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Zamilovaní mohou zavěšovat
zámky lásky na plastiku lípy
Zámky lásky, tzv. Love Locks,
jsou v současné době fenoménem,
který je rozšířený po celé Evropě. Zamilovaní lidé zavěšují své
zámky lásky nejčastěji na mosty
a jiná zajímavá místa, aby tím
vyjádřili pouto svého věčného citu. Své Love Locks budou moci
lidé umisťovat i ve Chvojkových
lomech na Slovanech, kam nechal MO Plzeň 2 – Slovany zhotovit speciální objekt, který je k
umisťování zámků lásky přímo
určený.
K zavěšování Love Locks nyní
slouží kovová plastika ve tvaru lípy, která je zároveň symbolem Slovan. „Objekt realizovala ﬁrma Lovelock s.r.o. ve spolupráci s uměleckým kovářem Ladislavem Mudrou.
Výtvarný návrh plastiky vytvořil
autor loga MO Plzeň 2 – Slovany,
známý plzeňský výtvarník Karel
Syka. Budeme se těšit, že slovanská lípa „obroste“ barevnými zám-

ky a stane se milou a trvalou připomínkou, že se lidé mají rádi a mají rádi i místo, kde žijí,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 - Slovany Lumír
Aschenbrenner.
„Návrh je podle pořekadla „láska
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nerezaví“ koncipován tak, aby na
kovovém rezavém podkladu zasvítily barevné nerezavějící zámky lásky
nejen jako symbol lásky dvou jedinců, ale aby se celek vázal i k místu,
ke kterému mají lidé vztah. Místo,
kde žijí, kde se scházejí. Místo, které mají rádi. Proto má plastika tvarosloví loga Slovan,“ přiblížil výtvarník Karel Syka.
pokračování na str. 2

Starosta Aschenbrenner pronesl přípitek u plastiky lípy

Co je a co není v kompetenci slovanské radnice
Občané našeho obvodu často poukazují
na určité věci, které jim vadí a obracejí se
proto na vedení naší radnice. Jsou však záležitosti, o kterých náš obvod nerozhoduje, a tak je i těžko ovlivní. Týká se to třeba
dopravního značení, stavebních prací na
veřejných komunikacích nebo nakládání
s komunálními odpady. Na podrobnosti
jsme se zeptali přímo starosty Ing. Lumíra Aschenbrennera.
Pane starosto, jakými oznámeními občanů se musíte nejčastěji zabývat?
Ještě než Vám odpovím, chtěl bych především říci, že situace, kdy jsme nuceni občanům vysvětlovat, že obvodní radnice jim nemůže v jejich záležitosti vyhovět, mne vždy
zamrzí. A jsem přesvědčen, že i mé kolegy
z vedení. Bohužel případy, kdy nemůžeme
sami pomoci tak říkajíce „z pozice dané zákony“ se poslední dobou množí i o případy,

kdy si vedení města na sebe přebírá (samozřejmě i s ﬁnancemi)
kompetence obvodů. Proti tomu
jsem se vždy zásadně stavěl a
budu stavět i nadále. A nyní již
k Vaší otázce. Jsou to především
podněty týkající se dopravních
značení, uzavírek a objížděk,
které souvisejí s otevíráním nových pozemních komunikacích
nebo za účelem zlepšení bezpečnosti provozu. Dopravní značení stanovuje na návrh vlastníka komunikace a se souhlasem
dotčeného orgánu bezpečnosti
provozu věcně a místně příslušný silničně správní úřad, čímž je
odbor dopravy Magistrátu města Plzně.
pokračování na str. 8
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Letní tábor
obvodu oslavil
už 16 let
Když to tak počítám, je docela
možné, že tehdejší první táborníci už na náš příměstský
tábor posílají své vlastní děti. Tak rychle ten čas letí! Není to totiž obvyklé, aby nějaká
obec či městský obvod sám organizoval a pořádal letní tábor.
Nám na Slovanech se to daří
už celých 16 let.
Prvotní myšlenka byla jasná
- umožnit pobyt i dětem, které nemohou z nějakých důvodů využít nabídku klasických
táborů. V neposlední řadě pomáháme zejména zaměstnaným rodičům v době prázdnin řešit problém s hlídáním
dětí. Náš tábor se plně přizpůsobuje potřebám rodičů a
dětí, proto má i svá speciﬁka.
Nejsou zde například turnusy.
Dítě lze přihlásit na libovolný
počet dnů.
Osobně za největší úspěch
považuji to, že každý rok tábor navštíví několik dětí se
zdravotním hendikepem a že
jsme se ani jednou nesetkali s
tím, že by je jiné děti nevzaly
mezi sebe, nebo se od nich odtahovaly. A tuto vzácnou devizu bychom si chtěli udržet i
do budoucna. Více se o našem
příměstském táboře dozvíte
uvnitř našeho Zpravodaje.
Krásný zbytek léta přeje
Lumír Aschenbrenner,
starosta
MO Plzeň 2 - Slovany
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Zamilovaní mohou zavěšovat ...

Jednání ZMO dne 20. 6. 2017
ZMO přijalo celkem 14 usnesení, z nichž vybírám:

Umístěním plastiky určené k zavěšování zámků vznikl ve Chvojkových lomech nový atraktivní prvek, který má občany potěšit. Zároveň se díky němu předejde problému, že by lidé zavěšovali zámky na nevhodná místa, kde by bylo jejich umístění nežádoucí, nebo
by zámky poškozovaly památky. Za
návrh, zpracování a ukotvení plastiky lípy zaplatil obvod celkem 55
tisíc korun.
K zavěšování svých zámků lásky
měli občané první příležitost hned
druhý den po slavnostním odhalení plastiky, kdy se ve Chvojkových
lomech totiž konal Love festival.

- schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2017;
- schválilo poskytnutí dotací z
rozpočtu městského obvodu Plzeň 2
– Slovany v celkové výši 294.000 Kč;
- vzalo na vědomí informativní

zprávy:
- Vyhodnocení investiční činnosti
MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2017, včetně investic v budovách
MŠ;
- Akce probíhající v roce 2017 –
dotace z mimorozpočtových zdrojů;
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 0406/2017;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 0406/2017;

Máte doma staré fotograﬁe obvodu?
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany připravuje ve spolupráci s vydavatelstvím
Starý most na podzim letošního roku
publikaci s pracovním názvem Městský obvod Plzeň 2 dříve a nyní. Kniha
o minulosti i současnosti Městského
obvodu Plzeň 2 (Petrohrad, Slovany,
Božkov, Hradiště, Koterov, část Lobez
a Doudlevec) přinese unikátní srovnání historických a současných fotograﬁí
a její snahou bude dokumentovat proměny, které naše okolí provází. V knize nebudou chybět významná místa,
např. kostely, školy, průmyslové podniky, mosty, parky ani železnice.
Pro přípravu knihy se proto obracíme na občany, kteří mají ve svém soukromém archivu zajímavé staré foto-

graﬁe (pořízené do roku 2000) a chtějí se na vydání podílet, aby poslali naskenované fotograﬁe na e-mail foto@
starymost.cz, nebo je přinesli do 20.8.
2017 přímo do kanceláře 212 na ÚMO
Plzeň 2, Koterovská 83, odkud si je po
naskenování ihned odnesou zpět. Jde
zejména o tyto lokality: 1. vilová čtvrť
okolo Zahradní ulice (od Papírny po
Homolku) 2. část od Částkovy - Kyjevská - Ruská - Rychtaříkova 3. nám. M.
Horákové + Slovanská alej, Skladová, Šeříková (Šeříkovka) 4. „sportovní areály“ - hala Lokomotiva, obě fotbalová hřiště, bazén. Každý, jehož fotograﬁe bude v knize otištěna, bude
na stránkách publikace jmenován a
obdrží jeden výtisk zdarma.

