
Vůz značky Dacia Dokker byl organizaci „Domovinka – sociální služby, o.p.s.“ 
předán dne 7. května 2019 za účasti představitelů firem, které se na projektu fi-
nančně podílely. MO Plzeň 2 – Slovany přispěl částkou 24 tisíc korun. Předání se 
zúčastnil místostarosta obvodu Roman Andrlík.

Zcela nový vůz značky Dacia 

Dokker mohou nyní využívat pra-

covníci a klienti agentury Domo-

vinka v Plzni. Slavnostní předá-

ní automobilu proběhlo v úterý 

7. května 2019 za účasti zástup-

ců dané organizace a poděbrad-

ské reklamní agentury Kompakt, 

která tento projekt zaštiťuje. Vo-

zidlo zaměstnanci zařízení vyu-

žijí v rámci terénní pečovatelské 

služby a při dalších podpůrných 

aktivitách. 

Plzeňská organizace poskytují-

cí mimo jiné i terénní pečovatel-

skou službu, která pomáhá senio-

rům a občanům se zdravotním hen-

dikepem, obdržela svůj druhý vůz v 

rámci projektu Sociální automobil. 

Ten funguje po vzoru evropských 

měst již 20 let, za tu dobu Kompakt 

předal v České republice na stov-

ky vozidel. 

Sociální zařízení Domovinka zís-

kalo v celkovém pořadí již 768. au-

tomobil. V rámci tohoto projek-

tu pak bylo v Plzni předáno už pá-

té vozidlo.

 „Ve většině sociálních zařízení 
pečujících o seniory či hendikepo-
vané je vozový park ve velmi špat-
ném technickém stavu a vozidla ne-
odpovídají standardům pro přepra-
vu nemocných. Tato zařízení pak 
mohu získat nové auto jen prostřed-
nictvím charity či sponzorství, což 
ale nepřichází denně, proto jsme se 
rozhodli vzít situaci do svých ru-
kou a nějak pomoci těm, kteří to 
skutečně potřebují,“ uvádí Miro-

slav Káninský, jednatel společnos-

ti Kompakt. 

Na fi nancování vozidla se podíle-

lo   43 subjektů napříč obory od vel-

kých fi rem až po nejmenší jednot-

livce z místních obyvatel i přileh-

lého okolí.

informační Zpravodaj
Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany

XX. ročník
číslo 1
únor 2012

ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU
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jŽivot stojí za to žít,
tvrdil Josef Piorecký
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j Ragbynašlo svémísto
naBožkovskémostrově
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Vážení spoluobčané, 
věřím, že si jistě rádi v tomto čísle naše-

ho Zpravodaje  přečtete o tom, že TJ Sokol 

Plzeň – Hradiště oslavil 100. výročí svého 

vzniku.  Je to opravdu významná událost 

v našem obvodu a možná se těchto oslav 

mnozí z vás také zúčastnili. O oslavách  

100  let TJ Sokol  Koterov se z důvodu uzá-

věrky dozvíte více v příštím čísle.  

Zejména pamětníci vědí, že sokolské hnutí vždy patřilo 

k předním účastníkům veřejného života už od 19. století.  

Sokolové byli nepřehlédnutelnou součástí společenského 

života, o něco později podporovali i vznik samostatného 

Československa, zasloužili se o rozmach tělovýchovného 

hnutí v celé republice, stáli u zrodu a výstavby mnohých 

hřišť a tělocvičen, vedli své okolí k pravidelnému cvičení. 

Vždyť věhlasné Sokolské slety jsou dodnes v paměti naše-

ho národa.

Rád bych však  zdůraznil, že totéž platí i o současnosti. Ze-

jména v menších obcích to jsou právě sokolové, kteří patří 

k duši tamního veřejného a společenského života. I proto 

jsem moc rád, že datum 8. říjen se stalo novým významným 

dnem České republiky – Památným dnem sokolstva.  Mám 

z toho opravdovou radost, protože i u nás na Slovanech pa-

tří sokolové k těm, na které jsme právem hrdi.

 
Lumír Aschenbrenner starosta,

 MO Plzeň 2 - Slovany
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Sociální automobil pomůže  
v pečovatelských službách

 Víte, co je a k čemu  Víte, co je a k čemu 
 slouží broukoviště?     slouží broukoviště?    

Aukce skončila, nákup Aukce skončila, nákup 
a prodej pokračuje!  a prodej pokračuje!  

 Noc s operou už popáté  Noc s operou už popáté 
 pod širým nebem   pod širým nebem  

 Dešťovka má pro rostliny   Dešťovka má pro rostliny  
 samé výhody      samé výhody     

j

- str. 8 - str. 14 - str. 15 - str. 16

Desítky pytlů plných směsného 

odpadu všeho druhu, několik ta-

šek plastů, papírů, skla a nápojo-

vých kartonů, nespočet lahví od al-

koholu nejrůznějších značek a do-

konce injekční stříkačky se zbyt-

ky drogy... Tak to je výsledek akce 

Ukliďme Česko, do které se zapojil 

také druhý městský obvod Plzeň - 

Slovany. 

„Přestože akce byla dobrovolná, 
zapojilo se šestadvacet občanů, což 
je   o jednoho více než loni. Chtěl 
bych všem moc poděkovat za účast. 

Vážíme si toho. Stejně tak bych chtěl 
poděkovat ExperienCZE za jejich 
krásnou myšlenku,“ konstatuje mís-

tostarosta slovanského obvodu Ro-

man Andrlík.

 Dobrovolníci se zaměřili přede-

vším na černé skládky a nestačili 

se divit, jaká zvěrstva při uklízení 

nacházeli. Přitom mnoho z těchto 

úseků bylo důkladně uklizeno v mi-

nulosti. Narazili ale i na nová mís-

ta, kde se nepořádek objevil. 

pokračování na str. 7

Slovany jsou zase o něco krásnější  

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany
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Symfonický orchestr Police Sym-

phony Orchestra (PSO) tvoří desít-

ky mladých lidí z celého Králové-

hradeckého kraje, kteří se mu věnu-

jí bez nároku na honorář. PSO pořá-

dá koncerty a různé benefi ční pro-

jekty, díky kterým už vybral téměř 

jeden milion korun pro potřebné. 

Na projektech s nimi spolupraco-

vali např. Jan Cina, Balet Národní-

ho divadla, Marta Kubišová, Dasha, 

Petr Janda, Ondřej Ruml a mnoho 

dalších. V loňském roce získal Cenu 

Via Bona za fi lantropii v kategorii 

Mladý srdcař a také Cenu veřejnosti 

České televize za nejvyšší počet hla-

sů napříč kategoriemi.

