
Na 1. etapu projektu obnovu 

a úpravu zeleně na náměstí Ge-

nerála Píky v Městském obvodu 

Plzeň 2 – Slovany přispěje město 

273,5 tisíci korunami. Prostřed-

ky budou uvolněny z Fondu ži-

votního prostředí města Plzně. 

Poskytnutí příspěvku schválili 

zastupitelé.

Projekt na oživení náměstí Gene-

rála Píky zpracovala Správa veřej-

ného statku města Plzně. Vzhledem 

k cenové výši a náročnosti je rea-

lizace sadové úpravy rozdělena na 

více etap a Městský obvod Plzeň 

2 – Slovany požádal o poskytnutí 

dotace z Fondu životního prostře-

dí města Plzně. 

„Nově upravené a oživené náměstí 
nabídne obyvatelům Plzně kultur-
ní prostor pro odpočinek. Zeleň ta-
ké přispěje k odclonění hluku z frek-
ventované Koterovské třídy a zlepší 
mikroklima místa,“ uvedl náměs-

tek primátora pro oblast dopravy a 

životního prostředí Petr Náhlík. 

„Mezi Koterovskou ulicí a bytový-

mi domy od ulice Částkova k bazé-
nu v posledních letech často dochází 
k vývratům stromů a pádům větví. 
Příčinou je historicky špatně zvole-
ná skladba dřevin, která odpovídá 
spíše výsadbě lesa. K tomu všemu 
dřeviny stárnou. Bylo potřeba rych-
le jednat,“ řekl starosta slovanské-

ho obvodu Lumír Aschenbrenner.

První etapa úpravy zeleně bu-

de zahrnovat kácení 18 vzrostlých 

stromů, které byly jednak nevhod-

ně umístěny, případně byly ve špat-

ném stavu, dále pak kácení men-

ších dřevin a drobnějších keřů. 

V rámci úpravy bude vysazeno 

26 kusů alejových stromů (javory, 

jilmy, břízy, jeřáby, muchovníky) 

a vytvořena dlouhá vlnovka z ke-

řových záhonů (nízké keře okras-

né květem i podzimním vybarve-

ním listů, celková plocha 420 m2) 

doplněná o jarní cibuloviny zejmé-

na narcisy. 

Dále bude provedena regenerace 

trávníků po nových výsadbách, od-

stranění stávajícího a instalace no-

vého mobiliáře.

informační Zpravodaj
Městského obvodu
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Vážení spoluobčané, 
v posledním čísle tohoto Zpravodaje byl můj 

„sloupek“ na téma hledání tolerance a úcty i k 

nositelům jiných názorů. Shodou okolností byl 

na téže titulní stránce i článek o zprovoznění zá-

vory u parkovacích míst u bazénu, včetně kon-

statování, že s takovým krokem (bez souvisejí-

cích řešení) vedení naší radnice nesouhlasí. 

S obdobným nesouhlasem se setkala u mnoha našich občanů i za-

váděná změna v nakládání s bioodpady.

Jsem rád, že v tomto případě mohu vedení města poděkovat, že 

vyšlo našim připomínkám vstříc. 

     Podrobnější informace naleznete v tomto Zpravodaji na str. 9.

Lumír Aschenbrenner starosta,

 MO Plzeň 2 - Slovany

XXVI. ročník
číslo 2
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Náměstí Generála Píky 
oživí nová zeleň

 Cyklostezka Koterov –  Cyklostezka Koterov – 
 Starý Plzenec: začínáme!     Starý Plzenec: začínáme!    
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V druhé polovině března byli na 

plzeňské radnici vyhlášeni nejlep-

ší sportovci města Plzně 2017 v ka-

tegoriích žactva a dorostu. Akci při-

pravila Nadace sportující mládeže 

ve spolupráci s městem Plzeň. Me-

zi oceněnými nechyběli ani zástupci 

z druhého plzeňského obvodu, kte-

rým přišel blahopřát i starosta Lu-

mír Aschenbrenner.

Vítězi ankety Nadace sportující 

mládeže Sportovec Plzně 2017 jsou 

v kategorii dorostu atletka Kateři-

na Skypalová a v kategorii staršího 

žactva plavec Tomáš Chocholatý (na 

společném snímku vpravo). Uděle-

na byla také Cena rektora Západo-

české univerzity v Plzni. Její drži-

telkou se stala Eliška Fajfrlíková, 

studentka Sportovního gymnázia 

Plzeň. Oceněni byli i další talento-

vaní jednotlivci a sportovní týmy, 

dále také trenéři.

Poděkování za dlouholetou a obě-

tavou práci s mládeží se dostalo tre-

nérovi házené Františku Egermai-

erovi. Ocenění pro plzeňskou Tre-

nérku roku mládeže převzala Lucie 

Plašilová (atletika). Do nejužší no-

minace nejlepších trenérů loňské-

ho roku patří ještě Miroslav Horák 

(jachting) a Jakub Ryba (atletika).

Podrobné výsledky ankety jsou 

zveřejněny na oficiální webové 

stránce Nadace sportující mládeže 

http://www.sportovecplzne.cz/.

Ocenění pro nejlepší sportovce Plzně roku 2017

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany

Starosta Lumír Aschenbrenner předává ocenění posádce TJ Lokomotiva Plzeň, 
kterou tvoří Jakub Dobrý a Tereza Dobrá.



Jednání ZMO dne 27. 3. 

2018 

ZMO přijalo celkem 19 

usnesení, z nichž vybí-

rám:

- souhlasilo s návrhy novel 

obecně závazných vyhlášek 

statutárního města Plzně:

          - č. 2/2004 o místním 

poplatku za užívání veřejné-

ho prostranství,

          - č. 22/2004 o místním po-

platku ze psů,

          - č. 11/2003 o místním po-

platku z ubytovací kapacity;

- schválilo dílčí závěrečný účet 

MO P2 – Slovany za rok 2017, účet-

ní závěrku MO P2 – Slovany za rok 

2017 a provedení operací fi nanční-

ho vypořádání městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany za rok 2017;

- schválilo stav účelových fon-

dů po fi nančním vypořádání roku 

2017 a rozpočet účelových fondů na 

rok 2018;

- schválilo poskytnutí dotace SK 

PLZEŇ 1894 z. s., Úslavská 76, 326 

00 Plzeň, na rekonstrukci sportov-

ního areálu SK PLZEŇ 1894, ve vý-

ši 1 milion Kč;

- souhlasilo s aktualizací Gene-

relu dopravy v 

klidu pro území 

spadající pod MO 

Plzeň 2 – Slova-

ny, přičemž k roz-

šíření zóny pla-

ceného parková-

ní dojde pouze 

za předpokladu, 

že současně bu-

dou v celé oblas-

ti zřízena i rezi-

denční parkovací stání pro místní 

obyvatele;

- schválilo uzavření Dodatku č. 1 

Smlouvy o partnerství a vzájemné 

spolupráci za účelem realizace pro-

jektu „Cyklostezka Koterov – Starý 

Plzenec“;

- souhlasilo se Strategickým plá-

nem města Plzně – návrhovou čás-

tí;

- vzalo na vědomí informativní 

zprávy:

          - Akce probíhající v roce 

2018 – dotace z mimorozpočtových 

zdrojů;

            - Činnost Finančního výbo-

ru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

02-03/2018;

          - Činnost Kontrolního vý-

boru ZMO Plzeň 2 – Slovany za ob-

dobí 02-03/2018;

únor 201222 duben 2018

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Slavnosti svobody Plzeň  3. - 6. května 2018 
Události odehrávající se na za-

čátku května roku 1945 si jako kaž-

dý rok Plzeň připomene Slavnost-

mi svobody, tradiční akcí s boha-

tým vojensko-historickým a kultur-

ním programem. Oslavy osvoboze-

ní americkou armádou se uskuteč-

ní od čtvrtka 3. do neděle 6. května, 

kdy vyvrcholí vzpomínkovým se-

tkáním u památníku Díky, Ameri-

ko!, kterému se po dvou letech vra-

cí jeho původní podoba.  Hlavnímu 

programu bude předcházet 1. květ-

na v lochotínském amfi teátru kon-

cert slavné kapely The Australian 

Pink Floyd Show s nesmrtelnou 

hudbou legendární kapely Pink 

Floyd v doprovodu nejmodernějších 

světelných efektů a animací.

Convoy of  Liberty, tradiční pře-

hlídka vojenských historických vo-

zidel s 200 kusy techniky, projede 

zhruba dvoukilometrovou trasu 

ze Sukovy ulice po Klatovské tří-

dě až do sadů Pětatřicátníků letos 

mimořádně v sobotu 5. května. 

Ve vzduchu ji přeletem doprovo-

dí nejen současné vojenské letou-

ny, ale i nejslavnější a nejlepší stí-

hací letadlo britského královské-

ho letectva za druhé světové války 

Spitfi re a Harvard, letoun z roku 

1943 sloužící k výcviku nových pi-

lotů USAAF v Texasu. Čelo konvoje 

včetně džípů s válečnými veterány 

bude pokračovat ze sadů Pětatřicát-

níků na náměstí Republiky, kde bu-

dou mít návštěvníci příležitost pro-

hlédnout si historická vozidla zblíz-

ka a setkat se s americkým a belgic-

kými veterány.

K atmosféře Slavností svobody 

patří dobové vojenské kempy. V 

parku za obchodním centrem Pl-

zeň Plaza se rozloží vojenské tábo-

ry 16. obrněné divize a Českoslo-

venské samostatné obrněné brigá-

dy. K vidění tady bude i dvoumíst-

né průzkumné letadlo Piper L4H 

a tábor RAF, britského královské-

ho letectva, jehož 100. výročí zalo-

žení si letos připomínáme a v ně-

mž za druhé světové války slouži-

lo 2 402 Čechů a Slováků.  Králov-

ské letectvo a navíc ženské pomoc-

né letecké sbory (WAAF) připome-

ne také kemp v prostoru U Zvonu, 

vedle Křižíkových sadů a Proluky, 

kde je pravidelně při 

oslavách v rámci pro-

jektu Plzeň 1945 před-

stavován život v táboře 

2. pěší divize a taky ci-

vilistů. Camp Raiders 

s expozicí americké 

pěchoty bude mít své 

stanoviště před kul-

turním domem Peklo, 

v němž zůstanou ote-

vřené dveře ojedinělé-

ho muzea Patton Me-

morial Pilsen se svý-

mi více než tisíci expo-

náty a fotografi emi vztahujícími se 

k americké armádě a událostem 2. 

světové války.

Součástí slavností bude jedinečný 

kulturní program, který Plzeň pře-

nese zpět do radosti z konce války 

a osvobození. Hlavní program na 

náměstí Republiky zahájí v pátek 

4. května nejlepší big band všech 

dob s více než 80letou historií, le-

gendární americký The Count Ba-

sie Orchestra, o jehož kvalitách vy-

povídá celkem 18 cen Grammy. Fol-

kové sobotní odpoledne bude hostit 

Nezmary a Big Band Klatovy, Cop, 

Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední 

době oblíbenou kapelu Jelen. Nedě-

le bude patřit Hrádeckému Big Ban-

du, kapele St. Johnny Blues a My-

dy Rabycad. V Křižíkových sadech 

oživí vojenské ležení folklor, swing, 

scénky s komentářem či ukázky mó-

dy a na pódiu amfi teátru za obchod-

ním centrem Plzeň Plaza se předsta-

ví folkoví a country muzikanti. 

Slavnosti svobody doprovází vzpo-

mínkové akty u jednotlivých pa-

mátníků a další speciální akce, me-

zi nimi 3. května Plzeňské rozhovo-

ry II na téma 100 let česko-americ-

kých vztahů s podtitulem Co nás 

spojuje, a výstavy.  Například ven-

kovní expozice ve Smetanových sa-

dech s názvem Muži generála Pier-

ce připomene 75. výročí založení 16. 

obrněné divize, která v roce 1945 

vstoupila do Plzně jako první jed-

notka americké armády.