dokončení ze str. 1

Svůj zámek lásky na plastiku zavěsil i místostarosta Andrlík s manželkou

Festival veřejného prostoru TUTO MĚSTO zvelebí
šest míst v Plzni, ruku k dílu můžete přidat i vy!
Šestnáct architektů a krajinářů pod vedením tří předních odborníků na veřejný prostor, tři
dny práce, skvělé návrhy zvelebení šesti veřejných prostranství v Plzni. To je skóre plánovacího workshopu – jarní části
festivalu TUTO MĚSTO, který
uspořádal na konci března spolek Pěstuj prostor, z. s. Naplánované úpravy budou uskutečněny s pomocí dobrovolníků z řad
veřejnosti během podzimní části
festivalu od 12. do 16. září. Tu doplní i doprovodný program složený z tematických přednášek a
sousedských akcí. Smyslem festivalu je ukázat Plzeňanům, že
k proměnám svého okolí mohou
sami přispět a inspirovat je, aby
společný prostor více využívali.
Festival veřejného prostoru TUTO MĚSTO, který se uskuteční především díky podpoře z grantového
programu Plzeňského Prazdroje
PRAZDROJ LIDEM, zúročí pětileté
zkušenosti organizátorů se zvelebováním Plzně.
„Od roku 2012 vyhlašujeme Otevře-

nou výzvu Pěstuj prostor, kam mo- vrhl vhodné řešení. Velkou pomocí
hou občané přidávat své nápady na jim byly i rady a zkušenosti garanzlepšení svého okolí a nejlepší z nich tů projektu TUTO MĚSTO – známéjsou postupně s jejich přispěním rea- ho krajinářského architekta Vladilizovány. Letos jsme se rozhodli usku- míra Sitty, sochaře Kurta Gebauera
tečnit proměnu hned šesti míst najed- a plzeňského architekta Jiřího Zánou, ve stejné dny za pomoci více tý- brana. Účastníci workshopu přišli s
mů, abychom k tématu veřejného pro- netradičními úpravami jednotlivých
storu přitáhli ještě větší pozornost,“ prostranství – nepůjde jen o „kosmeříká Marek Sivák, předseda spolku tické úpravy“ či vybavení lavičkami,
Pěstuj prostor.
ale často o změnu fungování jednotKoordinátorka projektu Silvie Hašlová vyjmenovává řeZemník u Ježíška
šená místa: „Odborná porota
jako vhodné kandidáty vybrala Školní a Chodské náměstí,
Kollárovu ulici, zemník u Ježíška, planinu „Na májce“ v
Bukovci a prostor pod některým z plzeňských mostů.“
Návrhy úprav jednotlivých
míst vznikly během workshopu, který se konal ve dnech 24.
– 26. března. Zúčastnilo se ho 6
týmů architektů a krajinářských ar- livých míst. Konkrétní procesní krochitektů (praktikujících i studentů). ky jsou nyní laděny se zástupci městKaždý tým dostal na starost jedno ských organizací.
veřejné prostranství, které ve spoNápady vzniklé během plánovalupráci s autory podnětů a místními cího workshopu budou realizovány
obyvateli zanalyzoval a následně na- týmy složených z architektů, auto-

rů podnětů a dalších dobrovolníků
ve dnech 12. –16. září 2017. Přidat
ruku k dílu může každý, kdo chce
přispět ke zvelebení svého města –
přihlásit se můžete na info@pestujprostor.cz.
„V těchto dnech se mohou Plzeňané
těšit také na doprovodný program festivalu – zajímavé přednášky o architektuře a veřejném prostoru. Proměnu jednotlivých míst oslavíme v sobotu 16. září sérií sousedských akcí pro
širokou veřejnost,“ zve Hašlová.
Více informací naleznete na
www.tutomesto.cz.
Projekt realizuje spolek Pěstuj prostor za podpory grantového programu Prazdroj lidem, Ministerstva
kultury České republiky, města Plzně, Městských obvodů Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 3, DEPO2015, Plzeňských městských dopravních podniků a ﬁrem IBCSD, INDUSTRIAL
UPCYCLING, AZS 98, Boels, Dřevotrust, Eurovia, Bayo.s a Euroverlag. Festival je součástí Landscape
festivalu Plzeň 2017, záštitu mu udělila Česká komora architektů.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
SPORT PARK v
Malostranské
ulici v Plzni, s
účinností od 15.
6. 2017;

J e d n á n í
RMO dne 14.
6. 2017
RMO přij a l a c e l ke m
10 usnesení,
z nichž vybírám:
Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila
P rovo z n í ř á d
areálu ŠKODA
SPORT PARK a
Provozní řád sportoviště skatebowlu (skatebazénu) v areálu ŠKODA

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Je d n á n í
RMO dne 20.
6. 2017
RMO přijala
celkem 2 usnesení, z nichž
vybírám:

- schválila vyhlášení zadávací-

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

ho řízení na výběr dodavatele
stavby „Rekonstrukce ulice
Ve Višňovce v
Plzni Božkově
– 2. etapa, část
1“, znění smlouvy o dílo a složení hodnotící komise;

- s c h vá l i l a
smlouvu o propagaci obchodní
ﬁrmy se ŠKODA TRANSPORTA-

TION a. s., se sídlem Plzeň, Jižní
Předměstí, Emila Škody 2922/1,
301 00, IČ: 626 23 753, v areálu
ŠKODA SPORT PARK v Plzni;
Jednání RMO dne 12. 7.
2017
RMO přijala celkem 6 usnesení, z nichž vybírám:
-schválila vyhlášení zadávacího řízení na výběr dodavatele
stavby „Vnitroblok Koterovská 69-79“, znění smlouvy o dílo
a složení hodnotící komise;

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

Ohlédnutí za rokem 2011
NAPSALI NÁM

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vůbec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se snažit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou tématikou, exkurze, vycházky i masáženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Porodnice na Slovanech“ a převedení na dům pro seniory.
Máme výborné zázemí na našem ÚMO 2, kde jsme vlastně jako doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.
Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poštovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat činnost za rok 2011 na výroční členské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomínky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.
Závěrem mi dovolte připomenout slova Karla Čapka: „Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“
Ludmila Ševčíková

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

Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen proVážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt,
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou teleKomise bezpečnosti a městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můbezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Obětem totalitního a komunistického
režimu byl vzdán hold

Starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta Roman Andrlík během pietního aktu k uctění památky generála Heliodora Píky.

Místostarosta Jan Fluxa položil květiny k pomníku Milady Horákové

Slavnostní otevření šaten pro
venkovní hřiště na Lokomotivě
Za přítomnosti zástupců města Plzně, ÚMO Plzeň 2 a TJ Lokomotiva Plzeň byl 21. 6. 2017 slavnostně otevřen objekt nově zrekonstruovaných šaten pro venkovní hřiště ve sportovním areálu TJ
Lokomotiva.
Tato akce byla provedena v celkovém ﬁnančním objemu 12,3 milionů
korun, kdy největší část stavebních
úprav byla kryta dotací z investičního programu Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve
výši 7,455 mil. Kč, dotace města Plzně 3,6 mil.
Kč a spoluúčast TJ Lokomotiva Plzeň činila
1,245 mil. Kč.
Jedná se objekt původních šaten pro volejbalová hřiště sportovního areálu, který byl postaven v roce 1976 a sloužil v té době především pro antuková a škvárová hřiště. Technický stav tohoto objektu
vzhledem ke svému stáří již dlouhodobě nesplňoval hygienické a technické normy a bylo nutné také řešit
špatný stav stropní konstrukce.
Příprava projektu byla zahájena
již v roce 2009 a od té doby vedení
TJ Lokomotiva každoročně žádalo
na MŠMT v rámci investičního programu na obnovu a rekonstrukci

sportovišť o ﬁnanční podporu. Nakonec až v loňském roce na osmý
pokus se podařilo především díky
podpoře města Plzně uspět v tomto výběrovém řízení a úspěšně akci zrealizovat. Celá investiční akce
byla v letošním roce úspěšně zkolaudována a její průběh v rámci závěrečného vyhodnocení MŠMT bez
připomínek ukončen.

„Sportovní areál se nyní může pyšnit další významnou stavbou, která
zvýší kvalitu nabízených služeb pro
všechna venkovní sportoviště areálu. Byla navýšena především kapacita šaten včetně sociálního zařízení. Objekt je energeticky napojen na
dodávku tepla z Plzeňské teplárenské a připraven na případnou realizaci nafukovací haly pro plážové
sporty,“ uvedl Pavel Froněk, předseda TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

Desítky zahraničních umělců se v Plzni předvedou zdarma
V Plzni se v termínu od 20. do 23.
září již po čtvrté uskuteční mezinárodní festival pouličního umění
nazvaný Pilsen Busking Fest 2017.
Umělci z nejrůznějších koutů světa v historickém centru a jeho okolí návštěvníkům představí pestrou
škálu uměleckých disciplín od muziky přes tanec, sochařství až po
kreativní dílny pro malé i velké.
Plzeň opět navštíví světoví hudebníci, kapely, tanečníci, divadelníci,
malíři, sochaři a především pouliční komedianti, těšící se čím dál většímu zájmu.
„Náš každodenní život se zrychluje, mnoho z nás tráví svůj život více na internetu než ve skutečných
vztazích, a mluví s jinými nejvíce
jen ve své práci. Na ulici se s úsměvem moc nepotkáte, veřejný prostor
sdílíte s lidmi, ale jednoduše řečeno jste v něm sami. Chceme pomocí
kvalitní a různorodé kultury, která jako univerzální jazyk dokáže
lidi propojovat, oživit město Plzeň
a vrátit do ulic a parků aktivní život. Busking – tedy pouliční umění
- roztančilo či rozezpívalo celé ulice
už v minulých ročnících a my věří-

me, že se to povede i letos,“ láká na
festival Jan Šinko, programový ředitel festivalu.
Prvním lákadlem, které organizá-

toři ze společnosti Conexis odhalili, je pouliční raper a hip hoper Inﬁdelix, který pochází z amerického
Texasu a v současnosti žije v Berlí-

ně. Nápad na jeho účinkování vzešel od fanoušků festivalu. Plzeňané
se dále mohou těšit na skvělou multinárodnostní kapelu hrající chanson, swing, reggae, salsu a
africké rytmy
Maurizio Presidente, na ty
nejohebnější tanečníky a akrobaty z Francie
Surprise Effect, buskerské trio The
Trouble Notes z Německa
nebo na jednoho z nejlepších krotitelů ohně Blaze z Austrálie! Z domácí scény festival představí
například pražskou folk-popovou
kapelu Thom Artway či uskupení hrající psychedelic tribal trance nazvané Yedhaki: Nautika. Dal-

