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Den s handicapem přilákal
rodiny i sportovce
V sobotu 21. září rozhýbal plzeňský Škoda sport park sportovně-osvětový Den s handicapem.
V rámci programu se návštěvníkům mj. představily tradiční i nevšední sportovní disciplíny přizpůsobené zdravotním omezením,
které si mohli zdraví i handicapovaní návštěvníci sami vyzkoušet.
Za projektem Dne s handicapem
stojí značka nápojů Nero, která
dlouhodobě ﬁnancuje a v týmu Nero Heroes sdružuje profesionální i
amatérské handicapované sportovce. Na plzeňskou pilotní akci navážou další projekty po celé České republice a na Slovensku.
Akce se konala pod záštitou senátora a starosty městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany Lumíra Aschenbrennera, který akci zahájil.

Nepomucká
– rekonstrukce
j Ragby
našlo své
místo
přinutí
vyměnit ostrově
stromořadí
na
Božkovském
-–
str.
str.15
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ZDARMA
j Památníky
Ohňostrojazavrší
oslavy
ulice připomínají
vzniku
samostatného státu
boj
za svobodu
str.a 16
- str.- 12
13

Revoluce ve školním
stravování začala v 51. MŠ

„Slovanský Škoda sport park je veřejně přístupný všem. Budeme proto
rádi, když si jej oblíbí i handicapovaní. Pokud by se tato akce stala do
budoucna tradicí, jen to uvítáme,”
řekl starosta, v jehož obvodě se akce konala.
„Místo pro premiéru jsme vybírali pečlivě s ohledem na handicapované návštěvníky akce. Doudlevecký Škoda sport park splňuje všechny
nároky a poskytuje potřebný komfort,“ konstatuje Petr Rund, organizátor a zástupce garanta akce,
značky vitaminových nápojů Nero. „Návštěvníci si mohli aktivně
vyzkoušet celou řadu sportů v netradičním pojetí a poznat pozitivní
i stinnější stránky života se zdravotním omezením.“
pokračování na str. 4

Slovo úvodem
Zřejmě si přečtete na str. 6 našeho Zpravodaje, že letos
v září uplynulo sto let od založení Tělocvičné jednoty
Sokola Plzeň – Petřín. A právě u této události bych se
rád zastavil. Jak jistě víte, byli to sokolové, kteří podporovali vznik samostatného Československa, stáli u
zrodu nové československé armády a naši tělovýchovu
obohatili o výstavbu hřišť, tělocvičen a závodišť. Byl si
toho dobře vědom i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který jejich počin ocenil slovy: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“
Tuto skutečnost si uvědomuje celá řada občanů, ale i politiků. A právě díky nim budeme od letoška v naší republice slavit vždy 8. října další významný den – Památný den sokolstva. V současnosti náš kalendář
obsahuje celkem 13 významných dnů, které jsou pracovními dny. Památný den sokolstva se tak stal 14. významným dnem. Určitě zaslouženě, protože…
1. Sokol se stal symbolem českého národa a později státu.
2. Sokolové byli nositeli demokratických humanistických principů.
3. Žádná vlastenecky orientovaná událost se neobešla bez účasti sokolů.
Věřím proto, že letošní Památný den sokolstva jako Významný den
České republiky oslavíme společně jako uznání dosavadní práce všech
sokolů. Osobně bych si to moc přál.
Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany

V pražské „Makro akademii“ se 29. srpna 2019 konal již druhý ročník soutěže „Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování“. Kuchařky naší 51. MŠ, Částkova, se zúčastnily již i prvního ročníku v roce 2018 a postoupily do finále této soutěže.
Její průběh je velmi namotivoval a s chutí se proto přihlásily do ročníku druhého.
Tématem soutěže byly tentokrát „Nejchutnější svačinky v MŠ“, a to dvě
slané a jedna sladká. Jejich intenzivní příprava na soutěž přinesla vytoužené ovoce. Kuchařky Helena Stránská a Lenka Mottlová se v letošním ročníku umístily na prvním místě. Komise dokonce označila jejich výkon jako
„Revoluci ve školním stravování“.
Na závěr chci říci, že jsem na svůj tým kuchařek pyšná.
Blanka Linhartová,
ředitelka 51. MŠ

únor
2012
říjen
2019

2

Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne
3. 9. 2019
ZMO přijalo celkem 9 usnesení, z
nichž vybírám:
- schválilo rozbor hospodaření MO
Plzeň 2 – Slovany za
období leden – červen 2019;
- schválilo zařazení nových investičních akcí – „zpracování projektové dokumentace na
úpravu komunikace v rámci dopravního řešení ul. Chválenická a
projektové dokumentace na rekonstrukci křižovatky Mikulášská ulice x Mikulášské nám.“;
- souhlasilo s návrhem novely
obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou
se stanoví poplatek za komunální
odpad;
- souhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, ve
znění obecně závazné vyhlášky č.
3/2015 a vyhlášky č. 2/2018, kterou
se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálního
odpadu vznikajícího na území
města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a
včetně systému nakládání se
stavebním odpadem, ve znění
předloženém MMP a doporučilo před jednáním Zastupitelstva města Plzně posoudit a podrobněji zanalyzovat výhody a
nevýhody ponechání možnosti
bezplatného odložení stavebního odpadu od občanů v omezeném
množství daném současně platnou
vyhláškou a předložit jej ZMP;
- vzalo na vědomí informativní
zprávy:
- Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí roku 2019;
- Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I.
pololetí roku 2019;
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
07-08/2019;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
06-08/2019;

Před radnicí byl
předán sociální vůz

Před budovou Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany se 19. září 2019
uskutečnilo slavnostní předání vozu Dacia Dokker, a to v rámci projektu
„Sociální automobil“, který je určený pro organizaci Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. Za Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se předání zúčastnila místostarostka paní Eva Trůková. Obvod přispěl na zakoupení vozu částkou 20 tisíc korun.

Navšvte naše prodejny barev a laků na Slovanská 74
nebo Karlovarská 298/30 (obě bývalé AAA barvy)
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 21. 8. 2019
RMO přijala celkem 19 usnesení, z nichž vybírám:
- souhlasila se zařazením nových
akcí „zpracování projektové dokumentace na úpravu komunikace v
rámci dopravního řešení ul. Chválenická a projektové dokumentace na
rekonstrukci křižovatky Mikulášské
ulice x Mikulášské nám.“ do rozpisu
plánu investic pro rok 2019, krytých
z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany;
- schválila nájemní smlouvu s
vykonavatelem akce STOCK MIXFEST – agenturou
M-ocean, s. r.
o., - event&promotion agency, se sídlem Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha
– Chodov, IČ: 27960404, na areál Božkovského ostrova dne 5. – 7. 9. 2019;
- schválila dohodu o společném
provozu ČOV na Božkovském ostro-

vě, uzavřenou
mezi Statutárním městem
Plzeň, MO Plzeň 2 – Slovany a TJ Božkov z.s., týkající se budoucího provozu
č i s t i čk y o d PhDr. Jan Fluxa,
padních vod
místostarosta
budované na
MO Plzeň 2-Slovany
pozemku parc.
č. 1191/3, k. ú.
Božkov, vzájemném podílu na jejím
provozu a umístění tzv. suchovodu
ve výkopu společně s vodovodní přípojkou;
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 25 m2 v budově 23. mateřské ško-

