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Na druhém reprezentačním plese
obvodu byla předána ocenění
V pátek 17. ledna 2020 se v KD Šeříková uskutečnil 2. reprezentační ples MO Plzeň 2 - Slovany. Večerem návštěvníky provázela hudební skupina Eges a během programu bylo k vidění několik zajímavých vystoupení.

Již ve 20:30 se na parketu objevila taneční skupina Spider
Dance Company s originálním vystoupením inspirovaným
dobou 80. let. Program dále oživil Martin Pfeifer s barmanskou ohnivou show. Později se na scénu dostali hosté plesu
Davide Mattioli a Roman Vojtek. Večerem provázel moderátor Luboš Procházka.

Důležitou součástí večera bylo i předávání cen významným
osobnostem druhého městského obvodu. Ocenění přebrala
z rukou starosty Lumíra Aschenbrennera členka společnosti Post Bellum, spisovatelka, choreografka, dříve redaktorka Markéta Čekanová.

Dále byl vyznamenán kolektiv kuchařek z 51. MŠ v čele s ředitelkou Blankou Linhartovou. MŠ se loni účastnila 2. ročníku soutěže
„Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování“ . Paní kuchařky soutěžily v kategorii „Nejchutnější svačinky v mateřských
školách“ a v této soutěži obsadily 1. místo. Ceny převzaly dámy
od místostarostů Romana Andrlíka a Jana Fluxy.

Slovany jsou ve světě reprezentovány i ve sféře sportu. Radek Šlouf je 25 letý český reprezentant v rychlostní kanoistice, absolvent Sportovního gymnázia v Plzni a především
spolubojovník Josefa Dostála na mistrovství světa v Szegedu, kde se se svým čtvrtým místem kvalifikovali na Letní
olympijské hry, které se budou v letošním roce konat v japonském Tokiu. Radek byl v době konání plesu na soustředění v cizině, proto za něj ocenění z rukou paní místostarostky
Evy Trůkové přišli převzít jeho rodiče.

Výtěžek z plesu věnuje obvod Hospicu svatého Lazara v ulici Sladkovského,
který jej využije na canisterapii.
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Slovo
úvodem
Vážení spoluobčané,
vždy se snažím,
aby obsah tohoto
mého sloupku byl
pozitivní a přinášel vám dobré
zprávy. Ne, že bych se domníval,
že je možné nad těmi špatnými
zavírat oči, spíše proto, že těchto
zpráv se vám dostatek dostane v
jiných tiskovinách, o sociálních
sítích ani nemluvě.
Tím více bych rád přinesl dobré zprávy právě ve svém letošním prvním příspěvku. Cítím
ale potřebu / povinnost vyjádřit se k úmrtí předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery. Tato
smutná zpráva se začátkem letošního roku dotkla nejen politické scény naší republiky, ale i
mě osobně.
Měl jsem tu čest se s Jaroslavem Kuberou posledních více
než pět let setkávat pravidelně.
Kromě podobných názorů na politiku a svět vůbec nás, myslím,
spojoval i obdobný smysl pro humor. A ten byl pravděpodobně
tím, co mu umožňovalo říkat lidem ve svém okolí věci, které by
nejspíš od nikoho jiného nebyli
ochotni vyslechnout, aniž by se
cítili uraženi.
S nadsázkou jsem vždy říkal,
že Jaroslava Kuberu mají rádi i
ti, kteří by jej vzhledem k rozdílným pozicím a názorům vlastně
ani mít rádi neměli.
Jsem přesvědčen, že jeho smysl pro humor a z něj plynoucí tolerantnost k jeho oponentům,
spolu s jeho nepřetržitým a houževnatým bojem za svobodu ve
všech oblastech života, bychom
si měli odnést jako památku na
Jaroslava Kuberu.
Lumír Aschenbrenner
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 28. 1. 2020
ZMO přijalo celkem 11 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2
– Slovany v roce 2020;
- vzalo na vědomí informativní
zprávy:
- Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019,

včetně investic v budovách mateřských škol;
- Investiční akce jiných subjektů
na území MO Plzeň 2 – Slovany v
roce 2020;
- Činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2 – Slovany za období 12/2019
– 01/2020;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
12/2019 – 01/2020;

FC Viktoria Plzeň
řádila na Slovanech

Hvězdy Šlágru opět na Šeříkovce!
Přijede Veselá trojka Pavla Kršky
V neděli 15. 3. 2020
od 15. 30 hodin se
uskuteční v Kulturním domě Šeříková ve spolupráci s
městským obvodem
MO 2 Slovany další
koncert hvězdy TV
Šlágr.
Tentokrát přijede
oblíbená for mace
Veselá trojka Pavla
Kršky. Vstupenky je
možné zakoupit v síti TICKETPORTÁL.
Všichni jsou srdečně zváni.

Prestižní fotbalový turnaj starších
žáků Memoriál Josefa Žaloudka,
který se uskutečnil v polovině ledna
v Městské sportovní hale Lokomotiva v Plzni na Slovanech pod záštitou starosty MO Plzeň 2- Slovany a
senátora Lumíra Aschenbrennera,
ovládl tým FC Viktorie Plzeň. A to
zcela suverénním způsobem.
Červenomodří fotbalisté do patnácti let postupně smetli: SK Petřín,
Most, Příbram, Sokolov, Mladou Boleslav, německý Weiden a na závěr
si smlsli na pražské Spartě při skóre 5:0. S plným počtem bodů a úctyhodným skóre 38:2 na turnaji neměli konkurenci. Nejlepším střelcem turnaje se stal Viktorián Pavel
Hašek, který nastřílel dvanáct branek a potvrdil tak roli kanonýra a
pověst budoucí velké naděje plzeňského fotbalu.
„Musím před kluky smeknout.
Udělali nám velkou radost. Myslím,

že se o budoucnost našeho milovaného klubu nemusíme obávat. Až tihle borci dorostou, má se náš současný největší rival pražská Slavia na
co těšit,“ uvedl spokojeně místostarosta slovanského obvodu Roman
Andrlík, který zápasy osobně sledoval a fandil. Po skončení pak účastníkům turnaje, který se uskutečnil
již pošestnácté, předal ceny.

Výjimečná škola se chystá na další rok

Vedle výuky je předností školy
ozdravný program. Jeho součástí
jsou jóga, masáže a inhalace, který
provádějí speciálně vyškolené vychovatelky. Ve školní družině je k
výběru řada kroužků. Mimořádnému zájmu se těší například vaření.
Není divu, že děti po školní výuce
ani nechtějí chodit domů.
Pracovníci této školy tak dokazují, že vytvořená ﬁlozoﬁe pěti P
hovoří za vše. POHODA v mezilidských vztazích, PROFESIONALITA každého pracovníka, PROGRESIVITA při komplexní péči o žáky, PROSTRŘEDÍ pro žáky a celý
kolektiv školy, POŘÁDEK na každém pracovišti. Předností je však
daleko více.
„Tou největší je malý kolektiv. Třídy mají maximálně 14 žáků. Znamená to, že individuální přístup ke
každému jedinci naše zařízení naplňuje beze zbytku,“ dodává Alice
Kozáková.
(pap)

Již na osmnáctý školní rok se
chystá ojedinělé zařízení v celé České republice – Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň. Jedno z pracovišť najdete
i v městské části Slovany a to v Brojově ulici 14, kde jsou zřízeny třídy
pro první stupeň. „Přijímáme děti
s různými potížemi na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, případně i doporučení odborného lékaře. V letošním
školním roce máme například jednu
třídu speciálně zaměřenou na vady
řeči,“ říká ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková.
Zařízení školy v Brojově ulici připravuje na březen tradiční Dny otevřených dveří.
„Proběhnou u nás 9. 3. a 11. 3.,
vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Rodiče s dítětem mohou naši školu na-

vštívit po předchozí telefonické domluvě individuálně i v jiném termínu. Vše další naleznou i na strán-

kách www.skola-pri-fn-plzen.cz,“
zve úseková vedoucí Mgr. Milomíra Baťková.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
3, 326 00 Plzeň,
IČ: 70940738;

Jednání
RMO dne 18.
12. 2019
RMO přijala celkem 9
usnesení, z
nichž vybírám:
- poskytla
předchozí souhlas s přijetím
ﬁnančního daru
ve výši 190.473,Kč na realizaci projektu z Nadačního fondu „Zelený poklad“ do vlastnictví 23. mateřské školy, Topolová

Lumír Aschenbrenner,
starosta
MO Plzeň 2-Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

schválila rozpočet mateřských škol na
rok 2020 a jejich střednědobé výhledy
rozpočtu na
období 20212023;

- souhlasila s trvalým zakrytím
průtahu silnice I/20 ve směru jižně od křížení s železniční tratí, a

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.

