
Starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner předal finanční šek staros-
tovi TJ Sokol Plzeň – Koterov Františku Bartovskému

Slovany minulý rok hospodaři-

ly s přebytkem, který umožní roz-

šířit nabídku ve sportovních are-

álech a zlepšit stav spravované-

ho majetku. Vzhledem ke klima-

tickým podmínkám se také vyna-

loží více fi nancí na péči o stromy. 

Zastupitelstvo rozdělilo částku ve 

výši přibližně 20 mil. Kč.

První velká investice letošního 

roku započala ve sportovním are-

álu Škoda sport park. Zde se začalo 

s úpravami již v roce 2018, kdy by-

la revitalizována a prodloužena in-

line dráha a odstartovala stavba no-

vého skate parku. 

„Ve Škoda sport parku bylo na plo-
še o výměře 1490 m2 postaveno jedno z 
největších skate hřišť v Čechách. Pů-
vodní kovové již nevyhovující překáž-
ky byly nahrazeny moderními prv-
ky a nově zde vznikl prostor pro za-
čínající a děti. Stavbu hradil obvod 
kompletně z vlastního rozpočtu  a do 
skate hřiště investoval více než 7 mi-

lionů korun,“  uvedl starosta Lumír 

Aschenbrenner. 

Stavba skate hřiště byla dokonče-

na na přelomu března a dubna 2019. 

V areálu budou následovat terénní 

úpravy kolem skate hřiště a bowlu, 

čímž se obě stavby propojí a zlepší se 

tak hledisko bezpečnosti a komfor-

tu uživatelů. Dokončení této etapy 

je naplánované během měsíce květ-

na 2019. Za terénní úpravy ve Škoda 

sport parku zaplatí obvod zhruba 900 

tisíc korun. Slavnostní otevření revi-

talizovaného Škoda sport parku pro-

běhne 5. června 2019 od 14 hodin.

Slovanská radnice se letos chys-

tá dokončit i modernizaci další-

ho sportovního areálu na Božkov-

ském ostrově. V letech 2010-2015 vy-

užila dotačních zdrojů, díky kterým 

vzniklo na ostrově mnoho sporto-

višť. V areálu však dosud chybí po-

třebné sociální zázemí pro návštěv-

níky i pro správce. 

pokračování na str. 4
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Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané a čtenáři, 

dnes bych se s vámi rád podělil o několik zajíma-

vých osobností, které jsou vždy nějakým způso-

bem spjaty s Plzní a Slovany. Tou první je válečný 

veterán generál Milan Píka, syn generála Heliodo-

ra Píky, jehož jméno nese i část našeho městské-

ho obvodu, konkrétně náměstí. Nedávno jsme se 

s ním, bohužel, rozloučili ve věku 96 let. 

Na druhé straně jsme naopak mohli popřát k 

95. narozeninám plzeňskému rodákovi, skautovi a politickému vězni 

Jiřímu Světlíkovi. Tento nositel Ceny Paměti národa i ve svém věku 

je stále plný energie a chuti do života. Jsme také pyšni na to, že žije 

u nás na Slovanech a jak sám říká, ač v důchodu, denně si dává tolik 

úkolů, že by je bez veselé mysli ani nemohl stihnout. 

Rád bych připomněl ještě další osobnosti, které i díky našemu ob-

vodu jsou trvale zapsány na zvonech katedrály sv. Bartoloměje.  Jak 

si jistě vzpomenete, náš obvod přispěl na pořízení nových zvonů pro 

katedrálu částkou 80 000 korun. Za tento obnos získal možnost ne-

chat vyrýt do pláště zvonu několik jmen. Ta patří například básní-

ku a literátu Josefu Hrubému, cestovateli Miroslavu Zikmundovi, 

jehož stoleté výročí jsme si na počátku letošního roku připomněli. 

Další významné jméno na zvonu patří brigádnímu generálu Miro-

slavu Štanderovi, nositeli celé řady českých, francouzských a brit-

ských vyznamenání. 

Mohu říci jenom jedno, na všechna tato jména jsme náležitě hrdi. 

 
Lumír Aschenbrenner starosta,

 MO Plzeň 2 - Slovany
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Letos investuje obvod 
do sportu i mateřských škol

 Projekt obnovy Jiráskova  Projekt obnovy Jiráskova 
 náměstí a klášterní zahrady    náměstí a klášterní zahrady   

Sportovci Plzně 2018 jsou Sportovci Plzně 2018 jsou 
Simona Spěšná a Jonáš Forejtek Simona Spěšná a Jonáš Forejtek 

 Duben představí talentované Duben představí talentované
 výtvarníky z 21. základní školy   výtvarníky z 21. základní školy  

 Informace pro voliče o volbách Informace pro voliče o volbách
 do Evropského parlamentu    do Evropského parlamentu   

j
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První reprezentační ples druhé-

ho městského obvodu, který se ko-

nal  8. února 2019 v KD Šeříkovka, 

měl kromě zábavné části i záměr 

pomáhat. Vedení slovanské radni-

ce se shodlo na tom, že výtěžek ze 

vstupného a tomboly bude věnován 

TJ Sokol Plzeň – Koterov.

„Jsme rádi, že se nám podařilo spo-
jit zábavné s užitečným. Výtěžek z 
plesu věnujeme TJ Sokol Koterov.  
Finančním šek ve výši 22 tisíc ko-
run poslouží jako příspěvek na po-
řízení dvou slavnostních krojů, které 
sokolové využijí například při piet-
ních akcích, slavnostních cvičeních 
nebo sletech. Těší mě, že jsou soko-
lové v Koterově stále velmi aktivní 

a mám radost z toho, že jejich čin-
nost můžeme podpořit,“ uvedl sta-

rosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír 

Aschenbrenner.

Předání fi nančního šeku se usku-

tečnilo dne 26. března 2019.

„Vzhledem k slavnému výročí naší 
jednoty 100 let od založení a vzhle-
dem k velkému počtu našich cvičen-
ců najdou nové slavnostní kroje své 
využití. Budou sloužit k reprezentaci 
naší jednoty při slavnostních příle-
žitostech pořádaných nebo souvise-
jících s TJ Sokol Koterov. Důstojnou 
prezentaci si zaslouží nejen historie, 
ale i současnost naší jednoty,“ uve-

dl starosta TJ Sokol Koterov Fran-

tišek Bartovský.

Výtěžek použijí na pořízení 
slavnostních krojů  

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany



Jednání ZMO dne 26. 

3. 2019

ZMO přijalo celkem 12 

usnesení, z nichž vybí-

rám:

- schválilo Dílčí závěreč-

ný účet MO Plzeň 2 – Slova-

ny za rok 2018 a účetní závěr-

ku MO Plzeň 2 – Slovany za 

rok 2018;

- schválilo 

 a) stav účelových fondů 

po finančním vypořádání roku 

2018:

 Sociální fond  1 684 605,00 Kč

Fond rezerv a rozvoje 

23 051 786,50 Kč

 b)  rozpočet účelových fondů na 

rok 2019: 

Sociální fond 3 764 000,00 Kč

Fond rezerv a rozvoje 

23 051 000,00 Kč

- souhlasilo  s návrhem vy-

hlášky statutárního města Plz-

ně č. …/2019, kte-

rou se mění vy-

hláška statutár-

ního města Plzně 

č. 4/2017, o stano-

vení koeficientu 

pro výpočet daně 

z nemovitých vě-

cí; 

- vzalo na vě-

domí informativ-

ní zprávy:

 -  Spolupráce 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Měst-

skou policií Plzeň – služebnou Slo-

vany a Policií ČR – obvodním od-

dělením Plzeň 2, za rok 2018;

 - Činnost JSDH a SDH, půso-

bících v MO Plzeň 2 – Slovany, za 

rok 2018;

 - Činnost Finančního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

02-03/2019;

 - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

02-03/2019;

únor 201222 duben 2019

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Sobota 1. června bude v Hradiš-

ti velkolepá. TJ Sokol Plzeň – Hra-

diště totiž slaví významné výročí -  

100 let od svého vzniku. Oslava bu-

de spojena i s tradičním dětským 

dnem. Hlavní program se odehraje 

na plovárně. 

Akce začíná průvodem s histo-

rickým hasičským vozem a koň-

mi,   půjdou v něm členové Sokola 

a zástupci jednotlivých oddílů. Prů-

vod sejde za doprovodu živé muzi-

ky ze Slovan, od Nepomucké třídy 

do Hradiště. 

Ve 14 hodin odstartuje program na 

hlavním podiu u Plovárny Hradiš-

tě a zároveň začne dětský den. Klu-

kům i holkám  bude patřit celá lou-

ka za náhonem, dětský den se ode-

hraje tradičně v režii SDH Hradiš-

tě a oddílu Kometa Pionýrské sku-

piny Homolka. Na účastníky čeká 

bohatý program, soutěže, ceny, ale 

i obří nafukovací skluzavka, 4 bun-

gee trampolína a další atrakce.  Na 

hlavním podiu se  organizace zába-

vy ujmou hlavně místní hudební 

uskupení a kapely.

 „Od 17 hodin začne slavnostní ce-
remonie, při které oceníme význam-
né členy Sokola a také lidi, kteří se 
zasloužili o rozvoj Hradiště. Připra-
veny pro všechny oceněné budou pa-
mětní plakety a kniha 100 let Sokola 
Hradiště, která bude k tomuto výročí 
vydána,“ uvedl Jan Horny, předse-

da Sokolu Hradiště. Oslavy budou 

mít i bohatý doprovodný program, 

zakončeny budou v noci velkým oh-

ňostrojem. 

Hradiště velkolepě oslaví sté výročí Sokola

Jako každý rok si i letos Plzeň prv-

ní květnový týden připomene udá-

losti, které se odehrály na začátku 

května roku 1945. Slavnosti svobo-

dy, oslavy osvobození americkou 

armádou, se uskuteční od pátku 3. 

do pondělí 6. května tradičně s bo-

hatým vojensko-historickým a kul-

turním programem.  

K němu neodmyslitelně patří do-

bové vojenské 

kempy, stejně 

tak setkání s vá-

lečnými veterá-

ny, vzpomínko-

vé akty a atrak-

tivní koncert-

ní vystoupení, 

letos například 

s hudebním se-

skupením Hradišťan a Jiří Pavlica, 

Čechomorem nebo Hanou Holišo-

vou & New Time Orchestra. 

Lákavá přehlídka historické vo-

jenské techniky Convoy of  Liberty 

projede Plzní v neděli 5. května. Ce-

lý program završí hlavní vzpomín-

kový akt u pomníku Díky, Ameri-

ko! v pondělí 6. května v 16 hodin. S 

celou Evropou si tak připomeneme 

75. výročí otevření Druhé fronty ve 

francouzské Normandii. 

Bojů o přístavy u kanálu La 

Manche se zúčastnila také čs. za-

hraniční jednotka ve Velké Britá-

nii - Československá samostatná 

obrněná brigáda, které bude věno-

vána výstava ve Smetanových sa-

dech a soutěž pro děti.

