
Plzeňanům začala sloužit kom-
pletně zrekonstruovaná Letkov-
ská ulice, frekventovaná silnice 
III/18019. Na jedné z hlavních 
komunikací v části Božkov, kte-
rá je průtahem z města na Let-
kov, pracovaly stavební fi rmy od 
léta 2016. Společná akce Správy 
a údržby silnic Plzeňského kra-
je, města Plzně a městské spo-
lečnosti Vodárna Plzeň vyšla na 
49,7 milionu korun včetně DPH. 
Převážná část objektů v Letkov-
ské ulici jsou památkově chráně-
ny a zapsány na seznamu Národ-
ních kulturních památek.  Z toho 
pramenily velké nároky na ka-
menné dlažby a obruby, na jejich 
kladení, tvar, barevnost a kvali-
tu materiálu.   

Zrekonstruováno bylo 700 metrů 
komunikace, a to v úseku od před-
polí mostu přes Úslavu na Božkov-

ském náměstí až po konec měs-
ta. V rámci stavby byla provede-
na kompletní výměna povrchu vo-
zovek Letkovské ulice a dále také 
ulic Okružní, Kristinovská, K Buko-
vé včetně vybudování navazujících 
chodníků. Byl také vyměněn vodo-
vod v Letkovské ulici a provedeny 
kanalizační přípojky na jednotnou 
kanalizaci. Součástí projektu bylo 
také nové veřejné osvětlení, na ne-
zpevněných veřejných plochách po-
dél komunikací byly provedeny ve-
getační úpravy. Podle starosty dru-
hého městského obvodu Lumíra 
Aschenbrennera stavba pomohla 
vyřešit hlavní defi cit, a to bezpeč-
ný pohyb chodců v celé ulici. 

„Až dosud zde nebyly chodníky a 
chodci proto museli využívat krajni-
ce vozovky, což při značné intenzitě 
dopravy pro ně bylo velmi nebezpeč-
né. Vedle nových chodníků přispěje k 
většímu komfortu místních obyvatel 

i nový povrch vozovky, který pomů-
že snížit hlukovou zátěž z dopravy,“ 
uvedl starosta. Rekonstrukcí Let-
kovské ulice končí léta intenzivní 
stavební činnosti v této části Bož-
kova. „Místní si budou moci ulevit 
od negativních dopadů prováděných 
staveb. Jsme spokojeni jak s navrže-

ným technickým řešením, kde hledá-
ní kompromisu bylo docela obtížné, 
například v místě napojení Letkov-
ské ulice do Božkovského náměstí, 
tak i s vlastním provedením stavby,“ 
dodal Lumír Aschenbrenner.  

pokračování na str. 4
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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Památníky a ulice připomínají
boj za svobodu
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jŽivot stojí za to žít,
tvrdil Josef Piorecký
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j Co nového kolem
výstavby na Švabinách?
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j Ragbynašlo svémísto
naBožkovskémostrově
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Vážení spoluobčané, 
Už jenom několik posledních dnů zbývá do Vánoc a my 

se budeme chystat na vstup do roku 2018. Proto bych vám 
chtěl poděkovat za to, že jste i ten letošní rok společně s 
námi prožili v klidu a v pohodě, jak jen to samozřejmě 
bylo možné.

Vím, že jsme některým z vás připravili krušné chvíle nutnými rekon-
strukcemi ulic či chodníků. Na druhou stranu doufám, že mnohé jiné 
jsme svými i městskými investicemi potěšili.

Ještě než skončí ten letošní rok, uskuteční se již patnáctý ročník tra-
dičního Adventního zpívání na Slovanech a zájemců o vystoupení je opět 
hodně. Stejně jako v minulém ročníku se bude zpívat u rozsvíceného vá-
nočního stromu u slovanské radnice, v kostele Panny Marie Růžencové 
na Jiráskově náměstí nebo během Vánočního charitativního trhu, který 
bude 17. prosince v Koterově.

Rok 2018 bude významným rokem pro všechny občany České republiky, 
protože oslavíme 100 let existence našeho státu. Ale nebudeme v tomto 
významném roce jen slavit, chystáme i mnoho dalších investičních akcí, 
o nichž najdete podrobné informace uvnitř našeho Zpravodaje. Opět vás 
proto chci požádat o trpělivost, bude-li se některá z těchto akcí týkat pří-
mo vás nebo vašeho bezprostředního okolí. Když to společně zvládneme, 
náš obvod bude opět krásnější!

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám poděkovat za vaši pomoc a podporu 
při správě našich Slovan a věřím, že i v příštím roce si budeme vzájemně 
pomáhat. Také mně dovolte popřát vám pohodové a šťastné svátky vánoč-
ní, hodně zdraví a jen to nejlepší do nového roku 2018.

Lumír Aschenbrenner, 
starosta MO Plzeň 2 - Slovany
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Letkovská ulice je nyní bezpečná hlavně pro chodce

 Na Slovanech vzniklo nové
 streetworkoutové hřiště    

Co jste možná nevěděli o křížku 
ve Štefánikově ulici   

 Církevní gymnázium 
 žije naplno němčinou  

 Sadové úpravy náměstí 
 Generála Píky u věžáků  

j
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Publikace „Městský obvod Plzeň 2 – Slovany“ s 
podtitulem Slovany, Božkov, Koterov a Hradiště 
byla pokřtěna   15. listopadu  na radnici Slova-
ny. Knihu má na „svědomí“ trojice autorů Tomáš 
Bernhardt, Petr Mazný a Petr Flachs.  

Kniha je plná historických fotografi í, které 
zachycují, jak to na Slovanech kdysi vypadalo. 
Část jich pochází ze soukromých sbírek občanů 
Slovan, kteří své fotografi e poskytli v průběhu 
vzniku knihy.

„Našel jsem tam hodně míst, od svého narození 
až do dneška, kde jsem chodil do školy, kde jsem 
sportoval, je tam spousta hospod a  míst, která 
už neexistují a zmizela z povrchu Slovan. Ales-
poň budou zachována v těchto starých fotogra-
fi ích,“  uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lu-
mír Aschebrenner.

Obvod podpo-
řil vydání knihy 
tím, že odkoupil 
650 jejích výtis-
ků a obdaroval 
jedním výtis-
kem každého z 
přispěvovatelů 
fotografií, ma-
teřské školy ve 
svém obvodu a knihovnu. Publikace je nyní k do-
stání ve všech knihkupectvích a může posloužit 
jako originální vánoční dárek. 

Kromě knihy o Slovanech bylo pokřtěno také 
druhé vydání pohádkové knihy „Vodnické po-
hádky“ Milana Nyklese, kterou ilustrovala Ma-
rie Lacigová a vydala RLA Stallion s. r. o.

V pěti městech Plzeňského kra-
je se ve dnech od 4. do 11. listopadu 
2017 uskutečnil jubilejní 10. ročník 
Mezinárodního fi lmového festiva-
lu pro děti a mládež JUNIORFEST 
2017. Jedním z festivalových měst 
byla tradičně i Plzeň, kde se odehrá-
valy fi lmové projekce v multikině 
CineStar a současně také v areálu 
DEPO2015. Festival návštěvníkům 
zprostředkoval nejen prezentaci čes-
kých a zahraničních snímků,  ale v 
rámci doprovodného programu na-
bídl také několik netradičních ak-
cí. Jedné z nich – naučně-pohybové  
soutěže Pevnost  Týn - se zúčastnili 
i žáci z Masarykovy základní školy 
na Jiráskově náměstí. 

„Pět žákovských týmů, pět kapitá-
nů z řad známých osobností, sedm 
úkolů v historických prostorách Stát-
ního hradu a zámku Horšovský Týn 
a zájezd pro vítězný tým,“ uvedla ře-
ditelka festivalu Judita Soukupová  
a krátce tak shrnula soutěž, pro kte-
rou byla inspirací její francouzská 
verze Pevnost Boyard.

V letošním roce se do Pevnosti 
Týn přihlásili také žáci ze základ-
ních škol z Domažlic, Přeštic, Hor-
šovského Týna a Dobřan. Do Erbov-

ního sálu Státního hradu je všech-
ny slavnostně přivedli zástupci jed-
notlivých měst. Žáky z Masarykovy 
základní školy doprovodil na start 
místostarosta MO Plzeň 2 PhDr. 
Jan Fluxa. 

Do rolí kapitánů nebyly oproti pře-
dešlým letům zařazeny známé he-
recké osobnosti, ale pěti-
ce hokejových „indiánů“ 
HC Škoda Plzeň. V prv-
ní disciplíně se projevil 
střelecký talent žáků Ma-
sarykovy základní školy 
z Plzně pod vedením ka-
pitána Petra Straky. Při 
běhu do schodů ze zámec-
kého nádvoří až na půdu 
hradu a zámku exceloval 
tým žáků Základní ško-
ly Dobřany za mohutné 
podpory kapitána Davida 
Skleničky. Záludnosti Ekotajenky 
bez problémů odhalil tým Základní 
školy Domažlice, Komenského ulice,  
a jejich kapitán Lukáš Kaňák. 

V Zámeckém golfu si skvěle vedl 
tým Základní školy Přeštice se svým 
kapitánem Miroslavem Indrákem. 
Zručnost a sehranost ukázali žáci 
Základní školy Horšovský Týn a in-

dián Jan Schleiss, když jako jediní 
dokázali zvládnout tzv. Balancovník. 
Vítězným se stal plzeňský tým pod 
vedením kapitána Petra Straky. Děti 
převzaly z rukou ředitelky CK Bus-
Tour Foltýnová hlavní cenu, a to jed-
nodenní zájezd pro svůj pětičlenný 
tým do německého Legolandu.  

„Je skvělé, že vyhráli právě žáci z 
Masarykovy školy. V nejbližší době 
je plánujeme pozvat na slovanskou 
radnici a poděkovat jim za vynikají-
cí reprezentaci našeho obvodu. A ur-
čitě dojde i na drobné ocenění. Záro-
veň bychom se také v nejbližší době 
chtěli setkat i se zástupci Juniorfes-
tu a probrat s nimi možnosti budou-

cí spolupráce s městským obvodem,“ 
reagoval na vítězství „domácího tý-
mu“ místostarosta Jan Fluxa. 

Juniorfest je po Zlín Film Festiva-
lu druhou největší fi lmovou událostí 
pro děti a mládež v České republice. 
Každoročně přináší několikadenní 
maraton fi lmů a doprovodných akcí, 
které popularizují opomíjený žánr 
dětského fi lmu. V letošním roce fes-
tival zprostředkoval 149 fi lmových 
projekcí, mimo jiné i několik světo-
vých premiér, například premiéru 
českého snímku Přání k mání, jež 
půjde do distribuce až před vánoční-
mi svátky. Program současně nabídl 
i jedinečné doprovodné akce, napří-
klad dabingové dílny s Olgou Walló, 
workshopy tvorby krátkých animo-
vaných snímků či tvorby fi lmových 
triků. Dále pak setkání s mnohými 
hereckými hvězdami v zastoupe-
ní Jitky Molavcové, Jiřího Lábuse, 
Jiřího Suchého, Zdeňka Trošky a 
mnohých dalších, včetně  zahranič-
ních  hvězd a fi lmových tvůrců. 

Příští 11. ročník MFF Juniorfest 
2018 se uskuteční v termínu od 10. 
do 15. listopadu 2018 a Plzeň bude 
opět jedním z hlavních festivalo-
vých měst. 

Děti z Masarykovy základní školy si na Juniorfestu vysoutěžily zájezd
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Ptali jste se – odpovídáme!

Na knize o Slovanech se podíleli i občané

Foto (zleva): Zdeněk Zajíček , Petr Flachs, Tomáš Linhart, Milan Nykles 
a Lumír Aschenbrenner 

 

               Vás zvou na 
 

Váno ní koncert 

  

 
        konaný ve st+edu 

             20. 12. 2017 

          od 19.30 hodin 
  

  v kostele Panny Marie R=žencové 

      na JiráskovC námCstí v Plzni 

 

 

                     úHinkují: 

    p vecký"sbor"MZŠ"Plze$"Beránci"

p vecký"sbor"ZŠ"Dob%any"Hv zdi&ky

   Masarykova základní škola v Plzni

                                 a 

 Límskokatolická farnost PlzeNOSlovany 

Na základě četných dotazů od našich obča-
nů  na parkování pod bytovým domem „Rezi-
dence Koterovská“ sdělujeme následující:

Vedení MO P2 chce uklidnit občany, že po do-
končení stavby bude zachováno 83 parkovacích 
míst pro veřejnost, a to přesně v rámci dohody 
mezi investorem a městem Plzeň. Dokončení 
stavby nabírá zpoždění, na zachování parkova-
cích míst pro veřejnost to však nemá vliv. Více in-
formací bude zveřejněno v příštím vydání iZ.   



Jednání RMO dne 11. 10. 2017

RMO přijala celkem 18 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila použití investičního 
fondu 31. MŠ, Spojovací 7, 326 00 Pl-
zeň, ve výši 95.687,- Kč na nákup kom-
binovaného sporáku do kuchyně, od 
firmy Průmservis Plus, Vladimír 
Václav, Zahradní 71, Plzeň; 

- souhlasila s územní studií „Pl-
zeň – Papírna“ zpracovanou atelie-
rem ARCHITEKT s.r.o., v 5/2017, ja-
ko podkladem pro rozhodování v úze-
mí; 

- souhlasila s územní studií „Pl-
zeň, kasárna Slovany“ zpracovanou 
Útvarem koncepce a rozvoje města 
Plzně, v r. 2017, jako podkladem pro 
rozhodování v území s tím, že Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně pro-
věří možnosti do ní zařadit plochy 

občanské vy-
bavenosti s dů-
razem na nut-
nost výstavby 
školských za-
řízení, zejmé-
na mateřských 
škol a základ-
ních škol;

- souhlasila 
s návrhem re-
konstrukce ná-
městí Milady 

Horákové podle varianty 2, zpraco-
vané v dopravní studii fi rmou Zítek-
IP projekt s.r.o., v 04/2016 a v archi-
tektonické studii fi rmou H+Z archi-
tekti s.r.o., v 01/2017;

- schválila nejvýhodnější nabídku 
na provedení výsadby stromů a po-
výsadbové péče vysazených stromů 
na území MO Plzeň 2 – Slovany, včet-

ně smlouvy o 
dílo a o poskyt-
nutí záruky, s 
f ir mou PRO-
STROM Bohe-
mia s.r.o., Želez-
niční 18, Plzeň, 
IČ: 26376717, na 
výsadbu 44 ks 
stromů na úze-
mí MO Plzeň 2 – 
Slovany;

-  schvál i la 

operační plán zimní údržby míst-
ních komunikací pro období 1. 11. 
2017 –  31. 3. 2018 v MO Plzeň 2 – 
Slovany, složení kalamitního štá-
bu a smlouvu na odstranění sněhu 
v případě kalamitní situace s fi r-
mou Vodohospodářské stavby, spo-
lečnost s ručením omezeným, Kři-
žíkova 2393, Teplice, PSČ 415 01, IČ: 
40233308;

J e d n á n í 

RMO dne 15. 