to v konﬁguraci dvou oddělených tunelů
s krátkým zářezem mezi nimi nebo s realizací takových
opatření, která
podstatně omezí negativní vliRoman Andrlík,
vy této stavby
místostarosta
na okolí a souMO Plzeň 2-Slovany
časně požádal a náměstka
primátora města Plzně pro oblast
dopravy o podporu při projednávání tohoto požadavku s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR a o prověření jeho
technické a ﬁnanční způsobilosti;
Jednání RMO dne 20. 1. 2020
RMO přijala celkem 13 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila použití investičního
fondu 89. mateřské školy, Habrová
8, 326 00 Plzeň, IČ: 70940690, ve výši
48.963,- Kč, na pořízení myčky nádobí od ﬁrmy GASTRO SERVIS Plzeň
s.r.o., Chotíkov 35, 330 17 Chotíkov,
IČ: 29083141;
- schválila použití investičního
fondu 23. mateřské školy, Topolová

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany

3, 326 00 Plzeň,
IČ: 70940738, ve
výši 85.603,87
Kč, na pořízení interaktivní
tabule od firmy PROFIMEDIA s.r.o., Spojenců 18, 746
01 Opava, IČ:
41032098;

- s ch vá l i l a
vyhlášení dotačních programů v roce 2020:
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,
- Dotační program pro oblast
sportu;
- schválila podání žádosti o poskytnutí ﬁnančních prostředků z
Fondu životního prostředí města
Plzně na rok 2020 na projektovou dokumentaci „Budova ÚMO P2 – zelená střecha“ ve výši 200.000,- Kč;

V Plzni se rodí více dětí, ale sňatků ubývá

IZS:

112

Policie:

158

pouhých 76 dětí. Můžeme tedy říct,
že baby boom v západočeské metropoli pokračuje,“ uvedl místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Ing.
Stanislav Šec.
Z celkem 4 162 novorozeňat bylo
1 986 dívek, 2 176 chlapců a 63 párů
dvojčat. Žebříčky oblíbených jmen
se, jak už je zvykem, v základech neotřásly. Dívčím jménům stále vévodí
Anna, Eliška, Natálie a Tereza, do
popředí se ale vyšplhaly Lucie a Soﬁe a sesadily tak Viktorii a Emu.
Mezi chlapci opět zvítězili Jakub a
Jan, v těsném závěsu zůstávají stálice Tomáš, Matyáš, Vojtěch a Filip.
V rodných listech bylo loni zapsáno i několik ojedinělých jmen, například dívky Colette, Aimée či Feria a chlapci Káleb, Odysseas nebo Avdai.

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku

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

Oddělení matriky Úřadu městského obvodu Plzeň 3 vydalo statistické výsledky za rok 2019, které zahrnují kompletní údaje pro město Plzeň.
Za rok 2019 bylo uzavřeno 649 sňatků, což je v posledním desetiletí
druhé nejnižší číslo. Naposledy bylo obdobně málo uzavřených manželství v roce 2014. Registrovaných
partnerství uzavřelo v loňském roce 14 párů.
„V roce 2010 to bylo naposledy, kdy
se v Plzni narodilo více jak čtyři tisíce dětí, bylo jich přesně 4 183. V dalších letech toto číslo výrazně kleslo a průměrný počet narozených dětí se pohyboval kolem 3 800. Až v roce 2018 se v Plzni hranice čtyř tisíc
opět zlomila, na svět ten rok přišlo
4 238 dětí. A loni tento údaj klesl o

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.
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Předvánoční akce na Slovanech
Rozsvícení vánočního stromu

Občané mohli navštívit množství předvánočních akcí, které na Slovanech
uskutečnily během adventního období. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhlo tradičně na první adventní neděli dne 1. 12. 2019 v 17 hodin.
Čas před rozsvícením zpříjemnily pěvecké sbory Jéčko a J-Voices pod vedením Jaro Smejkala. Dále vystoupil žesťový soubor ZUŠ Chválenická, folklórní soubor Meteláček a Taneční Akademie Plzeň. Akce se zúčastnil také místostarosta Jan Fluxa a místostarostka Eva Trůková. Za podporu této akce
děkuje obvod společnosti ČEZ a. s.

Adventní zpívání na Slovanech

Již od 2. prosince 2019 bylo připraveno i pravidelné Adventní zpívání, při
kterém vystoupily dětské pěvecké sbory ze ZŠ a MŠ na Slovanech. Zpívalo
se před vánočním stromem u radnice Slovany a v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Ve středu dne 18. prosince od 18 hodin bylo
přichystáno Tradiční zpívání koled s Českým rozhlasem před radnicí.

Vánoční trh

Jaký bude rok 2020
v Měšťanské besedě?
Hned v lednu začne v Měšťanské
besedě koncertní šňůra českých hudebních osobností. Dekádu spolupráce tu oslaví Vojtěch Dyk s brněnským B-Side Bandem, 50 let
v country skupina Poutníci, životní jubileum zase Věra Martinová.
Hudební tvorbu Petra Hapky připomene koncert písní, které napsal
pro Hanu Hegerovou nebo ve spolupráci s Michalem Horáčkem, a
své nové album tady představí nejpopulárnější česká zpěvačka Lucie Bílá. Cyklus Má Vlast Bedřicha Smetany
zazní v Měšťanské besedě
netradičně v
klavírní úpravě, čtyřručně
v podání vynikajících klavíristů Renaty a Igora Ardaševových. Trampská skupina Hop Trop vystoupí s orchestrem Karla Bečváře, Hana a Petr
Ulrychovi zase na jednom koncertě hned se třemi formacemi Javorů. Hudebními událostmi roku budou bezpochyby recitál sólisty Metropolitní opery v New Yorku Adama Plachetky a jedinečný koncert
předního interpreta středověké duchovní hudby, souboru Schola Gregoriana Pragensis společně s violoncellistou Jiřím Bártou, který
patří ke špičce ve svém oboru.
Vizi budoucnosti divákům Měšťanské besedy ukáže Jaroslav Dušek jako představitel několika postav a zároveň režisér divadelní
hry Sláva strojů a měst. Děti i ro-

Informace pro žadatele o dotace
Usnesením Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 7/2020 ze dne
23. 1. 2020 bylo schváleno vyhlášení dotačních programů v roce 2020
pro oblast sociální, oblast výchovy,
vzdělávání a kultury, oblast bezpečnosti, oblast životního prostředí, oblast podpory památkových objektů
a oblast sportu.
Úplné znění vyhlášených dotačních programů včetně formuláře
žádosti najdete na
http://umo2.plzen.eu/ (granty a dotace), nebo je k dispozici na adre-

Změna názvu ulice
Nakoupit si originální vánoční dekorace mohli občané na Vánočním charitativním trhu v Koterově. Konal se již po šesté a pro tuto příležitost si nachystaly dětské pěvecké a taneční soubory speciální vánoční vystoupení.
Trh se uskutečnil v místní sokolovně a navštívila ho i místostarostka Eva
Trůková, která podpořila akci zakoupením výrobků.

diče se pobaví u patálií malého Mikuláše v podání Matouše Rumla a
party jeho kamarádů. Do soukromí
českých umělců nechá nahlédnout
Ondřej Sokol ve své stand-up comedy Celebrity. Divadlo Sklep přijede zahrát novou Besídku pro velký úspěch u diváků hned dvakrát.
O Polibek půjde v něžné a hluboké
komedii s Annou Šiškovou
a Bohumilem Kleplem. Na divadelních prknech se v Měšťanské besedě představí také hry známé díky
svému ﬁlmovému zpracování. Světáci nás v oblíbeném příběhu vezmou na
lekci společenského chování, po níž se seznámí s trojicí
dam. Kultovní francouzskou komedii Veselé Velikonoce v Plzni představí Martin Hofmann v hlavní roli
nenapravitelného sukničkáře, kterého si ve ﬁlmu zahrál Jean-Paul
Belmondo.
Nejen plesová sezóna přinese do
Měšťanské besedy tanec. Mimořádné taneční výkony předvedou tanečníci tangové akademie včetně
herečky Anny Polívkové a Michala
Kurtiše, kteří se svým tangem vyhráli jednu z řad soutěže Stardance.
Taneční obrazy Misterio del ángel
– Tango argentino doplní živou
hudbou Escualo Quintet. Do Besedy se vrátí také irská taneční show,
tentokrát s romantickým příběhem
nazvaným Rytmus v srdci, kterou
přiveze taneční soubor Merlin.

Na žádost SK PLZEŇ 1894 z.s.,
rozhodlo Zastupitelstvo MO Plzeň 2-Slovany usnesením č. 54/19
ze dne 3. 12. 2019 o přejmenování
ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka.

se ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, odbor ekonomický a poplatkový, č. dveří 204,
II. patro.
Termín pro odevzdání žádostí
je od 27. 2. do 17. 3. 2020.
Žádosti o dotace na účel, který
není cílem vyhlášených dotačních
programů (tzv. individuální dotace),
lze podat na příslušném formuláři
během roku 2020 i mimo výše uvedený termín.