Více o programu:

www.slavnostisvobody.cz 

Slavnosti svobody Plzeň 
– pro každého něco

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 100 Mb/s
ceny již od 300,-
Mobil - 100 min za 99,-

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

Ohlédnutí za rokem 2011

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

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

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

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

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

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

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

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

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

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

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

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany 

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

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

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

bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím 

které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi 

na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního 

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

Místa v Plzeňské senior akademii jsou volná
Plzeňská senior akademie se speci-

alizuje především na vzdělávání se-

niorů a osob ZTP. Vzhledem k tomu, 

že kapacita akademie zatím nebyla 

naplněna, zájemci se mohou stále 

ještě přihlašovat na recepci ÚMO 

Plzeň 2 – Slovany (Koterov-

ská 83, Plzeň) nebo telefonic-

ky na čísle 378 031 112. Plzeň-

skou senior akademii při-

pravila Městská policie Pl-

zeň ve spolupráci s MO Pl-

zeň 2 – Slovany.

Účastníci kurzu se naučí, 

jak obstát v náročných život-

ních situacích, jak se ubrá-

nit proti násilí i například 

jak správně poskytnout prv-

ní pomoc. Program Plzeňské senior 

akademie se koná vždy ve středu od 

11h v zasedací místnosti na ÚMO Pl-

zeň 2 – Slovany. Kurz je určen pro zá-

jemce s trvalým bydlištěm na MO Pl-

zeň 2 – Slovany. 

Program tvoří celkem deset tema-

tických bloků (Seznámení s Měst-

skou policií, Jak si nenechat ublí-

žit, Nebezpečí prodejních akcí, Kri-

minalistika v praxi, Domácí násilí, 

Bezpečně v silniční dopravě, Zvládá-

ní mimořádných událostí, Bezpečně 

v kyberprostoru, Problematika od-

padů na území města Plzně a Zákla-

dy první pomoci). Součástí projek-

tu jsou i exkurze na Operačním stře-

disku Městské policie Plzeň, Ope-

račním středisku HZS Pk, v Útulku 

pro zvířata v nouzi a Požární stani-

ci Plzeň Košutka.

Po absolvování Plzeňské senior 

akademie obdrží každý účastník ab-

solventský list, informační materi-

ály, drobné propagační předměty a 

drobný předmět s bezpečnostní té-

matikou. Tento projekt je pro seni-

ory a osoby ZTP (vozíčkáře) zcela 

bezplatný,  letos je fi nančně podpo-

řen i z rozpočtu MO Plzeň 2.

Jednání RMO dne 20. 2. 2019

RMO přijala celkem 16 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila plán kontrol 12 mateř-

ských škol – příspěvkových organi-

zací, pro které RMO Plzeň 2 – Slova-

ny vykonává funkci zřizovatele, na 

rok 2019;  

- schválila smlouvu na zajištění 

služby na výměnu písku v pískoviš-

tích na území městského obvodu Pl-

zeň 2 – Slovany s fi rmou: S. D. Služ-

by, s. r. o., Losiná 28, 332 04 Nezvěs-

tice, IČ: 29109671;  

- schválila 

smlouvu na 

zajištění služ-

by na celoroč-

ní pronájem 

m o b i l n í c h 

kabin WC na 

území měst-

ského obvodu 

Plzeň 2 – Slo-

vany s fi rmou: 

TOI TOI, sani-

tární systémy, 

s. r. o., Pražská 

264, 274 01 Slaný, IČ: 49551655;

- schválila smlouvu na zajiš-

tění provozu 

vodních děl ve 

veřejných plo-

chách v měst-

ském obvodu 

Plzeň 2 – Slo-

vany s fi rmou: 

Emil Mundl, 

330 11 Druz-

tová 240, IČ: 

11374772;

-  schválila 

smlouvu na za-

jištění služby na kontroly, dodávky, 

údržbu a opravy prvků městského 

mobiliáře a na práce s tím spojené 

na území městského obvodu Plzeň 

2 – Slovany s fi rmou: Stanislav Pa-

lek, Šťáhlavice 88, Šťáhlavy, 332 04 

Nezvěstice, IČ: 64868532;

Jednání RMO dne 13. 3. 2019

RMO přijala celkem 13 usnese-

ní, z nichž vy-

bírám: 

- schválila 

vyhlášení za-

dávacího říze-

ní na výběr do-

davatele stavby 

„Revitalizace 

Škoda sport 

parku – terén-

ní úpravy“ , 

znění smlouvy 

o dílo a složení 

hodnotící komise; 

- poskytla předchozí souhlas s 

přijetím daru do vlastnictví 23. MŠ, 

příspěvkové organizace, Topolová 3, 

Plzeň, IČ: 70940737;

- poskytla předchozí souhlas s 

přijetím darů do vlastnictví 25. MŠ, 

příspěvkové organizace, Ruská 83, 

Plzeň, IČ: 70940860;
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Šeříkovka uvítala první 
reprezentační ples obvodu

Historicky první ples MO Plzeň 2 – Slovany se konal dne 8. 2. 2019. Hudební 
program zajistila kapela KH Band a Turbo. Večer  také zpestřila svými vy-
stoupeními taneční skupina Diamonds Dance group Plzeň.
Součástí programu plesu bylo poděkování významným osobnostem Slovan. 
Oceněna byla ředitelka 17. MŠ Plzeň Dana Valdmanová, mladá mistryně svě-
ta v triatlonu Pavlína Vargová, velitel služebny obvodního oddělení Plzeň 2 
PČR Jan Špiroch, příslušnice Městské policie Plzeň Marta Divišová a aktiv-
ní žena v oblasti aktivit pro seniory Ludmila Ševčíková.
V pořadí druhý reprezentační ples městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se 
uskuteční v příštím roce, konkrétně 17. ledna 2020.

Letos investuje obvod 
do sportu i mateřských škol

dokončení ze str. 1

V průběhu letošního roku se za-

čne s jeho realizací   a návštěvní-

ci se sociálního zázemí tak koneč-

ně dočkají. 

„Budova zázemí je navržena jako 
dvoupodlažní stavba. V přízemí bu-
dou umístěny toalety pro návštěvní-
ky areálu, které zde dlouhodobě chy-
běly, v prvním patře bude mít kance-
lář správce. V patře je dále navrže-
no zázemí pro strážníka městské po-
licie a společenská místnost pro ko-
nání různých akcí. Místnost může 
být využita také během konání pří-
městských letních táborů při nepří-
zni počasí,“ prozradil místostaros-

ta Jan Fluxa.

Nový objekt vznikne z původní-

ho starého skladu, který slovan-

ská radnice odkoupila od TJ Bož-

kov. Stavba zahrnuje i realizaci čis-

tičky odpadních vod a novou vodo-

vodní přípojku. Do technického zá-

zemí na Božkovském ostrově inves-

tuje obvod ze svého rozpočtu téměř 

9,5 milionu korun. 

Kromě budovy se sociálním zá-

zemím chce obvod investovat i do 

úpravy stávajícího sportovně rekre-

ačního travnatého hřiště včetně re-

alizace automatického závlahového 

systému z řeky. Celkové náklady do-

sáhnou dvou milionů korun.

„Hřiště  už několik let hojně vyu-
žívají sportovní  kluby nebo dobro-
volní hasiči a pohybují se zde zejmé-
na děti. Povrch je však ve velmi neu-
těšeném stavu, místy až nebezpečný. 
Je proto třeba odstranit nerovnosti a 
přizpůsobit ho poptávce sportovců,“ 

doplňuje Jan Fluxa. 

Opravené travnaté hřiště bu-

de přístupné veřejnosti, do bu-

doucna ale bude možné si ho také 

zarezervovat.“

Radnice vyčlenila část fi nančních 

prostředků také k investicím do ma-

teřských škol. 

„Částka 3,75 milionu korun bu-
de poskytnuta na zateplení budovy 
51. MŠ v Částkově ulici. Jedná se o 
poslední budovu mateřské školy ve 
správě obvodu Slovany, která dosud 
nebyla nijak rekonstruována. O zby-
tek nákladů z celkové částky 7,5 mil. 
Kč jsme požádali město Plzeň,“ sdě-

lil starosta Aschenbrenner. Dalších 

1 - 2 mil. Kč je vyčleněno na kom-

pletní výměnu plotu a opravu omí-

tek 89. MŠ v Habrové ulici.
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Stromy jsou jedním z nejčastě-

ji skloňovaných témat od počát-

ku příprav na rozsáhlou obnovu 

Jiráskova náměstí na Slovanech. 

Projekt má přinést pokrokový 

systém pro zadržování dešťové 

vody a co nejvíce zlepšit životní 

podmínky zachovávaných stro-

mů v ploše parku. Zahájení stav-

by se předpokládá až v roce 2021, 

ale prvních ochranných opatření 

si mohou lidé všimnout už letos v 

dubnu a květnu. Týkat se budou 

37 stromů z celkových 68, které 

jsou zařazeny do režimu zvýše-

né ochrany. Jde o to, aby zacho-

vávané stromy stavebním zása-

hem trpěly co nejméně a naopak 

co nejdéle prosperovaly.

„Chceme, aby zachovávané stro-
my stavebním zásahem trpěly co 
nejméně a naopak co nejdéle pro-
sperovaly,“ říká technický náměs-

tek primátora města Plzně Pavel 

Šindelář.

Předběžná opatření se budou 

provádět u stromů vystavených 

při rekonstrukci náměstí streso-

vé situaci. Zejména tam, kde dojde 

v kořenové zóně stromů ke změně 

povrchů, tedy i v místech nových 

travnatých ploch. Počítá se s vyu-

žitím unikátní technologie „vzdu-

chového rýče“, která umožňuje 

provádět šetrným způsobem dříve 

nerealizovatelné zásahy v kořeno-

vých systémech stromů a přivést k 

nim chybějící vodu a vzduch. 

U části stromů dojde k výměně 

půdy tak, aby se kořeny stihly po-

sílit před zátěží při rekonstrukci 

náměstí. Díky předběžným opat-

řením bude také od jara možné 

všechny stávající ponechávané 

stromy efektivněji zalévat. 

Správný průběh prací se usku-

teční pod odborným dohledem.

„Ochranná opatření budou zajiš-
těna ve všech fázích stavby – ještě 
před jejím zahájením, během ní i 
v průběhu dokončovacích prací,“ 
upřesňuje místostarosta měst-

ského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

Jan Fluxa.  

V průběhu rekonstrukce bude 

klíčové zabránit narušení kořenů 

a poškození nadzemní části stro-

mů těžkou mechanizací. Ochranu 

stávajícím stromům zajistí speci-

ální oplocení a bednění kmenů. 

Intenzivní péče o všechny stá-

vající a nově vysazené stromy 

bude pokračovat i po dokončení 

rekonstrukce. Jejich okolí bude 

lépe uzpůsobeno potřebám stro-

mů v městském prostředí, voda 

a vzduch se snadněji dostanou ke 

kořenům. 

Obnova Jiráskova náměstí má 

dlouhodobě zabezpečit větší kom-

fort lidem i zeleni. Zaváděné hos-

podaření s dešťovou vodou a sní-

žení množství tepla odráženého 

od zpevněných ploch jsou jen ně-

kterými z nich. 

Vznikne kvalitní parkové ná-

městí, které obyvatelům poskyt-

ne všechny důležité funkce, jež 

vzešly z úvodních plánovacích 

setkání. Ze 136 stromů zůstane 68 

nejperspektivnějších, tedy přesně 

polovina. Těm bude věnována ma-

ximální péče a vytvořeny co nej-

lepší stanovištní podmínky, které 

aktuálně postrádají. 

Další výsadby zajistí novou ge-

neraci stromů, aby náměstí zůsta-

lo zelené i v budoucnosti.