11. 2017

R M O  p ř i -

jala celkem 

18 usnesení, 

z nichž vybí-

rám:

-  schvál i la 
uzavření nájem-
ních smluv na 
krátkodobý pro-
nájem pro zá-

jmovou činnost v mateřských ško-
lách pro školní rok 2017-2018 za ná-
jemné 40,- Kč/hod. + DPH; 

- souhlasila s územní studií „Pl-
zeň, Božkov K Hrádku“ zpracovanou 
Útvarem koncepce a rozvoje města 
Plzně, v r. 2017, jako podkladem pro 
rozhodování v území; 

únor 20122 3prosinec 2017

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,

místostarosta

MO Plzeň 2-Slovany 

Roman Andrlík,

místostarosta

MO Plzeň 2-Slovany 

Mgr. Pavel Janouškovec,

místostarosta

MO Plzeň 2-Slovany 

Již druhým rokem probíhá v naší 
škole společné setkávání „genera-
cí“, jehož cílem je podpořit a rozvíjet 
klíčové kompetence žáků naší školy.  
Zaměřujeme se na schopnost spolu-
pracovat, domluvit se, respektovat 
práci druhého a být zodpovědný za 
své jednání. Snažíme se u žáků vy-
tvářet pozitivní city v chování vůči 
druhým a k přírodě.  Vše rozvíjíme 
u žáků prakticky, hravě, za pomoci 
využití všech smyslů a v místě, kde 
žijí. Výsledky práce objevujeme za 
pomoci netradičních metod   nebo s 
pomocí pokusů. I celkové hodnocení 
vypadá jinak. Je slovní, v závěrečné 
diskusi pak hledáme možnosti zlep-
šení a rozvoje. Žáci se hodnotí navzá-
jem, ale i sami sebe.

Třídy 9. A a 9. B navázaly na úspěš-
nou spolupráci z loňského roku. V 
září   připravily pro naše druháky 

„Zábavnou matematiku – druhou 
část“. Počítání se uskutečnilo na 
školním hřišti, kde si deváťáci roz-
dělili druháky do skupin a úplně sa-
mi si také práci zorganizovali. 

Jedna třída deváťáků pro své ma-
lé spolužáky připravila příklady a 
úkoly, které úzce souvisely s různý-
mi sportovními a praktickými ak-
tivitami. Počítání se prolínalo s ho-
dy tenisovými míčky na terč a do 
dálky, s hody ringo kroužků na tyč, 
dřepy, skákáním panáka atd. Prak-
tická matematika se u druháků za-
měřila na jejich odhad vzdálenosti 
související s hodem míčku do dál-
ky a krokováním. Další deváťáci 
vymysleli matematické aktivity na 
základě tradičních her, matemati-
ku propojili s češtinou, tělocvikem 
i dramatickou výchovou. Dvě vyu-
čovací hodiny uběhly rychle a žá-

ci obou tříd se rozcházeli s dobrým 
pocitem společně stráveného času. 
Pro děti obou ročníků to bylo zpest-
ření od každodenního učení ve ško-
le. Akce splnila svůj záměr, děti si ji 
užily a zhodnotily ji jako vydařenou 
a plnou zábavy.

V pátek 13. 10. 2017 pak proběhl v 
naší 13. ZŠ velký podzimní úklid v 
širším okolí školy. Přihlásili jsme 
se totiž do celostátního projektu 72 
HODIN, jehož cílem je zapojit co nej-
více mladých lidí a ukázat jim, že 
stačí málo, aby společně dokázali 
mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami 
schopní změ-
nit věci, kte-
ré se jim ne-
líbí. Naučit je 
spolupracovat 
a víc vnímat 
svět kolem se-
be. Z Plzně by-
ly přihlášené 
pouze čtyři 
projekty, a to 
je na tak veli-
ké město ško-
da. Celkem by-
lo přihlášeno 
550 projektů 
v celé ČR. Na 
úklid Slovan jsme zůstali v projek-
tu sami, ale i tak jsme uklidili velký 
kus této části.

Žáci prvních, druhých, osmých a 
devátých tříd se projektu zhostili s 
nadšením (celkem 160 žáků). Star-
ší žáci si vzali na starost ty mladší 
a vyrazili do okolí školy. Nepořád-
ku nasbírali opravdu hodně. Až se 

člověk nestačí divit, co všechno lze 
kolem naší školy nalézt. Úklid žáky 
opravdu bavil, sami si uvědomova-
li, jak by se asi měli chovat v příro-
dě. Jako odměnu dostali malý nára-
mek a „tetovačku“. Hlavní je však 
dobrý pocit z odvedené práce. Sami 
žáci při odchodu ze školy konstato-
vali, že je to tady kolem školy a ko-
lem bazénu nějaké čistější a že je to 
tak lepší.

 Rád bych touto cestou poděkoval 
všem svým kolegům, kteří se snaží 
výuku v naší škole zpestřit a zatrak-
tivnit pro naše žáky. Zpětná vazba od 

žáků je většinou pozitivní. Děkuji i 
žákům školy právě za kladná hodno-
cení. To nás motivuje k tomu, aby-
chom dále přemýšleli o nových ak-
cích, metodách a formách práce a 
vše směřovali k rozvoji kompeten-
cí žáka v 21. století.

 
PhDr. Josef  Levý

V naší škole úspěšně spolupracují starší žáci s mladšími spolužáky 
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Uctili památku válečných veteránů  

Oběti první i druhé světové války je potřeba si neustále připomínat, zejmé-
na během Dne válečných veteránů. V Den válečných veteránů   11. listopa-
du 2017 se na Slovanech uskutečnilo hned několik akcí, během kterých lidé 
zavzpomínali na oběti první a druhé světové války.
Starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner společně s místosta-
rostou Janem Fluxou přišli položit květiny k pomníku v parku Homolka, kde 
se od 11 hodin konal tradiční pietní akt.
Další příležitost k uctění válečných veteránů měli občané téhož dne ve ve-
černích hodinách v Kulturním domě Šeříková, kde od 19:30 vystoupily ma-
žoretky Maršálky a k tanci a poslechu zahrál Taneční orchestr Miroslava 
Novotného. V KD Šeříková se sešlo několik pozůstalých po válečných vete-
ránech, mezi nimiž nechyběla ani dcera genmjr. Jana Romana Irvinga Ive-
ta Irvingová. Akci pořádal obvod ve spolupráci s Čsl. obcí legionářskou za 
podpory Plzeňského kraje. 

S l ov a n y  s e  p y š n í  n ov ý m 
streetworkoutovým hřištěm, kte-
ré má obvod od konce letošního 
října ve své správě. Hřiště vzniklo 
v Habrmannově ulici, hned vedle 
základní školy a nedaleko plavec-
kého bazénu.

Streetworkoutové hřiště je jakou-
si venkovní posilovnou, kterou 
tvoří sestava cvičebních prvků a 
uživatelé zde mohou 
posilovat pomocí váhy 
vlastního těla. Základ-
ním cvikem streetwor-
koutu je přítah, k je-
hož tréninku lze využí-
vat různé druhy hrazdy. 
Hřiště disponuje před-
visutou hrazdou, lome-
nou hrazdou i hrazdou 
se zalomenými úchopy 
(tzv. multibar). Další za-
řízení tvoří bradla, vodorovný žeb-
řík nebo držák na kruhy.

Na streetworkoutovém hřišti v 
Habrmannově ulici si může zacvi-
čit kdokoliv. Podmínkou pro vyu-
žití sportoviště je výška uživatele 
nad 140 cm a tělesná hmotnost do 
120 kg. Kromě  toho se poblíž na-
chází také do terénu zapuštěná 

trampolína, kterou nechal obvod 
instalovat již v roce 2010.

N á k l a d y  n a  v y b u d o v á n í 
streetworkoutového hřiště vyšly 
téměř na 300 tisíc korun bez DPH. 
Financování zajistila Správa veřej-
ného statku města Plzně a projekt 
realizovala společnost COLMEX. 
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany převzal hřiště do péče dne 

25.10. 2017 a v jeho kompetenci bu-
de dále i provádění kontrol zaříze-
ní, údržba a případné opravy.

V zájmu všech uživatelů je za-
cházet se zařízením nového hřiš-
tě tak, aby nedocházelo k jeho zby-
tečnému poškozování, aby spor-
toviště vydrželo v dobrém stavu 
co nejdéle.

Letkovská ulice je nyní ...
dokončení ze str. 1

Na celkových stavebních nákla-
dech ve výši necelých 50 milionů 
korun se Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje podílela částkou 
zhruba 17,5 milionu korun, město 
Plzeň částkou 25,3 milionu korun a 
Vodárna Plzeň částkou zhruba 6,4 
milionu korun (vše včetně DPH). 

„Po dokončení rekonstrukce uli-
ce K Hrádku a Ve Višňovce byla re-
konstrukce Letkovské ulice další, 

velmi důležitou stavbou na území 
městského obvodu Plzeň 2. Stav-
ba se připravovala 16 let. Realiza-
ce byla stanovena na 12 měsíců, a 
to z důvodů značné etapizace stav-
by. Bylo nutné zajistit přístup a pří-
jezd k jednotlivým nemovitostem, 
vyřešit křižující se inženýrské sí-
tě, zajistit dodávky vody pro obča-
ny, musela být vypínána elektrická 
energie a další,“ uvedl ředitel Sprá-
vy a údržby silnic Plzeňského kra-
je Pavel Panuška. 

Na Slovanech vzniklo nové 
streetworkoutové hřiště



      v    tis. K!                                v    tis. K!

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 4 682 4 592 94 Veterinární pé!e 250 85 165

Správní poplatky 1 330 1 437 -107 Komunikace 15 644 11 125 4 519

Poplatek ze ps" 900 917 -17 Cestovní ruch 710 122 588

Poplatek za užívání ve%ejného prostranství 1 250 1 062 188 Vodní hospodá%ství 46 6 40

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 1 170 30 P%íp&vky na provoz MŠ + jesle 13 290 10 096 3 194

Poplatek z dobývání nerost" 2 6 0 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln!ní pokladny 433 156 277

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt&ní 3 356 2 363 993

Zne!išt&ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 000 995 5

Neda$ové 8 240 7 026 1 214 KD Še%íkova, budova ÚMO P 2 5 214 2 411 2 803

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 1 1 0 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 714 1 519 1 195

Pokuty všech odbor" 226 176 50 Nebezpe!ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 675 693 -18 Komunální odpad 1 760 1 217 543

P%íjmy z pronájm" neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 233 1 944 289 Sb&rný dv"r, separovaný odpad 50 2 48

P%ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele) 14 075 6 776 7 299

P%ijaté p%ísp&vky a náhrady 0 21 -21 Komunální služby (WC) 438 237 201

P%ijaté vratky transfer" soc.odbor 0 4 -4 Obrana, bezpe!nost, právní ochrana 81 20 61

P%íjmy z pronájm" pozemk" - SVS 4 800 3 840 960 Kronika + vítání ob!ánk" OOV 137 98 39

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 7 -7 Poh%ebnictví 85 44 41

P%íjmy z prodeje zboží 0 0 0 :erpání ze SF 2 845 1 792 1 053

Odvody MŠ 215 250 -35 :innost MS, opat%ení pro kriz.stavy 43 322 30 493 12 829

P%íjmy z prodeje DHM - JSDH 0 0 0 Volby, referendum 0 7 -7

Ostatní p%íjmy 90 90 0 Kult.a zájm.!innost, LDT, tisk IZ 1 765 1 052 713

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 3 838 3 838 0 Jednotky dobrovol.hasi!",ochrana obyv. 1 856 1 188 668

Financování  +/- p"evody, vlastní zdroje 115 091 82 218 32 873 Místní zastupitelské orgány 6 958 4 724 2 234

P%evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 101 841 77 650 24 191

Použití vlastních fond" (+) 16 695 7 584 9 111 SOU#ET 116 029 76 528 39 501

  - fond rezerv a rozvoje 13 850 5 824 8 026

  - fond sociální 2 845 1 760 1 085

Tvorba vlastních fond" a p%evod na MMP (-) -3 445 -3 016 -429

 - p%evody na MMP -1 699 -1 699 0

 - FRR - finan!ní vypo%ádání -30 -30 0

 - fond sociální -1 716 -1 287 -429 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 15 822 6 002 9 820

SOU#ET 131 851 97 674 34 181 Investi!ní výdaje 15 822 6 002 9 820

Celkový objem p"íjm%   MO P2 - Slovany pro r. 2017 16 760

Celkový objem výdaj%   MO P2 - Slovany pro r. 2017 131 851 CELKEM výdaje 131 851 82 530 49 321

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2017 115 091 Aktuální výsledek &erpání rozpo&tu: 15 144

Ing. Miroslav N&mec
vedoucí odboru EaP

Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2017 k 30. 9. v tisících Kč
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Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP



Dětských hřišť (DH) v našem ob-
vodě není právě mnoho. Jejich vy-
budování totiž stojí nemalé fi nanč-
ní prostředky nehledě k tomu, že 
od nápadu na jeho zřízení přes plá-
nování a realizaci vede často velmi 
dlouhá doba. I proto jsou zvláště ve 
vnitroblocích taková dětská zaříze-
ní velmi žádaná a vyhledávaná. 

V poslední době jsme však muse-
li řešit problémy týkajících se   dět-
ského hřiště ve vnitrobloku Gul-
denerova x Plzenecká x Lobezská 
x Sladkovského. Někteří obyvate-
lé totiž poukazovali na jeho proble-
matické využívání některými mla-

dými lidmi, a proto se obraceli na 
náš úřad se žádostí o řešení dlou-
hotrvajícího problému. Jedni do-
konce požadovali zrušení hřiště. 
Proto se obvodní úřad touto záleži-
tostí pečlivě zabýval a jeho rozhod-
nutí je následující:  

Rozhodnutí MO Plzeň 2-Slova-

ny k existenci dětského hřiště 

ve vnitrobloku Guldenerova x 

Plzenecká x Lobezská x Slad-

kovského 

Vážení zástupci společenství vlastní-
ků bytových jednotek, děkujeme vám 

za váš čas, který jste věnovali  průzku-
mu a vyjádření se k existenci stávají-
cího dětského hřiště ve vašem vnitro-
bloku umístěném na parc. č. 1470/1 k. 
ú. Plzeň, o něž jsme vás požádali do-
pisem den 13. 7. 2017.

Bylo obesláno 11 představitelů spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek, 
jejichž domy jsou obráceny do vnitro-
bloku, kde je hřiště postaveno. Do sta-
noveného termínu (30. 9. 2017) se vyjá-
dřilo osm předsedů SVJ + dva občané 
zvlášť samostatně.