Léto neúprosně volá, což zname-

ná, že můžeme konečně „odhalit“ 

naše překvapení pro vás! Nechť zně-

jí fanfáry, je to tu! Kouzelným slův-

kem pro letošek je „busking tour“. 

Na přelomu června a července s 

ním objedeme pět českých měst – 

navštívíme naši domovskou Polici 

nad Metují, Hradec Králové, Prahu, 

Liberec a Plzeň. Tóny nástrojů též 

rozezní německé Drážďany. A víte 

vlastně, co je to „busking tour“? Je 

to jednoduché. Letos pro vás bude-

me hrát na ulici. Ale není třeba se 

o nás nikterak strachovat! Neskon-

číme (snad) na ulici nadobro, nýbrž 

na ní budeme „na dobro“ - zahraje-

me všem kolemjdoucím a v ideál-

ním případě je trochu „obereme“ o 

nějaký drobný peníz. Ovšem žádné 

strachy  - možná jste o nás již něco 

málo slyšeli, a tak tušíte, že i tento-

krát věnujeme výtěžek těm, kteří 

jej opravdu potřebují. Hraním na 

nevšedních veřejných místech, ja-

ko třeba náměstí, ulice či nádraží, 

chceme podpořit díky příspěvkům 

„do klobouku“ v každém z měst 

místní organizaci či projekt. Spo-

jením hudby s pomocí druhým by-

chom tak rádi všem přinesli trochu 

radosti, zábavy a uměleckého pro-

žitku. Projekt podpořila i Nadace 

Via, hlavním partnerem turné je 

Myco Medica/Yao Medica, a tak se 

v počtu 55 muzikantů a deset PSO 

borců a borkyň můžeme vydat na 

dobro(družnou) cestu. 

Nepropásněte proto příležitost 

zahájit léto poslechem možná snad 

nejpočetnější buskerské kapely v 

Čechách a přijďte všichni v nedě-

li 30. 6. 2019 do DEPA 2015 v Plzni! 

Výtěžek   věnujeme Hospici svaté-

ho Lazara.  

Více informací naleznete na 

www.policesymphonyorchestra.cz 

a na našem FB profi lu. Již teď se na 

vás moc těšíme a brzy na viděnou! 

Za PSO Štěpán Chládek

Vedení radnice uctilo 
památku válečných obětí

Místostarosta Roman Andrlík při vzpomínkové akci u pomníku na křižo-
vatce ulic Květná, Olšová a Kaštanová

Police Symphony Orchestra na ulici!

Místostarosta Jan Fluxa se zúčastnil průvodu a pietního aktu v Koterově

Místostarostka Eva Trůková položila květinový věnec k pomníku v Bož-
kově
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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

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

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.

Jednání RMO dne 12. 4. 2019

RMO přijala celkem 20 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila použití investičního 

fondu 25. MŠ, příspěvkové orga-

nizace, Ruská 83, 326 00 Plzeň, IČ: 

70940860, ve výši 102.971,- Kč, na 

pořízení interaktivní tabule od fi r-

my Profi media, s.r.o., tř. Spojenců 18, 

746 01 Opava, IČ: 41032098;

- schválila použití investičního 

fondu 38. MŠ, příspěvkové organi-

zace, Spojovací 14,  326 00 Plzeň, IČ: 

70941084, ve výši 50.000,- Kč, na 

pořízení průmyslové myčky, včet-

ně montáže, 

dopravy a ma-

teriálu na při-

pojení, od fi r-

my GASTRO 

SERVIS Plzeň 

s.r.o., Chotí-

kov 35, 330 17 

Chotíkov, IČ: 

29083141;

- schválila 

použití inves-

tičního fondu 

38. MŠ, příspěvkové organizace, Spo-

jovací 14,  326 00 Plzeň, IČ: 70941084, 

ve výši 48.945,- Kč, na pořízení 

průmyslového 

kombinované-

ho kuchyňské-

ho robota, od 

fir my GAST-

RO SERVIS Pl-

zeň s.r.o., Cho-

tíkov 35, 330 17 

Chotíkov, IČ: 

29083141;

-  s c h v á l i -

l a  u z av ř e n í 

smlouvy o dílo 

na dodavatele stavby „Revitaliza-

ce Škoda sport parku – terénní 

úpravy“ s uchazečem, který před-

ložil v zadávacím výběrovém řízení 

nejnižší nabídkovou cenu:

 Mystic Constructions s.r.o., 

Římská 26, 120 00 Praha 2, IČ: 

26177358, s nabídkovou cenou 

715.425,25 Kč bez DPH, tj. cena 

865.664,55 Kč včetně DPH;

- schválila smlouvu na provádě-

ní strojního čištění místních komu-

nikací II. a III. třídy v MO Plzeň 2 – 

Slovany s fi rmou:

 Západočeské komunální služ-

by a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň, 

IČ: 25217348;

Jednání RMO dne 15. 5. 2019

RMO přijala celkem 12 usnese-

ní, z nichž vybírám: 

- schválila poskytnutí dotací z 

rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany v 

souladu s vyhlášenými dotačními 

programy v roce 2019 a uzavření ve-

řejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace na základě 52 žádostí v cel-

kové výši 510.000,- Kč;

- schválila poskytnutí dotací 

z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany 

na účel, který 

není cílem vy-

hlášených do-

tačních pro-

gramů v roce 

2019 a uzavře-

ní veřejnopráv-

ních smluv o 

poskytnutí do-

tace na zákla-

dě 8 žádostí v 

celkové výši 

118.000,- Kč;

- schválila použití investičního 

fondu 80. MŠ, příspěvkové organi-

zace, Úslavská 80,   326 00 Plzeň, IČ: 

70940703, ve výši 136.000,- Kč, na 

zhotovení dětského koutku a skří-

ní od fi rmy LOKKI International 

s.r.o., Raisova 860, Starý Plzenec, 

IČ: 26349531;

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „Rekon-

strukce technického zázemí na 

Božkovském ostrově“ s uchaze-

čem, který zaslal v elektronickém 

zadávacím výběrovém řízení nej-

nižší nabídkovou cenu:

 iSV projekt s.r.o., Puchmajero-

va 5, 158 00 Praha 5, IČ: 24161560, s 

nabídkovou cenou 7.079.395,15 

Kč bez DPH, tj. cena 8.566.068,13 

Kč včetně DPH;

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „89. MŠ, 

Habrová 8 v Plzni – výměna oplo-

cení“ s uchazečem, který předložil 

v zadávacím výběrovém řízení nej-

nižší nabídkovou cenu:

 SIVRES a.s., Koterovská 177, 

326 00 Plzeň, IČO: 25183265, s na-

bídkovou cenou 920.849,23 Kč 

bez DPH, tj. cena 1.114.227,57 Kč 

včetně DPH;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany 

https://umo2.plzen.eu/
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Křest knihy vydané ke 100. výročí „HRADIŠTĚ – střípky z historie a současnosti

V sobotu 1. června 2019 se stala 

plovárna v Hradišti centrem oslav 

100. výročí vzniku TJ Sokol Plzeň-

Hradiště. Součástí oslav byl nejen 

tradiční Dětský den, ale také křest 

nové knihy, která vychází při příle-

žitosti kulatého výročí. 