Tímto způsobem hodlá klub
vzdát hold a připomenout nejlepšího střelce klubu, který
se počtem nastřílených prvoligových gólů výrazně zapsal
nejen do historie klubu, ale i
do Klubu ligových kanonýrů,
kde v současné době zaujímá
4. místo.
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Zelená střecha na slovanském paneláku
Majitelé bytů ze čtyř paneláků
v Plzni v Krejčíkově ulici se dohodli a připravili projekt ozelenění střech svých domů. Jako vůbec
první plzeňské společenství vlastníků jednotek tak chtějí být nejen
příkladem pro ostatní. Od vegetační střechy o ploše více než 600 metrů čtverečních si slibují to, že lépe
zadrží a omezí odtok srážkové vody, zlepší mikroklima lokality, sníží prašnost. Obyvatelé také chtějí
začít střechu plně využívat k relaxaci a odpočinku. Město Plzeň jim
na projekt přispěje částkou 615 tisíc korun.
„Více než polovinu plochy bude tvořit plnohodnotný travní porost, zbytek pak suchomilná vegetace. Část
zbývající plochy střechy bude pokry-

ta kačírkem a umožní tak další prorůstání zeleně. Poslední část, zhruba
300 metrů čtverečních, pokryje dlažba na terčích, umožňující pohodlný
pobyt obyvatel domu. S přidělením
dotace z Fondu životního prostředí
města Plzně souhlasili zastupitelé,“
přiblížil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Zelená střecha je podle jeho
slov moderním a funkčním způsobem izolace, v Plzni bude vůbec první takto realizovanou střechou na
panelové zástavbě.
„Věříme, že se podobný přístup k
rekonstrukci střech panelových domů stane standardem. Podle původního projektu z roku 1963 byla naše
střecha projektovaná jako pobytová, ale nikdy k tomu účelu neslouži-

Počítačový kurz
pro seniory
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
společně s Centrem robotiky zvou seniory na bezplatný počítačový kurz
„PC naplno“, který se uskuteční od
26. 3. do 11. 6. 2020.
„Celkem bude připraveno 12 lekcí,
konat se budou každý čtvrtek od 13,00
do 14,30 hodin v Centru robotiky, Cukrovarská 23, Plzeň. Kapacita kurzu
je standardně 10 osob,“ upřesnil starosta Lumír Aschenbrenner.
Kurz je určen seniorům, kteří se
chtějí naučit základním dovednostem užívání počítače. Přihlásit se
mohou zejména ti, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati na kurz v
termínu konání od 14. 2. 2020.
Zájemci se mohou zapsat na Úřadu městského obvodu Plzeň 2 (Koterovská třída č. 83, Plzeň) nebo telefonicky (378 031 112).

la. Navíc nevhodným zateplením z
roku 1999 byl na ni i omezen vstup,“
uvedlo společenství ve své žádosti
o dotaci. Při plánování nové rekonstrukce tak vznikl nápad na zelenou střechu.
První etapa projektu odstartovala v červnu 2019. V současné době
probíhají demoliční práce, nové
zateplení, hydroizolace a další stavební úpravy. Tuto etapu si společenství vlastníků hradí z vlastních
prostředků. Ve druhé etapě rekonstrukce, která začne na jaře letošního roku, bude vybudována zelená
střecha. Celkové náklady na první
i druhou etapu rekonstrukce jsou
vyčísleny na zhruba 6, 9 milionu
korun. Z dotace bude hrazeno pouze ozelenění střechy.

Město podpořilo
publikaci
Rok v Alpinu
Spolek Alpinum klub Plzeň
obdrží od města dotaci 50 tisíc korun na vydání publikace
Rok v Alpinu,
která by měla
do jisté míry vyplnit mezeru na
knižním trhu v alpinkářské literatuře. Udělení dotace, která tvoří zhruba polovinu nákladů na vydání knihy, schválili zastupitelé.
Spolek obdrží ﬁnanční prostředky
z Fondu životního prostředí města Plzně.
Obrazové alpinkářské knihy vydávané poslední dobou postrádají
praktické návody a rady. Publikace Rok v Alpinu chce na rozdíl od
nich tuto mezeru vyplnit. Čtenáři
se v ní dozvědí mimo jiné o výsevových a sadbových substrátech, informace o nových kultivarech zajímavých rostlin, o stavbě skalky a
mnoho dalších užitečných rad.
„Kniha by se měla také dotknout
aktuálních témat, a to jsou zelené střechy a otázek kolem ochrany
rostlin. Nezanedbatelná bude i výchova k ochraně životního prostředí,“ uvedl náměstek primátora pro
dopravu a životní prostředí Michal
Vozobule.
Spolek vydal podobnou publikaci v roce 1982 nákladem 7000 výtisků. V roce 2015 vydal k 55. výročí
svého založení rozšířenou publikaci, ale z ﬁnančních důvodů pouze v digitální podobě na CD. Letos
spolek slaví 60. výročí od založení.
Při této příležitosti chce vydat nové aktualizované vydání v tištěné
formě. Publikace v nákladu 500 výtisků by měla vyjít v červenci letošního roku.

Úøad mìstského obvodu Plzeò 2 - Slovany

V

Vydavatelství Miloslav Krist a Vlasta Nosková

Vás zvou na køest knihy
básníøky Hany Gerzanicové

zpomínky míst

2. vydání

ve ètvrtek 20. února 2020 v 15.30 hod.

v pøednáškové síni ÚMO Plzeò 2 - Slovany, Koterovská 83

VY D A VAT E L S T V Í
M I LO S LAV K R I S T

PLZEÒ

Poøadem provází paní Vlasta Nosková a PhDr. Marta Ulrychová, o pøípravì
knihy promluví vydavatel Miloslav Krist, nebude chybìt prezentace poezie
samotnou autorkou a autogramiáda. Hudební doprovod: na harfu zahraje
Karolína Smolková, žákynì Základní umìlecké školy Bedøicha Smetany v Plzni.
Akce se koná pod záštitou starosty MO 2 a senátora Ing. Lumíra Aschenbrennera.
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Po roce opět na Slovanech uklidíme Česko
Rok je za námi a opět se chystá akce „Ukliďme Česko“ – na Slovanech.
Sraz je v sobotu 4. dubna v devět hodin ráno na konečné zastávce tramvaje číslo jedna.
„Uklidíme svahy sopky Homolky,
Plzeňskou cestu, údolí řeky Úhlavy,
vodárenskou oblast a Škoda Park,“
nastínil plán místostarosta Roman
Andrlík, kterého těší, že přesto, že
je akce dobrovolná, každým rokem
se do ní zapojuje stále více lidí. „Loni nás bylo šestadvacet, tak uvidíme,
kolik se nás sejde letos. Lidé všech věků a pohlaví, kočárky i domácí mazlíčci jsou samozřejmě jako vždy vítáni. Vše potřebné jako rukavice a pytle k úklidu budou zajištěny. Na cestu
od nás každý dostane občerstvení a
po skončení pozvání na dobrý oběd,“
dodal Andrlík.

„Nezachráníme sice koaly a klokany, ale třeba naše domácí mazlíčky od střepů v tlapkách, ptactvo
od nedopalků v žaludku, děti od injekčních stříkaček, vodní zdroje od
pneumatik a kovů, zvěř od igelitových sáčků a drátů, přírodu od všeho, co do ní nezodpovědní lidé odhazují... To jsou totiž nejčastější nálezy z našich pravidelných úklidů.
Pomozte i vy aktivně naší přírodě a
budoucnosti. Těšíme se na všechny,
kterým není naše životní prostředí a
okolí lhostejné,“ prozradil za pořádající tým ExperienCZE tým Martin Moravec.

Stromy i v zimě dál pomáhají

Nová povinnost
držitelů psů

V našich zeměpisných šířkách
přecházejí stromy do vegetačního
klidu, zjednodušeně řečeno – zimního spánku. Kdo umí, shodí na podzim listy, stromy ukončí fotosyntézu. Obsah vody ve dřevě a kůře se
sníží na polovinu, aby se předešlo
poškození mrazem.
V této době však stromy stále
plní některé své funkce, jsou například útočištěm pro ptáky, hmyz
i drobné savce. Některé stromy nám
přes zimu ukazují, že bez listů nejsou na své kráse o nic ochuzeni –
břízám překrásně září bílé kmeny, vrby jsou cenné svými žlutými
větvemi nebo oranžovými letorosty, olše zase obohacují pestrost přírody svými ﬁalovými jehnědami.
V zimě vynikne mnohem víc než v
době vegetace tvar některých kultivarů dřevin – například sloupovi-

Na akci se prosím z důvodu stále
většího zájmu registrujte na
https://www.UklidmeCesko.cz/
event/24371/

tých habrů nebo kulovitých korun
třešní. Stromy dál v zimě pomáhají za snížené viditelnosti orientaci
a v neposlední řadě alejové stromy
přinášejí do ulic harmonii.
Obdobné je to s keři – ptačí zpěv
se ozývá nejčastěji z hustých keřových porostů. Ve zbytcích opadaných listů pod stromy a keři přečkávají svůj zimní spánek ježci. Pestré jsou v zimě obzvlášť různé druhy svíd, které mají větvičky karmínové či zlatožluté, v kombinaci
jsou skutečným skvostem zahrad i
veřejného prostoru.
Doufejme, že tolik potřebná vláha přijde alespoň koncem zimy, aby
se v brzkém jaře mohly dřeviny s
proudící mízou plně rozvinout.
Za odbor životního prostředí
Nina Myslíková

