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Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané, 

Letos poprvé se k vám dostává nové číslo naše-

ho zpravodaje. Také v tomto roce chceme, abys-

te byli co nejpodrobněji informováni o všem, 

co se v našem obvodě děje, co chystáme, o čem 

přemýšlíme a kde potřebujeme vaši pomoc, ra-

du nebo pochopení a toleranci. 

A hned v tomto prvním čísle letošního vydání 

bych vám chtěl říci, že jsme u nás na Slovanech založili novou tra-

dici. Když budete číst tyto řádky, už máme náš první obvodní slo-

vanský ples za sebou. Možná, že jste si ho také nenechali ujít, pokud 

ano, nevadí, věřím, že za rok budete mít další příležitost. 

Chceme také, aby naše slovanské plesání nebylo jenom o tanci, 

dobré hudbě, milých lidech a popovídání si s přáteli. Rádi bychom 

právě před zraky mnohých spoluobčanů ocenili několik lidí, kte-

ří se po dlouhá léta zajímali o život v našem obvodě, pomáhali při 

různých příležitostech a v rozličných oblastech. A tak mohu říci, že 

jsme ocenili například ředitelku 17. MŠ Plzeň Danu Valdmanovou, 

mistryni světa juniorů v cross triatlonu Pavlínu Vargovou, velitele 

služebny obvodního oddělení Plzeň 2 PČR Jana Špirocha, strážnici 

MP ze služebny Slovany Martu Divišovou a Ludmilu Ševčíkovou, 

která se dlouhodobě angažuje v oblasti péče o seniory.

Lumír Aschenbrenner starosta,
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Slovanskou ulici čeká 
rozsáhlá rekonstrukce
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Během podzimu 2018 došlo v na-

šem městském obvodě ke kácení 

dřevin se sníženou provozní bez-

pečností v lokalitách, kde se pro-

vádějí řadu let hlavové řezy – např. 

v ulici Sladovnická, Petřínská, Ba-

rákova, U Světovaru, Ruská, ale i 

Gruzínská, Sudova. Došlo k němu 

proto, že byla z důvodu aktualiza-

ce množství dřevin před zadáním 

výzvy na tříletou údržbu (řez hla-

vový, řez výmladků) dřevin prove-

dena důkladná kontrola provozní 

bezpečnosti. 

U dřevin, kde byla kromě dutin, 

které vznikly po sesazení korun, 

patrná i hniloba kořenového sys-

tému, hniloba hlav v místě větvení 

nebo jiný závažný problém, který 

mohl vést k rozlomení koruny, pádu 

hlav, zlomu či vývratu stromu, bylo 

přistoupeno ke kácení. Protože ty-

to dřeviny rostou na inženýrských 

sítích, nemohlo dojít k výsadbě no-

vých dřevin ihned po kácení, což 

obvykle v jiných lokalitách násle-

duje. Inženýrské sítě mají ochran-

ná pásma a výsadbu dřevin do těch-

to pásem nechtějí vlastníci sítí při-

pustit (plyn, voda, kanalizace). 

Do míst, kde nevedou inženýrské 

sítě, bude náhradní výsadba prove-

dena během roku 2019. 

Situace posledních let, kdy stro-

my usychají doslova před očima, 

druhotně jsou napadány škůdci a 

chorobami a umírají i na kombina-

ci těchto faktorů, je na pováženou. 

Proto je prioritou ÚMO 2 OŽP vý-

sadba dřevin a péče o ně. 

Městský obvod se snaží vyvolat 

a prosadit jednání s vlastníky in-

ženýrských sítí a jednat o přelož-

kách těchto sítí či získat souhlas 

s výsadbou dřevin do ochranné-

ho pásma. 

Tato jednání nebudou otázkou ně-

kolika dní, spíš roků, než se podaří 

získat dostatečné množství peněz 

na projekty přeložek inženýrských 

sítí a rekonstrukcí. 

Protože víme, že někteří obyvate-

lé oceňují význam dřevin v urbani-

zovaném prostoru a chápou hroz-

bu klimatických změn, stejně jako 

my, snažíme se zachovat co největší 

množství dřevin na místě do doby, 

než v ulicích docílíme rekonstrukcí 

a přeložek tak, aby mohlo dojít k vý-

měně stromořadí. Kácíme jen dře-

viny, které veřejnost ohrožují.

