residenč-
ní oblasti Plzně. Věříme, že se zde 
bude lidem lépe dýchat i žít,“ řek-

la ředitelka Nadace ČEZ Michae-

la Ziková.

Pozitivní vliv stromů se dotý-

ká mnoha oblastí lidského života. 

Správně umístěná zeleň snižuje ne-

gativní důsledky urbanizovaného 

prostředí, je schopná zvyšovat vlh-

kost vzduchu, tlumit výkyvy teplo-

ty i nežádoucí proudění vzduchu. 

Je významným producentem kyslí-

ku a částečně také vzduch zbavuje 

škodlivých plynů. Snižuje prašnost 

i hluk a v neposlední řadě plní dů-

ležitou estetickou funkci. 
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Službu nově zajišťuje společnost Čistá Plzeň s.r.o.  

Na Slovanech poprvé 
vykvetla nová třešňová alej

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ 
VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ

(na každém stanovišti dva kontejnery - 
jeden na objemný a komunální odpad, 

druhý na biologicky rozložitelný)

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 1 Hodina p�istavení

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 09:00 – 10:00 hod.

Sporná (Plze�ská cesta) 10:10 – 11:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 11:20 – 12:20 hod.

Hluboká (u potravin) 13:20 – 14:20 hod.

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 14:30 – 15:30 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 15:40 – 16:40 hod.

Pod Chalupami (Koterov) 16:50 – 17:50 hod.

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 2 Hodina p�istavení

Pod Chalupami (Koterov) 8:00 - 9:00 hod.

U Jezu (Božkov) 9:10 – 10:10 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10:20 – 11:20 hod.

Sporná (Plze�ská cesta) 12:20 – 13:20 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13:30 – 14:30 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14:40 – 15:40 hod.

Še�íková (u fotbal. stadionu) 8:00 - 9:00 hod.

Hradišt� (za kone�nou MHD) 9:10 – 10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20 – 11:20 hod.

Hluboká (u potravin) 12:20 – 13:20 hod.

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 13:30 – 14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 14:40 – 15:40 hod.

�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15:50 – 16:50 hod.

Konání sběrných dnů objemný odpad + bioodpad v roce 2017

Termín svozů: NEDĚLE  2. července, 20. srpna, 24. září, 29. října

Termín svozů: NEDĚLE  9. července, 27. srpna, 1. října, 5. listopadu
Konání sběrného dne na posekanou trávu v roce 2017

Termín svozů: NEDĚLE 18. června, 3. září, 22. října

Při jarní výsadbě v městském ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany bylo letos vy-

sazeno 16   stromů z rozpočtu měst-

ského obvodu a tato výsadba byla 

dokončena v půlce května. Teplot-

ní výkyvy na začátku jara výsadbu 

zdržely, budeme doufat, že ve vege-

tační sezóně bude, na rozdíl od po-

sledních let, dostatek vláhy a stro-

my budou zdravé a vitální. Na pod-

zim budou v obvodu probíhat roz-

sáhlejší výsadby v množství něko-

lika desítek stromů.

 Nina Myslíková, 

odbor životního prostředí

Jarní výsadby dokončeny

Zelené plochy města jsou v plném 

rozvoji, většina stromů je po odkvě-

tu, některé keře a trvalky naopak v 

květu, prostě všude plno vůně i ra-

dost pro oči. K tomu nám asi zvuk 

motorové pily neladí. Přesto je prv-

ní polovina vegetační doby vhod-

ným časem pro řez dřevin. Stro-

my jsou totiž v této době v největší 

aktivitě, a proto nejlépe reagují na 

vzniklé poranění. 

Když tedy půjdete ulicí a uvidíte či 

uslyšíte, že se stromy řežou, vězte, že 

je to dobře.  Na stromech se odstra-

ňují suché a poraněné větve i větve 

špatně rostlé. Redukují se koruny 

málo vitálních stromů, větve zasa-

hující do fasád či veřejného osvět-

lení a ty, které zasahují do profi lu 

chodců nad chodníky a cyklostezky 

či do podjezdu aut na vozovkách. V 

této době se odstraňují i kořenové a 

kmenové výmladky stromů.  

