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O VÝROČÍCH, STROMECH A STROMCÍCH
Vážení spoluobčané,
od mého posledního „sloupku“, který se k Vám dostal prostřednictvím tohoto Zpravodaje, se událo mnohé. Od událostí významů celospolečenského, až po ty
naše plzeňské, či lokální slovanské. Hodnocení jejich
významnosti záleží samozřejmě na každém z nás a
může se lišit.
Ve dnech 5. - 6. října se konaly komunální volby. Na
základě jejich výsledků dostalo vedení našeho obvodu důvěru pokračovat i v dalším volebním období v téměř nezměněné sestavě. Vážíme
si toho a dovolím si zde i za své kolegy za tuto důvěru poděkovat.
Událostí celorepublikového významu byly určitě oslavy 100 let od
vzniku samostatného Československého státu. V jejich rámci došlo
25. října k výsadbě „Stromu svobody“ ve Chvojkových lomech dětmi
z naší 23. MŠ, Topolová 3, Plzeň.
Mezi události nejaktuálnější, které se udály v době psaní těchto
řádek, patří i tradiční „rozsvícení stromečku“. U nás na Slovanech
i toho městského na náměstí Republiky. I ten je mimochodem původem od nás ze Slovan.
Dovolte mi proto na tuto moji poslední informaci navázat přáním.
Přeji Vám i Vašim blízkým krásné Vánoce a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce
Lumír Aschenbrenner

Zleva ředitel UKED Erich Beneš, starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner, místostarosta Jan Fluxa, starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková, místostarosta MO P2 – Slovany Roman Andrlík, náměstek primátora Petr
Náhlík, místostarosta města Starý Plzenec Václav Vajshajtl
Několikaleté úsilí městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany a města Starý Plzenec dospělo ke zdárnému závěru. Stavba cyklostezky
mezi Koterovem a Starým Plzencem byla dokončena a cyklisté ji
od letošního října mohou naplno využívat. Stavba byla z velké
části realizována díky kladně vyřízené žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
„Celkové stavební náklady vyšly
na 14,1 mil. Kč, přičemž 90% z této
částky bylo hrazeno z dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu, zbylých 10% pak z dotace Plzeňského kraje. Příjemcem dotace se stal náš městský obvod a město Starý Plzenec bylo v projektu výstavby uvedeno jako partner akce.
Spolupráce obou stran byla stvrzena uzavřením Smlouvy o partner-

ství a vzájemné spolupráci,“ uvedl
místostarosta druhého plzeňského
obvodu Jan Fluxa.
Cyklisté úsek podél řeky Úhlavy
mezi Koterovem a Starým Plzencem rádi využívali už kdysi. Dříve však museli projíždět neupravenou krajinou, kde chyběla regulérně zpevněná cesta. „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec má rozpětí 3,15 kilometrů, z toho 2,45 km
vede po staroplzenecké části a zbytek po území Koterova. Šířka 3 metry je dostačující a její asfaltový povrch pak zajišťuje pohodlnou jízdu.
Cyklostezka vede z Koterova od odbočky z hlavní silnice na Starý Plzenec k lávce přes Úslavu, kde začíná, po lukách na levém břehu směrem pod dálniční most,“ řekl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.
pokračování na str. 6
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

PIETNÍ AKTY

Plzeň 2, o činnosti na svých úsecích;

Jednání ZMO dne 4. 12. 2018
ZMO přijalo celkem 11 usnesení, z nichž vybírám:
- vzalo na vědomí
- zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pana Ing. Jindřicha
Blažka (ANO 2011) z důvodu jeho písemné rezignace,
- že člen Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pan Mgr. Bc. Jakub Šauer složil slib předepsaný § 69 zákona č.
125/2000 Sb., o obcích, v platném
znění;
- vzalo na vědomí informace zástupce velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany a velitele
Policie ČR – obvodního oddělení

- zvolilo
1. uvolněným předsedou Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany pana Ing. Františka Sokola,
MBA
2. neuvolněným místopředsedou
Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 –
Slovany pana Ladislava Uhrina
3. neuvolněným místopředsedou
Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 –
Slovanypana Bc. Filipa Sequense
4. další členy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany - pana
Martina Složila, pana Ing. Michala
Statevského, pana RSDr. Ing. Karla
Kvita, pana Mgr. et Mgr. Karla Dudu,pana MUDr. Martina Chomáta,
pana Ing. Miroslava Matějku

Starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta Jan Fluxa při pietním aktu u pomníku v Hradišti

- schválilo přijetí ﬁnančního daru ve výši 30.000,- Kč od podniku Lesy České republiky, s. p. a využití
tohoto daru na zajištění dětského
příměstského tábora;
- schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2018;
- schválilo rozpočet MO Plzeň 2
– Slovany na rok 2019;
- vzalo na vědomí informativní zprávu:
- Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 10-11/2018;

Místostarosta Jan Fluxa s místostarostkou Evou Trůkovou položili květiny k pomníku při pietním aktu, který se uskutečnil v rámci Dne válečných
veteránů v parku Homolka dne 11.11. 2018

Dvacítka oslavila 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky
V těchto dnech si celá naše společnost připomíná sto let od vzniku samostatného Československa.
Také naše škola se připojila k oslavám vzniku republiky.
V průběhu měsíce září a října se
většina tříd druhého stupně zúčastnila výstavy 100PY, Sto let republiky očima pěti generací, která probíhá v galerii DEPO 2015. Někteří
navštívili také Muzeum demarkační linie v Rokycanech, kde si připomněli konec druhé světové války,
jiní zase zavítali do Blovic na výstavu Zlatá éra první republiky a
získali zde rovněž informace o tamějším rodáku Jaroslavu Kursovi,
tvůrci československé vlajky. Seznamování se s historií naší republiky
pak vyvrcholilo samostatným projektovým dnem, který se konal ve
středu 24. října.
Na prvním stupni probíhal tento den formou pěti stanovišť zaměřených na jednotlivá období a

významné historické události našeho státu, kde se naši nejmladší žáčci dozvěděli o vzniku samostatného Československa, ocitli se
v době druhé světové války, nastínili si život v 50. letech a dozvěděli se o okolnostech, průběhu a důsledcích Pražského jara a Sametové
revoluce. Na druhém stupni si žáci
vytvořili působivé projekty o osobnostech první republiky, slavných
legionářích či významných československých sportovcích uplynulých 100 let. Pozornost věnovali také osobnostem pronásledovaných
minulými režimy jako byli Heliodor Píka a Milada Horáková, jejichž jména nesou náměstí v okolí
školy, včetně osoby Stanislava Broje, v jehož ulici stojí naše škola. Žáci se věnovali i významným podnikům, jejichž výrobky dobyly svět,
se zaměřením na plzeňskou Škodovku a Prazdroj. Skupinka žáků
vyšších tříd si pak také vyzkouše-

la vyrobit v dílně hračky, se kterými si děti hrály před sto lety, jako
třeba prak nebo píšťalku.
Celý den byl slavnostně ukončen
společným poslechem státní hymny
a zasazením lípy na pozemku školy.
Korunku tomu všemu dodalo oblečení v barvách trikolory, které na
sobě měli žáci i učitelé. Navzdory
nepříznivému počasí, díky němuž

se nemohlo uskutečnit několik dalších plánovaných akcí, se však projektový den k 100. výročí vzniku
samostatného Československa vydařil a všichni si z něj odnesli kromě nových poznatků o českých dějinách i pocit sounáležitosti a národní hrdosti.
Mgr. Vladimíra Lokajíčková
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 15. 10. 2018
RMO přijala celkem 15 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila použití investičního
fondu 31. mateřské školy, Spojovací
7, 326 00 Plzeň, IČ: 70940681, ve výši
58.685,- Kč, na nákup myčky nádobí
od ﬁrmy Průmservis Plus, Vladimír
Václav, Zahradní 71, Plzeň;
- schválila použití investičního
fondu 80. mateřské školy, Úslavská
80, 326 00 Plzeň, IČ: 70940703, ve výši
47.190,- Kč, na nákup myčky nádobí
od ﬁrmy Marccrab Gastro CB s.r.o.,
Slovanská alej 24b, Plzeň, 326 00;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila
operační plán
zimní údržby
místních komunikací pro
období 1. 11.
2018 – 31. 3.
2019 v MO Plzeň 2 – Slovany a složení
kalamitního
štábu;

Jednání
RMO dne 14. 11. 2018
RMO přijala 12 usnesení, z
nichž vybírám:

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.

