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j Život
stojí sprejerství
za to žít,
se neobracíme
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Ve Škoda sport parku
vzniklo nové skate hřiště

Vyznavači skateboardingu si již
tuto letní sezónu mohou užít nové
skate hřiště, které nechal MO Plzeň 2 - Slovany vybudovat ve sportovním areálu Škoda sport park.
Hřiště se veřejnosti slavnostně
otevřelo 5. června 2019.
Původní skate hřiště se rozhodl
obvod z důvodu jeho končící životnosti odstranit a stávající překážky
nechal obměnit větším množstvím
nových modernějších prvků. Nové
překážky jsou navrženy ve stejném
duchu jako je betonový bowl, který
je součástí Škoda sport parku od roku 2017. Aby se bowl se skate hřištěm dobře propojily, byly realizovány terénní úpravy, které zvýšily
komfort i bezpečnost užívání.
Dřívější plechové rampy nahradil betonový povrch. Předností
hřiště je velká rozloha i rozmanitost povrchů.
„Ve Škoda sport parku bylo na ploše o výměře 1490 m2 postaveno jedno
z největších skate hřišť v Čechách.
Původní kovové již nevyhovující
překážky byly nahrazeny moderními prvky a nově zde vznikl prostor
pro začínající a děti,“ uvedl starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

Stavba skate hřiště byla realizována v období červen 2018 – březen
2019. Během dubna a května probíhaly terénní úpravy. Do areálu se od
roku 1999 do dnešního dne investovalo celkem 43,7 mil. Kč.
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str.
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ZDARMA
j Památníky
Oslavy 100.
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Vážení spoluobčané,
Jedna z věcí, kterou dělám při své práci opravdu nerad,
je vysvětlování, proč něco nejde. Důvody jsou různé, nejčastěji se jedná o kompetence, které obvodu nepřísluší.
A samozřejmě také nedostatek ﬁnancí.
Na granty má náš obvod v rozpočtu přesně jeden milion korun, nepočítaje 1.439.000 Kč, kterými přispíváme
do městského sportovního grantu.
Letos byly vyhlášeny granty:
- Dotační program pro sociální oblast,
- Dotační program pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury,
- Dotační program pro oblast životního prostředí,
- Dotační program pro oblast bezpečnosti,
- Dotační program pro oblast podpory památkových objektů.
Žádostí se sešlo dohromady 117 s celkovým požadavkem na 3.424.277
Kč.
I když jsou žádosti před předložením do obvodní rady předjednány
odbornými komisemi, rozhodování je vždy těžké, až bolestné. Aby alespoň částečně tuto situaci zlepšili, rozhodli se členové obvodní rady
každoročně jednu žádost, na kterou se nedostalo, podpořit sami. V letošním roce tak vybrali
18.000 Kč pro paní Kláru Klečkovou Vorschneiderovou na individuální intenzivní rehabilitační program pro jejího syna Jonáše. Mám
za to, že lidsky rozhodli
správně.
Lumír
Aschenbrenner,
starosta
MO Plzeň 2 - Slovany

Krev je dar pro život. Děkujeme!

„Stavbu hradil obvod kompletně z
vlastního rozpočtu a do skate hřiště investoval více než sedm milionů korun. Škoda sport park se snažíme neustále modernizovat a vycházet vstříc požadavkům uživatelů. V loňském roce byla například
revitalizována a prodloužena in-line dráha, která nyní měří 547 metrů,“ prozradil místostarosta obvodu Jan Fluxa.

Ve všech zemích je 14.
i
červen již tradičně připomínán a slaven jako
Světový den dárců krve.
Vyhlásit tento den Světovým dnem dárců krve a
vzdát tak hold jedincům,
jejichž zásluhou jsou často zachráněny lidské životy, byla společná myšlenka Světové zdravotnické
organizace (WHO), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní
společnosti transfúzní-

ho lékařství. Ústředním heslem tohoto dne
je „Krev je dar pro život.
Děkujeme.“
U příležitosti toho významného dne se uskutečnilo v obřadní síni
ÚMO Plzeň 2 – Slovany
dne 12. 06. 2019 ve spolupráci s Českým červeným křížem, úřadem
oblastního spolku Plzeň – město, slavnostní
předávání bronzových
medailí profesora Janského.
pokračování na str. 2
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne
18. 6. 2019
ZMO přijalo celkem
12 usnesení, z nichž
vybírám
- s ch vá l i l o ro zbor
hospodaření MO Plzeň
2 – Slovany za období leden – březen 2019;
- schválilo poskytnutí dotací z
rozpočtu městského obvodu Plzeň 2
– Slovany pro 31 subjektů v celkové
výši 322.000 Kč;

- vzalo na vědomí informativní zprávy:
- Vyhodnocení
investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku
roku 2019, včetně investic
v budovách mateřských
škol;
- Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
04-06/2019;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 0406/2019;

Na náměstí Generála Píky
se uskutečnil pietní akt

Krev je dar pro život. Děkujeme!
dokončení ze str. 1
Celkem 20 dárcům krve z našeho
městského obvodu, kteří bez nároku na odměnu 10x darovali svoji
krev, poděkovala za jejich pomoc
při záchraně lidských životů paní
Eva Trůková, místostarostka MO
Plzeň 2 - Slovany. Zdůraznila, že i
přes veškeré pokroky v biotechno-

logii je lidská krev pro transfúze
nenahraditelná.
Vedení MO Plzeň 2 – Slovany alespoň formou slavnostního obřadu a
malé pozornosti ocenilo záslužnou
činnost dárců krve, neboť si je vědomo, že jejich zásluhou mají nemocní přístup k potřebné léčbě. Všem
dárcům krve za jejich dar života a
zdraví patří náš upřímný dík.

Pietní akt se konal v pátek 21. 6. 2019 od 12 hodin u pomníku na náměstí Generála Píky. Na organizaci se podílel MO Plzeň 2 - Slovany a Krajské
vojenské ředitelství Plzeň. Za obvod Slovany se vzpomínkové akce zúčastnil starosta Lumír Aschenbrenner, místostarosta Jan Fluxa, místostarosta Roman Andrlík a místostarostka Eva Trůková.

Starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta Jan Fluxa uctili památku
Milady Horákové
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 5. 6. 2019
RMO přijala celkem 22 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila použití investičního
fondu 5. MŠ, příspěvkové organizace, Zelenohorská 25, 326 00 Plzeň, IČ:
70940673, ve výši 82.788,- Kč, na pořízení elektrického sporáku od ﬁrmy GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.,
Chotíkov 35, 330 17 Chotíkov, IČ:
29083141;
- schválila uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavby „Zateplení
budovy 51. MŠ, Částkova 6 v Plzni“
s uchazečem, který předložil v elek-

tronickém zadávacím výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu:
S E N C O
CHALOUPEK
s.r.o., Chrástecká 2470/19,
PhDr. Jan Fluxa,
301 00 Plzeň,
místostarosta
IČ: 252 08
MO Plzeň 2-Slovany
748, s nabídkovou cenou
4.580.620,- Kč bez DPH, tj. cena
5.542.550,20 Kč včetně DPH;

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

včetně složení
výběrové komise;

- souhlasila s
osazením zpomalovacích
terčů v křižovatkách ulic U
Světovaru a Petřínská;

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Jednání
RMO dne 24.
6. 2019
RMO přijala celkem 11
usnesení, z

nichž vybírám:
- schválila ukončení nájemní
smlouvy společnosti AB Bor, s.r.o.,
Čečkovice 42, 348 02 Bor, IČ: 48363766
a podmínky zadávacího řízení na
pronájem budovy bez č. p. a č. e. 1755
– objekt prodejny, umístěné na pozemku parc. č. 14286 v k. ú. Plzeň,
která je ve vlastnictví města Plzně (na náměstí Milady Horákové),

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila
provozní řády
spor tovního
areálu ŠKODA
SPORT PARK,
Malostranská
ul. v Plzni, od
1. 7. 2019;

- schválila sazebník cen za pronájem sportovního areálu ŠKODA SPORT PARK,
Malostranská ul. v Plzni, od 1. 7.
2019 a vzorovou nájemní smlouvu
na pronájem tohoto areálu;
- schválila smlouvu o poskytnutí
záruky a údržbě vysazených stromů
se společností ARBO – zahradnictví
s.r.o., 330 16 Všeruby 15, IČ: 25 24 85
53;

K nešvaru sprejerství
se neobracíme zády

Ohlédnutí za rokem 2011

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

Odbor životního prostředí obdržel dopis podepsaný – zarmoucení
plzeňští rodáci, týkající se nešvaru
sprejerství.
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Obvod na své jubilanty
nezapomíná

Do Plzně zavítal REVOLUTION TRAIN
V Protidrogový vlak tzv. REVOLUTION TRAIN měl zastávku na nádraží Plzeň – Jižní Předměstí v termínu 8. – 10. 6. 2019.
Účelem akce bylo rozšířit osvětu
mezi mladými lidmi o závažnosti
užívání drog.
Ve skutečném obrněném vlaku vybaveném moderními technologiemi
byli návštěvníci vtaženi do programu plného napětí a zábavným způsobem informováni o důsledcích
narkomanie. Vlak byl určený pri-

márně pro děti od 12 do 17 let, ale i
pro všechny ostatní, které daná problematika zajímala.
Díky ﬁnanční podpoře Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany měli obyvatelé obvodu vstup na akci zdarma. Vlak navštívily například děti
z 20. základní školy Brojova z Plzně,
Benešovy základní školy Plzeň, Základní školy praktické Kralovice,
15. základní školy Terezie Brzkové
z Plzně a 2. základní školy Schwarzova z Plzně.

Projekt REVOLUTION TRAIN přišel podpořit i starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner, místostarosta Jan Fluxa a místostarostka Eva Trůková

Krásných 90 let oslavila dne 8. 6. 2019 paní Anna Tomášková, která při této příležitosti obdržela od ÚMO P 2-Slovany gratulaci k tomuto významnému životnímu jubileu. Následující týden se paní Tomášková vydala na úřad
za gratulaci poděkovat. Za vedení MO P 2-Slovany paní oslavenkyni přijal
místostarosta Roman Andrlík a po krátkém setkání se na památku společně vyfotografovali.

www.trustnetwork.cz

SLOVANY

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 100 Mb/s
ceny již od 300,Mobil - 100 min za 99,Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22
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Naše stavby běží na plné obrátky
Půlku roku už máme za sebou, stojíme na začátku té druhé a vás by
možná zajímalo, jaké stavby od nás
v letošním roce můžete očekávat.
Není toho málo a nejsou zase tak vidět jako právě probíhající stavební
práce na Slovanské, které nejvíce
ovlivňují život v našem obvodu.
V červnu byla závěrečnou úpravou bezprostředního okolí dokončena stavba skateboardového hřiště
ve Škoda sport parku v Malostranské ulici, která pokračovala od kon-

ce loňského roku. Nahradila zde
podle našeho mínění k velké spokojenosti uživatelů původní dožilé
hřiště, které bylo tvořeno asfaltovou
plochou s kovovými překážkami.
Náklady činily 8 milionů korun.
Již nějaký čas probíhá výstavba technického zázemí na Božkovském ostrově, která je naší současnou největší a nejdražší stavbou.
Za 8,5 milionu korun zde prochází
rekonstrukcí stávající objekt, který bude společně sloužit návštěv-

níkům areálu jako sociální zázemí, zázemí pro správce areálu a
nutné sklady. Mimo to zde vznikne společenská místnost. Práce by
měly být dokončeny ještě do konce
tohoto roku.
Další stavba má být hotova do
konce října. Jedná se o 51. mateřskou školu v Částkově ulici, kde
za 5,5 milionu korun uskutečňujeme zateplení pláště budovy a kompletní odvlhčení základového zdiva
včetně výměny anglických dvorků.

A když už jsme u těch mateřských
školek, u 89. MŠ v Habrové ulici
za cca 1,2 milionu korun měníme
oplocení.
Do konce roku máme ještě v plánu provést 3. závěrečnou etapu revitalizace náhonu na Božkovském
ostrově, tamtéž bychom měli v té
samé době provést úpravu rekreačního hřiště.
Vladimír Černý,
odbor majetku a investic

Ve Škoda sport parku se již od června prohánějí
skateboardisté (nejen) na novém hřišti
V 51. MŠ v Částkově ulici nyní probíhá zateplení
budovy a odvlhčení suterénního zdiva

V 89. MŠ v Habrové ulici se vyměňuje oplocení.