Foto z roku 2019 – V případě, že nespadne dostatek zimních srážek (sníh,
déšť), budeme se se suchem v období
vegetace potýkat ještě více

Parkování před základní školou
V poslední době přijala městská policie na Slovanech několik stížností na porušování dopravních předpisů u 25. ZŠ ve Chválenické ulici a ul.
U Školky. Týkají se nedovoleného stání vozidel na
chodníku u hlavního vchodu školy a podél zálivu
pro vystoupení/nastoupení dětí, označeného dopravní značkou „K+R“. Podle stěžovatelů i našich
dosavadních zjištění se těchto přestupků dopouštějí rodiče žáků, kteří své děti ráno vozí do školy, nebo je odpoledne vyzvedávají. Podle došlých
oznámení jsou jízdou vozidel po chodníku ohrožovány zejména procházející děti.
Smyslem naší práce není represe, okamžité
ukládání pokut. Volíme spíše prevenci a v tomto
smyslu také strážníci ke škole dochází a rodičům
– řidičům vzniklý problém vysvětlují. O informování rodičů byla též požádána ředitelka školy.
Městská policie Plzeň
V příštím čísle informačního Zpravodaje představí MO Plzeň 2 - Slovany návrh studie, který
má dopravní situaci před 25. ZŠ zlepšit.

Upozorňujeme držitele psů na
novou povinnost vyplývající z
obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2019,
která stanovuje chovatelům psů
od 1. 1. 2020 povinnost přihlásit
trvale označené psy čipem do
evidence označených psů a jejich chovatelů.
Chovatelem psa je každá fyzická
nebo právnická osoba, která drží nebo chová psa trvale nebo dočasně. Povinnost přihlásit psa do
evidence se vztahuje na všechny
chovatele psů chovaných na území města Plzně, s výjimkou chovatelů, jejichž psi se na území města
Plzně zdržují po dobu kratší než 90
dnů. Chovatel psa chovaného na
území města Plzně je povinen přihlásit se do evidence do 30 dnů ode
dne označení psa čipem nebo do 30
dnů ode dne, kdy se stal na území
města Plzně chovatelem psa takto
označeného.

Evidenci vedou úřady městských
obvodů příslušné podle místa pobytu nebo sídla chovatele psa. Na našem ÚMO Plzeň 2 – Slovany kancelář č. 221.
Od 1. 2. 2020 došlo ke změně
poplatku u druhého psa u poplatníka staršího 65 let na částku 200,- Kč. Ostatní sazby a úlevy zůstávají podle stávající platné vyhlášky.
Ing. Miroslav Němec, EaP
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Umísťování velkokapacitních kontejnerů
v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2020
Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro odkládání objemných odpadů,
neodkládá se biologicky rozložitelný odpad
Termíny svozů: NEDĚLE 15. března, 17. května, 19. července, 20. září, 15. listopadu

Termíny svozů: NEDĚLE 22. března, 24. května, 26. července, 27. září, 22. listopadu

Stanovištvelkokapacitníhokontejneru.1
Šeíková(ufotbal.stadionu)
Hradišt(zakonenouMHD)
NaVyhlídce(Božkov)
Hluboká(upotravin)
Stednícesta(kižovatkasKarafiátovou)
Jiráskovonám.(bývalátonatrolejbus)
apkovonám.(vjezdkbývaléporodnici)

Stanovištvelkokapacitníhokontejneru.2
PodChalupami(Koterov)
UJezu(Božkov)
Sladovnická(zJiráskovyulice)
Sporná(Plze skácesta)
DoZámostí(autosalonHyundai)
TáborskáxÚslavská(halaLOKO)

Hodinapistavení
8:009:00hod.
9:10–10:10hod.
10:20–11:20hod.
12:20–13:20hod.
13:30–14:30hod.
14:40–15:40hod.
15:50–16:50hod.

Hodinapistavení
8:009:00hod.
9:10–10:10hod.
10:20–11:20hod.
12:20–13:20hod.
13:30–14:30hod.
14:40–15:40hod.

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

Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro svozy biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00 hodin,
v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu

Plze2Slovany

sudý týden

pondlí

Vyšehrad
Slovany
Hradišt
Bruná
echurov

VelenickáxJená
Srázná
UHamruxNaRycht
DoZámostí(Hyunday)
MeziPlotyxSpolená

pondlí
pondlí
pondlí
pondlí
pondlí

Plze2Slovany

S
S
S
S
S
lichý týden

pondlí

Božkov
Slovany
echurov
Koterov

Božkovskénám.
PlzeskácestaxSporná
St ednícestaxKarafiátová
PodChalupami

pondlí
pondlí
pondlí
pondlí

L
L
L
L

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

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady
msíc

den

kvten
kvten
erven
erven
ervenec
ervenec
srpen
srpen
záí
záí
íjen
íjen

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

datum

aspistavení
8:0010:00
3.5.2020 Božkovskénám.
10.5.2020 VelenickáxJená
7.6.2020 Stednícesta
14.6.2020 DoZámostí
5.7.2020 Jiráskovonám.
12.7.2020 Srázná
2.8.2020 MeziPloty
9.8.2020 PodChalupami
6.9.2020 UHamruxNaRycht
13.9.2020 Plze skácesta
4.10.2020 Božkovskénám.
11.10.2020 VelenickáxJená

10:3012:30
Jiráskovonám.
Srázná
PodChalupami
MeziPloty
Plze skácesta
UHamruxNaRycht
VelenickáxJená
Božkovskénám.
DoZámostí
Stednícesta
Jiráskovonám.
Srázná

13:0015:00
Plze skácesta
UHamruxNaRycht
Božkovskénám.
VelenickáxJená
Stednícesta
DoZámostí
Srázná
Jiráskovonám.
MeziPloty
PodChalupami
Plze skácesta
UHamruxNaRycht

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz
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Adventní věnec z hvězdičkových perníčků
V listopadu 2019 byla naše školka oslovena paní Markétou Antošovou z Turistického informačního centra města Plzně, zda by se nezúčastnila
soutěže na téma „Nejoriginálnější adventní věnec“. Jednalo se o soutěž s adventním námětem
v rámci akce „Vánoční pošta“ a všechny výrobky zaslané do soutěže byly k vidění v mázhausu
plzeňské radnice po dobu několika týdnů. Tam
také každý návštěvník mohl dát svůj hlas jednomu z vystavených věnců a rozhodnout tak o nejoriginálnějším z nich.
Z naší školky se zúčastnilo všech pět tříd (od
těch nejmenších až po předškoláky). Každá dala do svého projektu celé své srdce a pustila se
do práce s vervou. Výsledkem bylo pět zcela odlišných výrobků. K vidění byl sladký věnec od
našich nejmenších dětiček. Ty zvolily věnec ozdobený po celém svém povrchu bonbony (BonPari a medvídky), další věnec byl také k nakousnutí, neboť ho děti ze třídy Cvrčků vlastnoručně vyrobily z perníčků. Také svíčky byly perníčkové. Tento věnec nakonec vyhrál nádherné
druhé místo.

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.
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vyplnitaníže
otištěný
21.04.,
09.06.,
10.11.
2020tiskopis 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*

Mgr. Lenka Špinková,
5. MŠ Plzeň

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 2020
se Plzeň,
budou konat ve dnech
PlzeňMO
2 –Plzeň
Slovany,
Koterovská
83,
26.02., 25.03., 29.04.,či30.09.,
21.10. a 25.11.2020
blahopřání
v rodině. od 16 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:

Dalším věncem byl netradiční věnec vyrobený z dřevěných kolíčků na prádlo, doplněný malinkými dekorativními kolíčky, vkusně doladěný červenými mašličkami. Věnec
neměl kruhový tvar, ale tvar vlny, a právem
vyhrál krásné třetí místo, které dětem ze
třídy Čmeláků zaslouženě patřilo.
Třída Berušky složená převážně z předškoláků se rozhodla pro věnec z přírodnin.
Věnec měl své adventní svíčky naaranžovány ve skleničkách a kolem dokola byla
spousta přírodnin, což působilo nádherným přirozeným dojmem.
Třída Motýlů zase vsadila na bílou klasiku a věnec vypadal doslova jako zasněžený, k vidění na něm byl dokonce i lední
medvěd. Všem třídám se práce podařila,
děti projevily týmového ducha a společnou práci za pomoci paní učitelek si doopravdy užily.

...............……………………………………..

