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Na Slovanech byl vysazen strom pro Olgu Havlovou
Na různých místech po celé České republice se během roku 2018
zasadí celkem 85 „stromů dobré
vůle“, které symbolicky připomenou památku osobnosti paní Olgy Havlové. Iniciátorem výsadby stromů pro Olgu Havlovou je
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové. Nadaci Olga Havlová
založila v roce 1992, ta by se v letošním roce dožila 85 let.

Jeden ze stromů pro Olgu Havlovou byl zasazen i na Slovanech.
Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany je ctí, že se tohoto projektu mohl
účastnit. „Pro výsadbu jsme zvolili
červenolistý buk a prostor proti čelu
radnice. Červenolistý buk je strom
zajímavý zbarvením listů a k místu
se navíc hodí, protože doplní tentýž
druh buku, který jsme nechali poblíž vysadit před pěti lety. Prostran-

Foto (zleva): Místostarostové Pavel Janouškovec, Jan Fluxa, Libuše Bautzová
(VDV), starosta Lumír Aschenbrenner, Eva Kvasničková (VDV), místostarosta
Roman Andrlík

Společné dny se vydařily,
snad budou i někdy příště
V druhém dubnovém týdnu přivítal tucet studentů našeho vyššího gymnázia pod vedením profesorek Mgr. Petry Zítkové a Mgr. Lenky Prunerové již dlouho očekávanou návštěvu německých studentek z Liebfrauenschule Bensheimu, kde jsme my již pobývali v září 2017. Výměnný pobyt se uskutečnil i díky Česko - německého fondu
budoucnosti, který na něj nemalou
měrou ﬁnančně přispěl
V pondělí v odpoledních hodinách jsme očekávali na vlakovém
nádraží v Plzni příjezd našich hostů. Po vyčerpávající cestě jsme jim
poskytli občerstvení přímo v na-

šem gymnáziu. Zde jsme byli také
později rozděleni do skupin, které
měly za úkol, pod dohledem zkušených kuchařů, uvařit tříchodovou
večeři. Všichni se dobře bavili a výtečně si pochutnali.
Druhý den jsme se již brzy ráno
vydali na cestu do našeho hlavního města. Zde jsme našim německým partnerkám ukázali krásy
Pražského hradu, Karlova mostu
či Staroměstského náměstí. Po této krátké prohlídce centra následoval volný čas v obchodním domě Palladium.
pokračování na str. 6

ství mimo to zdobí
i květiny, konkrétně narcisy,“ uvedl
starosta MO Plzeň
2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.
Pro červenolistý buk, tzv. Fagus
sylvatica ´Roseomarginata´, jsou
typické jeho nápadně panašované listy, které se výrazně zabarvují především v květnu a
červnu. Jedná se o
zajímavou solitéru jak z dálky, tak
při pohledu v detailu. Tenká hladká borka bělošedé barvy může připomínat stříbrné vlasy paní Olgy
Havlové.
„Ke stromu jsme nechali nainstalovat i pamětní desku, kterou věnoval Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Po výsadbě bude místo
dále doplněno lavičkou a menší plochou zpevněnou dřevěnými deskami,“ uvedl místostarosta MO Plzeň
2 – Slovany Roman Andrlík.

Výsadba stromu pro Olgu Havlovou v Plzni na Slovanech se uskutečnila dne 18.4. 2018 ve 13.00 za
účasti zástupců Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové, představitelů
MO Plzeň 2 – Slovany i veřejnosti.
Na počest Olgy Havlové se Výbor
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
rozhodl nazvat rok 2018 Rokem Olgy
Havlové. Rok Olgy Havlové je v historii nadace dosud největším a nejkomplexnějším projektem.

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
blíží se čas, na který se všichni velmi těšíme – čas
prázdnin, dovolených a společných chvil s našimi blízkými. Mnohé rodiče však čeká i starost, kam o prázdninách s dětmi. U nás na Slovanech je možnost využít
příměstský letní tábor ve 25. ZŠ ve Chválenické ulici.
S touto službou jsme začínali již v roce 2002. Z původního KD Šeříková
jsme ji ale přesunuli od roku 2015 hlavně z kapacitních důvodů do nového působiště. V loňském roce tábor využilo 193 dětí a letos počítáme
s dalším nárůstem. Bližší informace naleznete na
https://www.facebook.com/primestskyMOPlzen2/
Hlavně bych vás však chtěl informovat o spuštění akce, která by k ještě lepšímu životu na našem obvodu měla výrazně přispět. Jde o dlouholetý problém s vraky aut, které hyzdí mnohé ulice Slovan. Jak se
chystáme tuto nelehkou (především legislativně) situaci vyřešit, to si
můžete přečíst na 11. straně našeho Zpravodaje.
Lumír Aschenbrenner starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany
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Prázdninový provoz
mateřských škol
Vedení Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany schválilo následující prázdninový provoz mateřských škol v r. 2018. Všechny
mateřské školy, u nichž městský
obvod plní funkci zřizovatele,
budou o prázdninách otevřeny
následovně:
od 2. 7. 2018 do 13. 7. 2018 a
od 13. 8. 2018 do 31. 8. 2018, a
to pro děti zapsané v jejich mateřských školách pro školní rok

Místostarostové uctili
památku válečných obětí

2017/2018. Děti tedy budou do
své mateřské školy chodit do 13.
7. 2017 a pak od 13. 8. 2018. V případě malého zájmu budou děti rozděleny do jiných MŠ v obvodu – ředitelky MŠ se mezi sebou dohodnou na organizaci této situace.
Ke konci prázdninového provozu budou v MŠ probíhat sanitární dny podle potřeby jednotlivých MŠ.

Festival sportu už popáté
V areálu OC Plzeň Plaza a v parku za řekou se ve čtvrtek 21. června
2018 uskuteční už 5. ročník tradičního Festivalu Sportu. Dopolední
program je věnován dětem v rámci
školních výletů – a předběžně to vypadá na překonání loňského účastnického rekordu!
Odpolední program je určen široké veřejnosti a potrvá až do 19:00
hodin. Na Festivalu Sportu najdou

návštěvníci z Plzně i okolí bohatou
nabídku sportovišť, kde se budou
prezentovat jednotlivé sportovní
kluby a mohou zde potkat i celou
řadu známých sportovců.
Akce je realizována za podpory
města Plzně a veškeré detaily naleznete na www.festivalsportu.cz
Pojďme rozhýbat svoje děti, sebe
i okolí a zakončit školní rok sportem!

Místostarostové Roman Andrlík a Pavel Janouškovec při pietním aktu u
pomníku na křižovatce ulic Květná, Olšová a Kaštanová dne 18.4. 2018

Místostarosta Jan Fluxa položil věnec k pomníku v Hradišti

Tradičního pietního aktu a průvodu přes Koterov se zúčastnili místostarostové Roman Andrlík a Jan Fluxa. U pomníku spolu s dalšími přítomnými uctili minutou ticha památku padlých z první i druhé světové války a
položili zde květinový věnec.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 11. 4. 2018
RMO přijala celkem 12 usnesení, z nichž vybírám:

ného pohybu
psů v části této lokality;

- ve věci aktualizace přílohy č. 1
vyhlášky statutárního města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, souhlasila:
- s návrhy na rozšíření území, kde je zakázáno volné pobíhání
psů, o všechna nově zastavěná území a o plochy, kde jsou dětská hřiště
- s návrhem na vynětí části papírenského parku z mapového
zákresu, kde je zakázáno volné pobíhání psů a naopak umožnění vol-

Jednání
RMO dne 23.
4. 2018
RMO přijala 1 usnesení, kterým:

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila
vyhlášení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská 69 – 79“, znění smlouvy o dílo a

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

složení hodnotící komise;

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Jednání
RMO dne 16.
5. 2018
RMO přijala celkem
15 usnesení,
z nichž vybírám:

- schválila použití investičního fondu 80. mateřské školy, Úslavská 80, 326 00 Plzeň, IČ: 70940703, ve
výši 228.994,30 Kč, na nákup markýz
od ﬁrmy Univers Tech s.r.o., Americká 2772, 272 01 Kladno;

- schválila použití investičního
fondu 23. mateřské školy, Topolová
3, 326 00 Plzeň, IČ: 70940738, ve výši
278.012,- Kč, na pořízení vybavení šaten od ﬁrmy TRUHLÁŠŘSTVÍ Pavel
Reithar, Jiráskova 429, Staňkov 345
61;