Nina Myslíková

Kácíme jen dřeviny, které veřejnost opravdu ohrožují 

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany

    ČTĚTE NA STRANĚ 6



Jednání ZMO dne 

29. 1. 2019

ZMO přijalo celkem 

11 usnesení, z nichž 

vybírám:

- požádalo Zastupi-

telstvo města Plzně o 

svěření objektu bývalé 

„staré vrátnice“ Vodár-

ny Plzeň, a.s. a pozem-

ku pod mobilním kon-

tejnerem pro usklad-

nění sportovních po-

třeb, u areálu ŠKODA 

SPORT PARKU v Ma-

lostranské ulici, do tr-

valé správy městského 

obvodu Plzeň 2 – Slova-

ny přílohou č. 3 Statutu města Plz-

ně;

- požádalo Zastupitelstvo 

města Plzně o účast města v auk-

ci s cílem získat do vlastnictví ro-

dinný dům, včetně pozemků, na 

adrese Nepomucká 65 v Plzni, 

pro budoucí možné využití objek-

tu pro mateř-

skou školu;

- schválilo 

plán inves-

tiční výstav-

by hrazené 

z prostředků 

MO Plzeň 2 – 

Slovany v ro-

ce 2019; 

- vzalo na 

vědomí in-

for mativní 

zprávy:

  - Vyhod-

nocení inves-

tiční činnos-

ti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 

2018, včetně investic v budovách 

mateřských škol;

 - Činnost Finančního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

12/2018 – 01/2019;

 - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

12/2018 – 01/2019;

únor 201222 únor 2019

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

„Stav Lobezské ulice je nám známý. 
Na Odboru investic  Magistrátu měs-
ta Plzně  je vyhotovena dokumenta-
ce pro stavební povolení včetně vyda-
ného platného stavebního povolení. 
Samotná realizace měla být zaháje-

na po zprovoznění Mikulášské ulice 
(jedná se o podjezdy před Hlavním 
nádražím),“ sdělil Ing. Pavel Gris-

ník, vedoucí odboru investic.

K rekonstrukci Lobezské ulice při-

stoupilo město hlavně z důvodu je-

jího špatného stavu. Kromě nového 

povrchu dojde i k rozšíření silnice. 

V plánu jsou konkrétně změny inže-

nýrských sítí, chodníky i vozovka, 

přibydou parkovací místa po pravé 

straně ve směru od Hlavního ná-

draží. Celková rekonstrukce skon-

čí před prázdninami 2020 a přijít by 

měla  na 105 milionů korun. 

Ačkoli se prý město bude snažit 

co nejméně omezit dopravu v Lo-

bezské, uzavírka bude nevyhnu-

telná. 

Kdy přesně k ní dojde, není za-

tím jasné.

Bohužel se v průběhu celého dru-

hého pololetí loňského roku nepo-

dařilo ani na druhý pokus vysoutě-

žit žádného zhotovitele dokumen-

tace pro provedení stavby, aby by-

lo možné zahájit výběr dodavatele 

stavby a samotnou realizaci v le-

tošním roce.

 „Odbor investic proto vypsal v led-
nu letošního roku nové výběrové ří-
zení na dokumentaci pro provedení 
stavby s termínem odevzdání do lis-
topadu 2019. Současně bude požá-
dáno o přidělení fi nanančních pro-
středků na realizaci stavby s prav-
děpodobným termínem v roce 2020,“ 

uvedl Pavel Grisník.

Velké úpravy Lobezské ulice na Slovanech 
by měly probíhat v letech 2019 a 2020

Skřítci navštívili slovanskou radnici

Moc milou návštěvu přivítal v budově Městského úřadu v Plzni na Slova-
nech místostarosta Roman Andrlík. Děti z jesliček při 21. mateřské školce 
na Celchu v doprovodu svých učitelek přišly před Vánocemi vedení obvodu 
předat dáreček, který vlastnoručně vyrobily. „Bylo to velmi dojemné setká-
ní. Dětičky byly roztomilé a jak jsem se mohl přesvědčit podle dárku, který 
samy vyrobily, i velmi šikovné. Jsou naše budoucnost a já jim jménem celé-
ho našeho obvodu moc a moc děkuji,“ uvedl místostarosta Roman Andrlík. 
Děti na oplátku dostaly sladké bonbony a prohlédly si celý úřad.

Klimatické změny - sucho, úpal, 

stáří stromů, ale také nekázeň ně-

kterých řidičů, kteří bezohledně 

přejíždějí kořenový systém stro-

mů, to jsou hlavní příčiny toho, 

proč některé dřeviny v Plzni na 

Slovanech skomírají. Vedení rad-

nice tento problém od začátku řeší 

a postupně hodlá všechna inkrimi-

novaná místa ve svém obvodu dát 

do pořádku. 