Řezy se neprovádějí v celé měst-

ské části každoročně, ale podle sta-

vu dřevin a fi nančních možností ob-

vykle v rozmezí 2 – 15 let. V městské 

části Plzeň 2 – Slovany se práce zadá-

vají profesionálním arboristickým 

fi rmám, které mají dostatečné od-

borné znalosti s řezem dřevin, umě-

jí posoudit závažnost a rozsah řezu 

tak, aby zeleň v městě byla bezpeč-

ná a zdravá. Během vegetace se v le-

tošním roce mimo jiné plánuje ra-

dikálnější řez v ulicích Guldenero-

va, Brojova, Stanko Vodičky a v řa-

dě vnitrobloků.

 

 Nina Myslíková, 

odbor životního prostředí

Řez dřevin ve vegetaci 



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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

Jméno a příjmení dítěte: ............………………………………………
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

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

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

Číslo telefonu ..................................................................

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

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské
obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm
na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

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

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis

• „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-

říkové ulici;

• blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let 

věku a více;

• slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, smaragdové, diamanto-

vé, kamenné, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či bla-

hopřání v rodině. 

  „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2017 se budou konat 

ve dnech  20.9., 25.10. a 29.11. 2017 od 16 do 19 hodin.  

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá ve spolupráci s Komi-

sí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro ob-

čany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé spole-

čenské akce a obřady:

 

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich život-

ního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit 

níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a 

předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-

mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předsti-

hem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občan-

ský průkaz  a oddací list manželů. 
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V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, 

lze se na tento slavnostní  obřad přihlásit osobně na odboru sociál-

ním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit ní-

že otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: 

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

83, 307 53 Plzeň. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2017:   

27.6., 26.9. a 21.11. 2017

Podpis rodiče

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 16. dubna 2017 oslavila 100. narozeniny paní Kamila Brychová. K tomuto 
významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěs-
tí a pohody popřál starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner 
a zástupci odboru sociálního.

Diamantovou svatbu oslavili 27. dubna 2017 manželé Vladislav a Františka 
Výškovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěs-
tí na další společné cestě životem popřál místostarosta MO Plzeň 2 – Slo-
vany Mgr. Pavel Janouškovec a zástupci odboru sociálního.
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Plzeňská hospicová péče Domov 

poskytuje odbornou zdravotnic-

kou a sociální péči nemocným, kte-

ří se nacházejí v konečném stádiu 

nevyléčitelného onemocnění. Pé-

če je zaměřena především na léč-

bu bolesti a na zmírnění ostatních 

projevů nemoci, zahrnuje podpo-

ru rodinám, které celodenně peču-

jí o svého blízkého. Je poskytována 

ve vlastním domácím prostředí ne-

mocného v souladu s postupy  pali-

ativní medicíny.

V hospicovém týmu se nacházejí 

lékař s atestací v paliativní medi-

cíně, registrované zdravotní sest-

ry, sociální pracovnice, psycholož-

ka i duchovní. Péče je dostupná 24 

hodin denně 365 dní v roce. Palia-

tivní léčbu vede hospicový lékař ve 

spolupráci s obvodním lékařem ne-

mocného a v případě potřeby také 

s chirurgem a uro-

logem.

Zdravotní sestry 

pomohou s péčí o 

nemocného, zaško-

lí pečující osoby. 

Pro klienty a jejich 

rodiny je držena 

24 hodinová telefo-

nická pohotovost. 

V případě zhorše-

ní zdravotního sta-

vu sestřičky vyjedou ke klientovi 

v kteroukoliv denní či noční dobu 

a jsou v rodině tak dlouho, jak ne-

mocný nebo pečující osoby potřebu-

jí. Nemocnému jsou zapůjčeny po-

třebné zdravotnické přístroje, např. 

přístroje vyrábějící kyslík a lineár-

ní dávkovače zajišťující kontinuál-

ní podání injekčních léků. 

Do péče mobilního hospice mo-

hou být v případě vol-

né kapacity přijati 

terminálně nemocní, 

u nichž byla ukončena 

léčba vedoucí k uzdra-

vení, jejichž bydliště 

se nachází ve vzdá-

lenosti do 25 – 30 km 

od kontaktního místa 

hospice v Plzni, Sušic-

ké 141/33, a celodenní 

péči o ně převzal ale-

spoň jeden člen rodiny nebo oso-

ba blízká. 