A takhle bude vypadat provozní a sociální zázemí na Božkovském ostrově.
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Občané se zajímali o vnitroblok Chválenická
V Koncertním sále 25. ZŠ Plzeň, Chválenická 17, se dne 11. 6. 2019 konalo veřejné představení návrhu revitalizace
vnitrobloku Chválenická. Na přípravě
veřejného představení spolupracoval
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a Městským obvodem Plzeň 2
– Slovany.
Nejprve Ing. arch. Josef Váně a Ing. David Matoušek představili návrh regenerace vnitrobloku Chválenická. Jednalo
se již o 2. verzi návrhu regenerace. První verzi přednesli pracovníci ÚKRMP zástupcům
SVJ již v roce 2018. Ti, po konzultaci s jednotlivými majiteli, měli možnost vznést k návrhu připomínky, které byly následně vypořádány; většina
z nich byla zapracována do návrhu regenerace
vnitrobloku. Po představení upraveného návrhu
následovala diskuse s občany, kteří měli možnost

vání a materiálů povrchů, zeleně, mobiliáře a
vybavení, realizace a údržby. Nyní se připomínky zpracovávají a následně se promítnou v řešení studie.

se dále k návrhu vyjádřit, pokládat doplňující dotazy a diskutovat se zpracovateli studie.
Na veřejném představení bylo předneseno mnoho připomínek, které byly zapisovány a současně nahrávány pomocí hlasového záznamníku
pro pozdější zpřesnění formulace připomínek.
Připomínky se týkaly hlavně tras, cest, parko-

Na dotazy a připomínky odpovídali:
Ing. arch. Josef Váně (ÚKRMP, zpracovatel
projektu)
Ing. David Matoušek (ÚKRMP, zpracovatel
projektu)
Ing. Petr Raška (ÚKRMP, zpracovatel projektu)
Ing. Irena Vostracká (ÚKRMP, zpracovatel projektu)
PhDr. Jan Fluxa (místostarosta MO Plzeň 2 Slovany)
Ing. Helena Müllerová (tajemnice, MO Plzeň
2 - Slovany)
Ing. Jana Heřmanová (odbor majetku a investic, MO Plzeň 2 - Slovany)

Bezohledné poškozování
dřevin psem
V našem městském obvodě se množí poškozování dřevin psem. Poslední případ, který
jsme zjistili, se nachází ve vnitrobloku Kyjevská. S poraněním, kdy
je u dřevin stržená kůra
včetně lýka ve velkých plochách, si dřeviny těžko poradí. Když se přidá stres, který zažívají ve městě dřeviny a klimatické
změny (zvýšené teploty beze srážek), vedou tato poškození k úhynu jedinců.
Proto prosíme o pomoc veřejnost, aby v
případě zjištění, že člověk pobízí psa k poškozování dřevin, kontaktovala městskou
policii a ÚMO 2 OŽP.
Za OŽP Nina Myslíková

Sběrný dvůr bude i na Slovanech
Město Plzeň začalo stavět nový
sběrný dvůr ve svém nevyužívaném areálu na křižovatce ulic
U Seřadiště a Na Bořích na Slovanech. Stavba má být dokončena do šesti měsíců. Náklady na
projekt činí 29,85 milionu korun
bez DPH, je financován z fondu soudržnosti Evropské unie,
z Operačního programu Životní prostředí. Jde o další projekt
z konceptu Smart City Plzeň, jehož cílem je zkvalitňovat život
obyvatel a návštěvníků krajské
metropole.
„V Městském obvodě Plzeň 2 –
Slovany dosud není v provozu
žádný sběrný dvůr odpadů, který
by byl v majetku města. Věřím, že
existence nového objektu usnadní
lidem možnost, jak se ekologicky
zbavit domácího, rozměrného i
nebezpečného odpadu, a mimo jiné tak přispěje i k větší čistotě ve

městě,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa.
Nový sběrný dvůr Na Bořích
bude zaujímat plochu zhruba 3100
metrů čtverečných obehnanou
dva metry vysokým neprůhledným plotem. „Ve sběrném dvoře
bude stát pod přístřešky s ocelovou konstrukcí 23 velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy
odpadu, budou zde umístěny dvě
mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny a
buňka pro obsluhu s hygienickým
zázemím. Součástí dvora je i EKO
sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů,“ popsal David
Malán z Odboru investic Magistrátu města Plzně, jenž má projekt na starost. Doplnil, že evidence odpadů bude vedena v souladu s platnými předpisy. Celý prostor budou monitorovat kamery.
Zhotovitelem stavby je společnost
PRAGOTRADE spol. s r.o.

Klub pro mladé Vzducholoď
hledá nové prostory
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Vzducholoď, které spadá
pod Salesiánské středisko mládeže
v Lobzích, působí na Petrohradě od
ledna 2016 a svoji sociální práci zaměřuje na mladé lidi, kteří pocházejí ze znevýhodněného a nepodnětného prostředí. Snaží se
mladé podporovat při řešení
situací vyplývajících
z dospívání a motivovat
je v budování vhodných
hodnot. Klub navštěvuje pravidelně okolo třiceti mladých převážně z
nejbližšího okolí.
V současné době hledá klub
vhodnější prostory pro svoje fun-

gování namísto suterénních prostor
u vnitrobloku obytné zóny. Vhodnou
lokalitou je především část Petrohradu či širšího celku Plzně 2 – Slovany, ze které pochází cílová skupina
mladých. Sháníme nebytové prostory ve velikosti okolo 150 m2, vhodné
pro sociální práci s mladými.