Oslavy začaly průvodem, kde ne-

chyběly koně, historický hasičský 

vůz ani živá muzika. Vyšlo se v 13:30 

hodin od parkoviště před fi rmou Au-

to CB na Nepomucké třídě 119. 

Návštěvníci si mohli užít bohatý 

program a zároveň si zakoupit kni-

hu „HRADIŠTĚ – střípky z historie 

a současnosti“. O zábavu neměly 

nouzi ani děti, pro které byl připra-

ven Dětský den se spoustou atrakcí. 

Oslavy v Hradišti zakončil ve 22:30 

velký ohňostroj.

Oslavy 100 let Sokola v Hradišti 
završil ohňostroj

V Koterově ocenili nejlepší  
velikonoční nádivku

Již šestý ročník akce „Velikonoční nádivka“ se uskutečnil v neděli dne 21. 
4. 2019 před hasičskou zbrojnicí v Koterově. Během Velikonoční nádivky 
dostali příležitost ukázat své kuchařské umění všichni amatérští kuchtíci. 
I letos se do soutěže zapojil hojný počet účastníků.
Všech 30 soutěžních vzorků ochutnala a zhodnotila porota v čele s místosta-
rostkou MO Plzeň 2 – Slovany Evou Trůkovou. Oceněny byly všechny nádiv-
ky a tři nejlepší soutěžící získali praktické kuchyňské spotřebiče.
Kromě soutěže se návštěvníci akce mohli zastavit u několika stánků, pro 
děti byly zase připraveny ruční dílničky. Nechybělo ani pletení pomlázek, 
výstava domácího zvířectva nebo projížďky na koni.



      v    tis. K�                                v    tis. K�

P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 590 1 807 2 783 Veterinární pé�e 250 39 211

Správní poplatky 1 235 342 893 Komunikace 15 920 3 537 12 383

Poplatek ze ps� 900 156 744 Cestovní ruch 300 1 299

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 888 362 Vodní hospodá�ství 13 0 13

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 421 779 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 12 698 3 653 9 045

Z dobývání nerost� 5 0 5 Místní zastupitelské orgány 9 515 2 096 7 419

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 3 322 844 2 478

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 000 0 1 000

Neda�ové 8 157 3 224 4 933 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 5 696 1 183 4 513

Úroky 1 0 1 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 378 146 2 232

Pokuty všech odbor� 153 86 67 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 667 168 499 Komunální odpad 2 440 436 2 004

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 536 727 1 809 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 100 1 99

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 15 100 204 14 896

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 54 -54 Komunální služby (WC) 573 76 497

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 7 -7 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 90 2 88

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 2 116 2 684 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 152 33 119

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 130 0 130

P�íjmy z prodeje zboží 0 0 0 �erpání ze SF 2 080 485 1 595

Ostatní p�íjmy 0 17 -17 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 48 322 10 848 37 474

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 0 49 -49 Volby, referendum 0 2 -2

Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 2 063 321 1 742

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 0 0 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 946 345 1 601

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 126 262 31 521 94 741 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln�ní pokladny 623 13 610

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 120 434 28 974 91 460

Použití vlastních fond� (+) 9 558 4 717 4 841 SOU�ET 124 711 24 265 100 446

  - fond rezerv a rozvoje 7 478 4 242 3 236

  - fond sociální 2 080 475 1 605

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -3 730 -2 170 -1 560

 - p�evody na MMP -1 650 -1 650 0

 - FRR - finan�ní vypo�ádání 0 0 0

 - fond sociální -2 080 -520 -1 560 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 13 298 4 242 9 056

SOU�ET 139 009 36 552 102 457 Investi�ní výdaje 13 298 4 242 9 056

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2018 12 747

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2018 138 009 CELKEM výdaje 138 009 28 507 109 502

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2018 125 262 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 8 045

Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2019 k 31. 3. v tisících Kč

únor 20122 5červen 2019

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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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  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  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

m�síc� den� datum� �as�p�istavení�
�� �� �� 8:00���10:00� 10:30���12:30� 13:00���15:00�
�erven� 1.�ned�le�� 02.06.2019� St�ední�cesta� Pod�Chalupami� Božkovské�nám.�
�erven� 2.�ned�le� 09.06.2019� Do�Zámostí� Mezi�Ploty� Velenická�x�Je�ná�
�ervenec� 1.�ned�le�� 07.07.2019� Jiráskovo�nám.� Plze�ská�cesta� St�ední�cesta�
�ervenec� 2.�ned�le� 14.07.2019� Srázná� U�Hamru�x�Na�Rycht�� Do�Zámostí�
srpen� 1.�ned�le�� 04.08.2019� Mezi�Ploty� Velenická�x�Je�ná� Srázná�
srpen� 2.�ned�le� 11.08.2019� Pod�Chalupami� Božkovské�nám.� Jiráskovo�nám.�
zá�í� 1.�ned�le�� 01.09.2019� U�Hamru�x�Na�Rycht�� Do�Zámostí� Mezi�Ploty�
zá�í� 2.�ned�le� 08.09.2019� Plze�ská�cesta� St�ední�cesta� Pod�Chalupami�
�íjen� 1.�ned�le�� 06.10.2019� Božkovské�nám.� Jiráskovo�nám.� Plze�ská�cesta�
�íjen� 2.�ned�le� 13.10.2019� Velenická�x�Je�ná� Srázná� U�Hamru�x�Na�Rycht��
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dokončení ze str. 1

„V součinnosti s Městskou policií 
se na tyto lokality zaměříme a po-
kud uvidíme někoho, kdo tam zne-
čišťuje prostředí, budeme nekom-
promisní a tvrdý postih ho rozhod-

ně nemine,“ zdůrazňuje místosta-

rosta Andrlík. 