- udělila souhlas 2. mateřs ké š ko l e, U
Hvězdárny 26,
326 00 Plzeň, s
Memorandem
o spolupráci s
Národním Institutem pro
další vzděláváRoman Andrlík,
ní, Senovážné
místostarosta
náměstí 872/25,
MO Plzeň 2-Slovany
110 00 Praha, za
účelem úpravy
vzájemného vztahu při provádění
aktivit individuálního projektu realizovaného v Operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“;
- schválila použití investičního
fondu 38. mateřské školy, Spojovací
14, 326 00 Plzeň, IČ: 70941084, ve výši 41.850,- Kč, na pořízení nábytkové sestavy do archivu školy od ﬁrmy Václav SOUKUP, Mírová 18, 301
00 Plzeň:
- schválila použití investičního
fondu 21. mateřské školy, Na Celchu
33, 326 00 Plzeň, IČ: 70941068, ve výši
53.541,- Kč, na pořízení zahradního

herního prvku
FLORA01B od
firmy FLORA
SERVIS s.r.o.,
Faměrovo náměstí 29, 618 00
Brno;
- s ch vá l i l a
smlouvu na čiEva Trůková,
pování psů s
místostarostka
vybranými veMO Plzeň 2-Slovany
terinárními lékaři na území
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pro období od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2021;
- zřídila na volební období 20182022 jako své iniciativní a poradní
orgány komise Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany:
- pro životní prostředí,
- pro sociální věci a občanské obřady,
- pro nakládání s majetkem,
- pro rozvoj obvodu a investiční
činnost,
- pro sport, výchovu a vzdělávání,
- pro bezpečnost,
jmenovala předsedy, místopředsedy a další členy komisí RMO P2;

Ohlédnutí za rokem 2011
Zimní
údržba
v městském
NAPSALI
NÁM
obvodu Plzeň 2 – Slovany

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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Medový jarmark se v Koterově
uskutečnil po páté

Ochočená liška Mia byla mezi dětmi
Rok s přírodou čaruje, barvami krásu maluje,“ tento slogan je
ústředním mottem předškolního
vzdělávacího programu, se kterým
pracuje 21. Mateřská škola v ulici Na Celchu. V souladu s
tímto programem mateřská škola plánuje různé zajímavé činnosti a akce s dětmi. Jednou z posledních byla návštěva živé lišky Mii v
naší školce.
Pod odborným dohledem
pracovníka s živými zvířaty ze společnosti Falcopredonum a vzdělávací agentury PoznejChápejOpatruj,
uviděli ti nejmenší milou a
přítulnou živou lištičku, která se
svým chovatelem navštívila přímo
mateřskou školku.
ti ze tříd Motýlci, Včeličky a Sluníčka se zájmem vyslechly odborný,
ale i zajímavý a zábavný výklad o
životě lišek a jejich významu a výskytu v naší přírodě. Lišku si děti mohly během povídání prohlédnout a zeptat se na vše, co je o tomto zvířátku zajímá. Dozvěděly se
například, kde tato šelma žije, co
dokáže ulovit, proč je užitečná, jaký vztah má k člověku a naopak lidé k liškám. Pro učitele byl poté k
dispozici test s řešením pro následné využití získaných informací v
další výuce o přírodě a zvířatech
v ní žijících.

Ochočená liška Mia, řádně očkovaná a zvyklá na cizí lidi a na zájem dětí, byla mezi nimi spokojená a všem se předvedla v celé své
kráse. Dětem tato návštěva uděla-

la velkou radost, dozvěděly se o liškách spoustu zajímavostí a ti nejodvážnější si lištičku mohly dokonce
i pohladit.
S živým zvířátkem se však nesetkaly poprvé. Již vloni se v rámci
ekologické environmentální výchovy o přírodě a zvířátkách potkaly ve
školních prostorách s živou husou,
kuřátky a kozou. Pomocí uvedeného programu v práci s nejmenšími se dozvědí mnoho zajímavého
o přírodě i v ní žijících zvířatech a
naučí se odpovědnému přístupu ve
vztahu k živým tvorům a přírodě jako takové. (pb)
Děti se svými učitelkami
z 21. MŠ Plzeň

Do historického centra
se vrátily adventní prohlídky
Průvodci Turistického informačního centra letos zájemce opět provedou historií Vánoc a adventními
zvyky a tradicemi. Novinkou letošního ročníku adventních prohlídek
jsou nedělní dopolední termíny určené především dětem v doprovodu
tatínků či dědečků. Prohlídky letos
zakončí příjemné povídání a ochutnávka vánočního cukroví ve Skupa
Café Kačaba v Muzeu loutek.
Kolik chodů má mít správná štědrovečerní večeře, jak je to doopravdy se zlatým prasátkem a kde v Plzni jsou k vidění ty nejkrásnější betlémy? Odpovědi nejen na tyto otázky přinesou již tradiční adventní
prohlídky. Zájemci se s průvodcem
v kostýmu vydají od Turistického
informačního centra vedle radnice
na přibližně hodinovou vycházku
Neděle dne 7. 10. 2018 patřila Medovému jarmarku. Na Koterovské návsi
nabídli své produkty místní i přespolní včelaři, dále bylo možné nakoupit si
regionální potraviny, rukodělné výrobky nebo nejrůznější pochutiny. Během
dopoledního programu se uskutečnila přednáška učitele včelařství a chovatele matek Ladislava Tomana na téma Chov včelích matek a zajímavosti kolem šlechtění včel. Na hlavním pódiu vystoupily kapely Plzeňští heligonkáři,
Staropražští pardálové, Ultramarin nebo Jakub Smolík s Františkem Kaslem.
Nechyběla ani kuchařská show a doprovodný program pro děti.

vánočně vyzdobenou Plzní. Během
ní se dozví řadu zajímavostí spojených s tradičními českými Vánocemi, stejně jako adventními zvyky z
Plzně a okolí. Následovat bude příjemné povídání nad šálkem horkého nápoje a ochutnávkou vánočního cukroví ve Skupa Café Kačaba v
Muzeu loutek.
„Adventní prohlídky pořádáme již
potřetí. Od roku 2016 se již staly stálící adventního programu v Plzni. Jako novinku jsme letos připravili také
několik termínů na nedělní dopoledne. Maminky tak ideálně mohou vyslat na prohlídku děti s tatínky a samy se v klidu věnovat předvánočním
přípravám. Prohlídky jsou vhodné
pro děti od šesti let,“ doplňuje Zuzana Koubíková, ředitelka městské
příspěvkové organizace Plzeň – TURISMUS.
Prohlídky se konají vždy v pátek
od 16:30, v sobotu od 14:30 a 16:30 a v
neděli od 10:00, 16:30 a 14:30 hodin.
Vstupenky na prohlídky je možné
zakoupit v Turistickém informačním centru nebo online na www.plzenskavstupenka.cz. Sraz účastníků
je vždy před infocentrem na náměstí Republiky 41 vedle radnice.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2018 k 30. 9. v tisících Kč
v tis. K

Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

v tis. K

Provozní výdaje

Daové

4 787

4 452

335

Veterinární pée

Správní poplatky

1 435

1 280

155

Komunikace

900

952

-52

Cestovní ruch

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 250

1 045

205

Vodní hospodáství

Poplatek z ubytovací kapacity

1 200

1 169

31

Pípvky na provoz MŠ + jesle

Z dobývání nerost

2

6

-4

Zrušené místní poplatky

0

0

Zneištní ovzduší

0

ROZPOET

Skutenost Zbývá erpat

250

70

180

15 859

9 974

5 885

500

178

322

51

6

45

13 007

9 920

3 087

Místní zastupitelské orgány

9 082

5 649

3 433

0

Údržba a opravy v MŠ + pojištní

3 091

1 560

1 531

0

0

Dotace dle usnesení ZMO a RMO

980

975

5

8 041

6 676

1 365

KD Šeíkova, budova ÚMO P 2

4 396

2 507

1 889

1

1

0

Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory

3 667

1 360

2 307

Pokuty všech odbor

136

233

-97

Nebezpený odpad

0

0

0

Poskytování služeb

641

659

-18

Komunální odpad

2 240

1 359

881

2 400

1 739

661

Sbrný dvr, separovaný odpad

50

1

49

Pijaté dary

0

0

0

15 206

7 335

7 871

Pijaté píspvky a náhrady

0

16

-16

573

275

298

20

20

0

80

16

64

4 800

3 943

857

Kronika + vítání obánk OOV

147

98

49

Náhrada poskytnutých služeb - SDH

0

0

0

Pohebnictví

105

16

89

Píjmy z prodeje zboží

0

1

-1

erpání ze SF

3 301

1 843

1 458

43

64

-21

46 177

33 093

13 084

0

0

0

745

1 034

-289

Kult.a zájm.innost, LDT, tisk IZ

2 758

1 498

1 260

Jednotky dobrovol.hasi,ochrana obyv.