ší program slíbili organizátoři odhalovat postupně.
Letošní ročník Pilsen Busking
Festu přináší řadu inovací nejen v
oblasti technického vybavení, ale
hlavně v programové nabídce. Navíc si pro letošek našel i podporovatele z řad významných osobností kulturního a společenského života. Svoji podporu mu vyjádřili např.
držitelka ceny Anděl za objev roku
Lenny nebo herec Pavel Liška, který - jak sám říká - pouličním uměním začínal a má na něj ty nejlepší vzpomínky.
„Pilsen Busking Fest je netradiční také v tom, že návštěvník nikdy
neví, kdy a kde natrefí na kulturní
produkci, kde ho překvapí a neplánovaně vtáhne do děje, což se prostě nikomu u televize nestane,“ dodává Šinko.
Festival Pilsen Busing Fest 2017
proběhne 20. – 23. září pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast kultury a památkové péče pana Mgr. Martina Baxy a jeho hlavní část se bude odehrávat na náměstí Republiky, v přilehlých ulicích a parcích.
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Jiráskovo náměstí 9. září opět ožije hrami, sportem i hudbou
Přijměte pozvání na druhý ročník sousedské kulturní akce „Jiráskovo náměstí žije“, která se
odehraje v sobotu 9. září od 10 hodin v parku na plzeňském Jiráskově náměstí.
Od 10 do 17 hodin se tradičně můžete těšit na hry, sportovní a kreativní dílny pro děti i dospělé a další zábavu přichystanou Akademií
nadání i skauty a skautkami ze
střediska Ichthys.
Příkladem jsou deskové hry, zábavná matematika či fyzika, střelba z luku či vzduchovky nebo speciální dílna „Není město jako město“ uspořádaná Nadací Proměny
Karla Komárka.
Program doplní živá hudební vystoupení a netradiční zážitková ar-

Plus pro lidi
v krizové situaci
Plus pro lidi v krizové situaci je
jednou ze sociálních služeb, kterou
poskytuje Diakonie Západ.
Jejím posláním je poskytnou psychickou podporu a bezpečně provést
člověka situací, kterou vnímá jako
naléhavou, nepříjemnou či ohrožující. Cílem je zabránit dalším nepříznivému vývoji situace.
Služba je určena dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, seniorům, párům či rodinám v obtížných životních situacích. Službu mohou využít jak jednotlivci, tak skupiny.
Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. Pracovníci
služby tedy působí v celém Plzeňském kraji. Obě formy poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní
a anonymní.

Kancelář služby Plus pro lidi v
krizové situaci Plzeň
Kontaktní adresa: Prokopova 25,
301 00, Plzeň
E-mail: plus.plzen@diakonie.cz
Telefon: +420 377 223 221
Mobil: +420 733 414 421
Otevírací doba:
Pondělí

9:00 – 19:00

Úterý

9:00 – 16:30

Středa

9:00 – 16:30

Čtvrtek 12:00 – 19:00
Pátek

9:00 – 16:00

Služba je poskytována i bez objednání.

chitektonicko-akrobatická vycházka, kterou připravil spolek Pěstuj

prostor s Žongléros Ansámbl.
V 17.30 vypukne přátelský fot-

balový turnaj, do kterého se může přihlásit každý – buď na místě,
nebo předem na e-mail
info@pestujprostor.cz.
Během akce také budou souběžně
k vidění dvě výstavy – „Paměť II.“,
mapující historii Jiráskova náměstí a vzpomínky místních obyvatel, dále výstava soutěžních návrhů z architektonické soutěže na
obnovu Jiráskova náměstí.
Akci pořádají spolek Pěstuj prostor, Akademie Nadání, Junák –
český skaut: středisko Ichthys Plzeň, Žongléros Ansámbl a Nadace
Proměny Karla Komárka za podpory městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany v rámci projektu Obnova
Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni.
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V areálu Škoda sport park vznikl moderní skateboardový bazén
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
vyšel vstříc mladým lidem, kteří
navštěvují Škoda sport park (ŠSP)
a věnují se skateboardingu. Kromě
skateparku, který je ve ŠSP v provozu již několik let, mohou 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
tak sportovcům poskytne moderní
plochu a nové možnosti vyžití.
Skatebazén se začal stavět na jaře
letošního roku, ihned jak nastaly
vhodné klimatické podmínky pro
výkopové práce a betonáž konstrukce bazénu. V současné době je stavba dokončena a plně připravena pro
využití skateboardisty.
„Skatebazén je navržen jako betonový monolitický prvek s hrubými
půdorysnými rozměry 24 m x 22 m,
s úkosem na jedné straně. Pojezdové
hrany jsou zpevněny kovovými proﬁly. Zastavěná plocha skatebazénu

je přibližně 480 m2,“ přiblížil technické parametry starosta MO Plzeň
2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
Skateboardový bazén je částečně
zapuštěný do terénu a je navržen
pro jízdy na skateboardech a na kolech BMX.
„Náklady stavby se vyšplhaly na
3,12 mil. Kč. Financování stavby bylo zajištěno z rozpočtu druhého městského obvodu,“ doplnil místostarosta Roman Andrlík. Během doby provozu Škoda sport parku byly do areálu vloženy větší i menší částky investic. Generálním sponzorem ŠSP
je společnost Škoda Transportation
a. s. (dříve Škoda Holding a. s.), která areálu poskytuje pravidelné ﬁnanční příspěvky. V roce 2004 sponzor nechal vyrobit a dodal horolezeckou věž v ceně cca 1,2 mil. Kč a
následný rok přispěl na výstavbu a
údržbu in-line dráhy částkou ve výši 700 tis. Kč.
Největší ﬁnanční náklady byly do
areálu vloženy v letech 2005 a 2006,
kdy nechal obvod vybudovat převážnou část zázemí a sportovišť.
V tomto období bylo investováno
přes 16 mil. Kč. Od začátku provozu ŠSP bylo do areálu investováno
přes 31 mil. Kč.

B AV Í M E S E B A R O K E M
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Slavnostní otevření skatebazénu

Skvělá zábava na ITEPu
od baroka až po současnost
Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové turistické informace, informace z oblasti dějin a zeměpisu,
možnosti a tipy na výlety a to na 13.
ročník veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2017 v halách TJ Lokomotiva v Plzni, který
se koná ve dnech od 21. – 23. září.
Letošní veletrh bude ve znamení baroka pojatý
zábavnou formou
povzbuzující lidskou zvědavost.
Pojďte soutěžit a
vyhrát hodnotné
ceny, užít si legraci, pohodu i trochu adrenalinu a
odneste si nové
infor mace o zajímavých lokalitách v tuzemsku
i zahraničí.
Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky
od vystavovatelů z různých koutů světa.
Nenechte si ujít vyprávění a autogramiádu protagonistů stále oblíbeného seriálu Policie Modrava
natáčeného v šumavské přírodě.
Tváří ITEPu je český divadelní a
ﬁlmový herec Václav Neužil, který
usedne i v Křesle pro hosta.
Bohatý program bude připraven
pro malé děti i pro žáky základních

a středních škol.
Každý den veletrhu si děti užijí interaktivní zábavu, pohybová
vystoupení, malování na obličej,
program složený z pohádek, soutěže, tvořivé tematické dílny a nově malování karikatur a karetní
vědomostní hru Karty hraběnky
Lažanské, kde budou hrát o zajímavé ceny.
Nebude chybět
nafukovací planetárium, expozice
Zoo Plzeň, Národní park Šumava,
Techmánia Sciene Center, Ekologické centrum Orlov a jiné.
Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš
Zbojská s klobáskami, sýry a haluškami, dále výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská,
rakouská a italská vína, chybět nebudou německá a česká piva.
Než ITEP otevře své brány, máte ještě do 31. srpna čas bojovat
a sbírat body v rámci letního putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje Prázdninová štafeta
(http://stafeta.plzensky-kraj.cz).
Slavnostní vyhlášení vítězů se
uskuteční tradičně na ITEPu.
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V Domovince opět
vystavuje Eva Hubatová
V pořadí již třetí výstavu Evy Hubatové zahájila v denním a týdenním stacionáři pro seniory - slovanské Domovince, vedoucí odboru sociálních služeb Magistrátu města
Plzně Mgr. Alena Hynková a ředitelka Domovinky Mgr. Bohumila
Hajšmanová.