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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Nabídka zájezdů pro důchodce s trvalým pobytem
na území MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2020
1. ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA, BECHYNĚ
Historie zámku Červená Lhota, který si každý pamatuje pro jeho neobvyklou červenou barvu, sahá až do poloviny 14. století. Zámek často
vyhledávají ﬁlmaři pro jeho atraktivní vzhled, vodní příkop a zámecký
park. Navštívíme zámecké interiéry, které jsou v původní podobě, jak je
zanechali poslední majitelé knížata Schönburg-Hartenstein. Součástí prohlídky je hostinský pokoj, Dittersův salonek, hostinská ložnice, toaletní
pokoj, vězeňský pokoj, pracovna, jídelna atd. Místnosti jsou zařízeny výhradně autentickým mobiliářem, mezi nímž je i několik uměleckých děl.
Při prohlídce máte dojem, že majitel odešel z pokoje před několika okamžiky. Bechyně je město v okrese Tábor v Jihočeském kraji, 19 km jihozápadně od Tábora na soutoku Smutné a Lužnice. Žije zde 5097 obyvatel.
Město je známo výrobou keramiky a lázněmi. Zachovalé historické jádro
města představuje od roku 1990 jednu z nejhodnotnějších městských památkových zón v Čechách, pěšky projdeme památkovou zónu, kde se seznámíme s historií města a významnými objekty.
Termín: 06.05. 2020
Cena: 375,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 06.00 hod., návrat do 18.30 hod.

3. PRAHA – LETIŠTĚ V. HAVLA A EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI
Vydáme se na exkurzi Letiště Václava Havla, největšího letiště v ČR. Navštívíme trasu č. 2, která zahrnuje prohlídku exteriérů letiště a Záchranné požární stanice. Čekají nás letadla na „ranweji“, provoz na ploše i jedinečná záchranná technika v krátké návštěvě nejmodernější požární
stanice v ČR. Zhlédneme odbavení letadel před startem i po přistání, navádění letadel na stání. Následovat bude exkurze v České televizi, kde
nahlédneme do zákulisí některého z pořadů, dále shlédneme informační
ﬁlm a na závěr galerii České televize, kde probíhají výstavy, případně si
zakoupíme nějaký suvenýr.
Termín: 22.06.2020
Cena: 260,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 07.00 hod., návrat do 18.00 hod.
4. NOVÁ BYSTŘICE, JINDŘICHŮV HRADEC
Zastavíme se v Nové Bystřici, která leží v blízkosti státních hranic s
Rakouskem a necelé 2 km od města je hraniční přechod. Historické centrum bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Stálá muzejní expozice je rozdělena do 2 částí. V přízemí budovy je autenticky zařízená
dopravní kancelář z 1. republiky. Seznámíme se s historií jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek. Na kusé koleji vedle výtopny, kde
je druhá část expozice, je zpřístupněna dieselová lokomotiva T 47 020.
Odtud pojedeme vlakem 33 km, cca 1,5 hodiny do Jindřichova Hradce.
Projdeme si obnovené historické centrum, které obdivují čeští i zahraniční návštěvníci. Je zde spousta lákadel k příjemnému posezení a nakoupení suvenýrů.
Termín: 09.09.2020
Cena: 345,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 06.00 hod., návrat do 18.30 hod.
5. MODRAVA ANEB PO STOPÁCH OBLÍBENÉHO SERIÁLU
V televizi sledují jednotlivé díly Policie Modrava třeba i dva miliony lidí.
Pojeďte se s bývalým tiskovým mluvčím Národního parku Šumava podívat
na místa, která zatím znáte jen z obrazovek. Nakoupíme si ve známém obchodě s potravinami na Srní, prohlédneme si budovu policejní stanice v
Kašperských Horách. Podíváme se do kempu v Anníně a exkluzivně pro
vás budou připraveni vypovídat klíčoví tvůrci seriálu i znalci Modravy.
Na tenhle výlet jen tak nezapomenete!
Termín: 23.09.2020
Cena: 325,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 08.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Červená Lhota
Foto: pixabay

2. NYMBURK – EXKURZE V PIVOVARU A PLAVBA LODÍ
Během zájezdu se uskuteční exkurze v Pivovaru Nymburk (po stopách
Bohumila Hrabala), který byl založen v roce 1895 a první várka piva byla v nově postaveném pivovaře uvařena 19. března 1898. Po exkurzi v pivovaru proběhne prohlídka centra města, které je městskou památkovou zónou (gotický kostel svatého Jiljí, renesanční radnice, zbytky městských hradeb). Po obědě bude následovat projížďka lodí Král Jiří z Poděbrad po Labi. Jedná se o hodinovou plavbu lodí k soutoku řeky Labe s řekou Cidlinou.
Termín: 27.05. 2020
Cena: 380,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.
Odjezd: 07.00 hod., návrat do 18.00 hod.

6. VÁNOCE U SOUSEDŮ: NĚMECKÉ BENÁTKY S PERLOU JIŽNÍCH ČECH
Spatříme jedno z nejkrásnějších měst Bavorska a celého Německa, a
ještě v adventním hávu – Passau. Na soutoku tří řek uzříme například
podtunelovaný středověký hrad, největší chrámové varhany na světě, dóm svatého Štěpána či přístaviště dálkových lodí na místě původní římské pevnosti. Po návštěvě pasovských vánočních promenád s trhy otevřeme další etapu naší cesty – lasturu s pomyslnou perlou jižních
Čech, kterou je Český Krumlov. Otevřeme lasturu od Plášťového mostu,
přehlédneme město z Jelení lávky, projdeme druhým největším hradním komplexem v Čechách, zažijeme pravou vánoční atmosféru středověké obchodní osady.
Termín: 02.12.2020
Cena: 394,- Kč včetně vstupů, bez doplňkového cestovního pojištění (doporučujeme uzavřít). Nebude zajištěn společný oběd. Doporučené kapesné 10-20 EUR.
Odjezd: 07.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 02.03.2020 na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, první den v kanceláři č. 112,
I. patro a v následujících dnech v kanceláři č. 113, I. patro. Zde získáte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech. Přihlášky
zájemců o zájezd doručené před 02.03.2020 budou automaticky zařazeny mezi náhradníky.
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Senior Akademie na Slovanech opět zahájena
V polovině ledna byla pro občany
našeho obvodu slavnostně zahájena
PLZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE.
Jedná se o pravidelnou akci, kterou
ÚMO-P2 Slovany ve spolupráci s
Městskou policií Plzeň organizuje.
Pro seniory je postupně připraveno
deset přednášek a pět exkurzí. Navštíví například Útulek pro zvířata
v nouzi, operační oddělení Městské
policie Plzeň, Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje, zpestřením
pak bude prohlídka Českého rozhlasu Plzeň.
„Letos zahajujeme již pátý ročník
Plzeňské Senior Akademie. Zvyšu-

jící se zájem ze strany seniorů nám
dává zpětnou vazbu o tom, že je připravený program, ať už teoretický či
praktický, pro ně opravdu zajímavý,“ říká místostarostka druhého
městského obvodu Eva Trůková.
První seminář, který byl zaměřen
na činnost Městské policie Plzeň,
už proběhl a za slovanskou radnici
přišli účastníky přivítat místostarosta Roman Andrlík a místostarostka Eva Trůková.
„Seznámil jsem účastníky nejen
se současnými problémy, s nimiž se
strážníci často potýkají, ale také s celou historií městské policie. Upozor-

nil jsem mimo jiné na problematiku
bezdomovectví a dopravy. Lidé si stěžovali hlavně na problémy s vraky,
které zabírají cenná parkovací místa. Kvůli současné deﬁnici toho, co
je to vrak, není jednoduché vozidla
z ulic odstraňovat. Seniorům jsem
vysvětlil možnost, která se dá v současné době aplikovat. Novela silničního zákona by měla pomoci, aby tato věc byla jednodušší. Například za
vrak novela považuje vůz s minimálně šest měsíců propadlou technickou
kontrolou. Novela zákona by měla

pomoci dostávat nepojízdná auta z
ulic rychleji a na náklady vlastníka,“ popsal velitel Městské policie
Mgr. Marek Šilhan, který se zhostil první přednášky.
„Jsem velmi rád, že stejně jako v
posledních letech i letos jsme pro naše seniory ve spolupráci s Městskou
policií mohli tuto akci připravit. Naši spoluobčané se tak opět dozví řadu cenných informací, které se jim v
běžném životě mohou hodit,“ uvedl
místostarosta druhého městského
obvodu Roman Andrlík.

Nenabízíme finanční službu, nabízíme radost ze života
- časté otázky o Rentě z nemovitosti
Když se s našimi potenciálními klienty bavíme o možnostech poskytnu Renty z nemovitos,
setkáváme se s mnoha otázkami. Na ty nejčastější naleznete odpovědi v následujícím textu.
Kolik dostanu peněz a na jakých údajích je kalkulace založena?
Výše konkrétní částky se odvíjí od následujících parametrů:
1. Od vašeho věku, případně od věku mladšího z manželů (pokud jste manželský pár). Čím jste starší, m je vyplacená částka vyšší.
2. Od odhadované ceny vaší nemovitos. Čím vyšší je odhadovaná cena nemovitos, m vyšší je vyplacená částka.
Existuje riziko, že o nemovitost přijdu?
Toho se obávat nemusíte. Tím, že zůstáváte majitelem své nemovitos, nehrozí, že o ni přijdete. Renta z nemovitos je hypoteční úvěr zastavený
nemovitos. Nejde tedy o prodej nemovitos s právem doži.
Kdy a jak bude Renta z nemovitos splacena?
Renta z nemovitos je jediný úvěr v ČR, který za svého života nemusíte splácet. Ke splacení úvěru dojde v případě, že se senior ze své nemovitos
odstěhuje, nemovitost prodá nebo zemře. Obvykle pak majitel nebo dědic (v případě úmr majitele) nemovitost prodá a z utržených peněz spla
úvěr a zbylé peníze si ponechá. Úvěr z Renty z nemovitos však lze splat samozřejmě také kdykoli předčasně.
Komu lze tedy Rentu z nemovitos doporučit?
Seniorům nad 60 let vlastnícím nemovitost v hodnotě vyšší než jeden milion korun, kterou nechtějí prodávat,
a nevadí jim, že na jejich dědice nezbude celá hodnota nemovitos.