Z doručených vyjádření jsou pouze 
tři SVJ pro zrušení dětského hřiště, 
zbylá SVJ se zrušením nesouhlasí, po-

případě se občané nevyjádřili. Rozpor 
je i v tom, jak prostranství dále využí-
vat. Někdo se přiklání k přeměně na 
parkoviště, jiní žádají o kompletní re-
kultivaci, jiní nesouhlasí s jakoukoli 
likvidací veřejného majetku.

 Vedení obvodu Plzeň 2 - Slovany 
pečlivě zvážilo vaše připomínky a vy-
jádření k tomuto problému a rozhod-
lo, že stávající dětské hřiště, které je 
jediné v této části Slovan, bude zatím 
ponecháno.

 Evidentně největším problémem 
je existence Klubu Vzducholoď, jehož 
návštěvníci rozšiřují řady problémo-
vých mladistvých. Budeme tedy apelo-
vat na Městskou policii, aby toto úze-
mí častěji monitorovala a prováděla 
kontrolu těchto osob.

únor 201226 prosinec 2017

Stávající dětské hřiště bude zatím ponecháno 

Městská policie Plzeň navázala 
na úspěšnou spolupráci s Měst-
ským obvodem Plzeň 2-Slovany 
a po dvou ukončených ročnících 
„Plzeňské senior akademie“ v ro-
ce 2016 a 2017 i v letošním roce s 
ostatními spolupracujícími orga-
nizacemi (BKB Plzeň, HZS Pk, BE-
SIP, DDD Plzeň, ČOI, ZZS Pk, Čis-
tá Plzeň) připravila již třetí roč-
ník „Plzeňské senior akademie “ 
pro seniory a osoby ZTP mající tr-
valé bydliště na území MO Plzeň 
2-Slovany. 

Tento bezpečnostně preventiv-
ní vzdělávací projekt na principu 
univerzity třetího věku bude opět 
obsahovat celkem deset přednáš-
kových bloků a čtyři exkurze. Ty-
to přednáškové bloky budou např. 
na téma, „Seznámení se s Městskou 
policií Plzeň“, „Kriminalistika v 
praxi“, „Nebezpečí prodejních ak-
cí“, “Jak si nenechat ublížit“, „Do-
mácí násilí“, „Bezpečně v silniční 

dopravě“, „Zvládání mimořádných 
událostí“, „Základy první pomoci“, 
„Bezpečně v kyberprostoru“ nebo 
„Problematika odpadů na území 
Statutárního města Plzně“. V rám-
ci exkurzí budou mít „studenti“ 
„Plzeňské senior akademie“ mož-
nost navštívit Operační středisko 
HZS Pk, Městské policie Plzeň, Po-
žární stanici v Plzni na Košutce a 
Útulek pro zvířata v nouzi. 

Projekt bude zahájen dne 13. 2. 

2018 v 13:00 hodin v prostorách 
zasedací místnosti č. 001 ÚMO Pl-
zeň 2-Slovany na adrese Koterov-
ská třída 83, Plzeň. Do tohoto pro-
jektu se mohou přihlásit od dnešní-
ho dne senioři a osoby ZTP s trva-
lým bydlištěm na území MO Plzeň 
2-Slovany. Kapacita je omezena na 
50 osob a zájemci se mohou hlásit 
osobně na recepci ÚMO Plzeň 2-Slo-
vany nebo na tel: 378 031 112

Tento projekt je pro seniory a 

osoby ZTP zcela bezplatný.

SENIOR AKADEMIE 2018 

na Slovanech se opět rozjíždí

Bezpečí a pořádek v našem obvodu jsou pro 
představitele slovanské radnice prioritou. I proto 
jeho vedení ve spolupráci s Čistou Plzní a měst-
skou policií opět vyrazilo do terénu na kontro-
lu nedovolených černých skládek. Zaměřilo se 
především na squatty bezdomovců a nepořádek  
jimi způsobený. 

„Věnujeme se tomu pravidelně, neboť to vnímá-
me jako velký problém. Při  obchůzkách jsme na 
několika místech na Slovanech objevili několik 
skládek, které jsme okamžitě nechali uklidit,“ 
popsal první místostarosta MO Plzeň 2-Slovany  
Roman Andrlík. 

Ten hodlá v tomto „boji“ pokračovat dál. „Vy-
zývám proto také všechny ob-
čany, kterým stejně jako mně 
není  tato problematika lhos-
tejná, aby mě, když někde 
narazí  na nepořádek nebo 
skládky,   kdykoliv kontakto-
vali. Naším cílem je, aby tyto 
nešvary zcela vymizely. Vždyť 
čisté město by mělo být vizit-
kou nás všech občanů, kteří 
tu žijeme,“ dodal  Roman An-
drlík, který oceňuje, že se na 
odstranění nepořádku podí-
lejí  i někteří obyvatelé slo-
vanského obvodu. 

„Chtěl bych především vyzdvihnout účast těch 
občanů, kteří se na jaře zapojili do akce Ukliďme 
Česko – v tomto případě Plzeň. Uklízeli to, co jiná 
část občanů zaneřádila. Všichni, co ten nepořádek 
způsobují, by se nad sebou měli zamyslet a uvě-
domit si, že likvidace černých skládek stojí pení-
ze, a to nemalé... A ty bychom mohli určitě využít 
daleko efektivněji. Okrádají tak sami sebe,“ uza-
vřel místostarosta Roman Andrlík.

Konec černým skládkám a plýtvání penězi! 

V obvodu Slovany proběhla noč-
ní  kontrola heren. 

Akce se zúčastnili strážníci měst-
ské policie, místostarosta měst-
ského obvodu Plzeň 2 Roman An-
drlík, předsedové Kontrolního vý-
boru ZMO Plzeň 2 a Komise pro 
bezpečnost RMO Plzeň 2 a jejich 
členové. 

Strážníci se zaměřili na dodržová-
ní zákazu podávání a prodeje alko-
holických nápojů mladistvým, dá-

le na dodržování zákazu hry osob 
mladších osmnácti let na výher-
ních automatech a svou pozornost 
věnovali také tomu, zda se v kon-
trolovaných zařízeních nezdržují 
hledané nebo pohřešované osoby.  

Ve všech z třinácti kontrolova-
ných provozoven heren nebylo zjiš-
těno žádné porušení zákona. 

 
         Jana Pužmanová, 

tisková mluvčí MP Plzeň

Na Slovanech bylo vše v pořádku! 



V sobotu 11. listopadu 2017 proběhlo slavnost-
ní odhalení obnoveného křížku ve Štefánikově 
ulici na rozcestí u ulice V Bezinkách. Promlu-
vil zde místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan 
Fluxa a Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj 
prostor. Křížek posvětil bratr Alvarez z Klášte-
ra dominikánů Plzeň na Jirás-
kově náměstí. Akce se zúčastni-
lo kolem 70 lidí, především míst-
ních obyvatel.

Křížek byl postaven obyva-
telem Černic panem Egrmaie-
rem kolem poloviny 19. stole-
tí na rozcestí, kde odbočovala 
cesta do Koterova. První zmín-
ka o něm v černické kronice 
pochází z roku 1863, kdy se pan 
Egrmaier u křížku pomodlil na 
rozloučenou s rodnou obcí před 
odjezdem do Ameriky. Pozdě-
ji byl křížek poničen a v roce 
1938 ho obyvatel ze sousedství 
Václav Kohel obnovil, nechal 
opravit poničené části a vyro-
bit nový kovový kříž. Kdy byl 
křížek znovu zničen, není zná-
mo, informace od pamětníků 

se rozcházejí. Do současnosti se dochoval pouze 
holý podstavec s vyrytým letopočtem 1938 ob-
klopený lípami.  

V roce 2016 podal místní obyvatel Martin Vota-
va podnět na obnovu křížku do Otevřené výzvy 
Pěstuj prostor, která umožňuje Plzeňanům po-

dávat podněty na zlep-
šení veřejného prosto-
ru v Plzni a v granto-
vé kategorii finanč-
ně podporuje realiza-
ci vybraných návrhů. 
Porota projekt vybra-
la pro přidělení dota-
ce ve výši 44 000 Kč. 
Protože částka zdale-
ka nepokryla náklady 
na výrobu nových čás-
tí křížku, byl projekt 
rozdělen na dvě etapy 
a v následujícím ro-
ce získal druhou dota-
ci ve výši 50 000 Kč od 
Městského obvodu Pl-
zeň 2 – Slovany v rám-
ci programu na obno-
vu památek. Dotace 

byly použity na očištění původního podstavce, 
výrobu nového kamenného sloupku s hlavicí a 
restaurování kovového kříže. Zároveň také na 
výrobu nové lavičky. Jelikož se nepodařilo najít 
žádnou dochovanou fotografi i nebo nákres, byla 
podoba sloupku určena na základě jiných podob-
ných křížků, které se nacházejí v okolí, a kame-
níkem byl vyroben nový. Kovový kříž na vrchol 
dodala Správa veřejného statku Města Plzně ze 
svého skladu, kde neměl využití. Okolní prostor 
na městských pozemcích byl zbaven náletových 
dřevin a bylo zajištěno pravidelné sekání trávy 
v rámci údržby veřejných trávníků. Zapojil se i 
majitel sousedního pozemku, který zajistil zamě-
ření hranice a posekání trávy. Pod lípy u křížku 
byla osazena nová dubová lavička vyrobená na 
míru pro toto místo. Byl tak zkultivován dlouhá 
léta zanedbaný veřejný prostor, kterého je v té-
to oblasti nedostatek. 

Projekt byl realizován v rámci Otevřené výzvy 
Pěstuj prostor pořádané spolkem Pěstuj prostor 
ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Plzní 2015 
a za fi nanční podpory Statutárního města Plzně 
a městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 

Více aktuálních informací a fotografi í nalezne-
te na facebookové stránce: 

https://www.facebook.com/krizekcernice/

Odhalení obnoveného křížku ve Štefánikově ulici 
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K adventnímu období neodmysli-
telně patří rozsvěcování vánočního 
stromu, které si na Slovanech nene-
chala ujít spousta lidí. Rozsvěcovalo 
se tradičně na první adventní nedě-
li, letos s datem 3. prosince. 

Od odpoledních hodin měli pří-
chozí možnost zhlédnout řadu hu-
debních a pěveckých vystoupení. 
Na scéně se vystřídal lidový sou-
bor Plzeňský MLS, pěvecký sbor 
konTAKTovka, kytaristky z Do-
mečku Slovany, dětský folklórní 
soubor Meteláček, Žesťový soubor 
ZUŠ Chválenická a nakonec děti z 
Taneční akademie Plzeň.

Rozsvícení vánočního stromku 
nastalo úderem sedmnácté hodi-
ny, kdy místostarosta obvodu Jan 
Fluxa po společném odpočítání 
stiskl tlačítko spínače osvětlení. 
Akci doprovázel moderátor Radek 
Nakládal.

Rozsvícení vánočního stromu 
na Slovanech přihlížely stovky lidí

 Koterov se stal dějištěm Medové-
ho jarmarku v sobotu dne 7. Října, 
kde na návsi nabízelo své zboží ví-
ce než třicet prodejců. Návštěvníci 
si mohli zakoupit med, medové vý-
robky, svíčky z včelího vosku, ale 
také jablka, brambory, sladké pe-
čivo, dekorace, marmelády a siru-
py a mnoho dalšího. Součástí jar-
marku se stala i odborná přednáš-
ka na téma Apieterapie v místní so-
kolovně, které se zhostil MVDr. Zde-
něk Klíma. 

Na návsi byl připravený hudeb-
ní program, kdy vystoupila kape-
la Plzeňští heligonkáři, Ahasver ́ s, 
folklórní soubor Jiskřička, Slávek 
Janoušek s Lubošem Vondrákem a 
Petr Bende s kapelou. Program obo-
hatila dále kuchařská show Filipa 
Vracovského. 

Čtvrtý ročník Medového jarmarku 
na Koterovské návsi
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Jako milovníka zvířat a vášnivé-
ho a hrdého pejskaře mě mrzí, že 
se v našem městském obvodu mno-
ží problémy s majiteli čtyřnohých 
miláčků, kteří nedodržují pořádek 
při venčení svých pejsků. Vyrazil 
jsem proto se strážníky městské 
policie do ulic a prošel místa, kde 
si občané na psí exkrementy stě-
žují nejvíce. 

Týká se to především čtvrti Petro-
hrad a spodní části obvodu Slovan. 
Uklízet po svém pejskovi by mělo 
být automatické, ale bohužel se to 
v mnoha případech neděje. Aby se 
tento problém minimalizoval, zvoli-
li jsme onu pomyslnou metodu cuk-
ru a biče. Tentokrát jsme to s pejs-
kaři  ještě zkusili po dobrém a kaž-
dému, kdo po svém pejskovi uklidil 
a během namátkové kontroly měl 

vše v pořádku, tedy zvířátko očipo-
vané a byl vybaven nezbytným sáč-
kem na potřebu svého pejska, obdr-
žel  od nás malý dárek - zásobník na 

sáčky na exkrementy 
v podobě přívěsku na 
klíče s logem UMO Pl-
zeň 2-Slovany. 

Zkontrolováno bylo 
nyní třiadvacet pejs-
ků a k mé velké rado-
sti všechny proběhly 
na výbornou. Nevím, 
jestli jsme měli zrov-
na štěstí na ty pocti-
vé, chtěl bych věřit, 
že ano, ale samozřej-
mě si nedělám   iluze a 
dobře vím, že jsou me-
zi námi i tací, kteří ta-
to pravidla nedodržu-

jí. Právě na ty apeluji: respektujte  
čistotu ve vašem - našem městě. Ne-
kazme si prostředí, ve kterém žije-
me. Nebuďme sami proti sobě. Na-

konec i vašemu pejskovi by se nelí-
bilo, že má páníčka, kterému je za-
těžko uklidit po něm „hromádku“. 
V kontrolách budu pokračovat dál 
a nerad, opravdu nerad, bych mu-
sel přistoupit k oné druhé části zmí-
něné metody: tedy biče... Zůstaňme 
u cukru a život si raději vzájemně 
oslazujme... 

Roman Andrlík,

místostarosta MO Plzeň 2-Slovany

Uklízet po svém psím kamarádovi musí každý z nás

Plocha zeleně mezi Koterovskou 
ulicí a bytovými domy od ulice Část-
kova k bazénu je v posledních letech 
zdrojem častých zásahů kvůli vývra-
tům stromů a pádům větví. Příčinou 
je špatně zvolená skladba dřevin s 
mělkým kořenovým systémem (ne-
původní douglasky, smrky), navíc 
nekompoziční výsadba dřevin, která 
odpovídá spíše výsadbě lesa. 