Celý tým plzeňské hospicové pé-

če Domov se snaží nabídnout nejen 

starost zdravotní, ale také pomoc 

psychosociální a často nabízí i po-

hlazení, povzbuzení, objetí, kterého 

bývá v těžké nemoci tolik třeba.

Péče o klienta pokračuje i v do-

bě po jeho úmrtí, sestřičky pomo-

hou s následnou péčí o tělo, přivo-

lají koronera, pohřební službu a v 

době truchlení se v případě zájmu 

přijedou na pozůstalé podívat a po-

povídat si.

Domácí hospicová péče není ploš-

ně hrazena ze zdravotního pojiště-

ní, a proto je veškerý provoz hos-

pice hrazen z příspěvků nadací, z 

darů jednotlivců a fi rem, ze státní 

správy. Např. automobil zdarma za-

půjčila na neomezenou dobu spol. 

Omexom GA Energo, výraznou fi -

nanční pomoc poskytuje domácí 

hospicové péči Plzeňský kraj. Kli-

enti hradí péči částkou 200 Kč/ den, 

podrobnější rozpis ceníku včetně 

dalších informací a přihlášky do 

hospice je možné nalézt na www.

domov-plzen.cz nebo získat ve všed-

ních dnech v čase  8-15 hodin na tel. 

čísle 733 300 455.

Domov nabízí péči, ale i pohlazení, povzbuzení, objetí

Asistentka a asistent prevence 

kriminality, kteří v loňském roce 

působili převážně v okolí Centrální-

ho autobusového nádraží Plzeň a v 

ostatních přilehlých ulicích, rozšíří 

svou působnost v určitých dnech i 

do lokality Petrohrad na Slovanech. 

V této části městského obvodu Plzeň 

2 žije vyšší procento obyvatel ohro-

žených sociálním vyloučením pře-

vážně z řad romské minority. Měs-

to si od jejich působení slibuje po-

dobné výsledky jako v místech ko-

lem centrálního autobusového ná-

draží, tedy zklidnění dané lokali-

ty. Dvojice je pracovně zařazena do 

obvodové služebny Městské policie 

Plzeň – Střed. 

„Asistentům prevence kriminality 

se podařilo dosáhnout toho, že je je-
jich činnost místní komunitou dobře 
přijímána, velmi se osvědčili. Zklid-
nění problematické situace si slibu-
jeme také od jejich působení na Pet-
rohradě,“ uvedl plzeňský primátor 

Martin Zrzavecký.  

Projekt Asistent prevence krimi-

nality realizuje město Plzeň díky 

podpoře Ministerstva vnitra České 

republiky od roku 2014. Prioritně 

byl zacílen na lokalitu Plac, tedy na 

blok ulic Plachého a Korandovy. 

„Protože se zde problémy zklidnily, 
byla koncem roku 2015 činnost asis-
tentů více směřována do okolí Cen-
trálního autobusového nádraží Pl-
zeň a ostatních přilehlých ulic, tedy 
do Tylovy, Kotkovy, Koperníkovy, Hu-

sovy i do přilehlého Husova parku, 
kde se k večeru schází místní mládež. 
I v této oblasti si již místní obyvatelé 
na jejich činnost zvykli a v případě 
potíží vyhledávají jejich pomoc,“ vy-

světlil vedoucí Odboru bezpečnosti 

a prevence kriminality Magistrátu 

města Plzně Aleš Průša.  

K povinnostem asistentů krimi-

nality patří mimo jiné dohled nad 

dodržováním veřejného pořádku ve 

spolupráci se strážníky Městské po-

licie Plzeň a Policií České republiky 

v přidělených lokalitách, dále moni-

torovat tyto prostory za účelem zvy-

šování bezpečí obyvatel, přispívat k 

odhalování přestupkové a jiné nežá-

doucí činnosti pachatelů protipráv-

ního jednání, upozorňování a moti-

vování občanů na nutnost dodržová-

ní právních norem, pomoc školám 

při řešení záškoláctví.

„Důležité je, aby získali detailní 
znalosti o komunitě v místě jejich 
působení, což umožňuje lepší ko-
munikaci jak směrem ven, tak i do-
vnitř komunity,“ přiblížila mana-

žerka prevence kriminality magis-

trátního odboru Andrea Gregorová. 