Více informací o programu najde-

te na www.slavnostisvobody.cz

Plzeň rozzářil festival světla 
BLIK BLIK 

Čtvrtý ročník festivalu světla 
a umění ve veřejném prostoru 
BLIK BLIK se uskutečnil v pá-
tek 16. a v sobotu 17. března. 
Hlavní roli během festivalu hrá-
ly umělecké instalace českých i 
zahraničních tvůrců, kombina-
ce světel, zvuků, velkoplošné 
projekce a hravé interaktivní 
instalace.
Instalace si zájemci mohli pro-
hlédnout na trase mezi DE-
PO2015 a Masarykovou ško-
lou na Slovanech o délce asi 2 
km. Tři samostatné instalace 
byly umístěny v areálu Plzeň-
ského Prazdroje. Celkem v Plz-
ni vzniklo 13 instalací, z nich 
čtyři interiérové.  Dvě interié-
rové instalace byly umístěny v 
prostorách DEPO 2015, další v 
kostele Panny Marie Růženco-
vé na Jiráskově náměstí a čtvr-
tá v Papírně.
Festival BLIK BLIK se zároveň 
symbolicky připojil k oslavám 
100 let Československa. Pro tu-
to příležitost nechali organizá-
toři vytvořit speciální projekci 
do vodní mlhy. Součástí festi-
valu byla také světelná projek-
ce na Masarykovu školu nebo 
videomapping na gymnázium 
na Mikulášském náměstí.

Foto: Josef CINK jun. 
Photography 
(zveřejněno na FB 
Depo 2015)
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

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

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

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

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

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

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

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

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

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

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

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

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

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

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

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

bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím 

které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi 

na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního 

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

Nové refl exní vestičky pro mateřinky

Jednání RMO dne 28. 2. 2017

RMO přijala celkem 19 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „Cyklos-

tezka Koterov – Starý Plzenec“ s 

uchazečem, který předložil v zadá-

vacím řízení nejnižší nabídkovou 

cenu:

 EUROVIA CS, a.s., Národní 

138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, 

s nabídkovou cenou 11.744.217,07 

Kč bez DPH, tj. cena 14.210.502,66 

Kč včetně DPH;

- souhlasila s využitím pozemků 

v areálu kasá-

ren Světovar 

za účelem zří-

zení odstav-

né plochy pro 

parkování;

-  schváli -

l a  u z av ř e -

ní  smlouvy 

o dílo na do-

davatele stav-

by „Rekon-

strukce vni-

trobloku Chválenická – U Škol-

ky – Nepomucká – náměstí Mila-

dy Horákové“ s uchazečem, který 

předložil v za-

dávacím řízení 

nejnižší nabíd-

kovou cenu:

S I L B A 

s.r.o., Částko-

v a  1 9 7 7 / 7 3 , 

326 00 Plzeň, 

IČ: 26397242, 

s  n a b í d k o -

v o u  c e n o u 

2.923.980,84 Kč 

bez DPH, tj. ce-

na 3.538.016,82 

Kč včetně DPH;

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „KD Še-

říková – stavební práce V. etapa 

– přístavba“ s uchazečem, který 

předložil ve výběrovém řízení nej-

nižší nabídkovou cenu:

 SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 

155, 326 00 Letkov, IČ: 64358844, s na-

bídkovou cenou 5.745.432,16 Kč bez 

DPH, tj. cena 6.951.972,91 Kč včetně 

DPH;

- schválila „Pravidla pro pořádá-

ní zájezdů pro 

důchodce s tr-

valým bydliš-

těm na území 

městského ob-

vodu Plzeň 2 – 

Slovany“;

J e d n á n í 

RMO dne 14. 

3. 2018

RMO přija-

la celkem 13 

usnesení,  z 

nichž vybírám:

- schválila použití investičního 

fondu 17. mateřské školy, Čapkovo 

náměstí 4, 326 00 Plzeň, IČ: 70940631, 

ve výši 81.479,- Kč, na nákup nové-

ho elektrického sporáku od fi rmy 

IVO HOUSAR, Dukelská 253, 330 

21 Líně;

- souhlasila s prodloužením uli-

ce Strmá v k. ú. Božkov a doporu-

čila Zastupitelstvu městského ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany tento návrh 

ke schválení;

Duben – tzv. měsíc bezpečnosti a s 

ním spojené vlídnější počasí, které 

láká k častějším procházkám. Pro-

to se metodici prevence opět zamě-

řili na bezpečnost našich nejmen-

ších ratolestí v mateřských ško-

lách a uskutečnili  již páté pokračo-

vání projektu s názvem „Bezpečně 

na procházku“. 

Městská policie Plzeň se v mateř-

ských školách pravidelně věnuje do-

pravní výchově, kde se zaměřuje na 

bezpečné přecházení vozovky, upo-

zorňuje na důležitost používání cyk-

listické helmy a refl exních prvků. 

Dále si strážníci s dětmi vyprávějí 

o cestování autem, kde není opome-

nuto správné použití autosedaček, 

bezpečnostních pásů ale i chování 

během jízdy. Ve spolupráci s Odbo-

rem bezpečnosti, prevence krimina-

lity a krizového řízení MMP poskyt-

ne městská policie do konce školní-

ho roku na 500  refl exních vestiček 

do všech mateřských školek na úze-

mí města Plzně. Do každé třídy MŠ 

metodici prevence osobně předají 

dvě refl exní vestičky. 
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V Koterově byla oceněna nejlepší 
velikonoční nádivka

Již pátý ročník akce „Velikonoční nádivka“ se uskutečnil v neděli dne 1. dub-
na před hasičskou zbrojnicí v Koterově. Během Velikonoční nádivky dosta-
li příležitost ukázat své kuchařské umění všichni amatérští kuchtíci. Letos 
se do soutěže   zapojilo celkem 37 účastníků. Všechny vzorky ochutnala a 
zhodnotila porota v čele s místostarostou MO Plzeň 2 – Slovany Pavlem Ja-
nouškovcem. Vítězství nakonec patřilo paní Okrouhlé a její nádivce.
Kromě soutěže se návštěvníci akce mohli zastavit u několika stánků, pro 
děti byly zase připraveny ruční dílničky. Nechybělo ani pletení pomlázek, 
výstava domácího zvířectva nebo projížďky na koni.

Sté výročí vzniku samostatného 

československého státu si v Plzni 

připomeneme cyklem zajímavých 

událostí, jako je například výsta-

va 100PY - STO LET REPUBLIKY 

OČIMA PĚTI GENERACÍ, Histo-

rický víkend ve stylu první repub-

liky, 100. výročí narození slavných 

Plzeňanů - herce Miroslava Horníč-

ka a fotografa Viléma Heckela nebo 

opera Prodaná nevěsta pod širým 

nebem. Celoroční program vyvr-

cholí v říjnu velkolepými dvouden-

ními oslavami s tradičním vzpo-

mínkovým aktem u Památníku T. 

G. Masaryka, lampionovým Prů-

vodem světel centrem města nebo 

slavnostním setkáním na náměstí 

Republiky, které vyvrcholí společ-

ným zpěvem hymny a ohňostrojem 

v národních barvách. Mimořádně 

bude při této příležitosti vystaven 

originál hry Fidlovačka, psaný ru-

kou J. K. Tyla, s textem české národ-

ní hymny. Její počáteční slova „Kde 

domov můj“ se stala hlavním mot-

tem projektu.

Více informací o programu najde-

te na www.plzen2018.eu

Plzeň slaví jubileum 
republiky celoročně

Tak jako v minulých letech se mo-

hou v počátečních dnech května Pl-

zeňané i návštěvníci Plzně těšit na 

výstavu skalniček, květin a okras-

ných dřevin, kterou pořádá Alpi-

num klub Plzeň, z.s. na zahradě 

gymnázia na Mikulášském náměs-

tí. Na tomto místě se jarní výstavy 

konají již od roku 1978. 

Samotná výstava i prodej s ní spo-

jený se setkávají se značným ohla-

sem veřejnosti. Návštěvníci zde mo-

hou spatřit nejen běžné rostliny z 

trvalé výsadby, ale i četné vzácné 

exponáty rostlin, zapůjčené pro tu-

to příležitost členy klubu. Velký zá-

jem je i o prodej rostlin. Je to dáno 

jak zajímavým sortimentem prodá-

vaných rostlin, tak i nízkými cena-

mi, kterým nemohou konkurovat 

žádné z profesionálních zahradnic-

kých podniků v blízkém i vzdáleněj-

ším okolí. Důvodem je skutečnost, 

že prodávající členové Alpinum 

klubu pěstují rostliny pro radost 

a teprve v druhé řadě pro výdělek. 

Výstava s názvem Jaro v alpinu 

2018 se uskuteční od 3. do 11. květ-

na. Otevřeno bude denně od 9 do 

19 hodin, v sobotu 12.  května pak 

bude otevřen jen prodej do 12 ho-

din a vstup do prodeje bude tento 

den zdarma.

Podrobnosti na 

http://skalnicky-plzen.cz/

Jaro v alpinu 2018 už v květnu

�



      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 5 853 -1 167 Veterinární pé�e 269 268 1

Správní poplatky 1 330 1 823 -493 Komunikace 16 635 15 826 809

Poplatek ze ps� 900 986 -86 Cestovní ruch 710 499 211

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 1 607 -357 Vodní hospodá�ství 46 37 9

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 1 431 -231 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 13 490 13 490 0

Poplatek z dobývání nerost� 2 6 0 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln�ní pokladny 3 424 50 3 374

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 3 378 3 124 254

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 190 1 176 14

Neda�ové 8 240 8 655 -415 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 5 270 3 492 1 778

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 1 1 0 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 744 2 174 570

Pokuty všech odbor� 226 265 -39 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 675 814 -139 Komunální odpad 1 900 1 869 31

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 233 2 530 -297 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 50 2 48

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 12 911 12 298 613

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 34 -34 Komunální služby (WC) 452 360 92

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 4 -4 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 85 32 53

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 4 558 242 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 147 143 4

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 7 -7 Poh�ebnictví 85 30 55

P�íjmy z prodeje zboží 0 3 -3 �erpání ze SF 2 845 2 236 609

Odvody MŠ 215 215 0 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 45 049 41 750 3 299

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 0 80 -80 Volby, referendum 574 841 -267

Ostatní p�íjmy 90 144 -54 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 1 789 1 591 198

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 6 480 6 480 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 950 1 682 268

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 116 228 113 785 2 443 Místní zastupitelské orgány 6 910 6 348 562

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 114 076 114 991 -915

Použití vlastních fond� (+) 16 695 13 337 3 358 SOU�ET 121 903 109 318 12 585

  - fond rezerv a rozvoje 13 850 11 101 2 749

  - fond sociální 2 845 2 236 609

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -14 543 -14 543 0

 - p�evody na MMP -1 702 -1 702 0

 - FRR - finan�ní vypo�ádání -30 -30 0

 - fond sociální -12 811 -12 811 0 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 13 727 11 561 2 166

SOU�ET 135 630 134 773 861 Investi�ní výdaje 13 727 11 561 2 166

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2017 19 402

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2017 135 630 CELKEM výdaje 135 630 120 879 14 751

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2017 116 228 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 13 894

Ing. Miroslav N�mec

vedoucí odboru EaP

Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2017 k 31. 12. v tisících Kč

únor 20122 5duben 2018

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Historicky prv-

ní Noční běh pro 

Světlušku v Plzni 

se uskutečnil dne 

15. března a přilákal 

celkem 350 běžců. 

Dohromady se na 

vstupném vybralo 

okolo 125 000 Kč, kte-

ré budou použity na 

pomoc těžce zrakově 

postiženým. 

Zahájení běhu se 

konalo v areálu DE-

PO 2015 a běžci pak měli na výběr 

kratší 3 km, a delší 6 km trasy. Běže-

lo se za tmy a všichni zúčastnění tak 

měli na hlavách čelovky, které jim 

svítily na cestu. Společně tak běžci 

vytvořili světelný roj světlušek.

Běhů se zúčastnili i nevidomí běž-

ci. Jednoho z nich vedla například 

známá kajakářka Anna Kožíšková, 

což bylo její vůbec první tzv. traso-

vání. Běželi i další známé osobnos-

ti, například manželé Hejdovi nebo 

Dalibor Gondík.