Autoři návrhu rekonstrukce - 

re:architekti studio s.r.o. – na pro-

jektu spolupracují s krajinářský-

mi architekty a předními arbo-

risty u nás.

Odbornou a fi nanční podporu 

projektu zajišťuje Nadace Promě-

ny Karla Komárka, která se pro-

měnám městských parků věnuje 

od roku 2006. 

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady: 
Stromy se zlepšení podmínek částečně dočkají už letos

Harmonogram péče o stromy

2019 / PŘED STAVBOU - předběžná opatření na ochranu a zlepše-

ní stanovištních podmínek 

2021 / BĚHEM STAVBY - ochrana před narušením kořenů a před 

poškozením nadzemní části stromů těžkou mechanizací (speciální 

oplocení, bednění kmenů) 

2022 / PO DOKONČENÍ STAVBY – plán následné péče

ZEPTALI JSME SE

Davida Hory, certifi kovaného arboristy, který se zabývá dendrolo-

gickými průzkumy, dlouhodobou péčí o stromy a jejich ochranou při 

stavební činnosti:

V souvislosti s plánovanými stavebními zásahy na Jiráskově 

náměstí, které má projít včetně parku kompletní obnovou, se už 

nyní chystají opatření na ochranu a zlepšení podmínek stromů. 

Je to běžný standard? 

Jak rád bych řekl, že jde o běžný standard, bohužel, opak je pravdou. 
Přestože stromy chrání před poškozováním zákon 114/1992 Sb., a nor-
ma ČSN 83 9061 nám od 90. let říká, na co si dát pozor, ochrana stromů, 
zejména jejich podzemních částí, je stále v plenkách. Když se stavba při-
bližuje ke stromu, potkávají se dva odlišné světy - technický a biologický. 
Právě proměnlivost biologického světa vyžaduje přítomnost odborníka 
od zahájení projektu po jeho realizaci. Postup, kdy je odborník na stro-
my přizván k projektu již v počáteční fázi, je přitom spíše výjimkou. Má-
li mít ochrana stromů šanci na úspěch, je to však nezbytné.

Jsem rád, že tomu tak na Jiráskově náměstí je, a pevně věřím, že zá-
sluhou všech zúčastněných se bude jednat o vzorový postup řešení. Ale 
nebudu předbíhat, cesta k tomu bude ještě poměrně dlouhá. 

Harmonogram projektu

2019 / Územní řízení

2020 / Stavební řízení, výběr 

dodavatele

2021 / Stavební a vegetač-

ní úpravy

2022 / Dokončení stavby, ote-

vření parku

Ilustrační foto: Ochrana stromů – Praha, LetnáIlustrační foto: Ochrana stromů – Praha, Letná
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Nadace sportující mládeže vy-

hlásila výsledky ankety Sporto-

vec Plzně 2018 v kategoriích žac-

tva a dorostu.  Mezi oceněnými 

nechyběli ani zástupci z druhého 

plzeňského obvodu, kterým při-

šel blahopřát také starosta Slo-

van Lumír Aschenbrenner a mís-

tostarostka Eva Trůková. 

„Město Plzeň se snaží podporo-
vat činnost sportovních klubů, ale 
bez vašich rodičů a trenérů, kteří se 
vám věnují, podporují a starají se o 
vás, bychom se tady dnes nesešli. Je 
to tedy velká příležitost poděkovat 
všem a společně s nimi se radovat z 
vašich úspěchů,“ uvedl při zaháje-

ní slavnostní akce primátor města 

Plzně Martin Baxa. Ten také  mla-

dým sportovcům pogratuloval a po-

děkoval za vynikající reprezentaci 

města Plzně.

Z premiérového titulu Sportovec 

Plzně v kategorii staršího žactva se 

raduje cyklistka Simona Spěšná. V 

roce 2018 získala titul mistryně Ev-

ropy MTB XCO v kategorii jednot-

livců, navíc přidala bronz ze štafety. 

Na horském kole se stala mistryní 

České republiky, ovládla také celko-

vé pořadí Českého poháru horských 

kol i na silnici.  

Sportovcem Plzně 2018 v kategorii 

dorostu se stal tenista Jonáš Forej-

tek. Dorostenecký mistr Evropy ve 

dvouhře patří k velkým na-

dějím českého tenisu, což 

dokazuje i v letošním ro-

ce, který zahájil titulem z 

juniorského deblu na Aus-

tralian Open.

Poděkování za dlouho-

letou a obětavou práci s 

mládeží se dostalo fotbalo-

vému trenérovi Antonínu 

Dvořákovi, který v letoš-

ním roce oslavil sedmde-

sáté narozeniny. 

Titul pro Trenérku ro-

ku mládeže obhájila Lucie 

Plašilová (atletika – AK 

Škoda Plzeň), která se podepsala 

pod úspěchy Kateřiny Skypalové 

nebo dvojčat Forejtových. Do troji-

ce nejlepších patří ještě Adéla Has-

manová (aerobik - Studio J&A Pl-

zeň) a Věra Jordanovová (házená – 

DHC Plzeň).

„Máme velkou radost z toho, jak 
velká konkurence se v nominacích na 
Sportovce Plzně objevuje. Svědčí to o 
tom, že se v Plzni sportu opravdu da-
ří. Na druhou stranu to znamená, že 
se mezi oceněné nedostala řada spor-
tovců, kteří dosáhli vynikajících vý-
sledků a ocenění by si také zaslou-
žili. Právě proto Nadace sportující 
mládeže vedle samotného vyhlášení 
Sportovce Plzně prezentuje všechny 
nominované také na internetových 
stránkách www.sportovecplzne.cz 
nebo na Facebooku,“ uvedl Franti-

šek Berka, předseda správní rady 

Nadace sportující mládeže.

Sportovci Plzně 2018 jsou Simona Spěšná a Jonáš Forejtek

Plzeňská pobočka Bílého kruhu bezpečí, která 

funguje také ve většině dalších krajů, byla zalo-

žena v roce 1998. Cílem celé organizace bylo již 

od samého začátku podpořit 

oběti kriminality ve zvládá-

ní nelehké situace způsobe-

né trestnou činností a jejich 

provázení v rámci trestního 

řízení. Pomoc organizace se 

vztahuje nejen na oběti, ale také na pozůstalé 

po obětech a svědky, kteří mohou být stejně tak 

silně traumatizováni. 

 Za dvacet let se mnohé změnilo – v Bílém 

kruhu bezpečí i v zákonech. Pomoc obětem se 

profesionalizovala. Kromě dobrovolníků z řad 

psychologů, sociálních pracovníků, advokátů, 

soudců, státních zástupců a studentů coby asi-

stentů je zvlášť zranitelným obětem k dispozi-

ci případová manažerka. Ta dlouhodoběji po-

skytuje psychosociální podporu a seznamuje 

klienta s jeho právy v rámci trestního řízení, 

jakožto například s nárokem na peněžitou po-

moc státu a čerpání fi nanční pomoci z různých 

fondů, podporuje a edukuje oběti neoznáme-

ných trestných činů. Z hlediska legislativy byl 

zásadní rok 2013, kdy vstoupil do praxe Zákon 

o obětech trestných činů, jenž výrazně zlepšil 

postavení oběti v trestním řízení – do této 

doby byla totiž brána pouze jako svědek. 

Navíc zákon přináší kategorii zvlášť zra-

nitelné oběti (dětské oběti, oběti znásilně-

ní a obchodování s lidmi atd.).

 Dnešní podoba pomoci obětem v Pl-

zeňském kraji funguje ambulantně, tzn. porad-

na pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech kaž-

dé úterý a čtvrtek (pouze pro objednané) od 16.00 

do 18.00. A dále od pondělí do pátku je k dispo-

zici případová manažerka na telefonu 773 551 

311, která poskytuje individuální konzultace a 

krizovou pomoc, vyjíždí do terénu. Celorepub-

likově je provozována nonstop bezplatná linka 

pomoci obětem kriminality a domácího násilí 

na čísle 116 006. V neposlední řadě se plzeňská 

pobočka věnuje prevenci kriminality formou 

odborných přednášek a seminářů pro laickou 

i odbornou veřejnost. 

 

Mgr. Simona Vlčková

Bílý kruh bezpečí má své místo i v Plzni

Kristýna Štemberová - plavání - dorost- jednotlivciKristýna Štemberová - plavání - dorost- jednotlivci

Denisa Brunátová - biatlon - st .žactvo jednotlivciDenisa Brunátová - biatlon - st .žactvo jednotlivci

Šimon Korčák - plavání - Šimon Korčák - plavání - 
ml. žactvo jednotlivciml. žactvo jednotlivci
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S tímto podtitulem probíhá Ev-

ropsky den sousedů  (EDS ) v Plz-

ni už od roku 2014. I letos nabízí 

přiležitost uspořádat vlastní sou-

sedskou slavnost a pečovat o dobré 

sousedské vztahy, tentokrát v sobo-

tu 25. května 2019.

Po registraci se stanete součástí 

webové mapy večeří, budete moci 

využít dárkový MAKRO šek a po-

kud budete chtít, můžete vybírat 

z nabídky dětských divadel a ka-

pel, které přijedou zahrát až před 

váš dům. 

Mrkněte na   web a nebojte se při-

dat, čas máte do 10. 5. 2019.

Od roku 2014 je součástí EDS kaž-

doročně 2 000 sousedů na více jak 

60 místech po celé Plzni. Spolu s ná-

vštěvníky sobotních programových 

ohnisek a nedělních procházek je to 

5 000 Plzeňanů, kteří tradičně vyu-

žívají poslední květnový víkend k 

hýčkání sousedských vztahů. 

Více se dozvíte na webu: 

www.evropskydensousedu.cz.

Pojďte se seznámit se svými sousedy! 

Ordinace MVDr.Vítězslav  Honsa, 

Radyňská 12

NOVĚ – Střihání  a trimování  psů první dva měsíce za polovinu!

Pavla Albrechtová  - objednávky na telefon: 737341158

Osobní přístup, poradím si i s hůře zvladatelnými psy.

 Podrobnosti na: www.strihani-psu-plzen.webnode.cz 
nebo FB strihani psu plzen

Výstava 
Jaro v alpinu 2019

Tak jako v minulých letech se i le-

tos mohou na  začátku   května mi-

lovníci přírody těšit na výstavu skal-

niček, květin a okrasných dřevin, 

kterou pořádá Alpinum klub Plzeň, 

z.s. na zahradě gymnázia na Miku-

lášském náměstí. Na tomto místě se 

jarní výstavy konají již od roku 1978. 

Samotná výstava i prodej s ní spoje-

ný se setkávají se značným ohlasem 

veřejnosti. Návštěvníci zde mohou 

spatřit nejen běžné rostliny z trvalé 

výsadby, ale i četné vzácné exponáty, 

které   pro tuto příležitost zapůjčili 

členové klubu. Velký zájem je i o pro-

dej rostlin. Je to dáno jak bezkonku-

renčním sortimentem prodávaných 

rostlin, tak i nízkými cenami, kte-

rým nemohou konkurovat žádné z 

profesionálních zahradnických pod-

niků v blízkém i vzdálenějším okolí. 

Důvodem je skutečnost, že prodáva-

jící členové Alpinum klubu pěstují 

rostliny pro radost a teprve v druhé 

řadě pro výdělek. Výstava s názvem 

Jaro v alpinu 2019 se uskuteční od 2. 

do 10. května. Otevřeno bude denně 

od 9. do 19. hodin, v sobotu 11. kvěrt-

na pak bude otevřen jen prodej do 12 

hodin, přičemž  vstup do prodeje bu-

de tento den zdarma.