Za úspěch asistentů lze podle ní po-

važovat zejména zvyšování důvěry 

obyvatel v represivní složky zejmé-

na ve vnitrobloku Plac. „Díky tomu 
se lidé mnohem častěji obracejí na 
tísňové linky 156 a 158 obzvláště v 
nočních hodinách v případě, že zde 
dochází k porušování bezpečnosti či 
veřejného pořádku,“ dodala. 

Asistenti prevence kriminality míří i na Petrohrad



Nejvyšším orgánem SVJ je shro-

máždění. Statutární orgán svolá 

shromáždění k zasedání tak, aby se 

konalo nejméně jedenkrát do roka. 

Statutární orgán svolá shromáždě-

ní i z podnětu vlastníků jednotek, 

kteří mají více než čtvrtinu všech 

hlasů, nejméně však dvou z nich.

Shromáždění tvoří všichni vlast-

níci jednotek. Každý z nich má po-

čet hlasů odpovídající velikosti je-

ho podílu na společných částech. 

Shromáždění je způsobilé usnášet 

se za přítomnosti vlastníků jedno-

tek, kteří mají většinu všech hla-

sů. Vlastníci jednotek se zúčastňu-

jí shromáždění osobně anebo v za-

stoupení na základě písemné plné 

moci. K přijetí rozhodnutí se vyža-

duje souhlas většiny hlasů přítom-

ných vlastníků jednotek, ledaže sta-

novy nebo zákon vyžadují vyšší po-

čet hlasů.

Občanský zákoník stanoví vý-

lučnou působnost shromáždění (§ 

1208), kterou nelze zúžit ani pře-

nést na jiný orgán SVJ. Stanovy 

však mohou působnost shromáž-

dění ještě dále rozšířit. Do působ-

nosti shromáždění patří dle občan-

ského zákoníku např. změna stanov, 

volba a odvolávání členů volených 

orgánů a rozhodování o výši jejich 

odměn, schválení účetní závěrky, 

rozhodování o opravě nebo staveb-

ní úpravě společné části, převyšují-

li náklady částku stanovenou stano-

vami apod.

Není-li svolané shromáždění způ-

sobilé usnášet se, může osoba, která 

je oprávněna shromáždění svolat, 

navrhnout v písemné formě do jed-

noho měsíce ode dne, na který bylo 

zasedání svoláno, aby vlastníci jed-

notek rozhodli o týchž záležitostech 

mimo zasedání. V jiných případech 

lze mimo zasedání rozhodnout, po-

kud to připustí stanovy.

Zajišťujeme kompletní správu ne-

movitostí, v případě zájmu o naše 

služby se na nás můžete obrátit. 

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

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

e-mail: castkova@plzenskyservis.cz
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.Poradna správce nemovitostí Plzeňský servis s.r.o.

Shromáždění společenství vlastníků (SVJ)

Dne s hasiči se zúčastnil také starosta MO-2 Lumír Aschenbrenner (na snímku 
druhý zleva).

Ve Škoda sport parku v pátek 26. 

května se uskutečnil Den s dobro-

volnými hasiči, který je součástí 

širší kampaně města na podporu 

doplňování jednotek dobrovolných 

hasičů, které město Plzeň prostřed-

nictvím svých městských obvodů 

zřizuje. 

Odbor krizového řízení MMP spo-

lu se Sdružením dobrovolných  hasi-

čů Plzeň – město již druhým rokem 

oslovili plzeňské střední školy, které 

do soutěže tentokrát vyslaly 18 šes-

tičlenných družstev a čtyři desítky 

jednotlivců. 

Družstva soutěžila ve štafetovém 

běhu na 400 m zahrnujícím rych-

lostní a dovednostní disciplíny ha-

sičského charakteru. 

Jednotlivci se utkali v překonává-

ní velmi náročné překážkové dráhy  

inspirované pravidly  extrémní sou-

těže dospělých profesionálních ha-

sičů „TFA“ (volně: Nejsilnější ha-

sič přežije).

Soutěž zahájil starosta MO-2 Lu-

mír Aschenbrenner a pozdravit 

soutěžící přišla  řada významných 

hostů, mezi kterými nechyběl ani 

ředitel HZS PK generál František 

Pavlas nebo primátor města Plzně 

Martin Zrzavecký. 