Stromy rostou v zápoji, koruny 
jsou jednostranné, nepěkné. Z doug-
lasek, které tvoří většinu dřevin v 
místě, navíc běžně odpadávají vět-
ve, což způsobuje zvýšení nasazení 
korun a nesouměrnost, tudíž nesta-
bilitu porostu a provozní nebezpeč-
nost dřevin. Po vývratech se navíc 
otvírají skupinky pro nápor větru, 
což vede k dalšímu zhoršení stabi-
lity porostu. K tomu všemu dřeviny 
stárnou a jsou v místě neperspek-

tivní.  Co dovede vítr v takových po-
rostech, nám předvedla i vichřice, 
která zasáhla Českou republiku dne 
29.10.2017, při níž došlo na náměstí 
Generála Píky k vývratu tří dougla-
sek. Naštěstí nedošlo k žádnému zra-
nění ani škodám na majetku. 

Správa veřejného statku města 
Plzně tedy na žádost odboru život-
ního prostředí městského úřadu Pl-
zeň 2 – Slovany zpracovala projekto-
vou dokumentaci na sadovou úpra-
vu prostoru náměstí Generála Pí-
ky tak, aby tato frekventovaná část 
města byla reprezentativní, estetic-
ká i funkční. 

Projektová dokumentace je připra-
vena k nahlédnutí na odboru život-
ního prostředí ÚMO 2.

Vzhledem k cenové výši a nároč-
nosti realizace jsme sadové úpravy 
rozdělili na více etap a požádali Fond 

životního prostředí o fi nanční spolu-
účast na této úpravě.

První etapa bude zahrnovat ká-
cení 18 ks dřevin vzrostlých (jedná 
se převážně o nepůvodní jehličnaté 
dřeviny nevhodně umístěné a špat-
ného zdravotního stavu), 53 ks men-
ších dřevin a 22 ks drobnějších keřů 
a hlavně výsadbu 26  ks nových hod-
notných dřevin.

Druhá etapa bude zahrnovat zalo-
žení 420 m2 záhonů pro výsadbu 848 
ks keřů (kvetoucí keře včetně růží), 
regeneraci trávníku po nových vý-
sadbách, odstranění a instalaci no-
vého mobiliáře.

Další fáze již bude hrazena z peněz 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
vyhrazených na běžnou údržbu zele-
ně. Jedná se o bezpečnostní řez ale-
je javorů, které zůstanou zachovány. 
Pro oživení travnatých ploch v jar-

ním období bude provedena mecha-
nizovaná výsadba cibulovin (narci-
sy). Z našeho rozpočtu bude hrazena 
i údržba veškerých ploch. 

Cílem této úpravy je, aby došlo 
k oživení této momentálně málo 
funkční a neestetické plochy ná-
městí Generála Píky. Ta pak nabíd-
ne obyvatelům Plzně kulturní pro-
stor pro odpočinek, kolemjdoucím 
příjemný pohled na kvetoucí plochy 
keřů i cibulovin s pozadím stromů. 
Zelený prostor také přispěje k odclo-
nění a odhlučnění frekventované Ko-
terovské třídy, osvěží vzduch a zlepší 
mikroklima místa, v neposlední řa-
dě přispěje k prezentaci městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany kvalitní sa-
dovou úpravou. 

Za OŽP 
Ing. Sýkorová a Ing. Myslíková

Sadové úpravy náměstí Generála Píky u věžáků

měřítko 1:500

DŘEVINY - ZACHOVANÉ

ZÁHONOVÉ VÝSADBY KEŘŮ

CHODNÍKY STÁVAJÍCÍ

NAVRŽENÉ STROMY

MECHANIZOVANÁ VÝSADBA CIBULOVIN

AcB

ROSTLINNÝ MATERIÁL stromy - 26 ks:

Ar - Acer rubrum ´Autumn blaze´ - 3 ks

UG - Ulmus hollandica ´Groeneveld´- 5 ks

Bj  - Betula jacquemontii´- 4 ks

AB - Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ - 4 ks

SA - Sorbus aria ´Magnifica´ - 5 ks

PS - Pinus sylvestris - 4 ks

Ap - Acer pseudoplatanus - 1 ks

TRÁVNÍK

ÚPRAVA ZELENĚ NA NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY

VODOVOD PITNÝ

VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

HORKOVOD

TELEFON NADZEMNÍ

PLYN NTL

TEPLOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

TELEFON PODZEMNÍ 

TELEFON PODZEMNÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

stávající podzemní inž. sítě

návrhová situace

ÚPRAVA ZELENĚ NA NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY - PDPS

Návrhová situace

Kraj: Plzeňský

Obec: Plzeň 2 - Slovany, náměstí Generála Píky

měřítko 1:500, formát výkresu: 2 x A3

vypracovala: Ing. Jana Pechová, Ph.D., 03/2017

Správa veřejného statku města Plzně
Klatovská tř. 10 - 12, 30126 Plzeň

LAVIČKY -   DŘEVĚNÉ S OPĚRKOU  12ks

ODPADKOVÉ KOŠE -   SE STŘÍŠKOU  4 ks

ROSTLINNÝ MATERIÁL keře - 848 ks - plocha keřů - 420 m²

Wp - Weigela ´Piccolo´ -  143 ks

WMb - Weigela ´Minor black´ - 177 ks

Dn  - Deutzia ´Nikko´-  192 ks

SbT - Spiraea betulifolia ´Tor´ - 173 ks

RM - Rosa ´Mirato´ -  163 ksT- MOBILE
metalický kabel - mimo provoz

ROSTLINNÝ MATERIÁL mechanizovaná výsadba cibulovin:

Narcissus mix - 164 m²
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Děkuji paní Nině Myslíkové i pracovníkům Odboru životního prostře-
dí UMO  Plzeň 2-Slovany za příjemné jednání a rychlé vyřízení naší žá-
dosti o odstranění nevhodného stromu, který léta nerespektoval roční 
období a zlobil celý rok.

Za obyvatele domu ve Chválenické ulici č.26  
Mgr. Marcela Fraňková

Poděkování

Zimní údržba místních komuni-
kací III. a IV. třídy v MO Plzeň 2 - 
Slovany v zimní sezóně 2017/2018 
bude zajišťována na základě Ope-
račního plánu zimní údržby MO. 

Zimní údržba se provádí v případě 
spadu sněhu nebo náledí v jakouko-
liv denní i noční hodinu, v pracov-
ních dnech i dnech pracovního vol-
na a pracovního klidu včetně svát-
ků. V případě intenzivního sněžení 
je zimní údržba prováděna průběž-
ně nebo několikrát denně. Probíhá 
ve stanoveném pořadí důležitosti 
podle frekventovanosti místních 
komunikací a je ošetřena pluhová-
ním sněhu nebo posypem (kamen-
ná drť, v případě kalamitní situace 
chemickou solí).

Zimní údržbu silnic I., II. a III. tř., 
místních komunikací s provozem 
MHD a ostatních důležitých míst-
ních komunikací celoměstského 
významu zajistí Správa veřejné-

ho statku města Plzně a jí pověře-
ná organizace podle vlastního ope-
račního plánu zimní údržby, ve kte-
rém je zahrnuto pořadí důležitosti 
komunikací a způsob zabezpečová-

ní zimní údržby. V případě 
kalamity je zajišťován pře-
devším průjezd městem a 
postupováno podle pokynů 
kalamitního štábu. 

V souladu s Operačním 
plánem zimní údržby MO 
Plzeň 2 – Slovany budou při-
staveny žluté nádoby s posy-
povou solí pro potřeby obča-
nů v kalamitních situacích. 

Tyto nádoby budou na níže uvede-
ných stanovištích v tomto zimním 
období.

Stanoviště: Fialková x Do Zá-
mostí, Hluboká, Ve Višňovce, 
Vyšehradská, K Potoku, Na Baj-
nerce x K Češníkům, Kostinco-
va x Nepomucká, V Zahradách 
x Společná, Úhlavská x K Vodo-
jemu, Źulová x Čedičová.

Do Operačního plánu zimní údrž-
by je možné nahlédnout na webo-
vých stánkách ÚMO 2 nebo osobně 
na vrátnici úřadu, popřípadě na od-
boru životního prostředí.

- OŽP -

Zajišťování zimní údržby v období 2017/18

Povinnost zajistit oddělené sou-
střeďování biologicky rozložitel-
ných komunálních odpadů (BIO 
odpadů) ukládá obcím zákon o od-
padech, kterou  statutární město 
Plzeň splnilo obecně závaznou vy-
hláškou statutárního města Plzně 
č. 5/2014. Legislativa dále stano-
vuje způsob zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunální-
ho odpadu, který může obec prová-
dět prostřednictvím sběrných dvo-
rů, velkoobjemových kontejnerů, 
sběrných nádob nebo kombinací 
těchto způsobů.

Zákon o odpadech dále stanovuje 
tzv. hierarchii nakládání s odpady. 
Na prvním místě je vždy snaha o 
předcházení vzniku odpadů (kom-
postování přímo v místě vniku BIO 
odpadů), dále je třeba hledat cesty 
k jeho využití (např. kompostování 
v kompostárnách nebo využití v bi-
oplynových stanicích) a až jako po-
slední možné řešení je odstranění 
odpadů (skládkování).

Nový systém sběru BIO odpa-
dů na území města Plzně umožní 
jednak každodenní bezplatné od-
kládání BIO odpadů na sběrných 
dvorech (již stávající systém toto 
umožňoval), odkládání do sběr-
ných nádob (240l hnědé nádoby) 
a do velkoobjemových kontejne-
rů. Poslední možností je komerční 

objednání „vlastní“ nádoby do do-
mu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. 
za daných podmínek a příslušnou 
úhradu dle ceníku. 

Město Plzeň se nově rozdělí na 
dvě oblasti, a to na červenou a ze-
lenou. V červené zóně, kde převlá-
dá zástavba bytových domů, bude 
zachován nádobový sběr do hně-
dých nádob, protože je zde produk-
ce kuchyňských BIO odpadů kon-
stantní po celý rok, tedy nedochází 
zde k sezónním výkyvům produk-

ce BIO odpadů. Nově tedy dojde k 
doplnění nádob do oblasti sídlišt-
ní zástavby Městského obvodu Pl-
zeň 4, kde doposud nebyly, a to ke 
stávajícím stanovištím nádob pro 
tříděný odpad. Naopak v oblasti 
zelené, kde převládá zástavba ro-
dinných domů a rekreačních ob-
jektů, vzniká vyšší produkce BIO 
odpadů s významnými sezónní-
mi výkyvy díky odlišné struktu-
ře BIO odpadu na zahradách (po-
sekaná tráva, větve, listí atd.). Zde 

budou v pravidelných intervalech 
dle harmonogramu přistavovány 
velkoobjemové kontejnery na kon-
krétních stanovištích. Podrobnou 
mapu s rozdělením města do obou 
zón, přesnými stanovišti velkoob-
jemových kontejnerů a harmono-
gramem svozu jsou k nalezení na 
webových stránkách 
https://odpady.plzen.eu/.

Cílem optimalizace svozu BIO 
odpadů je jednotný plně funkční 
systém sběru BIO odpadů pro ce-
lé území města Plzně, který bude 
odpovídat potřebám konkrétního 
území. Realizací této optimaliza-
ce dojde k narovnání dostupnosti 
služby sběru BIO odpadů na úze-
mí města pro všechny občany a do 
budoucna se také předpokládá zvý-
šení efektivity oddělného shromaž-
ďování BIO odpadů.

Celý projekt bude zahájen dne 1. 
1. 2018, s tím že během prvního mě-
síce rozjezdu dojde k přesunu ná-
dob v rámci navržených oblastí. 
Velkoobjemové kontejnery budou 
přistaveny až s prvními pracemi 
na zahradách, tzn. začátkem ve-
getačního období, vždy nejdéle od 
9:00 do 18:00.

V tabulce vlevo je uvedeno, co 
lze a nelze do nádob a velkoobje-
mových kontejnerů na BIO odpad 
odkládat.

Nový systém sběru BIO odpadů na území města Plzně 

BIO odpad 

Co pat'í Co nepat'í 

zbytky&ovoce&a&zeleniny& zbytky&jídla,&kosti&

listy,&nat4,&slupky& od7ezky&masa

rozdrcené&sko7ápky&z&vají<ek oleje&a&tuky,&ryby&

kávová&sedlina,&<ajové&sá<ky mlé<né&výrobky&

okrasné&rostliny& chorobami&napadené&rostliny

kousky&d7eva,&v4tví,&k?ry& sko7ápky&o7ech?,&pecky&

tráva,&listí& slupky&od&melounu&

sláma& listí&o7ešáku&

&& popel&z&uhlí&

Tématem setkání byla bezpečnost 
Ve čtvrtek 16. listopadu se v zase-

dací místnosti ÚMO 2 setkala me-
todička prevence kriminality Měst-
ské policie Plzeň Markéta Hazdro-
vá a zástupci Českého svazu bojov-
níků za svobodu. 

Předmětem setkání byly otázky 
bezpečnosti a problematika veřej-
ného pořádku v Plzni. 

Účastníci byli informováni o zá-
sadách bezpečného chování doma, 
na veřejnosti i v dopravních pro-
středcích. Také získali informace 
o vzniku Městské policie Plzeň a o 

její činnosti. 
Velká diskuze se rozpoutala ohled-

ně vyhlášek a nařízení města Plz-
ně. Konkrétně se diskutovalo o Na-
řízení statutárního města Plzně 
č.7/2013, o omezení pochůzkového 
a zákazu podomního prodeje.  

Ohniskem zájmu byly také otázky 
zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku v Plzni ze stra-
ny městské policie. 

Obě strany se shodly, že setkání 
bylo přínosem a že ho v příštím ro-
ce zopakují.

OZNÁMENÍ
Na území Božkova nebude provozována služba 
POŠTA PARTNER.  Na výzvu pro zájemce o tuto 
službu zveřejněnou v minulém vydání informač-
ního Zpravodaje se nikdo nepřihlásil. !
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Informace pro voliče 

Voličem pro volbu prezidenta Čes-
ké republiky je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl vě-
ku nejméně 18 let. Ve druhém kole 
volby může volit i státní občan Čes-
ké republiky, který alespoň druhý 
den druhého kola volby, tj. 27. led-
na 2018, dosáhl věku 18 let. Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení ne-
ní přípustné. 

V případě, že žádný z kandidá-
tů nezíská nadpoloviční většinu 
z celkového počtu platných ode-
vzdaných hlasů, koná se druhé ko-
lo volby prezidenta České republi-
ky. Do druhého kola volby postu-
pují 2 kandidáti, kteří obdrželi v 
prvním kole nejvíce odevzdaných 
platných hlasů. 

Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb hlasovací lístky, na obálce bu-
de vyznačeno číslo volebního okrs-
ku s adresou volební místnosti. Ve 
dnech voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti (seznam volebních místností 
viz. příloha). Pro případné dru-
hé kolo volby prezidenta obdrží 
volič hlasovací lístky ve voleb-
ní místnosti. 

Hlasování do přenosné volební 

schránky - Volič může požádat ze 
závažných důvodů (zejména zdra-
votních) obecní úřad, ve dnech vo-
leb okrskovou volební komisi, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.