Budeme rádi za případné tipy nebo nabídky pro podporu
práce s mladými.
Kontaktní osobou je ředitel střediska mládeže Mgr. Martin Bohata,
bohata@sdbplzen.cz. Děkujeme.
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NA BOŽKOVSKÉM OSTROVĚ
Nejvíce drinků na jednom festivalu?
Přijďte na 1. ročník Stock Mixfestu na Božkovském ostrově,
kde vystoupí Leoš Mareš, Chinaski nebo Pavel Callta
Skvělá česká hudba, skvělé drinky a skvělé jídlo, to všechno s odpovědným přístupem
k životnímu prostředí. Toho se dočkáte na premiérovém Stock Mixfestu, který uspořádá
společnost Stock Plzeň-Božkov 6. září ve své domovské lokalitě, na Božkovském
ostrově v Plzni. Hlavními hvězdami festivalu budou Chinaski, Leoš Mareš-DJ show
nebo Marta Jandová, zahrají i Rybičky 48, Pavel Callta, Mydy Rabycad a na DJ-stage
DJ Buldog, DJ Ask, Nfix & Candice nebo Petr Říbal & Ondra Urban.
Namíchejte si ideální koktejl z ingrediencí, které neodmyslitelně patří k létu – hudba,
drinky, jídlo a zábava. Dostanete Stock Mixfest, premiérový ročník festivalu, na kterém
mixážní pult neslouží zdaleka jen k produkci hudby.
Společnost Stock Plzeň- Božkov má ve svém portfoliu více než 70 značek lihovin a likérů
a ještě nikdy je nepředstavila veřejnosti tak, aby si je všichni zúčastnění mohli co nejvíce
užít najednou. A proto přichází se Stock Mixfestem, který hned ve svém prvním ročníku
nabídne nejvíce drinků, kolik se kdy na festivalovém menu v Česku sešlo, nebo kde se
pokusí barmani o rekordní barmanskou show.
Festivalový program doplní vyladěná nabídka jídel ze známých českých food trucků.
Všichni dodavatelé by navíc měli splňovat podmínku ekologické likvidace odpadů, na
festivalu budou pečlivě třídit veškerý odpad a zbytečně tak nezatíží životní prostředí.
Festival se koná 6. září na Božkovském ostrově v Plzni, vstupenky jsou k sehnání
k sehnání v síti Ticketmaster, jejich cena v předprodeji začíná na 250 Kč a zahrnuje také
jeden drink (pro mladší 18 let pouze nealkoholický). V rámci festivalu bude fungovat
posílená doprava od vlakového nádraží v Plzni.
Více se dozvíte na www.stockmixfest.cz.

PLZEŇ 6.9.2019

WWW.STOCKMIXFEST.CZ
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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 15. září, 17. listopadu

Termíny svozů: NEDĚLE 22. září, 24. listopadu

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 1

Hodina pistavení

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 2

Hodina pistavení

Šeíková (u fotbal. stadionu)

8:00 - 9:00 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

8:00 - 9:00 hod.

Hradišt (za konenou MHD)

9:10 – 10:10 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10 – 10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20 – 11:20 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20 – 11:20 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20 – 13:20 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

12:20 – 13:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

13:30 – 14:30 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30 – 14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá tona trolejbus)

14:40 – 15:40 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40 – 15:40 hod.

apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50 – 16:50 hod.
Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro svozy biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Velkoobjemové kontejnery budou pistavovány poátkem vegetativního období v urený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v msících erven až záí v prodlouženém ase od 10:00 do 20:00,
a budou pravideln pistavovány až do konce msíce listopadu.

Plze2Slovany
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Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady

msíc

srpen
srpen
záí
záí
íjen
íjen

den

1.nedle
2.nedle
1.nedle
2.nedle
1.nedle
2.nedle

datum

04.08.2019
11.08.2019
01.09.2019
08.09.2019
06.10.2019
13.10.2019

aspistavení
8:0010:00
10:3012:30
MeziPloty
VelenickáxJená
PodChalupami
Božkovskénám.
UHamruxNaRycht DoZámostí
Plzeskácesta
Stednícesta
Božkovskénám.
Jiráskovonám.
VelenickáxJená
Srázná

13:0015:00
Srázná
Jiráskovonám.
MeziPloty
PodChalupami
Plzeskácesta
UHamruxNaRycht
Službu zajišťuje městský obvod
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Dětské hřiště u Plzeňské cesty
V našem obvodě je více než třicet
lokalit, kde jsou umístěna dětská
hřiště v různém rozsahu, od jediného pružinového houpadla až po roz-

sáhlé multifunkční sestavy. Jedním
z nich je i hřiště umístěné v trojúhelníku zeleně Plzeňské cesty, za
domy v ulici Zelenohorská.
Mezi vzrostlými stromy je zde ně-

kolik herních prvků pro děti - pružinová houpadla pro nejmenší, točidlo a lanová prolézačka dráček
z akátového dřeva. Ještě do dubna
zde byla umístěna věžička
se skluzavkou, která však
musela být odstraněna. Letitý prvek byl již ve velmi
špatném stavu, dřevěné
stojiny napadla dřevokazná houba a i přes naše snahy o jeho záchranu musel
být na základě roční odborné kontroly odstraněn jako
nevyhovující kvůli bezpečnosti. Místo bude doplněno jiným prvkem se skluzavkou, která bude splňovat bezpečnostní požadavky tak,
abychom nemuseli kácet žádný ze
stávajících stromů. Na nový prvek
se mohou naši nejmenší těšit nejpozději na jaře 2020.

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
souvislosti
s přijetím
zákona
101/2000
Sb., o ochraně
osobních
VVpřípadě,
že rodiče
dítěte
mají oč.účast
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ve tento
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Úřadusociálměstlze
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obřad přihlásit
osobně
na odboru
ského
obvodu
Plzeň
2 – Slovany
bez souhlasu
přístup
k jejich
ním
ÚMO
Plzeň
2 - Slovany,
kancelář
č. 112, 1.občanů
patro, nebo
vyplnit
níosobním
údajům,
včetně
datajej
narození
S ohledem
nana
tuto
skuže
otištěný
tiskopis
a předat
osobně, dítěte.
nebo zaslat
poštou
adresu:
tečnost
nelze automaticky
zvát2rodiče
novorozenců
na „Vítání
občánÚřad
městského
obvodu Plzeň
– Slovany,
odbor sociální,
Koterovská
83,
53 Plzeň.
ků“307
osobní
pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přislavnostních
obřadů
v roce
hlásit osobněTermíny
na odboru
sociálním ÚMO
Plzeň
2 - 2019:
Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové,
nebo
17.09.
a vyplnit
19.11. níže
2019otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Poskytnuté 83,
informace
o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozváKoterovská
307 53 Plzeň.
ní na slavnostní uvítání občánků do života.
Zde odstihnout

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

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

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

............………………………………………

..............………………………………………

Trvalé bydlišt:

Jméno a příjmení rodičů:

..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu:
Kontaktní telefon*

Trvalé
Kontaktníbydliště:
e-mail*

Dne 08. 06. 2019 oslavili diamantovou svatbu (60 let manželství) manželé
Luboš a Marie Kopeckých. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřála místostarostka
MO Plzeň 2 – Slovany paní Eva Trůková a zástupci odboru sociálního.