1 946

973

973

100

41

59

75

13

62

124 386

79 794

44 592

Poplatek ze ps

Nedaové
Úroky

Píjmy z pronájm neby.prostor ÚMO,KD,MŠ

Pijaté vratky transfer soc.odbor
Píjmy z pronájm pozemk - SVS

Ostatní píjmy
Píjmy z prodeje DHM - JSDH

Dotace na výkon st.správy a na SPOD

Vzhled obcí, zele
Komunální služby (WC)
Obrana, bezpenost, právní ochrana

innost MS, opatení pro kriz.stavy
Volby, referendum

3 048

4 638

0

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

159 148

105 451

53 697

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

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

132 019

102 105

29 914

Znalecký posudek

Použití vlastních fond (+)

31 870

6 524

25 346

SOUET

- fond rezerv a rozvoje

28 569

4 705

23 864

3 301

1 819

1 482

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

-4 741

-3 178

-1 563

- pevody na MMP

-1 715

-1 714

-1

0

0

0

-3 026

-1 464

-1 562

Kapitálové výdaje

50 638

14 191

36 447

175 024

121 217

55 397

Investiní výdaje

50 638

14 191

36 447

175 024

93 985

81 039

- fond sociální

- FRR - finanní vypoádání
- fond sociální
SOUET
Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2018

15 876

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2018

175 024

CELKEM výdaje

Financování MO P2 - Slovany v roce 2018

159 148

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

27 232

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Koterov a Starý Plzenec
spojuje nová cyklostezka
dokončení ze str. 1
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
počítá s rozvojem cyklostezek na
svém území i do budoucna. „Cyklostezky na území Slovan stavíme již řadu let a rozhodně jde o prioritu, kterou se chceme zabývat i nadále,“ konstatoval starosta Aschenbrenner.
Kromě samotných cyklostezek je
ale důležité i jejich vzájemné propojení. „Cyklostezka z Koterova do Starého Plzence je součástí jak systému
sportovně-rekreačních tras Greenways, tak cyklotrasy Plzeň – Brdy.
Po jejím dokončení se cyklisté dostanou z Koterova přes Starý Plzenec,

Šťáhlavy, Nezvěstice, Žákavu a Spálené Poříčí až do Brd, například na
Padrťské rybníky,“ doplnil místostarosta Roman Andrlík.
„Našim cílem je podpora rozvoje
cyklostezek, aby cyklisté mohli jezdit po trasách, které jsou oddělené
od silnic pro motorová vozidla, a to z
hlediska bezpečnosti i komfortu. Nový úsek jsme nechali vybudovat také
v roce 2014, kdy byla vystavěna cyklostezka, jejíž součástí je lávka přes
řeku Úslavu u areálu Božkovský ostrov. I v tomto projektu jsme čerpali
z evropské dotace,“ uvedl místostarosta druhého plzeňského obvodu
Jan Fluxa.

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec dokončena, ale …
Po celý rok vás v IZ informujeme nejdříve
o tom, jak připravujeme a poté, jak realizujeme stavbu cyklostezky z Koterova do Starého Plzence. Přišel konec září a s ním i dokončení stavebních prací. Podle našeho mínění
zde k naší a snad i vaší spokojenosti stavební
ﬁrma odvedla dobrou práci a cyklostezka začala sloužit svým uživatelům jak z řad cyklistů, tak vyznavačů in-line bruslení, čemuž nasvědčoval i čilý ruch, který tu okamžitě nastal a kterého jsme byli svědky při občasných
vyjížďkách.
Bohužel, to, co později následovalo, nám částečně zkazilo původní dobrý dojem z dobře odvedené práce. A nebyli jsme v tom sami s ohledem na negativní reakce některých z vás, poukazujících na nevhodné chování některých
rádoby uživatelů cyklostezky.
O co jde? Se zahájením provozu se sporadicky
objevuje zanášení povrchu na dílčích úsecích
drobným štěrkem, který byl použit do krajnic
po obou jejích stranách. Tento drobný štěrk
znepříjemňuje pohyb cyklistům po cyklostezce, nemluvě o vyznavačích in-line bruslení.
Normálním používáním cyklostezky k takovémuto znečišťování nemůže dojít ani kdyby
cyklista vyjel mimo asfaltový povrch do štěr-

Na dokončené cyklostezce z Koterova
do Starého Plzence jste se mohli svézt
již v závěru tohoto roku

Ke znečišťování dochází především v okolí
dálničního mostu přes údolí Úslavy
a následujícím klesání ke Koterovu

kové krajnice a následně se opět vrátil na
asfalt. Podle našeho mínění podpořeného dílčími svědectvími je toto způsobeno pojížděním motorkami či čtyřkolkami po krajnicích s dílčím prohrábnutím
kol způsobujícího zmíněné vyhazování
štěrku do vozovky. A to v intervalech po
deseti až dvaceti metrech několikrát za
sebou. Toto zlomyslné poškozování dokončené stavby má za následek zvýšení
výdajů jak našeho obvodu, tak Starého
Plzence, na údržbu celé trasy nové cyklostezky. Protože se nechceme smířit s
tímto stavem, hledáme ve spolupráci se
Starým Plzencem vhodný způsob, jak tomuto negativnímu jednání zabránit či
předcházet. Na naši žádost Městská policie i Policie ČR celou trasu cyklostezky pravidelně kontroluje.
Pokud byste i vy sami byli svědky výše popsaného negativního jednání na
cyklostezce, přivítali bychom vaše upozornění na to, kdy, případně kým, k němu dochází.
Vladimír Černý,
odbor majetku a investic

www.trustnetwork.cz
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Připojíme Vás k Internetu
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volejte 777 42 88 22
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Jak v noci svítit lépe a omezit nežádoucí dopady
venkovního osvětlení
PLZEŇ 27. listopadu 2018 - V kulturním domě Šeříkovka se konala
konference o problematice takzvaného „světelného znečištění“. O nežádoucích dopadech neuváženého
používání umělého světla na lidské
zdraví a živou přírodu a způsobech
jak rizika omezit přijeli do Plzně debatovat odborníci z Česka a Německa, kteří se podílejí na dlouhodobém
projektu „Světelné znečištění, společný postup“ pod vedením plzeňského
sdružení Aktivity PRO a německého
Národního parku Bavorský les. V poslední době široce diskutované světelné znečištění dopadá na lidi i přírodu bez ohledu na hranice a mezinárodní spolupráce je proto velmi důležitá. Konference navazovala na únorový seminář, který se konal v Environmentálním centru Krsy v Manětínské oblasti tmavé oblohy na severním Plzeňsku, jež je jednou z lokalit
se zachovalým nočním prostředím a
malým světelným smogem.
Světelné znečištění je označením
pro nežádoucí jevy, které s sebou nese používání venkovního umělého
osvětlení. Život na Zemi byl od počátku formován pravidelným střídáním dne a noci, období světla a období tmy. V tomto prostředí se vyvíjely živé organismy, včetně člověka,
které se přirozenému dennímu cyklu během mnoha milionů let přizpůsobily. Až do konce 19. století, kdy se
ve městech začalo ve větší míře používat pouliční osvětlení, byly jedinými zdroji světla v nočním prostředí
Měsíc a hvězdy. Vynálezem elektrického osvětlení a jeho masivním rozšířením však lidé začali noční prostředí ve velkém měnit - z vesmíru je dnes
zdaleka nejnápadnějším projevem
existence naší civilizace právě noční
osvětlení měst (nikoliv Velká čínská
zeď, jak se traduje). Jakkoliv si dnes
život bez umělého osvětlení již nedokážeme představit, postupem času

se ukazuje, že jeho neuvážené používání může mít i nežádoucí důsledky.
Narušení spánkového režimu, rozvoj
civilizačních chorob, změny v chování volně žijících živočichů i rostlin a
vychýlení rovnováhy v ekosystému,
ohrožování bezpečnosti provozu vlivem oslnění a strhávání pozornosti
nebo i to, že dříve tmavá noční krajina je dnes posetá tisíci zářících světel
a mnohé děti z města nikdy pořádně
neviděly hvězdy na nebi - to jsou některé z nich.
Po celém světě se proto začíná diskutovat o tom, jak v noci svítit lépe a
omezit tak nežádoucí dopady používání venkovního osvětlení. Z výzkumů lékařů a biologů plyne doporučení vyhýbat se dlouhodobému vystavení světlu v nočních hodinách a v noci
rovněž omezit používání světla obsahujícího modrou barvu. Ta je přitom
ve velké míře vyzařována mnoha typy LED osvětlení nebo displeji mobilních zařízení a televizních obrazovek. Ochránci přírody a astronomové
upozorňují na nutnost směrovat ven-

I mnoho obyvatel Plzně se musí potýkat s nešetrným svícením
kovní osvětlení tam kde je skutečně
potřeba, tedy na zem, a omezit svícení do okolní přírody a na oblohu.
Odborníci zabývající se bezpečností
silničního provozu varují před zářícími billboardy a obřími obrazovkami s pohyblivou reklamou, které odpoutávají pozornost řidičů.
Problematikou se již před téměř