Podrobnosti na:

http://skalnicky-plzen.cz/
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Zeleň po sněhové kalamitě

V tomto zpravodaji je informace 

– harmonogram přistavování vel-

kých kontejnerů. V této souvislosti 

připomínáme, že je rozdíl v druhu 

odkládaného odpadu, pokud kon-

tejnery jsou určeny pro objemný 

odpad nebo pro biologicky rozloži-

telný odpad.

Objemný odpad

Objemným odpadem rozumíme 

odpad, který se pro svou velikost 

nevejde do běžné nádoby na směs-

ný komunální odpad. Mezi objemný 

odpad patří například starý poško-

zený nepoužitelný nábytek a jiná 

vybavení bytu, pneumatiky a další. 

Do objemného odpadu nepatří led-

nice, zářivky, stavební suť aj.

Často dochází k ukládání objem-

ného odpadu vedle nádob na směs-

ný komunální odpad či separovaný 

odpad v domnění, že ho svozová spo-

lečnost odveze spolu s pravidelným 

svozem odpadu. Svozové vozy však 

nejsou ke sběru objemného odpadu 

uzpůsobeny. Zároveň je ukládáním 

odpadu mimo nádoby k tomu urče-

né porušována Obecně závazná vy-

hláška statutárního města Plzně č. 

5/2014, přičemž takové jednání je 

možno postihnout i dle zákona o 

přestupcích.

Biologicky rozložitelný odpad

Jednou ze složek komunálního od-

padu je biologicky rozložitelný ko-

munální odpad, označován také ja-

ko BRKO. Tento odpad tvoří cca 15 

% až 25 % objemu směsného komu-

nálního odpadu v závislosti na ty-

pu zástavby.  Naskýtá se otázka, co 

vlastně je biologický odpad? Je to 

odpad, který je tvořen zejména rost-

linnými zbytky, jako je tráva, listí a 

organickými zbytky z kuchyní. Do-

posud se biologický odpad ukládá na 

skládky, přičemž při jeho zahnívání 

vzniká spolu s ostatním odpadem 

skládkový plyn metan. Únikem me-

tanu do ovzduší se podílí skládky na 

globálním oteplování planety Země, 

poškozování ozónové vrstvy a vzni-

ku tzv. skleníkového efektu. 

Biologicky rozložitelný odpad by 

se měl tedy především komposto-

vat. Ale kompostování tohoto od-

padu má svá přísná pravidla. Bio-

logický odpad musí být čistý, bez 

chemických příměsí a bez přímě-

sí nebezpečných a jiných odpadů. 

Kompostovaný biologický odpad 

se používá při zpracování zeminy, 

kterou lze využít při rekultivač-

ních pracích na skládkách, násled-

ných rekultivací stavenišť nebo do-

končovacích terénních úprav na 

staveništích, popřípadě při údržbě 

městských parků. Vzniklou hmo-

tu z kompostárny lze používat i ja-

ko hnojivo a doplňovat jím živiny 

na poli.

Jak třídíme biologický odpad?

Biologicky rozložitelný odpad 

ukládáme do hnědé nádoby. Do 

těchto nádob lze odložit zejména 

zbytky z kuchyní, potraviny s pro-

šlou lhůtou spotřeby, ale bez oba-

lu, shnilá jablka, zvadlé květiny a v 

omezeném množství také trávu ne-

bo listí ze zahrad, plevel, nalámané 

větvičky apod. Větší množství pose-

kané trávy nebo větve vzniklé po 

ořezu stromů je vhodnější odložit 

do velkoobjemového kontejneru, 

který je pravidelně přistavován na 

předem určená místa dle harmo-

nogramu.

Do hnědých nádob nepatří uhy-

nulá zvířata, olej, maso, kosti, te-

kuté potraviny, obaly od potravin, 

sklo, plasty, plechovky, papír. Ten-

to odpad samozřejmě nepatří ani 

do kontejnerů na bioodpad.

K zpracování článku byly též po-

užity podklady z webových stránek 

města Plzně https://odpady.plzen.
eu/mesto-a-odpady/trideni-odpadu/
chap_5463293/trideni-odpadu.aspx, 

kde je možno nalézt i další podrob-

nosti o třídění odpadů.

OŽP

Víte, jaký odpad odkládat do velkých kontejnerů?

Rádi byste sklízeli vlastní úro-

du, ale chybí vám ve městě pro-

stor pro pěstování, nebo neví-

te, jak na to? Komunitní zahra-

da PěstírnaDEPO, provozovaná 

spolkem Pěstuj prostor, nabízí 

pronájem záhonků i tematické 

vzdělávací workshopy.  

Jeden z koutů nádvoří bývalého 

trolejbusového depa již pět let oze-

leňuje komunitní zahrada. Pěstební 

nádoby jsou poněkud netradiční – 

obří betonové květináče s keramic-

kou mozaikou od Františka Pavla-

se, které se  v minulosti nacházely 

na hlavním náměstí či u výstaviště. 

Najdete tady  vše potřebné k zahrad-

ničení, kromě semínek a sazenic, je-

jichž výběr je na každém zahradní-

kovi. Časově vytížené pěstitele jistě 

potěší možnost střídat se v zalévání 

s ostatními a nemuset do Depa do-

cházet každý den, aby o jejich rost-

liny bylo dobře postaráno. Senioři 

zase ocení, že se k vyvýšeným záho-

nům nemusejí ohýbat. Sklizeň pak 

obohatí také mnoho druhů bylinek 

ze společného záhonu a prostory za-

hrady mohou zahradníci využít i k 

posezení s přáteli či grilování.

Na úspěšnou loňskou sezónu na-

váže také Zahradnický klub – pravi-

delná setkání s odbornicí na přírod-

ní zahradničení Alenou Lehman-

novou.  Jednou měsíčně se podělí o 

své zkušenosti s řadou zajímavých 

témat. Vstupné je 100 Kč, pro členy 

zahrady 80 Kč.  

Program Zahradnického klubu:

23. dubna / 17.30: Čtverečková 

zahrádka – Zapomeňte na pěsto-

vání v řádcích, teď frčí čtverce. Bu-

dete překvapení, jak pestrou úrodu 

z nich sklidíte.

21. května / 17.30: Bylinky v ku-

chyni a na zahradě – Bylinky jsou 

sexy, vydrží skoro všechno a v ku-

chyni umí zázraky. Naučte se je s ná-

mi pěstovat a zpracovávat.

25. června / 17.30: Hmyzí krmít-

ka a domky – Chcete mít na balko-

ně a zahradě opravdu živo? Otevře-

te si hmyzí hotel! Poradíme vám, 

jak na to.

17. září / 17.30: Zpracování úro-

dy – Schovejte si léto do sklenic, ať 

vám voní a chutná i v zimě. Máme 

pro vás tipy, jak sušit, nakládat a 

zavařovat. 

15 října / 17.30: Kompostování a 

péče o půdu – Když je půda zdravá 

a v kondici, pěstování jde samo. Na-

učte se o ni pečovat a míchat pro ni 

dokonalý výživný koktejl. 

Adresa: Nádvoří DEPO2015, 

Presslova 14, Plzeň

Kontakt: Silvie Hašlová (haslo-

va@pestujprostor.cz, 776 806 005), 

fb.com/pestirnaDEPO

Začátkem února nás 

překvapila bohatá sně-

hová nadílka. Mokrý, těž-

ký sníh však na stromech 

způsobil mnohá poškoze-

ní. Nejvíc nánosem sně-

hu utrpěly borovice, kte-

rým se zlámaly termi-

nály i větve. Z mnohých 

zbyl téměř jen kmen. Za-

to smrků, které přiroze-

ně patří do vyšších po-

loh a jsou tedy přívalům 

sněhu tvarem koruny i 

postavením větví přizpů-

sobené, se to téměř nedotklo. Kro-

mě borovic vznikaly největší škody 

na kultivarech dřevin s kulovitou 

či hustou korunou. Například na 

Francouzské zůstalo 

jen par jedinců kulo-

vitých javorů bez zlo-

mu. Dílo zkázy poté 

dovršily větrné dny. 

Při sněžení došlo i k 

mnohým vývratům, 

a to nejvíce šeříků a 

škump. Konec zimy 

dal tedy zahradníkům 

a arboristům zabrat. 

Můžeme si teď jen 

přát, aby se alespoň 

neopakovalo suché 

léto a dřeviny mohly 

nabrat sil a další roky dál plnit své 

nenahraditelné funkce.

Nina Myslíková, OŽP

V Depu můžete pěstovat 
zeleninu i zahradnické znalosti

Foto: Pěstu prostor (Václav Čubr)Foto: Pěstu prostor (Václav Čubr)

Chtěl bych upozornit na udá-

lost, která se mi stala při ledno-

vé procházce s naším pejskem. 

Na Slovanech u objektu staveb-

nin Na Libušíně vtáhli dva agre-

sivní hlídací vlčáci mezi mřížemi 

hradby našeho pejska do areálu a 

na místě ho roztrhali. 

Pes byl na odvíjecím vodítku a 

snažil jsem se mu přes hradbu po-

moci. Došlo tak i k mému poraně-

ní ruky, které dodnes není vyléče-

né a hrozí mi amputace prstu. Ny-

ní po jeden a půl měsíčním šetře-

ní policie ČR mně bylo oznámeno, 

že nedošlo k žádnému porušení 

zákona ze strany majitele pozem-

ku, kde se vše odehrálo.

Očekával jsem, že si majitel in-

kriminovanou část hradby, kte-

rá je u cesty vedoucí na vlakovou 

zastávku Plzeň – Koterov, zabez-

pečí tak, aby již nedošlo k žádné-

mu dalšímu zranění zvířat, ne-

dej bože dětí nebo dospělých. Za-

tím se tak, bohužel, nestalo. Jak 

jsem se později dozvěděl od spo-

luobčanů, v této lokalitě se to ne-

stalo poprvé. 

Chtěl bych tímto varovat ma-

jitele psů a zejména maminky 

malých dětí. Dávejte si, prosím, 

všichni pozor při procházkách v 

této části Slovan, ať nemusíte pro-

žívat stejné trauma, které postih-

lo mě a celou moji rodinu. 

(redakce zná jméno 

a adresu autora) 

NAPSALI NÁM
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Umísťování velkokapacitních kontejnerů 
v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2019

Harmonogram tzv. Sběrných dnů – velkokapacitní kontejnery určené pro odkládání objemných odpadů, 
neodkládá se biologicky rozložitelný odpad

Termíny svozů: NEDĚLE 19. května, 21. července, 15. září, 17. listopadu

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 1 Hodina p�istavení 

Še�íková (u fotbal. stadionu) 8:00 - 9:00 hod. 

Hradišt� (za kone�nou MHD) 9:10 – 10:10 hod. 

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20 – 11:20 hod. 

Hluboká (u potravin) 12:20 – 13:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 13:30 – 14:30 hod. 

Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 14:40 – 15:40 hod. 

�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15:50 – 16:50 hod. 

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 2 Hodina p�istavení 

Pod Chalupami (Koterov) 8:00 - 9:00 hod. 

U Jezu (Božkov) 9:10 – 10:10 hod. 

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10:20 – 11:20 hod. 