Na snímku Nadi Prokopové zleva: autorka výstavy Eva Hubatová, ředitelka
Domovinky Mgr. Bohumila Hajšmanová
s obrazem „Fragmenty“ od Evy Hubatové věnovaný Domovince, vedoucí odboru sociálních služeb MM Plzně Mgr.
Alena Hynková a Jarmila Srbková z odboru sociálních služeb MM Plzně
Zápisem v návštěvní knize se o
výstavě Mgr. Hynková vyjádřila slovy: „Co může vzniknout, když se spojí umění s láskou k němu? Co vznikne, když se spojí dvě úžasné dámy, z
nichž každá je ve svém oboru špička? Nádherná galerie, přehlídka talentu, profesionality, píle a origina-

lity v prostorách plných lásky, péče
a empatie… Povznášející pocit. Děkuji za něj.“
Od své poslední prezentace v Domovince konané v roce 2014 uspořádala Eva Hubatová řadu tuzemských
i několik zahraničních výstav a ilustrovala dalších osm básnických
sbírek. Pro její unikátní uměleckou
techniku Fotoinformel jí byla Úřadem průmyslového vlastnictví ČR
přiznána ochranná známka a v loňském roce byla uvedena v encyklopedii významných osobností z ČR a SR
OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Plzeňská výtvarnice, fotografka
a publicistka spektrum svých četných aktivit ještě rozšířila o spolupráci s předními českými i zahraničními hudebními skladateli a interprety. Ta spočívá nejen ve fotoreportérské a publikační činnosti,
kterou provozuje již jednadvacátým
rokem, ale také v oblasti umělecké.
Kontakt s hudebním prostředím byl
pro kreativní umělkyni natolik podnětný, že vytvořila kolekci tzv. orﬁsmu, nebo-li obrazů zhotovených na
základě hudebního prožitku. Tento
soubor byl již prezentován v rámci
Smetanovských dnů v budově plzeňského Českého rozhlasu a nyní zamíří do Národního muzea v Praze,
kde bude umístěn v prostorách stálé expozice historických hudebních
nástrojů Českého muzea hudby.
Autorka výstavy nazvané „Fotoinformel a Fotograﬁka“ vyjádřila obdiv k obětavé práci celého kolektivu
Domovinky. Potěšil ji opakovaný zájem o její výstavu, kdy částí výtěžku
z prodeje vystavených děl opět podpoří toto zařízení.

Pasování rytířů Řádu čtenářského

Foto: Adéla Špiclová
První týden v červnu navštívily
Obvodní knihovnu na Slovanech již
po šesté děti z 1. A Církevní ZŠ. Po
celý školní rok se učily písmenka,
abecedu i samostatnému čtení a postupně se jim tak otvíral úžasný svět
ukrytý v knihách. Tak nadešel den,
kdy byly přijaty mezi čtenáře, tedy
slavnostně v knihovně pasovány na
rytíře Řádu čtenářského. Po složení
slibu si každý novopečený čtenář odnesl svoji „pasovací“ listinu, knížku
pro prvňáčka a balónek.
Pasovací řeč:
„Ve jménu pohádek, románů a
básní, jménem všech literárních
hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele vás nyní pasuji na rytíře Řádu čtenářského. Mějte v úctě slovo a ochraňujte

knížky. Buďte jejich dobrými čtenáři. Statečně a čestně bojujte za
všechno dobré, co je v nich napsáno. Nechť je vám knížka přítelem a
moudrým rádcem.“
Slib rytířů Řádu čtenářského:
„Slibuji ve jménu všech krásných
knížek, pohádek, příběhů a básniček:
Budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského.
Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady.
Budu se k nim chovat opatrně a
s úctou.
Budu je mít rád.
Tak slibuji!“
Za Obvodní knihovnu Slovany
Ingrid Posoldová

Černého herní prvky Moře na Božkovském ostrově

Na Božkovském ostrově, stranou
ruchu a přesto téměř v srdci Slovan, vzniká od roku 2009 odpočinkové místo. MO Plzeň 2 – Slovany
začal zanedbaný „divoký ostrov“ díky vstřícnosti vlastníka TJ Božkov,
který dal městu některé pozemky
do dlouhodobé výpůjčky, proměňovat ve sportovně relaxační centrum.
To je hojně navštěvované občany nejen ze Slovan, ale i z celé Plzně. Za
několik let zde ÚMO Plzeň 2-Slovany vybudoval mnoho sportovišť a
staveb nutných k jejich provozu,

ať již z vlastních ﬁnančních zdrojů
(in-line dráha, parkoviště v ulici K
Jezu, dětské vodní herní prvky…),
nebo se spoluﬁnancováním z dotačních zdrojů (pěší stezka s cvičebními ﬁtness prvky z ROP Jihozápad,
cyklostezka s novým přístupem na
ostrov v podobě lávky opět z ROP
Jihozápad, vodní průleh z dotace
OPŽP, revitalizace stávající zeleně
z dotace OPŽP…).
Stále však nebylo dostatek prvků
pro naše nejmenší. To se změnilo v
červenci letošního roku, kdy ved-

le stávajícího pískoviště byly instalovány dřevěné artefakty Pavla Černého.

Celková idea má za cíl na místo
účelně navrátit dřevo stromů, které
musely ustoupit úpravám areálu.
Pan Černý vytvořil sochy inspirováné mořem, které tu kdysi bylo. Je
to jakýsi pohled zpět do minulosti,
do dob, kdy se teprve začal rodit život na zemi. V Čechách, v Plzni, tedy i v místě Božkovského ostrova,
byla tehdy pevnina skryta pod hladinou vody. Po čase však začala voda

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

ustupovat, vytvořily se ostrovy. Byl
to počátek života ve vodě i na souši.
Nejdříve v jednoduché formě. Buňky - koule, zárodky - vejce, bičíkovci, trilobiti. Následovaly další formy - hvězdice, mušle, chobotnice,
ryby. Celá instalace má edukativní smysl nejen pro dětské návštěvníky, ale podněcuje k přemýšlení a
inspiraci.
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Co je a co není v kompetenci slovanské radnice
dokončení ze str. 1

slovanská radnice dělat?
Silniční správní úřad ÚMO P2-Slovany pouze povoluje uzavírky, překopy, uložení sítí (tzv. silniční hospodářství) na místních komunikacích II. až IV třídy. Odbor stavebně
správní a dopravy ÚMO P2-Slovany
nemá rovněž žádné pravomoci z hlediska zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, věcně příslušným správním orgánem je
Policie ČR, Celní správa ĆR a Městská policie.
Dopravní problematika se často dotýká stavebních prací na
veřejných komunikacích?
Koordinace stavebních prací na
městských komunikacích nespa-

V Plzni je však vícero vlastníků komunikací, že?
Vlastníkem místních komunikacích je statutární město Plzeň, které
zastupuje Správa veřejného statku
města Plzně. Vlastníkem silnic II.
a III. třídy je Krajský úřad Plzeňského kraje zastoupený Správou a
údržbou silnic Plzeňského kraje,
vlastníkem silnic I. třídy a dálnic je
Ministerstvo dopravy ĆR, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Dotčeným orgánem bezpečnosti
provozu pak je Policie ČR - dopravní inspektorát.
Co tedy může v tomto směru

dá do kompetence
Úřadu městského obvodu Plzeň
2-Slovany. Jedná se zejména o
ukládání inženýrských sítí cizích
správců do chodníků, ať již plynovodů, elektrických kabelů atp. I nás
velmi mrzí, že nově provedené chodníky jsou opětovně rozkopány kvůli
výměně kabelů či potrubí, a to i přesto, že městský správce komunikací
při plánovaném provádění rekonstrukcí povrchů tyto cizí složky obesílá. V letošním roce k tomuto dochází v Barákové ulici, kde je prováděna

výměna dožitého starého plynového
vedení včetně jeho domovních přípojek a dále v ulici Francouzské.
Mnoho dotazů se týká také nakládání s komunálními odpady…
To je pravda. Jak už jsme v našem
Zpravodaji několikrát sdělovali,
městský obvod již nezajišťuje žádné služby pro občany při nakládání
s komunálním odpadem. Např. systém tříděného sběru, odvoz směsného
komunálního odpadu, zajištění provozu sběrných dvorů, odpadkové koše (s výjimkou košů určených především pro psí exkrementy) atd., proto
své připomínky z této oblasti musí i
občané Slovan směřovat přímo na
společnost Čistá Plzeň s.r.o. (tel. č.
800 441 111), případně na Technický
úřad Magistrátu města Plzně.