Napadají Vás další otázky? Renta z nemovitos Vás zaujala a chcete vědět víc?
Zavolejte nám na telefon 233 321 850 nebo se podívejte na náš web www.rentaznemovitos.cz.
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O smyslu a možnostech hospicové péče, speciﬁcky v kraji

Musíme tam všichni, otázkou je, jak?
Téma smrti a umírání bychom
často rádi uklidili do nejhlubšího sklepa a zamkli na sedm západů. Ale ono se dříve či později
samo přihlásí a my si s ním pak
třeba nevíme rady. Řekněme si to
narovinu. Kromě toho, že srdce
každému z nás jednou dotluče,
můžeme stát před výzvou doprovázet na poslední cestě někoho
z našich nejbližších. Zvládneme
to? Jsme na to připravení? Proto
nám máloco prospěje víc, než se s
dostatečným předstihem naučit
o smrti a umírání přemýšlet.
Kam si jít pro radu a kam se obrátit
pro pomoc, když se nás téma umírání začne dotýkat? Málokdo slyšel o
hospicích, které jsou tu právě od toho, aby v poslední fázi života pomohly, a to jak umírajícím, tak jejich nejbližším. Hospice domácí neboli mobilní, stejně jako lůžkové, nabízejí
shodně maximální zdravotnickou
profesionalitu ve spojení s lidskostí
a laskavostí. Lékař, zdravotní sestra,
ošetřovatel, sociální pracovnice, v
případě zájmu psychoterapeut nebo
duchovní, ti všichni tvoří tzv. multidisciplinární tým, který je pacientovi a jeho blízkým k dispozici doslova
24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud
lze umírat v domácím prostředí, jsou
tu se svými službami mobilní hospice. V Plzeňském kraji se konkrétně
jedná o Hospic sv. Jiří pro okolí Chebu a Tachova, okolí Plzně pokrývá
mobilní hospic Domov.
Lůžkové hospice pak mají svou nezastupitelnou úlohu ve chvíli, kdy
umírající člověk nemůže z různých
důvodů ani s odbornou pomocí dožít
svoje poslední dny doma, a přitom
chce zemřít bez zbytečných bolestí, důstojně, se zázemím pro neomezenou návštěvu rodiny a blízkých.
V každém kraji je jeden nebo dva

lůžkové hospice. Bohužel fungování žádného z nich není státem plně
hrazené, protože na hospicovou péči v našem zdravotním systému stále
neexistuje „kolonka“, která by zajistila pokrytí všech nezbytných nákladů péče o umírající. Pro celý Plzeňský kraj už 21 let funguje jeden, a to
Hospic svatého Lazara v Plzni.
Smrti na věku nezáleží. V konečném stádiu nevyléčitelné nemoci
do Hospice svatého Lazara často
přicházejí také tatínkové a maminky malých dětí nebo lidé, kteří rodinu ještě nezaložili. Jeho pacienty
tedy zdaleka nejsou jen senioři, jak
by se mohlo zdát. Druhý častý mýtus
je ten, že pobyt v hospici znamená
smutné dožití na lůžku v nečinnos-

ti, bolestech a opuštěnosti. Na jednom konkrétním příběhu si můžeme
činnost lůžkového hospice dobře přiblížit. „Když se babička dozvěděla, že
bude z nemocnice převezena k vám,
hodně plakala. Měla o hospici zkreslené představy jako většina lidí, měla pocit, že v nějakém hrozném prostředí bude čekat na smrt. Po všem, co
prožila v nemocnicích a LDN, čekala,
že teď bude ještě hůře,“ píše Veronika, vnučka jedné pacientky Hospice
svatého Lazara. „Jaké milé překvapení na ni čekalo. Hned po příjezdu
dostala svůj vlastní pokoj. Konečně
měla někde soukromí. Návštěvy byly možné pořád. Byli jsme tam za ní
často a v posledních týdnech se tak viděli více než kdy jindy.“

Počáteční obavy, že rodina svého
umírajícího do hospice „odloží“, se
typicky mění v pravý opak. Díky zázemí a všestranné profesionální péči
personálu totiž mají možnost věnovat svému blízkému o poznání více
kvalitního společného času než do té
doby. V posledních měsících či týdnech života není nic cennějšího. Veronika pokračuje: „Děkuji, že si mohla vykouřit cigárko, jako by byla doma. Že jste ji klidně vozili na terasu,
aby si vychutnala poslední slunečné
dny. Děkuji, že jste ji denně brali do
vany, kde ji voda nadnášela a neskutečně tak ulevovala jejímu bolavému
tělu. Děkuji za vaši snahu splnit jakékoliv přání pacientů. Díky za hudbu
na chodbách a na terase, za pozitivní atmosféru všude v celém hospici.
A hlavně děkuji za každou jednotlivou péči všech úžasných ošetřovatelů a sester. Díky tomu všemu babička hned pookřála a poslední týdny
života si užila tak, jak to jen v jejím
stavu šlo.“
Nebojme se zlého umírání a zlé
smrti. Odcházení, které patří k životu stejně jako přicházení na svět,
může být dobré, důstojné a naplněné. Když si s ním nevíme rady, jsou
tady hospice, připravené v obtížné
situaci pomoci. Pro představu a další informace sledujte Hospic svatého Lazara na Facebooku (www.facebook.com/hsl.cz) či Instagramu
nebo navštivte jeho webové stránky www.hsl.cz. Dozvíte se tam také více o možnostech podpory. Bez
ﬁnančního přispění jednotlivců, ﬁrem a obcí by totiž hospic pomáhat
nemohl.
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I svět mimo divadlo je nádherný, říká Martin Otava
Již plných šest let stojí v čele
Divadla J. K. Tyla jako ředitel
doc. MgA. Martin Otava, Ph.D..
Zároveň je to také šestá sezóna
Nového divadla, a tak se hned v
úvodu ptáme, jak se podle Vás
sžili diváci s touto budovou?
Víme, že proběhlo několik vln odporu především od diváků, kteří mají raději, jak říkáme my divadelníci, zlaté portály a purpur, jiná část
přijala tuto architekturu s vděkem,
což si myslím, že je správný postoj.
I přes prvotní nedůvěru v moderní
budovu má nyní Nové divadlo větší průměrnou návštěvnost než Velké divadlo. To však způsobuje repertoár, respektive muzikál, který
dominuje Nové scéně. K přijetí nového objektu přispělo především zařízení diváckých prostor pohodlným
nábytkem, čímž vzniklo příjemné
místo, které často slouží i k mimorepertoárovým akcím, například
k pořádání komorních koncertů či
vernisáží. Další kroky, které zlepšili vnímání Nového divadla, byly
bezesporu nasvícení hlediště ve vřelých, teplých tónech a osvícení schodiště v hledišti či nová opona v medové barvě namísto černé. Myslím,
že Plzeň může být hrdá na to, že má
divadlo jak klasického, tak moderního charakteru.