- souhlasila
se studií „Parkoviště P+R
S vě t ova r, D
PROJEKT PLZEŇ 12/2017“
v pracovní variantě etapy 1,
jako podklaMgr. Pavel Janouškovec,
dem pro zadámístostarosta
ní dalšího stupMO Plzeň 2-Slovany
ně projektové
dokumentace s
provedením parkoviště v dvoupatrovém stavebním uspořádání;
- schválila uzavření smlouvy o
dílo na dodavatele stavby „Vnitroblok Koterovská 69 – 79“ s
uchazečem, který předložil v zadávacím řízení nejnižší nabídkovou cenu: SUPTel a.s., Hřbitovní
1322/15, 312 00 Plzeň, IČ 25229397, s
nabídkovou cenou 5.935.548,- Kč
bez DPH, tj. cena 7.182.013,- Kč
včetně DPH;

Malí strážníci

Ohlédnutí za rokem 2011
nera i ostatních pracovníků je
příkladná.
Motorem našeho výboru je
Letošní rok začal tak trochu předseda Jiří Egermaier, který
jarně, beze sněhu, ale nám to vů- nás nenechá zahálet. Říká, že nic
bec nevadí. Určitě ještě nějaká nedělat a pracovat může jen pošzima přijde. Členové výboru tovní schránka. Připravujeme
Svazu důchodců se shodli na na únor náš tradiční ples a v
tom, že rok 2011 byl rokem březnu budeme bilancovat činúspěšným. Naše akce měly velmi nost za rok 2011 na výroční člendobrou úroveň. Musíme se sna- ské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy, každé pondělí od 11 do 12 hodin a
přednášky se zajímavou témati- samozřejmě i na vaše připomínkou, exkurze, vycházky i masá- ky. Vzájemně si přejeme pevné
ženky byly k dispozici. Bojovali zdraví, ale máme jedno přání,
jsme také za úspěšné řešení „Po- aby k nám našli cestu i další lidé.
je nemoc
rodnice
Slovanech“
a převePsovodna
městské
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potěšit Vždyť
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NAPSALI NÁM

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778
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S
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Vážení
spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen proVážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt,
jekt
„Bezpečné
město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou teleKomise bezpečnosti a městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily
fonní linkutelefonní
Bezpečné
Slovany
800 100
802, prostřednictvím
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v vpravidelné
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Vyvýšené záhony
budou sloužit všem

Božkov oslavil výročí 680 let

V minulém čísle našeho informačního zpravodaje jsme psali o vyvýšených záhonech pro komunitní pěstování užitných i okrasných rostlin na čtyřech vytipovaných místech našeho městského obvodu. V
průběhu dubna byly záhony umístěny a postupně
naplněny zeminou a občané se
okamžitě začali
zajímat, k čemu
budou podivné
záhony sloužit.
Koncem května
došlo k osazení
záhonů méně náročnými bylinami, jako jsou tymián, máta, majoránka či dobromysl. V záhonech ale zůstal dostatečný prostor pro případné výsadby
občanů. Mohou zde být vysazeny sazenice menší zeleniny, jiných druhů
bylinek nebo okrasných rostlin.
Takže připomínáme. Bylinky mohou lidé používat k vlastní potřebě.

Výročí 680 let oslavili v Božkově návštěvníci zejména zábavným programem, který připomínal důležité mezníky českých dějin. Oslava se uskutečnila v sobotu 19. května ve sportovním areálu Božkovský ostrov.
Návštěvníci mohli vidět rytířské turnaje, výcvik vojáků i ukázky bitev z období Karla IV., 30leté války, Marie Terezie nebo z let 1866-1918.
Během odpoledního programu vystoupil lidový soubor Plzeňský MLS, Baráčníci Plzeň – Božkov, Divadelní spolek Jezírko , hudební skupina The Myne, Hruškowicz a Tereza B.





Nabádáme však, aby rostlinky nebyly zbytečně poškozovány trháním
(dochází pak k vytrhnutí celé rostliny), naopak snítky bylinek je nutné odstřihnout nůžkami a ponechat
část rostliny, aby dále mohla růst.
Budeme se snažit samozřejmě zá-

hony udržovat, ale rostlinky budou
v tomto velmi suchém období vděčné za každou kapku vody.
Mapka s rozmístěním vyvýšených
záhonů je zveřejněna na webových
stránkách našeho úřadu a na fyzické úřední desce.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2018 k 31. 3. v tisících Kč
v tis. K

Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

v tis. K

Provozní výdaje

ROZPOET

Veterinární pée

Skutenost Zbývá erpat

250

39

211

15 746

2 846

12 900

500

5

495

66

0

66

12 136

3 659

8 477

Místní zastupitelské orgány

9 082

1 839

7 243

0

Údržba a opravy v MŠ + pojištní

2 848

420

2 428

0

0

Dotace dle usnesení ZMO a RMO

1 000

25

975

7 978

3 306

4 672

KD Šeíkova, budova ÚMO P 2

4 226

954

3 272

1

0

1

Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory

2 383

159

2 224

Pokuty všech odbor

136

109

27

Nebezpený odpad

0

0

0

Poskytování služeb

641

87

554

Komunální odpad

2 240

405

1 835

2 400

610

1 790

50

1

49

Pijaté dary

0

0

0

Vzhled obcí, zele

14 875

375

14 500

Pijaté píspvky a náhrady

0

4

-4

Komunální služby (WC)

573

49

524

Pijaté vratky transfer soc.odbor

0

9

-9

Obrana, bezpenost, právní ochrana

80

6

74

4 800

2 485

2 315

147

32

115

Náhrada poskytnutých služeb - SDH

0

0

0

Pohebnictví

85

18

67

Píjmy z prodeje zboží

0

0

0

erpání ze SF

1 952

477

1 475

Ostatní píjmy

0

2

-2

innost MS, opatení pro kriz.stavy

44 346

10 964

33 382

Píjmy z prodeje DHM - JSDH

0

0

0

Volby, referendum

745

1 025

-280

Kult.a zájm.innost, LDT, tisk IZ

2 301

292

2 009

Jednotky dobrovol.hasi,ochrana obyv.

1 946

229

1 717

100

12

88

117 677

23 831

93 846

Daové

4 787

1 526

3 261

Správní poplatky

1 435

453

982

Komunikace

900

164

736

Cestovní ruch

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 250

437

813

Vodní hospodáství

Poplatek z ubytovací kapacity

1 200

472

728

Pípvky na provoz MŠ + jesle

Z dobývání nerost

2

0

2

Zrušené místní poplatky

0

0

Zneištní ovzduší

0

Poplatek ze ps

Nedaové
Úroky

Píjmy z pronájm neby.prostor ÚMO,KD,MŠ

Píjmy z pronájm pozemk - SVS

Dotace na výkon st.správy a na SPOD

Sbrný dvr, separovaný odpad

Kronika + vítání obánk OOV

747

747

0

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

124 569

24 720

99 849

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

112 927

26 868

86 059

Použití vlastních fond (+)

15 254

0

15 254

- fond rezerv a rozvoje

13 302

0

13 302

1 952

0

1 952

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

-3 612

-2 148

-1 464

- pevody na MMP

-1 660

-1 660

0

0

0

0

-1 952

-488

-1 464

Kapitálové výdaje

20 404

462

19 942

138 081

30 299

107 782

Investiní výdaje

20 404

462

19 942

138 081

24 293

113 788

- fond sociální

- FRR - finanní vypoádání
- fond sociální
SOUET

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

SOUET

Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2018

13 512

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2018

138 081

CELKEM výdaje

Financování MO P2 - Slovany v roce 2018

124 569

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

6 006

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Společné dny se vydařily, snad budou i někdy příště
dokončení ze str. 1
Tam byl prostor pro drobné nákupy,
občerstvení a jiné aktivity. K večeru
jsme opět nasedli do vlaku směrem
do Plzně a večer jsme strávili se svými partnerkami v rodinách.
Středu jsme využili spíše jako odpočinkový den a měli jsme možnost
seznámit i ostatní se zajímavými
plzeňskými zákoutími. Začali jsme
návštěvou radnice, kde jsme stručně povyprávěli o nejvýznamnějších
stavbách a místech centra Plzně.
Navštívili jsme synagogu, kde jsme
i přes chladnější teploty absolvovali prohlídku, a následně se odebrali
do školy na oběd. Poté byl pro všechny studenty připraven animační
program, jehož součástí byly různé seznamovací hry, které nám pomohly se více stmelit. Posledním
bodem organizovaného středečního programu se stala prohlídka plzeňského pivovaru. Večer jsme strá-

vili s německými studentkami nejprve na laser game a poté jsme den
zakončili večeří v restauraci.
Závěrečný den jsme se rozhodli
ukázat studentkám alespoň zběžně
naši školu a umožnit jim i účast v
hodinách francouzského či anglic-

kého jazyka. Ještě dopoledne jsme
vyrazili do Mariánských Lázní. Navštívili jsme známý park s miniaturami, ochutnali léčivé prameny
i tradiční lázeňské oplatky a prošli
se po kolonádě. Po návratu do Plzně jsme náš výměnný pobyt završi-

li společným večerem.
V pátek ráno jsme již doprovodili německé hosty na vlakové nádraží, rozloučili se a popřáli jim šťastnou cestu do jejich domovů. Všichni doufáme, že se snad ještě někdy
shledáme a budeme vzpomínat na
společně strávené chvíle.
Magdalena Dubová,
6.A, Církevní gymnázium Plzeň