V jednotlivcích vyhráli Kateřina 

Svobodová z Bezpečnostní a práv-

ní akademie Plzeň a Jiří Stašek ze 

Střední průmyslové školy dopravní 

Plzeň. V soutěži družstev zvítězily 

dívky z Bezpečnostní a právní aka-

demie Plzeň, mezi chlapci byli nej-

lepší ti ze Střední průmyslové školy 

dopravní. Zajímavá soutěž účastní-

ky zjevně zaujala, a tak už se může-

me těšit na její příští ročník.

Petr Liška, 

VOKŘ MMP

Den s dobrovolnými hasiči měl úspěch



Letošní, v pořadí již třetí ročník 

Noci s operou, vypukne v lochotín-

ském amfi teátru v pátek 23. červ-

na ve 20:30 hodin. V první polovi-

ně večera zazní nejoblíbenější me-

lodie z děl Giuseppa Verdiho – di-

váci se mohou těšit na árie z Aidy, 

Macbetha, Rigoletta, Nabucca a 

dalších oper, a to v podání hvězdy 

opery DJKT Ivany Veberové a špa-

nělského tenoristy Davida Bañose. 

Vrcholem programu bude scénické 

provedení jednoho z nejslavnějších 

hudebních děl 20. století, kantáty 

Carmina burana. Geniální hudbu 

Carla Orffa podpoří působivé je-

vištní ztvárnění a atraktivní obsa-

zení: sólových partů se ujmou Lui-

sa Albrechtová, Tomáš Kořínek a 

italský barytonista Francesco Ba-

iocchi, mluvené role pak oblíbený 

herec Martin Stránský.

„Martin přijede na jeviště coby ry-
tíř a oživí dávný příběh přednesem 
původních středověkých básní, ji-
miž se nechal skladatel Carl Orff  
inspirovat,“ vysvětluje režisér To-
máš Pilař. „Na roli rytíře se moc tě-
ším. Jsem opravdu zvědavý, jak to 
dopadne, na koni už jsem nějaký čas 
neseděl,“ přiznává herec. 

Jeviště amfi teátru se zaplní stov-

kami účinkujících, kromě sólistů 

se za doprovodu orchestru DJKT 

pod taktovkou Jiřího Štrunce před-

staví operní i dětský sbor Divadla 

J. K. Tyla a sbor Nová česká píseň 

posílený o externí sborové zpěvá-

ky. Významně se do inscenace za-

pojí také tanečníci souboru baletu, 

žáci Baletní školy DJKT a početný 

komparz. Diváci se mohou těšit i na 

vystoupení akrobatů, žonglérů, pli-

vačů ohně a parkouristů. Jedineč-

ná kostýmní výprava čítá bezmála 

tisícovku dobových kostýmů, a to 

včetně velmi efektních, takzvaných 

hořících kostýmů.

„Scénická složka je inspirovaná 
středověkými uměleckými díly, mě-

la by evokovat známý obraz Hiero-
nyma Bosche Zahrada pozemských 
rozkoší. Na jevišti se budou ode-
hrávat výjevy vystihující duši dob 
dávno minulých: tanec kolem máj-
ky nebo ruch na tržišti,“ říká To-

máš Pilař. 

Pro produkci vzniká monumen-

tální scénografie, kterou doplní 

projekce na pěti velkoplošných 

LED obrazovkách. Vizuální slož-

ku představení podtrhne videoart 

Petra Hlouška, světelné a laserové 

efekty, ale také pyrotechnická show. 

Náročný projekt vzniká díky pod-

poře města Plzeň, obvodu Plzeň 1 a 

Plzeňského kraje.

„Noc s operou považuji za skvě-
lou akci. Letos s její pomocí chceme 
navíc podpořit potřebné seniory, ke 
každé prodané vstupence přidá měs-
to 20 korun na charitativní projekt 
Burza přání, který realizujeme ve 
spolupráci s neziskovými organiza-
cemi,“ prozradil primátor Martin 

Zrzavecký.

Vstupenky rychle ubývají, ale stá-

le jsou k dispozici, dostatek je zatím 

míst ke stání, respektive na sezení 

na dece na travnatých plochách hle-

diště. Ceny vstupenek se pohybují 

ve čtyřech skupinách: 380, 460 a 540 

Kč a 200 Kč, abonenti DJKT mohou 

využít 20% slevu.
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Italský barytonista Francesco Ba-
iocchi

Carmina burana s předními evropskými pěvci  

   
 
 

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

 
 

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

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

 
                 

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

Návštěva potěšila 
malé i velké   

Ve čtvrtek 18. května jsme slun-

ný den využili k pobytu na zahradě 

naší mateřské školy, kam jsme po-

zvali seniory z blízkého stacionáře 

Domovinka.