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.

ly, Topolová 3,
Plzeň, na dobu
určitou, tj. od 1.
9. 2019 do 30. 6.
2020, za účelem
výuky hudební
přípravky a angličtiny pro děti;
Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Mimořádné
jednání RMO
dne 3. 9. 2019
RMO přijala
celkem 2 usnesení:
- schválila Memorandum o spolupráci při zajišťování extramurálních
aktivit odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody v oblasti veřejně
prospěšných prací;
- pověřila příslušného místostarostu MO Plzeň 2 – Slovany k jednání s orgány a odbornými složkami
města Plzně o možnostech osazení
světelného signalizačního zařízení
na křižovatce Koterovská x Slovanská alej a uložila tajemnici ÚMO Plzeň 2 – Slovany zajistit ve spolupráci
s odbornými složkami města zpracování studie technického řešení, a to
včetně odhadu nákladů na realizaci
a zhodnocení dopadů zřízení světelné signalizace na této křižovatce na
plynulost dopravy na Slovanech;

ní, z nichž vybírám:
- schválila
- nejvýhodnější nabídku
na provedení
kácení 9 ks dřevin, frézování
9 ks paře zů,
výsadbu 21 ks
Eva Trůková,
stromů, povýmístostarostka
sadbovou péči
MO Plzeň 2-Slovany
21 ks dřevin, v
lokalitě Ruské
ulice (od ulice U Hvězdárny po ulici
Kapitána Jaroše),
- smlouvu o dílo a o poskytnutí záruky na vysazené stromy včetně povýsadbové péče se společností JVV
Ginkgo s.r.o., se sídlem Vyhlídková
17, 312 00 Plzeň, IČ: 25219456,
- smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z Grantového programu ŠKODA STROMKY;
- schválila uzavření smlouvy na
pronájem budovy bez č. p., č. e. 1755 –
objekt prodejny umístěný na pozemku parc. č. 14286 v k. ú. Plzeň, nám.
Milady Horákové, ve vlastnictví statutárního města Plzeň, s panem Pavlem Bechyně, bytem Karla Čapka 820,
340 22 Nýrsko, IČ: 06863931, s cenovou
nabídkou pronájmu za cenu 10.500,Kč/měsíc/objekt a podnikatelským
nera i ostatních
pracovníků
je
záměrem
celotýdenního
provozu kapříkladná.
várny;

Ohlédnutí za rokem 2011
Jednání RMO dne 11. 9. 2019
NAPSALI
NÁM
RMO
přijala celkem
8 usnese-

Motorem našeho výboru je
Letošní rok začal tak trochu předseda Jiří Egermaier, který
jarně, beze sněhu, ale nám to vů- nás nenechá zahálet. Říká, že nic
bec nevadí. Určitě ještě nějaká nedělat a pracovat může jen pošwww.trustnetwork.cz
zima přijde. Členové výboru tovní schránka. Připravujeme
Svazu důchodců se shodli na na únor náš tradiční ples a v
tom, že rok 2011 byl rokem březnu budeme bilancovat činúspěšným. Naše akce měly velmi nost za rok 2011 na výroční člendobrou úroveň. Musíme se sna- ské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy, každé pondělí od 11 do 12 hodin a
Připojíme
Vás ktématiInternetu
samozřejmě i na vaše připomínpřednášky
se zajímavou
kou, rychlostí
exkurze, vycházky
i
masá- ky. Vzájemně si přejeme pevné
až 100 Mb/s
ženky byly k dispozici. Bojovali zdraví, ale máme jedno přání,
od 300,jsme ceny
také zajiž
úspěšné
řešení „Po- aby k nám našli cestu i další lidé.
rodnice
na
Slovanech“
a převeMobil - 100 min
za 99,-Vždyť samota je nemoc zlá.
Závěrem mi dovolte připomedení na dům pro seniory.
Máme výborné zázemí na na- nout slova Karla Čapka: „Nejšem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja- krásnější na světě nejsou věci,
Internet - Mobil - Televize
ko doma. Laskavost a vstřícnost ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“
777 42 88 22Ludmila Ševčíková
starosty pana Ing.volejte
Aschenbren-

SLOVANY

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

S problémy
na Zelenou
Zelenou linku
linku
S
problémy se
se můžete
můžete obracet
obracet na
Vážení
v minulých
minulýchčíslech
číslechiZiZ
vám
představen
proVáženíspoluobčané,
spoluobčané, v
vám
bylbyl
představen
projekt,
jekt „Bezpečné
město“.
V rámcinašeho
tohotoměsta.
projektu
Komise
bezpečnosti
jehož
cílem je zvýšit
bezpečnost
V rámci
tohoto
projektu
a Městský
obvod Plzeň
2 – Slovany
vás
bezplatnou
teleKomise
bezpečnosti
a městský
obvod pro
Plzeň
2 –zřídily
Slovany
pro vás zřídily
fonní
linku
Bezpečné
Slovany
800
100
802,
prostřednictvím
které
můbezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím
žete sdělovat
svoje problémy,
náměty
a připomínky.
Odpovědi
na
které
můžete sdělovat
svoje problémy,
náměty
a připomínky
. Odpovědi
takto
získané
podněty
naleznete
v vpravidelné
na
takto
získané
podněty
naleznete
pravidelnérubrice
rubriceinformačního
informačního
Zpravodajeaana
nawebu
webuměstského
městskéhoobvodu
obvoduhttp://umo2.plzen.eu.
http://umo2.plzen.eu.
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Škoda Sport Park ožil muzikou

Den s handicapem přilákal
rodiny i sportovce

dokončení ze str. 1
Na akci se představili také členové týmu handicapovaných sportovců Nero Heroes, mj. paralympijský
plavec Jan Povýšil, zlatý medailista
v para lukostřelbě z letní paralympiády z Pekingu 2008 David Draho-

nínský či hráč kvadrurugby Ondřej Tupý. Návštěvníkům Dne s handicapem přiblížili svoje sportovní disciplíny i inspirativní životní příběhy.
„Aktivní podpora a propagace
sportu handicapovaných patří mezi základní poslání značky Nero,“
dodává Petr Rund.

více na str. 12

Člověk v tísni hledá dobrovolníky
První sobotu v měsíci září se ve Škoda Sport Parku po roce opět uskutečnily Slovanské slavnosti. Dobrou náladu přijel rozproudit plzeňský Kabát revival, po něm vystoupil známý zpěvák Jaro Smejkal, tentokrát především v
roli dirigenta a svým dívčím pěveckým sborem „J-Voices“ který nastudoval
společně se svým sbormistrem krásné světové populární melodie.
Hudební odpoledne zakončil se svou skupinou „Milan Schelinger Band“
bratr legendárního českého zpěváka Jiřího Schelingera.
Akci přišli podpořit také známí fotbalisté Daniel Kolář s brankářem Dominikem Sváčkem z FC Viktoria Plzeň, kteří se během autogramiády podepisovali svým fanouškům, pro které měli přichystán i speciální dárek - plakát klubu.
Na akci vystoupily rovněž i sportovkyně z oddílu Narama, které na pódiu
předvedly různé techniky bojových umění.