Povinnosti chodců i cyklistů bude Městská policie kontrolovat

Dne 22. května 2018 v odpoledních hodinách se na Slovanech uskutečnila preventivní akce zaměřená na cyklisty, resp. na vybavení jízdních kol povinnou výbavou.
Cílem byla prevence, kdy byli cyklisté upozorněni na doplnění povinné výbavy a
byly jim předávány informační letáčky. Tématem byla také bezpečnost cyklistů
v provozu na pozemních komunikacích a vzájemné vztahy mezi cyklisty a chodci na společných stezkách. Cyklohlídka slovanských strážníků během akce zkontrolovala 32 cyklistů u kterých měla tato činnost kladnou odezvu
Na Slovanech, stejně jako v jiných částech Plzně, se můžeme setkat se stezkami, které jsou určené
pouze chodcům, jiné pouze cyklistům a některé jsou pro chodce i cyklisty společné. Jaká pravidla však
pro konkrétní stezku platí? Každá z uvedených stezek je označena
dopravní značkou s jasnou symbolikou. Stezku pro chodce (obr. 1) je
chodec povinen v daném směru použít. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je
užití této stezky zakázáno.
Je vhodné připomenout, kdo se z
hlediska zákona považuje za chodce. Je to i osoba, která tlačí nebo
táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík
nepřevyšující šířku 600 mm, osoba
pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro

invalidy, osoba vedoucí jízdní kolo,
psa apod. a také osoba pohybující se
na osobním přepravníku (jde o vozítka na principu gyroskopu, např.
segway, gyrobike).
Stezku pro cyklisty (obr. 2) je v daném směru cyklista povinen užít.
Kromě cyklisty jedoucího na jízdním kole stezku smí užít i osoba,
která jízdní kolo vede, nebo se po-

hybuje na kolečkových bruslích
nebo obdobném sportovním vybavení nebo na osobním přepravníku. Jízdním kolem se rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a
jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na
pozemních komunikacích, jako například koloběžky. Ostatním účastníkům, a tedy i chodcům, je užití této stezky zakázáno.
Třetí stezkou, a ta dělá účastníkům provozu na pozemních komunikacích největší problémy, je stezka pro chodce a cyklisty. Ta může být společná (obr. 3) nebo dělená (obr. 4). Na společné stezce platí, že ji musí použít v daném směru chodci i cyklisté, kteří se navzájem nesmí ohrozit. To znamená počínat si tak, aby jinému účastníku
provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí. Na dělené stezce musí cyklisté
i chodci užít jen „svou“ část, která
je na dopravní značce a často i na
stezce vyznačena. Chodci i cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen
při obcházení, objíždění překážky
nebo vzájemném vyhýbání. Užití

společné i dělené stezky pro chodce a cyklisty je ostatním účastníkům zakázáno.
Často se můžeme setkat s případy,
kdy cyklisté jezdí po chodníku. V
minulosti platilo, že chodník je určen především chodcům. V novelizovaném zákoně o pozemních komunikacích to již tak jednoznačné
není a platí, že pokud je vjezd cyklistům povolen (dodatkovou tabulkou), ať na chodník nebo na stezku pro chodce, musí se cyklista
na chodníku chovat obdobně jako
v pěší zóně s povoleným vjezdem
jízdních kol. Musí tedy na chodníku jet rychlostí nejvýše 20 km/h a
musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.
V případě nutnosti musí cyklista
zastavit. Na druhou stranu chodci musí umožnit vozidlům (a tedy
i cyklistům) průjezd.
Na chodník nebo stezku, které nejsou označeny povolením ke vjezdu
cyklistům, nadále platí, že jich cyklisté užít nesmí.
Dodržování povinností chodců
i cyklistů bude strážníky Městské policie stejně jako každý rok
kontrolováno.
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Slovany jsou zase o něco krásnější!
Zhruba třicet pytlů plných směsného odpadu všeho druhu, čtyři tašky plné plastů, papírů, skla a nápojových kartonů a dokonce i dvě mikrovlné trouby, jeden fritovací hrnec,
čtyři jehly od injekčních stříkaček,
dva koberce a nespočet lahví od alkoholu nejrůznějších značek... Tak
to je výsledek akce Ukliďme Česko,
do které jsme se zapojili také na
Slovanech.
Přestože akce byla dobrovolná, těší nás, že se nás sešlo rovných pětadvacet. Mezi dobrovolníky nechyběli lidé různých profesí: dokto-

ři, zubaři, policisté,
učitelé, sociální pracovnice, kadeřnice,
řemeslníci, archeologové, senioři a jejich děti a děti jejich
dětí... Nejstaršímu
bylo 75 let, nejmladšímu účastníkovi
pouhých osm měsíců. I letos se úklidu
zúčastnil první mís-

P O Z O R

tostarosta slovanského obvodu Roman Andrlík, který je pravidelným
účastníkem. Je potěšující zjištění,
že i zástupcům naší radnice není
osud přírody lhostejný a nejenže se
o ni starají prostřednictvím moci
úřední, ale také přímo v terénu.
Po společném přivítání každý dostal základní výbavu na sběr odpadků a vyrazili jsme. V rukavicích s pytli na odpadky a tříděný
odpad jsme zvládli uklidit celkem

sedmikilometrový okruh, který vedl lesoparkem Homolka, Plzeňskou
cestou, při řece k vodárně a soutoku Úhlavy s Radbuzou až ke Škoda
Parku. Po sobě jsme zanechali čisté louky, lesy a strže... Ačkoliv jsme
uklízeli stejná místa minulý rok a
sebrali jsme pytlů dvojnásobně více než letos, i tento rok jsme narazili na nové černé skládky a po nepořádných spoluobčanech toho v našem lesoparku a jeho přilehlém okolí zbyla přibližně jedna tuna.
Jsme rádi, že spolu s dalšími desítkami dobrovolníků v Plzni a tisíci v
České republice jsme mohli přispět
dobré věci a ochránit, uklidit a zachovat tak alespoň současný stav této krásné čisté přírody pro nás, naše děti i pro naše čtyřnohé přátelé.
Všechen odpad byl následně zabezpečen a odvezen ÚMO Plzeň 2-Slovany na patřičná místa.
Odměnou všem zúčastněným bylo pozvání od slovanské radnice na
vynikající oběd a volná plavenka do
bazénu na Slovanech.
Zkrátka, spojili jsme příjemné
s užitečným a prožili krásný den
s vědomím, že jsme přírodě zase
trošku ulehčili! A my budeme rádi,
když nebudete k naší přírodě a lidem lhostejní, a ještě raději, když
se přímo zúčastníte nebo třeba jen
symbolicky zapojíte do našich akcí
a projektů ExperienCZE.
Martin Moravec

“Ukliďme Česko“
se povedlo!

!!!