V rámci naší vzájemné spolupráce 

se přišli podívat na naši školní za-

hradu, společně si zazpívat a uká-

zat nám práci svých asistenčních 

pejsků. Děti zaujali nejen pejsci, 

ale těšily se také z příjemné atmo-

sféry netradiční návštěvy a z přá-

telských rozhovorů. Věříme, že i 

pro naši návštěvu to byly příjemně 

strávené chvíle, které všem vykouz-

lily úsměv na tváři. 

Mgr. Jana Junková, 

učitelka 80. mateřské školy



V polovině února bylo v naší škol-

ce pořádně veselo. Ráno se tu sešli 

samé víly, princezny, ale i králové, 

kovbojové, dinosauři a dokonce na 

to všechno dohlížela policie. Ale ne-

bojte se, stále jsme v naší Vlnce… 

jen jsme si užívali maškarního re-

je. Byl to den plný legrace, soutěží, 

her, tance a zpívání.

Jen co jsme si užili karneval, už 

jsme se začali těšit na přicházející 

jaro. Děti se nemohly dočkat, až se 

na jejich oblíbené školní zahradě za-

zelená tráva a budou si moci zahrát 

fotbal, hrát si na obchod v altánku 

nebo zkoušet své „kuchařské“ umě-

ní na pískovišti.

Při dlouhé zimě jsme se rozhodli 

být blíže přírodě a jaro si přivolat. 

Už od ledna jsme proto na oknech 

jednotlivých tříd předpěstovávali 

sazeničky paprik, rajčátek, lesních 

jahod a bylinek, abychom si na jaře 

mohli vytvořit záhony na zahradě. 

A i když nám počasí příliš nepřálo, 

přivodili jsme si jarní náladu ales-

poň vyráběním výrobků na veliko-

noční jarmark, kam jsme pozvali 

všechny rodiče a společně si ho uži-

li. V květnu jsme samozřejmě neza-

pomněli ani na Den matek a připra-

vili si pro maminky besídky. 

Jaro nabádá k poznávání nových 

věcí, a tak jsme se vydali na návště-

vu knihovny, Nového divadla i Cen-

tra robotiky. Roboti, ale i jiné inter-

aktivní hračky, děti velice nadchli 

a my moc děkujeme zaměstnancům 

centra za skvělý přístup a získání 

nových poznatků ze světa techniky 

hravou formou. Zajímavé nápady a 

tipy můžeme využít také na naší no-

vé interaktivní tabuli.

Nic z toho se ale nevyrovnalo ná-

vštěvě opravdových hasičů u nás 

ve školce, kdy jsme si všichni na 

zahradě mohli vyzkoušet (naštěs-

tí nanečisto ), že to není povolání 

pro slabochy. 

Teď už se všichni těšíme na účast 

ve sportovních hrách, výlet na far-

mu, zahradní slavnost, celodenní 

výlet do zábavního parku a na ná-

vštěvu asistenčních pejsků u nás 

na zahradě, které nám na oplátku 

za vánoční a velikonoční návštěvu 

s vystoupením nabídla nedaleká Do-

movinka. Prázdniny jsou sice ještě 

daleko, ale nás čeká ještě tolik věcí 

a zábavy, že jsme rádi, že si školku 

ještě chvilku užijeme. Vždyť pro ně-

které z nás jsou to poslední měsíce 

ve školce…

Mgr. Jana Junková, 

učitelka 80. mateřské školy

únor 20122 15červen 2017

V Plzni jsme uvítali německé studentky z Bensheimu

Přivítání jara ve Vlnce bylo plné her a tance

V dubnu se na Církevním gym-

náziu konala druhá část výměnné-

ho programu s německou školou v 

Bensheimu. Tentokrát nás svou ná-

vštěvou poctily německé studentky. 

Oproti minulému září, kdy jsme my 

byli v Německu, bylo vše o něco jed-

nodušší. Věděli jsme již, do čeho jde-

me, neměli jsme strach ,,z neznámé-

ho“, jelikož jsme již Němky znali. O 

to těžší však pro nás byla organizace 

pěti dnů, které u nás strávily. 