Hlasování na voličský průkaz 
- Volič, který je přihlášen v obvodu 
Plzeň 2 – Slovany a nebude moci vo-
lit ve volebním okrsku, v jehož stá-
lém seznamu je zapsán (kde má tr-
valé bydliště), může požádat o vy-
dání voličského průkazu 

• v listinné podobě s úředně ově-
řeným podpisem voliče 

• v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky 

• osobně (ÚMO Plzeň 2 – Slovany, 
kancelář č. 209 – II. patro)

V případě, že volič výslovně ne-
požádá pouze o voličský průkaz na 
některé kolo volby, budou mu vydá-
ny voličské průkazy pro obě kola. 
Obecní úřad voličský průkaz pře-
dá nejdříve 28. prosince 2017 voli-
či nebo jej zašle na jím uvedenou 
adresu. Konec lhůty pro doručení 
písemné žádosti o voličský průkaz 
je 5. ledna 2018. Zažádat osobně je 
možné do 10. ledna 2018 do 16.00 
hodin, pro druhé kolo volby do 24. 
ledna 2018 do 16.00 hodin.

VO volební místnost 

Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9  Gymnázium 

2001 Rubešova 29, 33 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železni"ní 3-21,14-42
Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90 13. základní škola

2002 Sladkovského 58-72 Habrmannova 45
Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží #D
Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26 
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská 
Mikulášské nám.  3-13, 2-14
Rejskova Gymnázium 

2003 Rubešova 3-25, 24-28 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železni"ní 2-12
Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16 Gymnázium 

2004 Koterovská 29-53, 34-48 Mikulášské nám. 23 
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50
Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92 Církevní gymnázium
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34 Mikulášské nám. 15
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22

2005 Plzenecká 19-35, 36-40
Rady$ská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39 Církevní gymnázium
Koterovská 55-61, 52-72 Mikulášské nám. 15

2006 Plzenecká 37-59, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58

území volebního okrsku

Oznámení 
o dob" a míst" konání volby prezidenta republiky 

 
Starosta M!stského obvodu Plze# 2 - Slovany  
 

 o z n a m u j e  : 

 
1. Volba prezidenta republiky se uskute$ní  

 

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, 

v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 

2. Místem konání voleb v obvodu Plze# 2-Slovany  ve volebních okrscích $. 2001-2034  jsou  
místnosti pro voli$e podle místa, kde jsou p%ihlášeni k trvalému pobytu: 

 
 

 
Po%. $. VO Území volebního okrsku Volební místnost 

 

 
viz p%íloha 

 
 
3. Voli$i bude umožn!no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob$anství (eské 

republiky.  
4. K zajišt!ní po%ádku a d*stojného pr*b!hu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokyn* p%edsedy okrskové volební komise. 
5. Voli$i budou dodány nejpozd!ji 3 dny p%ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 

m*že voli$ obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
6. Každý voli$ se musí p%ed hlasováním odebrat do prostoru ur$eného pro úpravu hlasovacích lístk*, 

jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 
7. Informace o dob! a míst! konání druhého kola volby prezidenta bude zve%ejn!no na ú%ední desce 

po vyhlášení výsledku  prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta bude 
konat. Pro p%ípadné druhé kolo se volební místnosti nem!ní.  

 
 
 
 
V Plzni dne 29.11.2017  
 

Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.             
starosta MO Plze# 2 - Slovany 

Změna volební místnosti pro okrsek 2012

U okrsku č. 2012 došlo ke změně volební místnosti. Dříve se na-
cházela volební místnost v budově Vodárny Plzeň, Malostranská 
ul. - Nově bude volební místnost v budově 25. základní školy, 

Chválenická 17. Územní vymezení volebního okrsku č. 2012 je 
upřesněno v oznámení o době a místě konání voleb.  

 Volba prezidenta republiky se uskuteční

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

případné II. kolo 

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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VO volební místnost území volebního okrsku

Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5,7,17-27,2-10,16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20,21

2007 Mod"ínová Masarykova základní 
Papírnická škola
Plzenecká 3-15, 2-22 Jiráskovo nám. 10
Rady#ská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1,2,2a,3
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55

2008 Koterovská 69-79,78-90 13. základní škola
Mezi Stadiony Habrmannova 45
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75
Gruzínská 3-9, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26 TJ Sokol V.

2009 Kyjevská 22-36 Klášterní 2
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27
Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, 38, E371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Kv$tná 1-47, 2-44

2010 Liliová 17-51, 22-66 TZÚS
Motýlí 3-37, 18-46 Zahradní 15
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Pod Dubem
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64
%ástkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15

2011 Motýlí 2-16 Autoškola Sládek
Polní 19-25 Slovanská 93
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52
Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Kv$tná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce 25. základní škola

2012 Olšová 1-13 Chválenická 17
Plze#ská cesta 7-43, 2-42
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
P"íkrá
Slovanská 130-172  
Srázná
Úhlavská
V"esová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88
%ástkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44

2013 Kyjevská 3-37, 2-16 13. základní škola
Lužická 4-38 Habrmannova 45
nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachma&e 13-35, 18-46
%

%ástkova 7-33, 2-32
Gruzínská 13-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 40-72 Myslivecký spolek
Rychta"íkova 4-12 Plze#-sever

2014 Slovanská 107-119 Ruská 16
Sudova 9-15
Suvorovova 16-40
U Bachma&e 1-9, 2-14
Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103 Radnice MO 

2015 Koterovská 83, 92-96 Plze# 2 - Slovany
Lužická 19-35 Koterovská 83
nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-36
%ástkova 47-49,73-105,52-54
Lobezská 54-64
nám. Gen. Píky 30, 31 VOŠ a SPŠE

2016 Nohova 3-27, 18-34 Koterovská 85
Stanko Vodi&ky
U Lom' 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30
Blatenská 3-29
%ástkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50 VOŠ a SPŠE
Na Cihlá"ce Koterovská 85

2017 Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lom' 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101

2018 Na Celchu 2-12 VOŠ a SPŠE
Pet"ínská 1-13 Koterovská 85
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42
Barákova 15-31, 12-30
Je&ná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29

2019 Pet"ínská 17-45, 4-46 VOŠ a SPŠE
Sladovnická 11-29, 20-48 Koterovská 85
Sušická 44-58, 23-31
U Sv$tovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148

2020 Krej&íkova 8-12 20. základní škola
Sladová Brojova 13
Spojovací  3-9, 16-24
Francouzská t". 3-15, 29-39

2021 Krej&íkova 1-7, 2-6 20. základní škola
nám. Gen. Píky 27 Brojova 13
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16

2022 Francouzská t". 17-27, 41-65 20. základní škola
Slovanská alej 29, 31,33,33A Brojova 13
%ástkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9

2023 Ruská 15-33, 20-36 VOŠ a SPŠE
Rychta"íkova 16-30 Koterovská 85
Slovanská 123-139
U Hv$zdárny 3-29
%apkovo nám.
Francouzská t". 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18

2024 Ruská 35-53 21. základní škola
Rychta"íkova 3-13,32-52 Slovanská alej 13
Strnadova 13-35,20-28
U Hv$zdárny 14-30
Francouzská t". 24-44
Chválenická 4-10
nám. M. Horákové 15-17
Nepomucká 3-19 21. základní škola

2025 Slovanská alej 13-25 Slovanská alej 13
U Školky 3-13
Kyjevská 106a, 106b
nám. M. Horákové 3-9, 2-10 21. základní škola

2026 O"echová 1-19, 2-14 Slovanská alej 13
Ruská 57-95, 38-98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141-201
Strnadova 1-7, 4-18
U Hv$zdárny 4-8
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Chválenická 16-42
Nepomucká 21-41, 2-18
U Pumpy 6-12, 5-11 25. základní škola

2027 U Školky 2-6 Chválenická 17
Za Vodárnou 2-12, 3-7, 9-11, 7A,  9A
Zelenohorská 2-12
Barákova 33-85, 32-80
Cukrá"ská
Je#ná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164

2028 Libušínská 1-37 Autoškola
Na R$žku Václav Synek
Pivovarská Jiráskova ul. 56
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Sv%tovaru 30-58
Velenická
Božkovské nám.
Buksická
Dubnická 
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A,39B-67, 48-98
Lobezská 72,74
Meru&ková Základní škola
Na P"í#ce a mate"ská škola
Na Spojce V"esinská 17

2029 Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Po"í#ní
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U K"ížku
U Památníku
U Pošty
V Podlu#í
Ve Viš&ovce
V"esinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K 'e#išti
K Starým val$m
Na Bajnerce
Na Rycht%
Nad Hradišt%m
Nad Zátokou

2030 Nepomucká 46-78 Hasi#ská zbrojnice 
Osadník$ Hradišt% 
Plze&ská cesta 45-75,103-105, 58,102 Na Rycht% 17
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U (eského dvora 4-14, 28, 30
U Hamru
Zelenohorská 31-51,34-52
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g,19-49,20-60
Koukolová
K 'ece
Lomená
Na Drahách Hotel PRIMAVERA
Nad Údolím Nepomucká 128
Nepomucká 82-120,150-204

2031 Plze&ská cesta 79-83
Pod Bru#nou
Postranní
P"ední cesta

St"ední cesta
Slavi#í
Štefánikova 9-49, 14-64
U (eského dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90
Barvínková
Chrpová
K (ešník$m
K Dráze
K Hornovce
K H$rce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bo"ích
Na Brázd%

2032 Na Líše
Na Mezi Klub U Motorká"e
Na Výsluní Nepomucká 108
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201 vchod z ul. Pod Bru#nou
Nová
Ovesná
P%nkavova
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomn%nková
Pšeni#ná
Spole#ná
Šafránová
U P"ivad%#e
U Se"adišt%
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32
B"idlicová
(edi#ová
chata E55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na B"ehu
Na Dílcích
Na Ha#kách
Na Hrad#anech Hasi#ská zbrojnice
Na Lipce Koterov

2033 Na Nivách Koterovská náves 15
Nade Vsí
Pastý"ská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U V#elníku
V Závrtku
Žulová
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi 'ekami
Na Pr$tahu

2034 nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní d$m
Skladová Še"íková 13
Slovanská alej 2-28, 2A
Še"íková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28

U Školky 8-18, 19-21



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 2018 se budou konat ve 
dnech 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 26.9., 31.10. a 28.11.2018 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 2018: 
6.2., 24.4., 26.6., 25.9. a 9.10.2018

Podpis rodiče

ZLATÁ SVATBA

Dne 26. 10. 2017 oslavili zlatou svatbu manželé Bedřich a Dáša Švehlo-
vi. 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.

Naše 89. mateřská škola Plzeň, 
Habrová 8, se aktivně zapojila v 
roce 2016 do takzvaného 
mezigeneračního pro-
jektu ,,Mezi námi“. 
Smyslem tohoto pro-
jektu je propojení 
dětí mateřské školy 
s nejbližším domo-
vem seniorů a vhod-
ným komerčním sub-
jektem, který se tak stá-
vá patronem setkávání. Naší 
spoluprací vznikl tak prostor pro 
dlouhodobé, smysluplné a oboha-
cující setkávání.

Děti z naší mateřské školy se 
začaly poznávat s babičkami a 
dědečky z Domova sv. Aloise. Ne-
jen, že společně tráví promyšlený 
čas společným zpíváním, ale také 

tvořením, kde se naše děti   staly 
nejen přirozenými vzájemnými 

partnery, ale i oporou se-
niorů. Společné práce 

a vzájemná pomoc 
ukazuje, co vše spo-
lečně dokáží, že si 
mohou navzájem 
poskytnout nejen 

radost ze života, ale i 
moudrost a energii.

Za naši aktivní a pravi-
delnou spolupráci škola ob-

držela dne 3. října 2017 oprávnění 
užívat značku Mezigeneračně. 

Více na: https://ms89.plzen.eu/ a 

http://mezi-nami.cz/

Bc. Jiřina Solfronková, 
ředitelka školy

Máme značku MEZIGENERAČNĚ! 



únor 2012214 prosinec 2017

Proměny Jiráskova náměstí 

a klášterní zahrady v Plzni

město / Plzeň
projektový zpravodaj
prosinec 2017
www.jiraskovonamesti.plzen.eu

o proměně

Cílem projektu je obnovit architektonickou 

kvalitu Jiráskova náměstí jako přirozeného centra 

městských čtvrtí Petrohrad a Slovany a částečně 

zpřístupnit veřejnosti jedinečnou klášterní 

zahradu.

z obsahu

 → Ohlédnutí za veřejnými setkáními 

s architekty

 → Jiráskovo náměstí žĳe!

 → Park roku 2017 

4

Diskusní setkání s veřejností / foto: Filip Komorous, archiv nadace

kalendář proměn
2015 /  Průzkumy, zjištění potřeb 

obyvatel, projektový záměr

2016 / Architektonická soutěž otevřená

2017 / Architektonická soutěž vyzvaná

2018 / Projektová dokumentace

2019 / Územní a stavební řízení

2020 / Výběr dodavatele,

              zahájení stavby

2021 / Stavební a vegetační úpravy

2022 / Otevření náměstí veřejnosti

z projektu

O návrhu s architekty

Studii budoucí podoby Jiráskova náměstí, s níž 
zvítězil atelier re:architekti v architektonické 
soutěži Cena Nadace Proměny 2017, znají 
obyvatelé Slovan už od června. Navržené řešení 
jim představili sami tvůrci, kteří vycházeli ze 
soutěžního zadání, vystavěného na dotazníkových 
šetřeních a plánovacích setkáních s občany, 
zástupci firem a neziskovek. Při navrhování se 
autoři snažili uspokojit poptávku po relaxačním 
prostoru v zeleni, sportovním využití a dalších 
konkrétních funkcích, kde figurovalo posezení, 
dětské prvky, klidné místo, možnost občerstvení 
formou služeb v parteru náměstí či okrasné prvky 
připomínající paměť místa, ale i po praktických 
záležitostech, jako je parkování. Během 
červnového diskusního setkání s architekty lidé 
mohli vyjádřit, co se jim v návrhu líbí a co ne. 
Největší množství dotazů se týkalo tématu zeleně, 
dopravy a prvků vybavenosti.
Re:architekti pak shrnuli veřejnosti hlavní 
myšlenky konceptu obnovy Jiráskova náměstí 
ještě jednou v říjnu během další veřejné debaty 
v Masarykově základní škole.
 