„Na to, že se jednalo o první roč-
ník a ještě se současně v Plzni hrál 
fotbal i hokej, považuji toto číslo za 

úspěch a všem zúčastněným děkuji. 
Věřím, že jsme založili novou tradi-
ci a za rok se v Plzni opět sejdeme v 
ještě hojnějším počtu,“ komentoval 

noční Běh pro Světlušku Přemysl 

Filip, ředitel Nadačního fondu Čes-

kého Rozhlasu, který organizuje bě-

hy pro Světlušku po celé ČR.

Světluška je dlouhodobý projekt 

Nadačního fondu Českého rozhla-

su. Pomáhá dětem a dospělým s těž-

kým zrakovým postižením.

Zdroj: www.svetluska.net, FB 

Světluška - Nadační fond Českého 

rozhlasu

Noční běh pro Světlušku poprvé 
v Plzni  Zastupitelé města Plzně schválili    

vyhlášku týkající se systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídě-

ní, využívání a odstraňování komu-

nálního odpadu.  

Hlavní změna se dotkne vlastníků 

nemovitostí v širším centru měs-

ta, konkrétně jde o objekty u cel-

kem 75 ulic. 

Od 1. června 2018 budou smět 

vlastníci sběrné nádoby na odpad 

přistavovat  na chodník pouze v 

den svozu odpadu a poté je budou 

muset ze svozového 

stanoviště uklízet 

do svých domů, tedy 

na chodby či dvory, a 

to do 24:00 hodin té-

hož dne. 

„Nová povinnost se bude týkat ma-
jitelů nemovitostí v lokalitě geogra-
fi cky omezené řekami, železniční tra-
tí a areálem Škoda, tedy ulicemi An-
glické nábřeží, Tyršova, Borská, are-
álem Škodovky,“ přiblížil technic-

ký náměstek primátora Pavel Šin-

delář. Území je vymezeno z důvodů 

vysoké koncentrace lidí směřující 

do centrální části města za dopra-

vou, kulturními a společenskými 

akcemi, za návštěvou úřadů, ban-

kovních domů atd. V daném úze-

mí se pořádají velmi často kulturní, 

sportovní a hudební akce.  Význam-

ným důvodem je i úprava a vzhled 

centrální části města spojený s 

prestiží, zájmem a turismem.    

Hlavním důvodem změny je neu-

držitelná situace ohledně nepořád-

ku u popelnic zejména v oblasti ko-

lem Jižního Předměstí, ale i v dal-

ších částech širšího centra. Je běž-

né, že do několika hodin po vyve-

zení se u mnoha popelnic objevuje 

obrovské množství odpadků, které 

tam odkládají cizí osoby. 

Aby mohli majitelé nemovitostí 

lépe manipulovat s nádobou, a to 

hlavně v případě zúžených domov-

ních průjezdů, mohou nahradit ná-

doby o objemu 1100 litrů menšími 

o objemu 660 litrů nebo   až do ob-

jemu 120 litrů. 

 „Budeme k vlastníkům přistupo-
vat individuálně, s každým jsme při-
praveni se domluvit na tom, kam 
nádoby nejlépe umístit, zohledně-
ny budou technické možnosti i řeše-
ní jednotlivých budov,“ doplnil Pa-

vel Šindelář. 

Nová vyhláška má zlepšit čistotu města 

        
                                            
 

            OT po�ádá   24. ro�ník   ve�ejné cyklistické jízdy 
nejv�tší a nejmasov�jší  svého charakteru v západních �echách 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
trasy:     silni�ní     35, 60, 100, 150 km 
               horská     30, 55, 80 km  
               d�tská     15 km   
                 
start:     u Kamenného rybníka v Bolevci 
              6.00 – 9.00   hodin dlouhé trasy 
      9.00 – 11.00  hodin krátké trasy

cíl:      12.00 – 17.00 h v míst� startu 
 
 
odm�na:    diplom, suvenýr, samolepka 
 
 
startovné: dosp�lí  25 K�, d�ti do 10let 10 K� 
 
 
p�ekvapení: láhve, košíky, kód.zámky, �epice atd.

info:    mobil. : 725 290 782      
http:    www.nakolezplzne.cz                                
  
mail:    nakolezplzne@seznam.cz 

SSSeeezzznnnaaammmttteee   sss   pppooozzzvvvááánnnkkkooouuu   vvvšššeeeccchhhnnnyyy   cccyyykkkllliiissstttyyy   aaa   ppp���iiijjjeee���ttteee   sss   nnniiimmmiii   kkk   nnnááámmm   nnnaaa   aaakkkccciii    



Evropský den sousedů má 

mnoho podob. Letos se uskuteč-

ní opět o posledním květnovém 

víkendu, tedy 26. - 27. 5. 2018 a 

přidat se můžete i vy. 

Pozvěte své sousedy ke společ-

né večeři a registrujte se do 11. 

5. 2018 na e-mailu 

sousede@plzen2015.cz. 

Po registraci se stanete sou-

částí webové mapy večeří, bude-

te moci využít dárkový MAKRO 

šek a pokud budete chtít, může-

te vybírat z nabídky kapel, kte-

ré přijedou zahrát až před váš 

dům. 

Více se dozvíte na webu 

www.evropskydensousedu.cz.

Od roku 2014 je součástí EDS 

každoročně 2 000 sousedů na více 

jak 60 místech po celé Plzni. 

Spolu s návštěvníky sobotních 

programových ohnisek a neděl-

ních procházek je to 5 000 Plzeňa-

nů, kteří tradičně využívají po-

slední květnový víkend k hýčká-

ní sousedských vztahů. 
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Grilovačka, táborák 
nebo decentní posezení 

pod pergolou?

Koncem března došlo k rozsáhlej-

šímu kácení dřevin v prostoru ná-

městí Generála Píky, kterým byla 

zahájena celková úprava náměstí 

Generála Píky. 

Na základě dotazů veřejnosti 

chceme znovu informovat, co bylo 

příčinou tohoto kácení. 

Při výsadbě parku na náměstí Ge-

nerála Píky byla zvolena nevhodná 

skladba dřevin s mělkým kořeno-

vým systémem (nepůvodní doug-

lasky, smrky), navíc nekompoziční 

výsadba dřevin, která odpovídala 

spíš výsadbě lesa. 

Stromy rostly v zápoji, koruny by-

ly jednostranné, nepěkné. Z doug-

lasek, které tvořily většinu vzrost-

lých dřevin v místě, navíc běžně 

odpadávaly větve. Tím spíš dochá-

zelo ke snižování provozní bezpeč-

nosti dřevin. 

Při stále častějších větrných po-

ryvech docházelo k vývratům dře-

vin, což otevíralo skupiny pro dal-

ší nápor větru, a tím dál ke zhorše-

ní stability porostu. K tomu všemu 

dřeviny stárly a byly v místě neper-

spektivní. 

Protože parkem vede několik dláž-

děných cest a celý park je obklopen 

chodníkem, parkovišti a komuni-

kací, mohlo dojít k újmě na zdra-

ví a životě veřejnosti nebo na ško-

dách na majetku (parkování auto-

mobilů). 

Co dovede vítr v takových po-

rostech, nám předvedla i vichři-

ce, která zasáhla Českou republi-

ku dne 29. 10. 2017, při níž došlo na 

náměstí Generála Píky k vývratu 

tří douglasek (a nebylo to poprvé - 

viz foto 28. 03. 2016), naštěstí nedo-

šlo k žádnému zranění ani škodám 

na majetku. 

     Po kácení dřevin došlo k oka-

mžité výsadbě 26 ks okrasných stro-

mů. Ve druhé etapě úpravy náměstí 

Generála Píky dojde k další výsad-

bě 848 ks keřů a k výsadbě cibulo-

vin (plánováno na podzim 2018). 

Při úpravě parku bude zachována 

javorová alej podél parku, kterou 

tvoří 27 ks jedinců, na které bude 

realizován bezpečnostní řez – do-

jde k odstranění suchých a poško-

zených větví.

Úprava má za cíl zvýšit bezpeč-

nost veřejnosti při pohybu parkem, 

zlepšit rekreační využití parku, do-

přát veřejnosti vyšší estetický do-

jem z této plochy a zachovat funkci 

parku s jeho dalšími přínosy (hygie-

nická funkce, mikroklimatická). 

OŽP 

Informace o kácení dřevin na náměstí Generála Píky
Cyklostezka povede příjemným prostředím údolí Úslavy …

Pojďte se seznámit se svými sousedy!
www.evropskydensousedu.cz

26. 5.

27. 5.

sobota

neděle

Programová ohniska
Zážitkové programy

plzeňských neziskovek

Sousedské večeře

Komentované procházky

26. – 27. KVĚTNA 2018 PO CELÉ PLZNI

V minulém čísle jsem vás infor-

moval o přípravě stavby cyklostez-

ky, která by vás v budoucnosti mě-

la dovést až do Brd. Od té doby se 

událo mnohé, veskrze pozitivní. 

Tak za prvé, dostali jsme oznáme-

ní o rozhodnutí o přidělení dotace. 

Máme peníze a budeme tedy moci 

začít stavět. Za druhé, v první polo-

vině dubna bude podepsána smlou-

va o dílo s vybraným zhotovitelem 

– fi rmou EUROVIA CS a.s.. Vysou-

těžená cena činí 14,21 mil. Kč opro-

ti plánovaným 24,23 mil. Kč. 90 % 

bude hrazeno z prostředků EU, na 

zbývajících 10 % jsme spolu se Sta-

rým Plzencem obdrželi dotaci z Pl-

zeňského kraje. 

„Ve výběrovém řízení jsme tak sice 
neušetřili vlastní peníze, cena je ale 
velmi příznivá. A vedle toho si mys-
lím, že náš projekt cyklostezky, kte-
rá de facto spojí dvě města, může být 

jedním z pozitivních příkladů využi-
tí evropských prostředků.“ okomen-

toval stávající stav místostarosta 

MO Plzeň 2 - Slovany Jan Fluxa. 

Stavba je tedy na spadnutí. V závě-

ru března jsme navíc zahájili první 

přípravné práce, které spočívaly ve 

vykácení stavbě překážejících stro-

mů a vymýcení křovin, abychom 

stihli blížící se konec doby vegetač-

ního klidu, kdy jsou takovéto zása-

hy povoleny. Ve druhé polovině dub-

na bude vybranému zhotoviteli pře-

dáno staveniště a pak se již naplno 

rozjedou stavební práce. A to jak na 

území Plzně, tak Starého Plzence. 

Hraniční čarou mezi nimi je dálnič-

ní most nad údolím řeky Úslavy. A 

přijde září a s ním i otevření  nové 

cyklostezky. Taky se těšíte?  

       

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic        

Cyklostezka Koterov – 
Starý Plzenec: začínáme  



únor 201228 duben 2018

Jsou stavby povedené a nepovede-

né. K těm druhým patří stavba ka-

nalizace a vodovodu, kterou odbor 

správy infrastruktury MMP zahájil 

počátkem r. 2017 v Kaštanové ulici 

tady u nás na Slovanech. Dodavatel 

stavby, fi rma Robstav, rozjel staveb-

ní práce od dubna a nic nenasvěd-

čovalo tomu, že by mělo dojít k ně-

jakým komplikacím. 

Počátkem prosince, kdy byl ter-

mín dokončení a předání stavby ob-

jednateli, bylo všechno jinak. 

Kaštanová ulice spolu s okolím 

připomínala všechno jiné, jen ne 

dokončenou stavbu připravenou k 

předání. Stavební práce zde utich-

ly 19. prosince a od té doby fi rma 

přestala jevit jakýkoliv zájem o je-

jí dokončení. 

Přes opakované urgence zadavate-

le stavby se nic nezměnilo, a není 

proto divu, že jeho zástupcům došla 

trpělivost a zahájili proces vypově-

zení smlouvy. 

V úterý 27. března se uskutečni-

lo místní šetření za účelem zdo-

kumentování a převzetí doposud 

provedených prací. Pro nepřítom-

nost zástupce f. Robstav však ztra-

tilo smysl a uskuteční se v náhrad-

ním termínu. 