UPOZORUJEME VŠECHNY NÁVŠTVNÍKY AREÁLU
ŠKODA SPORT PARKU,
že v období kvten – záí 2018 budou na
SKATE HIŠTI a ásti IN-LINE DRÁHY probíhat
REVITALIZANÍ PRÁCE.
Vzhledem k specifické technologii stavebních prací dojde v areálu v uvedeném období k
nárstu pohybu dopravních prostedk, stavební techniky i omezení nkterých sportoviš a
možných aktivit.
Protože se jedná o práce závislé na klimatických podmínkách, prosíme vás o sledování
webových stránek areálu http://www.skodasportpark.cz/ nebo ÚMO Plze 2 – Slovany
https://umo2.plzen.eu/ , kde budou operativn doplovány aktuální informace. Uživatelm 
in-line dráhy nabízíme využití stejného sportovišt v našem areálu Božkovský ostrov v.
parkovišt v ul. U Jezu.
Vnujte, prosím, svým aktivitám v areálu zvýšenou pozornost a respektujte informace a
pokyny dodavatele prací.
Jsme si vdomi vaší shovívavosti, zájmu i chuti ke spolupráci, dkujeme vám za ni a
víme, že spolu s námi budete sdílet i radost po zdárném provedení a zvelebení oblíbeného
místa vyžití veejnosti v rámci MO Plze 2 - Slovany. 
Odbor majetku a investic
ÚMO Plze 2 - Slovany

V sobotu 7. dubna od 13 do 18 hodin probíhala již tradiční ekologická akce, a to úklid pěších stezek kolem řeky Radbuzy od mostu Milénia až po Doudleveckou lávku.
Bylo krásné počasí, a tak odpoledne přišly i celé rodiny. Celkem se
sešlo 45 dobrovolníků včetně dětí.
Během pěti hodin bylo posbíráno
cca 2,25 tuny odpadu na obou březích a pytle byly svezeny na kole s
kárkou do kontejnerů u papírenské lávky. Zvlášť byly tříděny pouze PET lahve, které se daly do modrých pytlů, které byly popsané ﬁxou nápisem PET.
Je vidět, že je o tuto oblast pravidelně postaráno, protože oproti 8
tunám, které jsem nasbírali před
šesti lety, kdy tato akce probíhala
poprvé, je to velký rozdíl a množství odpadu už se poslední tři roky
drží na dvou tunách.
Děkujeme za podporu, které se
nám letos dostalo od městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, pití i tatranky lidé ocenili. Děkuji všem účastníkům a doufám, že za rok opět budeme mít hezké počasí.
Martina Flaitingrová
vedoucí pobočky
Nová Akropolis Plzeň
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Stavební sezóna začíná. Co nového od nás můžete očekávat?
Na to, že je konec května a červen
je za dveřmi, naše stavební iniciativa hrazená z obvodního rozpočtu již jede na plné obrátky, což je
oproti praxi minulých let věc nevídaná. Pro nás to znamená vedle jiných výhod i to, že naše stavby nebudou ﬁnišovat na konci listopadu
či počátkem prosince, ale o poznání dříve.
Od počátku roku vás pravidelně
informuji o přípravě a následném
zahájení prací na cyklostezce Koterov – Starý Plzenec, takže o ní jen
stručně – děláme, makáme. Další
stavbou, která v současnosti již probíhá, je rekonstrukce vnitrobloku
Chválenická – U Školky – nám. Milady Horákové. Její dokončení očekáváme počátkem září. Smlouva o
dílo je uzavřena na další stavbu, kterou je přístavba v Kulturním domě
Šeříková. Zde dojde vedle rozšíření
šaten, výstavbě nového sociálního
zařízení a kanceláře správce i na nový výčep pro návštěvníky sálu KD.
Navíc bude návštěvníky vítat vstup
do kulturního domu v úplně novém
kabátě. Práce zde začnou počátkem
června a skončí v polovině září.
Kromě již zmíněného připravujeme rekonstrukci dalšího vnitrobloku, tentokrát pracovně označeného Koterovská 69 – 79, který je
vymezen ulicemi Koterovská, Táborská, Habrmannova a zdejšími
církevními školami a 13. základní školou. V těchto dnech byl vy-

brán zhotovitel stavby a po podpisu smlouvy začnou stavební práce
v průběhu června, aby skončily do
konce listopadu. Stavební ruch se
nevyhne ani oblíbenému a hojně
navštěvovanému Škoda sport parku na Malostranské ulici. Po vybudování skatebazénu v loňském roce
zde letos provedeme rekonstrukci
stávajícího skateboardového hřiště. Vedle toho pak dojde k prodloužení dráhy pro in-line bruslení ze
současných 425 m na nových 547 m
s tím, že i současná dráha dostane
nový povrch. Nemilé je pouze to,
že stavební práce zde proběhnou
v období červenec – září, což bude
mít negativní vliv na využití celého
areálu uprostřed sezóny. Ač z tohoto řešení nejsme nadšeni, jinak to
nešlo provést.
A ještě tu máme něco pro děti a jejich rodiče. V současné době rovněž
probíhá výběr zhotovitele na revitalizaci dětského hřiště ve vnitrobloku v Krejčíkově ulici. Samotná realizace by měla proběhnout nejpozději do poloviny září a bude řešena
tak, aby provoz na hřišti byl uzavřen na co nejkratší dobu.
Naší snahou je, aby všechny stavby byly provedeny v té nejlepší kvalitě. To je zárukou toho, že tak budou dlouho sloužit svému účelu,
vám a hlavně k vaší spokojenosti.
Vladimír Černý,
odbor majetku a investic

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

I toto místo
se brzy promění
ve staveniště – vnitroblok
Koterovská 69 – 79


Pistavenívelkokapacitníchkontejnernabiologickyrozložitelnýodpad
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kvten
kvten
erven
erven
ervenec
ervenec
srpen
srpen
záí
záí
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den
aspistavení

8:00 10:00
10:30 12:30
1.nedle6.5. Božkovskénám.
Jiráskovonám.
2.nedle13.5. VelenickáxJená
Srázná
1.nedle3.6. Stednícesta
PodChalupami
2.nedle10.6. DoZámostí
MeziPloty
1.nedle1.7. Jiráskovonám.
Plzeskácesta
2.nedle8.7. Srázná
UHamruxNaRycht
1.nedle5.8. MeziPloty
Velenická
2.nedle12.8. PodChalupami
Božkovskénám.
1.nedle2.9. UHamruxNaRycht DoZámostí
2.nedle9.9. Plzeskácesta
Stednícesta
1.nedle7.10. Božkovskénám.
Jiráskovonám.
2.nedle
íjen
14.10.
VelenickáxJená
Srázná
SlužbuzajišujespolenostistáPlze,www.cistaplzen.cz

13:00 15:00
Plzeskácesta
UHamruxNaRycht
Božkovskénám.
VelenickáxJená
Stednícesta
DoZámostí
Srázná
Jiráskovonám.
MeziPloty
PodChalupami
Plzeskácesta
UHamruxNaRycht

NEDLE 25. bezna, 27. kvtna, 22. ervence, 16. záí, 25. listopadu

ÍSLO

LOKALITA

ULICE/UPESNNÍ

AS
PISTAVENÍ

SlužbuzajišujespolenostistáPlze,www.cistaplzen.cz

kontejner .2

NEDLE 18. bezna, 20. kvtna, 15. ervence, 16. záí, 18. listopadu

ÍSLO

LOKALITA

ULICE/UPESNNÍ

AS
PISTAVENÍ

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 – Plzeská cesta

12:20 – 13:20

12

Do Zámostí – autosalon
Hyundai

13:30 – 14:30

13

Táborská x Úslavská –
hala LOKO

14:40 – 15:40

kontejner .1
1

Šeíkova – u fotbalového
stadionu

8:00 – 9:00

2

Hradišt – za konenou
MHD

9:10 – 10:10

3

Na Vyhlídce – Božkov

10:20 – 11:20

4

Hluboká – u potravin

12:20 – 13:20

5

Stední cesta – kižovatka
s Karafiátovou ulicí

13:30 – 14:30

6

Jiráskovo námstí –
bývalá tona trolejbus

14:40 – 15:40

7

apkovo námstí – vjezd
k bývalé porodnici

DLEŽITÉ UPOZORNNÍ
UVEDENÉ ASY JSOU ORIENTANÍ !!!
15:50 – 16:50

PO NAPLNNÍ KONTEJNERU SE IHNED ODVÁŽÍ A NEBUDE JIŽ ZPT PISTAVEN !
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První Plzeňský střevíček měl úspěch

V Kulturním domě v Šeříkovce
se v sobotu 19. května konala mezinárodní soutěž v klasickém tanci
„Plzeňský střevíček 2018“.
Zúčastnilo se jí 15 škol z České
republiky a jedna škola z Rakous-

ka, celkem 107 soutěžících. Soutěž
navázala v roce 2015 na 16 ročníků
soutěže „Ašský střevíček“, vůbec
prvního klání tohoto typu na našem území. Organizuje ji spolek
Balet, z.s., v čele s Mgr. Šárkou Že-