Stromy a suché jaro a péče o ně
cela i přes to, že na jaře zářily svěžestí. Proto se letos musely vynaložit větší ﬁnanční prostředky na bezpečnostní řezy stromů (suché větve) a kácení.
Kácení probíhalo i mimo běžně zavedené období pro kácení mimo vegetační dobu, neboť suché stromy
představují ve veřejném prostoru
zvýšené riziko úrazů i materiálních
škod následkem pádu suchých větví. Přesto je nutné zmínit se o tom,
že i suchý strom podléhá povinnosti povolení ke kácení (pokud nejde
o bezprostřední ohrožení živých organizmů či majetku), neboť na jeho
bytí je vázána existence řady dalších organizmů (hnízdění ptactva,
hmyz, houby, atd.). Na městských
pozemcích musí žádost o povolení
ke kácení podat na ÚMO 2 - odbor

Letošní pozdní jaro se zapsalo do
paměti snad všem svým neobvykle
suchým a teplým počasím. Nejen
na lidi tento extrém působil negativně. Stromy i přes zvýšené zálivky prosychaly, některé uschly do-

Konání sběrných dnů objemný odpad + bioodpad v roce 2017
Termín svozů: NEDĚLE 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.

životního prostředí Správa veřejného statku, která zastupuje vlastníka pozemku – statutární město Plzeň. Na základě této žádosti, posouzení stavu dřeviny na místě a zhodnocení estetického a funkčního významu, je pak vydáno povolení ke
kácení, na jehož základě teprve může ÚMO 2 OŽP zadat kácení zkušené arboristické ﬁrmě.
Kromě počasí má na usychání stromů vliv také řada lidí, která svou činností (vědomě či nevědomě) způsobuje jejich úhyn. Je to
především zalévání stromů zbytkovou vodou po vytírání, která je plná
saponátů, vědomé zalévání stromů
chemikáliemi ve snaze je zahubit,
ale i parkování v kořenovém prostoru stromů a bezohledné najíždění do kmenů.

Vývoj počasí na začátku léta je pro
stromy určitě lepší, více vláhy snad
alespoň trochu doplní jarní deﬁcit
vody, smyje usazený prach a stromy
se zase zezelenají a budou dodávat
osvěžení v letních měsících.

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 3. září, 22. října

Termín svozů: NEDĚLE 27. srpna, 1. října, 5. listopadu
Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 2

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.

Službu nově zajišťuje společnost Čistá Plzeň s.r.o. (www.cistaplzen.cz)
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 03. 06. 2017 oslavila 101. narozeniny paní Květuše Oplová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěstí
a pohody popřál místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Roman Andrlík a zástupci odboru sociálního.

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
souvislosti
s přijetím
zákona
101/2000
Sb., o ochraně
osobních
VVpřípadě,
že rodiče
dítěte
mají oč.účast
na „Vítání
občánků“
zájem,
údajů,
ve tento
znění slavnostní
pozdějších předpisů,
nemá odbor
sociální
Úřadusociálměstlze
se na
obřad přihlásit
osobně
na odboru
ského
obvodu
Plzeň
2 – Slovany
bez souhlasu
přístup
k jejich
ním
ÚMO
Plzeň
2 - Slovany,
kancelář
č. 112, 1.občanů
patro, nebo
vyplnit
níosobním
údajům,
včetně
datajej
narození
S ohledem
nana
tuto
skuže
otištěný
tiskopis
a předat
osobně, dítěte.
nebo zaslat
poštou
adresu:
tečnost
nelze automaticky
zvát2rodiče
novorozenců
na „Vítání
občánÚřad
městského
obvodu Plzeň
– Slovany,
odbor sociální,
Koterovská
83,
53 Plzeň.
ků“307
osobní
pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
Termíny
slavnostních
roce 2017:
jej poštou
na Úřad městského
obvoduobřadů
Plzeň 2 – v
Slovany,
odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.
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:

..............………………………………………

Dne 15.06.2017 oslavili diamantovou svatbu manželé Josef a Věra Špottovi.
K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřál místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Mgr.
Pavel Janouškovec a zástupci odboru sociálního.

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

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany

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

a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu
„Setkání důchodců
Plzeň 2 -Koterovská
Slovany“ v roce
se budou konat
Plzeň 2 –MO
Slovany,
83,2017
Plzeň,
ve dnech 20.9.,
25.10. a 29.11. v2017
od 16 do 19 hodin.
či blahopřání
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
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Plzeňští senioři se tak snadno „Nedají“
Po úspěšném loňském pilotu „Nedám se!“, bezpečnostně-sociálním
projektu cíleném na plzeňskou populaci 60+, se obec Prášily na Šumavě opět proměňuje v základnu
třídenního intenzivního praktického výcviku.
Pod společnou záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a rezortní náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy
Herinkové se zde ve třech turnusech, od června do září 2017, vystřídá stovka aktivních seniorů ze čtyř
největších plzeňských obvodů, které zároveň pobyt svých občanů spoluﬁnancují.
První skupinou, která od 30. května do 2. června se ctí absolvovala
intenzivní workshop v Prášilském

ráji, byl smíšený tým absolventů Plzeňské senior akademie uskutečněné loni v rámci městských obvodů
Plzeň 2 a Plzeň 4. Více než tři desítky plzeňských seniorů bez jakýchkoliv úlev zvládly nabitý program
projektu „Nedám se!“. Ten zúročil
jejich teoretické znalosti v oblasti
bezpečnosti, orientace, pomoci nebo městem garantovaných služeb a
přidal aktivity nezbytné pro zvýšení kvality života seniorů v dnešním
turbulentním světě.
„Zkvalitnění života seniorů v oblasti sebeobrany a sebeuvědomění je
nosnou myšlenkou celého projektu,

který je v rámci republiky zcela unikátní – propojuje smysluplně a přínosně základní podstaty lidského života ve společnosti: pocit bezpečí, jistotu pomoci a sounáležitosti směrem
k dané komunitě. A že jde o šťastný
záměr, to ukázalo už loňské pilotní
odzkoušení projektu – s potěšením
mohu konstatovat, že od té doby zájem o bezpečnost dříve narozených
– i ve vztahu k Plzeňské senior akademii - narůstá ve všech městských
obvodech,“ upřesňuje primátor a zároveň garant městské bezpečnosti
Martin Zrzavecký.
Podstata projektu koresponduje s
Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 (MPSV) a zároveň s Akčním plánem stárnutí na
území města Plzně na léta 2017 –
2018. „Spolupráce magistrátního
Odboru sociálních
služeb a Městské
policie Plzeň, která
funguje příkladně
v mnoha směrech,
přináší tentokrát
projekt, který svoji podstatou cílí
na zvýšení komfortu života spoluobčanů starších
šedesáti let. S jedinou ambicí: zlepšit informovanost seniorů, schopnost
adekvátně reagovat v nepředvídatelných situacích, zvýšit jejich sebevědomí. To je základ. A na výsledku je to
skutečně znát: nasazení je obdivuhodné a spokojenost účastníků maximální,“ dodává primátor Martin
Zrzavecký, který se společně s místostarostou MO Plzeň 2 Romanem
Andrlíkem, starostou MO Plzeň 4
Michalem Chalupným, ředitelkou
magistrátního Úřadu služeb obyvatelstvu Helenou Knížovou a velitelem Městské policie Karlem Machem zúčastnil slavnostního předá-

vání pamětních listů a dekorování
absolventů prvního letošního prášilského kurzu.
Projekt, jehož další turnusy pro
úspěšné absolventy Plzeňské senior
akademie – tentokrát z městských
obvodů Plzeň 1 a Plzeň 3 – proběhnou v červnu a v září, nabízí účastníkům nejen praktický výcvik v sebeobraně, orientaci v terénu, sesta-

vování identikitu, ale i výcvik v paintball i klasické střelbě, intenzivní
trénink paměti, vědomostní testy
z místopisu a historie, workshopy
zaměřené na sociální pomoc, přednášku s problematikou exekucí nebo interaktivní modelové situace s
návody, jak se bránit nátlaku, nenaletět podvodníkům a na koho se obrátit v případě nouze.