Místo pro lidi i pro auta

Diskuse  na říjnovém setkání se cíleně zaměřila 
především na otázku dopravy a parkování, 
o niž byl mezi některými obyvateli zvýšený 
zájem vzhledem k aktuálně nedostatečným 
parkovacím kapacitám na Slovanech. 
Místostarosta druhého plzeňského obvodu 
Jan Fluxa na setkání zdůraznil, že souběžně 
s dokončením realizace projektu Jiráskova 
náměstí, předpokládaného v roce 2022, bude 
obvod usilovat o realizaci dalších dopravních 
opatření, dotýkajících se širší oblasti Slovan. 
K zamýšleným krokům patří např. reorganizace 
parkování v celé oblasti, zřízení rezidenčních 
stání k zajištění parkování pro místní obyvatele, 
zpoplatnění parkování v ulicích, které by 
mělo zamezit současnému přelévání aut 
ze zpoplatněných zón do bezplatných. Poslední 
dvě zmíněná opatření bude iniciovat na přání 
obyvatel co nejdříve. Dalším krokem je pak 
výstavba záchytných parkovišť v blízkosti 
dopravních tepen tak, aby auta zbytečně 
nezajížděla do klidových zón, jakou je právě 
Jiráskovo náměstí.
Architekti mají na dopracování studie ještě 
několik měsíců. Do úprav a zpřesnění se 
promítnou podněty obyvatel, městského 
obvodu i dalších partnerů projektu, zejména 
Masarykovy ZŠ a Kláštera dominikánů Plzeň. 
Shrnutí dosavadních veřejných setkání 
naleznete na stránkách Nadace Proměny Karla 
Komárka a Jiráskova náměstí.

z akcí

Podpořit sousedské soužití a naladit obyvatele 
Slovan na možnost příjemně stráveného dne 
na Jiráskově náměstí se snažila zářĳová akce 
Jiráskovo náměstí žĳe, kterou už druhým 
rokem společně uspořádaly pro malé i velké 
návštěvníky spolek Pěstuj prostor, Akademie 
nadání, Junák — středisko Ichthys Plzeň, 
Žongléros Ansámbl a Nadace Proměny Karla 
Komárka za podpory Městského obvodu 
Plzeň 2 — Slovany. Pro návštěvníky byl 
připraven hudební program, občerstvení, celá 
řada tvůrčích dílen a dovednostních zkoušek, 
a dokonce se mohli vypravit na zážitkovou 
architektonicko-akrobatickou procházku 
po náměstí. Zájemcům byl k dispozici informační 
stánek, kde mohli zjistit, jak se vyvíjí obnova 
Jiráskova náměstí a klášterní zahrady, a zároveň 
dát najevo, co je pro ně důležité. Akci již 
tradičně uzavřelo přátelské fotbalové utkání 
v zahradě kláštera, do něhož se zapojili nadšení 
sportovci všech věkových skupin.   

Jiráskovo náměstí žĳe 
/ foto: Tereza Šobrová, archiv Pěstuj prostor
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kontakt

Projektový zpravodaj Proměny Jiráskova 
náměstí a klášterní zahrady v Plzni pro vás 
vydává Nadace Proměny Karla Komárka. 
Napište nám svůj názor, nápad nebo 
připomínku:

Nadace Proměny Karla Komárka, 
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
www.portalpromen.cz

Proměny také na YouTube, Facebooku 
a Instagramu: 

www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/Nadace Promeny 
www.instagram.com/nadace_promeny

věděli jste, že?

Žáci Masarykovy základní školy na Jiráskově 
náměstí si budou moci vyzkoušet práci architekta 
na vlastní kůži. V příštím roce by se pod odborným 
vedením měli někteří z nich zapojit do speciálně 
zaměřené dílny a sami zkusit navrhnout, jak by 
mohl prostor před školou nebo některá jeho část 
fungovat podle jejich představ.

Jiráskovy sady v Litoměřicích 
/ foto: Saša Dobrovodský, archiv nadace

novinky z nadace

Park roku 2017 

Jiráskovy sady v Litoměřicích, které prošly 
rekonstrukcí s nadační podporou v letech 
2010—2015, uspěly v letošním ročníku soutěžní 
přehlídky Park roku, která hodnotí počiny 
v oblasti zahradní a krajinářské architektury. 
Odborná porota přisoudila litoměřickému parku 
první místo. Kromě kvalitně provedených prací 
i vynikající péče o park ocenila skutečnost, 
že projekt vzešel z architektonické soutěže 
a reagoval na požadavky místních.

Podpoříme obnovu dalších školních zahrad

O grant ve výši až 800 tisíc korun a odbornou 
konzultační podporu mohou do konce 
března příštího roku žádat mateřské školky 
z Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, 
Středočeského kraje a z Prahy. Nadační grantový 
program Zahrada hrou nabízí pomoc při obnově 
nebo založení školní zahrady, která bude zdravě 
a všestranně rozvíjet děti. V Plzeňském kraji 
aktuálně podporujeme v tomto programu obnovu 
zahrady Křesťanské MŠ Duha v Horažďovicích 
a Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem.

Na začátku to byl jenom nápad. 
Proč nezkusit něco, z čeho by se 
mohla stát dobrá tradice? A tak 
jsme již v loňském školním roce za-
čali se spoluprací a vzájemným po-
znáváním žáků I. a II. stupně, která 
samozřejmě pokračuje i letos. V říj-
nu si žáci  II. stupně Pavel, Valérie a 
Ondra připravili hodinu tělesné vý-
chovy pro děti z obou čtvrtých tříd a 
učili je základům a pravidlům oblí-
bené házené. Šikovně ved-
li děti k potřebným doved-
nostem jako jsou přihráv-
ky, driblink, hod na bránu  
s výskokem i pohyb v brá-
ně. Velmi je zaujali a dě-
tem se hodina netradiční-
ho tělocviku líbila. 

Stejně nápaditá byla  
společná vycházka na lis-
tím zapadanou Homolku 
prvňáčků s žáky z pátých 
tříd. Tam děti společně vy-
tvářely ze spadaného listí 
stonožky. V závěru si za-
soutěžily o  nejdelší sto-
nožku. Odměnou jim byly drobné 
sladkosti a nově nabytá kamarád-
ství.  Zatím poslední formou spo-
lupráce mezi jednotlivými ročníky 
byla výroba vlaštovek z papíru žá-
ků 2. a 6. tříd. Při hodině výtvarné 
výchovy naučili šesťáci své mladší 
spolužáky skládat vlaštovku z papí-

ru a pak si společně prověřili v tě-
locvičně, zda jejich vlaštovky umě-
jí létat. Z vítězství se samozřejmě 
nejvíce radovali jen někteří, ale 
radost z dobře odvedené práce mě-
li všichni.

Kromě vzájemné meziročníkové 
spolupráce se žáci školy každoročně 
zúčastňují Dne válečných veteránů 
(11. listopadu) u památníku na Ho-
molce. Třeťáci zazpívali píseň Ach, 

synku, synku. Všichni, kdo přišli 
vyjádřit úctu a zavzpomínat na bý-
valé vojáky a bojovníky, byli poznat 
podle vlčího máku v klopě. Výchova 
k vlastenectví je samozřejmou sou-
částí školního vzdělávacího progra-
mu s cílem vytvářet a podněcovat u 
žáků kladný vztah a hrdost na zemi, 

v níž žijí. Zajímavou akcí byla listo-
padová přednáška Plzeň a sorela, 
mapující architekturu socialistic-
kého realismu v Plzni, v Českoslo-
vensku   i ve světě, která se uskuteč-
nila v budově školy v rámci cyklu 
Momenty introspekce. O přednášku 
ve škole, která nese charakteristic-
ké formy socialistického realismu, 
byl velký zájem veřejnosti a připra-
vil ji spolek Pěstuj prostor, z. s.

Posadit se do služebních vozidel 
místo do školních lavic a prohléd-
nout si jejich vybavení mohly dě-
ti na akci „Den s policií“. K vidění 
byla nejen zajímavá technika, auta 
s výstražnými majáky, ale i zbra-
ně. Nejvíce však zaujali cvičení psi, 
kteří jsou výborní stopaři a hledači 
drog. Žáci si vyzkoušeli v soutěžích 
tělesnou zdatnost, postřeh, znalos-
ti z dopravní výchovy, ale i hledání 
virtuálního pachatele. Za odměnu 
dostali upomínkové předměty a dá-
rečky. O čase a jeho běhu se mnoho 
zajímavého dozvěděli druháci na 
pořadu v Polanově síni, stejně jako 
třeťáci se na vycházce Plzní sezná-
mili s historií i současností svého 
rodného města.

A ti nejstarší a nejmladší? Žáci 
devátých ročníků se zúčastnili uni-
kátního festivalu vzdělání a práce 
pod názvem „Posviť si na budouc-
nost“ konaného v prostorách Depa 

2015, kde měli možnost získat uce-
lený přehled o možnostech studia 
a následného kariérního uplatně-
ní v Plzeňském kraji prostřednic-
tvím prezentací zástupců vybra-
ných středních škol, všech fakult 
ZČU a  zástupců zaměstnavatelů v 
regionu. Mohli komunikovat pří-
mo se studenty vybraných škol a 
dozvědět se více o svém budoucím 
studiu. Opravdu nádherná vánoč-
ní přání pro významné osobnosti 
z celého světa nakreslili žáci  7. a 
8. tříd, kteří se tak zapojili do akce, 
kterou pořádalo Hnutí Na vlastních 
nohou Stonožka.

A ti nejmenší? Naši prvňáčci ma-
jí za sebou více než dva měsíce ve 
školních lavicích. Naučili se mnoho 
nového, číst písmena, slova, věty a 
také počítat. Prohlubují si znalosti o 
podzimu, poznávají zajímavosti ko-
lem nás. Mají mnoho zájmů, které 
využívají v kroužcích a sportovních 
aktivitách ve škole i mimo ni. 

A tak na „dvacítce“ pomáháme a 
spolupracujeme. 

     
  Mgr. Ilona Jehličková

Naše 20. ZŠ si vzájemně pomáhá a spolupracuje
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• Problematiku autovraků značně kompliku-
je současná legislativa, která nedovoluje  své-
volné nakládání se soukromým majetkem, kte-
rým auto je. Přesto, po konzultaci s právníky  a 
s vědomím, že daný problém občany velmi zlo-
bí, v současné době připravujeme funkční ře-
šení a předpokládáme, že na jaře 2018 přistou-
píme k jeho realizaci a do očí bijící autovraky 
ze slovanských ulic zmizí.

• Ke kulturnímu domu Šeříková konstatuje-
me, že v posledních letech bylo do tohoto objek-
tu investováno celkem 21 mil. Kč, z čehož pou-
ze 13,3 mil. Kč bylo fi nancováno z rozpočtu MO 
P2. Zbývající část byla kryta z rozpočtu města 

Plzně a jsme rádi, že díky přispění města Plz-
ně mohla rekonstrukce tohoto legendárního za-
řízení proběhnout. Příští rok nás čeká úprava 
čelního vstupu budovy s rozšířením prostoru 
šaten. I na této etapě se bude z větší části podí-
let fi nančními prostředky město Plzeň.

• Dosavadní ztrátové hospodaření Šeříkov-
ky má své důvody. Bylo pořízeno nové vybave-
ní (stoly, židle apod.) a zrekonstruovaný pro-
stor je dnes větší a tudíž náročnější na údržbu 
i úklidy. Zároveň jsme se snažili držet poměr-
ně nízké  ceny pronájmů pro neziskové orga-
nizace a spolky působící na území našeho ob-
vodu. V neposlední řadě je potřeba přijmout i 

fakt že, stávající smlouva s nájemcem restau-
race a pořadatelem kulturních akcí byla uza-
vřena v roce 2013 a refl ektovala tehdejší stav 
Šeříkovky. Právě proto a vzhledem i ke skuteč-
nosti, že tato smlouva skončí v dubnu příštího 
roku, připravujeme zcela nový koncept jejího 
provozování. Vedení MO 2 o zamýšleném bu-
doucím vývoji proto informovalo zastupitele 
již v září 2017. V současné době probíhají jed-
nání s organizací vlastněnou městem Plzní a 
rozhodnutí učiní Rada MO P2  na svém prosin-
covém jednání.

vedení MO P2-Slovany

Doplňující informace k problematice autovraků a KDŠ

Kontrolní  výbor 
(KV) pokračoval v ro-
ce 2017 ve své činnosti 
podle schváleného plá-
nu práce odsouhlase-
ného zastupitelstvem 
MO Plzeň 2 - Slova-
ny. KV má 9 členů a 
jsou v něm  zástup-
ci všech politických 
stran, které uspěly v 
komunálních volbách 
v roce 2014 a  mají své 
zástupce v zastupitel-
stvu městského obvo-
du. KV vykonává čin-
nost, která mu přísluší ze zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb.

V roce 2017 tedy Kontrolní výbor 
řešil úkoly, kterými jej pověřilo za-
stupitelstvo MO2 a dále podněty 
občanů zejména v oblasti udržová-
ní pořádku v obvodě. KV se scházel 
pravidelně jedenkrát za měsíc a ty-
to podněty projednával a napomá-
hal hledat jejich řešení.  Podněty 
občanů se v roce 2017 zaměřily na 
některé dlouhodobé problémy, které 
občany obvodu tíží a na které opa-
kovaně upozorňovali. 

Uvedu zde některé případy, u 
nichž se podařilo věc posunout do-
předu.

Zaprvé to bylo řešení nedostateč-
ného označení ulic v obvodu. Zejmé-

na v okrajových 
částech městského 
obvodu chyběly ce-
dule s označením 
ulic, nebo byly tyto 
cedule ve špatném 
stavu. Na základě 
podnětu Kontrol-
ního výboru zajis-
til úřad doplnění a 
výměnu téměř 500 
kusů cedulí. 

Dále se kontrol-
ní výbor zabýval 
problematikou au-
tovraků. Na řadě 

míst v našem obvodu jsou dlouho-
době odstavené automobily, které 
již nepochybně nebudou sloužit své-
mu účelu. Tato vozidla pak zbyteč-
ně zabírají parkovací místa. Legis-
lativa bohužel nenapomáhá snadné-
mu odstraňování autovraků. Navíc 
se v každém městském obvodu při-
stupovalo k odstranění autovraků 
jiným způsobem.

Na podnět našeho Kontrolní-
ho výboru se podařilo přenést tu-
to problematiku k řešení na měst-
ské orgány. Bylo zdokumentováno, 
že vozidel, která vykazují známky 
autovraků,  je ve městě na 300.  Na 
jednání s vedením Správy veřejné-
ho statku za účasti zástupců všech 
městských obvodů byl dohodnut 

jednotný systém odstraňování au-
tovraků na celém území města Plz-
ně.  Kontrolní výbor bude celou si-
tuaci monitorovat a sledovat, zda 
dojde k zlepšení stavu, tj. zejména 
skutečnému fyzickému odstranění 
těchto vozidel.

Na přelomu října a listopadu pro-
vedli členové KV  kontrolu dětských 
hřišť a pískovišť a herních prvků v 
obvodu a zjištěné nedostatky předa-
li k odstranění na příslušná praco-
viště ÚMO Plzeň 2-Slovany.

Zástupci Kontrolního výboru se 
také společně se členy Komise pro 
bezpečnost a městské policie  zú-
častnili na začátku prosince 2017 
kontroly heren, které se nacháze-
jí na území našeho obvodu. Kont-
rola proběhla v nočních hodinách 
se zaměřením na přítomnost mla-
distvých.

