
Vyznavači skateboardingu si již 

tuto letní sezónu  mohou užít nové 

skate hřiště, které nechal MO Pl-

zeň 2 - Slovany vybudovat ve spor-

tovním areálu Škoda sport park. 

Hřiště se veřejnosti slavnostně 

otevřelo 5. června 2019. 

Původní skate hřiště se rozhodl 

obvod z důvodu jeho končící život-

nosti 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 ro-

ku 2017. Aby se bowl se skate hřiš-

těm dobře propojily, byly realizo-

vány terénní úpravy, které zvýšily 

komfort i bezpečnost užívání. 

Dřívější plechové rampy nahra-

dil betonový povrch. Předností 

hřiště je velká rozloha i rozmani-

tost povrchů. 

„Ve Škoda sport parku bylo na plo-
še o výměře 1490 m2 postaveno jedno 
z největších skate hřišť v Čechách. 
Původní kovové již nevyhovující 
překážky byly nahrazeny moderní-
mi prvky a nově zde vznikl prostor 
pro začínající a děti,“  uvedl staros-

ta městského obvodu Plzeň 2 – Slo-

vany Lumír Aschenbrenner. 

Stavba skate hřiště byla realizo-

vána v období červen 2018 – březen 

2019. Během dubna a května probí-

haly terénní úpravy. Do areálu se od 

roku 1999 do dnešního dne investo-

valo celkem 43,7 mil. Kč.  

„Stavbu hradil obvod kompletně z 
vlastního rozpočtu  a do skate hřiš-
tě investoval více než sedm milio-
nů korun. Škoda sport park se sna-
žíme neustále modernizovat a vy-
cházet vstříc požadavkům uživate-
lů. V loňském roce byla například 
revitalizována a prodloužena in-li-
ne dráha, která nyní měří 547 met-
rů,“ prozradil místostarosta obvo-

du Jan Fluxa.
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Vážení spoluobčané, 
Jedna z věcí, kterou dělám při své práci opravdu nerad, 

je vysvětlování, proč něco nejde. Důvody jsou různé, nej-

častěji se jedná o kompetence, které obvodu nepřísluší. 

A samozřejmě také nedostatek fi nancí. 

Na granty má náš obvod v rozpočtu přesně jeden mili-

on 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 ale-

spoň částečně tuto situaci zlepšili, rozhodli se členové obvodní rady 

každoročně jednu žádost, na kterou se nedostalo, podpořit sami. V le-

tošním roce tak vybrali 

18.000 Kč pro paní Klá-

ru Klečkovou Vorschne-

iderovou na individu-

ální intenzivní rehabi-

litační program pro je-

jího syna Jonáše. Mám 

za to, že lidsky rozhodli 

správně.

Lumír 

Aschenbrenner, 

starosta 

MO Plzeň 2 - Slovany
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Ve Škoda sport parku 
vzniklo nové skate hřiště

 K nešvaru sprejerství  K nešvaru sprejerství 
 se neobracíme zády      se neobracíme zády     

Tradiční Průvod Vendelín Tradiční Průvod Vendelín 
projde Plzní již pošesté!  projde Plzní již pošesté!  

 Oslavy 100. výročí  Oslavy 100. výročí 
 založení T. J. Sokol Koterov       založení T. J. Sokol Koterov      

 Dobří andělé - pomáhat  Dobří andělé - pomáhat 
 je potřeba i nadále      je potřeba i nadále     
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Ve všech zemích je 14. 

červen již tradičně při-

pomínán a slaven jako 

Světový den dárců krve. 

Vyhlásit tento den Světo-

vým dnem dárců krve a 

vzdát tak hold jedincům, 

jejichž zásluhou jsou čas-

to zachráněny lidské živo-

ty, byla společná myšlen-

ka Světové zdravotnické 

organizace (WHO), Me-

zinárodní federace Čer-

veného kříže a Červe-

ného půlměsíce, Mezi-

národní federace dár-

ců krve a Mezinárodní 

společnosti transfúzní-

ho lékařství. Ústřed-

ním heslem tohoto dne 

je „Krev je dar pro život. 

Děkujeme.“

U příležitosti toho vý-

znamného dne se usku-

tečnilo v obřadní síni 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

dne 12. 06. 2019 ve spo-

lupráci s Českým čer-

veným křížem, úřadem 

oblastního spolku Pl-

zeň – město, slavnostní  

předávání bronzových 

medailí profesora Jan-

ského. 

pokračování na str. 2

Krev je dar pro život. Děkujeme!  

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany
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Jednání ZMO dne 

18. 6. 2019

ZMO přijalo celkem 

12 usnesení, z nichž 

vybírám

- schválilo  rozbor 

hospodaření MO Plzeň 

2 – Slovany za období le-

den – březen 2019;

- schválilo poskytnutí dotací z 

rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany pro  31 subjektů v celkové 

výši 322.000 Kč; 

- vzalo na vědomí infor-

mativní zprávy:

 - Vyhodnocení 

investiční činnosti MO Pl-

zeň 2 – Slovany od počátku 

roku 2019, včetně investic 

v budovách mateřských 

škol; 

 -   Činnost Fi-

nančního výboru ZMO Pl-

zeň 2 – Slovany za období 

04-06/2019;

 - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 04-

06/2019;

únor 201222 srpen 2019

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Na náměstí Generála Píky 

se uskutečnil pietní akt

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

Starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta Jan Fluxa uctili památku 
Milady Horákové

dokončení ze str. 1

Celkem 20 dárcům krve z našeho 

městského obvodu, kteří bez náro-

ku 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 ales-

poň formou slavnostního obřadu a 

malé pozornosti ocenilo záslužnou 

činnost dárců krve, neboť si je vědo-

mo, že jejich zásluhou mají nemoc-

ní přístup k potřebné léčbě. Všem 

dárcům krve za jejich dar života a 

zdraví patří náš upřímný dík.