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
souvislosti
s přijetím
zákona
101/2000
Sb., o ochraně
osobních
VVpřípadě,
že rodiče
dítěte
mají oč.účast
na „Vítání
občánků“
zájem,
údajů,
ve tento
znění slavnostní
pozdějších předpisů,
nemá odbor
sociální
Úřadusociálměstlze
se na
obřad přihlásit
osobně
na odboru
ského
obvodu
Plzeň
2 – Slovany
bez souhlasu
přístup
k jejich
ním
ÚMO
Plzeň
2 - Slovany,
kancelář
č. 112, 1.občanů
patro, nebo
vyplnit
níosobním
údajům,
včetně
datajej
narození
S ohledem
nana
tuto
skuže
otištěný
tiskopis
a předat
osobně, dítěte.
nebo zaslat
poštou
adresu:
tečnost
nelze automaticky
zvát2rodiče
novorozenců
na „Vítání
občánÚřad
městského
obvodu Plzeň
– Slovany,
odbor sociální,
Koterovská
83,
53 Plzeň.
ků“307
osobní
pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
Termíny
slavnostních
roce 2018:
jej poštou
na Úřad městského
obvoduobřadů
Plzeň 2 – v
Slovany,
odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň. 26.6. a 25.9.
(další termín v roce 2018 bude upřesněn ve druhé polovině roku)

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:

..............………………………………………

níškovou, hlavní organizace se ujala MgA. Kateřina Bednářová.
Porota zasedla ve složení Michaela Wenzelová, Petr Strnad (oba
sólisté ND Praha), Jarmila Hruškóciová (sólistka DJKT Plzeň), Pe-

tr Stopka (bývalý tanečník) a jako
předsedkyně Bohumila Mejcharová (nestorka plzeňského baletu a
úspěšná pedagožka).
Měla nelehkou úlohu, aby po
zhlédnutí 111 choreograﬁí vybrala v pěti věkových kategoriích,
rozdělených ještě na kategorie sóla, duety, tria a pas de quatre, ty
nejlepší.
V každé kategorii ocenila první
tři místa a rozdala několik zvláštních cen.
Absolutní cenu si odvezla Alžběta
Kosová a Šimon Kraváček z Baletní školy Filiánek z Brna za choreograﬁi Svatební pár. Cenu pro nejúspěšnější školu převzala Baletní
škola Arabeska z Prahy.
Všem oceněným gratulujeme a
všem soutěžícím děkujeme za krásné výkony s neustále stoupající
úrovní. Již teď se těšíme na „Plzeňský střevíček 2019“.
Kateřina Bednářová
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Slovany pořádá
občany
bydlištěm
čany
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bydlištěm
na území
MO
Plzeň 2 – Slovany
různé spolena území
MO Plzeň
2 – Slovany
různé
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akce a obřady:
čenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
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MO Plzeň
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domě v Šev Kulturním
domě
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ulici“
říkové
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(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
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občanům,
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věku,
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28. 11.oslaví
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16 do
19 hodin)
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městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání
v rodině.
Slavnostní
obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové

a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu
„Setkání důchodců
Plzeň 2 -Koterovská
Slovany“ v roce
se budou konat
Plzeň 2 –MO
Slovany,
83,2018
Plzeň,
ve dnech 26.9.,
31.10. a 28.11. 2018
od 16 do 19 hodin.
či blahopřání
v rodině.
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možnost, snemají
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sociálního,
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získat údaje
o narození
občanů,
uzavřenía
níže
otištěný
souhlas
s blahopřáním
v rodině
a předání
pozornosti,
sňatku.jej
Na
základě
tétozaslat
skutečnosti
aby
výše
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nanutné,
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odbor
Plzeň
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sociální,
307 sociální,
53 Plzeň.kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom
zajistitslavnostního
blahopřání vobřadu
rodině(nebo
a předat
malou pozornost.
Žádost o mohli
uspořádání
o předání
blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznáŽádost
o uspořádání
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na odbor
sociální ÚMO
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– Slovany
dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
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průkaz
list smanželů.
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

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

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Číslo telefonu

Číslo telefonu:

....................................................................

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

..............………………………………………

..................................................................
....................................................
Podpis
Podpis
rodiče

…………………………
Podpis
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Masarykova základní škola Plzeň
a
Klášter dominikánů Plzeň
Vás zvou na

9.–10. 6. 2018
018
s tématem
tééma
atem
tem
te

v klášteře dominikánů, Jiráskovo náměstí 30
SOBOTA 9. 6. 2018 otevřeno 9–17 h.
9.10
Slavnostní zahájení
9.30
koncert školního pěveckého sboru Beránci
9.00 – 16.30 výstava „Letci RAF“ – PhDr. Daniel Švec
10.15
komentovaná prohlídka klášterní zahrady – P. Alvarez Kodeda O. P.
NEDĚLE 10. 6. 2018 otevřeno 10–16 h.
10. 00
křest knihy „Pokojovky pro zdraví a na talíři“
10.15
komentovaná prohlídka zahrady a přednáška o klášterních zahradách –
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
14.00
komentovaná prohlídka kostela Panny Marie Růžencové –
Mgr. Irena Pulicerová, Ph.D.

Doprovodné akce:
výstava bylin a léčivých rostlin, bylinná čajovna, kreativní dílna pro malé návštěvníky spojená s
prodejem výrobků žáků a zaměstnanců školy, prodej bylin a léčivých rostlin z Kotvičníkové farmy,
výstava fotograﬁckých prací žáků školy, výstava k akci „Obnova Jiráskova náměstí“.

únor 201211

červen 2018
2

Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Informace pro společenství vlastníků o nové zákonné povinnosti GDPR
Dne 25. května 2018 vstoupil v platnost nový právní předpis na poli
ochrany osobních údajů, kterým
je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
osobních údajů, dále jen „GDPR”.
Nařízení nově upravuje zacházení
s osobními údaji a nahrazuje dosud
platný zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nařízení zavádí
nové informační, evidenční a oznamovací povinnosti a je závazné pro
všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje, tedy i pro společenství vlastníků a předsedy i výbory,
které jsou statutárními orgány. GDPR obecně reguluje zacházení s jakýmikoliv informacemi vztahujícími se k identiﬁkované nebo identiﬁkovatelné osobě. Stanovuje povinnosti pro správce (v našem případě
společenství vlastníků) i následně
zpracovatele, tj. rozúčtovatele služeb, správce nemovitosti apod.

vaně v preambuli k obecnému nařízení uváděno, pokuty mají být v
každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a odrazující a nemají být likvidační.
Jsme připraveni provést Vás potřebným procesem, včetně přípravy
povinné Směrnice a návazné dokumentace, Smlouvy o ochraně osobních údajů se zpracovateli atd. Máme připravené kompletní řešení zavedení GDPR pro Vaše společenství
vlastníků.
Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí, v případě zájmu
o naše služby se na nás můžete
obrátit.

Půjde o nárůst administrativy a
dalších povinností, ale není třeba se
výrazně obávat. Nařízení má přede-

vším korigovat činnost velkých společností. Např. uváděná horní hranice pokut je nová, ale jak je opako-

Za Plzeňský servis, s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová
e-mail: emingerova@plzenskyservis.cz
Klientské centrum
Částkova 45, Plzeň
tel.: 377 241 640, 377 457 435

Slovanský obvod vytáhl tvrdě
Jiráskovo náměstí
budoucnosti: Seznamte se! do boje proti autovrakům!

Seznámit se s navrženou podobou
Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni na Slovanech přišlo
17. května do parku před kostelem
Panny Marie Růžencové několik desítek obyvatel.
Prezentující atelier re:architekti
podpořili také zástupci města Plzeň,
druhého slovanského obvodu a Nadace Proměny Karla Komárka. Nechyběli partneři projektu ze spolku
Pěstuj prostor a Masarykovy základní školy. Široký prostor byl věnován
dotazům a diskusi.
Větší část dotazů se týkala dopravního řešení, zájem byl ale například
také o způsob rekonstrukce klášterní zdi, možnosti připojení k teplovodu, ﬁnanční stránku projektu,
kácení a výběr nově vysazovaných
druhů, osvětlení či umístění dětského hřiště.

Na dotazy občanů trpělivě odpovídal odborný tým atelieru re:architekti – architekti Ondřej Synek, Jiří
Žid a krajinářské architektky Marie
Gelová a Pavla Drbalová.
Debatu doplňovali zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a
městského obvodu Plzeň 2- Slovany.
Čistopis studie obnovy Jiráskova
náměstí a klášterní zahrady je k dispozici ke stažení na
www.jiraskovonamesti.plzen.eu,
kde v dohledné době naleznete také
zápis ze setkání, včetně položených
dotazů a odpovědí.
Veřejné setkání uspořádalo město
Plzeň a městský obvod Plzeň 2 – Slovany za vydatné partnerské spolupráce spolku Pěstuj prostor, Masarykovy základní školy, Kláštera dominikánů Plzeň a s podporou Nadace Proměny Karla Komárka.