žánry včetně ﬁlharmonických koncertů. Vloni tento dozvuk nainstalovali v Národním divadle v Brně.
Věříme, že v Čechách ho bude mít
jako první Plzeň.
A Velké divadlo…?
Ano, i tam nás čeká spousta práce.
V roce 2018 došlo ke kompletní výměně systému řízení osvětlení a je-

dnešní době naprosto nevyhovující
bar- občerstvení na 1. balkoně. K
tomu by měl posloužit i nově založený Mecenášský klub, jehož hlavní myšlenkou je „diváci divákům“.
Mecenášem se může stát každý, kdo
přispěje minimálně 500 korun, přičemž tyto prostředky budou použity výhradně na pořízení replik dobového nábytku. Nový nábytek bude

Pro provoz špičkového profesionálního divadla jsou nezbytné kvalitní, moderní divadelní technologie. Nové divadlo je
má. Jsou nutná stále nějaká vylepšení?
Ano, jsou. Technologie v Novém
divadle jsou velice náročné, není to
pračka nebo auto. Jedná se o jedinečný model, jenž není sériově vyráběn a který obsahuje mnoho bezpečnostních prvků, aby nedošlo ke zranění. Tyto systémy se musí postupně
vylaďovat a samozřejmě stále aktualizovat. Nyní nás čeká nastavení
fungujícího pozáručního systému
údržby technologií, musíme vyhodnotit pozitiva a negativa stávajícího provozního řádu a najít optimální model jejich správy a údržby. A z
těch nových technologií, které potřebujeme, je již zmíněný elektroakustický dozvuk.
Nové divadlo je jen několik let
staré, je nutná investice do elektroakustického dozvuku?
Žádný sál nemůže být zcela vyhovující pro všechny žánry. Nelze, aby
zvuk zněl báječně v činohře a zrovna tak v opeře. Buď je lepší pro jedno nebo pro druhé. Nebo je to takový střed. Nové divadlo je staré už 6
let a tato technologie zažila za tuto
dobu raketový start. Nyní je to v Evropě automatickou součástí nových
divadel. Chceme jít v současných
trendech a vytvořit v Novém divadle
prostor zcela vyhovující pro všechny

vištních tahů, který splňuje nejpřísnější bezpečnostní podmínky. Nyní
nás čeká výměna pohonů jevištních
tahů. Také bychom rádi dokončili
akustické úpravy orchestřiště, s nimiž se začalo již před mým příchodem. Samozřejmě i tady myslíme na
naše diváky a jejich komfort během
návštěvy divadla. Proto bychom rádi opatřili nový nábytek do všech diváckých prostor a zrekonstruovali v

instalován ve všech prostorách včetně Foye V. Budila. Diváci tak budou
moci konzumovat občerstvení u stolečků v sedě. Projekt rovněž počítá s
uvedením šaten pro veřejnost do původního stavu.
Máte nějaká ředitelská přání?
Mám. Doufám, že se nám podaří zrealizovat všechny již zmíněné

projekty v Novém a Velkém divadle, díky nimž bude mít Plzeň dvě
divadla se třemi scénami na opravdu špičkové úrovni a bude moci být
na ně právem hrdá, také - že se naše rodina mecenášů bude stále rozrůstat. A dál? Aby diváci měli rádi
své herce, tanečníky, pěvce. A aby na
sebe byli lidi hodnější. V rodině, v
zaměstnání. Jsme národem chytráků a kverulantů, který všemu rozumí. Krásně to napsal náš J. K. Tyl v
Janu Husovi: „Dnes v Čechách každý tesař myslí, že mši svatou sloužit
může“. Jakoby nám chyběla úcta k
práci ostatních. Tolik bych si přál,
aby i v našem divadle se každý cítil jako článek jediného řetězu, byl
si vědom, že je důležitý, protože on
spojuje ostatní a že všichni reprezentují jedinou značku. Značku, která se buduje v Plzni více než 150 let.
Přeji si, aby lidé měli důvěru jeden
v druhého, aby byli pracovníci jednoho souboru či úseku hrdí na práci
jiného souboru a každou hodinou si
uvědomovali, jaké je to štěstí, že máme tu možnost sloužit múzám. Měli by si navzájem více fandit a jeden
druhému věřit.
S novým rokem si lidé dávají
mnoha předsevzetí. Dáváte si je?
Máte teď nějaké konkrétní?
Předsevzetí? No. Potřeboval bych
si najít trochu času na sebe. A na své
nejbližší, které miluji, ale které zanedbávám. Přiznávám, jsem workoholik a žiju divadlem. Ale najednou
mi začal hrozně rychle letět život.
Ale práce nepočká, protože premiéra musí být, účetní uzávěrka musí být, smlouvy musí být podepsané, tak ošidíte sám sebe a pracujete
po nocích. Takže moje předsevzetí?
Brzdi, kamaráde, brzdi! Ale z toho
rozjetého vlaku se snad ani nedá vystoupit. Je to věkem? Nebo se ta zeměkoule točí rychleji, než když byl
člověk mladý? Chtěl bych se na chvíli zastavit a nevymýšlet stále nové a
nové cíle, protože jen když se zastavím, vidím, že i svět mimo divadlo,
ten skutečný, je nádherný. Ano, moji milí, svět kolem nás je nádherný,
a bude právě takovým, jakým si ho
uděláme. A to je můj vzkaz a přání pro nás v divadle i mimo ně, pro
nás Plzeňáky: Mějme se rádi, vezměme si malou lopatku a smetáček
a zameťme si před vlastním prahem,
nežárleme jeden na druhého, ale radujme se z úspěchu druhého, jako by
to byl náš úspěch. Buďme tolerantní,
milujme své bližní, nechtějme mít
pravdu za každou cenu, když vás
někdo udeří, dejte takovému člověku
druhou šanci, než se před ním uzavřete, hlavně, jak mi říkal od dětství
můj táta: nenech zapadnout slunce
nad tvým hněvem. Nikdo z nás není jenom dobrý, ale můžeme se o to
každý den, když vstaneme, znovu
začít pokoušet.
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Peníze na vybavení zahrad
Dohromady 275 tisíc korun poskytne město Plzeň sedmi městským obvodům, peníze jsou určeny na vybavení zahrad u mateřských škol, a to herními prvky a
zahradním nábytkem. Částku město rozdělilo s ohledem na počet dětí v mateřinkách, záměr už schválili zastupitelé.
Jednotlivé městské obvody obdrží
vždy celkovou částku pro všechny
mateřské školy, které pod něj patří. Rozdělení konkrétních částek
na jednotlivé školky bude v kom-

petenci městských obvodů podle
skutečných potřeb a stavu vybavení zahrad mateřských škol.
Městský obvod Plzeň 1 získá 76 tisíc korun, druhý slovanský obvod
může použít na výbavu školních
zahrad 62 tisíc korun, třetí městský obvod 77 tisíc korun, Městský obvod Plzeň 4 získá částku 46
tisíc korun, pátý městský obvod
pět tisíc korun, šestý městský obvod šest tisíc korun a tři tisíce budou poskytnuty desátému městskému obvodu.

Podpora služeb a činností v sociální oblasti
Město Plzeň vyhlásilo dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020. Alokovanou částku 1,5 milionu korun schválili radní
města. Sběr žádostí proběhne od 24.
do 26. února 2020. Limit je stanoven
na 100 tisíc korun pro žádost s jedním projektem, 200 tisíc korun pro
žádost s dvěma a více projekty a 50
tisíc korun pro projekty týkající se
aktivit, které podporují integraci cizinců a menšinových aktivit na území města.
„Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně již dlouhodobě vyhlašuje dotační program zaměřený na
podporu služeb, jež nepodléhají zákonu o sociálních službách, ale pro občany města Plzně jsou velkým přínosem.
Podporované služby rozvíjejí základní síť sociálních služeb pro všechny
cílové skupiny na území krajské metropole. Tyto služby není možné dotovat prostřednictvím dotačního programu Koﬁnancování sociálních služeb. V loňském roce došlo k rozšíření
dotačního programu o aktivity z oblasti integrace cizinců, podpory men-

šinových aktivit nebo nově o paliativní péči,“ vysvětlila náměstkyně pro
oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí
Eliška Bartáková.
V letošním roce budou podpořeny dotační priority v oblasti dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity,
ve které žijí, podpora klientů při přechodu z pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivní život seniorů, mezigenerační aktivity a celoživotní vzdělávání seniorů, osvěta v
péči o osoby s poruchou autistického
spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany či zvyšování informovanosti ohrožené mládeže. Finanční podporu získají také preventivní služby na podporu funkčnosti
rodiny, aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na
území města Plzně a město z tohoto
programu podpoří již zmíněnou mobilní specializovanou paliativní péči
nebo domácí péči.

Žabák si zacvičil s dětmi
v mateřských školách na Slovanech
Do mateřských škol na Slovany i v
loňském roce zavítal projekt Pohyb
1P. Ten zajišťuje Nadace sportující
mládeže a zaměřuje se na zjištění
pohybové úrovně předškolních dětí. Zároveň se u nich zábavnou formou snaží vytvořit kladný vztah k
pohybu. I díky podpoře městského
obvodu Plzeň 2 si sportovní dopoledne užily také děti z mateřských
škol na Slovanech.
Zaměření na předškoláky není
náhodné, protože s přestupem
na základní školu se výrazně
mění denní režim dětí. Ty najednou podstatnou část dne prosedí
a nezbytné pohybové aktivity se
výraznou měrou sníží.
Proto je u nich nezbytné pohybovou aktivitu rozvíjet. Děti si v
průběhu dopoledne formou jednoduchých a zábavných cvičení pod odborným dohledem vyzkoušely jednotlivá stanoviště.
Ta evokují pohybové dovednosti
zvířátek, jako je např. kráčející
čáp, skákající žába, hbitý zajíc,
šikovný lachtan a hravá kočka.
Do projektu Nadace sportující mládeže jsou zapojené téměř
všechny plzeňské MŠ.
„Této aktivitě se věnujeme už více
než deset let. Od roku 2016 na Pohyb
1P navazují Sportovní hry mateřských škol a od roku 2014 vrcholí snaha o podporu pohybových aktivit dětí předškolního a mladšího školního
věku Festivalem sportu,“ uvedl předseda správní rady Nadace sportující
mládeže František Berka.
„Naším záměrem je systémovým
způsobem přivést děti k pravidelnému pohybu. Rodiče ještě v den testo-

vání obdrží vyhodnocení výsledků
a také další materiály informující
o možnostech sportovních aktivit v
místě bydliště, doporučení týkající
se správného stravování a další informace. Díky tomu mohou mateřské školy i rodiče ovlivňovat nevhodné návyky dětí ještě před vstupem
do základní školy,“ doplnil František Berka.