A jaký bude další postup? To zají-

má zdejší obyvatele, kteří jsou tím-

to stavem nejvíce postiženi. Po zdo-

kumentování toho, co již bylo pro-

vedeno, bude zpracována dokumen-

tace dokončení rozestavěné stavby. 

Ta by měla být k dispozici do kon-

ce května. Následovat bude výbě-

rové řízení a po podpisu smlouvy 

dojde konečně k dokončení této ji-

nak technicky nijak 

náročné stavby. 

Závěrem jen tolik, 

že dosud jsme se ve 

své praxi nesetka-

li s případem, aby-

chom museli z jaké-

hokoliv důvodu vy-

povědět smlouvu s 

prováděcí fi rmou. O 

tak mimořádnou si-

tuaci se jedná v tom-

to případě. 

  

Vladimír Černý, 

odbor majetku a 

investic        

Co se to děje v Kaštanové ulici? 
V plzeňských řekách proteklo již 

mnoho vody od doby, kdy jsme v 

rámci rekonstrukce vnitrobloku  

Francouzská – Krejčíkova - Kote-

rovská - Spojovací provedli i úpra-

vu posledně jmenované uli-

ce formou obytné zóny. Je-

jí systém spočívá ve společ-

ném pohybu chodců i vozi-

del v jediném komunikač-

ním prostoru.  

Již v době dokončení této 

stavby se ozývaly hlasy s 

tím, že mnozí chodci se zde 

necítí bezpečně a čím dál 

více požadují vybudování 

chodníku. Podpůrným ar-

gumentem byl i provoz zde 

umístěné mateřské školky. 

A protože tento požadavek s postu-

pem času stále sílil, přistoupilo na 

základě požadavku vedení obvodu 

město, v tomto případě Správa ve-

řejného statku, k záměru požado-

vaný chodník zde vystavět. Stane 

se tak už v letošním roce. 

Pro neznalé jen připomenu, že jde 

o tu komunikaci, kterou si mnozí z 

nás zkracují cestu z Francouzské 

na Koterovskou třídu. Pohledem 

do projektové dokumentace zjistí-

me, že chodník bude veden po stra-

ně mateřské školky, pouze na začát-

ku u nájezdu z Francouzské a pak i 

na konci u výjezdu do Koterovské, 

bude veden po druhé straně. Jeho 

povrch bude ze zámkové dlažby. A 

když už se zde bude kopat, ke změ-

ně dojde i v povrchu komunikace, 

kde stávající zámkovou dlažbu na-

hradí asfaltový povrch. Oproti sou-

časnému jednosměrnému provo-

zu zde bude nově zaveden provoz 

obousměrný. 

Spolu s tím se v tomto úseku zruší 

obytná zóna a dopravním značením 

se omezí rychlost na 30 km/h (zó-

na „30“). Ke zklidnění provozu bu-

de sloužit i 6 zpomalovacích prahů 

rozmístěných pravidelně po celém 

zmiňovaném úseku. Stavba chod-

níku i změna povrchu přilehlé ko-

munikace si vynutí i dílčí úpravy 

na stávajících inženýrských sítích. 

Bude se to týkat veřejného osvětle-

ní, kabelové televize a telefonních 

kabelů. V současnosti je dokonče-

na příprava stavby a probíhá výběr 

jejího zhotovitele. Vlastní stavební 

práce by měly proběhnout ve druhé 

polovině letošního roku. 

  

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic       

Chodník ve Spojovací ulici bude už letos 

KONÁNÍ SBĚRNÝCH DNŮ NA OBJEMNÝ ODPAD – 2018
MĚSTSKÝ OBVOD 2 – SLOVANY

NED�LE 18. b�ezna, 20. kv�tna, 15. �ervence, 16. zá�í, 18. listopadu 

�ÍSLO LOKALITA ULICE/UP�ESN�NÍ �AS 
P�ISTAVENÍ 

    kontejner �.1   

1  Še�íkova – u fotbalového 
stadionu 8:00 – 9:00 

2  Hradišt� – za kone�nou 
MHD 9:10 – 10:10 

3  Na Vyhlídce – Božkov 10:20 – 11:20 

4  Hluboká – u potravin 12:20 – 13:20 

5  St�ední cesta – k�ižovatka 
s Karafiátovou ulicí 13:30 – 14:30 

6  Jiráskovo nám�stí – 
bývalá to�na trolejbus� 14:40 – 15:40 

7  �apkovo nám�stí – vjezd 
k bývalé porodnici 15:50 – 16:50 

NED�LE 25. b�ezna, 27. kv�tna, 22. �ervence, 16. zá�í, 25.  listopadu 

�ÍSLO LOKALITA ULICE/UP�ESN�NÍ �AS 
P�ISTAVENÍ 

  kontejner �.2  

8  Pod Chalupami – Koterov 8:00 – 9:00 

9  U Jezu – Božkov 9:10 – 10:10 

10  Sladovnická – z Jiráskovy 
ulice 10:20 – 11:20 

11  Sporná – Plze�ská cesta 12:20 – 13:20 

12  Do Zámostí – autosalon 
Hyundai 13:30 – 14:30 

13  Táborská x Úslavská – 
hala LOKO 14:40 – 15:40 

    

D�LEŽITÉ UPOZORN�NÍ 

UVEDENÉ �ASY JSOU ORIENTA�NÍ !!! 

PO NAPLN�NÍ KONTEJNERU SE IHNED ODVÁŽÍ A NEBUDE JIŽ ZP�T P�ISTAVEN ! 

Službu�zajiš�uje�spole�nost��istá�Plze�,�www.cistaplzen.cz�

Již letos se zde budou chodci 
na novém chodníku cítit mno-
hem bezpečněji. 

Tak takhle to vypadá v Kaštanové ulici od prosince mi-
nulého roku. Místní nejvíce zajímá, jak dlouho ještě? 



Pro odkládání menšího a drobného 

kuchyňského a malého množství za-

hradního odpadu byly ve městě Plz-

ni rozmístěny hnědé nádoby o obje-

mu 240l, dále měli občané města mož-

nost zdarma odvézt větší množství bi-

oodpadu do sběrných dvorů (převážně 

odpad ze zahrad), popř. na některých 

městských obvodech do velkoobjemo-

vých kontejnerů. 

Zajímavostí je, že v roce 2016 odevzda-

li občané města více než jednu čtvrtinu 

všech bioodpadů vyprodukovaných na 

území města Plzně do sběrných dvorů. 

Vzhledem k tomu, že hnědé popelnice 

hlavně v oblasti s převážnou zástavbou 

rodinných domů a rekreačních objektů 

se jevily jako nedostačující a přicháze-

ly ze strany občanů na jejich malý ob-

jem stížnosti, byl vypracován pro město 

ze strany společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. 

projekt Optimalizace svozu bioodpa-

dů na území města Plzně, který měl za 

úkol navrhnout jednotný plně funkční 

systém sběru bioodpadů pro celé území 

města, který bude zároveň odpovídat 

potřebám konkrétního území.

Tento nový systém sběru bioodpadů 

rozdělil od 1. 1. 2018 město Plzeň na dvě základ-

ní zóny, na zelenou a červenou. V červené zóně, 

kde převládá zástavba bytových domů, je zacho-

ván nádobový sběr, protože je zde produkce ku-

chyňských bioodpadů konstantní po celý rok, 

tedy nedochází zde k sezónním výkyvům pro-

dukce bioodpadů. 

V zóně zelené, kde převládá zástavba rodin-

ných domů a rekreačních objektů, vzniká vyš-

ší produkce bioodpadů s významnými sezón-

ními výkyvy díky odlišné struktuře bioodpadu 

na zahradách (posekaná tráva, větve, listí atd.), 

jsou v pravidelných intervalech dle harmono-

gramu přistavovány velkoobjemové kontejnery 

na konkrétních stanovištích vždy od 10h do 18h 

(v měsících červen až září v prodlouženém čase 

od 10h do 20h). 

Aby nedocházelo k odkládání jiného odpadu 

než biologického (např. pneumatiky, objemný 

odpad, stavební suť, apod.), bude u velkoobjemo-

vých kontejnerů přítomna obsluha společnosti 

Čistá Plzeň, s.r.o., která bude dohlížet na kvali-

tu shromažďovaného bioodpadu. 

Další výhoda přítomnosti obsluhy bude, že v 

okamžiku, kdy se aktuální kapacita velkoobje-

mových kontejnerů bude blížit ke své hranici, 

zavolá obsluha na dispečink společnosti Čistá 

Plzeň, s.r.o., aby byl operativně přivezen prázd-

ný kontejner, čímž bude zajištěna mož-

nost odložit bioodpad po celou avizova-

nou dobu přistavení velkoobjemového 

kontejneru.

K novému systému svozu bioodpadů 

začaly ze strany občanů přicházet při-

pomínky a podněty. Tyto podněty byly 

v měsíci lednu a únoru shromažďová-

ny a vyhodnocovány.

Dne 8. března 2018 byla předložena 

Radě města Plzně a po té i Zastupitel-

stvu města Plzně informativní zpráva, 

která měla za úkol informovat zastupi-

tele o tom, jak je nový systém navržen. 

Po zvážení všech pro a proti a ve sna-

ze vyjít vstříc občanům, bylo následně 

rozhodnuto, aby v rámci již nastavené-

ho nového systému byly umístěny ná-

doby na bioodpad i do zelených zón, 

tedy do oblastí s převážnou zástavbou 

rodinných domů a byla rozšířena do-

ba přistavení velkoobjemových kon-

tejnerů v letních měsících. V měsí-

ci dubnu budou nádoby na bioodpad v 

těchto zónách umístěny na vybraných 

stanovištích tříděného odpadu (papír, 

sklo, plast).

Zůstává také možnost komerčního ob-

jednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti 

Čistá Plzeň, s.r.o. za daných podmínek a přísluš-

nou úhradu dle ceníku (lze objednat i svoz na za-

volání). V případě zájmu o „vlastní“ nádobu je 

nově od 1. 4. 2018 možnost bezplatného náj-

mu nádoby o objemu 240l na bioodpad (hra-

zen bude pouze vlastní svoz nádoby dle ceníku 

společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.). Tato možnost pla-

tí pouze pro plátce, kteří mají řádně uhrazen po-

platek za komunální odpad pro dané období na 

území města Plzně.

Více informací, nejen o svozu bioodpadů, na-

leznete na internetových stránkách 

https://odpady.plzen.eu/.
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Rozšíření nového systému svozu biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů na území statutárního města Plzně

Akce pro děti: Kdo si vystřihne letáček, přijde 
do pokladny, dostane jednu dětskou vstupenku 
zdarma v doprovodu jedné platící dospělé osoby.
 