Již několik dnů před jejich příjez-

dem jsme dali hlavy dohromady a vy-

mýšleli aktivity, které bychom mohli 

podniknout ve volném čase. Museli 

jsme také připravit pokoje pro naše 

nové „nocležnice“ a dostatečně se zá-

sobit jídlem, aby žádná z nich u nás 

nestrádala.

Počasí nám bohužel moc nepřálo. 

Teplota se pohybovala kolem pěti 

stupňů, bylo větrno a slunce svítilo 

jen několik hodin denně. Nenechali 

jsme si tím však naše společně strá-

vené dny zkazit.

Zatímco my jsme jeli do Benshe-

imu autobusem, německá výprava 

přicestovala vlakem. Němky přijely 

kolem druhé hodiny odpoledne a ješ-

tě nevěděly, co je po zbytek dne čeká. 

Coby stmelovací aktivitu vymyslela 

naše profesorka společné vaření ve 

školní jídelně. Pod dohledem tří ku-

chařů jsme připravili večeři o třech 

chodech. Studentky jsme také pro-

vedli budovou našeho gymnázia.

Na další den byl naplánován výlet 

do Prahy. Navštívili jsme Pražský 

hrad a následně pokračovali přes 

Malou stranu, Karlův most a Sta-

ré město. Prohlídku jsme zakončili 

v obchodním domě Palladium, kde 

jsme umožnili Němkám koupit si 

dárky či suvenýry. Večer po návra-

tu do Plzně jsme pak hromadně šli 

na večeři do restaurace.

Čtvrteční dopoledne jsme strávili 

prohlídkou historického centra Plz-

ně, každý z nás si připravil krátké po-

vídání o vybraných památkách. Ná-

sledně jsme se zúčastnili komento-

vaných prohlídek v němčině ve Vel-

ké synagoze a pivovaru. Odpoledne 

jsme si zahráli Laser game nedaleko 

našeho gymnázia.

V pátek dopoledne jsme vytváře-

li prezentace a videa ve školní aule. 

Německé studentky měly možnost 

zúčastnit se   jedné hodiny výuky v 

naší škole. Navštívily hodinu ang-

ličtiny. Odpoledne jsme se přesunu-

li do Techmánie. Večer se uspořáda-

la rozlučková grilovací párty, jelikož 

se jednalo již o poslední den. Vlak 

zpět do Německa odjížděl v osm ho-

din v sobotu ráno. Nezbývalo tedy již 

nic jiného, než se rozloučit a popřát 

všem šťastnou cestu.

Druhá část výměny se, myslím, vy-

dařila a minimálně se vyrovnala zá-

řijovému pobytu v Německu. Naše 

německé znalosti se značně zlepšily. 

Každý se naučil několik nových slo-

víček a alespoň trochu se mu v cizí 

řeči rozvázal jazyk. Hlavním cílem 

takovýchto programů je především 

spojení lidí z různých zemí a kultur, 

a to se povedlo. 

Ondřej Drobil,

Církevní gymnázium

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 
rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

QQR kódy do
   1/16 sstrany      (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 sstrany      (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

                 ¼  sstrany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 

                 ½  sstrany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 

                celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 
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V bazénu na Slovanech se konalo 

mistrovství České republiky druž-

stev 2017.  To spočívá v tom, že kluby 

postaví družstvo s minimálně 8 plav-

ci, kteří pak plavou všechny plavec-

ké disciplíny, a to hned dvakrát. Ti s 

největším počtem bodů, které dosta-

nou za jednotlivá umístění v jednot-

livých startech a disciplínách, jsou 

ti nejlepší. 

Před postupem do samotného fi ná-

le se týmy musejí probojovat přes 

krajská kola a semifi nále, která ma-

jí českou a moravskou část. Celkem 

se do soutěže družstev přihlásilo 75 

týmů. Ve fi nále je tedy 8 nejlepších 

týmů z celé České republiky. Plav-

ci z PK Slávie VŠ Plzeň se do fi nále 

probojovali jak v mužské, tak i žen-

ské kategorii. 