Alpinum klub Plzeň
pořádá 7. výstavu s prodejem alpinek, dřevin a drobných
jehličnanů včetně poradenské služby
v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí

Podzim v alpinu 2017
13. - 16. září 2017 výstava s prodejem
otevřeno od 9.00 do 18.00 hodin,

17. září pouze prodej
otevřeno od 9.00 do 12.00 hodin.

www.skalnicky-plzen.cz

Další ročník Plzeňské senior akademie skončil
Další ročník „Plzeňské senior akademie“ byl zakončen v zastupitelském sále Městského obvodu Plzeň
2, kde se sešlo více než třicet jejích
účastníků.
Každý ze „studentů“ obdržel absolventský list, informační materiály a drobné dárky. Slavnostní
ukončení již druhého ročníku tohoto projektu proběhlo za účasti místostarosty MO Plzeň 2 Romana Andrlíka a zástupců jednotlivých spolupracujících organizací.
Za Městskou policii Plzeň přišel
absolventům „Plzeňské senior akademie“ poblahopřát velitel Městské policie Plzeň Mgr. Karel Mach,
MBA, Msc. a pracovníci Městské po-

licie Plzeň Bc. Karel Zahut a Markéta Hazdrová.
Projekt „Plzeňské senior akademie“ se zaměřuje na prevenci kriminality páchané na seniorech. Ti
se mohou seznámit s různými tématy, např. „Jak si nenechat ublížit“,
„Jak zvládat mimořádné události“,
nebo se seznamují se s nebezpečím
prodejních akcí, zvládáním mimořádných událostí a podobně. Nedílnou součástí projektu jsou i exkurze na operačním středisku Městské
policie Plzeň, v Útulku pro zvířata v
nouzi a stanici Hasičského záchranného sboru. V tomto roce byl projekt ﬁnančně podpořen i z prostředků Ministerstva vnitra ČR
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Úpravy sjednotí rozsah slev Do vozů kamery kvůli
zvýšení bezpečnosti
Rada města Plzně schválila úpravy, které sjednotí rozsah slev předplatných jízdenek pro jednotlivé
skupiny cestujících ve vnitřní i
ve vnějších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňska. Úprava bude platná od 1. ledna 2018. Návrh sbližuje tarify veřejné dopravy
v IDP (vnitřní /město Plzeň/ s vnějšími tarifními zónami IDP /mimo
město Plzeň/), a to ve skupině děti
(osoby 6-15 let) a ve skupině váleční veteráni.
Cena předplatné jízdenky pro děti
6-15 let bude ve výši 25% z ceny zá-

Platnost

Pedplatné

(dny)

xxx

kladní předplatné jízdenky (dnes je
na úrovni 37,50%). Navrhovaná cena jízdenky pro děti je uvedena v
tabulce (vybrané jízdenky dle délky její platnosti).
S účinností od 1. ledna 2018 se vytváří nová skupina cestujících, kteří budou mít nárok na předplatnou jízdenku v úrovni slevy 50%.
Jde o „osoby, kterým bylo vydáno
osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů“. Válečných
veteránů (dle údajů Ministerstva
obrany ČR) žije v Plzeňském kraji
755, z toho v Plzni žije 147 osob.

Základní

r. 2017

Dti

r. 2018 1)

Návrh
r. 2017

Pokles
2018

úrove

100,00%

100,00%

37,50%

25,00%

-12,50%

1

54

54

21

14

-7

28-31

448

452

169

113

-56

60

874

880

328

220

-108

90

1 282

1 290

481

323

-158

123

1 730

1 742

649

436

-213

183

2 296

2 312

862

578

-284

365

3 974

4 002

1 490

1 001

-489

Rychtářka sníží ceny předplatného
Radní města Plzně schválili snížení cen předplatného za parkování v
Parkovacím domě Rychtářka, který
provozuje město od poloviny roku
2011. Parkovací dům poskytuje pro
občany a návštěvníky krajské metropole základní parkovací služby
spočívající v PARK & GO a vyhrazené předplacené parkování. Ke změnám dojde od 1. října 2017.
„Vzhledem k tomu, že parkovací
dům není dosud stoprocentně využíván, snížili jsme cenu jak denního, nočního tak i vyhrazeného předplaceného parkovacího stání. Za šest
let provozování parkovacího domu
jsou předplacená parkovací stání využívána spíše pro ﬁremní zákazníky, rezidenti preferují stání na karty mimo parkovací dům v parkovacích zónách za nízké ceny. Snížená
hodinová sazba za parkování se z
nočních hodin rozšířila na celé víkendy při zachování cenového stropu ve výši 40 korun, ovšem ten nyní
bude možné čerpat po dobu celého

víkendu při souvislém stání,“ uvedl náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.
Byla též schválena sleva 20 procent z ceny za vyhrazené parkovací stání za podmínky, že zákazník
je držitelem ročního kuponu na
MHD. Oboje musí být nahráno na
Plzeňské kartě. Kupon nesmí být
starší 90 dní.
Základní hodinová parkovací sazba v časovém pásmu od 7 do 19 hodin zůstává 10 korun za hodinu,
nejvýše však 60 korun při nepřetržitém stání. Snížená hodinová sazba od 19 do 7 hodin a o víkendu je
5 korun za hodinu, nejvýše 40 korun při nepřetržitém stání. Denní
předplatné na měsíc bylo sníženo
z 1200 korun na 1000 korun, noční
předplatné se snížilo o 500 korun,
na sazbu 300 korun za měsíc. Nepřetržité vyhrazené stání bude nově 1300 korun za měsíc, zde je snížení o 700 korun za měsíc.

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) nainstalují postupně do svých autobusů, trolejbusů
a tramvají kamery sledující dění
uvnitř vozů. Mají zvýšit bezpečnost
cestujících i zaměstnanců PMDP a
působit tak zejména preventivně.
Jde o jeden z desítek unikátních
projektů konceptu Smart City Plzeň, na nichž už více než půl roku intenzivně pracuje
sedm expertních
skupin a které mají zjednodušovat a
zpříjemňovat život
Plzeňanům.
„Předpokládáme, že kamery budou mít zejména
preventivní charakter, a že se tedy
výrazně omezí počet případů napadení, kapsářství a
výtržnictví. Ve vozech bude vždy rozmístěno 5 až 8 kamer dle velikosti vozidla,“ řekl primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.
Podle Roberta Houdka, koordinátora bezpečnosti PMDP, již proběhl
zkušební provoz. Kamery budou lokálně nahrávat záznam na vnitřní
SD kartu a nahrávky uloží na centrální městské úložiště vždy na konečné stanici, případně v depu, pomocí Wi-Fi připojení. Záznamy se
tak z kamer dostanou na pult městské policie většinou s nejdéle půlhodinovým zpožděním. Do budoucna se počítá s online přenosem,
kdy by bylo zajištěno přímé spojení s policií.
Již více než rok mají řidiči k dispozici nouzové tlačítko, po jehož
stisknutí dojde k okamžitému přednostnímu volání na dispečink, kde
se v systému zároveň automaticky
zobrazí informace o vozidle. Policie

tak dokáže v případě potřeby zasáhnout během minimální doby.
„Na využití kamerového sledování
uvnitř vozů má PMDP právní posudek. Záznamy nebudou v majetku
ﬁrmy, bude je zpracovávat jen policie, vedle prevence tak budou samozřejmě sloužit také k vyšetřování

případných incidentů. Garantovaná
minimální doba uložení dat bude tři
týdny,“ řekl dopravně-provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček.
Náklady na instalaci kamer budou hrazeny v rámci vlastní investiční politiky PMDP, částka v předpokládané výši zhruba 20 milionů
korun pokryje pořízení zařízení a
jejich instalaci do stávajících vozů.
Tato instalace se nebude týkat vozidel, kterým se blíží termín vyřazení
z vozového parku. Nová vozidla budou mít ve veřejné soutěži požadavek na integrovaný kamerový systém jako součást palubního počítače. Všechna vozidla by mohla být
kamerami osazena během následujících 2 až 3 let.
Kamerový systém se skládá z odolných IP kamer (pro přenos videa využívají internet) s rozlišením 1080p
(Full HD zobrazující signál v rozlišení nejméně 1080 čar), certiﬁkovaných pro dopravní prostředky.

Plzeň upraví sazby parkovného
Plzeň od 1. 10. 2017 zvýší sazby parkovného, které nyní činí 30, 20 a 10
korun za hodinu dle parkovací zóny.
Tyto sazby se zhruba 17 let neměnily. Město Plzeň tím reaguje na fakt,
že parkovací zóny A, B, C, tedy ty v
centru města a jeho nejbližším okolí, jsou nejvíce zatíženy poptávkou
po parkování. Současně však zvýhodní držitele Plzeňských karet a
po implementaci i bankovních, kteří kartu využijí při placení, zvýšení
sazeb pro ně bude mírné. Měnit se
také budou ceny předplatitelských
parkovacích karet.
„Dosavadní sazby parkovného jsou
dané historicky a tyto sazby se zhruba 17 let neměnily. Výše parkovného pro rezidenty se nemění. S ohle-