Harmonogram svoz� biologicky rozložitelných komunálních 
odpad� pomocí velkoobjemových kontejner� 

Velkoobjemové kontejnery budou p�istavovány po�átkem 
vegetativního období v ur�ený den, vždy nejdéle od 10:00 do 

18:00, v m�sících �erven až zá�í v prodlouženém �ase od 10:00 
do 20:00, a budou pravideln� p�istavovány až do konce m�síce 

listopadu. 

m�stský obvod stanovišt� svozový 
den 

sudý / lichý 
týden 

Plze� 2 - 
Slovany   pond�lí   

Božkov Božkovské nám. pond�lí L 
Vyšehrad Velenická x Je�ná pond�lí S 
Slovany Jiráskovo nám. pond�lí L 
Slovany Srázná pond�lí S 

Slovany Plze�ská cesta x 
Sporná pond�lí L 

Hradišt� U Hamru x Na Rycht� pond�lí S 
Bru�ná Do Zámostí (Hyundai) pond�lí S 

�echurov St�ední cesta x 
Karafiátová pond�lí L 

�echurov Mezi Ploty x Spole�ná pond�lí S 
Koterov Pod Chalupami pond�lí L 
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z projektu
Po diskusích nad projektem s obyvateli Slovan, 
uskutečněných v uplynulém roce, se architekti 
vrhli do další práce na architektonické studii. 
Absolvovali řadu jednání s širokým spektrem 
aktérů, kteří mají na fungování Jiráskova 
náměstí vliv a zájem, počínaje městskými 
organizacemi a odbory, přes orgány státní 
správy a konče jednotlivými partnery projektu 
— Klášterem dominikánů, Masarykovou 
základní školou v Plzni či spolkem Pěstuj 
prostor. Pečlivá příprava by měla zamezit 
pozdějším neplánovaným změnám nebo 
časovým prodlevám a celkově usnadnit další 
průběh projektu. K významnějším posunům 
došlo v řešení dopravní situace, uspořádání 
klášterní zahrady a pojetí prostoru před školou. 
Zároveň bylo detailněji rozpracováno řešení 
zeleně. Změny architekti představí veřejnosti 
během plánovaného setkání 17. května.
Shrnutí veřejných diskusí s architekty, 
upořádaných v loňském roce, naleznete na 
stránkách Nadace Proměny Karla Komárka 
a Jiráskova náměstí.

z akcí
Jak pracuje architekt
S náročnou rolí architekta a s požadavky 
zadání při navrhování veřejného prostoru 
se v lednu a únoru pokoušely vypořádat dvě 
desítky žáků 5.—9. třídy Masarykovy základní 
školy. Zamýšleli se nad tím, jak zlepšit prostor 
před jejich školou, aby ho mohli intenzivněji 
využívat. Současně museli respektovat nároky, 
které jsou na úpravy kladeny ze strany úřadů 
a investora. Na základě svých postřehů 
a nápadů pak zkusili prostranství před školou 
sami navrhnout a zakreslit do připravených 
plánů. Dílnu s názvem Jak pracuje architekt 
pro žáky uspořádal atelier re:architekti ve 
spolupráci s Masarykovou základní školou, 
spolkem Pěstuj prostor a Nadací Proměny 
Karla Komárka. Dvoudílný workshop vyvrcholil 
prezentací dětských návrhů pro přítomné 
architekty a spolužáky. Během letošního 
Evropského dne sousedů, 27. května, se s jejich 
nápady bude moci seznámit v rámci širšího 
programu i veřejnost, a to v podobě výstavy 
v parku před kostelem Panny Marie Růžencové 
na Jiráskově náměstí.

Workshop Jak pracuje architekt
/ foto: archiv nadace

Proměny Jiráskova náměstí 
a klášterní zahrady v Plzni

město / Plzeň
projektový zpravodaj
duben 2018
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
 → Chystáme další setkání nad studií
 → Předškolí podle malých architektů a další 

projektové akce
 → Svátek školních zahrad poprvé v Česku 

5

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 / Dokončení stavby, otevření
Architektonický workshop pro žáky Masarykovy ZŠ / foto: archiv nadace

Sejdeme se na Jiráskáči
Kromě sousedského dne bude i letos přípravu 
obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady 
na Slovanech doprovázet řada aktivit s cílem 
vtáhnout do projektu místní obyvatele. Určitě 
si nenechte ujít oblíbený Víkend otevřených 
zahrad o druhé červnové sobotě a neděli. 
Začátek září opět přinese tvůrčí a sportovně 
laděné odpoledne nazvané Jiráskovo náměstí 
žĳe. Na pořádání akcí se podílejí spolek Pěstuj 
prostor, Masarykova základní škola, Klášter 
dominikánů Plzeň a řada dalších místních 
organizací. Pokud se chcete k pořadatelům 
přidat, napište na info@pestujprostor.cz.

obnova jiráskova náměstí
a klášterní zahrady
v plzni
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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/NadacePromeny 
www.instagram.com/nadace_promeny

Pozvánka na setkání 
s architekty

 → 17. května od 16:30 
sraz před Masarykovou ZŠ 
na Jiráskově náměstí

Všechny zájemce zveme na další ze série 
setkání architektů s veřejností nad vývojem 
projektu obnovy Jiráskova náměstí v Plzni.

Akci společně pořádají městský obvod 
Plzeň 2 — Slovany, spolek Pěstuj prostor, 
Masarykova základní škola a Klášter 
dominikánů Plzeň ve spolupráci s atelierem 
re:architekti, Nadací Proměny Karla 
Komárka a městem Plzeň.

novinky z nadace
Svátek školních zahrad poprvé v Česku
Ve školách a školkách po celém světě se 
každoročně v květnu slaví Měsíc školních zahrad. 
Letos poprvé přichází i k nám. Jeho smyslem je 
pobídnout školy, aby svým žákům umožnily trávit 
více času venku, aby propojily teorii s praxí, vrhly 
se do vědeckého zkoumání, tvořily, nebo třeba 
uspořádaly společné setkání pro školní komunitu. 
Zapojit se může každá škola, od mateřské 
po střední. Inspiraci, včetně nové publikace 
s desítkami aktivit, které jde realizovat právě na 
školní zahradě, přinášíme na stránkách 
www.mesicskolnichzahrad.cz.  

Exkurze do školních zahrad 2018
Hledáte inspiraci, jak by mohla vypadat dobře 
fungující školní zahrada? Rozhodli jste se 
zahradu obnovit, ale nevíte, odkud přesně začít 
nebo jak v načaté práci pokračovat? Chcete 
být s dětmi na zahradě častěji a zajímá vás, 
jak některé aktivity přenést ven? Na každou 
z těchto tří otázek se pokusíme odpovědět jednou 
z exkurzí, zaměřených na inspiraci, metodiku či 
využití školní zahrady. Akce jsou určeny hlavně 
ředitelům a učitelům mateřských škol, ale zajímat 
mohou také zřizovatele či aktivní rodiče. Více na 
stránkách nadace.

věděli jste, že?
Atelier re:architekti zapracoval na přání 
Masarykovy základní školy do studie obnovy 
Jiráskova náměstí zpevněnou půlkruhovou 
plochu s otiskem cestovatelských dobrodružství 
legendárního spisovatele a světoběžníka 
Miroslava Zikmunda, který školu jako žák 
navštěvoval. Na konkrétním ztvárnění by měli 
architekti spolupracovat s výtvarníky. 

zeptali jsme se
místostarosty městského obvodu 
Plzeň 2 — Slovany Jana Fluxy 

Na posledním setkání s občany se hodně 
hovořilo o potřebných dopravních opatřeních, 
která by navazovala na plánované úpravy 
Jiráskova náměstí. Co je v této věci nového? 

„Na březnovém jednání zastupitelstva 
městského obvodu se projednávala aktualizace 
Generelu dopravy v klidu. To je základní 
koncepční dokument, který řeší parkování 
v celé Plzni. Nově se v rámci této aktualizace na 
Slovanech počítá s rozšířením zón placeného 
parkování až po ulici Slovanskou alej, Jiráskovo 
náměstí nevyjímaje. Chtěl bych ale zdůraznit, 
že jsme toto zpoplatnění podmínili paralelním 
zavedením rezidenčních zón v celé oblasti. Tím 
sledujeme cíl, po kterém mnoho občanů na 
Slovanech již delší dobu volá, a který potvrdila 
i poslední veřejná debata v Masarykově 
základní škole — aby byla v celé oblasti zřízena 
parkovací místa vyhrazená jen pro místní 
obyvatele. Zastupitelstvo také požádalo vedení 
města Plzně o maximální zintenzivnění příprav 
nových parkovacích objektů. A sami chceme 
jít v tomto smyslu příkladem. Začali jsme totiž 
prověřovat možnost vybudování parkovacího 
objektu v areálu Sokola, a to jak po technické, 
tak majetkoprávní stránce. Jsme sice úplně na 
začátku, nicméně probíhající jednání jsou velmi 
konstruktivní a vstřícná.“

Park na Jiráskově náměstí
/ foto: archiv nadace

Exkurze do školních zahrad 
/ foto: Jan Slavík, archiv nadace
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Městská policie Plzeň ve spolu-

práci s Městským obvodem Plzeň 

2 připravila již po třetí bezpečnost-

ně preventivní projekt, který se za-

měřuje na vzdělání široké veřejnos-

ti z řad seniorů a osob ZTP. Projekt 

odstartoval 13. února na slovanské 

radnici.  

Slavnostního přivítání studentů 

- seniorů na zahájení „Plzeňské se-

nior akademie“ se  zúčastnil velitel 

Městské policie Plzeň PhDr.  Mgr. 

Karel Mach, MSc., MBA. společně  

s místostarostou městského obvo-

du Plzeň 2 - Slovany Romanem An-

drlíkem.  Úvodní přednáška byla vě-

nována činnosti Městské policie Pl-

zeň. Přítomní se dozvěděli informa-

ce o historii městské policii, sezná-

mili  se s jejími základními úkoly a 

novou strategií. Přednášku na dané 

téma vedla metodička prevence kri-

minality Andrea Vlčková   společně 

s Bc. Karlem Zahutem. 

V rámci Senior akademie   účast-

níci projektu vyslechnou přednáš-

ky na téma například nebezpečí na 

prodejních akcích, bezpečně v sil-

ničním provozu nebo základy prv-

ní pomoci. Část programu se skládá 

také ze čtyř exkurzí, během kterých 

senioři navštíví útulek pro zvířa-

ta v nouzi, operační středisko HZS 

Plzeňského kraje nebo požární sta-

nici. Senior akademie trvá až do 5. 

června 2018

Ani po náročném začátku břez-

na, kdy jsme pro seniory připravo-

vali bál,   jsme si  neoddechli. Hned 

za týden totiž  následovala výroční 

členská schůze, kterou pořádáme 

každoročně, abychom zhodnotili 

svoji práci za 

uplynulý rok. 

Měli jsme vel-

kou radost z 

toho, že přišlo tolik lidí, zcela za-

plněný byl sál kulturního domu v 

Šeříkovce.

Velkou radost nám udělal náš 

pan starosta a senátor Ing. Lumír 

Aschenbrenner. Je jistě velmi za-

městnaný, a přesto si našel čas a 

přišel nás pozdravit. Má pochopení 

pro naši práci, kterou děláme pro 

všechny seniory obvodu, a toho si 

velice vážíme. 

Díky také patří i ostatním pra-

covníkům  obvodu Slovany. Schů-

ze pokračovala zprávou předsedy, 

výsledky hospodaření, členy jsme 

také seznámili s novými Stanova-

mi a končili jsme přehledem ak-

cí na letošní rok. Radost a potěše-

ní nám udělalo kulturní 

vystoupení Meteláčku a 

harmonikářů ze školy ve 

Chválenické ulici.

Vážení přátelé a naši příznivci! 

Členové výboru svoji práci dělají 

rádi, hlavně když vidí, že se seni-

oři usmívají a jsou šťastni. A to je 

náš hlavní úkol. 

Co říci závěrem? Držme se slov 

Karla Čapka, který říká: „Nejkrás-

nější na světě nejsou věci, ale chví-

le, okamžiky, vteřiny.“

Ševčíková Ludmila, 

členka výboru

Naši senioři bilancovali 

Odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 

2 – Slovany informuje důchodce s trvalým poby-

tem na území městského obvodu Plzeň 2 – Slova-

ny, že z důvodu velkého počtu zájemců o zájezd 

do Prahy (zahrady pod Pražským hradem) dne 

06. 06. 2018 bude tento zájezd zrealizován ještě 

jednou, a to 05. 06. 2018. 

Z důvodu velkého počtu zájemců o zájezd do 

Klášterce nad Ohří dne 19. 09. 2018 bude rovněž 

tento zájezd opakován dne 25. 09. 2018. Je možné 

podávat přihlášky na tyto nově zařazené zájezdy 

stejně jako na zájezdy ostatní. 

V případě, že nebudou nově zařazené zájezdy 

obsazeny přednostními zájemci, budou na tyto 

zájezdy zařazeni náhradníci, kteří se přihlásili 

na původní zájezdy a projevili zájem o zájezdy 

v nových termínech.

     Na základě usnesení Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany č. 34/2018 ze dne 28. 02. 2018 do-

šlo od 01. 03. 2018 ke změně Pravidel pro pořádá-

ní zájezdů pro důchodce s trvalým bydlištěm na 

území MO Plzeň 2 – Slovany. Dle těchto nových 

pravidel neplatí podmínka trvalého pobytu v pří-

padě, kdy jeden z manželů má trvalé bydliště mi-

mo území MO Plzeň 2 – Slovany, avšak oba man-

želé žijí ve společné domácnosti na území MO 

Plzeň 2 – Slovany. Dále je možné účast na zájez-

du nabídnout i důchodcům s trvalým bydlištěm 

mimo území MO Plzeň 2 – Slovany v rámci měs-

ta Plzně, pokud 7 pracovních dnů před konáním 

zájezdu není naplněna kapacita zájezdu.