Už žádné slitování! Pohár trpělivosti deﬁnitivně přetekl a
na Slovanech se
začnou dít velké věci. Představitelé radnice
hodlají brzy nekompromisně
»zatočit« s autovraky, které nejenže hyzdí okolí, ale především zbytečně zabírají potřebná parkovací místa. Odtáhnout je ale dosud
nebylo jednoduché a byl to běh na
dlouhou trať.
„Narážíme opět na nedomyšlené
zákony. Deﬁnice vraku je velmi přísná. Jen pro představu - za vrak se nepovažuje ani nepojízdné vozidlo, které dlouhodobě stojí na jednom místě nebo na špalcích bez kol,“ vylíčil
starosta slovanského obvodu Lumír

Aschenbrenner, který společně se
svými místostarosty ale vymysleli způsob, jak si s nelehkou situací poradit.

„Terén máme
pečlivě zmapovaný a víme o všech
nepojízdných a
dlouhostojících
autovracích, které na Slovanech
jsou. Především
ve vnitroblocích
a tam, kde slovanským občanům zabírají místa k
parkování. Abychom mohli celý proces výrazně urychlit, obrátili jsme se
na soudního znalce a na základě jeho posudků začneme konat. Pokud
jej znalec označí za autovrak, zároveň ocení i jeho případnou zbytkovou hodnotu a poté ho slovanský
obvod nechá odklidit a sešrotovat.
A pokud se náhodou stane, že se odtáhne vrak, který se za vrak podle
zákona považovat nebude, klidně
to zaplatím ze svého, protože při absenci dobrého zákona již
skutečně musíme konat
sami a na své triko,“ dodal místostarosta Roman
Andrlík.
Slovany se tak přes
mnohá úskalí brzy dočkají toho, že se uvolní
postupně tolik požadována parkovací místa a rovněž se zlepší vzhled v okolí bydliště
občanů Slovan. V současné době je
na obvodě vytipováno k odklizení
již pět prvních autovraků.
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Vzkříšení Rumburské vzpoury. Úkol splněn!
Letos v květnu proběhly oslavy 100. výročí Rumburské vzpoury
Z Rumburku do Nového Boru
vyšel 12. května Pochod po stopách Rumburské vzpoury. Následně 20. května proběhly oslavy v
Novém Boru. Připomněly vypuknutí vzpoury a střet vzbouřenců s
rakouskými vojáky v Chotovicích
u Nového Boru 21. května 2018. V
Novém Boru pak navazovala další slavnost 29. května, v den 100.
výročí odsouzení a popravy Rumburských hrdinů, zastřelených a
pohřbených na novoborském Lesním hřbitově.
Do roku 2014 přicházel v rámci
vzpomínky organizované vedením
města Nový Bor historik PhDr. Vladislav Jindra v doprovodu nepočetné skupinky připomenout květnové
výročí Rumburské vzpoury. Pohovořil o historii vzpoury a smutném osudu Rumburských hrdinů u jejich hrobů na novoborském Lesním hřbitově. Připomněl, že zde u hrobů stával
od roku 1923 pomník, který nacisté v
roce 1940 vyhodili do vzduchu. Hroby zastřelených hrdinů srovnali se
zemí. Ukázal všem i místo, kde byli zastřeleni. Zmínil se vždy, že k pomníku na výročí mezi válkami přijížděly tisíce lidí a slavnost byla národním svátkem. Po válce byly hroby
obnoveny, pomník nikoliv. Vladislav
Jindra shrnul veškeré své znalosti
a bádání o těchto událostech ve své
knize Dějiny Nového Boru, díl dru-

hý, v kapitole „Poslední boj rumburských rebelů“.
V roce 2010 založili členové ČSOL
Nový Bor Josef Doškář, Robert Uksa,
Zbyněk Cincibus a Pavel Danys Občanské sdružení Společnost pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů v Novém Boru (OS). Navázali
na odkaz novoborských legionářů
z Kroužku pro postavení pomníku
obětem Rumburské vzpoury, založeným v roce 1921. Jakoby se historie,
dávno zapomenutá, znovu opakovala – po téměř 100 letech.
Dne 12. srpna 2015 nastal dlouho
očekávaný okamžik. Na Lesním hřbitově v Novém Boru byl po 75 letech
pomník znovu instalován. Slavnostní odhalení se konalo 27. října 2015.
PhDr. Vladislav Jindra byl mezi prvními řečníky. A byl dojat, že se dílo
zdařilo - jako mnozí další na slavnosti s početnou účastí občanů města a
okolí i představitelů města, kraje i
vlády a Armády České republiky.
V Rumburku se celou řadu let věnuje Rumburské vzpouře a oživení
paměti na ni historička Mgr. Ester
Sadivová z muzea v Rumburku. Spolupracovala mimo jiné i na přípravě
textu stély na novém pietním místě
v Novém Boru a vyjasnění událostí
spojených s místem vojenského střetu. Město Rumburk, kde vzpoura 21.
května 1918 vypukla, má prvořadý
význam. Zde byli 29. května – ve stejný den jako v Novém Boru - odsouze-

Odhalení pomníku Rumburské vzpoury
v Plzni u Benešovy školy v Doudlevecké ulici, odhalený přeživšími vzbouřenci k 15. výročí v roce 1933. Střední
reliéf zobrazuje muže s okovy, nápis
Terezín 30.X.1918, levý reliéf popravu
tří mužů, nápis Rumburk 29.X.1918,
pravý reliéf popravu mužů v lese, nápis Bor u České Lípy 29.X.1918
ni a popraveni tři vůdcové Rumburské vzpoury. Pomník jejich památce
byl postaven na místě popraviště v
roce 1951. Stanko Vodička, označený za hlavního vůdce vzpoury, má
hrob v Plzni – Doubravce, další vůdce
vzpoury František Noha na ústředním hřbitově v Plzni. Třetí z nich,
Vojtěch Kovář, je pohřben na hřbitově v Praze-Košířích.
Také na další pietní místa bylo po-

Slovany čeká velký parkovací boom!
S parkováním na Slovanech, které
trápí nejednoho motoristu, se možná blýská na lepší časy. Zastupitelstvo města Plzně schválilo v dubnu
letošního roku Generel dopravy v
klidu, který počítá s výrazným rozšířením parkovacích zón, záchytnými parkovišti, parkovacími domy
a také upravuje parkování nákladních vozů. A ve značném rozsahu se
dotkne i této městské části.
Míra „automobilismu“ neustále
stoupá a není žádnou výjimkou, že
dnes má rodina ne dvě, ale dokonce
až tři auta. Slovany jsou však čtvrtí,
která byla vystavěna v padesátých
a šedesátých letech, některé lokality zde existují dokonce už od počátku dvacátého století. Tehdy se s takovým množstvím parkujících automobilů pochopitelně nepočítalo
a dnes je parkování velký problém.
Prostor zde také není, obrazně řečeno, nafukovací.
„Hlavními důvody pro rozšíření
parkovacích zón je za prvé nabídnout místním obyvatelům rezidenční parkovací stání a za druhé vyřešit i problém odstavování vozidel

těch, kteří do Plzně denně přijíždějí a ve slovanských ulicích celý den
parkují,“ sdělil místostarosta Slovan Jan Fluxa.
Slovany totiž čelí velkému náporu
přijíždějících vozidel z jižního Plzeňska, tedy lidí, kteří do města dojíždějí za prací či studiem. Jedná se
o více než 2000 automobilů denně,
které pak končí ve slovanských ulicích a dělají z nich v podstatě celodenní parkoviště. Zejména z tohoto
důvodu generel do budoucna počítá
s rozšířením parkovacích zón až po
ulici Slovanská alej. Právě toto místo totiž nabízí prostory pro vybudování záchytných parkovišť, kde bude možné velkou část těchto automobilů odchytit na příjezdu do města. A jde také o to zabránit postupnému „přelévání“ parkujících vozidel z jedné ulice do druhé, pokud
k rozšiřování placeného parkování
dochází po jednotlivých blocích, jak
tomu bylo doposud.
Místostarosta Fluxa k tomu dodává: „Výsledkem potom je, že v placené
zóně parkuje minimum automobilů,
jako třeba na Mikulášském náměstí