Účastníci konference o světelném znečištění, která se konala 27. listopadu v Plzni. Foto: Radka Žáková, plzenskonakole.cz
dvěma lety začala zabývat vládní meziresortní komise pod vedením ministerstva životního prostředí. Pracuje na možných opatřeních nejen v
oblasti legislativy, ale i v oblasti metodické a ﬁnanční podpory pro obce
a další subjekty, které mají zájem používat moderní osvětlovací technologie se sníženým vlivem na životní
prostředí. Pozornost světelnému znečištění věnuje i Svaz měst a obcí, veřejné osvětlení je totiž jednou ze služeb, kterou řeší každá obec, a stále
více měst a obcí má zájem svítit kvalitně a přitom šetrně. Poptávce po šetrném osvětlení se začínají přizpůsobovat i výrobci a prodejci osvětlovací
techniky, kteří přichází na trh s výrobky umožňujícími lépe směrovat
světlo a vyzařujícími méně problematické modré barvy.
„Plzeňská konference byla užitečnou
akcí z mnoha pohledů. Přítomnost
veřejnosti vyvolala obecnou diskuzi
o problematice světelného znečištění.
Účast zástupců samosprávy i technických služeb přenesla otázky správného svícení s co nejmenšími škodlivými
účinky na zodpovědná místa. Účast
studentů zase dává naději, že budoucí
generace se budou problému světelného znečištění věnovat. Co ale považuji
za zásadní, je spolupráce s německým

partnerem v ochraně přírody. Světelné
znečištění není problém jednoho státu
a působí přeshraničně, na desítky až
stovky kilometrů. Je to tedy společná
evropská věc a můžeme si navzájem
pomáhat. Navíc je to jedno z témat,
ve kterém se Německo spíše učí od
České republiky,“ konstatoval Pavel
Suchan, předseda Odborné skupiny
pro světelné znečištění Česká astronomické společnosti a člen mezirezortní pracovní skupiny.
„Konference jasně ukázala negativní vlivy, které dnes má světelné znečištění na člověka, živočichy i rostliny. A
to nejen v přírodě, ale právě i ve městech. Těší mě, že se konference konala
právě u nás na Slovanech, a že se tak
celá problematika dostává i k těm, kteří se v Plzni starají o veřejné osvětlení a o jeho dopady na životní prostředí. Více se věnovat tématu světelného
znečištění je totiž důležité i do budoucna, a to právě i v našem městě,“ uvedl místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.
Projekt je realizován ve spolupráci s
bavorským partnerem Naturpark Bayerischer Wald e. V. v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 – 2020 a je spoluﬁnancován Evropskou unií.

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování
Soutěž Nejlepší kuchař roku 2018
ve společném stravování vyhlásila
Asociace kuchařů a cukrářů ČR pro
celou Českou republiku. Letos probíhal její první ročník ve čtyřech
kategoriích. Pro mateřské školy byly tématem svačinky – „Nejchutnější svačinky v mateřských školách“ chutné, pestré a výživově hodnotné.
Základní školy soutěžily v kategorii - „Nejchutnější hlavní pokrm v
základních školách“ - chutný a nutričně hodnotný.
Do ﬁnále bylo vybráno z každé
kategorie 10 účastníků. Finálové
kolo se konalo v prostorách Makro
akademie v pražských Stodůlkách

v sobotu 10. listopadu 2018. Výkony
soutěžících posuzovala porota složená z odborníků na výživu a stravování, zástupců Asociace kuchařů
a cukrářů (včetně prezidenta AKC
ČR Miroslava Kubece), zástupce
generálního partnera velkoobchodu MAKRO ČR a zástupců laické
veřejnosti.
Porotci hodnotili dodržení téma
soutěže, chutnost, vzhled a zároveň
splnění nutričních požadavků moderní zdravé stravy. Důležitým poznatkem v rámci soutěže bylo, že za
každou cenu nemusí jít o originál,
může to být klasika, která je přizpůsobená moderním požadavkům, ale

zůstává zachována její chutnost a
přitažlivost pro strávníka.
Paní kuchařky své snažení prezentovaly před porotou. Odpovídaly na zvídavé otázky předsedy
sekce veřejného stravování AKC
ČR Ing. Zdeňka Hladíka. Vysvětlovaly postup přípravy i složení pokrmů. Na řadu přišlo také hodnocení a shrnutí od poroty doplněné
zajímavými informacemi a trendy
v současném stravování, což bylo
pro všechny přítomné velmi zajímavé a přínosné.
Vše naše paní kuchařky zvládly a
ve velké konkurenci obsadily:
23. MŠ – p. Jindrová, p. Spěváčko-

vá – 1. místo
51. MŠ – p. Chovanová, p. Mottlová- 4. místo
Účast v soutěži byla jednou z příležitostí, jak ukázat rodičům malých
strávníků i veřejnosti, že zdravé,
pestré a chutné pokrmy jsou prioritou každé školní jídelny.
Zapojení školních jídelen vnímáme jako velký přínos. V neposlední řadě byla soutěž i zábavou, která jistě utužuje vztahy v kolektivu,
také přinesla možnost poznat ostatní kolegyně, podělit se o své poznatky a zkušenosti i navázat přátelství.
Byl to pro nás všechny příjemně
strávený den.
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Hubení hlodavců je součástí deratizace a dalších
ochranných opatření
Na začátku podzimu občané zaznamenali vyšší výskyt myšovitých hlodavců v lokalitě ve Sladkovského ulici, a obrátili se proto na úřad. Protože se jedná o živočichy, kteří mohou způsobovat
újmu na zdraví obyvatelstva, je
nutné jejich počet a výskyt průběžně regulovat podle určených pravidel. Upozorňujeme tímto článkem na povinnosti dané zákonem
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon“).
Zákon ukládá v ust. § 57 tyto
povinnosti:
• Běžnou ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci je povinna provádět každá osoba, a to jako
součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
• Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba,
která je podnikatelem, právnická
osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném
výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o
obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost
podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a
u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu
nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Je zapotřebí minimalizovat vhodné podmínky pro soustřeďování
těchto živočichů a zamezovat snadné dostupnosti potravy, a proto by
měl každý vlastník ve svých nemovitostech provádět pravidelně
kontroly:
- stavu dvora a přilehlých prostor
(úklidem se likvidují zdroje potravy hlodavců a hmyzu),
- stavu půdních prostor (v holubím trusu se nacházejí roztoči a
bakteriologické zárodky),
- stavu sklepů, krytů, kotelen,
výměníkových stanic, strojoven
(to vše mohou být prostory s potencionálními zdroji potravy pro
hlodavce a zejména pro švábovitý
hmyz. Je třeba provést i kontrolu
migračních průstupů).
Zákonem dané povinnosti ve věci provádění ochranné deratizace,
dezinfekce a dezinsekce k ochraně
zdraví fyzických osob a k ochraně
životních a pracovních podmínek
před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a
epidemiologicky významnými členovci hlodavci a dalšími živočichy
by měly být prováděny průběžně ve všech budovách, provozovnách, pobytových místnostech,
nebytových prostorech nesloužících k podnikání apod.
Nejsou-li povinnosti dodržovány, zákon v ust. § 61 odst. 2) stanovuje, že příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví může rozhodnutím provedení speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace nařídit, pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů

infekčních onemocnění nebo šíření škodlivých a epidemiologicky
významných členovců, hlodavců
a dalších živočichů.
V objektech ve vlastnictví města a na veřejných prostranstvích
je zajišťována ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace průběžně.
Se snižující se venkovní teplo-

tou si zvířata hledají místa vhodná k přezimování, a tak vnikají do
sklepení, do technických místností, půdních prostor. Proto je vhodné bezpečnostním opatřením věnovat zvýšenou pozornost právě v
tomto období.
Odbor životního prostředí
Ing. Hana Morávková