Nabídka zájezdů:

1. ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV

Termín: 25.04.2018

Cena: 305,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

2. JAK VZNIKÁ PORCELÁN (NOVÁ ROLE, 

KYSELKA, ZÁMEK CHYŠE)

Termín: 16.05.2018

Cena: 295,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

3. PRAHA – ZAHRADY POD PRAŽSKÝM 

HRADEM 

Termín: 05.06.2018 (nový termín) a 06.06.2018

Cena: 230,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

4. SLUNCE, SENO, POŠUMAVÍ 

Termín: 20.06.2018

Cena: 350,- Kč včetně vstupů, drobného občer-

stvení a dárečku. Bude zajištěn společný oběd, 

není zahrnut v ceně zájezdu.

5. PRAHA – BARRANDOVSKÉ ATELIERY 

Termín: 12.09.2018

Cena: 335,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

6. KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ A KRÁSNÝ 

DVŮR  

Termín: 19.09.2018 a 25.09.2018 (nový termín)

Cena: 270,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

Přihlášky přijímá ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Kote-

rovská 83, Plzeň, v kanceláři č. 113, I. patro. Zde 

rovněž získáte i podrobnější informace o jednot-

livých zájezdech.

Aktuální informace o zájezdech pro důchodce s trvalým 
pobytem na území MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2018

Senioři se vzdělávají v rámci 
Senior akademie 

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,-
Mobil - 100 min za 99,-

www.trustnetwork.cz

NAPSALI NÁM



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  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: 

 24.4., 26.6., 25.9. a 9.10. 2018

Podpis rodiče

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 08. 02. 2018 oslavili diamantovou svatbu  manželé Josef a Helena Čap-
kovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na 
další společné cestě životem popřál Mgr. Pavel Janouškovec, místostarosta 
MO Plzeň 2 – Slovany, a zástupci odboru sociálního.

Významného životního jubilea se dožila paní Marie Lacigová, která dne 7. břez-
na oslavila své 90. narozeniny. Paní Lacigová v současné době bydlí v Domo-
vě pro seniory v Papírnické ulici v Plzni. Právě sem jí přišel poblahopřát sta-
rosta obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner. Paní Lacigové přeje-
me pevné zdraví a mnoho životního optimismu.

Podpis



 

 
 

Sportovní hry seniorů 
2018 

 Plzeň PLAZA 
 

Vážení, 
-chcete strávit příjemné dopoledne s přáteli? 
-chcete se pobavit? 
-chcete změřit své síly?  
-chcete si vyzkoušet co dokážete?  
-chcete poznat nové sportovní hry? 
 

Jestliže ano, tak přijďte ve středu  
6. června 2018 v 10:00 až 14:00 hodin  

 do areálu za řekou u OC PLAZA  
 

Soutěžit a hrát si budeme pod dohledem a 
vedením cvičitelů a instruktorů Plzeňské 

asociace Sport pro všechny  
Pořadatelé:  
PLZEŇSKÁ  KRAJSKÁ  ASOCIACE  

SPORT  PRO  VŠECHNY  
ve spolupráci s 

    ÚMO PLZEŇ 1, KLUBEM SENIORŮ 
PLZEŇ a žáky IX.tříd 31.ZŠ                           
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Plzeňská krajská asociace Sport 

pro všechny ve spolupráci s ÚMO 

Plzeň 1 a Klubem seniorů Plzeň, žá-

ky Střední zdravotnické školy a vyš-

ší odborné školy zdravotnické a žá-

ky 9. tříd 31. ZŠ Plzeň připravují na 

začátek června letošního roku spor-

tovně společenskou akci pro  senio-

ry z Plzně a okolí.

Zájemci se sejdou u areálu PLA-

ZA v Plzni v prostoru za řekou, a to 

ve středu 6. června 2018,  kde bude 

pestrý program  probíhat v době od 

10.00 do 14.00 hodin. 

Na stanovištích, která budou od-

borně zajišťována školenými in-

struktory asociace, si příchozí mo-

hou zábavnou formou ověřit své po-

hybové schopnosti, popřípadě si po-

měřit síly se svými přáteli. 

Nebude to  sportovní  zápolení, 

účelem je především se dobře poba-

vit, ale člověk už je od přírody sou-

těživý tvor,  tak se i na hodnotné vý-

sledky můžeme těšit. 

Samozřejmě všichni obdrží účast-

nický list, medaili a na památku ta-

ké kartičku se zapsanými výsledky, 

jichž dosáhnou.

Namátkově uvádím názvy někte-

rých stanovišť: jízda na speciálních 

koloběžkách, hod oštěpem, střelba 

na cíl lukem, fotbal v chůzi, kužel-

ky, nordic walking, atd. 

Účastníci se mohou podle zájmu 

seznámit s netradičními rekreač-

ními hrami jakými jsou woodball, 

kubbe, boccia či möllki. Nic vám ty-

to názvy neříkají ? Tak určitě přijď-

te ve středu 6. června 2018, organi-

zátoři se na vás už nyní těší!   

V areálu bude možnost občerstve-

ní, také bude přítomna zdravotní 

služba, kde si budete moci nechat 

zkontrolovat svůj zdravotní stav, 

změřit tlak apod. 

Vstup do areálu je zdarma, od pří-

chozích očekáváme dobrou náladu 

a chuť hýbat se, vždyť „ POHYB JE  

ŽIVOT“.

Oldřiška Syrovátková,

místopředsedkyně   

Plzeňské KASPV

Senioři ze slovanského 

obvodu, kteří chtějí jít s 

dobou a neztratit se ve svě-

tě internetu, mají důvod k 

radosti. Vedení  slovanské 

radnice pro ně připravilo 

speciální počítačové kurzy, 

kde se naučí základní do-

vednosti, které jim v dneš-

ní době jistě přijdou vhod. 

„Naučí se třeba posílat platby přes 
internet, tudíž nebudou muset nikde 
po Plzni lítat s obnosem bankovek z 
banky či pošty. Už jenom z hlediska 
prevence bezpečnosti je dobré, když si 
vše budou moci zařídit v klidu a tep-
le svého domova. Mohou se přihlá-
sit i začátečníci, lidé v důchodovém 
věku, kteří třeba ještě s počítačem 
nikdy nepracovali, ale chtěli by na 
něm něco umět. Nemusí se bát. Vše 
se pod dohledem odborníků naučí,“ 
uvedl místostarosta Roman Andrlík 

s tím, že během kurzů si vyzkouší 

i další užitečné věci, které se jim v 

životě budou hodit. 

Lektoři s nimi proberou také sta-

hování fotek a jejich úpravy. I senio-

ři jezdí na dovolené a na výlety a rádi 

si dělají snímky, a tak i tato část bude 

pro ně velmi přínosná. Tyto 

dovednosti mohou také zúro-

čit, pokud vlastní dotykový 

smartphone mobil nebo i tab-

let. Oproti jiným městským 

obvodům v Plzni, na Slova-

nech jsou tyto kurzy   rozšíře-

né o další možnosti. Seniory 

přitom  nebudou stát ani ko-

runu, vše je pro ně zdarma.  V první 

fázi jsou připraveny tři kurzy, do kte-

rých se už přihlásilo 35 zájemců. 

„Zájem předčil naše očekávání, tak-
že určitě pojedeme dál a budeme v tom 
i nadále pokračovat. Ten, kdo se tedy 
dosud nepřihlásil, má další příleži-
tost. Plánujeme organizovat  zhru-
ba tři kurzy ročně. Na ně pak budou 
navazovat kurzy pro pokročilé. Tam 
už ze strany účastníků jistá fi nanční 
spoluúčast bude, ale rozhodně to ne-
bude nic dramatického,“ ujistil Ro-

man Andrlík, který v hlavě nosí dal-

ší nápady, jak občanům v důchodo-

vém věku život ještě víc zpříjemnit. 

„K seniorům chovám velkou úctu 
a respekt. Celý život tvrdě pracovali, 
takže je na čase jim to nyní alespoň 
trochu splatit,“ uzavřel místostaros-

ta Andrlík. 

Akčních seniorů bude 
na Slovanech neustále přibývat 

Sportovní a společenské hry 
pro seniory  

Program: 
 

Kategorie: 
ženy 60-69 let, ženy 70+, muži 60-69 let, muži 70+ 
 

Disciplíny: 
NORDIC WALKING 
KOLOBĚŽKY, TŘÍKOLKY 
FLORBAL 
STŘELBA NA CÍL, LUKY, OŠTĚP 
FOTBAL V CHŮZI 
KUŽELKY      
PADÁK, BOLLO BALL 
ŽEBŘÍKY 
TENIS 
 

VŠICHNI ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ 
DIPLOM A MEDAILE 
 

Ukážeme si netradiční sporty: 
-boccia - petanque (země původu Francie, Itálie) 
-kubb (země původu Švédsko) 
-woodball (místo původu Tchaj-wan) 
-mölkky (země původu Finsko) 
 

Vše pod dohledem a vedením cvičitelů a 
instruktorů  

Plzeňské ASPV a žáků IX. Tříd 31.ZŠ  
 

V areálu bude zajištěno: 
občerstvení, zdravotní zabezpečení 

přítomní zdravotníci Vám změří tlak  
 

Neváhejte a přijďte 
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Dvacítka vybraných žáků z dru-

hého stupně Masarykovy základní 

školy si během ledna a února vy-

zkoušela práci architekta. Měli za 

úkol navrhnout nové předškolí tak, 

aby vyhovovalo dětem i obyvatelům 

Jiráskova náměstí. 

Samozřejmostí návrhů měl být ta-

ké odkaz na bývalého žáka školy – 

cestovatele a spisovatele Miroslava 

Zikmunda. Děti pracovaly pod vede-

ním skupiny architektů z ateliéru 

re:architekti, který bude realizovat 

obnovu Jiráskova náměstí. 

„Žáci Masarykovy ZŠ nás příjem-
ně překvapili tím, s jakým nasaze-
ním a vervou se do řešení tématu 
pustili. Bylo vidět, že mají k místu 
i ke své škole opravdový vztah. Po 

počátečních rozpacích, kdy 
se báli popustit uzdu své fan-
tazie, přišli se čtyřmi velmi 
různorodými řešeními - od 
proskleného pavilonu po vel-
mi střídmé a reprezentativní 
pojednání prostoru před ško-
lou,“ říká jeden z architektů 

Marek Sivák, který zároveň 

upozorňuje na to, že nejdů-

ležitější nebyly výsledky, ale 

samotný proces. 

„Žáci si během tří setkání s 
týmem organizátorů (re:ar-
chitekti, Pěstuj prostor a Na-
dace Proměny Karla Komárka) za-
žili, jaké je to být architektem, jaké 
všechny otázky musí řešit urbanista, 
jak skicami vystihnout podstatu ná-

vrhu nebo jak vše dobře odprezento-
vat i nezasvěceným,“ uzavírá Marek 

Sivák ze spolku Pěstuj prostor.

Ve středu 7. února akce vyvrcho-

lila závěrečnou pre-

zentací hotových 

projektů čtyř týmů 

před ostatními žáky 

školy.  Hotové žákov-

ské návrhy budou 

veřejnosti předsta-

veny během Evrop-

ského dne sousedů 

v sobotu 26. 5. 2018 

odpoledne v parku 

před klášterem. K 

vidění budou také 9. 

a 10. června v kláš-

terní zahradě na Ji-

ráskově náměstí při akci Víkend 

otevřených zahrad.

Lucie Sichingerová 

Malí architekti přišli s velmi různorodými řešeními

Kulturní dům Šeříková bude pro 

návštěvníky ještě komfortnější, při-

byde výčep a rozšíří se šatna. 

Modernizaci a zatraktivnění pro-

stor v KD Šeříková věnoval druhý 

plzeňský obvod v uplynulém obdo-

bí zvýšenou pozornost. Výraznou 

proměnou prošla Šeříkovka v roce 

2015, kdy došlo k rekonstrukci vel-

kého sálu, díky čemuž se zdvojná-

sobila jeho kapacita. 