„Nyní se začalo se s výměnou dře-
vin v ulici Ruská, kde jsou stromy 
napadeny agresivní houbou, ma-
jí hnilobu kosterních větví i kmene, 
jsou duté a stávají se provozně ne-

bezpečné,“ uvedl místostarosta MO 

Plzeň 2 Roman Andrlík. Postup-

ně dojde také na ulice Ořechová a 

Sladovnická. 

„Tam je bohužel také většina dře-
vin dutá, shnilá a je nutné připravit 
se na výměnu těchto alejí,“ dodal Ro-

man Andrlík s tím, že se představi-

telé slovanské radnice snaží na tu-

to revitalizaci spojenou s výměnou 

stromů hledat granty, aby nemuseli 

všechno hradit pouze ze svého roz-

počtu. „Udržet ve městě zeleň a chrá-
nit životní prostředí, to je pro nás jed-
nou z hlavních priorit,“ zdůraznil 

místostarosta Andrlík

Slovany zacílily na zeleň, 
skomírající dřeviny nahradí nové

Lobezská ulice na Slovanech je  další silniční tepnou v Plzni, kte-

rou čeká významná rekonstrukce, která dostala přednost před ji-

nou akcí, a to kanalizací ve starých Lobzích. Důvodem k takové-

mu rozhodnutí je plánovaná oprava kolejí ve druhé polovině ro-

ku 2020. A právě Lobezskou ulicí se bude jezdit, proto by už mě-

la být hotová. 
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.

Závěrem mi dovolte připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

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

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany 
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DO PRÁCE NA KOLE již po sedmé v Plzni
I letos se můžete se svými kole-

gy v květnu zapojit do celorepub-

likové soutěžní kampaně DO PRÁ-

CE NA KOLE. 

Vyhecujte sebe a své kolegy, vy-

tvořte 2-5 členný tým a celý květen 

jezděte co nejčastěji do práce/ško-

ly na kole či koloběžce. 

Můžete také běhat, chodit pěšky 

nebo jezdit na in-linech. Zlepšíte si 

svou kondici, zažijete s kolegy něco 

nového, a pokud normálně jezdíte 

autem, ulevíte i městu. 

Navíc můžete vyhrát nějakou ze 

zajímavých cen. 

Vloni na Plzeňsku jezdilo 822 sou-

těžících ze 179 fi rem a organizací, 

kteří celkem najezdili a naběha-

li 183 644 zelených kilometrů. Nej-

výkonnější jezdec urazil 2592 km 

a nejlepší běžec 314 km. Cykloza-

městnavatelem roku Plzeňského 

kraje se stala firma IntraWorlds 

s.r.o.  

Letošní ročník chce přilákat na 

kola i vás! Jezdit může každý, na 

věku ani profesi nezáleží. Chce to 

mít jen chuť to zkusit. 

Ježděním „do práce na kole“ mů-

žete jen získat. Kampaň si pochva-

lují jednotlivci a vítají fi rmy, kte-

ré hradí zaměstnancům startov-

né jako formu zaměstnaneckého 

benefi tu. 

Kdo nemá své vlastní kolo, může 

využívat výpůjčky z místních sys-

témů sdílených kol (kolemplzne.cz) 

a koloběžek (scoobike.cz). 

Přihlašování do kampaně je mož-

né od 1. března do 30. dubna na

 www.dopracenakole.cz, v březnu 

je však registrace zvýhodněná. 

„Místní kampaň koordinuje spo-
lek Plzeň na kole, který plánuje i do-
provodné akce - cyklodílny pro veřej-
nost, tradiční Snídani pro cyklisty a 
závěrečnou cyklopárty. Čím více cyk-
listů bude v Plzni jezdit, tím větší vá-
hu bude mít hlas volající po zlepšo-
vání podmínek pro městskou cyklis-
tiku,“ říká Eva Haunerová ze spol-

ku Plzeň na kole. 

Místní koordinátor: Jiří George 

Konečný – spolek Plzeň na kole, tel.: 

605 567 135, www.plzennakole.cz a 

www.fb.com/plzennakole.