Společnost Člověk v tísni v Plzni
hledá dobrovolníky a dobrovolnice pro individuální doučování dětí,
pomoc při organizaci volnočasových aktivit pro děti či mentoring dospívajících lidí, kteří
pocházejí z komplikovaného prostředí.
Zajímá Vás práce s dětmi? Přemýšlíte o dobrovolnictví? Pojďte doučovat děti přímo
v jejich domácnosti jednou týdně
na dvě hodinky, nebo se staňte starším kamarádem mladých lidí, kteří
teprve hledají, co by je v životě bavilo. Netroufáte si na individuální
práci, ale rádi byste se zapojili? Pomozte nám s plánováním a realiza-

cí volnočasových aktivit pro děti a
mládež a podpořte jejich smysluplné trávení času.
Našimi hlavními požadavky je
minimální věk 15 let a zájem
o práci s dětmi. Můžete získat cenné zkušenosti s
prací v sociální oblasti
se zaměřením na vzdělávání, potvrzení o dobrovolnické činnosti či praxi. Nabízíme dlouhodobou spolupráci a možnost proplácení jízdného do místa
doučování.
V případě zájmu a pro bližší informace nás kontaktujte na emailu
doucovani.plzen@clovekvtisni.cz
nebo telefonicky na 777 787 373.
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2019 k 30. 6. v tisících Kč
v tis. K

Provozní píjmy

Skutenost Zbývá plnit

ROZPOET

v tis. K

Provozní výdaje

ROZPOET

Veterinární pée

Skutenost Zbývá erpat

250

49

201

15 920

7 412

8 508

300

28

272

1 013

6

1 007

13 268

8 065

5 203

Místní zastupitelské orgány

9 560

4 347

5 213

0

Údržba a opravy v MŠ + pojištní

4 603

1 712

2 891

0

0

Dotace dle usnesení ZMO a RMO

1 000

10

990

8 314

5 650

2 664

KD Šeíkova, budova ÚMO P 2

5 736

2 007

3 729

1

1

0

Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory

2 198

963

1 235

Pokuty všech odbor

163

179

-16

Nebezpený odpad

0

0

0

Poskytování služeb

707

528

179

Komunální odpad

2 440

939

1 501

2 536

1 436

1 100

100

1

99

Pijaté dary

0

0

0

15 360

4 446

10 914

Pijaté píspvky a náhrady

0

57

-57

Komunální služby (WC)

613

168

445

Pijaté vratky transfer soc.odbor

0

25

-25

Obrana, bezpenost, právní ochrana

105

47

58

4 800

3 281

1 519

Kronika + vítání obánk OOV

152

66

86

Náhrada poskytnutých služeb - SDH

0

0

0

Pohebnictví

130

10

120

Píjmy z prodeje zboží

0

0

0

erpání ze SF

3 764

1 497

2 267

Ostatní píjmy

59

94

-35

50 554

22 194

28 360

Píjmy z prodeje DHM - JSDH

48

49

-1

880

505

375

Kult.a zájm.innost, LDT, tisk IZ

2 383

868

1 515

Jednotky dobrovol.hasi,ochrana obyv.

1 946

728

1 218

Daové

4 590

3 420

1 170

Správní poplatky

1 235

777

458

Komunikace

900

767

133

Cestovní ruch

Poplatek za užívání veejného prostranství

1 250

1 224

26

Poplatek z ubytovací kapacity

1 200

646

554

Z dobývání nerost

5

6

-1

Zrušené místní poplatky

0

0

Zneištní ovzduší

0

Poplatek ze ps

Nedaové
Úroky

Píjmy z pronájm neby.prostor ÚMO,KD,MŠ

Píjmy z pronájm pozemk - SVS

Dotace na výkon st.správy a na SPOD

Vodní hospodáství
Pípvky na provoz MŠ + jesle

Sbrný dvr, separovaný odpad
Vzhled obcí, zele

innost MS, opatení pro kriz.stavy
Volby, referendum

3 724

3 724

0

Financování +/- pevody, vlastní zdroje

146 781

66 885

79 896

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

573

27

546

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

124 072

62 312

61 760

Konzultaní, poradenské a právní služby

10

3

7

Použití vlastních fond (+)

26 565

7 389

19 176

SOUET

132 858

56 098

76 760

- fond rezerv a rozvoje

22 801

5 892

16 909

3 764

1 497

2 267

Tvorba vlastních fond a pevod na MMP (-)

-3 856

-2 816

-1 040

- pevody na MMP

-1 776

-1 776

0

0

0

0

-2 080

-1 040

-1 040

Kapitálové výdaje

30 551

6 837

23 714

163 409

79 679

83 730

Investiní výdaje

30 551

6 837

23 714

163 409

62 935

100 474

- fond sociální

- FRR - finanní vypoádání
- fond sociální
SOUET
Celkový objem píjm MO P2 - Slovany pro r. 2019

16 628

Celkový objem výdaj MO P2 - Slovany pro r. 2019

163 409

CELKEM výdaje

Financování MO P2 - Slovany v roce 2019

146 781

Aktuální výsledek erpání rozpotu:

16 744

Ing.Miroslav
Miroslav
Němec, vedoucí odboru EaP
Ing.
Nmec
d í db
E P
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Vyrazte za zábavou i poznáním
na Fest Čistá Plzeň 2019
Jak neplýtvat vodou? Co do ní nepatří? Co jde vyrobit z použitých
kartonů od nápojů? Jak se znovu
využívají plasty nebo hliník?
Nejen odpovědi na řadu otázek,
ale také tvůrčí dílny pro děti i dospělé, prohlídky svozové techniky
Čisté Plzně, exkurze do ZEVO Plzeň, DEPO CAFFÉ OPRAVÁRNU

nebo recyklované dětské hřiště nabídne v sobotu 26. října Fest Čistá
Plzeň 2019.
Přijďte si užít nultý ročník festivalu s tematikou plzeňského odpadového hospodářství.
Program festivalu a prohlídky
jsou zdarma. Více informací na
www.cistaplzen.cz.

www.cistaplzen.cz

Oslava 100. výročí založení
TJ Sokola Plzeň – Petřín

Dne 12. září 2019 uplynulo sto let
od založení Tělocvičné jednoty Sokola Plzeň – Petřín. Toto výročí jednota oslavila akcí nazvanou i pojatou jako Den otevřených dveří.
Zúčastnili se jí zástupkyně Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková, za UMO2 – Slovany místostarosta PhDr. Jan Fluxa, dále pak ředitelka Sportovního gymnázia Plzeň Mgr. Milena Majerová, členové Sokolské župy Plzeňské, Sokolských jednot Koterova, Blovic, Spáleného Pořičí, Skvrňan a rovněž z
domácí jednoty.
V běžném tréninkovém a cvičebním dnu měli možnost hosté navští-

vit hodiny sokolské všestrannosti a
tréninky oddílů atletiky a sportovního šermu.
Došlo i na pietní akt, u pamětní
desky za asistence praporové čety
položil PhDr. Jan Fluxa věnec a kytici padlým sokolům. Po pietním aktu předvedla praporová četa hostům
v tělocvičně historické prapory jednoty a také nový prapor pro období
dalších sta let.
V přísálí sokolovny byla rovněž
instalována zajímavá výstava k historii jednoty.
Starosta TJ Sokol Plzeň – Petřín
Ing. Jiří Bastl