Sporná (Plze�ská cesta) 12:20 – 13:20 hod. 

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13:30 – 14:30 hod. 

Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14:40 – 15:40 hod. 

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Termíny svozů:  NEDĚLE 26. května, 28. července, 22. září, 24. listopadu 

Velkoobjemové kontejnery budou p�istavovány po�átkem vegetativního období v ur�ený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v m�sících �erven až zá�í v prodlouženém �ase od 10:00 do 20:00, 
 a budou pravideln� p�istavovány až do konce m�síce listopadu. 

Plze��2���Slovany� �� pond�lí� ��
Vyšehrad� Velenická�x�Je�ná� pond�lí� S�

Slovany� Srázná� pond�lí� S�

Hradišt�� U�Hamru�x�Na�Rycht�� pond�lí� S�

Bru�ná� Do�Zámostí�(Hyunday)� pond�lí� S�

�echurov� Mezi�Ploty�x�Spole�ná� pond�lí� S�

Plze��2���Slovany� �� pond�lí� ��
Božkov� Božkovské�nám.� pond�lí� L�

Slovany� Plze�ská�cesta�x�Sporná� pond�lí� L�

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

Koterov� Pod�Chalupami� pond�lí� L�

sudý týden

lichý týden

Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro svozy biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady

Službu zajišťuje městský obvod
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Informace pro voliče 

Občan České republiky má právo 

hlasovat ve volbách do Evropské-

ho parlamentu (EP) na území ČR 

za předpokladu, že nejpozději dru-

hý den voleb dosáhl věku 18 let, ne-

vznikla u něj překážka ve výkonu 

volebního práva a je zapsán v sezna-

mu voličů pro volby do EP, popřípa-

dě hlasuje na voličský průkaz.

V těchto volbách má právo hlaso-

vat i občan jiného členského státu 

EU za předpokladu, že tento občan 

alespoň druhý den voleb dosáhl vě-

ku 18 let a je po dobu nejméně 45 

dnů před konáním voleb přihlášen 

v městském obvodu k trvalému ne-

bo přechodnému pobytu (tj. nejmé-

ně od 10. 4. 2019), a je zapsán v se-

znamu voličů pro volby do EP.

Občan jiného členského státu EU, 

který má právo volit ve volbách do 

EP na území České republiky, je 

automaticky veden v seznamu vo-

ličů pro volby do EP jen za podmín-

ky, že již hlasoval ve volbách do EP 

na území ČR v minulých volbách a 

od té doby nepožádal o vyškrtnutí 

z tohoto seznamu. Ostatní občané 

jiného členského státu EU nejsou 

zaneseni do seznamu voličů au-

tomaticky, ale musí projevit svou 

vůli hlasovat ve volbách do EP a to 

tak, že osobně podají žádost o zá-

pis do seznamu voličů pro volby do 

EP (nejpozději do 16:00 hodin dne 

14. 4. 2019).

Voliči, který nebude zapsán ve vý-

pisu ze seznamu voličů pro volby do 

EP, okrsková volební komise hlaso-

vání neumožní. To neplatí, pokud 

volič hlasuje na voličský průkaz. 

Každý volič si může osobně po před-

ložení platného občanského průka-

zu v úředních hodinách ověřit, zda 

je zapsán ve stálém seznamu voličů 

vedeným v MO Plzeň 2-Slovany.

Volič může požádat o vydání vo-

ličského průkazu ode dne vyhlá-

šení voleb, a to osobně nejpozději 

do 22. 5. 2019 do 16 hodin, písem-

ným podáním opatřeným úředně 

ověřeným podpisem voliče nebo v 

elektronické podobě zaslané pro-

střednictvím datové schránky nej-

později do 17. 5. 2019 do 16 hodin. 

Převzít lze voličský průkaz nejdří-

ve 9. 5. 2019, a to osobně nebo na zá-

kladě plné moci s ověřeným podpi-

sem, nebo jej úřad voliči zašle do 

vlastních rukou. 

Hlasování při volbách do Ev-

ropského parlamentu

Po obdržení úřední obálky, popří-

padě hlasovacích lístků, vstoupí 

volič do prostoru určeného k úpra-

vě hlasovacích lístků. V tomto pro-

storu vloží volič do úřední obálky 

1 hlasovací lístek. Na hlasovacím 

lístku může přitom zakroužková-

ním pořadového čísla nejvýše u 

2 kandidátů uvedených na témže 

hlasovacím lístku vyznačit, které-

mu z kandidátů dává přednost. Ji-

né úpravy hlasovacího lístku nema-

jí na jeho posuzování vliv.

Zájemci o práci v okrskové vo-

lební komisi se mohou hlásit na 

tel. 378036230, v kanceláři č. 209 

ÚMO Plzeň 2-Slovany, Koterovská 

83 nebo e-mail: postaumo2@plzen.

eu. Členem okrskové volební komi-

se může být občan ČR nebo občan 

jiného členského státu, u něhož ne-

nastala překážka výkonu volebního 

práva, není kandidátem pro volby 

do EP a alespoň v den složení slibu 

dosáhl věku 18 let. Zájemci nejsou 

do komisí zařazeni automaticky, ale 

na základě zákona musí být nejpr-

ve zohledněny delegace volebních 

stran. Členům komise náleží odmě-

na za výkon funkce. 

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

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

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

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

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

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

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

území volebního okrsku

Oznámení 
o dob� a míst� konání voleb do Evropského parlamentu 

 
         Starosta M�stského obvodu Plze� 2 - Slovany  

 
 o z n a m u j e  : 

 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskute�ní  

 
 

v pátek 24. kv�tna 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, 
v sobotu 25. kv�tna 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
 

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

 
 

 
viz p�íloha 

 
3. Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob�anství �eské 

republiky (platným ob�anským pr�kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem  
�eské republiky, cestovním pr�kazem �eské republiky), nebo totožnost a státní ob�anství 
jiného �lenského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

4. K zajišt�ní po�ádku a d�stojného pr�b�hu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokyn� p�edsedy okrskové volební komise. 

5. Voli�i budou dodány nejpozd�ji 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
m�že voli� obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

6. Každý voli� se musí p�ed hlasováním odebrat do prostoru ur�eného pro úpravu hlasovacích 
lístk�, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 
 

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

 Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5,7,17-27,2-10,16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2031 Plze�ská cesta 79-83
Pod Bru�nou
Postranní
P�ední cesta

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

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

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

2034 nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní d�m
Skladová Še�íková 13
Slovanská alej 2-28, 2A
Še�íková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21
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Odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 

2 – Slovany informuje důchodce s trvalým poby-

tem na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slo-

vany, že z důvodu velkého počtu zájemců o zá-

jezd č. 1 – Poděbrady, Kersko, Čáslav dne 15. 05. 

2019 bude tento zájezd zrealizován ještě jednou, 

a to 22. 05. 2019. Na tento nově zařazený zájezd 

je možné podávat přihlášky, stejně jako na zájez-

dy ostatní. V případě, že nebude nově zařazený 

zájezd obsazen přednostními zájemci, budou na 

tento zájezd zařazeni náhradníci, kteří se přihlá-

sili na původní zájezd a projevili zájem o zájezd 

v novém termínu.

1. PODĚBRADY, KERSKO,   ČÁSLAV

Termín: 15.05.2019 a 22.05.2019 (nový termín)

Cena: 250,- Kč.  Bude zajištěn společný oběd, 

není zahrnut v ceně zájezdu.

2. Z WINDSORU DO BUDĚJIC – PO VLTAVĚ! 

Termín: 29.05.2019

Cena: 315,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

3. KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA,   ČESKÝ 

KRUMLOV

Termín: 05.06.2019

Cena: 400,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

4. PRAHA – PLAVBA 

PRAŽSKÝMI BENÁTKAMI 

Termín: 19.06.2019

Cena: 390,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

5. NE - ZAKÁZANÉ  BRDY

Termín: 11.09.2019

Cena: 260,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

6. KRATOCHVÍLE, PÍSEK, 

HOSLOVICE

Termín: 25.09.2019

Cena: 240,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn spo-

lečný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu. 

Přihlášky jsou přijímány na ÚMO Plzeň 2 – 

Slovany, Koterovská 83, Plzeň, v kanceláři č. 

113, I. patro. Zde rovněž získáte i podrobněj-

ší informace o jednotlivých zájezdech

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

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

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

Jméno a příjmení dítěte: ............………………………………………
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

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

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

Číslo telefonu ..................................................................

....................................................
Podpis

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské
obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm
na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

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

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis

• „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-

říkové ulici;

• blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let 

věku a více;

• slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, smaragdové, diamanto-

vé, kamenné, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či bla-

hopřání v rodině. 

  

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2019 se budou konat ve dnech  

24.04., 25.09., 30.10. a 27.11.2019 od  16 do 19 hodin.    

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá ve spolupráci s Komi-

sí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro ob-

čany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé spole-

čenské akce a obřady:

 

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich život-

ního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit 

níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a 

předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-

mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předsti-

hem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občan-

ský průkaz a oddací list manželů. 

V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, 

lze se na tento slavnostní  obřad přihlásit osobně na odboru sociál-

ním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit ní-

že otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 

83, 307 53 Plzeň. 

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvá-

ní na slavnostní uvítání občánků do života. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2019: 

16.04., 11.06., 17.09. a 19.11.2019

Podpis rodiče

 
Zde odst�ihnout 
 
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plze� 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže uvedená data 
k osobnímu pozvání na ob�ad „Vítání ob�ánk� do života“. 
 
 
Jméno a p�íjmení dít�te: 

 
 

 (h�lkovým písmem) 
  
Datum narození:  
  
Jméno a p�íjmení rodi��:  
 
 

 

  
Trvalé bydlišt�:  
 
Pozvánku zaslat na adresu:                                 

 

  
Kontaktní telefon*  
  
Kontaktní e-mail*  
 
 

 

 Podpis rodi�e 
 
*Nepovinný údaj 
 
Upozorn�ní: 
 Žadatel bere na v�domí, že slavnostní ob�ady se konají v ob�adní místnosti ÚMO 
Plze� 2 – Slovany, tj. na ve�ejném míst� a že p�i ob�adu bude p�ítomen profesionální fotograf. 
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zú�astn�ných. Fotografie po�ízené 
p�i jednotlivých slavnostních ob�adech ú�ad nezve�ej�uje. 

Zde odst�ihnout 

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil ní-

že uvedená data    k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životní-

ho jubilea v místě bydliště. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto sou-

hlasu.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

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

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis

Aktuální informace o zájezdech pro důchodce s trvalým 
pobytem na území MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2019

Vodní mlýn HosloviceVodní mlýn Hoslovice
Foto: archiv VLM
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Finále Plzeň zveřejňuje program 

svého 32. ročníku, který proběhne 

od 11. do 16. dubna v Plzni. I v le-

tošním roce je fi lmová přehlídka 

především oslavou českého fi lmu 

a jeho tvůrců – jako jediný domá-

cí festival má v hledáčku svého 

zájmu českou fi lmovou, televizní 

i internetovou tvorbu a nověji ta-

ké počiny, které vznikly v české 

koprodukci. 

Šestidenní program nabídne di-

vákům celkem 124 projekcí, fil-

my v 5 soutěžních a 10 nesoutěž-

ních sekcích, doprovodné koncer-

ty, autorská čtení a mimo jiné ta-

ké třeba venkovní silent kino s 

maratony nových seriálů České 

televize Most! a Zkáza Dejvické-

ho divadla. 