Na navýšenou kapacitu prostor v 

KD Šeříková reaguje obvod i v ná-

sledné fázi úprav, kdy je zapotřebí 

rozšířit také kapacitu šatny a dal-

šího příslušenství. Z tohoto důvodu 

MO Plzeň 2 – Slovany nechal zpra-

covat projektovou dokumentaci na 

přístavbu. 

„Přístavba zahrnuje rozšíření 
šatny a sociálního zařízení pro ná-
vštěvníky, dále možnost instalace 
dalšího výčepu pro velký sál a pří-
stavbu kanceláře pro správce bu-

dovy. Obnovy se dočká také přední 
část kulturního domu, která dosta-
ne novou vstupní fasádu,“ prozradil 

místostarosta MO Plzeň 2 – Slova-

ny Jan Fluxa.

Na základě výběrového řízení 

byla jako dodavatel stavby vybrá-

na společnost SILBA-Elstav s.r.o.  s 

cenou 5 754 432,16 Kč bez DPH. Dle 

dohodnutého harmonogramu zapo-

čnou stavební práce od 1. 6. 2018 s 

termínem dokončení dne 17. 9. 2018. 

V tomto období bude kulturní zaří-

zení veřejnosti uzavřeno. 

Cílem rekonstrukce je především 

zefektivnění potenciálu prostor v 

KD Šeříková, aby návštěvníci moh-

li využívat veškerého komfortu. V 

minulosti k tomu přispěla napří-

klad oprava sociálního zařízení, re-

konstrukce malého tanečního sálu, 

zřízení samostatné odhlučněné za-

sedací místnosti nebo vybudování 

nového zázemí pro umělce.

Šeříkovka slibuje rozšíření 
šatny a další výčep 

Vnitroblok ulic Chválenická, U 

Školky, Nepomucká a nám. Milady 

Horákové už je delší dobu v nevyho-

vujícím stavu, a to zejména díky ne-

dostatku parkovacích míst a nebez-

pečnému hřišti, kdysi určenému k 

míčovým hrám. Městský obvod Pl-

zeň 2 – Slovany zahájil přípravy na 

jeho rekonstrukci již v roce 2015, 

kdy zadal zpracování projektové 

dokumentace.

Projektová dokumentace včetně 

všech náležitostí je v současné do-

bě kompletní. K rekonstrukci již by-

lo vydáno stavební povolení a na zá-

kladě výběrového řízení vybral ob-

vod dodavatele stavby. „Stavba bu-
de zahájena v dubnu letošního roku 
a předpokládané dokončení je na-
plánované v září 2018,“ informoval 

místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany 

Jan Fluxa. Do konce března se však 

musely pokácet dva stromy, které by 

se stavbou kolidovaly. „Rekonstruk-
ce bude plně hrazena z rozpočtu ob-
vodu. Náklady na stavbu vyjdou na 
více než 3,6 milionů korun,“ doplnil 

místostarosta.

Navržená rekonstrukce je zamě-

řena na opravu nefunkčního od-

kanalizování zpevněných ploch, 

revitalizaci zeleně a nové veřejné 

osvětlení. 

Projektová dokumentace dále 

upravuje dopravní řešení, přičemž 

klade důraz na rozvržení parko-

vacích míst s maximálním mož-

ným navýšením počtu. Celkem zde 

vznikne 20 parkovacích míst, z toho 

jedno pro ZTP.

Vnitroblok se na jaře dočká obnovy 

Dobrý malíř má talent od Boha…

Nenechte si ujít zajímavou výstavu v našem obvodu. Český herec a dlouho-
letý člen divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystavuje od 5. května své 
obrazy v kavárně Cafe A v Jetelové ulici v Plzni na Slovanech. 
„Dobrý malíř je ten, kdo má talent od Boha. Kdo talent nemá, ten má smů-
lu. Já jsem bohužel ten druhý případ, takže já řežu, lepím, stříhám, dávám 
dohromady osoby a předměty, které se spolu nikdy nesetkaly. Prostě vy-
krádám, co ti talentovaní vytvořili. Snad mi bude od nich i od vás odpuš-
těno,“ říká s humorem sobě vlastním Petr Brukner. Jeho obrazy, kterým 
nechybí vtip, humor a nápad, jsou v kavárně v rámci výstavy Petr Bruk-
ner – Koláže nejen k prohlédnutí, ale i zakoupení. 
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Rádi bychom vám představili fl y-

ballový spolek Pilsen F.A.S.T., kte-

rý v letošním roce slaví již 10. výro-

čí svého založení. Trénujeme a závo-

díme se svými čtyřnohými přáteli v 

poměrně mladém psím sportu, kte-

rému se říká fl yball.

Flyball je sport pro nekonflikt-

ní psy s akční povahou a pro je-

jich sportovně založené páníčky. 

Důležité je, aby měl pes velký zá-

jem o aportování  a chuť učit se ně-

co nového. 

Flyball je vlastně taková psí štafe-

ta, ve které proti sobě soupeří vždy 

dvě čtyřčlenná družstva na dvou 

stejných drahách. Pes po vypuště-

ní psovodem musí překonat star-

tovní linii a čtyři skokové překáž-

ky než se skokem dostane na box. 

To je zařízení, které psovi vystřelí 

míček, když na něj naskočí. Míček 

musí pes chytit a běžet i s ním zase 

zpět přes překážky. Když se vrací, 

vybíhá druhý pes tak, aby se s prv-

ním psem v ideálním případě míje-

li přesně na startovní resp. cílové 

linii. Takto psi pokračují ve střídá-

ní (předávání pomyslné štafety) až 

do ukončení běhu čtvrtého psa. Ví-

tězí to družstvo, kterému se poda-

ří danou dráhu překonat v co nej-

rychlejším čase, kdy často rozhodu-

jí i setiny vteřiny. A právě to činí z 

fl yballu nefalšovaný adrenalinový 

sport, neboť do poslední chvíle ne-

ní rozhodnuto, kdo vyhraje, proto-

že na dráze se může ve zlomku vte-

řiny stát cokoliv…

Díky fl yballu člověk pozná spous-

tu nových lidí, navštíví mnoho za-

jímavých míst, zažije pocity štěstí i 

zklamání a hlavně si užije adrena-

linovou zábavu se svým čtyřnohým 

přítelem na čerstvém vzduchu. 

Náš tým úspěšně reprezentuje Pl-

zeň nejen na tuzemských turnajích, 

ale i Českou republiku na těch za-

hraničních jako je Mistrovství Ev-

ropy. To poslední proběhlo loni v 

Belgii i za naší účasti. V roce 2015 

bylo družstvo Pilsen 2 F.A.S.T. vel-

mi úspěšné v Německu, kde obsadi-

lo 1. místo v 11. divizi. 

Spolek Pilsen F.A.S.T. pořádá fl y-

ballový turnaj M.E.D.´s Trophy s 

mezinárodní účastí v Pláních u 

Plas. V letošním roce v termínu 

23. - 24. 6. 2018. Též předvádí  fl y-

ball na různých veřejných akcích. 

Tou poslední byl Psí den pořádný  

UMO 3 v Borském parku.

V současné době tým začíná tré-

novat na novou sezónu v Závrtku 

za Božkovským ostrovem a pokud 

se chcete s fl yballem seznámit blí-

že, můžete nás  kontaktovat na e-

mailu: pilsenfast@seznam.cz nebo 

na Facebooku, případně shlédnout 

naše stránky www.pilsenfast.weeb-
ly.com. Rádi do svých řad přivítáme 

nové nadšence ve věkové kategorii 

10 – 100 let.

Do poslední chvíle není rozhodnuto, kdo vyhraje… 

   
 
 

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

 
 

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

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

 
                 

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

láky (děti, které dosáhnou 5. roku 

věku) předškolní vzdělávání povin-

né, a to od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě do-

sáhne 5. roku věku. Povinný před-

školní rok je ve veřejných mateř-

ských školách bezplatný a je plněn 

v mateřských školách zapsaných ve 

školském rejstříku. Povinnost lze 

splnit za určitých podmínek indivi-

duálně (individuálním „domácím“ 

vzděláváním či vzděláváním v pří-

pravné třídě nebo vzděláváním v za-

hraniční škole na území ČR). Povin-

né předškolní vzdělávání se vztahu-

je na státní občany ČR a dále cizin-

ce, kteří oprávněně pobývají na úze-

mí ČR déle než 90 dnů. Naopak se 

nevztahuje na děti s hlubokým men-

tálním postižením a děti dlouhodo-

bě pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povin-

ni přihlásit dítě k povinnému před-

školnímu vzdělávání ve spádové 

MŠ. Město řeší spádové MŠ obecně 

závaznou vyhláškou tak, že škol-

ské obvody MŠ jsou shodné s úze-

mím čtyř velkých obvodů.  Černice 

jsou součástí školského obvodu Pl-

zeň 2 - Slovany.

Město pro zápisy do MŠ opět vy-

užije elektronickou aplikaci na 

www.mszapis.plzen.eu jako v mi-

nulých letech. Veškeré informace k 

zápisům do MŠ naleznou rodiče   na 

uvedené webové stránce a dále na 

webových stránkách příslušných 

MŠ. Pro zápis do MŠ bude v soula-

du s novelou školského zákona roz-

hodující trvalý pobyt dítěte. K zá-

pisu rodiče přinesou řádně vyplně-

nou přihlášku, kterou naleznou na 

uvedené webové stránce, rodný list 

a průkaz zdravotního pojištění dítě-

te, svůj občanský průkaz, případně 

doklad o trvalém pobytu dítěte (po-

kud se liší od trvalého pobytu zá-

konných zástupců - originál potvr-

zení z ohlašovny pobytu). 

Pokud zákonný zástupce nemá 

přístup k internetu či k tiskárně, 

bude na Úřadu městského obvodu 

Plzeň 2 - Slovany k dispozici kon-

taktní místo, kde úřednice s vypl-

něním přihlášky pomůže. Stejně 

tak pomohou s vyplněním přihláš-

ky přímo v dané MŠ.

Kontaktní osobou na ÚMO Plzeň 

2 – Slovany je p. Marta Kovářová, 

kanc. č. 203, tel. 378036334, e-mail: 

kovarovam@plzen.eu

Zápisy  se uskuteční v období od 2. května do 16. května 2018 
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Školky ze Slovan se zapojily 
do Sportovních her  

Sportovní hry mateřských škol umožňují dětem poznat atmosféru sportov-
ních soutěží se vším, co k tomu patří. Projekt, který vytvořila Nadace spor-
tující mládeže, navazuje na zjišťování pohybových dovedností předškoláků 
s názvem Pohyb 1P, který již řadu let probíhá v mateřských školkách. 
Pro velký zájem se letos Sportovní hry mateřských škol rozšířily o kvalifi-
kační kola, která se konala ve čtyřech velkých městských obvodech včet-
ně Slovan. Organizátoři v čele s městem Plzeň tak chtěli umožnit zapojení 
všech školek, které o akci měly zájem. 
Na Slovanech se kvalifikačních kol zúčastnily děti z jedenácti školek. Kva-
lifikace probíhaly v Šeříkovce, kam malé sportovce přišel povzbudit i mís-
tostarosta obvodu Jan Fluxa. Děti soutěžily v disciplínách jako je skok z mís-
ta, hod do dálky, běh kolem met nebo přeskakování a podlézání překážky. O 
dobrou náladu se v průběhu celé akce staral maskot v podobě žabáka. 
Do finálového kola, které se uskuteční v květnu, postupují  čtyři nejlepší 
mateřské školy z každého obvodu (vždy jen jedno družstvo za každou MŠ). 
Slovany při finále budou reprezentovat 5., 51., 37. a 80. mateřská škola.
Obdiv a uznání si ale zaslouží všechny děti, které se do zábavného sportov-
ního klání zapojily. Poděkování patří také učitelkám a ředitelkám zapojených 
mateřských škol.                                                    Nadace sportující mládeže

Než půjdete s dětmi k zápisu 
do mateřských škol

DDDDD tttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeedddddeeeeddddddddddddddddddenDDDDD kkkkkkkkkkkkk
ve Skateparku

26. 6. května 2018

od 14,00 hod. do 20,00 hodod.