PROGRAM FEST ČISTÁ PLZEŇ 2019
sobota 26. října od 10 do 17 hodin






recy tvůrčí dílny
recyklované dětské hřiště
prohlídky svozové techniky a areálu Čisté Plzně
prohlídky ZEVO Plzeň (spalovna Chotíkov)
DEPO CAFFÉ OPRAVÁRNA

Máte doma rozbitou hračku, elektrospotřebič nebo něco ze zahradní
techniky? Potřebuje vaše kolo “poštelovat”? Přineste a přivezte je s sebou. Mistři z DEPO2015 a ze spolku Plzeň na kole vám je opraví, nebo
poradí, jak na to. Možná dříve, než si u nás stihnete dopít kávu.

Obvod poskytne pracovní příležitosti osobám ve věznici
Spolupráci mezi městským obvodem a Věznicí Plzeň upravuje tzv.
„Memorandum o spolupráci při
zajišťování extramurálních aktivit odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody v oblasti veřejně prospěšných prací“. Obvod získá na základě Memoranda užitečnou pracovní sílu, díky čemuž se
podaří ušetřit peníze obvodu. Memorandum podepsali zástupci Vězeňské služby ČR a Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 4. 9. 2019
v sídle plzeňské věznice.
Osoby ve výkonu trestu z Věznice
Plzeň se zapojí například do úklidu
veřejných prostranství. Pracovní
týmy se budou skládat z maximálně desetičlenných skupin. Dozor
nad osobami zajistí odpovědný pracovník Vězeňské služby ČR a obvod
se pak postará o potřebné pracovní
pomůcky. „Při vzájemné spolupráci s Vězeňskou službou ČR poskytne-

me osobám ve výkonu trestu možnost
pracovního zapojení, čímž docílíme
i efektivního využití ﬁnančních prostředků obvodu. Výkon veřejně prospěšných prací bude mít navíc příznivý dopad na čistotu v ulicích, tím
pádem i na životní prostředí,“ uvedl
starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.
Memorandum je platné do 31.12.
2025. „Rádi bychom poděkovali vedení plzeňské věznice za velmi rychlé, operativní a vstřícné jednání. Věřím, že memorandum povede k všestranné spokojenosti a vykonávané
práce ocení především občané Slovan,“ uvedl místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.
K obsahu memoranda se vyjádřil
rovněž ředitel plzeňské věznice plk.
Petr Vlk, který ve spolupráci s městským obvodem vidí možnost dalšího smysluplného pracovního zapojení odsouzených osob.
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Podzimní výsadba dřevin v našem obvodě
Kvůli suchu v jarním období, které nás několik let trápí, dochází ke
směrování výsadeb do podzimního období. Během října a listopadu dojde tedy v našem obvodě k výsadbám nových stromů, letos jich
bude minimálně 119 kusů. Tyto výsadby jsou většinou náhradní výsadbou za kácené suché nebo provozně nebezpečné stromy. Výběr
sortimentu se snažíme přizpůsobit
klimatickým změnám, volíme stromy, které snášejí více sucha, přitom
snášejí mrazy střední Evropy. Výběr budeme muset přizpůsobovat i
odolnosti k stále častějšímu výskytu škůdců (krasců, kůrovců) a chorob. Do stávajících alejí doplňujeme obvykle stromy, které již v aleji rostou. Toto se však netýká ulice
Liliová, kde budeme suché liliov-

níky vyměňovat za třešně, které lépe snesou tamní zřejmě nepříznivé
podmínky.
Kromě těchto výsadeb dojde v letošním roce k dalším dvěma etapám
výměny stromořadí dřezovců (Gleditsia triacanthos) v Ruské ulici.
Důvodem je snížená provozní bezpečnost těchto stromů kvůli sesazení korun v předchozích letech, každoročnímu hlavovému řezu a napadení invazivní dřevokaznou houbou
– sírovcem žlutooranžovým. V roce
2018 začala výměna v lokalitě Ruské
po pravé straně mezi ulicí Ořechovou a Strnadovou, kde byl stav dřevin nejhorší. V letošním roce bude
pokračovat až k ulici Kapitána Jaroše. Na výměnu dřevin od ulice U
Hvězdárny po ulici Kpt. Jaroše, kde
dojde ke kácení 9 ks dřevin a výsad-

bě 21 ks dřevin, jsme požádali o ﬁnanční příspěvek v rámci grantového projektu Škoda stromky. Nadace
rozvoje občanské společnosti schvá-

lila poskytnutí příspěvku 42.000,Kč. Dřezovce budou zaměněny za
jiné druhy méně vzrůstných stromů z důvodu požadavků veřejnosti
na výsadbu menších dřevin a z důvodu snahy o redukci množství zásahů do dřevin (každoroční řez dřezovců ´na hlavu´ je ﬁnančně náročný a oslabuje dřeviny).
U všech stromů vysazených městským obvodem bude zajištěna tříletá péče (zálivky, výchovné řezy,..) o
tyto dřeviny, aby došlo k co nejrychlejšímu ujmutí těchto dřevin, které
jsou přesazením a růstem v městském prostředí ve velkém stresu.
Doufejme, že příští rok bude na
vláhu pro vegetaci bohatší a stromy
se brzy zazelenají k naší radosti.
Za OŽP Ing. Nina Myslíková

Povinné čipování psů – od 1. ledna 2020
Chovatelé psů musí do konce
letošního roku nechat své čtyřnohé kamarády opatřit čipem –
co se za touto povinností skrývá, kdo tak musí učinit a jak
to bude pro pejsky žijící trvale v Plzni?
Protože Plzeň patří mezi města a
obce, které již čipování provádějí,
konkrétně v Plzni se už psi čipují
od roku 2006, pravděpodobně většina chovatelů má své psy očipované a pokud je i číslo čipu řádně
zapsané v dokladu o očkování psa,
je vše v pořádku.
Pozn.: Vyhláška statutárního města Plzně č. 19 z roku 2006 stanovuje povinnost trvalého označování
všech psů ve městě starších šesti měsíců, jejichž držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má na území
města trvalý pobyt nebo sídlo, formou čipu. Držitel psa staršího šesti
měsíců je povinen psa trvale označit
čipem na náklady města.

ní a spojitost s očkováním proti vzteklině
Veterinární zákon ukládá chovateli povinnost zajistit, aby byli psi,
jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování
po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.
K povinnému očkování proti
vzteklině přibyde od 1. ledna 2020
i povinnost mít psa označeného
identiﬁkačním číslem, tj. čipem.
Výjimku tvoří pouze ti psi, kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011, jejich tetování je uznatelným identiﬁkačním znakem.
Co má chovatel psa staršího šesti měsíců učinit, aby
měl od 1. ledna 2020 vše v
pořádku?