Krev je dar pro život. Děkujeme!  
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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. 

K nešvaru sprejerství 
se neobracíme zády

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.

Odbor životního prostředí obdr-

žel dopis podepsaný – zarmoucení 
plzeňští rodáci, týkající se nešvaru 

sprejerství. 

Protože v dopisu nebyla uvedena 

žádná kontaktní adresa a problém 

sprejerství považujeme rovněž za 

závažný, celou věc jsme projedna-

li s místní služebnou městské po-

licie a aspoň touto formou zveřej-

ňujeme její odpověď a stanovisko k 

problému sprejerství na našem ob-

vodě i obecně:

Se sprejerstvím se potýkají všech-

na větší města v České republice a 

nelze jej považovat za problém lo-

kální. Jedná se o přečin poškozová-

ní cizí věci, k jehož řešení je kompe-

tentní Policie ČR. Městská policie v 

této věci koná preventivní dohled, 

ke kterému kromě fyzické přítom-

nosti strážníků v ulicích využívá i 

městský kamerový systém. 

Domníváme se, že bez tohoto dru-

hu prevence by bylo sprejery poško-

zeno mnohem více ploch. Opatření, 

která činíme, budou jistě účinnější, 

až bude ka-

merový sys-

tém rozšířen o další 

místa, která jsme 

společně s Policií 

ČR navrhovali.

D ů l e ž i t ý m 

prvkem situ-

ační prevence 

také je, aby 

byla všech-

na místa v obvo-

du řádně osvětlena ve-

řejným osvětlením, čímž by zmi-

zela tmavá zákoutí, tolik vyhledá-

vaná pachateli různých protipráv-

ních jednání. 

Bohužel platí, že žádná policie svě-

ta se neobejde bez spolupráce s ob-

čany, podle obecně známé a v Evro-

pě běžně fungující fi lozofi e „com-

munity policing“, proto bych chtěl 

apelovat na občany, aby nebyli ke 

svému okolí lhostejní a aby Měst-

skou policii nebo Policii ČR infor-

movali o každém protiprávním jed-

nání, kterého jsou svědky.

Jednání RMO dne 5. 6. 2019

RMO přijala celkem 22 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila použití investičního 

fondu 5. MŠ, příspěvkové organiza-

ce, Zelenohorská 25, 326 00 Plzeň, IČ: 

70940673, ve výši 82.788,- Kč, na po-

řízení elektrického sporáku od fi r-

my GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o., 

Chotíkov 35, 330 17 Chotíkov, IČ: 

29083141;

- schválila uzavření smlouvy o dí-

lo na dodavatele stavby „Zateplení 

budovy 51. MŠ, Částkova 6 v Plzni“ 

s uchazečem, který předložil v elek-

tronickém za-

dávacím vý-

běrovém říze-

ní nejnižší na-

bídkovou ce-

nu:

S E N C O 

CHALOUPEK 

s.r.o., Chrás-

tecká 2470/19, 

301 00 Plzeň, 

I Č :  2 5 2  0 8 

748, s nabíd-

kovou cenou 

4.580.620,- Kč bez DPH, tj. cena 

5.542.550,20 Kč včetně DPH;

- souhlasila s 

osazením zpo-

m a l o v a c í c h 

terčů v křižo-

vatkách ulic U 

Světovaru a Pe-

třínská; 

J e d n á n í 

RMO dne 24. 

6. 2019

RMO přija-

la 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 po-

zemku parc. č. 14286 v k. ú. Plzeň, 

která je ve vlastnictví města Plz-

ně (na náměstí Milady Horákové), 

včetně složení 

výběrové komi-

se;

-  s ch vá l i l a 

provozní řády 

s p o r t ov n í h o 

areálu ŠKODA 

SPORT PARK, 

Malostranská 

ul. v Plzni, od 

1. 7. 2019; 

- schválila sa-

zebník cen za pronájem sportovní-

ho 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; 

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

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

V Protidrogový vlak tzv. REVOLU-

TION TRAIN měl zastávku na ná-

draží Plzeň – Jižní Předměstí v ter-

mínu 8. – 10. 6. 2019. 

Účelem akce bylo rozšířit osvětu 

mezi mladými lidmi o závažnosti 

užívání drog.  

Ve skutečném obrněném vlaku vy-

baveném moderními technologiemi 

byli návštěvníci vtaženi do progra-

mu plného napětí a zábavným způ-

sobem   informováni o důsledcích 

narkomanie. Vlak byl určený pri-

márně pro děti od 12 do 17 let, ale i 

pro všechny ostatní, které daná pro-

blematika zajímala.