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

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany

• „Setkání důchodců
MO Plzeň
2 - Slovany“
v Kulturním
domě v Šev Kulturním
domě
v Šeříkově
ulici“
říkové
ulici;
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• blahopřání26.
občanům,
80 let
věku,
85 let věku, 90 let
9., 31. 10. akteří
28. 11.oslaví
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16 do
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věku a více;
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smaragdové,
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kteří
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vé, kamenné, platinové
a briliantové
svatby
v obřadní síni Úřadu
85 let věku,
90 let věku
a více.
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání
v rodině.
Slavnostní
obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové

a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

„Setkání důchodců
2 - Slovany“
v roce 2019
se Plzeň,
budou konat ve dnech
PlzeňMO
2 –Plzeň
Slovany,
Koterovská
83,
25.09., 30.10.
a 27.11.2019 vod
16 do 19 hodin.
či blahopřání
rodině.
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ního
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možnost, snemají
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o předání
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předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Zde odstihnout

Jméno a píjmení rodi:

Datum narození:

DIAMANTOVÁ SVATBA

...............……………………………………..

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

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

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

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

Trvalé bydliště:
Zdržuji
se na adrese:

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

*Nepovinný
údaj
Číslo
telefonu

Zdržuji
se na adrese:
Číslo
telefonu:

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

Číslo telefonu:

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

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

Upozornní:
....................................................
Žadatel bere na vdomí, že slavnostní
obady se konají v obadní místnosti ÚMO
Podpis
Podpis
Plze 2 – Slovany, tj. na veejném míst a že pi obadu
buderodiče
pítomen profesionální fotograf.
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúastnných. Fotografie poízené
pi jednotlivých slavnostních obadech úad nezveejuje.
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Broukoviště pomohou ochránit hmyz
V současné době je úbytek hmyzu
ožehavým tématem a zabývá se jím
i druhý plzeňský obvod. Za žádoucí
se považuje obnova hmyzích společenství a zároveň zamezení dalšího
hubení hmyzu. Stav mohou pomoci
zlepšit tzv. broukoviště. Jde o uměle

sestavený soubor kmenů, jeho částí
nebo masivních větví, které vytváří prostor pro organismy vázané na
odumírající nebo odumřelé dřevo.
U všech součástí broukoviště platí,
že by měla být stabilně poskládané,
aby nehrozil sesuv.
„V městském obvodě Plzeň 2 - Slovany se snažíme reagovat na znepokojující situaci, a to například vytvořením lepších podmínek pro život hmyzu stavbou hmyzích domeč-

ků nebo broukovišť. Hmyzí domečky
lze spatřit především v areálu školek,
kde se u dětí přirozenou a hravou formou podporuje informovanost o přírodě a možnost pozorování života
hmyzu,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 –
Slovany Lumír Aschenbrenner.
Odbor životního
prostředí MO P2 –
Slovany se chce zaměřit především na
ponechání mrtvého
dřeva po kácení jako náhradu za mizející stanoviště starých stromů. Ve vytipovaných lokalitách se seskládá dřevo tak, aby došlo ke
kontaktu s půdou
a tak nabídlo možnost úkrytu či potravy dalším organismům. I přes svůj název broukoviště neposkytuje úkryt
pouze hmyzu. Zabydlet se v něm mohou i ještěrky, slepýši nebo drobní
pěvci. Spolu s umístěním broukoviště bude instalována i informační tabulka.
Pomoci zastavit vymírání hmyzu
se dá omezením používání insekticidů, podporou výsevu trávobylinných společenstev, omezením sečí,
ale také umisťováním broukovišť a
hmyzích domečků.

Navštivte výstavu Podzim v Alpinu
Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí připustit, více než polovina roku
je již za námi, léto pomalu končí a
blíží se podzim. Listí na stromech
začne žloutnout, velká část květin
již dávno odkvetla a zahrádkáři budou končit sklizeň na svých zahrádkách. Jsou ale rostliny, které mají vrchol vegetačního aspektu ještě stále před sebou. A právě takové
představí členové Alpinum klubu
Plzeň na své podzimní výstavě. Ta
bude opět spojena i s prodejem.
Výstava bude probíhat od úterý

10. září do soboty 13. září, v době
od 9 do 18 hodin ve výstavním areálu zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí.
Prodej se uskuteční ještě v sobotu
14. září do 12 hodin, tento den bude
vstup zdarma, ale pouze do prodejního areálu.
Upozorňujeme, že z organizačních
důvodů je začátek i konec výstavy,
oproti datům v alpínkářském kalendáři, posunut o jeden den dříve, tedy začátek místo 11. září na 10. září.
Stejně tak i konec výstavy

diích – viz foto).
Chemické přípravky na likvidaci mšic nejsou vhodné, protože většina jich hubí nejen mšice, ale i

další užitečný hmyz – např. včely
i berušky.

Okénko z přírody – mšice ve městě
V červnu se stejně jako v posledních letech hojně pomnožily mšice, a to nejen na ovocných stromech, ale i na okrasných dřevinách
v městských alejích.
Mnohé lidi vyděsilo, že jsou letorosty od mšic celé černé, lesklé listy a ´něco´ z nich kape. Ať prý s tím
něco děláme.
Tak jak to vlastně s mšicemi je?
Mšice sají na listech rostlinné šťávy, vylučují pak sladkou medovici to je ta lákavá, lesklá hmota na listech, kterou tak miluji mravenci,
včely a další hmyz.
Mravenci se za tu sladkou stravu
odměňují mšicím tím, že je brání
před predátory – jak si všichni urči-

Ptáci jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí naší přírody a krajiny, ale i lidských sídel. Mají významný vliv na množství hmyzu, opylování rostlin, redukci škůdců apod.
Často si ani neuvědomujeme, že
je to právě zeleň, která vytváří místa pro hnízdění, materiál pro stavbu
hnízd, obranu ptactva před predátory, horkým sluncem a nepřízní počasí. Plody keřů, stromů, různý hmyz
pak slouží ptákům jako potrava. Různorodé stromy jsou cennější, když
mají dutiny, někteří ptáci ale upřednostňují keřové patro, které by mě-

tě vzpomenete na četbu Ferdy mravence, kde nám pan Sekora krásně dětsky vztahy mravenců a mšic
představil.
Mšicím vadí déšť, ten působí blahodárně i na listy, ze kterých smývá medovici včetně nánosu ulpěného prachu. Protože však je poslední dobou deště poskrovnu, musíme
likvidaci mšic nechat na jejich přirozených predátorech, těmi jsou například slunéčka, tedy ´berušky´.
Jejich larvy jich během svého vývoje spořádají několik set. Protože
mají berušky stravy dost, daří se
jim a na listech jich můžete vidět
několik, a to třeba zároveň v různých fázích vývoje (larválních stá-