Obecné informace k čipová-

:::: Chovatel má psa, který je
řádně naočkovaný proti vzteklině, pes je očipovaný a identiﬁkační číslo čipu bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa:
vše je v pořádku, žádný další čip ani
žádné mimořádné očkování proti vzteklině není zapotřebí a chovatel bude dál dodržovat termíny
vakcinace psa proti vzteklině, jak
byl zvyklý doposud.
:::: Chovatel má psa, který je
řádně naočkovaný proti vzteklině a je očipovaný, ale identiﬁkační číslo čipu není zapsáno v
dokladu o očkování psa: chovatel
je povinen zajistit, aby identiﬁkační číslo psa (čtečky mají veterinární lékaři, strážníci městské policie)
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Zápis provede veterinární
lékař do očkovacího průkazu, který již pes má, případně mu očkovací průkaz vystaví a zapíše do něho
všechny zákonem stanovené náležitosti. V očkování proti vzteklině bude chovatel pokračovat tak, jak byl
se svým psem zvyklý doposud.

:::: Chovatel má psa, který je
řádně naočkovaný proti vzteklině, ale nemá ho očipovaného,
a pes je starší 6 měsíců: chovatel
musí splnit povinnost nechat psa
označit čipem do konce letošního
roku. Záznam o očipování (zapsání
identiﬁkačního čísla psa) provede
veterinární lékař do dokladu o očkování psa. Termíny očkování proti
vzteklině bude chovatel dál dodržovat tak, jak byl se svým psem zvyklý doposud.
Závěrem
Každý pes chovaný v České republice musí mít od 1. 1. 2020 čip a toto
identiﬁkační číslo musí být řádně
zapsané v dokladu o očkování psa.
Nesplnění této zákonné povinnosti
bude možno postihnout uložením
pokuty do 20.000 Kč.
Na podrobnosti ohledně čipování
se informujte u svého veterinárního lékaře.
Za odbor životního prostředí
Hana Morávková

Čištění náhonu na Božkovském ostrově
Na konci tohoto roku bude provedena závěrečná etapa čištění bývalého
mlýnského náhonu v rekreačně sportovním areálu na Božkovském ostrově. S těmito pracemi jsme začali již před nějakým časem, v roce 2012
byla provedena první část čištění a prohlubování koryta náhonu, v roce
2014 pak druhá část.
Nyní přichází na řadu třetí, tedy závěrečná etapa čištění, která se týká
úseku od betonového mostku podél areálu Větrník až k zatrubnění. To odvádí vody z náhonu pod Božkovské náměstí a dále do řeky. Převážná část
prací proběhne do konce roku, na jaře pak budou odvezeny vybrané usazeniny po jejich vyschnutí na skládku. Účelem těchto prací bylo a je kromě vyčištění koryta náhonu jeho prohloubení, a tím i zkapacitnění průtoku při povodních, které tu v minulosti často bývaly. Dojde tím k odsunutí vylití vody z náhonu a zaplavení areálu na ostrově, které zde probíhá
dříve, než se vylije voda ze samotného koryta řeky.
Současný stav připomíná
tak trochu divočinu

Vladimír Černý,
odbor majetku a investic
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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 17. listopadu

Termíny svozů: NEDĚLE 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

íjen
íjen

den

1.nedle
2.nedle

datum

8:0010:00
06.10.2019 Božkovskénám.
13.10.2019 VelenickáxJená

aspistavení
10:3012:30
Jiráskovonám.
Srázná

13:0015:00
Plzeskácesta
UHamruxNaRycht
Službu zajišťuje městský obvod

https://umo2.plzen.eu/
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 13.08.2019 oslavila 102. narozeniny paní Ludmila Šloufová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěstí
a pohody popřála paní Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany, a
zástupce odboru sociálního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

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
na „Vítání
občánků“
zájem,
údajů,
ve tento
znění slavnostní
pozdějších předpisů,
nemá odbor
sociální
Úřadusociálměstlze
se na
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
vyplnit
19.11.
2019níže otištěný 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*

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

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany

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

a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

„Setkání důchodců
2 - Slovany“
v roce 2019
se Plzeň,
budou konat ve dnech
PlzeňMO
2 –Plzeň
Slovany,
Koterovská
83,
30.10.čiablahopřání
27.11.2019 od v16rodině.
do 19 hodin.
ohledem
zákon
č. 101/2000
Sb., o ochraně
osobníchjejich
údajů,
ve
VSpřípadě,
žena
občané
mají
zájem o blahopřání
u příležitosti
životzněníjubilea,
pozdějších
pracovníci
ÚMOpředstihem,
Plzeň 2 – Slovany,
ního
mají předpisů,
možnost, snemají
dostatečným
časovým
vyplnit
odboru
sociálního,
možnost
získat údaje
o narození
občanů,
uzavřenía
níže
otištěný
souhlas
s blahopřáním
v rodině
a předání
pozornosti,
sňatku.jej
Na
základě
tétozaslat
skutečnosti
aby
výše
uvedení jubilanpředat
osobně
nebo
poštou je
nanutné,
adresu
Úřad
městského
obvodu
ti vyplnili
a předali
na ÚMO
PlzeňKoterovská
2 – Slovany, 83,
odbor
Plzeň
2 – Slovany,
odbor
sociální,
307 sociální,
53 Plzeň.kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom
zajistitslavnostního
blahopřání vobřadu
rodině(nebo
a předat
malou pozornost.
Žádost o mohli
uspořádání
o předání
blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznáŽádost
o uspořádání
slavnostního
o předánípředstiblahomena
na odbor
sociální ÚMO
Plzeň 2 – obřadu
Slovany(nebo
s dostatečným
přání- nejméně
v rodině)1musí
být
doručena
oznámena
napředložit
Odbor sociální
hem
měsíc
předem.
Přinebo
jednání
je nutné
občanÚMO
Plzeňa2oddací
– Slovany
s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
ský
průkaz
list manželů.
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Zde odstihnout

Jméno a píjmení rodi:

Datum narození:

Dne 26.09.2019 oslavila 100. narozeniny paní Božena Bartošová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěstí a pohody popřál zástupce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 Slovany.

...............……………………………………..