Díky fi nanční podpoře Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany měli oby-

vatelé obvodu vstup na akci zdar-

ma. Vlak navštívily například děti 

z 20. základní školy Brojova z Plzně, 

Benešovy základní školy Plzeň, Zá-

kladní školy praktické Kralovice, 

15. základní školy Terezie Brzkové 

z Plzně a 2. základní školy Schwar-

zova z Plzně.

Do Plzně zavítal REVOLUTION TRAIN Obvod na své jubilanty 
nezapomíná

Krásných 90  let oslavila dne 8. 6. 2019  paní Anna Tomášková, která při té-
to příležitosti obdržela  od ÚMO P 2-Slovany gratulaci k tomuto významné-
mu 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 společ-
ně vyfotografovali.

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

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

www.trustnetwork.cz
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Půlku roku už máme za sebou, sto-

jíme 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 vi-

dět jako právě probíhající stavební 

práce na Slovanské, které nejvíce 

ovlivňují život v našem obvodu. 

V červnu byla závěrečnou úpra-

vou bezprostředního okolí dokon-

čena stavba skateboardového hřiště 

ve Škoda sport parku v Malostran-

ské ulici, která   pokračovala od kon-

ce loňského roku. Nahradila zde 

podle našeho mínění k velké spo-

kojenosti uživatelů původní dožilé 

hřiště, které bylo tvořeno asfaltovou 

plochou s kovovými překážkami. 

Náklady činily 8 milionů korun. 

Již nějaký čas probíhá výstav-

ba technického zázemí na Božkov-

ském ostrově, která je naší součas-

nou největší a nejdražší stavbou. 

Za 8,5 milionu korun zde prochází 

rekonstrukcí stávající objekt, kte-

rý bude společně sloužit návštěv-

níkům areálu jako sociální záze-

mí, zázemí pro správce areálu a 

nutné sklady. Mimo to  zde vznik-

ne společenská místnost. Práce by 

měly být dokončeny ještě do konce 

tohoto roku. 

Další stavba  má být hotova do 

konce října. Jedná se o 51. mateř-

skou školu v Částkově ulici, kde 

za 5,5 milionu korun uskutečňuje-

me zateplení pláště budovy a kom-

pletní 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 plá-

nu provést 3. závěrečnou etapu re-

vitalizace náhonu na Božkovském 

ostrově, tamtéž bychom měli v té 

samé době provést úpravu rekreač-

ního hřiště. 

  

 Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic        

Naše stavby běží na plné obrátky 

Ve Škoda sport parku se již od června prohánějí 
skateboardisté (nejen) na novém hřišti

V 89. MŠ v Habrové ulici se vyměňuje oplocení. A takhle bude vypadat provozní a sociální zázemí na Božkovském ostrově. 

V 51. MŠ v Částkově ulici nyní probíhá zateplení 
budovy a odvlhčení suterénního zdiva 



únor 201226 srpen 2019

Město Plzeň začalo stavět nový 

sběrný dvůr ve svém nevyužíva-

ném areálu na křižovatce ulic 

U Seřadiště a Na Bořích na Slo-

vanech. Stavba má být dokonče-

na do šesti měsíců. Náklady na 

projekt činí 29,85 milionu korun 

bez DPH, je financován z fon-

du soudržnosti Evropské unie, 

z Operačního programu Život-

ní prostředí. Jde o další projekt 

z konceptu Smart City Plzeň, je-

hož 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 ji-
né 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 neprůhled-

ným plotem. „Ve sběrném dvoře 
bude stát pod přístřešky s ocelo-
vou konstrukcí 23 velkoobjemo-
vých 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 nebez-
pečných odpadů,“ popsal David 

Malán z Odboru investic Magis-

trátu města Plzně, jenž má pro-

jekt na starost. Doplnil, že eviden-

ce odpadů bude vedena v soula-

du s platnými předpisy. Celý pro-

stor budou monitorovat kamery. 

Zhotovitelem stavby je společnost 

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Sběrný dvůr bude i na Slovanech   
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 za-

měřuje na mladé li-

di, kteří pochá-

zejí ze zne-

v ý h o d n ě -

ného a ne-

podnětné-

ho prostře-

dí. Snaží se 

mladé podpo-

rovat při řešení 

situací vyplývajících 

z dospívání a motivovat 

je v budování vhodných 

hodnot. Klub navštěvuje pravidel-

ně 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 Petro-

hradu či širšího celku Plzně 2 – Slo-

vany, ze které pochází cílová skupina 

mladých. Sháníme nebytové prosto-

ry ve velikosti okolo 150 m2, vhodné 

pro sociální práci s mladými.

Budeme rádi za případ-

né tipy nebo nabídky pro podporu 

práce s mladými. 

Kontaktní osobou je ředitel středis-

ka mládeže Mgr. Martin Bohata, 

bohata@sdbplzen.cz. Děkujeme.

Klub pro mladé Vzducholoď 
hledá nové prostory

Bezohledné poškozování 
dřevin psem

V našem městském ob-
vodě se množí poškozo-
vání dřevin psem. Po-
slední případ, který 
jsme zjistili, se nachá-
zí ve vnitrobloku Kyjev-
ská. S poraněním, kdy 
je u dřevin stržená kůra 
včetně lýka ve velkých plochách, si dřevi-
ny těžko poradí. Když se přidá stres, kte-
rý zažívají ve městě dřeviny a klimatické 
změny (zvýšené teploty beze srážek), ve-
dou tato poškození k úhynu jedinců. 