SSkk pp kk
Malostranská ul., pod Vodárnou Plzeň 

kk
ň -á ul., pod Vodáp

Doudlevce

Připravili jsme pro Vás:

Projížďky na koních/Plavba na loďkách po 
Radbůze pro děti s rodiči/Diskotéka pro malé i 

velké/ Bohatá tombola/ Škola tance na 
kolečkových bruslích (brusle s sebou)/Malování na 
obličej/ Tancování se Šášou/ Gastro show/ Bohatý 

doprovodný program

Více info na www. skodasportpark.cz
Nebo na tel.: 721 462 930/ 777 350 207



V týdnu od 12. do 20. března na-

vštívili naši 20. Základní školu 

předškoláci z jednotlivých mateř-

ských školek – z 80. MŠ, 21. MŠ, 38. 

MŠ, 17. MŠ, 31. MŠ a 89. MŠ. 

Pro děti z mateřských škol jsme 

připravili vystoupení kroužku ae-

robiku pod vedením Mgr. Vilmy Do-

ležalové v tělocvičně školy, do které-

ho se předškoláci také zapojili. Dále 

se děti šly podívat do prvních tříd, 

kde jim naši prvňáčci ukázali, co 

všechno se už ve škole naučili. 

Děti z mateřských školek se také 

blýskly svými znalostmi. Některé 

z nich už znaly pár písmen abece-

dy a číslice do 10. Na závěr své ná-

vštěvy se byli předškoláci ještě po-

dívat do školní jídelny a podle vů-

ně, jež se linula z kuchyně, mohli 

hádat, co dobrého paní kuchařky 

připravily. 

Další zajímavou akcí, která u nás 

proběhla, byl program ORNITY pod 

názvem Krkavcovití. 

Přednáškový den začal prezenta-

cí zástupců čeledi krkavcovitých a 

ukázkou vycpaných exponátů. To 

doplnilo promítání videí, ve kterém 

děti z 1. stupně mohly vidět, kde a 

jak ptáci hnízdí, loví a čím se živí. 

Nás, rodilé Plzeňáky, potěšila infor-

mace, že naše město a jeho blízké 

okolí je známé jako oblast hnízdění 

velkého počtu kavek obecných. 

Zajímavé byly také ukázky zvuků 

jednotlivých ptáků. Nejvíce se však 

dětem rozzářily oči při ukázkách ži-

vých ochočených živočichů, doplně-

né komentářem zkušeného chovate-

le, který se svými svěřenci účinko-

val i při natáčení známé české po-

hádky Sedmero krkavců. 

Děti si jistě budou dlouho pamato-

vat akrobatický výkon vycvičeného 

krkavce, který za letu nad hlavami 

dětí chytal do vzduchu vyhozený 

piškot. Všichni odcházeli z pořadu 

spokojeni a po chodbách školy se 

dlouho ozývalo nadšené štěbetání 

dětí a velmi hlasité zvuky opeřenců, 

kteří tam po dobu přednášek střída-

vě čekali na svého chovatele. 

A ještě trocha sportování. Letos 

po dlouhé době mrazivé počasí do-

volilo bruslit i v přírodě. Ale jistota, 

že se pod námi led neproboří, je je-

dině na zimním stadionu. Vyrazili 

jsme proto v tomto školním roce tři-

krát bruslit na zimní stadion. 

Šedesát minut vždy uplynulo jako 

voda, a tak se pro letošek s brusle-

ním loučíme. Všichni udělali po-

kroky, i když piruety to ještě ne-

jsou. Ty umí jen paní učitelka Eliš-

ka Nábělková.

Mgr. Ilona Jehličková, 

zástupce ředitele, 

Mgr. Jitka Volfová, 

třídní učitelka I. A 

Mgr. Iva Sedláčková, 

třídní učitelka III. A

únor 20122 19duben 2018

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

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

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

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

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

                celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Pestré dění a novinky z naší dvacítky   

    
   Plze�ská krajská asociace Sport pro všechny    
    Regionální centrum Plze�  
            Úslavská 75, Plze� 326 00,  tel:734 488 440 
   e-mail: plzensky@caspv.cz www.caspv.cz 
       

 
 

Zveme všechny d�ti p�edškolního v�ku ke zm��ení sportovních 
výkon� v atletických disciplínách v sout�ži pod názvem 

 
M�j první závod pro d�ti ve v�ku 3 – 7 let 

 
Datum konání:  �tvrtek  31. kv�tna 2018 
 
Místo:   h�išt� TJ Sokol Pet�ín, Koterovská t�. 
    (tramvají �. 2 na kone�nou Sv�tovar ) 
 
Zahájení závodu:  16:30 hodin 
 
Prezence:   16:00 – 16:30 hodin 
 
Rozsah sout�že:  - b�h na 20 m (30 m) z vysokého startu 
    - skok daleký z místa 
    - hod tenisovým mí�kem 

Vložená disciplína pro d�ti 6 – 7 let:  
- b�h za vodi�em v trvání 1 minuty 

Hodnocení:   Hodnotí se každá disciplína zvláš�. 
    B�ží se na �as. 
    U dalších dvou disciplín jsou 3 pokusy, nejlepší se
    hodnotí. 

 V kategorii 6 - 7 let budou vyhlášeny 3 nejlepší
 dosažené výsledky v každé disciplín�. 

Startovné:   20,- K� za každého závodníka 
Odm�ny:   Všichni závodníci obdrží ú�astnický diplom s výsledky
    dosažených výkon� a drobnou odm�nu. 
 
 
 
 Jana Sovová      Ivana Šormová  
  vedoucí PD      vedoucí závodu 



Česká televize právě přechá-

zí na moderní způsob vysílání.  

Fakticky tak začíná přechod na 

DVB-T2.  Co to vlastně znamená 

DVB-T2? Přijdu o bezplatné vysí-

lání? Jaké obtíže mě čekají? Ne-

mám přejít na satelit nebo kabe-

lovou televizi? Takové otázky si 

dnes lidé často kladou. 

Je to pochopitelné. Změny v tom, 

jak bude do našich televizorů při-

cházet signál, jsou na první pohled 

složité a mohou působit až hrozi-

vě. Ve skutečnosti za ně nic neza-

platíme a ještě vyděláme na tom, 

že budeme moci přijímat obraz v 

HD kvalitě.

Co se tedy stane, když začne Česká 

televize jako první vysílat trochu ji-

nak? Pro většinu diváků budou změ-

ny jen malé. Pokud jste fandové ka-

nálu ČT:D / Art, bude to o něco slo-

žitější, ale ne o moc.

Proč to všechno?

Nic není nekonečné, ani vlnová 

pásma. V současné době je tam vět-

ší tlačenice než na D1. Pokud chce-

me někomu přidat, musíme někomu 

ubrat.  Vlnové pásmo 700 MHz, na 

kterém dosud vysílají pozemní te-

levizní vysílače, brzy zaberou mo-

bilní operátoři.

Je to společné celosvětové rozhod-

nutí více než 190 států, ke kterému 

se připojila i Evropská unie. Mobil-

ní služby se rychle rozvíjejí a my je 

chceme. Chytrý telefon, aplikace, 

rychlost připojení… To není jenom 

zábava. Pro čím dál víc lidí je telefon 

důležitým prostředkem pro práci, 

otevírá nekonečné možnosti pro roz-

voj osobnosti. Více přenášených dat 

potřebuje více vlnového pásma.

Ale jak to udělat, aby nebyli tele-

vizní diváci připraveni o kvalitní 

obraz bezplatně?

Modernizace tratě

Aby to televize zvládly, musí přejít 

na takzvaný vysílací standard DVB-

T2 (tahle zkratka zní krkolomně, ale 

nebojte se jí, znamená jen to, že tele-

vizní signál dostanete jinou cestou 

a ve vyšší kvalitě).

Řekněme, že se chystá přestavba 

železniční tratě, aby se po ní dalo 

jezdit rychleji a komfortněji. Na ně-

kolik měsíců toto spojení vypadne 

a vy se musíte přesouvat po vedlej-

ší trase. Zatímco v případě železni-

ce by to byla velká svízel, v případě 

vysílání se vás toto přechodné řeše-

ní prakticky nedotkne.

Už 29. března spustila Česká te-

levize přechodový DVB-T2 multi-

plex veřejné služby (MUX 11). Slo-

vo multiplex označuje balíček pro-

gramů, který se k vám prostřednic-

tvím vysílání dostává.   V něm bu-

dou obsaženy všechny programy ČT 

- ČT1, ČT2, ČT 24, ČT Sport, ČT:D / 

Art v plném HD rozlišení v nejlepší 

možné kvalitě. Signál MUX 11 bude 

hned od začátku dostupný pro 98.7 

% diváků, v květnu se pokrytí roz-

šíří na 99.6 %. 

Pojedete tedy po „vedlejší“ dráze, 

jako byste jeli po své oblíbené. Navíc 

okamžitě poznáte pozitivní rozdíl, 

tato „objížďka“ je rychlejší a poho-

dlnější než původní cesta. Stačí mít 

televizi nebo set top box, který umí 

nové televizní vysílání přijímat.

Za lepší vysílání si nepřipla-

tíme

Pokud vám někdo nabídne rych-

lejší a komfortnější vlaky, čekáte, že 

se zvýší cena. Pokud máte v úmys-

lu si pořídit novou 

televizi a pořídí-

te si tu správnou s 

DVB-T2, nezapla-

títe nic navíc. Na-

prostá většina při-

jímačů, které jsou 

dnes na trhu, si s 

novým vysíláním 

poradí. Pokud bys-

te si přeci jen nebyli jisti, podívejte 

se na web www.dvbt2overeno.cz, kde 

najdete seznam otestovaných pří-

strojů. V obchodech se dívejte po zla-

té nálepce „DVB-T2 ověřeno“.

Pokud se nechcete loučit se svou 

starší televizí, která DVB-T2 „neu-

mí“, budou vaše náklady i tak mini-

mální. Set top box, který vám umož-

ní sledovat vysílání v nejvyšší kvali-

tě, stojí jen několik set korun.

Jak na umění, sport a krimi?

Drobné, ale snadno řešitelné kom-

plikace přinese od 1. dubna 2018 „ob-

jízdná trať“ pouze divákům ČT:D / 

Art a od přelomu května a června i 

divákům ČT Sport. Nový kanál Pri-

ma KRIMI najde Vaše současná te-

levize po aktivaci automatického la-

dění bez nutnosti jakýchkoli jiných 

zásahů. Zmíněné programy České 

televize lze naladit v regionálních 

DVB-T sítích (zde fungují i starší 

televizory a set top boxy), které po-

krývají zhruba 85 % diváků nebo v 

nové DVB-T2 síti ČT s celoplošným 

pokrytím. 

V případě TV příjmu přes společ-

nou televizní anténu (STA) je po-

třeba prostřednictvím společenství 

vlastníků kontaktovat servisní spo-

lečnost provádějící údržbu a provoz 

STA, která provede celkem jednodu-

chou úpravu společné antény. Nové 

přechodové DVB-T2 sítě Českých Ra-

diokomunikací a České televize vy-

sílají ze stejných vysílačů jako sou-

časné DVB-T sítě. Není proto nutné 

měnit směrování přijímacích tele-

vizních antén. 

Pokud si pořídíte nový televiz-

ní přijímač, který už umí DVB-T2, 

případně set top box k vaší starší 

televizi, máte vyhráno. Budete mo-

ci bezplatně přijímat jak současné 

vysílání všech programů v DVB-T, 

tak i nové vysílání ve vyšší kvali-

tě v DVB-T2. Detailní informace o 

změnách ve vysílání najdete napří-

klad www.dvbt2overeno.cz . Pokud 

si nevíte rady, obraťte se na anté-

nářskou fi rmu, která vám pomůže 

se zajištěním bezplatného televizní-

ho příjmu. Seznam některých fi rem 

najdete na  https://www.ctu.cz/se-

znam-proskolenych-fi rem. 
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