Postsanační práce v areálu bývalých Prádelen a čistíren města Plzně
Sanační práce v objektech Prádelen a čistíren (PaČ) a v jejich bezprostředním okolí probíhaly v období od 05/2013 do 09/2015. V rámci 5 etap prací bylo odstraněno ohnisko staré ekologické zátěže (registrované v databázi SEKM Ministerstva životního prostředí ČR
pod číslem 12198014) a bylo dosaženo cílových limitů znečišťujících
látek v saturované i nesaturované
zóně tak, aby nepředstavovaly zdravotní rizika.
Na konci prací bylo dosaženo:
a)
u podzemních vod = cílového limitu sanace po dobu 3 měsíců v 97% monitorovaných vrtů v
ukazateli koncentrace ClU. Na hladině podzemních vod nebyla zjištěna fáze RL,
b)
u půdního vzduchu = výsledky ukázaly viditelný pozitivní
vliv propařování na koncentraci
ClU (došlo k poklesu z řádů stovek

a tisíců mg/m3 na desetiny, max. desítky mg/m3). Obdobně i u RL došlo
k poklesu koncentrací z řádů stovek
a tisíců mg/m3 na desítky, ojediněle
max. stovky mg/m3,
c)
u zeminy = u odebraných
vzorků zemin z technologických hal
a před technologiemi bylo dosaženo
cílového limitu sanace nesaturované zóny.
V následujících 5 letech probíhá
postsanační monitoring, do kterého bylo zahrnuto 6 vrtů uvnitř i vně
areálu. Studny v tomto monitoringu zahrnuty nejsou. Postsanační
monitoring byl zahájen 29. 6. 2016,
provádí jej společnost Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r. o.
Předmětem postsanačního monitoringu je sledování po dobu 5 let
koncentrací sumy chlorovaných uhlovodíků včetně vinylchloridu a výskytu volné fáze ropných uhlovodíků v podzemní vodě u šesti objektů
v lokalitě. Jedná se o vrty označe-

né PV-3, PV-5, PV-7, HG-36, HG-13a,
HG-15a. Odběr vzorků vody je prováděn 2x ročně – na jaře v období
duben – květen a na podzim v období říjen – listopad.
Hodnocení dosavadního průběhu
postsanačního monitoringu:
V rámci postsanačních prací byly
hodnoceny vzorky, které byly odebrány v červnu a v listopadu 2016,
v červnu a listopadu 2017 a v květnu 2018.
U pěti ze šesti vrtů rozbory zjistily, že koncentrace znečišťujících látek jsou pod stanovenými cílovými
limity znečišťujících látek (jsou stanoveny takové nejvyšší přípustné
hodnoty, které nepředstavují zdravotní rizika). Pouze vzorek z jednoho vrtu nevyhovoval.
Výhled na další období:
I přesto, že se podařilo sanovat
ohnisko znečištění v areálu PaČ s

velmi dobrými výsledky (bylo dosaženo až 97% účinnosti), a tím již
podzemní vody nejsou dotovány
kontaminanty v tak velkém množství, jako tomu bylo před sanací, je
předpoklad, že se znečištění dalo do
pohybu a přenáší se dál ve směru
proudění podzemních vod. Tudíž by
hodnoty kontaminantů mohly dosahovat i vyšších hodnot než před
sanací. Sice hodnoty z dosavadního postsanačního monitoringu jsou
příznivé, ale stále platí i nadále pro
odebírání podzemní vody z domovních studní v dotčené lokalitě upozornění z května 2004 - že
voda v žádném případě není pitná a dále se nedoporučuje vodu
používat pro zalévání, pro mytí
aut, pro plnění bazénů.
S použitím údajů od odborných
subjektů zpracovala
Ing. Hana Morávková,
odbor životního prostředí
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 27. 9. 2018 oslavili diamantovou svatbu manželé Josef a Květuše Kolmanovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřál Mgr. Pavel Janouškovec a zástupci odboru sociálního.

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
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obvodu Plzeň
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Koterovská
83,
53 Plzeň.
ků“307
osobní
pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přislavnostních
obřadů
v roce
hlásit osobněTermíny
na odboru
sociálním ÚMO
Plzeň
2 - 2019:
Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro,
u pí Škubové,
nebo vyplnit
níže
otištěný2019
tiskopis a zaslat
12.02.,
16.04., 11.06.,
17.09.
a 19.11.
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Poskytnuté 83,
informace
o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozváKoterovská
307 53 Plzeň.
ní na slavnostní uvítání občánků do života.
Zde odstihnout

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

Souhlasím
s tím, aby
ÚMO Plze
2 – Slovany,
odborbudou
sociální,použity
použil níže
uvedená
data
Poskytnuté
informace
o osobních
údajích
pouze
k účelu
k osobnímu
na obad
„Vítání obánk
do do
života“.
pozvání
napozvání
slavnostní
uvítání
občánků
života.

Souhlasím
tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
Jméno
a píjmení sdítte:
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání
občánků
do života“.
(hlkovým
písmem)
Datum narození:
Jméno
a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

..............………………………………………

Trvalé bydlišt:

Jméno a příjmení rodičů:

..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu:
Kontaktní telefon*

Trvalé
Kontaktníbydliště:
e-mail*

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

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany

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

a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

„Setkání důchodců
2 - Slovany“
v roce 2019
se Plzeň,
budou konat ve dnech
PlzeňMO
2 –Plzeň
Slovany,
Koterovská
83,
30.01., 20.02., 27.03., 24.04.,
25.09., 30.10.
27.11. 2019 od 16 do 19 hodin.
či blahopřání
va
rodině.
ohledem
zákon
č. 101/2000
Sb., o ochraně
osobníchjejich
údajů,
ve
VSpřípadě,
žena
občané
mají
zájem o blahopřání
u příležitosti
životzněníjubilea,
pozdějších
pracovníci
ÚMOpředstihem,
Plzeň 2 – Slovany,
ního
mají předpisů,
možnost, snemají
dostatečným
časovým
vyplnit
odboru
sociálního,
možnost
získat údaje
o narození
občanů,
uzavřenía
níže
otištěný
souhlas
s blahopřáním
v rodině
a předání
pozornosti,
sňatku.jej
Na
základě
tétozaslat
skutečnosti
aby
výše
uvedení jubilanpředat
osobně
nebo
poštou je
nanutné,
adresu
Úřad
městského
obvodu
ti vyplnili
a předali
na ÚMO
PlzeňKoterovská
2 – Slovany, 83,
odbor
Plzeň
2 – Slovany,
odbor
sociální,
307 sociální,
53 Plzeň.kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom
zajistitslavnostního
blahopřání vobřadu
rodině(nebo
a předat
malou pozornost.
Žádost o mohli
uspořádání
o předání
blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznáŽádost
o uspořádání
slavnostního
o předánípředstiblahomena
na odbor
sociální ÚMO
Plzeň 2 – obřadu
Slovany(nebo
s dostatečným
přání- nejméně
v rodině)1musí
být
doručena
oznámena
napředložit
Odbor sociální
hem
měsíc
předem.
Přinebo
jednání
je nutné
občanÚMO
Plzeňa2oddací
– Slovany
s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
ský
průkaz
list manželů.
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Zde odstihnout

Jméno a píjmení rodi:

Datum narození:

Dne 9.11.2018 oslavila 100. narozeniny paní Jarmila Riedlová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěstí
a pohody popřála místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany paní Eva Trůková a
zástupce odboru sociálního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

...............……………………………………..

Souhlasíms tím,
s tím,
aby
ÚMO
Plzeň
- Slovany,
odbor
sociální,
použil
Souhlasím
aby
ÚMO
Plzeň
2 -2Slovany,
odbor
sociální,
použil
níníže
uvedená
datak k
osobnímu
blahopřání
při
příležitosti
mého
životže
uvedená
data
osobnímu
blahopřání
při
příležitosti
mého
životníního
jubilea
v místě
bydliště.
ho
jubilea
v místě
bydliště.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souJméno a příjmení:
........…………………………………………..
hlasu.
(hůlkovým písmem)
Jméno a příjmení:
........…………………………………………..
(hůlkovým
písmem)
Datum
narození:
………………………………………………....

..............………………………………………
Datumbydliště:
narození:
Trvalé

………………………………………………....
.....………………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………
Podpis rodie

Trvalé bydliště:
Zdržuji
se na adrese:

.....………………………………………………
……………………………………………........

*Nepovinný
údaj
Číslo
telefonu

Zdržuji
se na adrese:
Číslo
telefonu:

……………………………………………........
....................................................................

Číslo telefonu:

....................................................................
…………………………
Podpis
…………………………
Podpis

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

Upozornní:
....................................................
Žadatel bere na vdomí, že slavnostní
obady se konají v obadní místnosti ÚMO
Podpis
Podpis
Plze 2 – Slovany, tj. na veejném míst a že pi obadu
buderodiče
pítomen profesionální fotograf.
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúastnných. Fotografie poízené
pi jednotlivých slavnostních obadech úad nezveejuje.
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Brigádnímu generálu Miroslavu Štanderovi
byla věnována pamětní deska

Plzeňská senior akademie
nejen pro vaše bezpečí
Na již 4. ročník „Plzeňské senior akademie“ se mohou těšit
senioři a osoby zdravotně postižené s trvalým bydlištěm na
MO Plzeň 2.

Odhalení pamětní desky se uskutečnilo při
příležitosti 100 let
od narození generála
Štandery dne 5. října
2018 v Božkovské ulici
č. 43 v Plzni. Na pietním
aktu se podílelo město
Plzeň, městský obvod
Plzeň 2 – Slovany, Český svaz letectví – Letci Plzeň z. s., Letecký historický klub gen. J. Irvinga
Plzeň, Aeroklub Plzeň – Letkov a Miroslava Vojtová s rodinou.