Proto prosíme o pomoc veřejnost, aby v 
případě zjištění, že člověk pobízí psa k po-
škozování dřevin, kontaktovala městskou 
policii a ÚMO 2 OŽP.  

Za OŽP Nina Myslíková

V Koncertním sále 25. ZŠ Plzeň, Chvá-

lenická 17, se dne 11. 6. 2019  konalo ve-

řejné představení návrhu revitalizace 

vnitrobloku Chválenická. Na přípravě 

veřejného představení spolupracoval 

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 

s Centrem pro komunitní práci západ-

ní Čechy a Městským obvodem Plzeň 2 

– Slovany.

Nejprve Ing. arch. Josef  Váně a Ing. Da-

vid Matoušek představili návrh regene-

race vnitrobloku Chválenická. Jednalo 

se již o 2. verzi návrhu regenerace. Prv-

ní verzi přednesli pracovníci ÚKRMP zástupcům 

SVJ již v roce 2018. Ti, po konzultaci s jednotlivý-

mi majiteli, měli možnost vznést k návrhu připo-

mínky, které byly následně vypořádány; většina 

z nich byla zapracována do návrhu regenerace 

vnitrobloku. Po představení upraveného návrhu 

následovala diskuse s občany, kteří měli možnost 

se dále k návrhu vyjádřit, pokládat doplňující do-

tazy a diskutovat se zpracovateli studie.

Na veřejném představení bylo předneseno mno-

ho připomínek, které byly zapisovány a součas-

ně nahrávány pomocí hlasového záznamníku 

pro pozdější zpřesnění formulace připomínek. 

Připomínky se týkaly hlavně tras, cest, parko-

vání a materiálů povrchů, zeleně, mobiliáře a 

vybavení, realizace a údržby. Nyní se připomín-

ky zpracovávají  a následně se promítnou v ře-

šení studie.

Na dotazy a připomínky odpovídali:

Ing. arch. Josef  Váně (ÚKRMP, zpracovatel 

projektu)

Ing. David Matoušek (ÚKRMP, zpracovatel 

projektu)

Ing. Petr Raška (ÚKRMP, zpracovatel projek-

tu)

Ing. Irena Vostracká (ÚKRMP, zpracovatel pro-

jektu)

PhDr. Jan Fluxa (místostarosta MO Plzeň 2 - 

Slovany)

Ing. Helena Müllerová (tajemnice, MO Plzeň 

2 - Slovany)

Ing. Jana Heřmanová (odbor majetku a inves-

tic, MO Plzeň 2 - Slovany)

Občané se zajímali o vnitroblok Chválenická  



WWW.STOCKMIXFEST.CZ

NA BOŽKOVSKÉM OSTROVĚ

PLZEŇ 6.9.2019

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.
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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

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  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. 

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�
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��

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

i�)�
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V našem obvodě je více než třicet 

lokalit, kde jsou umístěna dětská 

hřiště v různém rozsahu, od jediné-

ho pružinového houpadla až po roz-

sáhlé multifunkční sestavy. Jedním 

z nich je i hřiště umístěné v trojú-

helníku zeleně  Plzeňské cesty, za 

domy v ulici Zelenohorská. 

Mezi vzrostlými stromy je zde ně-

kolik herních prvků pro děti - pru-

žinová houpadla pro nejmenší, to-

čidlo a lanová prolézačka dráček 

z akátového dřeva. Ještě do dubna 

zde byla umístěna věžička 

se skluzavkou, která však 

musela být odstraněna. Le-

titý prvek byl již  ve velmi 

špatném stavu, dřevěné 

stojiny napadla dřevokaz-

ná houba a i přes naše sna-

hy o jeho záchranu musel 

být na základě roční odbor-

né kontroly odstraněn jako 

nevyhovující kvůli bezpeč-

nosti. Místo bude doplně-

no jiným prvkem se sklu-

zavkou, která bude splňo-

vat bezpečnostní požadavky tak, 

abychom nemuseli kácet žádný ze 

stávajících stromů. Na nový prvek 

se mohou naši nejmenší těšit nej-

později na jaře 2020.

Dětské hřiště u Plzeňské cesty

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

DIAMANTOVÁ SVATBA

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

ožehavým tématem a zabývá se jím 

i druhý plzeňský obvod. Za žádoucí 

se považuje obnova hmyzích spole-

čenství a zároveň zamezení dalšího 

hubení hmyzu. Stav mohou pomoci 

zlepšit tzv. broukoviště. Jde o uměle 

sestavený soubor kmenů, jeho částí 

nebo masivních větví, které vytvá-

ří 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 - Slo-
vany se snažíme reagovat na znepo-
kojující situaci, a to například vy-
tvořením lepších podmínek pro ži-
vot hmyzu stavbou hmyzích domeč-

ků nebo broukovišť. Hmyzí domečky 
lze spatřit především v areálu školek, 
kde se u dětí přirozenou a hravou for-
mou podporuje informovanost o pří-
rodě a možnost pozorování života 
hmyzu,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – 

Slovany Lumír Aschenbrenner.