dem na hospodářské vlivy, zejména nabídku a poptávku, byla cena
předplatitelské parkovací karty vyhodnocena vůči výši ceny rezidenční parkovací karty jako příliš vysoká,“ uvedl náměstek primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.
Například do jádrové parkovací zóny A se prodaly jen tři roční
předplatitelské karty (1 kus za 35
tisíc korun) a do zóny B sedm kusů
(1 kus za 20 tisíc korun). „Zároveň
je nutné, s významným rozvojem využití bezhotovostních kartových plateb, které snižují náklady na práci s
hotovostí, tuto formu úhrady parkovného zvýhodnit a zatraktivnit,“ doplnil Petr Náhlík.
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Společenství vlastníků - chybějící člen ve výboru
V praxi se lze čím dál častěji setkat se situacemi, kdy nikdo v rámci domu nechce být zvolen jako člen
statutárního orgánu. Problémem je
nezájem vlastníků jednotek o výkon
funkce člena výboru či předsedy
společenství vlastníků. Vzhledem k
tomu, že vlastníky jednotek nelze k
výkonu funkce nutit, je potřeba se
pokusit je k přijetí funkce motivovat, např. zvýšením odměny za výkon funkce či zkrácení funkčního
období (třeba až na jeden rok).
Rovněž lze uvažovat o změně v
určení statutárního orgánu společenství, tedy namísto standardního vícečlenného výboru určit ve
stanovách za statutární orgán pouze předsedu společenství vlastníků.
Pak by bylo potřeba najít jen jednoho vlastníka, který je ochotný se angažovat ve prospěch společné věci
(určení počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období je jed-

aby členem statutárního orgánu byl
pouze vlastník jednotky v domě a
tedy člen příslušného společenství,
takže další možností je (za předpokladu, že to u konkrétního společenství vlastníků jeho stanovy výslovně nevylučují) svěřit tuto funkci externímu profesionálovi, který se na
základě příkazní smlouvy ujme výkonu funkce člena statutárního orgánu. Pokud se tedy z nějakého důvodu společenství vlastníků nedaří
nikoho mezi vlastníky najít a zvolit,
jsme připraveni se o váš dům odborně postarat. V případě dotazů k této problematice jsme vám k dispozici na klientských centrech Plzeňského servisu

nou z povinných náležitostí stanov
společenství vlastníků, v souladu s
ust. § 1200 odst. 2 písm. d) zákona č.

Spolupráce Třináctky napříč generacemi
Třináctka není uzavřenou školou pro
své okolí. Naopak
– žáci se svými učiteli rozvíjejí přátelskou spolupráci od
nejmenších dětí až
po seniory.
K tradičním aktivitám patří čtení dětem v mateřské škole. Ve školním roce
2016/17 docházeli naši páťáci do 80.
MŠ, kterou máme téměř přes ulici.
Aby děti z mateřinek naopak věděly, jak to vypadá ve velké škole, chodí nakouknout do vyučování v prvních třídách. Děkujeme za návštěvu
předškolákům, které přivedly paní
učitelky z 31., 80. a 89. MŠ.
Větší žáci z druhého stupně již spolupracují se staršími. Již třetím rokem probíhá spolupráce s Gymnáziem Plzeň na Mikulášském náměstí. Pro deváťáky byl opět vyučujícími a studenty gymnázia připraven
projektový den s fyzikou. Naši žáci tak mohli využít pomůcky, se kterými nemáme možnost pracovat při
běžné výuce.

Ne zapomínáme ani na nejstarší generaci.
Je už několik let
zvykem, že žáci
z druhého stupně navštěvují v
období Vánoc a
Velikonoc obyvatele Domova sv.
Aloise a Domu
pokojného stáří v
Plzni. V letošním školním roce připravily osmačky pro seniory opět
drobné dárečky a společně s nimi
uskutečnily různé zábavné činnosti. Dlouholetou zásluhu na této
spolupráci má paní učitelka Marie
Bauerová, která byla za tyto aktivity za 13. ZŠ Plzeň navržena na Cenu Ď 2017.
Děkuji všem učitelům a žákům,
kteří se podílejí na rozličných činnostech spolupráce uvnitř či vně
naší školy. Těším se na další zajímavé společné zážitky v novém
školním roce.
Zdeňka Vrátníková,
ředitelka školy

89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění).
Občanský zákoník nevyžaduje,

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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Plzeň chystá desetidenní sportovní prázdninový projekt
pro veřejnost, Letní SPORTMANIE Plzeň 2017 odstartuje 18. srpna
Plzeň připravuje velký sportovní
projekt nazvaný Letní SPORTMANIE Plzeň 2017. Desetidenní akce,
jež se uskuteční od 18. do 27. srpna,
naváže na loňský úspěšný Olympijský park Plzeň 2016, který za 16 dní
navštívilo zhruba 110 tisíc lidí. Místem dění bude amﬁteátr a park za
OC Plzeň Plaza. Akci letos organizátoři víc zaměří na adrenalinové
sporty. Mezi hlavní atrakce bude
patřit Jump Arena, největší outdoorová sestava trampolín v České
republice, chybět nebudou lanové a
lezecké centrum, ﬁt park, sektory
se střeleckými sporty, vodní svět s
wakeboardingem, paddleboardingem a další. Pořadatelé chystají běžecké závody zdatnosti, besedy se
sportovci, ranní cvičení a podobně.
Vstup na akci, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat sport a zdravý
životní styl, bude zdarma.
„Loňský olympijský park měl obrovský úspěch, měl smysl. Proto bychom i letos chtěli Plzeňanům a návštěvníkům města nabídnout možnost smysluplně trávit prázdninové
dny, seznámit se s jednotlivými druhy sportů, vyzkoušet si nejrůznější
atrakce. Na rozdíl od loňska je připravovaný program víc postaven na
adrenalinových, individuálních a

netradičních aktivitách,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.
Podle plzeňského radního pro
oblast podpory podnikání a sportu Petra Chvojky stejně jako loni
opět vzniká sportovní program ve
spolupráci s místními sportovními kluby, park za řekou díky tomu

Podle Filipa Mariana z Odboru
sportu Magistrátu města Plzně, který má projekt na starost, si návštěvníci vyzkouší nejen jednotlivé sportovní disciplíny, ale připraveny jsou
i výzvy v podobě tří závodů. Pro rodiny s dětmi od čtyř do 15 let to bude Predator Junior, jenž se usku-

18. 8.–27. 8. 2017

sport.plzen.eu

Amﬁteátr a park za OC Plzeň Plaza

nabídne 50 až 60 sportovních aktivit. „Hlavní atrakcí se stane Jump
Arena, tedy sestava trampolín o
rozměrech 30 krát 15 metrů. Trampolíny jsou určeny pro vertikální
skákání i pro skákání z boku, užít
si je mohou dospělí i děti od čtyř let
věku,“ přiblížil Petr Chvojka. Většina podobných sestav je vyráběna
pro vnitřní použití, obdobně velká
pro venkovní účely v České republice není.

teční každý den v prostoru areálu.
Nejmenší děti při něm zdolají trasu
spolu s rodiči, starší samy, zájemci
se budou registrovat na místě. Široké veřejnosti je určen Predator
Run, v poslední době stále vyhledávanější typ závodu. Uskuteční
se hned první otevírací den sportovní části, tedy v sobotu 19. srpna.
Na závodníky čekají na trase dlouhé zhruba 8 kilometrů nástrahy ve
formě překážek, které musí zdolat.

Registrace je již otevřena, a to na
www.sport.plzen.eu. Tam je možné
se registrovat také na divácky nejatraktivnější Predator Challenge,
jenž se poběží každý večer. „Půjde o
souboj jednotlivců ve dvojicích proti sobě v běhu zdatnosti přes různé
nástrahy na zhruba sto metrů dlouhé trase. Každý večer se od 20 hodin
uskuteční kvaliﬁkace, v sobotu 26.
srpna pak chystáme velké ﬁnále,“
uvedl Filip Marian.
Slavnostní zahájení projektu
Letní SPORTMANIE Plzeň 2017 se
uskuteční v pátek 18. srpna ve 20
hodin. Program bude postaven na
ukázkách adrenalinových aktivit,
návštěvníky čeká sportovněji zaměřená show. Součástí desetidenního programu budou také besedy
se známými sportovci, přednášky
a autogramiády.
Nedílnou součástí akce se stanou, stejně jako v loňském roce,
hojně navštěvovaná ranní cvičení
pro veřejnost. Svým projektem za
zhruba 5,5 milionu korun, na nějž
částkou 1,5 milionu korun přispěje i Úřad městského obvodu Plzeň
1, chce město oslovit nejen Plzeňany, ale i ostatní obyvatele regionu
a také návštěvníky z jiných krajů
České republiky.