Zahajovacím fi lmem festivalu bu-

de ve čtvrtek 11. dubna od 19.00 ces-

topisný dokument Cesta jako žád-

ná ze sta s aktéry Lukášem Sochou 

a Tomášem Vaňourkem. Ti se roz-

hodli vydat se po stopách legend Ji-

řího Hanzelky a plzeňského rodá-

ka Miroslava Zikmunda, který le-

tos oslavil 100. narozeniny.

Průvodci festivalem - a moderá-

tory zahajovacího i fi nálového ve-

čera - budou herci Jan Cina a Petr 

Vančura, kteří jsou rovněž hlavní-

mi tvářemi festivalové kampaně. 

Finále Plzeň se tra-

dičně bude konat v 

prostorách Měšťan-

ské besedy, dále DE-

PO2015, Anděl Music 

Baru, Café Regner, 

MōōVEMENTu a pro-

gram bude zasazen i do  

Kopeckého sadů. 

Pro rychlejší pohyb 

mezi festivalovými 

stanovišti mohou ná-

vštěvníci využít půj-

čovnu kol před Bese-

dou, kterou zajistí Ko-

lem Plzně. „Rádi by-
chom, aby festival li-
dem umožnil užít si 
českou fi lmovou tvorbu 
a podpořit ji. Stejně ja-
ko fandíme českým ho-
kejistům nebo vyhledá-
váme lokální potravi-
ny, můžeme být hrdí i 
na naše fi lmaře,“ vzka-

zuje ředitelka festiva-

lu Eva Veruňková Ko-

šařová. „Finále Plzeň 
již několikátým rokem 
není pouhou bilanční 
přehlídkou, tedy neob-
sahuje kompletní pře-
hled fi lmů z minulého 
roku, ale vybíráme po-
zoruhodné fi lmové, te-
levizní a internetové počiny z uply-
nulého roku nebo také fi lmy v pre-
miéře či předpremiéře. A nově jsou 

v soutěži zahrnuty také snímky, kte-
ré vznikly v mezinárodních kopro-
dukcích,“ dodává. 

Oslavte s námi český fi lm a buďte hrdí na naše fi lmaře!

Nový filmový klub  
V Plzni vzniká fi lmový klub, pra-

videlně ho bude pořádat tým krea-

tivní zóny DEPO2015. Filmová se-

lekce se bude orientovat na výrazné 

snímky nedávných let, které získa-

ly ocenění na významných festiva-

lech.  Klub povede Dominik Dolejš, 

absolvent střihu na Filmové akade-

mii Miroslava Ondříčka v Písku.  

„Chceme doplnit chybějící nabídku 
v Plzni. Náš klub se   soustředí hlav-
ně na novější fi lmy, které diváci tře-
ba ani neměli možnost vidět na vel-
kém plátně. Velké multiplexy je ne-
nabízejí,“ říká programový ředitel 

DEPO2015 Tomáš Fridrich. Promí-

tat se budou díla, která zaujala po-

roty světových fi lmových festiva-

lů i diváky. 

Součástí večerního promítání bu-

de i úvodní seznámení s fi lmem. Po 

jeho skončení ještě navazuje disku-

ze diváků a Dominika Dolejše, kte-

rý  je  zapálený milovník kinema-

tografi e.  Filmová nabídka je na-

plánovaná do konce května. Pokud 

diváci projeví zájem, v dalších mě-

sících by se pak klub přeměnil na 

letní kino.

Hosté 32. ročníku fi lmového 

festivalu Finále Plzeň 

Vybrané festivalové projekce doprovodí jako každý rok fi lmové de-

legace tvůrců a herců, jejichž jména postupně přibývají. Účast zatím 

přislíbili například Michal  a Šimon Cabanovi, kteří uvedou fi lm Pa-

novnice, Petra Nesvačilová, Halka Třešňáková, Jiří Havelka za sní-

mek Mars, Jan Budař představí Hovory s TGM, Jaromír Hanzlík do-

razí na promítání Léta s gentlemanem. Ondřej Trojan, Kristýna Bo-

ková a Kateřina Winterová seznámí diváky s fi lmem Toman. Radka 

Třeštíková, Rudolf  Havlík v Plzni uvedou snímek Po čem muži tou-

ží. Režisér David Ondříček pohovoří o svém dvoudílném televizním 

snímku Dukla 61. Herečka Marika Šoposká se objeví v delegaci k te-

leviznímu fi lmu Beze stopy. 



Druhý ročník seriálu týmových 

půlmaratonů Craft team Run-

ning hlásí ještě před startem dal-

ší novinku. Dějiště plzeňského 

závodu se stěhuje nejen z prázd-

nin na 1. června, ale také díky 

podpoře MO Plzeň 2-Slovany do 

nově zrekonstruovaného areálu 

Škoda sport parku.

„Na dvojce již tradičně sport pod-
porujeme. Navíc běhání je fenomén 
doby a nám se na projektu team run-
ningu líbí, že tomuto individuální-
mu sportu dává zajímavý kolektiv-
ní rozměr, který ho odlišuje od ostat-
ních tradičních běžeckých akcí,“ ří-

ká Eva Truková, místostarostka 

MO Plzeň 2-Slovany. 

„Věřím, že to bude děti i dospělé 
sportovce bavit a že si užijí fajn den. 
Ať již aktivně, jako členové dětských 
či dospělých štafet nebo jen tak jako 
diváci. Ostatně, my se jako úřad ta-
ké zapojíme a postavíme svůj běžec-
ký tým. Těším se na vás 1. června na 
startovní čáře,“ dodává.

Stejně jako vloni se můžete těšit 

na setkání či dokonce přímý souboj 

s kvartetem, v jehož barvách se ob-

jeví dva olympijští vítězové – zimní 

Kateřina Neumannová (běh na ly-

žích Turín 2006) a letní David Svo-

boda (pětiboj Londýn 2012). 

Týmový půlmaraton přináší ne-

vídané běžecké zážitky, uplatní se 

tu víc než kde jinde taktika, stra-

tegie, koučink i správné střídání – 

nejen samotná běžecká výkonnost 

jednotlivce. 

Je to  ideální možnost také pro 

utužení přátelských či obchodních 

vztahů. 

Anebo můžete účast pojmout jed-

noduše jako neobvyklý závod nebo 

přípravu na další už „jen“ individu-

ální podniky. 

Základní pravidla znějí následov-

ně: Trať má půlmaratonské para-

metry (tedy 21,094 km), závodí čtyř-

členná družstva (muži, ženy nebo 

mix 2+2) na 16 úsecích. Tam už mo-

hou libovolně nasazovat běžce, roz-

hodovat se v průběhu závodu podle 

vývoje. Každý musí odběhnout nej-

méně dva úseky.

„Běháme na krátkém okruhu ob-
vykle okolo 1,3 km, takže po celou 
dobu se dá sledovat vývoj. K tomu se 
rozjíždí doprovodný program s DJ´s 
a muzikou. Je to show,“ říká Martin 

Dvořák, bývalý český reprezentant 

v plavání a triatlonu, nyní organi-

Národopisné muzeum Plzeňska 

(NMP), nám. Republiky 13, konír-

na, nabídne ve dnech od 30. dubna 

do 28. července hned dvě zajímavé 

výstavy.  Vstupné zdarma.

NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA: 

PROTEKTORÁT OČIMA ŽIDOV-

SKÝCH DĚTÍ

Výstava představí dětem a mla-

dým lidem různé aspekty života Ži-

dů v Protektorátu Čechy a Morava, 

a to z pohledu jejich šesti tehdejších 

vrstevníků. Jejím záměrem je při-

blížit především žákům a studen-

tům základních a středních škol ná-

ročné téma holocaustu a zprostřed-

kovat jim seznámení s židovskou 

menšinou.  

PŘÍBĚH DĚTÍ: KRESBY DĚTÍ Z 

TEREZÍNSKÉHO GHETTA

Sbírka dětských kreseb z ghetta 

Terezín je naprosto ojedinělou a 

nejrozsáhlejší sbírkou dětské kres-

by na světě. Čítá na 4 500 prací ži-

dovských dětí, které prošly během 

druhé světové války terezínským 

ghettem. Všechny kresby obsaže-

né ve sbírce vznikly v krátkém ob-

dobí necelých dvou let (1942–1944) v 

hodinách kreslení organizovaných 

absolventkou Bauhausu, Friedl Dic-

ker-Brandeisovou. Výstava je rozdě-

lena do osmi tematických celků, kte-

ré popisují historii židovských oby-

vatel Protektorátu Čechy a Morava 

za holocaustu s důrazem na život v 

Terezíně, a to především tak, jak byl 

vnímán dětskýma očima.

Dvojice putovních panelových vý-

stav je zapůjčena z Židovského mu-

zea v Praze. Výstavy tvoří volnou te-

matickou součást letošního ročníku 

Jom ha-šoa (Den památky obětí ho-

lokaustu), který v roce 2019 připadá 

na 2. dubna. 
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Protektorát a holocaust 
očima židovských dětí

Craft team running v Plzni ve Škoda sport parku, 
aneb přijďte si zaběhat s olympijskými vítězi

 V zázemí expozice Království je-

du plzeňské ZOO nyní pečují cho-

vatelé o osm mláďat korovce mexic-

kého (Heloderma horridum exas-

peratum).  

Je to jeden ze čtyř poddruhů to-

hoto druhu. Jedná se o jedovatého 

ještěra.

Pochází ze severo-

západního Mexika, 

dorůstá délky až 

80-90 cm. Jde o vej-

cožravý, na stromy 

vázaný druh ještě-

ra. Je zvyklý v zi-

mě hibernovat, což 

je důležité i pro od-

chov v zoo i pro re-

produkční chování 

samice.

Podle informací ošetřovatele Ja-

na Dohnala získala plzeňská ZOO 

v rámci Evropského záchranné-

ho programu EEP dospělý pár od 

kolegů ze ZOO Zagreb v roce 2017. 

Koncem srpna 2018 nakladla sami-

ce celkem 10 vajec, z nichž se po 167 

dnech inkubace, během týdne na po-

čátku února 2019, vylíhlo 8 mláďat. 

U tohoto druhu korovce je to v Plzni 

poprvé a podruhé po odchovu v Zoo 

Ústí nad Labem. Mláďata jsou nyní 

krmena jedenkrát  týdně křepelčí-

mi vajíčky a myšími holaty.

„Plzeňská ZOO chovala oba druhy 
korovců poprvé na přelomu 60. a 70. 
let.  Nyní tady návštěvníci   potkají 
rodiče těchto mláďat v expozici So-
norská poušť a korovce jedovaté v Su-
kulentním skleníku,“ sdělil tiskový 

mluvčí ZOO Martin Vobruba. 

V Plzni odchovali korovce mexické
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Dobrým andělem se stává každý, 

kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a 

prostřednictvím pravidelných fi -

nančních příspěvků tak pomáhá 

rodinám s dětmi, které zasáhla váž-

ná nemoc. 

Díky těmto darům pak mohou je-

jich rodiče uhradit výdaje spojené 

s léčbou - například častou dopra-

vu do nemocnice, doplatky léků, 

speciální stravu, zdravotnické po-

můcky, rehabilitace a další potřeb-

né terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás

„Celkově již dárci pomohli více 

než 6300 rodinám, z Plzeňska po-

chází 110 z nich. Dárců, Dobrých 

andělů, u vás najdeme přes 2500. 