Po nepořádných spoluobčanech 

účastníci nasbírali zhruba jednu 

tunu odpadu, který byl následně 

zabezpečen a odvezen na patřič-

ná místa. 

„Všichni zúčastnění se pak sešli na 
vynikajícím obědě v nové skvělé slo-
vanské restauraci Pivovarský šenk - 
Šeříková . Snad je to alespoň trochu 
potěšilo. Nás jejich účast rozhodně 
ano,“ uzavřel místostarosta Roman 

Andrlík.

Slovany jsou zase o něco krásnější!
V sobotu 6. dubna 2019  se usku-

tečnila na Slovanech ekologická 

akce v rámci projektu „Ukliďme 

svět, ukliďme Česko!“. Dobrovol-

níci uklízeli   břehy řeky Radbu-

zy od mostu Milénia k Doudle-

vecké lávce, lokality od Vokou-

novy lávky podél vodárenského 

plotu směrem k Malostranské 

ulici (Škoda sport park). Čistotu 

prostranství v okolí řeky zajišťo-

valy organizace Nová Akropolis 

Plzeň a ExperienCZE team. Dále 

probíhal úklid Božkova a Hradiš-

tě, kde se o pořádek staraly jed-

notky dobrovolných hasičů, při-

dali se i ostatní z řad veřejnosti. 

Celkem se akce zúčastnilo přes 

100 lidí včetně dětí. Ti všichni 

společně  nasbírali více než čty-

ři tuny odpadu.

Městský obvod poskytl pro 

úklidové činnosti velkokapacitní 

kontejnery, odpadové pytle, ruka-

vice a malé občerstvení formou 

sušenek a pití.      

   OŽP

Ukliďme Česko 
i Slovany

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

Vás zvou na

od 17.00
v aule 25. základní školy,

Chválenická 17, Plzeň

Přijďte se seznámit s tím, jak studie veřejného 
prostranství navrhuje upravit vnitroblok v bezprostřední 

blízkosti Vašeho bydliště. Po představení studie bude 
následovat moderovaná diskuse. Získané připomínky 

budou sloužit pro přípravu projektové dokumentace 
revitalizace vnitrobloku.

V případě zájmu lze zažádat o zajištění tlumočení 
do znakového jazyka. V této věci nás neváhejte 

kontaktovat: Renata Benešová, tel.: +420 0378 035 006, 
e-mail: benesovarena@plzen.eu

Další informace jsou k dispozici na www.ukr.plzen.eu
nebo na www.umo2.plzen.eu

Představení návrhu 
regenerace vnitrobloku 

Chválenická
v úterý 11. 6. 2019
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Podobně jako v jiných městech i 

městský obvod Plzeň 2 – Slovany už 

delší dobu  aktivně reaguje na hos-

podaření s vodou v městském pro-

středí, a to úpravou sečí městských 

trávníků. Městský obvod se kromě 

parku Chvojkovy lomy a parku na 

Jiráskově náměstí stará ve většině 

o trávníky mezi bytovými domy, ve 

vnitroblocích  nebo v ulicích. 

Už uplynulé tři roky byla z důvodu 

sucha omezena  jedna z obvyklých 

sečí. Nyní přistupujeme k dalšímu 

kroku.  V případě městských   tráv-

níků byly navrženy plochy,   které 

budou sekány pouze 2 x  ročně. Ne-

budou to zatím rozsáhlé plochy, spí-

še ostrovy  travních louček v jinak 

sekaných trávnících. Místa a jejich 

velikost  byla zvolena s ohledem na 

blízkost bydlení občanů. 

  V květnu  proběhla 1. seč trávní-

ků. Seč v jarním období je nutná pro 

dobrou kondici trávníků. Tráva po 

seči lépe odnožuje (což podporuje 

zhoustnutí trávníku a zlepšení pro-

tierozní funkce), seč je také nutná 

pro omezení   plevelů.   I její termín 

jsme zvolili v chladném a  vlhkém 

počasí,  navíc jsme ji provedli  tak, 

aby ponechaná tráva byla vyšší.  K 

místům, která již v průběhu dalších 

sečí sekána nebudou, nainstalujeme 

pro lepší informovanost  tabulky 

s označením, že se jedná o místo s 

omezenou sečí. Na elektronické des-

ce úřadu bude zveřejněna mapka s 

vyznačením těchto lokalit. Věříme, 

že se toto opatření nejen  setká s po-

chopením občanů, ale že hlavně při-

spěje k omezení spotřeby vody pro 

trávníky a ke zlepšení druhové roz-

manitosti rostlin i živočichů, pře-

vážně brouků a motýlů.  

Po dobu několika let se objevily 

v trávnících  záhony letniček z pří-

mých výsevů. Právě tyto záhony v le-

tošním roce nejsou zakládány právě 

z důvodu  velké spotřeby vody. Sna-

žíme se přistupovat k různým opat-

řením oproti zaběhnutým postupům 

zodpovědně, pro mnohé občany mož-

ná těžkopádně a málo pružně. Ale 

vždy musíme mít na paměti, že za-

sahujeme do veřejných ploch, které 

slouží všem obyvatelům a jejich roz-

dílným požadavkům a nárokům.

Hodně nás trápí skutečnost, že no-

vé trávníky, které jsou založeny v 

rámci investičních akcí nebo jako 

opravy povrchů po stavební činnos-

ti, jsou ničeny a téměř není šance i 

vzhledem k absenci srážek jejich za-

pojení. Tyto nové plochy bez porostu 

trávy jsou rozšlapávány, rozjížděny 

nebo rozhrabávány psy. Apelujeme 

proto i na vás občany,   dejme šanci 

novým i stávajícím trávníkům.       

Dejme šanci novým i stávajícím trávníkům 

Poslední měsíce kromě neobvyklého sucha od-

borníci, média, ale i laická veřejnost řeší alar-

mující úbytek hmyzu. Omezením používání in-

sekticidů, podporou kvetoucích trávobylinných 

společenstev a kvetoucích keřů obecně lze úby-

tek hmyzu zastavit. Ale  pomoci může i každý 

z nás vytvořením lepších podmínek pro život 

hmyzu, např. stavbou hmyzích domečků nebo 

broukovišť. 