Odbor životního 

prostředí MO P2 – 

Slovany se chce za-

měřit především na 

ponechání mrtvého 

dřeva po kácení ja-

ko náhradu za mi-

zející stanoviště sta-

rých stromů. Ve vy-

tipovaných lokali-

tách se seskládá dře-

vo tak, aby došlo ke 

kontaktu s půdou 

a tak nabídlo mož-

nost úkrytu či potra-

vy dalším organis-

mům. I přes svůj ná-

zev broukoviště neposkytuje úkryt 

pouze hmyzu. Zabydlet se v něm mo-

hou i ještěrky, slepýši nebo drobní 

pěvci. Spolu s umístěním brouko-

viště bude instalována i informač-

ní tabulka. 

 Pomoci zastavit vymírání hmyzu 

se dá omezením používání insekti-

cidů, podporou výsevu trávobylin-

ných společenstev, omezením sečí, 

ale také umisťováním broukovišť a 

hmyzích domečků. 

Broukoviště pomohou ochránit hmyz  

V červnu se stejně jako v posled-

ních letech hojně pomnožily mši-

ce, a to nejen na ovocných stro-

mech, ale i na okrasných dřevinách 

v městských alejích. 

Mnohé lidi vyděsilo, že jsou leto-

rosty od mšic celé černé, lesklé lis-

ty a ´něco´ z nich kape. Ať prý s tím 

něco děláme. 

Tak jak to vlastně s mšicemi je? 

Mšice sají na listech rostlinné šťá-

vy, vylučují pak sladkou medovici - 

to je ta lákavá, lesklá hmota na lis-

tech, 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-

tě vzpomenete na četbu Ferdy mra-

vence, kde nám pan Sekora krás-

ně dětsky vztahy mravenců a mšic 

představil. 

Mšicím vadí déšť, ten působí bla-

hodárně i na listy, ze kterých smý-

vá medovici včetně nánosu ulpěné-

ho prachu. Protože však je posled-

ní dobou deště poskrovnu, musíme 

likvidaci mšic nechat na jejich při-

rozených predátorech, těmi jsou na-

příklad slunéčka, tedy ´berušky´. 

Jejich larvy jich během svého vý-

voje spořádají několik set. Protože 

mají berušky stravy dost, daří se 

jim a na listech jich můžete vidět 

několik, a to třeba zároveň v růz-

ných fázích vývoje (larválních stá-

diích – viz foto).

Chemické přípravky na likvida-

ci mšic nejsou vhodné, protože vět-

šina jich hubí nejen mšice, ale i 

další užitečný hmyz – např. včely 

i berušky. 

Za OŽP Nina Myslíková

Okénko z přírody – mšice ve městě     

Ptáci jsou nedílnou a nepostrada-

telnou součástí naší přírody a kraji-

ny, ale i lidských sídel. Mají význam-

ný vliv na množství hmyzu, opylová-

ní rostlin, redukci škůdců apod. 

    Často si ani neuvědomujeme, že 

je to právě zeleň, která vytváří mís-

ta pro hnízdění, materiál pro stavbu 

hnízd, obranu ptactva před predáto-

ry, horkým sluncem a nepřízní poča-

sí. Plody keřů, stromů, různý hmyz 

pak slouží ptákům jako potrava. Růz-

norodé stromy jsou cennější, když 

mají dutiny, někteří ptáci ale upřed-

nostňují keřové patro, které by mě-

lo být také různorodé, prostřídané s 

travnatými plochami. Travnaté plo-

chy, obzvlášť ty s vyšším a pestrým 

porostem, pak skýtají ptactvu vel-

ké množství potravy v podobě hmy-

zu. Ale i spadané listí, suché stonky 

bylin nebo mech slouží v městském 

prostředí ptákům, stejně jako pe-

ří, srst a další materiály, pro stavbu 

hnízd. Mohou být i skrýší pro uklá-

dání zásob potravy. 

Pro zvyšování biodiverzity je kro-

mě vhodné péče o zeleň, instala-

ce budek pro hnízdění také vhod-

né umisťovat krmítka. Pozorování 

ptáků na krmítkách skýtá radost 

obzvlášť dětem a je součástí rekrea-

ce pro dospělé. Výše uvedené důvo-

dy i zájem veřejnosti nás inspiroval 

a o instalaci krmítek jsme se začali 

také zajímat. 

Nabídka krmítek je velká, do ve-

řejných prostor s menší možností 

pravidelné obsluhy jsou vhodnější 

krmítka se zásobníkem. Obecně se 

umísťují krmítka na závětrné, klid-

né, stinné místo blízko keřů nebo 

stromů. Krmítko, které se umisťu-

je na kůl, by mělo být ve výšce ales-

poň 1,5 m nad zemí, aby se zabránilo 

napadení ptáků predátory. Ve veřej-

ném prostoru jsou tedy vhodné klid-

nější uzavřenější vnitrobloky, parky, 

přírodní partie a plochy podél řeky 

– např. lokalita ´Božkovského ostro-

va´, kde s umístěním již v letošním 

roce počítáme.

Za OŽP Nina Myslíková

Ptáci v lidských sídlech – umisťování krmítek 

Ač si to mnozí z nás ještě nechtě-

jí 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 bu-

dou končit sklizeň na svých zahrád-

kách. Jsou ale rostliny, které ma-

jí vrchol vegetačního aspektu ješ-

tě 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 are-

álu zahrady gymnázia na Mikuláš-

ském náměstí.

Prodej se uskuteční ještě v sobotu 

14. září do 12 hodin, tento den bude 

vstup zdarma, ale pouze do prodej-

ního areálu.