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

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

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

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

Trvalé bydliště:
Zdržuji
se na adrese:

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

*Nepovinný
údaj
Číslo
telefonu

Zdržuji
se na adrese:
Číslo
telefonu:

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

Číslo telefonu:

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

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

Upozornní:
....................................................
Žadatel bere na vdomí, že slavnostní
obady se konají v obadní místnosti ÚMO
Podpis
Podpis
Plze 2 – Slovany, tj. na veejném míst a že pi obadu
buderodiče
pítomen profesionální fotograf.
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúastnných. Fotografie poízené
pi jednotlivých slavnostních obadech úad nezveejuje.
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Slovanští senioři patří k nejlepším

Slovanští účastníci kurzu „Nedám se“ na společné fotografii s místostarostou Romanem Andrlíkem

V polovině měsíce září se v Prášilech na Šumavě po roce
opět sešli senioři z obvodu Slovany, kde prožili pestrý týden v rámci kurzu „Nedám se“, který je součástí pokračujícího projektu plzeňské Senior Akademie. Slovanský městský obvod ve spolupráci s Městskou policií a sociálním odborem MMP a Policií ČR Plzeňského kraje pro seniory opět
připravil nabitý program na každý den.
„V krásném prostředí šumavských lesů je čekaly například vědomostní soutěže, střelba z paintballových zbraní nebo zdravověda. Senioři si tak měli možnost na vlastní kůži
ověřit znalosti, které získali v kurzu Senior Akademie. A já
mám velkou radost z toho, že právě naši, slovanští senioři,
prokázali své dovednosti na jedničku a vyhráli ať již ve vědomostních nebo střeleckých soutěžích většinu hlavních cen,
čímž prokázali, že oni se opravdu nedají,“ popsal místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Roman Andrlík, který si akci nenechal ujít a přijel své seniory osobně podpořit.
Na závěr pobytu se uskutečnil společenský večer, na kterém se hrálo, zpívalo a povídalo. „Musím říci, že senioři opět
prokázali mimořádný smysl pro humor, a tím se závěrečný
společenský večer a vlastně celý kurz nesl v opravdu dobré
náladě a opět se velmi vydařil,“ pochvaloval si místostarosta Roman Andrlík.

Studium pro seniory
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Chcete získat nové znalosti?
Chcete poznat nové pátele?

PIJTE SE ZAPSAT NA U3V!
Máme pro vás teoretickou, praktickou iterénní výuku, odborné
exkurze, laboratoe, ateliéry, workshopy aspoleenské aktivity.

    
              !

Zápisy probíhají na
všech pobokách.
Do volných kurz
semžete
pihlašovat
prbzn.
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info na www.u3v.zcu.cz
najdete nás i na facebooku: facebook.com/u3v.zcu
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Revoluční novinka
Brýlové čočky nejen pro řízení - DriveSafe
Máte potíže s viděním při řízení za zhoršených světelných podmínek jako jsou déšť, soumrak či noc?
Obtěžuje Vás oslnění od protijedoucích vozidel? Máte problémy s přeostřením z pohledu na dálku
na palubní desku nebo zpětná zrcátka? Téměř každý z nás se někdy setkal s takovou situací.
Mnozí se při řízení v těchto podmínkách cítí velmi nejistě, vystresovaně a nepohodlně.

Máme pro Vás řešení.
Všechny tyto zmiňované problémy dokáže brýlová čočka DriveSafe
od společnosti Carl ZEISS úspěšně vyřešit:

1. Nabízí lepší vidění během špatných světelných podmínek.
2. Snižuje oslnění během noci z protijedoucích aut a pouličního osvětlení.

Základním předpokladem
dobrého vidění je zjištění
aktuálních dioptrických
hodnot. Firma OPTICZ s r.o.
Krejčíkova 10, Plzeň má
možnost vyšetřit Vaši
zrakovou ostrost.

3. Přináší pohodlný komfort pro celodenní nošení.
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Námi prováděné postupy
měření zraku jsou
nadstandardní péčí o zrak,
jež Vám ve většině optikách
nejsou schopni poskytnout.
Opticz s.r.o je oční optika,
která disponuje unikátním
přístrojem na měření
zraku. Měření u nás
provádí optometristka
registrovaná u MZČR .
Pro kvalitní přesnou
diagnostiku je důležité
přístrojové a technické
vybavení. Od roku 2011
jsme součástí projektu
ﬁrmy Carl Zeiss Relaxed
Vision Center.

Oční optika
OPTICZ s.r.o.
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oèní optika
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a ZEISS produkty
jsou pro Vás tou
nejlepší volbou.
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Hana Štrajtová
a Tereza Jurigová
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Adventní zpívání a Vánoční charitativní trh v Koterově
Již sedmnáctý ročník tradičního Adventního zpívání na Slovanech se
blíží a zájemci o vystoupení už mohou začínat zasílat přihlášky. Stejně jako v předchozích ročnících si pěvecké soubory mohou vybrat, zda chtějí
účinkovat u rozsvíceného vánočního stromu u slovanské radnice, v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí nebo během Vánoční-

ho charitativního trhu v Koterově dne 15.12. Podrobný rozpis si můžete
prohlédnout na přihlášce.
Zájemci, kteří by rádi vystoupili na jedné či více z našich akcí, mohou
vyplněnou přihlášku poslat na adresu honzikovaiv@plzen.eu.
Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 11. 2019.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA SLOVANECH 1. 12. v 17:00
Pihláška k 17. Adventnímu zpívání 2019
Datum

Hodina

Soubor

Po 2.12.

16:30

Radnice

17:00

St 4.12.

16:00

Kostel

16:30

Po 9.12.

16:30

Radnice

17:00

St 11.12.

16:30

Radnice

17:00

Po 16.12.

16:00

Kostel

16:30

St 18.12.

17:30

Církevní gymnázium

Radnice

18:00

Spolené zpívání koled

Vedoucí

Kontakt
(e-mail, telefon)

Poet
úinkujících

Zpívání s Ro

Pihláška na vystoupení pi Vánoních charitativních trzích v Koterov v nedli 15.12. 2019
Hodina

Soubor

Vedoucí

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Den otevřených dveří v Církevní ZŠ Plzeň
Máte doma předškoláka, který se
chystá k zápisu? Nebo páťáka, pro
kterého vybíráte vhodný 2. stupeň
ZŠ? Pak by Vás mohlo zaujmout pozvání k návštěvě Církevní ZŠ Plzeň.

KAM DO ŠKOLY?
Co to znamená, když je škola církevní? Čím se liší od ostatních škol? Co
je ve škole to nejdůležitější? A také
kdy a jak se uskuteční zápisy?

To vše se dozvíte, na Dni otevřených dveří ve čtvrtek 21. listopadu, od 8 do 17 hodin.
Můžete nahlédnout do výuky, prohlédnout si prostory školy, zeptat se
na vše, co vás zajímá.
Děti se mohou vydat se na expedici v prostorách školy.
První úkol je snadný – trefit na
správné místo, Táborská 28, Plzeň
– Slovany.