V našem obvodě lze hmyzí domečky spatřit v 

areálu školek, kde se u dětí přirozenou a hravou 

formou podporuje informovanost o přírodě. Od-

bor životního prostředí se chce zaměřit na pone-

chávání mrtvého dřeva  - tvorbou broukoviště - 

v některých vytipovaných lokalitách, kde spolu 

s umístěním dřeva bude instalována také infor-

mační tabulka.   

Co vlastně je broukoviště? 

Broukoviště se vytvoří např. tak, že vytvoříme 

skupinu volně ležícího dřeva. To se liší od stojí-

cích kmenů především větším kontaktem s pů-

dou, čímž nabízí   možnost úkrytu či potravy dal-

ším organismům. U všech součástí broukovišť 

nicméně platí, že by měla být dostatečně stabilní, 

aby nehrozilo, že někomu způsobí úraz.

 I přes svůj název ale broukoviště neposkytuje 

úkryt pouze hmyzu. Zabydlet se v něm mohou i 

ještěrky, slepýši nebo drobní pěvci.  Broukoviště 

se spíše hodí do přirozenějších partií města, jed-

no jsme nechali nainstalovat u řeky Radbuzy. Zde 

se však bohužel stalo spíš otopem pro bezdomov-

ce a téměř zmizelo. Pokusili jsme se tedy o novou 

instalaci z mohutnějších kmenů, která, doufej-

me, odolá. Další instalace máme v plánu umístit 

na podzim při obnově parčíku v Polní ulici. 

Za OŽP Nina Myslíková

Víte, co je a k čemu slouží broukoviště?
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Doporučení pro diváky   

Jako každoročně tak i letos jsme 

hodnotili naši práci za uplynu-

lý rok. 

Poděkování patří všem členům 

výboru. 

Mezi nás zavítal také staros-

ta a senátor Ing. Lumír Aschen-

brenner. Máme ho rádi, je nám 

na blízku vždy, když ho potře-

bujeme. 

Svými nápady nás po-

těšila i předsedkyně 

paní Šmolíková, kte-

rá nás přesvědčila, 

že se letos musíme 

zúčastnit sportov-

ních her.

Průběhem schůze, ani čísly vás 

nebudu unavovat. Je to vždy stej-

né jako na každé výročce. 

Rádi přijmeme mezi nás i další 

členy, kteří nechtějí být sami.

Velkou radost a potěšení nám 

udělala Základní umělecká ško-

la z Chválenické ulice – soubor 

heligonkářů pod vedením pana 

Stacha. Hráli melodie naše-

mu srdci velmi blízké a za 

to výbor sklidil velkou po-

chvalu.

Co říci závěrem? Přijď-

te mezi nás, senioři, nebuď-

te doma, vždyť stárnutí je zlo-

zvyk, na který opravdu zaměst-

naný člověk nemá čas!

Ludmila Ševčíková

Senioři, přijďte mezi nás

NAPSALI NÁM
Přeladění kanálu se dotkne všech 

domácností, které přijímají televiz-

ní signál na klasickou pokojovou 

nebo venkovní anténu, případně 

společnou televizní anténu.

Pokud se jedná o rodinné domy, 

nebo domácnosti s vlastní venkov-

ní nebo pokojovou anténou, stačí 

na televizním přijímači manuál-

ně naladit 27. kanál (kmitočet 522 

MHz), popřípadě použít automa-

tické ladění.

V případě bytových domů se spo-

lečnou anténou bude třeba udělat 

úpravy, které se odvíjejí od typu sys-

tému STA v daném domě. Zdaleka 

nejpoužívanějším typem je systém 

s kanálovými vložkami, které bude 

při změně kanálu potřeba vyměnit. 

Pro domy s programovatelným an-

ténním zesilovačem bude potřeba 

jen zásah technika a úprava soft-

warového nastavení.

Třetí variantou je systém se širo-

kopásmovými zesilovači, zde bude 

řešení záležet na

použitém typu zesilovačů.

Roman Kropáček

provozní ředitel

RTI cz s.r.o.

http://www.rticz.com

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  

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: 

 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

Dne 31. května 2019 proběhla změna kanálu 

pro příjem televizního signálu

Původní kanál: 37  Nový kanál: 27 (522 MHz)
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Plzeňští Kuchtíci z Božkova zvítě-

zili v soutěži Finále Zdravé 5 v ka-

tegorii 3. až 5. tříd základních škol. 

Trio zaujalo porotu svým nápadem, 

kuchařským zpracováním a citem 

pro zdravou výživu. Vítězové si za 

odměnu užijí zážitkový pobyt. 

Tříčlenné týmy z různých koutů 

Česka se v  kuchařském klání utka-

ly ve dvou soutěžních disciplínách. 

Prvním úkolem bylo připravit před 

zraky odborné poroty pohoštění 

podle principů zdravé a vyvážené 

výživy. Druhou disciplínu předsta-

voval kvíz, ve kterém soutěžící od-

povídali na otázky z oblasti zdravé-

ho stravování.  

Letošní sedmý ročník dětské ku-

chařské soutěže „Finále Zdravé 5“ 

přilákal 338 tříčlenných týmů z ce-

lé České republiky, ze kterých po-

rota vybrala 25 fi nalistů. „Soutěžící 
ve Finále Zdravé 5 předvedli výkon 
na profesionální úrovni. Porota by-
la nadšena z množství originálních 

receptů, skvělého aranžmá, a pře-
devším výběru surovin dle principů 
vyvážené stravy,“ říká Alena Paldu-

sová, manažerka programu Zdravá 

5 a dodává: „Velmi nás potěšily ta-
ké znalosti dětí týkající se zdravého 
stravování, které se ukázaly při vědo-
mostním kvízu. Těší nás, že Zdravá 
5 přináší hravou a interaktivní for-
mou zdravé stravování do českých 
domácností.“   

Kuchtíci z Božkova vítězí 
ve zdravé výživě

Koncert se uskuteční s podporou MO P2-Slovany

Jak se ubránit? Jak zabezpečit 

svůj majetek? Jak poskytnout první 

pomoc? Jak nenaletět podvodníko-

vi… Na všechny tyto otázky dostali 

odpověď účastníci „Plzeňské senior 

akademie“. Akademie se uskutečni-

la v termínu 23.1. – 22.5.2019. 

Projekt prevence kriminality za-

měřený na vzdělávání široké ve-

řejnosti z řad seniorů a osob ZTP 

připravila Městská policie Plzeň 

ve spolupráci s Městským obvo-

dem Plzeň 2 – Slovany již čtvrtým 

ročníkem. 