Upozorňujeme, že z organizačních 

důvodů je začátek i konec výstavy, 

oproti datům v alpínkářském kalen-

dáři, posunut o jeden den dříve, te-

dy začátek místo 11. září na 10. září. 

Stejně tak i konec výstavy

Navštivte výstavu Podzim v Alpinu     
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Srdečně zveme všechny na 15. roč-

ník veletrhu cestovního ruchu Pl-

zeňského kraje ITEP www.itep-pl-

zen.cz, který  se koná ve dnech od 

19. – 21. září. Návštěvníci se mohou 

těšit na zcela novou koncepci veletr-

hu, nové haly, doprovodný program 

a interaktivní zábavu pro malé i vel-

ké. Pestrou nabídku možností kam 

se vydat, turistické novinky a infor-

mace z tuzemska i zahraničí nabíd-

nou informační centra, města a ob-

ce, muzea, turistické cíle a vystavo-

vatelé z různých koutů světa. K ra-

dostem a zážitkům správných cesto-

vatelů patří ochutnávka jídel. Gur-

mány tedy potěší nejrůznější kuchy-

ně, regionální potraviny, moravská, 

rakouská a italská vína, česká a ně-

mecká piva.

Zavedeme návštěvníky i do podze-

mí. Během festivalu Indrustry Open, 

který se uskutečnil v polovině měsí-

ce června, byl obrovský zájem o jízdy 

historickými autobusy za průmyslo-

vou historií severního Plzeňska. Pl-

zeňský kraj proto během konání ve-

letrhu ITEP 2019 nabídne tyto zážit-

kové jízdy návštěvníkům znovu. Ka-

olin je hlavním tématem komentova-

né trasy, jejímž vrcholným zakonče-

ním bude v Nevřeni nově otevřený a 

jediný přístupný podzemní kaolino-

vý důl v České republice. Podrobné 

informace k připravovaným jízdám 

naleznete na www.turisturaj.cz.

Horkou novinkou je limitovaná 

edice ražené pamětní mince k 30. vý-

ročí sametové revoluce. V zářijovém 

vydání měsíčníku Plzeňského kraje 

bude otištěn poukaz, při jehož před-

ložení  na ITEPu bude vydána jed-

na mince. Své místo na veletrhu bu-

de mít i expozice věnovaná tomuto 

výročí. Přijďte zavzpomínat na ty-

to časy s námi u „áčkového“ stanu 

a ohniště s kotlíkem pod šňůrami 

plných nostalgických černobílých 

fotografi í.

Než budou letní prázdniny u kon-

ce,  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 vy-

braných turistických cílů, bude oce-

něn. Vyhlášení vítězů se uskuteční 

tradičně v rámci ITEPu. Podrobné 

informace k soutěži naleznete na 

http://stafeta.plzensky-kraj.cz/.

Přijďte na ITEP 2019 
pro pamětní minci

Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje

19–21/09/2019

www.itep-plzen.cz

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
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Již šestým rokem zve Divadlo 

J. K. Tyla všechny kulturní přízniv-

ce a nadšence, aby svou účastí na 

tradičním Průvodu Vendelín přiví-

tali 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 Mlýn-

ské strouhy, projde sadovým okru-

hem centra města kolem Západočes-

kého muzea a Velkého divadla až na 

náměstí Republiky, kde se odehra-

je doprovodný program zakončený 

koncertem Plzeňské fi lharmonie. 

S nápadem zahájit každoročně 

kulturní sezónu slavnostním prů-

vodem všech místních umělců a 

kulturních organizací přišel v ro-

ce 2014 ředitel Divadla J. K. Tyla 

Martin Otava. Průvod byl pojme-

nován po významné osobnosti pl-

zeňské kultury Vendelínu Budilo-

vi, který v roce 1902 stál u otevření 

nového Městského divadla v Plzni 

a jako jeho ředitel zde působil de-

set let. Proto účastníci nesou v če-

le průvodu trojrozměrnou podo-

biznu Vendelína Budila stylizova-

nou podle jeho nejslavnější role – 

Krále Leara, kterou Budil jako he-

rec nastudoval celkem třikrát. Již 

tradičně se průvodu vedle Divadla 

J. K. Tyla zúčastní zástupci nejrůz-

nějších plzeňských kulturních or-

ganizací, spolků a škol, např. Plzeň-

ská fi lharmonie, Unie výtvarných 

umělců Plzeň, Fakulta designu a 

umění Ladislava Sutnara, Knihov-

na města Plzně, Divadlo Pluto, Step 

by step studio a řada dalších.

Na náměstí Republiky, kam prů-

vod dorazí, Jan Holík v roli Vende-

lína Budila společně s představite-

li města Plzně a ředitelem Divadla 

J. K. Tyla Martinem Otavou symbo-

licky zahájí novou kulturní sezónu, 

poté se diváci mohou těšit na pest-

rý program složený z jednotlivých 

ukázek hudebních či tanečních čí-

sel, který vyústí koncertem Plzeň-

ské fi lharmonie. Součástí progra-

mu bude i představení knižní no-

vinky někdejšího ředitele DJKT 

Mojmíra Weimanna. Celým odpo-

lednem bude provádět v roli mo-

derátora herec Divadla Alfa Petr 

Borovský.