Kontrolní výbor sleduje již dlou-
hodobě také hospodaření Kultur-
ního domu v Šeříkové ulici. Do KD 
Šeříková se v posledních letech in-
vestovalo přes 20 milionů korun 
na jeho přestavbu a modernizaci.  
Zdvojnásobila se kapacita velkého 
sálu s tím, že záměrem bylo dosáh-
nout lepšího využití KD s možnos-
tí pořádání větších kulturních ak-
cí, maturitních plesů apod. Za tím 
účelem byl jmenován i manažer, 
který měl lepší využití KD zajistit.   

Tyto záměry se však dodnes nepo-
dařilo zajistit a hospodaření se kaž-
dým rokem propadá do větší ztráty. 
Ta je pro rok 2017 plánována již na 
1,5 mil. Kč. 

 Na březnovém zastupitelstvu 
proto předseda KV požádal vedení 
ÚMO  Plzeň 2-Slovany, aby se touto 
situací zabývalo a předložilo zastu-
pitelstvu návrh řešení. Tím by mě-
lo být maximální využití KD Šeříko-
vá ke společenským akcím jak pro 
zájmové organizace, tak i pro akce 
komerčního charakteru s cílem do-
sáhnout alespoň vyrovnaného hos-
podaření.  

Vzhledem k dobíhající smlouvě o 
pronájmu, je také nutné řešit pod-
mínky nájemce pro další období.  
Vedení ÚMO Plzeň 2-Slovany se za-
vázalo předložit návrh řešení zastu-
pitelstvu MO Plzeň 2-Slovany na je-
ho prosincové schůzi.

Ze zprávy je zřejmé, že činnost 
Kontrolního výboru je rozmanitá a 
pestrá a KV se snaží všechny pod-
něty věcně řešit. 

Přejeme všem občanům našeho 
obvodu krásné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a úspěchů v 
novém roce jak v osobním, tak i v 
profesním životě.

Ing. Bohuslav Rada, 
předseda kontrolního výboru

Činnost kontrolního výboru Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2017

V letošním roce  je opět vyhlá-
šen dotační program Rekonstruk-
ce, oprava a výstavba sportovních 
zařízení, areálů a související infra-
struktury na území města Plzně.

Město   ve spolupráci s centrální-
mi obvody vytvořilo tento investič-
ní grant pro sportovní zařízení s cí-
lem fi nančně  podpořit  konkrétní 
projekty rekonstrukce, oprav či vý-
stavby sportovních zařízení, areálů 
a související infrastruktury nachá-
zející se na území   Plzně. Smyslem 
vyhlášení grantového programu 
je podpora především neziskových 
subjektů, které mají omezenou mož-
nost získat fi nanční prostředky z 
vlastních zdrojů a jež svými akti-

vitami zajišťují aktivní využití vol-
ného času občanů, především dětí 
a mládeže.

Žadatelem může být pouze organi-
zace vykazující na území města Plz-
ně sportovní činnost minimálně tři 
roky před podáním žádosti o podpo-
ru a za podmínky, že taková činnost 
je její hlavní, případně většinovou 
aktivitou, a která je zároveň vlast-
níkem sportovního zařízení, na je-
hož rekonstrukci opravu či výstav-
bu   o podporu žádá, nebo má takové 
zařízení v nájmu či výpůjčce na do-
bu nejméně 5 let ode dne vyhlášení 
tohoto dotačního programu. Žada-
telem však nemůže být organizace, 
která má takové zařízení v nájmu či 

výpůjčce od města Plzně.
Maximální výše poskytnuté pod-

pory jednomu subjektu může činit 
500 000 Kč. Nutnou podmínkou po-
skytnutí podpory je fi nanční spo-
luúčast žadatele či jiného třetího 
subjektu zajištěná žadatelem ve 
výši minimálně 15% poskytnuté 
podpory.

Kritérii hodnocení jsou priorit-
ně stav daného sportoviště (budo-
vy), úroveň technické přípravy pro-
jektu (studie – prováděcí projekto-
vá dokumentace) a priorita obvo-
du, kdy prioritou je myšlena míra 
formální podpory obvodu, na jehož 
území se sportovní zařízení nachá-
zí – v našem případě UMO Plzeň  

2-Slovany.
Žádost ( ke stažení na stránkách 

MMP v sekci granty a dotace ) je 
třeba podat nejpozději do 31.1.2018 
na Odbor školství, mládeže a tělo-
výchovy Magistrátu města Plzně, 
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. 
Samozřejmě je třeba příslušnou žá-
dost mít již podpořenou městským 
obvodem – v tomto případě MO Pl-
zeň  2-Slovany.

Místostarosta MO Plzeň 2-Slova-
ny a předseda Komise pro sport a 
mládež RMP       Roman Andrlík

Zastupitelka města Plzně
Eva Trůková

3. ročník grantu - rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení
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Pokud se někdy dostaneme do 
problémů, víme, že máme volat 
číslo 150 – hasiče. Ne každý ale ví, 
že kromě těch profesionálních mo-
hou a také pomáhají ti dobrovolní. 
Každá obec má za povinnost zřídit 
a udržovat akceschopnost jednot-
ky dobrovolných hasičů. 

MO Plzeň 2-Slovany má hned tři 
takové jednotky. V Božkově, v Hra-

dišti a v Koterově. Celkem je při-
praveno pomáhat 52 jejich členů. 
Zajistit a udržet akceschopnost 
znamená u členů zajistit lékařské 
prohlídky, potřebná školení a pra-
videlný výcvik. Udržovat jejich zá-
zemí – hasičské zbrojnice a v ne-
poslední řadě je vybavit technikou 
a potřebným materiálem. A to vše 
se musí také obnovovat. 

Z částky 1,5 
milionu korun, 
kterou MO Pl-
z e ň  2 - S l ova -
ny každoroč-
ně poskytuje 
na činnost ha-
sičů, se v roce 
2017 utratilo za 
ochranné po-

můcky – 170 tisíc korun 
a za obměnu vysoušečů 
to bylo 80 tisíc. Vysoušeče, 
které  byly pořízeny v roce 
2002, už postupně dosloužily 
a neprošly potřebnou revi-
zí. Proto byly nahrazeny no-
vými. Sice ne v původním 
počtu sedmi kusů, ale o to 
výkonnějšími. Zakoupen 
byl jeden kus typu Dan-

therm CDT 40 a jeden kus 
typu Master DH 44.  

Obvod investuje do svých hasičů

S koncem roku nastává ve většině bytových do-
mů čas odečtů vodoměrů ke zjištění spotřeb vo-
dy, které se využijí pro roční vyúčtování skuteč-
ných nákladů na vodné a stočné.

Množství dodávky vody do bytového domu je 
měřeno tzv. fakturačním měřidlem dodavatele 
(vodárny) a faktury za dodanou vodu hradí zpra-
vidla společenství vlastníků, bytové družstvo či 
vlastník domu. Jednou za rok pak proběhnou 
odečty bytových vodoměrů, což jsou tzv. poměro-
vá měřidla, a podle jejich výše se pak celkové ná-
klady rozpočítají na jednotlivé byty. Jenže součet 
náměrů v bytech se většinou nerovná celkovému 
dodanému množství vody od dodavatele. Jak to? 
Příčiny rozdílů mezi naměřenou hodnotou na 
patním vodoměru a součtem naměřených hodnot 
na bytových vodoměrech mohou být různé:

• individuální chyby jednotlivých vodoměrů,
• bytové vodoměry nemusí indikovat minimál-

ní odběry způsobené netěsností armatur (např. 
ukapávání kohoutků, protékání splachovacích 
nádrží apod.),

• časový rozdíl mezi odečtem patního vodomě-

ru a odečty bytových vodoměrů,
• úniky v domovním rozvodu (vypouštění vo-

dy při opravách, odkalování potrubí a zásob-
níků teplé vody, zkoušení požárního vodovodu 
apod.),

• nelegální odběr vody z domovního rozvodu 
vody,

• nesprávná montáž některých bytových vodo-
měrů.

Pokud je celkový rozdíl mezi součtem námě-
rů bytových poměrových měřidel a náměru na 
fakturačním měřidle do 20 %, lze považovat ten-
to rozdíl za normální. Rozdíl nákladů se pak při 
konečném vyúčtování promítne právě do jednot-
kové ceny za 1 m³, naměřený na poměrovém by-
tovém vodoměru.

Pokud jsou rozdíly veliké, je potřeba zkontro-
lovat možné úniky ve společných částech, ověřit 
platnost ověření vodoměrů, prověřit, zda ve spo-
lečných stoupačkách není nějaký neměřený od-
běr či se obrátit přímo na dodavatele s žádostí o 
kontrolu fakturačního vodoměru.

PŘEJEME VŠEM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ KLID-
NÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ 
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.

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

Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.Poradna správce nemovitostí Plzeňský servis s.r.o.

Rozúčtování nákladů na vodu v bytových domech

Jsme na konci roku 2017, stavební práce jsou z 
převážné části dokončeny a my se pomalu chys-
táme na rok 2018 (nejen). Zatím není schválený 
rozpočet obvodu a tudíž ani na něj navazující 
plán investic na příští rok.  Přesto bych vás rád 
seznámil s naší současnou projektovou přípra-
vou, abyste si mohli udělat představu o tom, ja-
ké stavby od nás můžete očekávat příští rok či v 
následujícím období.  

  Poté, co jsme letos získali územní rozhodnutí, 
bude do konce roku zpracována projektová do-
kumentace (PD) na stavbu rekonstrukce ulice 
Na Rychtě v Hradišti. V prvním pololetí příštího 
roku bude vydáno stavební povolení a je nejvýše 
pravděpodobné, že dojde i na vlastní realizaci. Bu-
de-li konstelace hvězd příznivá, mohlo by v příš-
tím roce dojít i na rekonstrukci vnitrobloku Fran-
couzská – Slovanská alej – Brojova, kde jsme ny-
ní zhruba v polovině procesu, tedy máme územní 
rozhodnutí a začínáme zpracovávat dokumentaci 
pro stavební řízení. Stavební povolení obdobně ja-
ko u předešlé akce bude v průběhu prvního polo-
letí roku 2018. A do třetice všeho dobrého začíná-
me projektovat světelné signalizační zařízení na 
křižovatce Malostranská – Květná. I této stavby 
byste se mohli dočkat v následujícím roce. Ale to 
ještě není vše. Poté, co jsme letos ukončili projek-

tovou přípravu a na jejím základě podali žádost 
o dotaci z IROP, byste se s největší pravděpodob-
ností měli v příštím roce dočkat cyklostezky Ko-
terov – Starý Plzenec, která je součástí připravo-
vané regionální trasy Plzeň – Brdy. 

V těchto dnech na základě dříve zpracovaných 
projektových dokumentací zahajujeme výběr do-
davatele staveb pro rok 2018. Kromě již uvedené 
cyklostezky do Starého Plzence musím zmínit re-
konstrukci vnitrobloku Chválenická – U Školky 
– Nepomucká – náměstí Milady Horákové, vnit-
robloku Koterovská 69 – 79 a práce na KD Šeří-
ková – V. etapa.       

Nedávno jsme obdrželi dokončenou PD na 3. 
etapu obytné zóny v ulici Na Výsluní na Bručné 
v úseku Chrpová – Ovesná. Stavební povolení 
bychom měli získat také v příštím roce, přičemž 
realizace přijde na řadu později.  Další naší při-
pravovanou stavbou je zázemí pro správce a ve-
řejné WC v areálu Božkovského ostrova, kde ny-
ní dokončujeme dokumentaci pro stavební říze-
ní, stavební povolení by mělo být vydáno opět v 
roce 2018. V Koterově jsme letos získali územní 
rozhodnutí na dostavbu a novostavbu hasičské 
zbrojnice na Koterovské návsi, v příštím roce 
budeme zpracovávat dokumentaci pro staveb-
ní řízení. V závěru letošního roku jsme zahájili 

projektovou přípravu ulice Do Zámostí na Bruč-
né v úseku od Nepomucké (u Hyundaie) po Fial-
kovou ulici. Jde o dokumentaci pro územní říze-
ní a jak je zřejmé, jsme teprve na začátku celého 
procesu. V prostoru pod Škoda sport parkem při-
pravujeme tzv. Malostranská jezírka, přičemž v 
příštím roce bude zpracována dokumentace pro 
územní řízení.  

Specifickou akcí, hodně medializovanou, je 
chystaná rekonstrukce Jiráskova náměstí. Ny-
ní jsme ve fázi zpřesňování studie na základě 
výsledků architektonické soutěže, v příštím ro-
ce se bude zpracovávat dokumentace pro územ-
ní řízení. A realizace se blíží – plánované ukon-
čení je do r. 2022.  

Jak je vidět z výše uvedeného, rozsah naší čin-
nosti je vcelku rozsáhlý a nyní bude záležet na 
výši fi nančních prostředků, které na jejich rea-
lizaci dostaneme z obvodního rozpočtu v příš-
tím roce, případně v následném období. Závě-
rem jen připomínám, že uvedené připravované 
akce nejsou kompletní, neboť nezahrnují inves-
tiční přípravu ostatních městských investorů na 
našem obvodu.  

Vladimír Černý,
Odbor majetku a investic

Pohled pod pokličku připravovaných investic v našem obvodu



Návrat dětí z prázdnin do 80. Ma-
teřské školy Vlnka byl radostný a 
děti se těšily na nové kamarády. Tří-
da Kapříků se naplnila předškoláky 
a děti s velkým zájmem zkoumaly, 
co je nového. Ve třídě Žabiček našli 
kluci i holky nové pracovní koutky 
a u Želviček  byl připraven velký 
hrací kout speciálně pro chlapce. 

Hned v září nám herci z Karlových 
Varů zahráli pohádku „O hloupém 
Honzovi“ a další pohádky na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Každá z 
nich přinesla dětem zážitky, o kte-
rých jsme si vyprávěly, malovaly ne-
bo si i zazpívaly naučenou písnič-
ku. Děti jako každý rok na podzim 
navštívily Knihovnu na Slovanech, 
prohlédly si nové knížky a poslech-
ly   několik čtených příběhů. Samy 
si vybraly knížku, kterou si půjčily 
a paní učitelka jim ji přečte. V pro-
jektu Čteme dětem pokračujeme ve 
spolupráci s 13. ZŠ, kdy nám páťá-
ci chodí 2x   měsíčně číst pohádky 
před spaním. 

Třída Žabiček se zase vydala do 
Centra robotiky, kde si procvičila 
pexeso na interaktivní tabuli, pra-
covala samostatně s tabletem a na-
učila se ovládat robotické berušky.   
Návštěva v centru se dětem moc lí-
bila. Už několik let spolupracuje-
me se sdružením „Motýl“. Každá 

pracovní dílna u nás ve školce nám 
přinese něco nového. Letos děti vy-
ráběly ježka a některé si  svého jež-
ka hned pojmenovaly. 

Naše školka se zapojila  do projek-
tu Zdravá 5, který je zaměřený na 
zdravou výživu. Návštěva koordiná-
torky s programem děti velice potě-
šila, a tak měly  možnost ochutná-
vat zdravou zeleninu a na svém ta-
lířku vykouzlit třeba klauna z mrk-
ve a květáku. 