Absolventům přišli pogratulo-

vat i místostarosta obvodu Roman 

Andrlík a místostarostka Eva Trů-

ková.

Absolventi Plzeňské senior akademie získali 
užitečné informace i praktické dárky



• Soutěž o medaile pro děti , doprovodný program, workshopy a autogramiády
• Každé 3 dny nové stanoviště, Speciální dny s městskými obvody
• Sportmanie Plzeňského kraje – 21. 6. Rokycany, 24. 6. Klatovy, 25. 6. Domažlice, 26. 6. Tachov

17.–25. 8. 2019

sport.plzen.eu

Amfiteátr a park  
za OC Plzeň Plaza 

Vstup ZDARMAvšední dny 13.00–20.00, víkendy 10.00–20.00

únor 2012212 červen 2019

Závod se konal v sobotu dne 1.6.2019 pod záštitou MO Pl-

zeň 2 – Slovany. Běh měl formu štafety, kdy soutěžily čtyř-

členné týmy v celkem 16 okruzích o délce 1,32 km. Běžci se 

mohli střídat libovolně, akorát museli splnit podmínku, že 

každý musí běžet alespoň dvakrát. Závodily týmy mužské, 

ženské i smíšené.

Do závodu se aktivně zapojila i místostarostka obvodu Eva 

Trůková, která běžela ve smíšené štafetě. Místostarostka 

se zároveň podílela na organizaci akce a zhostila se i pře-

dávání cen. Závodu se zúčastnily i pracovnice ÚMO Plzeň 

2 – Slovany, které sestavily ženskou štafetu. Závod si nene-

chaly ujít ani známé osobnosti, například pětibojař David 

Svoboda a jeho bratr biatlonista Tomáš Svoboda, dále pěti-

bojař Jan Kuf  a běžec Jan Sýkora.

Ve Škoda sport parku se uskutečnil týmový 
půlmaraton Craft Team Running 

Místostarostka Eva 
Trůková s běžecký 
týmem ÚMO Plzeň 2 
– Slovany a na star-
tu závodu s olym-
pionikem Davidem 
Svobodou                                       
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Děti z naší školky 
se skvěle předvedly

Den matek  oslavily 15. 5. 2019  děti z 5. mateřské školy, Zelenohorská 25,   
společně se svými maminkami a tatínky. V KD Šeříková předvedly svá zají-
mavá vystoupení. Nejmladší Světlušky zahrály muzikál Ať žijí duchové, třída 
Motýlků předvedla tanec tučňáků. Děti ze třídy Čmeláků zase procestovaly 
na lodi celý svět. Nejstarší Berušky vtipně divákům zahrály, jak probíhá ži-
vot dítěte až do 6-ti let. Předškoláci ze Cvrčků uvedli upravenou verzi známé 
pohádky O Mrazíkovi. Čtyřmi písničkami  se představil   i náš sbor Broučci 
+ band pod vedením paní učitelky Kubaňové. Krásné rytmické vystoupení 
předvedla Nikolka Sommerová s taneční skupinou X-way Knoflíkoví skřítci. 
Všem účinkujícím se vystoupení skvěle povedla a potlesk nebral konce. 

Bc. Renáta Soukupová, ředitelka 5. MŠ

Sportovní akce „Sportmanie Plzeň 

2019“ navazuje na předchozí úspěš-

né ročníky Sportmanie Plzeň a na 

Olympijský park Plzeň 2016, které 

během uplynulých tří let  celkově 

navštívilo více než 200 000 lidí. 

V letošním roce   se akce bude ko-

nat od 17. 8. 2019 do 25. 8. 2019 neboť 

město Plzeň chce nabídnout dětem, 

mládeži, ale i občanům a návštěvní-

kům města   možnost smysluplně 

trávit prázdninové dny a seznámit 

se s jednotlivými druhy sportů.

Stejně jako v předchozích letech 

sportovní kluby města Plzně a Pl-

zeňského kraje poskytnou dětem, 

mládeži, ale i dospělým možnost vy-

zkoušet si různé druhy sportů, bese-

dy se známými sportovci a přednáš-

ky o zdravém životním stylu.

V rámci snahy o rozšíření myšlen-

ky propojit sportovní kluby s dět-

mi a mládeží, a to do celého regio-

nu, bude součástí „Sportmanie Pl-

zeň 2019“ i Roadshow Sportmanie 

Plzeňského kraje 2019“, a to opět ve 

městech Rokycany, Klatovy, Doma-

žlice, Tachov.

Sportmanie Plzeň 2019 - sobota 

17. srpna - neděle 25. srpna 2019

Otevírací doba parku - všední 

dny: 13:00 - 20:00

víkendy: 10:00 - 20:00 (sobota 17. 8. 

a neděle 25. 8. pouze do 16:00)

Vstupné: zdarma

H l a v n í 

atrakce  - 

lezecká stě-

na, obrov-

ská vodní 

skluzavka, 

lanový park 

v korunách stromů, pumptrack, lid-

ský stolní fotbal, originální auto-

dráha CARRERA

Zahajovací ceremoniál – 17. srp-

na 2019 od 16:00

- Proběhne v duchu oslav výročí 

100 let narození Miroslava Zikmun-

da

24. 8. Letní párty běh – Rodinný 

běh plný zábavy

Sportmanie Plzeň 2019 
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Naše školka – 17. mateřská ško-

la na Čapkově náměstí -  vyhlási-

la na začátku dubna soutěž s ná-

zvem ,,NEJKRÁSNEJŠÍ VELI-

KONOČNÍ ČI JARNÍ DEKORA-

CE“, které se mohly zúčastnit 

všechny školkové děti spolu se 

svými rodiči. 

Výrobky, které zaplnily celou 

halu i podesty u venkovních scho-

dů, mohli obdivovat všichni, kte-

ří do mateřské školy přišli. Bylo  

nám líto se o tuto nádheru nepo-

dělit, a proto jsme celou výstavu 

přesunuli do prostor ÚMO 2, kde 

výstavu mohla obdivovat široká 

veřejnost v průběhu Velikonoc. 

Byli se na ni podívat také samot-

ní autoři ze školky při dopoled-

ních procházkách. 

Speciální poděkování patří dě-

tem a rodičům, kteří se do soutě-

že zapojili. Už teď se těšíme   na 

další jistě skvělý ročník, který se 

bude konat příští rok,  také děku-

jeme ÚMO 2 za možnost vystavit 

naše práce očím ostatních obča-

nů Slovan. 