Tradiční Průvod Vendelín projde Plzní již pošesté!

Letní příměstský tábor pořádá 

MO Plzeň 2-Slovany  vždy v červen-

ci již od roku 2002. Do roku 2014 to 

bylo v KD Šeříková, od roku 2015 

pak ve 25. ZŠ Chválenická. Spolupo-

řadateli tohoto tábora jsou tak ještě 

25. ZŠ Chválenická, Vodní záchran-

ná 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 zají-

mavý program, který byl poskláda-

ný tak, aby se nenudily ani děti, kte-

ré tábor využívají celý měsíc. Prolí-

naly programy vzdělávací, sportov-

ní i zábavné.

O děti se staralo 14 vedoucích, kte-

ří zvládli zabavit a ohlídat i rekord-

ních 131 dětí v jednom dnu.

Spolupracující organizace

Na zajištění programu spolupra-

cují: Vodní záchranná služba ČČK, 

Plavecký klub Slovany, Ragby Pl-

zeň, Boxing club-star Plzeň, SDH 

Koterov, SDH Božkov, HZS PK, Měst-

ská policie, Lesy ČR s.p., farma Jit-

řenka, Eurocentrum Plzeň a Nošen-

ky z Plzně z.s. 

Stravování zajišťovala restaurace 

Pivovarský šenk Šeříková a zázemí 

připravil a udržoval personál 25. ZŠ. 

Materiálně tábor podpořila pekár-

na United Bakeries a.s. 

Všem vedoucím a spolupracují-

cím jménem vedení MO Plzeň 2-Slo-

vany DĚKUJE.

 

 Zdeněk Červený, 

vedoucí KT

V letním příměstském 
táboře opět padaly rekordy 

Dětské olympijské hry 
se konaly v Božkově

Žáci základních škol změřili své síly v různých sportovních disciplínách při 
již XI. ročníku Dětských olympijských her v Božkově. Zahájení se zúčast-
nil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa. 
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Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už 

rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každé-

ho z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podpo-

rují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rako-

vina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými 

fi nančními příspěvky jim pomáhají překlenout 

těžké životní období. Na Plzeňsku podpořili Dob-

ří andělé 364 dětí a 355 rodičů z 201 rodin. 

„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabili-
tací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit 

dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ 

vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace 

Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dob-

ří 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 kama-
rády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci

Za necelých 8 let fungování nadace podpořili 

Dobří andělé na Plzeňsku stovky dětí. Počet no-

vých žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě ro-
din, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologic-
kým onemocněním, podporujeme každý měsíc také 
rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemoc-
něními 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 po-

moci. Navíc má možnost si přečíst příběh kon-

krétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na strán-
kách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a za-
slat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak 
každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje 

Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče předsta-
vuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci 
pomoc nejen fi nanční, ale také psychickou – mají 
pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou 
se tak více věnovat tomu, co je důležité.“

Dobří andělé - pomáhat je potřeba i nadále

Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé; foto Andrea Sovová

                                                                                                                

                                  
Sportovní hry senior� 2019 

Plze� OC PLAZA 
Vážení, 

-chcete strávit p�íjemné dopoledne s p�áteli? 
-chcete se pobavit? 
-chcete zm��it své síly?  
-chcete si vyzkoušet co dokážete?  
-chcete poznat nové sportovní hry? 
 

Jestliže ano, tak p�ij�te ve st�edu  
11. zá�í 2019 v 9:00  

 do areálu za �ekou u OC PLAZA  
Sout�žit a hrát si pod dohledem a vedením instruktor� Plze�ské asociace Sport pro všechny 

Po�adatelé:  
PLZE�SKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY  

ve spolupráci  
s  ÚMO PLZE� 1, Magistrátem m�sta Plzn�, Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou a žáky IX.t�íd 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 kolob�žce 

2. Hod na cíl 
3. Nordic Walking 

4. Hod ošt�pem 
5. Biatlon (ch�ze na lyžích, lukost�elba) 

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

VŠICHNI Ú�ASTNÍCI OBDRŽÍ DIPLOM A MEDAILE 
 

V areálu bude zajišt�no: 
ob	erstvení, zdravotní zabezpe	ení, p�ítomní zdravotníci vám zm��í tlak 
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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 

Mistrovství republiky starších žá-

ků se uskutečnilo ve dnech 14.-16. 6. 

2019 v areálu TJ Božkov. Starší žáci 

TJ Božkov se na Mistrovství repub-

liky probojovali jako vítěz Západo-

české oblasti. 

Ve třech dnech se postupně utka-

li s vítězi ostatních oblastí - Jižní 

Morava (SK Autonot Jihlava), Vý-

chodní Čechy (TJ Sokol Podhorní 

Újezd), Severní Morava (SK Studén-

ka), Střední Čechy (TJ Sokol Bakov  

nad Jizerou), Severní Čechy (KNH 

Chomutov).

V pátek dopoledne naši starší žáci 

odehráli zápas s SK Autonot Jihla-

va a zvítězili 16:6, odpoledne pora-

zili 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 po-

razili KNH Chomutov 16:11. 

 Jako jediní tak na tunaji nepro-

hráli žádný zápas. Trenéry druž-

stva jsou Petr Tříska a Jaroslav 

Pondělík.