Více info na www.cisplzen.cz

Kontakt
(e-mail, telefon)

Poet
úinkujících
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Divadlo J. K. Tyla spouští předprodej předplatného!
Tak moc chcete jít na vytoužené divadelní představení,
ale vždy si zapomenete koupit
vstupenky včas, a když si vzpomenete, nejlepší místa už jsou
pryč. Nebo ještě hůř, představení je beznadějně vyprodané. Tohle se Vám s předplatným Divadla J. K. Tyla už nikdy nestane!
Pro rok 2020 můžete vybírat z 51
předplatitelských skupin, které
budou v prodeji od 1. října 2019
jak v pokladně předprodeje, tak
i on-line. Skupiny jsou sestavené ze tří až sedmi představení, a
to tak, aby si každý divák mohl
vybrat okruh podle svého vkusu a časových možností. Vybírat lze z odpoledních i večerních
skupin, žánrově vyhraněných
titulů či skupin pro děti.
Pro abonenty jsou opět připraveny mimořádné výhody jako
nižší cena oproti běžnému prodeji, stálé místo v hledišti a nabídky zvýhodněného vstupného na speciální akce, například na
Mezinárodní koncert Plzeň – Oděsa s názvem Bílý akát, výroční koncert Souznění Pavly Břínkové a Jana Ježka či na open air projekt Noc
s operou.
A na jaká představení se můžete v rámci předplatného těšit? Ve

OPERA

Fair Lady. Celou nabídku
pak doplní činohra mimo
jiné slavným Čapkovým
dramatem R.U.R nebo jednou z nejslavnějších komedií všech dob Brouk v hlavě s Martinem Stránským
v hlavní dvojroli!
Bojíte se, že nebudete mít
čas na všechna představení zařazená do abonmá?
Abonentku Divadla J. K.
Tyla můžete darovat i půjčit a také ji lze využít jako
jízdenku plzeňského MHD,
vždy hodinu před a hodinu
po představení. Pokud máte pocit, že výběr ze skupin
předplatného je příliš složitý, můžete si nechat poradit v pokladně předprodeje
ve Smetanových sadech 16
či na telefonním čísle +420
378 038 186, nebo si můžete prohlédnout nabídku
předplatného v pohodlí domova na webových stránkách divadla, www.djkt.eu.
Předplatné na rok 2020 je v prodeji od 1. října 2019, rezervace stávajícím předplatitelům platí do 29.
listopadu 2019, od 2. prosince 2019
budou uvolněná místa nabídnutá
novým zájemcům.

PŘEDPLATNÉ 2020

ČINOHRA

KAŽDÝ MÁME
SVOJI ROLI !
MUZIKÁL

www.djkt.eu
facebook.com/djktplzen

BALET

skupinách naleznete osvědčenou
klasiku, nové, moderní tituly i díla, která vznikla přímo pro plzeňské divadlo.
Milovníky opery jistě potěší energická a roztančená Carmen či světová premiéra opery Broučci z pera
uznávaného skladatele Jana Jirás-

ka, balet zaujme velkým klasickým
baletem Korzár a soubor muzikálu
nechá ožít Novou scénu velkolepým
příběhem rakouské císařovny Sisi
v muzikálu Elisabeth a na jaře přivede na totéž jeviště prostořekou
květinářku Lízu Doolittleovou v populárním klasickém muzikálu My

Děkujeme, sousedé!
Letos v listopadu to bude dva roky, co jsme my, Lidušky, otevřely
na Slovanech náš farmářský obchod U Lidušky. Za tu dobu už jsme
stihly mnohé – přilákat zákazníky, najít mezi nimi přátele i zjistit,
co vám nejvíce chutná. Za to vše jsme velmi vděčny. Ale největší
díky vám patří za podporu, které se nám od vás i slovanské
radnice dostávalo a stále dostává během rekonstrukce Slovanské
třídy. Je jasné, že klopýtat přes rozkopaný chodník, nebo
zažívat komplikace spojené s parkováním a městskou dopravou,
chce vedle lásky k dobrému jídlu i sílu a odhodlání. A my vám
za to děkujeme, bez vás bychom tak náročné období nepřečkaly.

Máme vás rády, jste u nás vždy vítáni 
Lidušky z farmářského obchodu u zastávky Liliová
U Lidušky
Slovanská 82, Plzeň
www.obchodulidusky.cz
www.nakupulidusky.cz (nákup online)
tel. 737 406 008
pondělí–pátek 8–18 hod.
sobota 8–12 hod.

Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje
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Moderní a bezpečné oplocení

Šlágr parta dorazila na Šeříkovku
První zářijovou neděli se městský
obvod Slovany ve spolupráci s produkcí TV Šlágr podílel na koncertě kapely Šlágr parta, kterou tvoří oblíbené tváře této televizní lidové stanice. Akce se uskutečnila
v kulturním domě Šeříková a byla beznadějně do posledního místa
vyprodaná.
„Trendem dnešní doby je, že se během roku pořádá řada akcí, které
jsou zaměřené spíše pro mladší publikum, ale na seniory jakoby se trochu zapomínalo. Tímto směrem náš

obvod rozhodně nepůjde. My se naopak pro dříve narozené snažíme vymýšlet neustále nové akce, při kterých by si mohli přijít na své. Jednou
z nich je právě spolupráce s televizí
Šlágr,“ uvedl místostarosta Roman
Andrlík, který se akce zúčastnil a
přítomné obecenstvo osobně přišel
pozdravit.
„Akce byla velmi úspěšná a jistě nebyla poslední. Náš obvod bude s televizí Šlágr ve spolupráci určitě pokračovat,“ ujistil místostarosta Roman Andrlík.

Pro letošní rok jsme mimo běžné provozní opravy v mateřských školách
připravili i kompletní výměnu oplocení největší zahrady ze všech, které u
mateřských škol máme. Jedná se o zahradu u 89. MŠ Habrová 8 v Plzni.
Jediným kritériem výběrového řízení byla cena prací a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti SIVRES, a.s. se sídlem v Plzni s cenou
1,114 mil. Kč. Realizace probíhá od června 2019 s datem ukončení nejpozději do 30. září 2019. Mateřská školka tak dostane nové, funkční, moderní a bezpečné oplocení.

JSME TU STÁLE PRO VÁS
s nabídkou širokého sormentu.
VŠE PRO CYKLISTY - kola, díly, doplňky, servis
Nové modely kol r. 2020 již v prodeji.

HEPOS Cyklocentrum, Slovanská 53, Plzeň
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Nepomucká – rekonstrukce
přinutí vyměnit stromořadí
Na podzim tohoto roku zahájí Vodárna Plzeň a.s. rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Nepomucká v úseku mezi ulicemi Za Vodárnou a Ke Starým valům. V blízkosti kanalizace roste stromořadí třešní pilovitých ´Kanzan´ (Prunus serrulata ´Kanzan´) (22 ks), mezi které
obyvatelé vysadili dvě vrby (Salix
matsudana ´Tortuosa´). Jedná se o
stromy dospělé až stárnoucí, u kterých dochází k zastavování růstu a
odumírání kosterních větví, k tvorbě výmladků. Rozložité koruny, které zasahují do prostoru chodníku a
do komunikace se musí upravovat
řezem, některé zasahují i do vzduš-

Rodák z Koterova slaví světový úspěch

ného vedení. V místech řezu tak dochází k infekcím, ke hnilobám dřeva, k lámání větví. Jejich provozní
bezpečnost se snižuje.
Při rekonstrukci dojde ke střetu s
tímto stromořadím, neboť bylo vysazeno příliš blízko ke kanalizaci a
při její rekonstrukci by byly stromy
poškozeny, či by se mohly vyvrátit.
Proto dojde k jejich kácení.
Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu by se na podzim příštího
roku vysadily zpět nové stromy.
Byly vybrány drobnější okrasné
třešně, které by měly brzy Nepomucké ulici vrátit její po jarní období kvetoucí charakter.