Naše výrobky 
obdivovali i na ÚMO

Benefi ční aukce ve prospěch Hospi-

ce sv. Lazara v Plzni se uskutečnila 

18. května v Měšťanské besedě. 

O napínavé momenty tady nebyla 

nouze, atmosféra byla výborná. Pro-

dalo se celkem 40 z 91 nabízených děl, 

to je více než třetina. Celková částka, 

která doputovala na sbírkový účet 

hospice a za kterou si dražitelé na-

koupili, dosáhla 263 tisíc korun.  

„Chtěli bychom se však vyšplhat ješ-
tě výš. Některá díla si zatím nenašla 
svého kupce, protože např. přítomní 
dražitelé už měli daného autora ve 
sbírce zastoupeného. Doufáme pro-
to v další úspěch v poaukčním pro-

deji, který bude probíhat po dobu 
jednoho měsíce. V online aukčním 
katalogu můžete u jednotlivých děl 
snadno vidět, co je prodáno nebo je 
naopak k dispozici. Takto si můžete 
snadno koupit dostupné dílo za vy-
volávací cenu jednoduchým objed-
náním na internetu jako v eshopu. 
Prosím zvažte ještě tento způsob ná-
kupu a neváhejte nabídnout možnost 
lidem z vašeho okolí, kteří by mohli 
mít zájem. Děkuji ještě jednou kaž-
dému, kdo si koupil nebo koupí sou-
časné umění z naší nabídky a pod-
poří tak práci hospice,“ říká Viktor 

Glier z hospice.

Aukce skončila, nákup a prodej pokračuje! 
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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 

Na podzim 2018 jsme se zapojili 

do grantové výzvy „Ani kapka na-

zmar“ vyhlášené Nadačním fondem 

Zelený poklad. Zpracovali jsme pro-

jekt, díky kterému jsme získali od 

tohoto fondu   dotaci v požadované 

výši 200 000 Kč. Jak název napovídá, 

projekt je zaměřený na zlepšování 

hospodaření s dešťovou vodou.

U vchodu naší 23. mateřské školy 

vznikne dešťová zahrada a v zad-

ní části zahrady budeme zachytá-

vat dešťovou vodu do nadzemní ná-

doby a následně využívat k zalévá-

ní záhonů. 

Dešťovka má samé výhody – je tím 

nejvhodnějším a nejpřirozenějším 

nápojem pro zdraví a spokojenost 

rostlin.  Navíc vysadíme ovocný sad 

a založíme motýlí louku. 

Co je vlastně ta dešťová zahrada? 

Jde o terénní prohlubeň, kde sté-

ká a je zadržována voda z trávní-

ků, střech, chodníků a jiných zpev-

něných ploch. Jsou v ní vysázeny 

vybrané rostliny, jejichž kořenový 

systém slouží jako fi ltr a napomá-

há zadržovat vodu, čímž zabezpe-

čuje její výpar. Filtrační funkce je 

zde velice důležitá, deštěm splách-

nuté znečišťující látky by jinak by-

ly odvedeny kanalizací nebo by pro-

nikly do podzemních vod. Realiza-

ce projektu by měla být dokončena 

v červnu 2020. 

První část realizace projektu se 

uskutečnila 2. a 3. května. Ve spo-

lupráci se zahradníky jsme založi-

li ovocný sad z ovocných stromů a 

keřů. Ve čtvrtek pomáhaly zahrad-

níkům děti při pobytu na zahradě a 

v pátek se konal workshop pro rodi-

če s dětmi. Společně zasázeli ovoc-

né keříky, sledovali zahradníky při 

sázení nových ovocných stromů, do-

zvěděli se, jak o rostliny pečovat. 

Naším cílem je, aby školní zahra-

da nabízela prostor pro setkávání, 

bádání, zapojení více smyslů, spolu-

práci v týmu i samostatnost, místo 

pro relaxaci a odpočinek. Aby se na-

víc stala i živou učebnicí.

Iva Adamová, DiS. 23. MŠ

Dešťovka má pro rostliny samé výhody

Velké fi nále Sportovních her ma-

teřských škol se uskutečnilo dne 21. 

května 2019 na Atletickém stadio-

nu města Plzně na Skvrňanech za 

účasti všech kvalifi kovaných ma-

teřských škol. Akci pořádalo měs-

to Plzeň ve spolupráci s o.p.s. Pohyb 

a zdraví, jejímž partnerem je Nada-

ce sportující mládeže.

Do sportovních her se zapojilo 

přes 500 dětí z 23 plzeňských a dvou 

mimoplzeňských mateřských škol a 

soutěžilo se v následujících disciplí-

nách: skok daleký z místa, hod míč-

kem z místa, člunkový běh 4x6 me-

trů, podlézání a přeskakování pře-

kážky a závěrečná štafeta.

Výborné sportovní výkony před-

vedly zejména děti ze 37. MŠ Plzeň. 

37. Mateřská škola zvítězila s nej-

vyšším počtem bodů v kategorii 

družstva a úspěšná byla v disciplí-

nách pro jednotlivce.

Výsledky:

Družstva

1. místo 37. MŠ 

2. místo 56. MŠ 

3. místo 91. MŠ 

Vítězové jednotlivých disciplín: 

Hod do dálky: Kryštof  Soukup, 

56. MŠ 16,6 m; Anežka Lintnerová, 

37. MŠ 12,2 m 

Člunkový běh: Vít Roučka, 90. 

MŠ 9,5 s; S. Simonová, 63. MŠ a A. 

Polívková, 63. MŠ 9,5 s 

Skok z místa: Kryštof  Soukup, 

56. MŠ 157 cm; Tereza Tůmová, 5. 

MŠ 160 cm 

Překážka: Tomáš Singer, 37. MŠ 

13,31 s; Vendula Vošahlíková, 37. 

MŠ 13,26 s 

Týmová štafeta: 37. MŠ 

400m – Předškolák města Plz-

ně: Marek Houdek, 56. MŠ 1:36

Ve fi nále Sportovních her mateřských 
škol zabodovala 37. MŠ Plzeň

Děti z mateřských 
škol přijela podpořit 
i místostarostka MO 
Plzeň 2 – Slovany Eva 
Trůková



Pro příznivce nevšedních zá-

žitků chystá Divadlo J. K. Tyla 

již pátý ročník zcela mimořád-

ného projektu Noc s operou, 

který 28. června 2019 v pro-

středí Lochotínského amfi teát-

ru představí slavnou operu Gi-

useppe Verdiho Nabucco. 