Ptáci v lidských sídlech – umisťování krmítek
lo být také různorodé, prostřídané s
travnatými plochami. Travnaté plochy, obzvlášť ty s vyšším a pestrým
porostem, pak skýtají ptactvu velké množství potravy v podobě hmyzu. Ale i spadané listí, suché stonky
bylin nebo mech slouží v městském
prostředí ptákům, stejně jako peří, srst a další materiály, pro stavbu
hnízd. Mohou být i skrýší pro ukládání zásob potravy.
Pro zvyšování biodiverzity je kro-

mě vhodné péče o zeleň, instalace budek pro hnízdění také vhodné umisťovat krmítka. Pozorování
ptáků na krmítkách skýtá radost
obzvlášť dětem a je součástí rekreace pro dospělé. Výše uvedené důvody i zájem veřejnosti nás inspiroval
a o instalaci krmítek jsme se začali
také zajímat.
Nabídka krmítek je velká, do veřejných prostor s menší možností
pravidelné obsluhy jsou vhodnější

Za OŽP Nina Myslíková

krmítka se zásobníkem. Obecně se
umísťují krmítka na závětrné, klidné, stinné místo blízko keřů nebo
stromů. Krmítko, které se umisťuje na kůl, by mělo být ve výšce alespoň 1,5 m nad zemí, aby se zabránilo
napadení ptáků predátory. Ve veřejném prostoru jsou tedy vhodné klidnější uzavřenější vnitrobloky, parky,
přírodní partie a plochy podél řeky
– např. lokalita ´Božkovského ostrova´, kde s umístěním již v letošním
roce počítáme.
Za OŽP Nina Myslíková
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Přijďte na ITEP 2019
pro pamětní minci
Srdečně zveme všechny na 15. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP www.itep-plzen.cz, který se koná ve dnech od
19. – 21. září. Návštěvníci se mohou
těšit na zcela novou koncepci veletrhu, nové haly, doprovodný program
a interaktivní zábavu pro malé i velké. Pestrou nabídku možností kam
se vydat, turistické novinky a informace z tuzemska i zahraničí nabídnou informační centra, města a obce, muzea, turistické cíle a vystavovatelé z různých koutů světa. K radostem a zážitkům správných cestovatelů patří ochutnávka jídel. Gurmány tedy potěší nejrůznější kuchyně, regionální potraviny, moravská,
rakouská a italská vína, česká a německá piva.
Zavedeme návštěvníky i do podzemí. Během festivalu Indrustry Open,
který se uskutečnil v polovině měsíce června, byl obrovský zájem o jízdy
historickými autobusy za průmyslovou historií severního Plzeňska. Plzeňský kraj proto během konání veletrhu ITEP 2019 nabídne tyto zážitkové jízdy návštěvníkům znovu. Kaolin je hlavním tématem komentova-

né trasy, jejímž vrcholným zakončením bude v Nevřeni nově otevřený a
jediný přístupný podzemní kaolinový důl v České republice. Podrobné
informace k připravovaným jízdám
naleznete na www.turisturaj.cz.
Horkou novinkou je limitovaná
edice ražené pamětní mince k 30. výročí sametové revoluce. V zářijovém
vydání měsíčníku Plzeňského kraje
bude otištěn poukaz, při jehož předložení na ITEPu bude vydána jedna mince. Své místo na veletrhu bude mít i expozice věnovaná tomuto
výročí. Přijďte zavzpomínat na tyto časy s námi u „áčkového“ stanu
a ohniště s kotlíkem pod šňůrami
plných nostalgických černobílých
fotograﬁí.
Než budou letní prázdniny u konce, zapojte se se svými dětmi do
16. ročníku soutěžte „Prázdninová
štafeta“ a cestujte za turistickými
skvosty Plzeňského kraje. Každý
soutěžící, který navštíví 15 z 50 vybraných turistických cílů, bude oceněn. Vyhlášení vítězů se uskuteční
tradičně v rámci ITEPu. Podrobné
informace k soutěži naleznete na
http://stafeta.plzensky-kraj.cz/.

Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje

19–21/09/2019

Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Čt–Pá: 10.00–18.00
So: 10.00–17.00
Vstup zdarma

Interaktivní zábava
Cestovatelské přednášky
Kompletní turistické informace
Ochutnávky tradiční gastronomie

www.itep-plzen.cz
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V letním příměstském
táboře opět padaly rekordy

Dětské olympijské hry
se konaly v Božkově

ný tak, aby se nenudily ani děti, které tábor využívají celý měsíc. Prolínaly programy vzdělávací, sportovní i zábavné.
O děti se staralo 14 vedoucích, kteří zvládli zabavit a ohlídat i rekordních 131 dětí v jednom dnu.

Letní příměstský tábor pořádá
MO Plzeň 2-Slovany vždy v červenci již od roku 2002. Do roku 2014 to
bylo v KD Šeříková, od roku 2015
pak ve 25. ZŠ Chválenická. Spolupořadateli tohoto tábora jsou tak ještě
25. ZŠ Chválenická, Vodní záchranná služba ČČK Plzeň
Když píši tento článek, je tábor
v plném provozu a čeká nás ještě
osm nabitých a pestrých dnů. Ale
i tak mohu konstatovat, že letošní,
již 18. ročník bude rekordní. Už ho
využilo 290 dětí a pouze čtyřikrát
jich přišlo méně než sto. Pro děti
byl po dobu 24 dnů připraven zajímavý program, který byl poskláda-

Spolupracující organizace
Na zajištění programu spolupracují: Vodní záchranná služba ČČK,
Plavecký klub Slovany, Ragby Plzeň, Boxing club-star Plzeň, SDH
Koterov, SDH Božkov, HZS PK, Městská policie, Lesy ČR s.p., farma Jitřenka, Eurocentrum Plzeň a Nošenky z Plzně z.s.
Stravování zajišťovala restaurace
Pivovarský šenk Šeříková a zázemí
připravil a udržoval personál 25. ZŠ.
Materiálně tábor podpořila pekárna United Bakeries a.s.
Všem vedoucím a spolupracujícím jménem vedení MO Plzeň 2-Slovany DĚKUJE.
Zdeněk Červený,
vedoucí KT

Žáci základních škol změřili své síly v různých sportovních disciplínách při
již XI. ročníku Dětských olympijských her v Božkově. Zahájení se zúčastnil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.