Foto: facebook Radka Šloufa
Čeští reprezentanti v rychlostní kanoistice Radek Šlouf a Josef Dostál
vybojovali na mistrovství světa v Szegedu čtvrté místo a kvaliﬁkovali se
tak na Letní olympijské hry, které se budou konat v japonském Tokiu v
roce 2020.
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany gratuluje k ohromnému úspěchu, děkuje za výbornou reprezentaci a přeje mnoho zdaru do budoucna.

První školní den

Podzimní kurz paličkování pro dospělé
Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13, Plzeň
Každé úterý od 1. 10. do 17. 12. 2019 (mimo 29. 10.)
Národopisné muzeum Plzeňska
Vás co nejsrdečněji zve na podzimní
kurz paličkování pro dospělé. Kurz
je určen začátečníkům, kteří se chtějí seznámit s touto výjimečnou textilní technikou, popř. pro pokročilejší paličkářky / paličkáře, kteří by se
v paličkování rádi zdokonalili. Začátečníci se naučí navíjet paličky a
osvojí si základní paličkovací techniky (paličkování řetízku, pláténko na očka, pláténko pod dva páry,
kroucené páry, háčkování, pláténko kroucené pod dva páry na očka
a mnoho dalšího). Na konci kurzu
si budou moci kurzisté / kurzistky
podle jednoduchých podvinků sami

upaličkovat originální krajkový doplněk. Každému přihlášenému bude
věnována individuální pozornost
zkušené lektorky.
Cena: 750 Kč/os./kurz, 120 Kč/
os./lekce
Bližší informace:
Lenka Raunerová (lektorka kurzu), tel.: 603 525 249, e-mail:
lenka.raunerova@seznam.cz,
web: www.zcm.cz
Michaela Oliberiusová (Národopisné muzeum Plzeňska), tel.: 378
370 206, e-mail:
moliberiusova@zcm.cz,
web: www.uzlik.eu

Místostarostka Eva Trůková přivítala prvňáčky 13. ZŠ Plzeň

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

QR kódy do 1/16 strany
1
/8 strany
¼ strany
½ strany
celá strana

(cca š. 5 cm, v. 3,2cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)

cena inzerátu (bez DPH)

1.000,- Kč
1.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
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Ohňostroj završí oslavy vzniku samostatného státu
Plzeň si jako každý rok připomene
výročí vzniku samostatného československého státu celodenním programem, do kterého se zapojí na tři
desítky kulturních nebo sportovních subjektů a také významných ﬁrem. Prohlídky budov a zajímavých
míst s průvodcem, exkurze, návštěvy zahrad, aktuálních výstav, okružní jízdy historickými vozy veřejné
dopravy, festival pouličního jídla,
sousedské procházky nebo sportovní aktivity mají společné pojítko,
kterým je vstup za symbolických 28
korun nebo zdarma. Akce vyvrcholí
ohňostrojem na náměstí Republiky.
Ještě předtím vyjde z náměstí T. G.
Masaryka Průvod světel, kterému
bude předcházet setkání u Památníku národního osvobození.
V Plzni se stalo tradicí, že v den,
kdy je pozornost České republiky

upřena k výročí vzniku samostatného československého státu, otevírají se dveře historických budov, památek, kulturních zařízení, zahrad,
důležitých podniků nebo sportovních center. Zájemci mají možnost
navštívit všechna muzea, galerie,
obě synagogy, věž katedrály nebo plzeňské kostely. K nim se letos poprvé připojí Korandův sbor, který nabídne prohlídku chrámu s kryptou
a představí i nedávno zrekonstruované varhany z roku 1933.
Prostřednictvím komentovaných
prohlídek se lidé podívají na radnici, do Měšťanské besedy, Loosových
interiérů, do kulturního prostoru
Moving Station, Velkého a Nového
divadla nebo do Biskupského sálu
na plzeňském biskupství. Ukázky
s názvem Střípky z historie peněžnictví v Plzni doprovodí zážitkové

prohlídky budovy České spořitelny
ve Františkánské ulici, kde budou
připraveny také pravé české farmářské hody.
Zajímavý mix rychlého kvalitního jídla bude možné ochutnat v
DEPO2015 při tradiční akci DEPO
Street Food Market.
Rozmanitou programovou nabídku doplní sportovní aktivity v podobě volného bruslení v tréninkové hale zimního stadionu, dopoledního plavání v bazénu na Slovanech
a Lochotíně, turistického pochodu
na rozhlednu Chlum v celkové délce
tras 28 kilometrů nebo speciálního
programu ve středisku Krašovská
Aktivity centrum.
V podvečer se bude konat vzpomínkové setkání u Památníku národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka.

Po něm bude následovat lampionový Průvod světel, který projde trasou po Klatovské třídě na náměstí
Republiky, kde celodenní akci ukončí ohňostroj v barvách trikolóry.
Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu Plzeňských oslav vzniku republiky, je
k dispozici na webových stránkách
města. Rezervaci a prodej vstupenek s omezením počtu maximálně
pro pět osob na jedno vybrané místo umožní od 7. října v 9 hodin portál www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města
Plzně na náměstí Republiky 41. U
některých subjektů, jako je například Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské
muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit
prostřednictvím jejich prodejních
webů a předprodejních míst.

28. 10. 2019
www.plzen.eu

Uzavřou také křižovatku Slovanská – Částkova – Motýlí
Z důvodu pokračování prací na
opravě tramvajové trati na Slovanské třídě bude až do 21. října 2019
k současné úplné uzavírce Slovanské třídy v úseku Částkova – náměstí Milady Horákové uzavřena
i křižovatka Slovanská – Částkova – Motýlí.
V době uzavírky bude odkopána
komunikace v rozsahu křižovatky
ve směru z centra na úroveň minus
1,05 metru od stávajícího povrchu,
provedena sanace podloží, uložena

drenáž a budou provedeny kompletní konstrukční vrstvy vozovky ve
směru z centra. Dále budou odstraněny koleje tramvajové trati ve směru do centra a zaasfaltovány startovací a cílové jámy v ulicích Motýlí a
Částkova, které jsou v současné době provizorně zasypány.
Během uzavírky bude objízdná
trasa obousměrně vedena ulicemi
Koterovská a Jasmínová. Současně budou probíhat práce na tramvajové trati v úseku Částkova – Slad-

kovského ve směru do centra. Od
22. října 2019 bude provoz v křižovatce Slovanská – Částkova – Motýlí obnoven.
Tramvajový provoz linky číslo 1
bude i nadále pokračovat po pravé
koleji ve směru z centra po trase Slovanská třída, náměstí Milady Horákové, Slovanská alej, Koterovská,
Sladkovského a dále do centra.
Práce na opravě tramvajové trati
Slovanské ulice budou kompletně
dokončeny nejdéle v sobotu 30. lis-

topadu. O dva týdny dříve, 16. listopadu, se zcela otevře Slovanská ulice v úseku Částkova – Malostranská
ve směru z centra. Do 30. listopadu
budou probíhat dokončovací práce na tramvajové trati v částečné
uzavírce v úseku Sladkovská – Malostranská.
Rekonstrukce krytu vozovky v
úseku Sladkovského – Malostranská ve směru do centra města pak
proběhne na jaře 2020 a vyžádá si
částečnou uzavírku.
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