Vášnivá a působivá Verdiho hud-

ba, kvalitní pěvecké obsazení a sil-

ný biblický příběh o utiskovaném 

židovském národu a jeho osvobo-

zení z babylonského zajetí, to vše 

umocněné neobvyklým prostředím 

pod širým nebem, slibuje, že se ten-

to večer stane pro nejednoho diváka 

zkrátka nezapomenutelným. O ná-

ročné open air produkci, která letos 

opět vzniká pod záštitou primátora 

města Plzeň Martina Baxy, hejtma-

na Plzeňského kraje Josefa Bernar-

da a starostky městského obvodu 

Plzeň 1 Heleny Řežábové a za vý-

znamné podpory Úřadu městského 

obvodu Plzeň 1, statutárního města 

Plzeň a Plzeňského kraje a na které 

se podílejí stovky osob jak z řad za-

městnanců Divadla J. K. Tyla, tak 

externistů, jsme si povídali s reži-

sérem Tomášem Pilařem

Divadlo J. K. Tyla uvede letos již 

pátý ročník projektu Noc s ope-

rou, na kterém se jako režisér 

podílíte od samého začátku. Byla 

to tehdy před pěti lety vaše prv-

ní zkušenost s akcí pod širým ne-

bem? Měl jste nějaké obavy?

S inscenacemi podobného typu jsem 
se jako režisér setkával už během své-

ho předchozího angažmá v Národ-
ním divadle Brno, a dokonce si teď 
uvědomuji, že ještě dříve – v prvním 
ročníku na JAMU – byla mým závě-
rečným projektem inscenace opery 
Lancelot pod širým nebem.  I tak se 
ale musím přiznat, že před prvním 
ročníkem zdejší plzeňské Noci s ope-
rou jsem málem umřel nervozitou. 
Přece jen jsme připravovali divadlo 
na úplně novém místě, nikdo z nás ne-
tušil, jaké nepředpokládatelné kom-
plikace se vynoří, ani jak na tento 
formát zareagují diváci. Naštěstí se 
všechno podařilo a Noc s operou je 
rok od roku divadelně košatější. 

Jaká úskalí spočívají v režii 

tak velké akce, jakou Noc s ope-

rou bezesporu je. Co je zde váš 

největší nepřítel? Počasí, tech-

nika, čas?

Těch úskalí je celá řada. Pochopi-
telně klíčovým faktorem je počasí. 
Připravit techniku a odvést zkoušky 
lze s trochou vypětí i při bouřce a v 
zimě, ale na atmosféře představení se 
počasí podepíše nesmazatelně a na-
víc ho nelze přímo ovlivnit. Dalším 
úskalím je poměr mezi tím, jak je ta 
akce obrovská, a tím, jak málo času 
je na samotnou práci v amfi teátru. 
Jen pro porovnání zhruba desetino-
vá inscenace se v kamenném divadle 
zkouší šest týdnů a na tenhle kolos 
máme tři dny. Takže se všechno mu-
sí dopředu naplánovat tak detailně 
a přesně, aby to za ty tři dny hladce 
zapadlo do sebe jako dílky skládač-
ky. Je to sice práce pod velkým tla-
kem, ale zároveň skvělý adrenali-

nový zážitek, který bych rozhodně 
za nic neměnil.

 
Na minulém ročníku se podíle-

lo přes 600 lidí. Jaké to je velet 

takovému počtu?

Popravdě od stovky nahoru už to je 
pořád stejné. Jde o to, mít kolem se-
be sehraný tým, na který se můžete 
spolehnout – v tomhle případě inspi-
cientku Petru Tolašovou a asistenta 
Jakuba Hliněnského, kteří mají poté 
další asistenty a postupně se to větví 
až k samotným výkonným umělcům. 
Pochopitelně to vyžaduje naprostou 
kázeň, přesnou přípravu a bezespo-
ru i určitou představivost při tvorbě, 
ale jak určitě potvrdí i samotní účin-
kující, když je jich na jevišti takové 
množství, je to i pro ně samotné ob-
rovský zážitek. 

Musí to být velice náročné na 

logistiku… Jak vypadá a kdy za-

číná vaše příprava, na co všech-

no musíte myslet a kolik zkoušek 

před samotnou premiérou máte 

k dispozici?

Režijní koncepci open-air na Locho-
tíně obvykle začnu připravovat v srp-
nu předchozího roku. Začíná to tako-
vým tím klasickým studiem partitu-
ry, formulací nějakých klíčových re-
žijních témat, prvními návrhy scény 
a kostýmů, ty poté Lenka Polášková, 
jejich výtvarnice, zadá zhruba v úno-
ru do výroby, zatímco scénické návr-
hy se obvykle musí fi nalizovat už na 
podzim, a to kvůli jejich technické ná-
ročnosti. Nejvíce času mi obvykle za-
bere tvorba scénářů, které měly vloni 

v plné verzi skoro čtyřicet tisíc znaků. 
V nich je opravdu zanesený každý po-
hyb každého člověka, každé rekvizity, 
každá světelná změna, výbuch pyro-
techniky, úplně vše. 

Letos se v projektu Noc s ope-

rou představí opera Nabucco, 

která je i na repertoáru plzeň-

ské opery. Proč by lidé, kteří Na-

bucca viděli v divadle, měli při-

jít i na Noc s operou?

Protože na Lochotín připravujeme 
úplně novou inscenaci, která naplno 
využije možnosti amfi teátru. Nabuc-
co je velkolepé starozákonní plátno 
s obřími sbory a efektními davový-
mi scénami. Opět zapojíme stovky 
a stovky účinkujících, živá zvířata, 
mohutné scénické efekty zahrnují-
cí světelnou show, video art, pyro-
techniku, nový cirkus, balet, parkur, 
gymnastiku a tak dále.  Nicméně to 
vše bude sloužit úchvatné Verdiho 
hudbě pod taktovkou skvělého Jir-
ky Štrunce, která je sama o sobě zá-
rukou skvělého zážitku. 

Projekt Noc s operou se stal na-

vštěvovanou a vyhledávanou ak-

cí. Můžete čtenářům nastínit, na 

co všechno se mohou těšit v dal-

ších ročnících?

Příští rok to bude poetická Dvořá-
kova Rusalka, kterou pojmeme jako 
výpravnou pohádkovou podívanou. 
V dalších třech ročnících to budou 
velká světová operní díla a v násle-
dujícím slavnostním desátém roční-
ku Noci s operou se diváci mohou tě-
šit na překvapení. 

únor 2012216 červen 2019
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