Víte, jak se ubránit? Víte, jak zabezpečit svůj majetek? Víte, jak poskytnout první pomoc? Víte, jak nenaletět podvodníkovi… Na všechny
tyto otázky a na množství dalších
pomůže odpovědět „Plzeňská senior
akademie“. Tento projekt prevence
kriminality zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a
osob ZTP připravila Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským
obvodem Plzeň 2.
Vzdělávací program je tvořen celkem deseti přednáškovými bloky
(Seznámení s Městskou policií, Jak
si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných
událostí, Bezpečně v kyberprostoru,
Problematika odpadů na území města Plzně a Základy první pomoci).
Součástí projektu jsou i exkurze na
Operačním středisku Městské poli-





 

 
    

Odpověď na dopis od „vděčných seniorů“
lavičky jsou před radnicí a za domem Částkova 52, 54.
Pouze pro informaci – v lokalitě
vymezené ulicemi Částkova, Koterovská, Blatenská a průmyslovou
školou je nyní 21 laviček, nově i dvě
kovová křesílka s dřevěnými sedáky u stromu Olgy Havlové.
Údržba laviček na sebe samozřejmě váže ﬁnanční prostředky, protože lavičky jsou poškozovány povětrnostními vlivy, jsou ale i terčem
vandalů.
Při průzkumu však vyšlo najevo,
že lavičky by bylo možné doplnit k
chodníku podél objektu Štádler, podél Částkovy ulice a k chodníku od
internátů k ulici Částkova. Protože
v současnosti nejsou již lavičky využívány, bude jejich instalace provedena až na jaře.
Doufáme, že lavičky budou sloužit
k posezení i k odpočinku při delších
procházkách nejen seniorům.
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Zájemci se mohou hlásit na Úřadu městského obvodu Plzeň 2, a
to buď osobně nebo telefonicky:
Koterovská třída č. 83, Plzeň
Telefon: 378 031 112
Podání přihlášek nejpozději do
20. 1. 2019
Zahájení programu se uskuteční
dne 23. 1. 2019 v 11:00 hod. v zasedací místnosti č. 001 Městského
obvodu Plzeň 2.

    !
 


Koncem srpna obdržel náš úřad
dopis od „vděčných seniorů“ s požadavkem na umístění dalších laviček se sedáky ze dřeva na konkrétních místech v blízkosti našeho úřadu. A protože nevíme, kam odpověď
doručit, využíváme možnost zveřejnění v našem zpravodaji.
Na základě tohoto podnětu bylo
provedeno prověření počtu a vzdálenosti mezi stávajícími lavičkami
v této lokalitě.
Podél chodníku mezi ulicí Blatenská a plochou před radnicí nebo v
jeho blízkosti jsou čtyři betonové
lavičky s dřevěnými prkny a jedna
mobilní kovová lavička s dřevěnými sedáky, další dvě lavičky (jedna
z toho reklamní) jsou u chodníku od
Koterovské směrem k průmyslové
škole elektrotechnické. Podél Částkovy ulice byly v rámci její rekonstrukce umístěny po obou stranách
kovové lavičky se sedáky z drátěného pletiva. Tyto lavičky jsou průběžně opravovány a stále slouží. Další

cie Plzeň, Operačním středisku HZS
Pk (112), Útulku pro zvířata v nouzi a
Požární stanici Plzeň Košutka.
Projekt bude uskutečňován v průběhu tří měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi budou vždy
jeden den v týdnu. Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list
„Plzeňské senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou. Tento projekt
je pro seniory a osoby ZTP (vozíčkáře) zcela bezplatný a podílí se
na něm celá řada institucí. I v tomto roce bude opět ﬁnančně podpořen
z rozpočtu MO Plzeň 2.
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Publikace, které byly na podzim pokřtěny

Křest knihy Božkov s podtitulem „Střípky z historie a současnosti“ se uskutečnil ve středu dne
26. září od 16:30 v ZŠ a MŠ Božkov. Knihu vydalo nakladatelství Starý most. Na její tvorbě se podílelo i několik místních obyvatel, kteří poskytli historické fotografie ze svého soukromého archivu.

Na radnici městského obvodu Plzeň 2-Slovany byla dne 15. října v
16 hodin pokřtěna i kniha Marie
Korandové „Západočeská dramata J.K. Tyla.“

Při celorepublikové akci pořádané
Nadací Partnerství ke stému výročí založení Československa došlo v
obvodě Plzeň 2 – Slovany ve Chvojkových lomech k výsadbě lípy srdčité. Po celé České republice bylo k
této příležitosti nově vysazeno téměř 2500 lip. Tento akt měl připomenout nejen výročí založení samostatného Československa, ale i důležitost hodnot a pojmů jako je svoboda a demokracie.
Tuto akci podpořili starosta Ing.
Lumír Aschenbrenner a místostarosta PhDr. Fluxa. Lípu spolu se zahradníky
h
vysadily děti z 23. mateřsské školy, postup výsadby jim také
za
zahradník
komentoval. Pro mnohé
dě to byla první zkušenost s výděti
sa
sadbou
stromu a určitě pro ně bude
za
zajímavou
vzpomínkou. Atmosféru
slavnosti
sl
dotvořily děti z 20. základní
šk , které pod vedením svých učiteškoly
le zazpívaly tematické písně.
lek

Slavnostní výsadba v našem obvodě proběhla jako příjemná a důstojná vzpomínka na historické události a díky přítomnosti mnoha dětí bude v mysli zachována i po další generace.

Ruská – plánovaná výměna stromořadí

Terénní odlehčovací služby
i v místě vašeho bydliště
Terénní odlehčovací služby jsou
určeny osobám se zdravotním postižením bez omezení věku. Služba je poskytována v přirozeném
domácím prostředí klienta. Terénní odlehčovací služby umožňují dlouhodobě pečujícím osobám odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony tím,
že poskytují úkony odlehčovací služby (např. pomoc s podáním jídla a
pití, dohled nad nemocným, pomoc
s hygienou, doprovody apod.). Pečovatelé a pečovatelky jsou schopni zastoupit pečujícího i na několik hodin.
Terénní odlehčovací služby po-

Výsadba stromu svobody
ve Chvojkových lomech

skytuje na území města Plzně
a v jeho okolí
nezisková organizace Domov –
plzeňská hospicová péče, z. ú.
Služby jsou
hrazeny dle aktuálního ceníku
uvedeného na webových stránkách
www.domov-plzen.cz. Na úhradu služby je možné čerpat příspěvek na péči.
Služby můžete domlouvat na emailové adrese
socialni@domov-plzen.cz nebo
na tel. čísle 731 632 788 v pracovní dny mezi 8. – 14. hod.

Na začátku vegetačního klidu došlo v ulici Ruská ke kácení dřezovců a k nové výsadbě. Ač jsme o tom
předem informovali ve Zpravodaji i
na stránkách obvodu, mnoho lidí se
teprve při kácení začalo o stromořadí zajímat.
Před lety byly koruny dřezovců z
důvodu velkého vzrůstu sesazeny a
byl na nich každoročně realizován
hlavový řez. Tento postup dřeviny
oslabil, k tomu se přidal stres v podobě klimatických změn a v neposlední
řadě se na dřezovcích rozšířila agresivní dřevokazná houba sírovec žlutooranžový, který způsobuje hnilobu, následně dutiny (viz foto).

Stromům se tak v krátké době zhoršila provozní bezpečnost (nebezpečí
zhoršení stability stromu – vývrat,
rozlomení koruny – pád větví). Proto došlo k výměně dřevin v nejnapadenější části této ulice a další bude v
nadcházejících letech pokračovat.
V rámci tohoto článku také chceme obyvatele obvodu informovat, že
budou postupně vyměňována i další stromořadí. Začneme těmi, kde je
stav dřevin nejhorší, tam, kde již řada stromů byla ze zdravotních důvodů vykácena a další je nutno z důvodu zhoršené stability pokácet. Poté
budou při výměně stromořadí následovat výsadby. Mezi prvními bude
probíhat výměna v ulicích Ořechová, Strnadova, Sladovnická, atd. Výměna dřevin však závisí i na jiných
okolnostech než na provozní bezpečnosti stromů, a to např. na přítomnosti inženýrských sítí a na plánovaných rekonstrukcích ulic (komunikace, chodníky, sítě), kdy se snažíme výměnu sladit s rekonstrukcí,
aby se posléze do kořenového systému stromu již nezasahovalo.