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

ZDARMA

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

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

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

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

Bližší informace:
Tel: 377 482 150 , mobilní tel: 724 359 529 - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz
www.osona.cz
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Dvacítka se umí bavit aneb vzpomínka na konec školního roku
V dubnu se na Církevním gymnáziŽáci 20. ZŠ v Brojově ulici opět dokázali, že se umějí skvěle bavit. Školní
akademie, která se konala ve čtvrtek
22. června, byla toho příkladem. Žáci II. stupně předvedli umění taneční, pěvecké, sportovní i dramatické.
Píseň, kterou si žáci sami složili, zazpívala VI. A, skupinky žáků z VII. A
zatančily a chlapci z VIII. B předvedli, že Jo-Jo není jen hračka.
Obrovský aplaus sklidilo pásmo
hudebních skečů žáků IX. B nazvané
Jak šel čas s hudbou. Naopak VII. A
ohromila bezchybnou angličtinou v
písni Lemon tree, jejíž vtipnou choreograﬁi ještě podtrhly úchvatné rekvizity a kulisy. Skutečným vrcholem představení se však stalo vystoupení Josefa Kyvíře z IX. A, jenž na
housle zahrál melodii z ﬁlmu Piráti
z Karibiku. Komediální talent zase
předvedli žáci z VI. B, kteří tanečně
ztvárnili píseň Ewy Farné Boky jako skříň. Velmi zajímavé bylo i vystoupení děvčat z VIII. A s neobvyklým doplňkem, bambusovými tyčemi, v disciplíně zvané tinikling.
Bohatý program pak zakončili žáci devátých tříd, jimž se čas strávený ve školních lavicích chýlil ke konci. Školáci z IX. A společně přednesli píseň Holky z naší školky a IX. B
se rozloučila oblíbenou skladbou
Příběh nekončí, známou z televizního pořadu Superstar. Závěr školní akademie pak patřil sportovně
zábavným soutěžím na hřišti školy. Celé dopoledne si tak děti skvěle

výsledků, každý z žáků si odnesl pamětní certiﬁkát a drobnou odměnu.
Milým zpestřením výuky anglického jazyka pak bylo představení pro
spolužáky Stone Soup.
Třída VI. B v hodinách angličtiny s paní učitelkou Frankovou nacvičila dramatizaci klasické anglické pohádky „O polévce z kamínku“,
kterou pak zahráli dětem z prvních
tříd. Žáci si sami připravili jednoduché kulisy, kostýmy a rekvizity. Přestavení se konalo „open air“ na zahradě školy. Herci překonali trému
a divákům se pohádka moc líbila.
Mgr. Ilona Jehličková

užily a za své umělecké i sportovní
výkony si pak všechny odnesly sladkou odměnu.
Nejen akademií na závěr školního
roku jsme zpestřili činnost školy,
ale také projektovým vyučováním.
“A Day with English“ – projektový
den žáků V. A, probíhal převážně v
anglickém jazyce a žáci se dozvěděli spoustu nových informací o Velké
Británii. Během dne vypracovávali v
malých skupinkách různé úkoly, při
kterých si sami upevnili nově nabyté znalosti. Tvořili například britskou vlajku ze zadaných materiálů,
vypracovávali životopis známé osobnosti či soutěžili ve vědomostní hře.
Každý úkol byl po svém dokončení

Neleníme, PĚSTUJEME!

Školní zahrada našeho „PARNÍKU“, to je taková malá oáza uprostřed sídliště. Postupně se snažíme vytvořit pro děti zahradu, kde
budou št´astné a veselé, kde budou
mít pocit minimálního omezení a
přitom budou zažívat radost z dobrodružství a překonávání překážek.
Kde jim navíc umožníme volnou hru
a dovádění, ale i sbírání zkušeností během vlastních aktivit, zážit-

ky, prožitky, rozvíjení fantazie, kde
budou zažívat pocit uspokojení ze
spolupráce s ostatními kamarády.
Kde budou mít možnost seznámit
se a využívat rozličné přírodní materiály, pozorovat různé druhy ptáků a hmyzu, něco hezkého si samy
vypěstovat. Zkrátka, pohybovat se
uprostřed přírody, být její součástí
– možnost, se kterou se jako městské
děti často nesetkávají.

zhodnocen a obodován.
Na závěr celého dne si
žáci ve skupinkách připravili „čaj o páté“. Tohoto úkolu se zhostili naprosto dokonale, na stolech jednotlivých skupin
nechyběly ubrusy, čajové
servisy, sendviče ba ani
máslové sušenky. V milé atmosféře závěrečného
úkolu se žáci dozvěděli,
jak zvyk čaje o páté vznikl, jak se má podávat pravý britský černý čaj i jaké
sušenky jsou k němu ty
správné. Příjemně strávený den završilo vyhlášení

A protože právě možnost vlastního pěstování ještě v naší zahradě
chyběla, vytvořili jsme projekt Neleníme, PĚSTUJEME! Díky ﬁnanční podpoře Nadačního fondu Zelený
poklad jsme mohli proměnit dva nevzhledné kouty zahrady ve vyvýšené záhonky, které si pak děti společně s rodiči osázely bylinkami, zeleninou, ovocem a kytičkami.
Péče o zahrádku děti nenásilně
učí praktickým dovednostem a odpovědnosti. Založení malé zahrádky
pomáhá rozvíjet vztah dětí ke konkrétním rostlinkám, ke konkrétnímu místu. Pomůže pochopit, jak to
obvykle na zahradě a v přírodě chodí a že je potřeba se o rostlinky starat, aby prospívaly.
Podnětné prostředí zahrady podporuje rozvoj jejich schopností a dovedností, přirozeně je rozvíjí. Pravidelný pohyb dětí venku pak má vliv

na jejich zdraví a odolnost.
Vypěstovanými bylinkami si nyní děti mohou posypat chléb, udělat si samy zeleninový salát, ochutit pomazánku nebo jen tak drobnou zeleninku či čerstvě utržené
ovoce s radostí ochutnat. Náš celoroční projekt Neleníme, PĚSTUJEME! na konci května vyvrcholil velkou jarní zahradní slavností, kde si
děti v kostýmech motýlků, zahradníků, berušek, zkrátka všech, kdo
patří na zahrádku, užily s rodiči
veselé odpoledne při plnění rozličných úkolů.
„To je barev, to je smíchu, slavnost malých zahradníků. Děti se
nám změnily v broučky, včelky, květiny....“
Irena Cholinská,
ředitelka „PARNÍKU“,
38. mateřské školy Plzeň
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Letní příměstský tábor obvodu oslavil už 16 let

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
pořádá letní příměstský tábor vždy
v červenci již od roku 2002. Do roku 2014 to bylo vždy v Kulturním
domě Šeříková, od roku 2015 pak v
prostorách 25. ZŠ Chválenická. Ta
se také stala spolu s Vodní záchrannou službou ČČK Plzeň spolupořadateli tábora.
Proč?
Cílem není konkurovat jiným táborům, ale umožnit pobyt i dětem,
které nemohou z nějakých důvodů
(zdravotních, ekonomických, …)
využít nabídku klasických táborů.
V neposlední řadě pomáháme zejména zaměstnaným rodičům v době prázdnin řešit problém s hlídáním dětí. Náš tábor se plně přizpů-

sobuje potřebám rodičů a dětí a má
proto svá speciﬁka. Nejsou zde turnusy. Dítě lze přihlásit na libovolný počet dnů. Přijmeme i nepřihlášené dítě. Provozní doba tábora od
7:00 do 17:00 hodin. Dítě lze vyzvednout už po 14. hodině. Děti mají zajištěnou stravu.
Program
Je poskládán tak, aby se nenudily
ani děti, které tábor využívají celý
měsíc. Prolínají se programy vzdělávací, sportovní i zábavné.
Letošní 16. ročník nabídl: v oblasti
naučné a vzdělávací – návštěvu ﬁrmy Rodas, Techmánie a Enviromentálního centra v Krsích, pět besed s
cestovateli, den s hasiči a s městskou
policií a den s Českými lesy.

Ke sportování využíváme tělocvičnu ve 25. ZŠ, Škoda sport park, bazén
Slovany, Jitřenku v Koterově a areál na Božkovském ostrově, kde mají
děti možnost se seznámit i se sporty
jako je ragby a box.
Za zábavou jsme byli v ZOO Plzeň,
v centru Lvíček, v KD Šeříková, ve
West parku a, v zábavném centru Mirákulum v Milovicích.
Náš tábor využilo v letošním roce 180 dětí a zvládli jsme i návštěvu
přes 80 dětí v jednom dnu.
Spolupracující organizace
Na zajištění programu spolupracují: Vodní záchranná služba ČČK, Plavecký klub Slovany, Ragby Plzeň, Boxing club-star Plzeň, SDH Koterov,
SDH Božkov, HZS PK, Městská po-

licie, BESIP, Lesy ČR s.p., farma Jitřenka, Eurocentrum Plzeň, Techmánie Plzeň, muzeum strašidel, Štěpán
Pastula – cestovatel a humanitární
pracovník a taneční škola Kozelka.
Rodiče platí 150,- Kč/den
MO Plzeň 2-Slovany 140 000,- Kč
Plzeňský kraj 10 000,- Kč
Lesy ČR, s.p. 10 000,- Kč
Pekárna Delta – věnovala pečivo.
„Za největší úspěch považuji to, že
každý rok tábor navštíví několik dětí se zdravotním hendikepem a že za
těch 16 let jsme se ani jednou nesetkali s tím, že by je jiné děti nevzaly mezi sebe nebo se od nich odtahovaly,“ sdělil starosta obvodu Lumír
Aschenbrenner.
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