u zastávky tramvaje č. 2, ale blízké
nezpoplatněné ulice jsou automobily
přeplněny. Ty tam také často parkují
i v rozporu s dopravními předpisy.“
Tento jev je v současné době patrný
zejména v oblasti Petrohradu a v širším okolí Jiráskova náměstí.
Rozšíření parkovacích zón podle
představitelů slovanského obvodu
ale nemůže být realizováno hned a
samostatně. Před tím je totiž potřeba učinit ještě několik dalších kroků, bez kterých jejich další rozšiřování nemá smysl. V první řadě jde
o stanovení celkového počtu, režimu a míst, kde všude budou zřízena rezidenční stání pro místní obyvatele. Vedle toho je žádoucí i paralelní výstavba nových parkovacích
objektů a nového záchytného parkoviště na Světovaru u konečné tramvaje č. 2. Ke zřizování nových parkovacích zón v rozsahu až po Slovanskou alej tak může dojít až v horizontu několika příštích let. Vedení obvodu odhaduje, že ke schválení
rozšíření parkovacích zón v takto široce deﬁnovaném rozsahu nedojde
dříve než v roce 2022. Některé kon-

třeba vyrazit daleko od dějiště těchto historických událostí. V Plzni je
pomník Rumburské vzpoury před
školou Edvarda Beneše v Doudlevecké ulici. Odhalili jej přeživší
vzbouřenci organizovaní ve vlastním Sdružení v roce 1933. Pomník
Stankovi Vodičkovi, vůdci vzpoury,
který z Plzně pocházel, je umístěn v
Plzni-Lobzích. V Domažlicích před
muzeem je umístěn další pomník,
který je koncipován jako společný
pomník pro čsl. legionáře i hrdiny
Rumburské vzpoury. Jsou zde uvedeni všichni padlí legionáři z 1. světové války a jsou mezi nimi uvedeni
i čtyři hrdinové Rumburské vzpoury
z Domažlicka.
Starostové všech těchto obcí a měst
byli mezi pozvanými hosty na slavnost 100. výročí Rumburské vzpoury. Došlo tak k propojení vzdálených
míst, kde je Rumburská vzpoura připomínána. Slavnosti byly svázány
se vzpomínkou na T. G. Masaryka,
kterému byl odhalen nový pomník
u tzv. české školy (dnes ZŠ U Lesa
Nový Bor). Součástí byla i přednáška PhDr. Vladislava Jindry k 90. výročí založení české školy a promítání ﬁlmu Bomba pro T. G. Masaryka s komentářem autora Stanislava Motla.
Text: Milena Městecká
Foto: Archiv M. Městecké
a J. Doškáře

krétní projekty jsou však již zahájeny. Například výstavba parkovacího
objektu u plaveckého bazénu, který
by měl rovněž výraznou měrou pomoci zlepšit situaci v okolí.
„Je to běh na dlouhou trať, ale věříme, že do dvou let by mohl stát. Jedná
se o nejvíce vytíženou lokalitu. Zároveň vznikne i nové parkoviště na rohu ulic Úslavská a Mezi Stadiony,“
prozradil starosta MO 2 Plzeň Lumír Aschenbrenner. A zdaleka nezůstane jen u toho.
„Město má projekčně připraven
parkovací objekt v areálu bývalých
kasáren Světovar. Tento projekt už
má přiděleny ﬁnanční prostředky v
rozpočtu města, takže jeho realizace
je už doslova za dveřmi. Hodně si od
toho slibujeme a věříme, že to alespoň
částečně pomůže zachytit i vozidla
přijíždějící z jihu. Letos také provedeme rekonstrukci dvou dalších vnitrobloků na Koterovské a ve Chválenické ulici, kde se s parkovacími místy rovněž počítá,“ vyjmenoval chystané akce starosta Aschenbrenner.
Vedle toho se projekčně připravuje
i nové záchytné parkoviště na Světovaru, kde je v současné době již
schválena studie a brzy se počítá s
jejím dalším rozpracováním.
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A POUČENÍ O PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH
S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1 Úvodní informace
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.
Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU (tzv. subjekty údajů) proti
neoprávněnému zacházení s jejich
daty a osobními údaji, dát jim větší
kontrolu nad tím, co se s jejich daty
děje. GDPR se dotkne každého, kdo
shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti nabývá v celé EU
jednotně od 25. května 2018. V ČR
nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

2 Totožnost
a kontaktní údaje
správce a jeho zástupce:
Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČO 00075370
DIČ CZ00075370
zastoupený Městským obvodem
Plzeň 2
Kontakt:
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 2 – SLOVANY (dále jen
UMO2)
Koterovská 83, 307 53 Plzeň
tel: 378 031 112
email: postaumo2@plzen.eu
Datová schránka (ID): egwbyju
Pověřenec pro ochranu osobních
údajů:
Mgr. Martin Chval
email: umo2@oou-poverenec.cz

3 Pravidla a rozsah
zpracování osobních
údajů ve společnosti
Vaše osobní údaje zpracováváme
v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou u nás
čerpáte. Každé zpracování je prováděno vždy v souladu s GDPR a platnou legislativou a pouze k předem
stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Nejčastějšími účely zpracování jsou:
- vedení evidence občanů městského obvodu Plzeň 2;
- výkon samostatné působnosti
- výkon přenesené působnosti
-administrace dotačních

programů
Dbáme na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové
omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a
důvěrnost a odpovědnost správce.
Pravidla pro zpracování osobních
údajů jsou deﬁnována v interních
směrnicích úřadu.
Zpracováváme osobní údaje, které
spadají do kategorií:
- identiﬁkační údaje;
- adresní údaje;
- popisné údaje;
- údaje o třetích osobách (např. o
zákonném zástupci v případě nezletilých osob).
V UMO2 nezpracováváme osobní
údaje zvláštní kategorie, jako jsou
údaje o etnickém původu, příslušnosti k politickým stranám, příslušnosti k církvi apod. Výjimku tvoří
lékařské zprávy a posudky v rámci sociální práce a sociální ochrany
subjektů údajů.
Vaše osobní údaje uchováváme
pouze po nezbytně nutnou dobu a
archivujeme dle zákonných lhůt,
které nám ukládají právní předpisy. Zpracování provádíme po dobu
trvání smluvního vztahu či jiného
právního základu. Po ztrátě zákonného důvodu osobní údaje likvidujeme nebo anonymizujeme. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nedržíme déle, než je nezbytné pro účel
zpracování.

4 Příjemci a
zpracovatelé
Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme
převážně v rámci UMO2. Při zpracování některých dat spolupracujeme
též s externími zpracovateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných
osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro UMO2 provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních
údajů. Vaše údaje jsou předávány
např. těmto zpracovatelům:
- provozovatel městské počítačové sítě;
Data nepředáváme do třetích zemí.
V rámci sociální práce může nastat
situace, kdy je subjektem údajů cizí
státní příslušník a dochází k předání osobních údajů do příslušné třetí země. Tento proces je vždy v souladu s GDPR.

5 Poučení o právech
subjektů údajů
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém
subjektem údajů, má tento subjekt
údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Každý subjekt údajů má právo na
přístup k osobním údajům, které
se ho týkají – má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje v rámci UMO2. Úřad mu
poskytne kopie zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce (UMO2) bez zbytečného odkladu
opravil nepřesné osobní údaje, které
se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů
právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl
UMO2 na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby UMO2

omezil zpracování osobních údajů,
v případech stanovených obecným
nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo vznést
námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud UMO2 zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
UMO2,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů UMO2 či
třetí strany,
- pro účely přímého
marketingu,
- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou žádost subjektu údajů a proti ověření předaných
identiﬁkačních dat, aby nemohlo
dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat
v podatelně UMO2 – Koterovská 83,
307 53 Plzeň.
Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, má právo na tuto skutečnost
upozornit zástupce UMO2 na výše uvedené adrese. Pokud nedojde
ani pak k nápravě, je subjekt údajů
oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních
údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

www.trustnetwork.cz

SLOVANY

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,Mobil - 100 min za 99,Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22
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Děti měly jen hlad - 100 let od tragédie
Dne 21. června 2018 uplyne právě
100 let, kdy se udála jedna z posledních velkých tragédií 1. světové války. V Plzni zahynulo po střelbě vojáků pět dětí, a to jen proto, že měly hlad a jen chtěly jídlo. Zastřelené
děti: Václav Havlíček (1906), Karel
Hovora (1905), Jaroslav Kolář (1907),
Jaroslav Vališ (1906) a František Veverka (1904).
V těchto letech byla velmi zlá doba. Rakouská monarchie byla již v r.
1918 vyčerpána válkou. Lidé u nás ve
většině trpěli hladem, potraviny se
posílaly na frontu. Hodně potravinového sortimentu bylo na příděl. Ekonomika monarchie se od počátku roku 1918 ocitla v hlubokém rozvratu,
sociálně hospodářská situace se neustále zhoršovala.
Kritická situace nastala již 19.
června 1918. V tento den rakouské
úřady zastavily výdej chleba na příděl. Historické dokumenty potvrzují denní spotřebu cca 25 tisíc bochníků chleba v Plzni, ale 18. června
prý bylo vydáno jen 3.550 bochníků, a to jen kukuřičného. Tento zákaz těžce postihl hlavně nemajetné
domácnosti. Matky a děti se vydaly
20. června do ulic, muži byli v továrnách nebo na frontě. Davy se shromažďovaly před obchody a sklady s
potravinami, mohlo docházet i k jejich rabování.