únor 201213

prosinec 2018
2

V KD Šeříkovka byla dokončena další fáze úprav
dalšího výčepu pro velký sál a přístavbu kanceláře pro správce budovy,“ uvedl starosta Lumír
Aschenbrenner.
Poslední etapa rekonstrukce byla zahájena 1. 6.
2018 a ukončena 26. 9. 2018. „Cena přístavby vyšla
na necelých sedm milionů korun. V letech 2013 až
2018 bylo do modernizace kulturního domu Šeříková investováno celkem 27 milionů korun,“ vypočítal místostarosta Jan Fluxa.
Vedení radnice má v plánu v příštích letech provést ještě zateplení fasády a střechy. „Tím bude
završena poslední šestá fáze úprav. Kulturní dům
pak bude plně vyhovovat současným trendům a
požadavkům na kulturní zařízení tohoto typu,“
doplnil místostarosta Roman Andrlík.

Stříhání šerpy se zúčastnili zástupci města Plzně i městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Stavební úpravy kulturního domu byly rozděleny do několika fází. Dokončeno už je pět ze šesti etap. Výraznou proměnou prošla Šeříkovka již
v roce 2015, kdy došlo k rekonstrukci velkého sálu, díky čemuž se výrazně zvýšila jeho kapacita.
„Úpravy kulturního domu Šeříkovka byly rozloženy do šesti etap. Došlo již k rekonstrukci restau-

race, kuchyně, celého prvního patra a výraznou
proměnou prošel velký sál, čímž se zdvojnásobila jeho kapacita. Na navýšenou kapacitu jsme zareagovali i v následné fázi úprav, kdy obvod nechal zpracovat projektovou dokumentaci na přístavbu. Ta zahrnuje rozšíření šatny a sociálního
zařízení pro návštěvníky, dále možnost instalace

Pivovarský šenk Šeříková je připraven!
V říjnu jsme pro vás v KD Šeříková otevřeli stylovou pivnici s širokou nabídkou piv z minipivovaru
Knížecí pivovar Plasy a s pokrmy

teplé i studené kuchyně. Ochutnat
můžete nejen naše domácí škvarky
v sádle a domácí tlačenku, ale i pečená vepřová žebra, kolena a jiné pi-

vovarské speciality. Nabízíme také
polední menu za zvýhodněné ceny a
speciální tematická menu.
Na čepu můžete v současné době
ochutnat 9 druhů neﬁltrovaných a
nepasterovaných piv, jako je spodně
kvašený Vašnosta 10°, Metternich
12° a Felčar 13°, ale také piva speciální a svrchně kvašená, například
Nachmelenec 11°, Řeholník 16°, Císař pán 14°a mnoho dalšího.
V adventních časech se můžete těšit na naše speciály Vánoční Bock
16° a Barley Wine 17°. Piva jsou k
dostání i ve speciálních Vánoční
balíčcích.
V nově rekonstruovaném sále KD
Šeříková chystáme bohatý multikulturní program pro všechny věkové kategorie. Těšit se můžete na
věhlasná jména české i světové hudební scény, divadelní představení
a mnoho dalšího.
Rádi pro vás zajistíme rodinnou
oslavu či ﬁremní akci, nebo přijďte
jen tak posedět a vychutnat si stylovou atmosféru s půllitrem dobrého piva.

clanek
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In-line dráha ve Škoda sport parku byla prodloužena
Škoda sport park (ŠSP) je volnočasovým areálem, který návštěvníci využívají k různým druhům
sportovních aktivit. Jedním z nejoblíbenějších sportů ve ŠSP je inline bruslení. Jelikož in-line dráha
přestala po letitém provozu odpovídat požadavkům uživatelů, přistoupil obvod k její revitalizaci. Postupnou obnovu celého areálu realizuje
obvod na základě studie vypracované v roce 2015

vrch byl položen najednou v celé šířce i délce dráhy, aby nevznikly žádné
spáry. Ode dneška mohou návštěvníci in-line dráhu využívat opět bez
omezení. Celková délka in-line dráhy měří nyní 547 metrů, šíře zůstala
stejná 6 metrů,“ doplnil místostarosta obvodu Jan Fluxa.
Kromě revitalizace in-line dráhy
investoval obvod v roce 2018 i do
obnovy skateparku ve ŠSP. V červnu 2018 byly kompletně odstraněny

(Zprava) Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa, starosta Lumír Aschenbrenner, místostarosta Roman Andrlík, zastupitel Pavel Janouškovec, místostarostka Eva Trůková

Starosta Aschenbrenner startuje výjezd bruslařů
U in-line dráhy byl položen nový
povrch a zároveň prodloužena její
délka. „Investicí do modernizace inline dráhy jsme vyšli vstříc přání občanů. In-line dráha byla za stávající lezeckou stěnou prodloužena o 230
metrů, část oválu v místě napojení byla zároveň zrušena. Rekonstrukce vyřešila i směrově opačný oblouk a dráha už není tak jednotvárná. Bruslaři
se mohou těšit i z nového asfaltového
povrchu v celém rozsahu in-line dráhy,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
„In-line dráhu jsme byli nuceni
uzavřít kvůli rekonstrukci od 20.
srpna 2018. Celá plocha dráhy byla povrchově sjednocena, tzn. stávající část sfrézována a asfaltový po-

tě uhradíme celkem 7,08 milionu korun,“ upřesnil místostarosta Roman Andrlík.
„Naším záměrem je, aby ani po téměř 20 letech svého provozu Škoda

stávající překážky, které byly již na
hranici životnosti. Nové překážky
byly umístěny na stanovišti původních kovových překážek a navrženy
jsou ve stejném duchu jako je betonový bowl, který nechal obvod vybudovat v roce 2017. Součástí skate
hřiště bude v nejbližší době i skate
školička pro nejmenší a začátečníky
se skate sportem. V současné chvíli
stavební práce ve skate parku ﬁnišují. Dokončení je naplánované už
během letošního podzimu.
Rekonstrukce in-line dráhy i skate
parku byla ﬁnancována plně z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany. „Náklady na prodloužení in-line dráhy se
vyšplhaly na 3,14 milionu korun a
za přestavbu skateboardového hřiš-

Tým U9 skončil čtvrtý v republice!
Plzeňský tým U9 skončil na Mistrovství ČR U9 2018 na fantastickém 4. místě!
Před nimi se objevily jen týmy
zvučných jmen, v semiﬁnále dokonce celý zápas Plzeň vedla a nakonec prohrála jen o jeden bod,
4 : 5. Prostě, skvělá forma hráčů
a jednoznačně nejlepší výsledek
historie plzeňského baseballu na
scéně ČR.
Tým dvou trenérek se chystal na
kvaliﬁkaci do Prahy jako na poslední turnaj sezóny.
Překvapivě postoupil ze třetí příčky na ﬁnální MČR na Hluboké a
slavil tak nečekaný úspěch. Na
Hluboké se sjelo 16 nejlepších týmů z ČR a být mezi nimi byl skvělý pocit.
Ve skupině A čekali naše hráče

sport park neztratil na atraktivitě
a i nadále vyhovoval návštěvníkům
svým uspořádáním i standardy jednotlivých sportovišť,“ uzavřel starosta Aschenbrenner.

soupeři Nuclears Třebíč, Olympia Blansko a Miners Kladno. První páteční zápas s Třebíčí skončil

prohrou 0 : 15. Jasný favorit potvrdil své kvality, ale plzeňští baseballisté si i tak hlavně užívali at-

mosféru turnaje a těšili se na další zápas. Zápas proti Olympii Blansko sice skončil další prohrou, ale
jednalo se o vyrovnanou hru, kdy
naši hráči chvíli i vedli. Poslední
nedělní zápas o 3. místo proti Hrochům končí opět prohrou, takže
tým U9 Baseball Plzeň nakonec na
Hluboké obsadil nádhernou 4. příčku na MČR.
„Nikoho z nás by to před turnajem
ani ve snu nenapadlo. Velké díky patří oběma trenérkám, co za celou sezónu s dětmi dokázaly, už úspěch na
kvaliﬁkaci byl nečekaný. Velké díky
patří i rodičům, za hlasitou podporu během turnaje a celoroční podporu svých malých hráčů. Já jsem
byl na turnaji jen jako host - coach
a nadhazovač týmu, ale užil jsem
si tento víkend náramně a věřím,
že všichni hráči stejně jako já budou mít ještě hodně dlouho pozitivní
vzpomínky,“ říká Jiří Šiman.
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Úspěšný předškolák
je ve škole bez stresu
Masarykova
základní škola
opět připravuje
kurz „ÚSPĚŠNÝ
PŘEDŠKOLÁK“
pro děti, které v
září příštího roku nastoupí do
1. ročníku. S pořádáním tohoto kurzu, který
je zdarma, škola
začala před dvěma lety a velmi
se osvědčil.
Předškoláci se v něm při povídání,
cvičení, zpívání a malování seznamují s novým školním prostředím a
nenáročnou formou se připravují na
vstup do základní školy. Děti si tak
prohloubí své dovednosti v oblasti
zrakového a sluchového vnímání a
paměti. Kurz povedou učitelky budoucích prvních tříd, k ruce jim bu-