Trenéři jednotlivých družstev ná-

sledně zvolili jako nejlepšího bran-

káře domácího Pavla Křesťana a ja-

ko  nejlepšího obránce opět domácí-

ho 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

Mistrovský titul v národní 
házené patří TJ Božkov   

Celý program  se uskutečnil v pon-

dělí 24. června od 9 do 13 hodin na 

Jiráskově náměstí v Plzni. Zájem-

ci si mohli přijít zahrát ne hudeb-

ní nástroj, nebo si vyzkoušet malo-

vání na plátno pod vedením zkuše-

ných lektorek. Od 16 hodin se ode-

hrál koncert v kostele Panny Marie 

Růžencové, kde byl hostem klavírní 

virtuóz Štěpán Kos a varhanní vir-

tuózka Markéta Pavlíková. 

Církevní gymnázium uspořáda-

lo tento zajímavý den v rámci oži-

vení prostoru Jiráskova náměstí 

a kvůli zviditelnění veřejné sbír-

ky na podporu záchrany šťáhlav-

ských varhan. 

Namalované obrazy byly nabíd-

nuty na koncertě k zakoupení divá-

kům ve prospěch sbírky.  Akci při-

šel podpořit místostarosta obvodu 

Jan Fluxa.

Gymnazisté pozvali zájemce 
na Plenér na „Jiráskáči“  

Stojící zleva: Samuel Czyz, Daniel Jozič, Oliver Frank, Petr Zeda, trenér Petr Třís-
ka, Ondřej Tříska, Matěj Kovář, Matěj Hlásek, Štěpán Skalický. Sedící zleva: Josef 
Jaroš, Jiří Sinkule, Pavel Křesťan, Jaromír Voves. Autor fotky: Přemysl Jaroš

Chlapce si na radnici pozval starosta Lumír Aschenbrenner, aby jim osobně po-
blahopřál.

Děti z 21. ZŠ navštívily 
radnici na Slovanech

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.



V sobotu 8. 6. 2019 nastal dlouho 

očekávaný víkend, na který jsme 

se již dlouhé měsíce chystali. Jed-

nalo se o oslavu našeho 100. výro-

čí založení Tělocvičné jednoty So-

kol 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 součas-

ných 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 soko-

lovny průvodem v čele s kapelou, 

která nás každoročně doprovází při 

uctění památky našich padlých spo-

luobčanů v I. a II. světové válce.  

Po ofi ciálním zahájení a přivítá-

ní průvodu proběhla první část vy-

stoupení, v nichž se představili seni-

oři, předškoláci a mladší školní dě-

ti, ženy z Přeštic a Dobříva ve spo-

lečné skladbě Cesta. Starší děti a 

naši nejmenší sokolíci pak jako Ve-

selí klauni ve skladbě s rodiči. Po-

té následovala nejočekávanější část 

programu, a to   Požehnání našemu 

novému praporu jednoty panem fa-

rářem, který se současně představil 

i ve dvou skladbách seniorů, neboť 

je pravidelným cvičencem naší jed-

noty. 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 je-

jí úspěšné 300leté tvorby, ale i naší 

snahy o to, aby další generace moh-

ly obdivovat sokolskou tradici a ně-

co jim po nás zůstalo.

Naše jednota totiž po svém založe-

ní vlastnila slavnostní vlajky dvě, 

vlajku jednoty a vlajku dorostenec-

kou, přičemž původní vlajku jedno-

ty nesl v Praze poprvé na slavnost-

ním setkání sokolů náš slavný ko-

terovský rodák, architekt br. Fran-

tišek Krásný. Bohužel při razii ge-

stapa v koterovské sokolovně nám 

byly obě vlajky zabaveny a po válce 

už se nikdy nenašly. Přejeme si, aby-

chom mohli dalším generacím zane-

chat 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  vy-

tvořili slavnostní „100“ jako trikoló-

ru. Podle pochvalných slov přihlíže-

jících se program vydařil a všichni 

včetně cvičících si odpoledne užili.

Kromě cvičení na hřišti byla na-

instalována v sále sokolovny výsta-

va 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 mini-

muzeum, o které má po jeho obje-

vení Toulavou kamerou zájem stá-

le více lidí. 

Co říci závěrem? Určitě to, že si 

velmi vážíme, že se našeho význam-

ného dne zúčastnil pan primátor 

Mgr. Martin Baxa, pan starosta na-

šeho obvodu Ing. Lumír Aschen-

brenner i paní místostarostka Eva 

Trůková. Jsme jim vděčni i za fi -

nanční přispění jak na prapor ze 

strany pana primátora, tak i na po-

řízení historických sokolských kro-

jů, na které nám ÚMO Plzeň 2, za-

stoupený 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 má-

lo času, nebo jsme jim nedostateč-

ně vyjádřili svoji vděčnost, ale věř-

te, že úmysl v tom nebyl ….

Věřím, že tak, jak jsme my převza-

li štafetu po těch, kteří Sokol Kote-

rov založili, a po těch, kteří ho po 

roce 1989 obnovili a vytvořili jeho 

dobré jméno, že stejně tak naše dě-

ti a vnoučata v tom budou pokračo-

vat. Chodit do Sokola totiž není jen 

o cvičení, ale i o setkávání a tráve-

ní volného času v dobré společnosti 

pohodových lidí. Nejlépe to vyjádři-

li naši fl orbalisté, kteří k nám cho-

dí 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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