Hladové bouře probíhaly i 21. června 1918. Okolo 15. hodiny bylo vyrabováno pekařství, v 18 hodin se sešla demonstrace znovu. Tento dav
tvořily především děti. Vše se mělo odehrát před pekařstvím na rohu Koterovské a Barrandovy ulice. Účastníci určitě nadávali na
vzniklou hospodářskou situaci, na
policii.
Než mohla zakročit přítomná policie, přišla četa vojáků určená ke
střežení nedalekého železničního
skladu. V davu to vřelo. Rozzuřený
velitel Wirﬂ, též Plzeňák, dal pokyn

ke střelbě, a to prý bez varování.
Mělo padnout na 300 výstřelů, 12 lidí bylo zasaženo. Následky byly hrozivé, na místě či v nemocnici zemřelo pět dětí ve věku do 14 let. Střeleny byly zezadu, což potvrzuje domněnku o prchajícím nikoli útočícím davu.
Týž den na tomto místě bylo položeno nespočet květin, druhého dne
po Plzni vypukly stávky, Škodovka zastavila práci a dělníci vyšli do
ulic. Následně při pohřbu zastřelených dětí prošel pohřební průvod
městem. Tisíce lidí se s dětmi loučilo zpěvem národní hymny. K deﬁnitivnímu vyšetření celé události však
nikdy nedošlo. Nakonec velitel Wirﬂ byl přece jen obžalován a následně přeložen do Uher.
Tragická událost v Koterovské ulici 21. června 1918 patří k významným datům v dějinách Plzně. Jde o
svědectví otřesných poměrů, o důležitost pomoci v nejtěžších chvílích, o
dobrou komunikaci, včasné vysvětlení na základě pravdivých údajů.
Tato tragédie musí zůstat navždy ve
vzpomínkách Plzeňanů, abychom
si všichni nejen ze Slovan, ale z celé Plzně neustále připomínali tuto
hrůznou dobu v dějinách města.

Májová oslava
seniorů
Již po deváté se ke konci
května naši senioři ze Slovan zúčastnili společné akce
pod názvem „Senioři opět baví seniory“.
Letos byl mezi účastníky obrovský zájem, zcela zaplněný
sál v Měšťanské besedě praskal ve švech.
Je to úžasné pozorovat milé
a usměvavé tváře, jak se radují z každého vystoupení. Účinkujících bylo 180.
Velké díky patří sociálnímu
odboru MMP. Po celých devět
let se věnují přípravě těchto
akcí s nesmírnou láskou a odpovědností. Přišel nás pozdravit i pan primátor Martin Zrzavecký s paní náměstkyní
Evou Herinkovou.
Naši senioři ze Slovan byli v
dobrém rozmaru a těší se na
další akce.
Co říci závěrem: senioři potřebují trochu té radosti, povzbuzení a ujištění, že na ně
někdo myslí a že nejsou v životě na všechno sami.

Karel Kvit,
člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

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

Ludmila Ševčíková

ZDARMA

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

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

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

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

Bližší informace:
Tel: 377 482 150 , mobilní tel: 724 359 529 - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz
www.osona.cz
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VYBOJOVALI JSME ZLATO VE SPORTOVNÍCH HRÁCH

Na atletickém stadionu se 15. května uskutečnily Sportovní hry plzeňských mateřských škol. Přes 500 dětí poměřovalo své síly ve čtyřech disciplínách: člunkový běh 4x6 metrů, skok daleký z místa, hod míčkem, skoky přes překážku a štafeta družstev. Nejlepší umístění v jednotlivých disciplínách získaly děti z
5. MŠ Zelenohorská. První místo v hodu míčkem vybojovala Markéta Žornová, Matyáš Havala získal dvě první místa, a to v člunkovém běhu a skoku z místa. Tyto výkony přispěly k nejlepšímu výsledku. Družstvo dětí z 5. MŠ získalo 1. místo.
Bc. Renáta Krastová, řed. 5. MŠ

Voda voděnka nepřichází nazmar

Dešťovou vodu, která zatím nenávratně mizela v odpadu bez dalšího
využití, používají děti 31. mateřské
školy v Plzni ke hrám a zalévání
rostlin na školní zahradě.
V rámci projektu Voda voděnka,
který podpořil Nadační fond Zelený poklad, mateřská škola zakoupila 500 litrovou amforu na dešťovou vodu a zároveň vytvořila

badatelský koutek, kde nyní mohou děti s vodou bezpečně experimentovat.
Projekt u dětí předškolního věku
rozvíjí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí a vede
je k hospodaření s vodou.
Děti 31. mateřské školy
a Jana Valentová
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Noc s operou - Turandot – slibuje skvělý zážitek
Divadlo J. K. Tyla připravuje již čtvrtý ročník
úspěšné open air produkce Noc s operou. Tentokrát
29. června od 20.30 zazní v prostředí lochotínského
amﬁteátru slavná Pucciniho opera Turandot.
Mimořádný projekt Noc s operou pořádá Divadlo J. K.
Tyla od roku 2015 a jeho obliba stále roste, poslední ročník
navštívilo téměř 6000 diváků. Akci si přitom oblíbili nejen
skalní fanoušci opery, ale i lidé, pro které je prostředí divadla příliš formální. „Doufám, že jsme pro operu nadchli
i ty, kteří z ní do té doby měli obavy, a že zájem publika bude
i nadále stoupat,“ říká ředitel DJKT Martin Otava.
Letos se mohou diváci těšit na jednu z nejhranějších oper
Pucciniho Turandot. Režisér Tomáš Pilař slibuje neobyčejný divácký zážitek podpořený nejen atraktivním pěveckým obsazením. „V titulní roli se představí Iveta Jiříková, špičková dramatická sopranistka, která nárokům role
dostojí bez nejmenšího dluhu, a jako princ Kalaf se představí Paolo Lardizzone, kterého kritika trefně označuje jako plzeňského Josého Carrerase. Bude to již čtvrtý ročník
noci s operou a také letos v něm vystoupí Ivana Veberová,
která úspěšně účinkovala ve všech předchozích ročnících,”
upřesňuje režisér. Milovníky opery potěší hostování En-

rica Dovica, který povede orchestr opery DJKT. Tento italský dirigent byl mimo jiné prvním hostujícím dirigentem
vídeňské Volksoper.
Diváci se mohou opět těšit na efektní scénické pojetí.
„Scénograﬁcké řešení bude evokovat architekturu centrálních paláců pekingského Zakázaného města. Základem scény bude obří schodiště rámované rozměrnými konstrukcemi pokrytými LED obrazovkami, na kterých bude celou dobu žít efektní videoart Petra Hlouška, a to vše pod velkými
kulisami pagodových střech. Scénu ale oživí i akrobaté, kteří se z těchto konstrukcí budou spouštět na šálách, a samozřejmě se objeví, pro Čínu tak typická, pyrotechnika,“ prozradil Tomáš Pilař.
Stejně jako vloni bude mít projekt Noc s operou i charitativní přesah. „Díky ﬁnanční podpoře města Plzně a záštitě
primátora Martina Zrzaveckého půjde 20 Kč z každé prodané vstupenky na projekt Burza přání. Minulý rok se takto
na podporu osamělých seniorů vybralo 107 000 Kč,“ upřesňuje ředitel DJKT Martin Otava.
Vstupenky v cenových skupinách 380, 460 a 550 Kč k sezení a 200 Kč takzvaně „na deku“ jsou k dostání v pokladně
předprodeje ve Smetanových sadech 16, na webových stránkách divadla djkt.eu nebo v síti Plzeňská vstupenka.
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