Dýňová zahradní slavnost v 20. ZŠ

de i školní speciální pedagog.
Smyslem celého
kurzu je umožnit dětem pohodový a nekomplikovaný vstup do
základní školy a
zvládnutí prvního učiva. Rodiče navíc získají poznatky, jak
se svým dítětem
pracovat a dále
ho rozvíjet, aby
jeho start ve škole byl klidný, úspěšný a bez stresu pro ně i děti.
Termíny kurzu úspěšný předškolák: 4. března, 11. března, 18. března a 25. března 2019 vždy od 15:45 do
16:30 hodin v budově Masarykovy
základní školy Plzeň. Bližší informace: liskovakr@mzs.plzen-edu.cz

Premiéra se nemusí konat jen na
prknech divadla. Naše „poprvé“ v
podobě dýňové zahradní slavnosti
proběhlo 26. října 2018. Ušli jsme
dlouhou a trnitou cestu, než jsme
otevřeli dveře školní družiny pro
veřejnost. Začátky byly plné pochybností, jelikož jsme v této oblasti
teprve nováčky. Na přípravě se kromě žáků, rodičů a našich maličkostí
podílela také školní kuchyně a mnozí další z našich blízkých.
Ve chvíli, kdy bylo vše vyzdobené a nachystané, se začali scházet
dlabači dýní, čarodějnice, upíři,
kostlivci, kočky, netopýři i obyčejní smrtelníci. Po úvodních forma-

litách se všichni s chutí vrhli na
dlabání dýní, soutěže, chutné občerstvení zajištěné ze strany maminek a babiček, v neposlední řadě opékání „buřtů“ a fotokoutek s
rekvizitami. Hudba se linula celou
zahradou a všude se rozléhal veselý smích. Naše dýňově-hravé odpoledne jsme zakončili rozsvícením
vydlabaných dýní.
Utichly zvuky reproduktorů, s
hřejivým pocitem, že se naše premiéra nestane zároveň derniérou,
jsme se rozloučili. Díky všem!
Mgr. Světlana Martináková,
vychovatelka ŠD
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Úžasný pestrobarevný muzikál na Nové scéně DJKT
S Pavlem Klimendou o muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
Na začátku prosince vstoupil do repertoáru Divadla J.
K. Tyla v Plzni jeden z nejznámějších muzikálů legendární autorské dvojice Tim Rice
a Andrew Lloyd Webber Josef
a jeho úžasný pestrobarevný
plášť. Divadlo J. K. Tyla uvedením muzikálu navazuje na
veleúspěšné Kočky stejného
skladatele a navíc připomíná
50. výročí vzniku této prvotiny populární autorské dvojice Lloyd Webber – Rice. Pop
kantátu inspirovanou starozákonní legendou o Josefovi, jeho úžasném plášti a schopnosti
vykládat sny nastudovala režisérka Gabriela Petráková. Do
titulní role byl obsazen mladý
a talentovaný Pavel Klimenda,
držitel třech titulů mistra České republiky v akrobatickém
rock ‘n‘ rollu.
Vystudoval jsi Konzervatoř
a VOŠ Jaroslava Ježka. Co tě
k muzikálu přivedlo a čím jsi
chtěl být jako dítě?
Paradoxně jsem chtěl být po tátovi architektem nebo módním návrhářem. Bavilo mě malování, rýsování a matematika. Už jako
malý jsem si ale neustále prozpěvoval a poskakoval, kudy jsem chodil. Byl jsem takový malý exhibicionista… a pořád trochu jsem (smích). Je to
zvláštní, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, čemu
se chci věnovat. V deváté třídě na základce jsem se
dozvěděl, že se dá na konzervatoři studovat zpěv,
tanec a herectví zároveň. Nejprve jsem zvažoval
studium klasického či populárního zpěvu, ale po
zhlédnutí několika muzikálů byl pro mě muzikál
jasnou volbou.
Propadl jsi muzikálu i jako divák? Máš přehled, co teď ve světě frčí?
Rozhodně jsem tomu propadl. Neustále na internetu vyhledávám a porovnávám videa a záznamy
nových představení, rád poslouchám muzikálové
árie, i když spíše ty zahraniční. Během studií jsem
nezahálel a každý rok jsem si se spolužáky uspořádal takovou „tour de theatre“. Spočívalo to v
tom, že jsem si sehnal programy všech známých
pražských divadel a vybral jsem si desítku divadelních představení, které mě zaujaly, nebo které
bych měl jako umělec znát, od oper přes činohry,
balety až k muzikálům, a zhlédl je. To mě hodně
bavilo. Lepší než sedět u počítače a hrát hry.
Jsi výborný tanečník, kde jsi získal taneční zkušenosti?
Jedním z mých prvních koníčků byl párový akrobatický rock ‘n‘ roll. To byla ta chvíle, kdy jsem
se mohl konečně vybít a pořádně se odvázat. Věnoval jsem se mu dlouhých dvanáct let. Byla to
pěkná dřina. Každý den jsme měli trénink a na-

víc dvakrát týdně kondiční a akrobatické tréninky. S taneční partnerkou jsme byli soutěžním párem a můžeme se pyšnit třemi tituly mistrů České
republiky a třetím místem na mistrovství Evropy.
Kromě rokenrolu jsem tančil street dance v taneční škole choreografa Yemiho A.D., se kterým jsem
měl možnost vystupovat. Ale samozřejmě nejvíce
tanečních zkušeností mi dala konzervatoř, kde
jsme měli základy baletu, modernu, jazz a step.
Hodně mi dala také praxe v Čechách, na Slovensku a v zahraničí.
Do souboru muzikálu DJKT jsi nastoupil
v roce 2017, máš už ale za sebou několik výrazných rolí, např. Prcek ve West Side Story, Tobias ve Sweeneym Toddovi, Ethan v
Donaha! či princ David v pohádce Co takhle svatba, princi? V muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť hraješ titulní postavu…
Ano, a bude to pro mě určitě oříšek. V tomto biblickém příběhu jde o nejoblíbenějšího Jákobova
syna, který umí vykládat sny. Je to takový dospívající ambiciózní snílek, který má ale rozumu na
rozdávání. Zároveň je natolik upřímný, že se nebojí lidem do očí říct, co si o nich myslí. Překvapivě
toho mám s Josefem hodně společného, také si občas nevidím do pusy a jsem takovým snílkem. Josef má tu schopnost, že i když mu život nakládá,
dokáže se vždycky vzchopit a všem vytřít zrak. V
průběhu muzikálu se ho jeho závistiví bratři zbaví a prodají ho do Egypta, kde si ho místní lidé začnou vážit díky jeho ambicím a schopnostem. Dále
vykládá sny, které se stávají skutečností. V něčem
bych mohl Josefa přirovnat k roli prince Davida

z pohádky „Co takhle svatba, princi?“, který žije
ve svém světě a snaží se využít situace ve svůj prospěch, ale postupně přichází k rozumu a uvědomuje si, co je v životě skutečně důležité. Schválně jsem
se nedíval na ﬁlmovou verzi muzikálu, abych nic
nekopíroval. Výhodou pro mě bude, že je role Josefa celozpívaná, ale na druhou stranu bude obtížné zachovat pravdivost sdělení příběhu a zároveň
ztvárnit dospívání Josefa v rozumného, pokorného a milujícího syna a bratra. Hudba skladatele
Andewa Lloyda Webbera je nabitá živými popovými rytmy. Diváci se budou určitě bavit. Moc se
na to těším. Je to pro mě novinka - poprvé mi byla do rukou svěřena titulní role.
Kdyby sis mohl vybrat roli, titul a divadlo
na celém světě, ve kterém by sis rád zahrál,
co a kde by to bylo?
Vždycky jsem si přál zahrát si v muzikálu Romeo a Julie. To se mi podařilo již dvakrát. Také
jsem snil o muzikálu Kočky, ve kterém účinkuji
na Slovensku. Mým velkým snem ale bylo si zahrát Billyho Elliota, to už bohužel nejde, protože
ve dvaceti čtyřech letech se špatně kamuﬂuje třináctiletý hoch. Udělalo mi obrovskou radost, když
mě náš šéf Lumír Olšovský oslovil, jestli bych nechtěl být asistentem choreograﬁe k tomuto muzikálu. Každý muzikálový umělec by rád účinkoval
v zahraničí. Jsem velmi vděčný, že jsem měl možnost účinkovat v tour s francouzským muzikálem Roméo et Juliette po Číně. Byla to neuvěřitelná zkušenost a dřina. Mým oblíbeným ﬁlmovým
muzikálem je Moulin Rouge. V tomto titulu bych
si rád jednou zahrál, a to roli zamilovaného básníka Christiana.
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