Již několik let se také zapojujeme 
do projektu Knížkohraní, Tričko-
hraní a Obrázkohraní.  Děti si zdo-
bí trička, malují obrázky a pracují 

s knížkou. Obrázky pak zdobí pro-
story knihovny. 

A to už se říjen překulil do listo-
padu a nás čeká výlet do Svíčkárny 
v Liticích, kde si   vyrobíme svíčku 
pro rodiče. Podzim uteče jako voda 
a budeme se těšit na návštěvu čer-
ta s Mikulášem, pracovní dílnič-
ku s keramikou, vánoční poseze-
ní s rodiči a zpívání vánočních ko-
led se studenty z Církevního gym-
názia.  A co nás čeká dále, o tom se 
dočtete příště.

                         Iva Karásková, 
učitelka 80. mateřské školy

   

 

 

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 .   
 

                          

Ob1ané mají odtah autovraku ZDARMA. 
 
Majiteli vozidla vystavíme potvrzení o p4evzetí a zneškodn6ní autovraku.Podmínkou pro likvidaci zdarma je dodání   
kompletního vozidla /obsahuje všechny hl. skupiny – motor, p4evodovka, nápravy.... atd./ a jedná se o vozidlo 
kategorie M1, N1  nebo O .  

 

                 

 P4íjem autovrak=:   
                 PO – .T  :    6.30-  15.30 ,  PÁ :  6.30- 14.00 HOD 
                 Areál OSOH a.s. , Slovanská alej 32, PlzeJ / u kone1né st. tramvaje 1. 2-Sv6tovar   
                  

                 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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Vlnka se vlnila hlavně aktivitami dětí
Masarykova základní škola úzce 

spolupracuje s mateřskými škola-
mi v okolí a v období od února do 
dubna nabídne opět kurz „PŘED-
ŠKOLÁK“ pro děti, které v září 
příštího roku nastoupí do 1. roční-
ku. S pořádáním tohoto kurzu, kte-
rý je zdarma, škola začala úspěšně 
už vloni. Předškoláci se v něm při 
povídání, cvičení, zpívání a malo-
vání seznamují s novým školním 
prostředím a nenáročnou formou 
se připravují na vstup do základní 
školy. Kurz povede Mgr. Lucie Če-
chalová, školní speciální pedagog, 
a Mgr. Bohuslava Enžlová, učitel-
ka prvního stupně.

Smyslem celého kurzu je umožnit 
dětem pohodový a nekomplikovaný 
vstup do základní školy a zvládnu-
tí prvního učiva. A právě zápisy do 
1. tříd, které Masarykova základní 
škola plánuje na 6. a 7. duben 2018, 
pak děti  určitě hravě zvládnou.

Termíny kurzu úspěšný předško-
lák:   6. 2, 13. 2, 27. 2, 6. 3, 13. 3., 20. 
3., 27. 3, 3. 4. 2018 od 15:15 do 16:00. 
Uzávěrka přihlášek je do 19. ledna 
2018. Vyplněnou přihlášku, která je 
ke stažení na webu školy, odevzdej-
te v mateřské škole, kterou dítě na-
vštěvuje. Přihlášky budou k dis-
pozici i v samotných mateřských 
školách.

Úspěšný předškolák
má generálku



Konec října se v 17. MŠ Plzeň na 
Čapkově náměstí č.  4  nesl v duchu 
příprav na „Dušičkový a Halloween-
ský týden“. 

Děti se prostřednictvím pohád-
kových příběhů, lidových tradic a 
pranostik, her, říkanek a dětských 
písniček a výtvarných činností se-
známily s tématem smrti, povída-
li jsme si společně o tom, proč cho-
díme v období Dušiček na hřbitov 
a rozsvěcujeme svíčky a také proč 

se v tomto obdo-
bí  vydlabávají 
dýně. 

Dále se děti do-
zvěděly,  jak se 
říká svátku dý-
ní, duchů a stra-
šidel a v jakých 
zemích se slaví 
a nakonec jsme 
měli ve školce 
v úterý 31. 10. 
2017 halloween-
skou oslavu spo-
jenou s maškar-
ním rejem upí-
rů, kostlivců a 

jiných strašidel. 
Na přelomu října a listopadu se již 

po čtvrté konala celoškolní soutěž o 
„NEJ…podzimní nebo halloween-
skou dekoraci“. Rodiče společně s 
dětmi vyrobili nádherné a originál-
ní dekorace, které zdobí vstupní ha-
lu v naší školce. Děkujeme všem za 
účast v soutěži!

Za 17. MŠ Plzeň 
Mgr. Kateřina Matoušíková
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Dušičkový a Halloweenský 
týden v naší školce

Exkurze Španělsko 2017 nás nadchla
Ve dnech 17.- 24. září se téměř pa-

desát žáků Církevního gymnázia v 
Plzni se svými pedagogy zúčastni-
lo exkurze do Španělska. Svoji pouť 
začali zastávkou ve Francii - v ma-
lebné rybářské vesničce St. Jean 
de Luz, dále zamířili do San Sebas-
tiana na úpatí hor Monte Urgull a 
Monte Igualdo. Další den je čekalo 
bývalé hlavní město Kastilie Bur-
gos, rodiště španělského hrdiny El 
Cida. Cestou do Madridu zhlédli 
středověkou vesničku Covarrubias, 
středověké město Segovia s katedrá-
lou, zámkem el Alcázar, římským 
akvaduktem a synagogou.

Hlavním cílem exkurze byl be-
zesporu Madrid - návštěva galerie 

Prado, královského zámku el Esco-
rial, katedrály, stadionu Real Mad-
rid, který naši fotbaloví fanoušci 
velmi obdivovali, a další památky 
– radnice, Plaza Mayor, Puerta de 
Sol.... Každého snad nadchla pro-
hlídka jednoho z nejkrásnějších 
měst světa Toleda s kostelem sv. To-
máše ( obrazy El Greca) a dalšími 
pamětihodnostmi, ale i městečko 
Zaragoza. Poslední den všechny če-
kalo pobřeží Costa Brava, kde oku-
sili krátké koupání v moři, a výlet 
lodí do Tossy.

Exkurze přinesla studentům mno-
ho krásných zážitků.

          
Mgr. Milena Deglová

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

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

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

                 ¼  strany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)       2.500,- Kč 
                 ½  strany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)       5.000,- Kč 
               celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)      10.000,- Kč 

Církevní základní škola a střední škola Plzeň nabízí volná místa
 v kurzech realizovaných v rámci projektu Profesionální chůva dle NSK. 

Jeho cílem jeho je rozšíření nabídky programů v oblasti dalšího 
vzdělávání k profesním kvaliB kacím. 

Jedná se o kurzy Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
a Chůva pro dětské koutky. Probíhat budou probíhat v prostorách 

školy od ledna do května 2018.

Cena kurzů závisí na počtu účastnic, její podstatnou část tvoří cena 
zkoušky před autorizovanou osobou:

Chůva pro dětské koutky, 
   min. 5 účastníků: 5 500 Kč
   8 a více účastníků: 4 500 Kč

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, 
   min. 5 účastníků: 8 500 Kč
   8 a více účastníků: 7 000 Kč

Bližší informace na www.cisplzen.cz nebo na telefonu 739 644 776.



Od začátku školního roku se v Cír-
kevním gymnáziu v Plzni uskuteč-
nilo několik akcí, které měly za úkol 
podpořit všechny ty, kteří to myslí s 
němčinou vážně. Již v prvním týd-
nu školního roku odjela sexta A do 
tábora Kořen nedaleko Plané u Ma-
riánských Lázní na jazykový kurz. 
Je to již tradiční akce němčinářů, 
kde si studenti nenásilnou, a pře-
sto velmi intenzivní formou zopa-
kují dosavadní učivo němčiny 
a naučí se mnoho nového. Strá-
ví s celou třídou týden v příro-
dě, zároveň se učí ve třech deva-
desátiminutových blocích den-
ně v osmičlenných skupinkách 
a odpoledne si třeba zaběhnou 
orientační běh s německými 
úkoly. Letos  kurz oživil i rodi-
lý mluvčí Jürgen Ehrenmüller 
z Rakouska, který momentálně 
působí na PF ZČU v Plzni.

Hned následující týden se 
uskutečnil Církevním gymná-
ziem každoročně pořádaný výměn-
ný pobyt Plzeň – Bensheim v part-
nerské dívčí škole Liebfrauenschule 
Bensheim. Finanční dotaci na tuto 
akci poskytl Česko – německý fond 
budoucnosti. Žáci z vyššího gym-
názia vyrazili v pondělí 11. září  v 
doprovodu dvou učitelek německé-

ho jazyka Mgr. Petry Zítkové a Mgr. 
Lenky Prunerové  na dlouhou cestu 
do Hesenska v Německu. 

V úvodu pobytu se studenti vzá-
jemně seznamovali společnými hra-
mi ve škole, aby odbourali počáteč-
ní nervozitu, večer vyrazili na spo-
lečný bowling a ledy byly prolome-
ny. Čeští a němečtí studenti navští-
vili společně několik měst, zámků a 
muzeí. Určitě stojí za zmínku zámek 

Schwetzingen, kde obdivovali krás-
nou barokní zahradu francouzské-
ho typu. Po prohlídce v zámku  se 
oblékli do dobových kostýmů a na-
cvičili jednoduchou polonézu. Byl 
to opravdový zážitek..

Z německých měst studenti navští-
vili Heidelberg a Frankfurt nad Mo-

hanem. Ve Frankfurtu, „německém 
New Yorku“, se podívali na  vyhlíd-
kovou věž Main Tower nebo Goe-
the Haus – muzeum Johanna Wolf-
ganga Goetha. Poslední den si také 
vyzkoušeli výuku v německé škole 
a pak se svými německými přáte-
li vyrazili na „Stadtrallye“, kde  po 
odebrání mobilních telefonů muse-
li bez pomoci internetu zjistit zají-
mavé informace o Bensheimu. Zážit-

ků bylo hodně a loučení těž-
ké, ale všichni se už   těší, že 
na jaře opět své německé ka-
marády uvidí.

Třetí týden v září  se usku-
tečnila druhá výměna stu-
dentů, která je v Církevním 
gymnáziu také tradicí, ten-
tokrát z partnerského Gym-
názia v bavorském Mette-
nu. Naši školu navštívilo 
celkem 16 žáků a dva učite-
lé. Hostiteli byli naši žáci z 
tercie a kvarty. O program 

a německé kolegy se postarali Mgr. 
Vladislav Janouškovec a Mgr. To-
máš Kerndl. Navštívili např. Pra-
hu, Radyni nebo plzeňskou Tech-
manii a společně si užili třeba i gri-
lování na zahradě Církevního gym-
názia. Němečtí žáci se zajímali o to, 
jak vypadá výuka u nás v Česku, a 

také do ní byli v dalších dnech ak-
tivně zapojeni. Bylo to výrazné obo-
hacení na obou stranách.

 Na začátku října se vydali studen-
ti kvinty A se svými učitelkami Mgr. 
Lenkou Prunerovou a Mgr. Petrou 
Zítkovou do německého ekologic-
kého centra nedaleko Chamu LBV 
Zentrum für Mensch und Natur na 
jednodenní zážitkový program. Žá-
ci si vyzkoušeli ledňáčkovu stezku, 
prošli si řeku a vrbový labyrint, lo-
vili v tůni a v laboratoři zkouma-
li ulovené živočichy. Slovní zásoba 
sice někdy nedostačovala, ale stu-
denti si poradili a přírodu poznáva-
li všemi smysly.

 Všechny čtyři akce, které na 
Církevním gymnáziu proběhly, se 
opravdu vydařily. Tento školní rok 
na jaře budou ještě pokračovat oba 
výměnné pobyty. Na programu se již 
pilně pracuje.

Mgr. Petra Zítková, 
Petr Slavík, student 7.B
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Projekt Pohyb 1P rozhýbal předškoláky na Slovanech
 Zábavné dopoledne plné pohybu a 

dobré nálady. Tak by se dal ve struč-
nosti charakterizovat projekt Nada-
ce sportující mládeže s názvem Po-
hyb 1P. Ten se u dětí snaží probudit 
zájem o pohybové aktivity, ale také 
zjistit, jak na tom jsou dnešní děti 

předškolního věku v úrovni pohy-
bových dovedností.  

I díky podpoře městského obvodu 
Plzeň 2 mohl tým Pohyb 1P, v čele s 
mezi dětmi oblíbeným maskotem v 

podobě žabáka, letos navštívit hned 
jedenáct mateřských školek na Slo-
vanech. Dalšími významnými part-
nery projektu jsou např. Nadace RSJ, 
město Plzeň nebo Plzeňský kraj.

Počet zapojených plzeňských ma-
teřských školek v posledních letech 

strmě stoupá.  Za-
tímco v roce 2014 
se akce zúčastni-
lo 8 školek, o dva 
roky později jich 
už bylo třikrát víc 
(26 školek) a letos 
se do projektu za-
pojilo více než 40 
školek. Dohroma-
dy se v roce 2017 
projektu aktivně 
účastní na 1500 
dětí.

Děti si v prů-
běhu dopoledne 
formou jednodu-

chých a zábavných her pod odbor-
ným dohledem vyzkoušejí jednot-
livá cvičení. Po jejich vyhodnoce-
ní rodiče ještě tentýž den získáva-
jí výsledky obsahující mnoho uži-

tečných informací včetně přehledu 
o pohybových dovednostech svých 
dětí. Nechybí ani doporučení týka-
jící se vhodného stravování, nabíd-
ka pravidelných sportovních akti-
vit v místě bydliště a další podkla-
dy.  Po cvičení děti dostávají pamět-
ní diplom a další drobné dárky jako 

například refl exní pásky, které by 
měly přispět k větší bezpečnosti dě-
tí při pohybu venku.

Na závěr akce děti čekají setkání a 
besedy s vynikajícími současnými 
sportovci i legendami českého spor-
tu včetně olympijských medailistů. 
Mohou si prohlédnout medaile, po-
háry i další cenné sportovní artefak-
ty a sportovci se je svým příkladem 
snaží motivovat k zájmu o pohyb.

František Berka, předseda správ-
ní rady Nadace sportující mládeže, 
o projektu říká: „Jsme přesvědčeni, 

že rodiče by se měli ještě před vstu-

pem dítěte do základní školy dozvě-

dět o úrovni jeho pohybových doved-

ností a nutnosti kvalitního tělesné-

ho rozvoje. Nejlépe prostřednictvím 

sportu. Zároveň považujeme za nutné 

upozornit na možná zdravotní ohro-

žení včetně zákeřného dopadu nadvá-

hy či obezity.“

Na Pohyb 1P navazují Sportovní 
hry mateřských škol. Pro rok 2018 
chystá město Plzeň již třetí ročník 
této akce, která dětem umožňuje po-
znat atmosféru sportovních soutěží 
se vším, co k tomu patří.

Církevní gymnázium žije naplno němčinou