Pro děti byly nachystané drobné
ceny a každé z nich obdrželo také
pamětní diplom. Rodiče navíc na
webových stránkách
www.pohyb1p.cz naleznou zásobník cviků s podrobnými návody k jejich provedení. Cviky jsou navrženy
tak, aby si je mohli rodiče s dětmi
zacvičit i doma bez velkých nároků
na sportovní vybavení.
Projekt spolu s městským obvodem podporuje město Plzeň a Nadace RSJ.

Co byste neměli přehlédnout v ZOO Plzeň
I v prvních dnech roku 2020 stojí návštěva plzeňské ZOO rozhodně za to. Hned tři opičí rodiny mají
mláďata – giboni bělolící, guerézy
angolské a kočkodani Brazzovi. Podruhé se rozmnožili i damani stepní, jedináček je k vidění v pavilonu
žiraf. Novým druhem v zoo je ovíječ maskovaný, žije v pavilonu pand
červených. Zaslouženou
pozornost budí zejména
hrabáči kapští, hlavní
novinka 2. pololetí; zabydlela se již čínská levhartice Tika. V expozici
Filipíny je možné pozorovat 300 nových motýlů
a také nové rybky.
V letošním roce tady
plánují řadu novinek.
Zoo by se ráda připojila k záchraně kriticky
ohroženého poddruhu
zebry stepní, zebry bezhřívé. Ta v
Plzni ještě nikdy nebyla chována.

Pokud se vše podaří zrealizovat, nahradí po 45 letech nepřetržitě chované zebry Chapmannovy. Zebra bezhřívá je zajímavá tím, že během dospívání, ve 2-3 letech života, téměř
ztratí hřívu. V zoologických zahradách je chováno jen několik desítek
kusů. Nová expozice pro unikátní
ještěry je plánována do Akva Tera,

expozice živých fosílií zase obohatí Svět v podzemí. Zajímavé expo-

ziční změny nejen u zemědělských
exponátů jsou plánovány i na statek Lüftnerka.
Nejvýznamnější expoziční změnu popisuje provozní náměstek ředitele Ing. Radek Martinec: „Zoologická zahrada připravuje na začátek příštího roku realizaci investiční akce pod souhrnným názvem
„Dokončení japonské
zahrady“. Konkrétně
se jedná o demolici současného zahradnického
domku z první poloviny
minulého století, který
je v havarijním stavu.
Na jeho místě bude vybudován altán ve stavebním stylu asijské zahradní architektury pod
názvem „Altán plovoucích ryb“, který je koncipován jako oddechový, meditační a relaxační prostor.
V interiéru bude umístěna ukázka

typického chovu ryb – závojnatek.
Součástí akce bude rovněž výstavba chodníku v asijském stylu umožňující zpřístupnění Asijské zahrady
pro osoby se sníženou pohyblivostí a
orientací. Chodník je navržen o šířce 1,5m s maximálním sklonem 8%.
Součástí chodníku jsou i tři mostky.
Celá akce by měla být dokončena a
zpřístupněna veřejnosti v druhé polovině roku 2020.“
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBVODĚ
MO PLZEŇ 2-SLOVANY
MŠ
2.MŠ
5.MŠ

Datum
25.2.2020
22.4.2020

17.MŠ

25.3.2020

21.MŠ

8.4.2020

23.MŠ
25.MŠ

12.3.2020
12.3.2020

31.MŠ
37.MŠ
38.MŠ
51.MŠ
80.MŠ
89.MŠ

Hodina
8:0010:00
8:3010:00
14:3016:00
9:0010:00
15:0016:30
9:0010:00
15:0016:00
8:3011:00
8:0011:00
14:0015:30

BUDE UVEDENO NA
WEBOVÝCH
STRÁNKÁCHMŠ
25.3.2020 8:4510:00
14:3016:00
11.3.2020 14:3016:00
12.3.2020 14:3016:00
17.3.2020 8:0010:30
11.3.2020 9:0010:00
14:0015:00
26.3.2020 9:0010:30
14:3015:30

Výstava za krásami
evropských měst

Webovéstránky
ms2plzen.estranky.cz
ms5.plzen.eu
ms17.plzen.eu
ms21.plzen.eu
ms23.plzen.eu
ms25.plzen.eu

31.msplzen.cz
ms37.plzen.eu
ms38.plzen.eu
ms51.plzen.eu
ms80.plzen.eu
ms89.plzen.eu

Z vašich dopisů...
V letošním školním roce jsme
si poprvé vyzkoušeli soutěž
Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky,
vyhlašovanou Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích.
Školního kola na 21. ZŠ v Plzni
se účastnilo 7 žáků devátých tříd
a tři nejlépe umístění byli vysláni do kola okresního. Ze třídy 9.
B se do okresního kola konaného v prosinci roku 2019 probojovali Jan Kinkor a Richard
Staněk a spolu s nimi také žákyně 9. C Kateřina Milotová.
Jak ve školním, tak v okresním
kole byly prověřovány teoretické znalosti soutěžících formou
testu, jehož součástí byly kromě
otázek i různé křížovky, doplňovačky apod.
Příjemným překvapením pro
nás bylo, když jsme se po zveřejnění výsledků dozvěděli, že z našich žáků do krajského kola (kde
byli nejlepší chemikové z Plzeňského, ale i Karlovarského kraje) postupuje žák Richard Staněk. S Ríšou jsem se vypravil 9.
1. 2020 na Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a
sklářskou v Karlových Varech,
kde tentokrát byly prověřová-

ny praktické znalosti třiceti žáků formou laboratorního úkolu.
Na tomto místě je důležité podotknout, že Ríša se poprvé setkal
s reálnou laboratoří, kterou na
naší škole nedisponujeme, přesto však byl velice dobře připraven, takže v tomto úkolu na nejlepšího řešitele ztratil pouhé 3
body. Výsledek krajského kola
se vypočítal jako součet bodů z
okresního kola + krajského kola a Ríša tak skončil na krásném
13. místě.
Ríšovi gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
naší školy!
Mgr. Florindo Macaxi

Také v letošním roce se můžete přijít podívat na výstavu výtvarných
prací žáků 21. ZŠ Plzeň. Až do konce února bude ke zhlédnutí ve výloze ÚMO 2, naproti Galerii Dvořák. Tentokrát se zaměřili na významné
stavby evropských států. Svými výtvarnými pracemi přispěli žáci 5. C,
6. A, 7. B, 8. A, 8. B. Své znalosti evropských jazyků si pak můžete ověřit v testu, který pro vás připravila paní učitelka Jitka Králová a který
je také součástí výstavy.

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)
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cena inzerátu (bez DPH)

1.000,- Kč
1.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
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Nejdramatičtější Verdiho opera Macbeth zazní
v monumentálním zpracování pod širým nebem!
Pro milovníky opery i nevšedních zážitků chystá Divadlo J. K.
Tyla již šestý ročník zcela mimořádného projektu Noc s operou,
který 26. června 2020 v prostředí
Lochotínského amfiteátru představí slavnou operu Giuseppe Verdiho Macbeth.
Dramatická Verdiho hudba, tajemný a napínavý příběh o středověkém vojevůdci, který se spojí
s temnými silami, aby získal korunu, a vynikající pěvecké obsazení
jsou příslibem nezapomenutelného večera.
Celou atmosféru podtrhne jedinečné prostředí přírodního amﬁteátru, režie šéfa souboru opery

A3_ležák.indd 1

DJKT Tomáše Ondřeje Pilaře a hudební nastudování dirigenta Jiřího Štrunce.

O rok později se v rámci projektu uskutečnila velkolepá produkce Verdiho opery Aida. Jedinečné

První ročník Noci s operou se
uskutečnil již v roce 2015 a přinesl úspěšný koncert sboru, sólistů a
orchestru DJKT s hosty Evou Urbanovou a Miroslavem Dvorským.

scénické provedení kantáty Carmina burana bylo nastudováno
v roce 2017, o rok později pak Pucciniho Turandot. Zatím poslední,
loňský ročník, na kterém se sešlo

7 500 diváků, byl ve znamení Verdiho Nabucca.
Cílem celého projektu je představit operu v její plné monumentalitě, oslovit příznivce operního žánru i nové návštěvníky, kteří preferují neformální prostředí, a nabídnout nevšední a mimořádný zážitek
v areálu přírodního amﬁteátru.
Vstupenky v rozmezí od 200 do
650 Kč budou v prodeji od 9. března v divadelních pokladnách,
on-line na webových stránkách divadla djkt.eu nebo v síti Plzeňská
vstupenka. Pro abonenty DJKT
spouští divadlo předprodej vstupenek v pokladnách předprodeje již
20. února.
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