Děkujeme všem, kteří se rozhod-

li nezištně pomáhat druhým. Kaž-

dý den vidíme, že i malý příspěvek 

pomůže a dokáže vykouzlit úsměv 

na tváři,“ vzkazuje čtenářům Pe-

tr Sýkora, spoluzakladatel nadace 

Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost

Veškeré příspěvky dárců nada-

ce Dobrý anděl odevzdává potřeb-

ným rodinám do posledního halé-

ře, protože je její provoz hrazen ze 

soukromých zdrojů Petra Sýkory 

a dalších fi lantropů. Navíc získá-

vá každý dárce, který se zaregis-

truje na www.dobryandel.cz, i pří-

stup do svého Andělského účtu, kde 

vidí konkrétní příběhy rodin, kte-

rým pomáhá. 

Aktuálně nadace každý měsíc při-

jme 100 nových žádostí o pomoc a 

celkem odesílá příspěvky více než 

3400 rodinám.

Na Plzeňsku je přes 2500 Dobrých andělů

Naši klienti mají z čeho vybírat
Mezinárodní den da-

rování knihy se slaví 

ve stejný den   jako svá-

tek zamilovaných, tedy 

14. února. 

A právě z tohoto dů-

vodu nás Univerzitní 

knihovna ZČU v Plzni oslovila, aby-

chom se zapojili do krásného pro-

jektu Daruj knihu. V jeho rámci 

mohli dárci nosit knihy všech žán-

rů na pobočky Univerzitní knihov-

ny ZČU v Plzni. 

 Autoři projektu nám pak osob-

ně přivezli neuvěřitelných 16 vel-

kých krabic knih, od romantické 

beletrie až po cestopisy. 

Takže naši klienti mají 

opravdu z čeho vybírat. 

V našem SeniorCentru 

sice ve společenských 

místnostech již knihov-

ny máme, ale klienti na 

nové tituly s velkou radostí čekali 

a těšili se, co nového si budou mo-

ci přečíst nebo naopak, ke které 

své oblíbené knize z mládí se bu-

dou moci vrátit.

Radek Vyhnálek, 

ředitel SeneCura 

SeniorCentrum  Plzeň

Udělejte si čas!
Vážení občané a všichni oby-

vatelé vnitrobloku Chválenic-

ká - U Školky – Nepomucká - 

náměstí Milady Horákové, rá-

di bychom vás tímto pozvali 

na veřejné projednání studie 

revitalizace zmíněného vnit-

robloku, které se bude konat 

11. června 2019 v koncertním 

sále 25. Základní školy Plzeň, 

Chválenická 17, 326 00 Plzeň 

od 17 hodin.

Na vaši účast se těší orga-

nizátoři.

!
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Duben představí výtvarníky z 21. ZŠ

 Vítězem 8. ročníku největší on-li-

ne středoškolské soutěže v anglic-

kém jazyce na světě Best In English 

v rámci kategorie škol v ČR se sta-

lo opakovaně Gymnázium z Plzně 

na Mikulášském náměstí, které se 

umístilo na celkovém 11. místě. Nej-

lepší studentkou z tohoto gymnázia 

je Janika Pokorná, která skončila 

čtvrtá v rámci ČR z 8500 studentů 

středních škol.  

Soutěže, kterou každoročně pořá-

dá Institut rozvoje kompetencí spo-

lečně se vzdělávací a cestovní agen-

turou Czech-us, se letos zúčastnilo 

21110 studentů z 922 středních škol 

reprezentujících 30 zemí.

Studenti i školy obdrželi certifi ká-

ty s umístěním v soutěži. Nejlepším 

z nich předal certifi káty projektový 

manažer soutěže Best in English 

Ing. Jindřich Josífek. 

Více informací o soutěži najdete 

na www.bestinenglish.org .

Nejlepší škola v soutěži 
Best In English v ČR

Studentka Gymnázia Janika Pokorná a projektový manažer soutěže Ing. Jin-
dřich Josífek   

 

Pokud si najdete chvilku nebo bude-

te mít cestu okolo městského úřadu na 

Slovanech v Koterovské ulici, můžete 

si ve vitrínách prohlédnout malby, kres-

by či koláže, které vytvořili žáci 2. stup-

ně 21. ZŠ.

Mezi žáky naší školy je spousta šikov-

ných a nadaných výtvarníků, proto jsme 

se rozhodli ukázat jejich díla širší ve-

řejnosti. 

Pro výstavu nám nejprve na celý mě-

síc únor byly poskytnuty prostory v prv-

ním patře renesanční radnice na náměs-

tí Republiky. 

Poté se velká část výstavy přesunula 

právě na UMO 2, kde bude ke zhlédnutí 

po celý měsíc duben.

Výborné umístění naší školy 
v celostátní soutěži

Naše 21. ZŠ Plzeň se   prezentuje 

jako škola s rozšířenou výukou ci-

zích jazyků, a to AJ, NJ, FJ a RJ. V 

rámci nich se snažíme zapojovat do 

konverzačních, výtvarných, reci-

tačních, dramatizačních, korespon-

denčních i jiných soutěží a akcí. 

Letos v lednu přišla nabídka zú-

častnit se již 17. ročníku soutěže 

Frankofonie 2019, jejímž cílem by-

lo a je podpořit znalosti žáků ZŠ a 

studentů SŠ v oblasti historie, geo-

grafi e, kultury a umění frankofon-

ních zemí. 

Mezinárodní organizace Franko-

fonie (OIF) v Paříži vyhlašuje kaž-

doročně 10 výrazů používaných 

v jednotlivých frankofonních ze-

mích, které vytvářejí základ tema-

tického zaměření příslušného roč-

níku soutěže. 

Kategorie ZŠ je výtvarného a také 

písemného zaměření a probíhá na 

úrovni školního a poté hned ústřed-

ního (celostátního) kola. Soutěžící 

předkládají výtvarnou práci (kres-

bu, malbu, fotografi i, koláž) ve for-

mátu max. A3 a musí v ní být zob-

razen význam alespoň 1 z 10 výra-

zů vyhlášených pro aktuální roč-

ník soutěže. K této výtvarné části 

pak musí být přiložen ještě krátký 

„vysvětlující“ text ve FJ. Každá ško-

la může zaslat maximálně 7 soutěž-

ních příspěvků. 

Mezi oceněnými byla nakonec 

i jedna žákyně naší školy, Terez-

ka Dvořáková ze 7. C. Ve středu 

20. března, což je Mezinárodní den 

frankofonie, si v Praze na MZV v 

Černínském paláci v rámci slav-

nostního ceremoniálu převzala di-

plom a ceny za 12. místo v katego-

rii ZŠ. 

Máme z tohoto umístění obrov-

skou radost, o to větší, že mezi oce-

něnými jsme byli jedinou ZŠ z celé 

republiky.  

Mgr. Jitka Králová, 21. ZŠ

Ředitel gymnázia Mikulášské náměstí  Mgr. Petr Mazanec a projektový mana-
žer soutěže Ing. Jindřich Josífek 



únor 2012218 duben 2019

Zápisy do mateřských škol v Plzni 

se uskuteční v období od 15. dubna, 

a to v těchto jednotlivých krocích:

I. fáze: Vyplnění přihlášek 

–  od 15. 4. – 1. 5. 2019

II. fáze: Sběr přihlášek 

– od 2. 5. – 3. 5. 2019

III. fáze: Přijímací řízení 

– od 4. 5. – 31. 5. 2019.

 

Předškolní vzdělávání je povinné 

pro děti, které dosáhnou 5. roku vě-

ku k 31. 8. 2019.  

Povinný rok je ve veřejných ma-

teřských školách bezplatný a je pl-

něn v mateřských školách zapsa-

ných ve školském rejstříku, nebo 

lze povinnost splnit za určitých 

podmínek individuálním domá-

cím vzděláváním či vzděláváním v 

přípravné třídě nebo vzděláváním 

v zahraniční škole na území Čes-

ké republiky. 

Povinné předškolní vzdělávání 

se vztahuje na státní občany Čes-

ké republiky a cizince, kteří opráv-

něně pobývají v Česku déle než 90 

dnů. Naopak se nevztahuje na dě-

ti s hlubokým mentálním postiže-

ním a děti dlouhodobě pobývající 

v zahraničí.

Zákonní zá-

stupci dětí jsou 

povinni přihlá-

sit je k povin-

nému předškol-

nímu vzdělává-

ní ve spádové 

mateřské škole. 

Město řeší spá-

dové mateřské 

školy obecně závaznou vyhláškou 

tak, že školské obvody jsou shod-

né s územím čtyř velkých obvodů. 

Území Křimic, Radčic a Malesic je 

dalším školským obvodem a násle-

duje společný obvod Litic a Lhoty. 

Černice jsou součástí školského ob-

vodu Plzeň 2. 

Město pro zápisy do MŠ využi-

je elektronickou aplikaci na www.

mszapis.plzen.eu jako v minulých 

letech. Veškeré informace k zápi-

sům do MŠ naleznou rodiče na uve-

dené webové stránce a dále na we-

bových stránkách příslušných MŠ. 

Pro zápis do MŠ je v souladu se škol-

ským zákonem rozhodující trvalý 

pobyt dítěte. K zápisu rodiče při-

nesou řádně vyplněnou přihlášku, 

kterou naleznou na uvedené webo-

vé stránce, rodný list a průkaz zdra-

votního pojištění dítěte, svůj občan-

ský průkaz, případně doklad o tr-

valém pobytu dítěte (pokud se liší 

od trvalého pobytu zákonných zá-

stupců - originál potvrzení z ohla-

šovny pobytu). 

Pokud zákonný zástupce nemá 

přístup k internetu či k tiskárně, 

bude na Magistrátu města Plzně i 

na úřadech městských obvodů k dis-

pozici kontaktní místo, kde úřední-

ci s vyplněním přihlášky pomohou. 

Stejně tak pomohou s vyplněním 

přihlášky přímo v dané MŠ.

Zápisy do plzeňských mateřských škol 

Zápisy prvňáčků do zdravot-

ních tříd ZŠ a MŠ při Fakultní 

nemocnici Plzeň, jediné školy 

tohoto druhu v České republice, 

jsou určeny zejména dětem prvo-

stupňového věku, které potřebu-

jí odbornou péči, laskavost, dů-

slednost, individuální přístup a 

rodinné prostředí. Přijímáme dě-

ti se závažnými zdravotními po-

tížemi, s hyperaktivitou, s pro-

blémy se soustředěním apod., jež 

jim brání zařadit se do kolektivu 

tradiční ZŠ.

V Brojově ulici na Slovanech síd-

lí část naší ZŠ a MŠ při  FN Plzeň – 

zdravotní třídy Slovany pro 1. stu-

peň. Jsme školou specifi ckou, počet 

dětí v našich třídách je maximálně 

14 žáků, abychom  všem mohli věno-

vat co nejvíce péče. Třídy jsou též 

na Borech a Lochotíně.

   Naše škola přijímá děti s různý-

mi zdravotními potížemi na zákla-

dě doporučení odborného lékaře a 

pedagogicko-psychologické porad-

ny nebo speciálně pedagogického 

centra. Může se jednat o potíže re-

spiračního rázu, hyperaktivní je-

dince s vývojovými poruchami uče-

ní i soustředění při učení, anebo o 

různé závažné diagnózy (např. epi-

lepsii, diabetes, atd. – více informa-

cí na www.skola-pri-fn-plzen.cz). 