Jen pět týmů postavilo do boje jak 

muže, tak i ženy. Kromě PK Slávie 

VŠ Plzeň  také Axis Jihlava, Bohe-

mians Praha, KPS Ostrava a Kometa 

Brno. V obrovské konkurenci klubů 

známých nejen z plavání dokázala 

PK Slávie VŠ Plzeň vybojovat vice-

mistry České republiky v ženské i 

mužské kategorii. A to mužům chy-

běla největší opora -reprezentant 

Jan Šefl , který v té době trénoval s 

Barborou Závadovou v Austrálii. 

Jediný tým v rámci celé České re-

publiky, který má na stupních vítě-

zů družstvo mužů i žen, a to už tři 

roky po sobě, jsou Plavci PK Slávie 

VŠ Plzeň. V roce 2015 to bylo stříbro 

a bronz, 2016 dvakrát bronz a v letoš-

ním roce 2017 dvakrát stříbro.

Na snímku jsou obě kompletní 

družstva včetně trenérů a realizač-

ního týmu.

Žáci objevují techniku díky projektu základních škol a fi rem  

Na stupních vítězů stáli v obou 
kategoriích potřetí v řadě 

Vzbudit ve školácích nenásilnou 

formou zájem o techniku a technic-

ké obory a rozvíjet jejich technické 

myšlení, to je cílem projektu „Žáci 

objevují techniku“, v rámci které-

ho fi rmy úzce spolupracují se zá-

kladními školami. Projekt v Plzeň-

ském kraji iniciovala plzeňská po-

bočka Česko-německé obchodní a 

průmyslové komory a Obchodní a 

průmyslové komory Regensburg, 

která celý koncept převzala od ba-

vorského sdružení Technik für Kin-

der e.V. (v překladu spolek Techni-

ka pro děti). 

Jednou z fi rem, která se do pro-

jektu zapojila, je i společnost ZF 

Engineering Plzeň s.r.o., která ke 

spolupráci oslovila Masarykovu 

ZŠ v Plzni. 

„Školáci mají možnost strávit vždy 
jedno odpoledne po dobu šesti týdnů 
pod dohledem zkušených a vyškole-

ných zaměstnanců z fi rmy, kde si bě-
hem kurzu sestaví například LED – 
kapesní svítilnu, funkční elektrický 
obvod se střídavým blikačem nebo 
sirénu. Je to výborná nadstavba zá-
kladů technického vzdělávání, kte-
ré je zakotveno ve vzdělávacích pro-
gramech. Děti se na výuku těší a jsou 
nadšené, že si výrobky mohou odnést 
i domů. Jsem až překvapen, jak to dě-
ti chytlo,“ shrnuje ředitel základní 

školy PaedDr. Antonín Herrmann. 

Spolupracující fi rma ZF Engine-

ering Plzeň s.r.o. zakoupila veškeré 

materiálové vybavení pro výuku, a 

to konkrétně speciálně vytvořené 

kufříky s nářadím a další technic-

ký materiál. 

„Naše firma je zaměřená na vý-
zkum a vývoj, stále hledáme nové in-
ženýry. Tímto projektem chceme mo-
tivovat žáky k technice pomocí hry, 
podpořit jejich technické myšlení, 

aby se později rozhodli jít pro ně tím 
správným směrem. Naši zaměstnan-
ci, kteří s dětmi pracují, navíc získa-
jí novou obohacující zkušenost,“ po-

pisuje cíle projektu z pohledu fi r-

my jednatel společnosti Dr. Mathi-

as Eickhoff. 

S jeho slovy souhlasí i Radek Ma-

tonoha, který pracuje ve společnos-

ti ZF Engineering třetím rokem na 

pozici testera a je zároveň jedním 

z lektorů, kteří žáky v rámci kur-

zu vedou: „Na nabídku pracovat s 

dětmi v rámci tohoto kurzu jsem re-
agoval ihned. Beru to jako zpestření 
mé práce a navíc jako možnost uká-
zat dětem, že technika je opravdu 
zajímavá.“ 

Děti právě pracují na sestavení 

elektrického obvodu a většina z nich 

poprvé drží v ruce pájku. „Jsem fakt 
rád, že si to můžu vyzkoušet, ještě ni-
kdy jsem takové věci nedělal a baví 
mě to. Rád bych, kdyby takových ho-
din bylo víc,“ říká žák osmé třídy 

Honza Mašek.   
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