Tradiční Průvod Vendelín projde Plzní již pošesté!
Již šestým rokem zve Divadlo
J. K. Tyla všechny kulturní příznivce a nadšence, aby svou účastí na
tradičním Průvodu Vendelín přivítali novou kulturní sezónu v Plzni
a Plzeňském kraji. Průvod v čele se
známým hercem Janem Holíkem
v roli Vendelína Budila vyrazí ve
středu 4. září 2019 v 16.00 od Mlýnské strouhy, projde sadovým okruhem centra města kolem Západočeského muzea a Velkého divadla až na
náměstí Republiky, kde se odehraje doprovodný program zakončený
koncertem Plzeňské ﬁlharmonie.
S nápadem zahájit každoročně
kulturní sezónu slavnostním průvodem všech místních umělců a
kulturních organizací přišel v roce 2014 ředitel Divadla J. K. Tyla
Martin Otava. Průvod byl pojmenován po významné osobnosti plzeňské kultury Vendelínu Budilo-

vi, který v roce 1902 stál u otevření
nového Městského divadla v Plzni
a jako jeho ředitel zde působil deset let. Proto účastníci nesou v čele průvodu trojrozměrnou podobiznu Vendelína Budila stylizova-

nou podle jeho nejslavnější role –
Krále Leara, kterou Budil jako herec nastudoval celkem třikrát. Již
tradičně se průvodu vedle Divadla
J. K. Tyla zúčastní zástupci nejrůznějších plzeňských kulturních or-

ganizací, spolků a škol, např. Plzeňská ﬁlharmonie, Unie výtvarných
umělců Plzeň, Fakulta designu a
umění Ladislava Sutnara, Knihovna města Plzně, Divadlo Pluto, Step
by step studio a řada dalších.
Na náměstí Republiky, kam průvod dorazí, Jan Holík v roli Vendelína Budila společně s představiteli města Plzně a ředitelem Divadla
J. K. Tyla Martinem Otavou symbolicky zahájí novou kulturní sezónu,
poté se diváci mohou těšit na pestrý program složený z jednotlivých
ukázek hudebních či tanečních čísel, který vyústí koncertem Plzeňské ﬁlharmonie. Součástí programu bude i představení knižní novinky někdejšího ředitele DJKT
Mojmíra Weimanna. Celým odpolednem bude provádět v roli moderátora herec Divadla Alfa Petr
Borovský.
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Dobří andělé - pomáhat je potřeba i nadále
dopad vážného onemocnění také na sourozence,“
vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace
Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České
republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas
rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát
oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé; foto Andrea Sovová
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už
rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými

ﬁnančními příspěvky jim pomáhají překlenout
těžké životní období. Na Plzeňsku podpořili Dobří andělé 364 dětí a 355 rodičů z 201 rodin.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili
Dobří andělé na Plzeňsku stovky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také
rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je
v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“
doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si
může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak
každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje
Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci
pomoc nejen ﬁnanční, ale také psychickou – mají
pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou
se tak více věnovat tomu, co je důležité.“

Sportovní hry senior 2019
Plze OC PLAZA
Vážení,
-chcete strávit píjemné dopoledne s páteli?
-chcete se pobavit?
-chcete zmit své síly?
-chcete si vyzkoušet co dokážete?
-chcete poznat nové sportovní hry?

Jestliže ano, tak pijte ve stedu
11. záí 2019 v 9:00
do areálu za ekou u OC PLAZA
Soutžit a hrát si pod dohledem a vedením instruktor Plzeské asociace Sport pro všechny

Poadatelé:
PLZESKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
ve spolupráci
s ÚMO PLZE 1, Magistrátem msta Plzn, Všeobecnou zdravotní pojišovnou a žáky IX.tíd 31.ZŠ

Program:
9:00 prezence,
10.00 zahájení závodu
12:30 Vyhlášení výsledk

Kategorie:
ženy a muži 60-67, 68-74 a 75-80+

Disciplíny:
1. Jízda na kolobžce
2. Hod na cíl
3. Nordic Walking
4. Hod oštpem
5. Biatlon (chze na lyžích, lukostelba)

Ukážeme si netradi ní sporty:
-boccia - petanque (zem pvodu Francie, Itálie)
-kubb (zem pvodu Švédsko)
-woodball (místo pvodu Tchaj-wan)
-mölkky (zem pvodu Finsko)

VŠICHNI ÚASTNÍCI OBDRŽÍ DIPLOM A MEDAILE
V areálu bude zajištno:
ob erstvení, zdravotní zabezpe ení, pítomní zdravotníci vám zmí tlak
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Děti z 21. ZŠ navštívily
radnici na Slovanech

Mistrovský titul v národní
házené patří TJ Božkov

Děti se seznámily s prostorami radnice a dozvěděly se, co vše si na úřad lidé
mohou chodit vyřídit. Navíc se osobně setkaly také s vedením radnice.
Stojící zleva: Samuel Czyz, Daniel Jozič, Oliver Frank, Petr Zeda, trenér Petr Tříska, Ondřej Tříska, Matěj Kovář, Matěj Hlásek, Štěpán Skalický. Sedící zleva: Josef
Jaroš, Jiří Sinkule, Pavel Křesťan, Jaromír Voves. Autor fotky: Přemysl Jaroš

Gymnazisté pozvali zájemce
na Plenér na „Jiráskáči“
Celý program se uskutečnil v pondělí 24. června od 9 do 13 hodin na
Jiráskově náměstí v Plzni. Zájemci si mohli přijít zahrát ne hudební nástroj, nebo si vyzkoušet malování na plátno pod vedením zkušených lektorek. Od 16 hodin se odehrál koncert v kostele Panny Marie
Růžencové, kde byl hostem klavírní
virtuóz Štěpán Kos a varhanní virtuózka Markéta Pavlíková.

Církevní gymnázium uspořádalo tento zajímavý den v rámci oživení prostoru Jiráskova náměstí
a kvůli zviditelnění veřejné sbírky na podporu záchrany šťáhlavských varhan.
Namalované obrazy byly nabídnuty na koncertě k zakoupení divákům ve prospěch sbírky. Akci přišel podpořit místostarosta obvodu
Jan Fluxa.