Některé z uvedených poruch ne-

sou s sebou i různé fobie, napří-

klad strach z velkého prostoru ne-

bo z velkého počtu lidí. 

Naše učebny jsou dostačující k 

tomu, aby zde žáci měli ve volných 

chvílích dostatek místa pro rela-

xaci. K pěti učebnám patří navíc 

i místnosti pro inhalaci, zdravot-

ní masáže, v obou patrech školy se 

využívají i cvičebny jógy. Po celou 

dobu vzdělávání jsou zapnuté prač-

ky vzduchu, které tak čistí vzduch 

od bacilů – jedná se o zásadní vliv 

na nemocnost žáků i pedagogů. V 

letošním roce se počítá mimo jiné 

i s rekonstrukcí učeben i relaxač-

ních prostor.

   Jógu, masáže i inhalace prová-

dějí v rámci ozdravného programu 

naše speciálně vyškolené paní vy-

chovatelky, které jsou kompetent-

ní i k výuce hry na fl étnu. Středo-

bodem naší práce je ovšem výchov-

ně vzdělávací proces podle našeho 

školního vzdělávacího programu. 

Jako každá jiná škola vycházíme 

z rámcového vzdělávacího progra-

mu. Naše děti po ukončení 5. roční-

ku pokračují na 2. stupni ve zvole-

né plzeňské základní škole, ti s vý-

borným prospěchem na víceletých 

gymnáziích.    

   Naši žáci se učí vzájemné tole-

ranci a empatii. Potřeba tolerance 

tkví v přijetí spolužáků s různoro-

dými handicapy. Proto vítáme kaž-

dého žáka, který chce být co nej-

zdravější, vybavený kvalitními zna-

lostmi a emocionálními pozitivní-

mi zkušenostmi. Jedná se o naplňo-

vání vize naší paní ředitelky Mgr. 

Alice Kozákové při úzké týmové 

spolupráci všech našich speciál-

ních pedagogů.

    Mgr. Elena Adámková, 

asistent pedagoga 

ve zdravotní třídě na Slovanech

Škola přijímá děti s různými zdravotními potížemi 



Už se   pomalu blíží jaro, na které 

se všichni moc těšíme. To však ne-

znamená, že jsme si v zimě neuži-

li spoustu legrace. Naučili jsme se 

spousty nového.  Letošní zimu jsme 

dlouho čekali na sněhovou nadílku. 

Ale na začátku února jsme se ko-

nečně dočkali a přes noc napadlo 

tolik sněhu, že jsme naši zahradu 

ve školce skoro nepoznali. Všech-

no vypadalo jako v pohádce o sně-

hovém království.

Užili jsme si nejen sáňkování, ale i 

malování do sněhu, otiskování stop 

a dělání andělíčků. Dokonce jsme si 

sníh a led nanosili i do školky a vy-

užili ho k nejrůznějším pokusům. 

Sněhu bylo tolik, že se v něm dalo 

skoro plavat. Nejvíce jsme si ale uži-

li, když jsme stavěli iglú. Ruce k dí-

lu s nadšením přiložili i ti nejmen-

ší kamarádi ze školky, a tak práce 

šla hezky od ruky. Byla to sice dři-

na, ale o to krásnější byl výsledek. 

Cítili jsme se jako praví Eskymáci. 

Těšíme se, jaké dobrodružství nám 

přinese příroda na jaře. 

Mgr. Jana Junková

učitelka 80. mateřské školy Plzeň 
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 
rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

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

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

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

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

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

Eskymáci ve Vlnce si zimu užili

    
   Plze�ská krajská asociace Sport pro všechny    
    Regionální centrum Plze�    
    

 
 
 
 

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

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

     aneb atletika pro nejmenší 
 
Datum konání:  �tvrtek  30.  kv�tna 2019 
 
Místo:   h�išt� TJ Sokol Pet�ín, Koterovská t�. 
    (tramvají �. 2 na kone�nou Sv�tovar ) 
 
Zahájení závodu:  16:30 hodin 
 
Prezence:   16:00 – 16:30 hodin 
 
Rozsah sout�že:  - b�h na 20 m (30 m) z vysokého startu 
    - skok daleký z místa 
    - hod tenisovým mí�kem 

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

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

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

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

 

I letos se Masarykova základní 

škola Plzeň připojuje ke svátku ote-

vírání běžně nepřístupných zahrad 

veřejnosti. 

Druhý červnový víkend, 8. a 9. 

června, se už posedmé otevřou za-

hrady dominikánského kláštera na 

Jiráskově náměstí v Plzni, se kte-

rým Masarykova ZŠ sousedí. 

Návštěvníci se mohou těšit na vý-

stavu bylin a léčivých rostlin, tra-

diční bylinnou čajovnu, kreativní 

dílny i koncert školního pěvecké-

ho sboru Beránci. Nebudou chybět 

přednášky o bylinkách plzeňské bo-

taničky RNDr. Zdeňky Chocholouš-

kové a Ing. Štěpánky Janoutové z 

Kotvičníkové farmy. 

V sobotu je také v plánu celoden-

ní workshop výroby bylinné kos-

metiky.

Masarykova ZŠ zve na červnový 
Víkend otevřených zahrad



Na počátku května se na Nové 

scéně DJKT uskuteční česká pre-

miéra napjatě očekávaného mu-

zikálu Billy Elliot o jedenáctile-

tém chlapci, který i přes nepří-

zeň okolí touží realizovat svůj 

sen a   věnovat se tanci. V titul-

ní roli, herecky, pěvecky a přede-

vším tanečně mimořádně obtíž-

né, uvidíme dva mladé talenty 

– Miloslava Frýdla a Šimona Fi-

kara. Zatímco Milda již ztvárnil 

několik muzikálových rolí (včet-

ně Zahrady divů nebo Donaha! v 

plzeňském DJKT), pro Šimona 

bude Billy Elliot jeho muzikálo-

vým debutem – herecké zkuše-

nosti sice má, ovšem zejména z 

dabingu. Jeho hlasem česky pro-

mluvil například Miguel v ani-

mované pohádce Coco nebo Ne-

mo v Hledá se Dory. Těsně před 

zahájením zkoušek jsme oběma 

položili několik otázek. 

Na svoji roli pilně trénujete již 

několik měsíců, jaké jsou vaše 

dosavadní dojmy?

Šimon: Někdy je to pro mě dost ná-
ročný, ale zároveň i   zábavný. Líbí 
se mi, že Billy bude v České republi-
ce úplně poprvé, a jsem moc rád, že 
právě já můžu být Billy. 

Milda: Souhlasím se Šimonem, i 
pro mě je to hodně náročné, ale pod-
le mě jsme se oba dva od začátku už 
hodně zlepšili. Začínáme se trochu 
vyznávat ve správném protahování 
a tanci. A i já jsem rád, že můžu být 
první český Billy! 

Co vás v tanci baví nejvíc a co 

naopak nejméně? 

M: Určitě mě nejvíc baví step, je ži-
vý a je v něm energie, a naopak nej-
víc mě otravuje jazz.  Ne, že by mě 
vůbec nebavil, ale rozhodně to není 
moje nejoblíbenější činnost. 

Š: Určitě i mě nejvíc baví step, na-
opak nejtěžší jsou pro mě asi trénin-
ky klasiky a jazzu.

Zkoušíte někdy mimo tréninky 

i sami doma?

M: Rozhodně, doma jsem si udě-
lal takový vlastní tréninkový kou-
tek, dal jsem si na zem desku a na 
ní stepuju a taky se protahuju. Ob-
čas zkusím i pohyby z klasiky, ale 
že bych vyloženě půl hodiny zkoušel 
balet, to ne. 

Š: Já už dlouho závodně lyžuju, 
a tak se každou středu protahuju 
v rámci tréninku tam. Navíc máme 
pravidelně dvakrát týdně tréninky 
tance na Billyho. Doma ale klasiku 
netrénuju.

Co se vám na muzikálu Billy 

Elliot líbí a je vám osobně Billy 

něčím blízký?

Š: Byl jsem na tomhle muzikálu v 
Londýně, pamatuju si, jak při „An-
gry Dance“ Billy nalítával na štíty 
policajtů a dělal i akrobatické prv-
ky. My jich tam tolik asi mít nebu-

deme, ale i tak to pro nás bude dost 
náročné. A taky se mi líbily stepy, ty 
baví i mě. 

M: Mě nejvíc zaujala odhodlanost 
toho kluka. I přesto, jaké má pod-
mínky a kolik lidí mu stojí v cestě, 
jde si za svým snem. Nejdřív se sice 
baletu vysmívá, že je to blbost, ale 

pak se mu tak zalíbí, že nechce dě-
lat nic jinýho. I box jde stranou, jen 
aby mohl tajně tancovat. Takže to je-
ho nadšení je pro mě nejzajímavěj-
ší. Já sám sice žádné takové problé-
my nemám, ale rozhodně chci tan-
čit i nadále, hlavně stepovat, to by 
mě bavilo. 

Co očekáváte od nadcházející-

ho zkoušení?

Š: Že nebudu chodit do školy, budu 
mít totiž individuální studium. Úpl-
ně radost z toho ale nemám, protože 
se dlouho neuvidím se spolužáky. 

M: Co se týče zkoušení, tak je nám 
jasné, že naše dosavadní tréninky 
jsou jen malá část toho, co nás bě-
hem zkoušení čeká. Ale jsem rád, že 
jsme už získali základy a díky tomu 
pro nás nebude zkoušení tak těžké. 
Když ty začátky překonáme teď, bu-
de to pro nás na zkouškách o to jed-
nodušší. Nevím, mám smíšené poci-
ty, bojím se, těším, raduju… 

Š: To je pravda, dostat do sebe tech-
niku je asi nejhorší. Na zkouškách 
už nám budou jen zadávat chore-
ografi e, pohyby rukama, nohama. 
Pak samozřejmě přijde i herectví, 
texty, to bude taky dost těžký, ale na 
to se těším. Je to můj první muzikál 
a zrovna takovej velkej kus, to je su-
per pocit. Dost se bojím, že něco poka-
zím, ale od toho by měly být zkoušky, 
abychom to zvládli. Tréma – alespoň 
u mě – teda je. 

M: I u mě, já za sebou sice už pár 
muzikálů mám, ale tohle je fakt vel-
kej muzikál, bude to opravdu vý-
zva.

Co říkali rodiče na vaše obsa-

zení do titulní role?

Š: Mamka byla nadšená, taťka sice 
nejdřív nebyl moc pro, podle něj má 
totiž být na prvním místě učení a až 
potom další věci, nakonec se s tím ale 
nějak vyrovnal a už je v pohodě. 

M: Já chci našim hrozně poděko-
vat, protože mi dávají velkou pod-
poru, ve všem mi pomáhají, koupili 
mi i stepky. Mám radost, že když od 
nich potřebuju podpořit, tak jsou ta-
dy vždycky pro mě.

Proč by měli diváci na Billyho 

Elliota přijít?

Š: Protože je to první příležitost 
vidět tenhle muzikál u nás a vě-
řím, že bude stejně úspěšný jako v 
Londýně. 

M: Myslím, že když se nám to po-
vede, tak to bude moc pěkný zážitek, 
který bude stát za cestu i peníze.  

(bar)
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