Mistrovství republiky starších žáků se uskutečnilo ve dnech 14.-16. 6.
2019 v areálu TJ Božkov. Starší žáci
TJ Božkov se na Mistrovství republiky probojovali jako vítěz Západočeské oblasti.
Ve třech dnech se postupně utkali s vítězi ostatních oblastí - Jižní
Morava (SK Autonot Jihlava), Východní Čechy (TJ Sokol Podhorní
Újezd), Severní Morava (SK Studénka), Střední Čechy (TJ Sokol Bakov
nad Jizerou), Severní Čechy (KNH
Chomutov).
V pátek dopoledne naši starší žáci
odehráli zápas s SK Autonot Jihlava a zvítězili 16:6, odpoledne porazili TJ Sokol Podhorní Újezd 23:7. V
sobotu dopoledne remizovali s SK
Studénka 17:17 a odpoledne porazi-

li TJ Sokol Bakov nad Jizerou 19:14.
V neděli v utkání o první místo porazili KNH Chomutov 16:11.
Jako jediní tak na tunaji neprohráli žádný zápas. Trenéry družstva jsou Petr Tříska a Jaroslav
Pondělík.
Trenéři jednotlivých družstev následně zvolili jako nejlepšího brankáře domácího Pavla Křesťana a jako nejlepšího obránce opět domácího Jiřího Sinkuleho.
Celkové pořadí:
1. TJ Božkov
2. SK Studénka
3. KNH Chomutov
4. TJ Sokol Bakov nad Jizerou¨
5. SK Autonot Jihlava
6. TJ Sokol Podhorní Újezd

Chlapce si na radnici pozval starosta Lumír Aschenbrenner, aby jim osobně poblahopřál.

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

QR kódy do 1/16 strany
1
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¼ strany
½ strany
celá strana

(cca š. 5 cm, v. 3,2cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)
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cena inzerátu (bez DPH)
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Oslavy 100. výročí založení T. J. Sokol Koterov
a 90. výročí otevření sokolovny se vydařily
V sobotu 8. 6. 2019 nastal dlouho
očekávaný víkend, na který jsme
se již dlouhé měsíce chystali. Jednalo se o oslavu našeho 100. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Koterov a 90. výročí otevření
sokolovny. Počasí nám přálo, a tak
program mohl být venku na hřišti
za sokolovnou v takové podobě, jak
jsme si ho naplánovali.
S laskavým dovolením současných majitelů mlýna v Koterově
jsme mohli vyjít z prvního cvičiště
naší jednoty, které bylo používáno
prvních 10 let, jak je patrné z názvu
článku, do současného areálu sokolovny průvodem v čele s kapelou,
která nás každoročně doprovází při
uctění památky našich padlých spoluobčanů v I. a II. světové válce.
Po oﬁciálním zahájení a přivítání průvodu proběhla první část vystoupení, v nichž se představili senioři, předškoláci a mladší školní děti, ženy z Přeštic a Dobříva ve společné skladbě Cesta. Starší děti a
naši nejmenší sokolíci pak jako Veselí klauni ve skladbě s rodiči. Poté následovala nejočekávanější část
programu, a to Požehnání našemu
novému praporu jednoty panem farářem, který se současně představil
i ve dvou skladbách seniorů, neboť
je pravidelným cvičencem naší jednoty. Tato část programu se setkala
s velkým úspěchem a prapor, vyšitý
renomovanou společností, se všem
přítomným velmi líbil. Vybrali jsme
tuto společnost nejen z důvodu její úspěšné 300leté tvorby, ale i naší
snahy o to, aby další generace moh-

ly obdivovat sokolskou tradici a něco jim po nás zůstalo.
Naše jednota totiž po svém založení vlastnila slavnostní vlajky dvě,
vlajku jednoty a vlajku dorosteneckou, přičemž původní vlajku jednoty nesl v Praze poprvé na slavnostním setkání sokolů náš slavný koterovský rodák, architekt br. František Krásný. Bohužel při razii gestapa v koterovské sokolovně nám
byly obě vlajky zabaveny a po válce
už se nikdy nenašly. Přejeme si, abychom mohli dalším generacím zanechat kvalitní slavnostní vlajku, tak
jako nám generace dřívější nechala
naši krásnou sokolovnu.
Ve druhé části programu se pak

představili ženy a muži z Přeštic s
historickými ukázkami ze sletů z
let 1882 a 1932, opět starší žactvo,
mladší ženy se skladbou Siluety a
závěr obstarali senioři se skladbou
Jen pro ten dnešní den, přičemž vytvořili slavnostní „100“ jako trikolóru. Podle pochvalných slov přihlížejících se program vydařil a všichni
včetně cvičících si odpoledne užili.
Kromě cvičení na hřišti byla nainstalována v sále sokolovny výstava s názvem „Sokol Koterov včera
a dnes“, kde se mnozí návštěvníci
našli na fotce či stále probíhajícím
videu a připomněli si své dětství…
Měli možnost navštívit i naše minimuzeum, o které má po jeho obje-

vení Toulavou kamerou zájem stále více lidí.
Co říci závěrem? Určitě to, že si
velmi vážíme, že se našeho významného dne zúčastnil pan primátor
Mgr. Martin Baxa, pan starosta našeho obvodu Ing. Lumír Aschenbrenner i paní místostarostka Eva
Trůková. Jsme jim vděčni i za ﬁnanční přispění jak na prapor ze
strany pana primátora, tak i na pořízení historických sokolských krojů, na které nám ÚMO Plzeň 2, zastoupený panem starostou, přispěl
částkou 22 000 Kč.
Samozřejmě taková velká akce,
kterou nepřipravují profesionálové,
se neobejde bez určitých zmatků a
opomenutí, proto bychom se chtěli
omluvit těm, na něž jsme měli málo času, nebo jsme jim nedostatečně vyjádřili svoji vděčnost, ale věřte, že úmysl v tom nebyl ….
Věřím, že tak, jak jsme my převzali štafetu po těch, kteří Sokol Koterov založili, a po těch, kteří ho po
roce 1989 obnovili a vytvořili jeho
dobré jméno, že stejně tak naše děti a vnoučata v tom budou pokračovat. Chodit do Sokola totiž není jen
o cvičení, ale i o setkávání a trávení volného času v dobré společnosti
pohodových lidí. Nejlépe to vyjádřili naši ﬂorbalisté, kteří k nám chodí trénovat z Plzně a okolí, když mě
obdarovali fanouškovskou šálou s
nápisem KOTEROV: MALÁ VES –
VELKÁ PARTA!!! “
Starosta T. J. Sokol Koterov
František Bartovský
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