Jednání RMO dne 17. 12. 2018

RMO přijala celkem 13 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- poskytla předchozí souhlas s 

přijetím daru pro 37. mateřskou 

školu, Barvínkova 18,  326 00 Plzeň, 

IČ: 70940746, od fi rmy KOŘAN NÁ-

BYTEK s. r. o., Pěnkavova 277/16, 

Plzeň, věcný dar – 2 ks botníků na 

dětské gumáky, celkem v hodnotě 

4.840,- Kč; 

- poskytla předchozí souhlas s 

přijetím daru pro 37. mateřskou 

školu, Barvínkova 18,  326 00 Pl-

zeň, IČ: 70940746, od fyzické oso-

by Mgr. Mi-

loslava Ruto-

vá, Sporná 15, 

Plzeň, věcný 

dar – 2 čistič-

ky vzduchu, 

celkem v hod-

notě 19.998,- 

Kč; 

- schválila 

rozpočet ma-

teřských škol 

na rok 2019 a 

jejich střednědobé výhledy rozpoč-

tu na období 2020-2022;  

- schválila 

vyhlášení za-

dávacího říze-

ní na výběr do-

davatele služ-

by:  „Prová-

dění provoz-

ních odbor-

ných technic-

kých kontrol 

na dětských 

hřištích a prv-

cích na území 

MO Plzeň 2 – 

Slovany v období od 1. 2. 2019 – 

31. 12. 2022“, zadávací dokumen-

taci, znění smlouvy o dílo a složení 

hodnotící komise;

Jednání RMO dne 16. 1. 2019

RMO přijala celkem 10 usnese-

ní, z nichž vybírám: 

- poskytla předchozí souhlas s 

přijetím daru pro 80. mateřskou 

školu, Úslavská 80,     326 00 Plzeň, 

IČ: 70940703, od fi rmy B2B Partner 

s. r. o., Plzeňská 

3070, 700 30 Os-

trava – Zábřeh, 

věcný dar – 1x 

křeslo DERRY, 

celkem v hod-

notě 5.414,75 

Kč; 

- schválila 

vyhlášení do-

tačních progra-

mů v roce 2019:

 - Dotační pro-

gram pro sociální oblast,

 - Dotační program pro oblast vý-

chovy, vzdělávání a kultury,

  - Dotační program pro oblast ži-

votního prostředí,

  - Dotační program pro oblast bez-

pečnosti,

    - Dotační program pro oblast 

podpory památkových objektů;

- schválila plány jednání komisí 

Rady městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany na rok 2019;  
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Předvánoční charitativní 
trhy v Koterově 

Vánoční charitativní trhy se konaly dne 16. 12. 2018 v sokolovně Koterov. 
Role moderátora se zhostil Radek Nakládal a za prodejní pulty přijeli pro-
dávat své výrobky zástupci různých neziskových organizací, například MC 
Barvínek nebo OS Ty a Já. Děti se na trzích mohly zabavit různými manuál-
ními dílničkami, které připravila organizace SVČ Radovánek.
Návštěvníkům zpestřila nakupování i řada kulturních vystoupení. Své ta-
neční a pěvecké umění předvedl například Folklórní soubor Meteláček ze 
ZUŠ Chválenická, Broučci Band z 5. MŠ, Taneční Akademie Plzeň, Domeček 
Slovany, FS Mladinka a Mladinečka a další. Poděkování za spoluorganizaci 
vánočního trhu patří především TJ Sokol Koterov a SVČ Radovánek.

Populace České republiky se bě-

hem prvních tří čtvrtletí rozrostla 

o 27,7 tisíce na 10,638 milionu oby-

vatel. Většinu přírůstku, 26,1 tisí-

ce, zajistila zahraniční migrace. 

1,7 tisíce obyvatel přibylo záslu-

hou převahy živě narozených nad 

zemřelými. 

Podíl dětí narozených mimo man-

želství dosáhl 48,5 % a byl v mezi-

ročním srovnání mírně nižší (48,7 

% v období leden až září 2017). Úda-

je za třetí čtvrtletí zastavení dlou-

hodobého trendu potvrzují. Opro-

ti stejnému období loňského roku 

vzrostl počet uzavřených sňatků. 

„V průběhu prvních tří čtvrtle-
tí letošního roku uzavřeli obyvate-
lé Česka 47 793 sňatků. Bylo to o 1,5 
tisíce více než ve stejném období ro-
ku 2017. Nejvíce svatebních obřadů 
se letos konalo v červnu, a to téměř 
10 600. Šlo o nejvyšší měsíční počet 
za posledních devět let. Více jak 10 
tisíc párů snoubenců vstoupilo do 
manželství také v průběhu srpna. 
Vůbec nejoblíbenější bylo datum 18. 
8. 2018,“ uvádí Michaela Němečko-

vá z oddělení demografi cké statis-

tiky ČSÚ.

Dětí narozených mimo manželství ubývá

Přihlášení zájemci se účastní 

programu Plzeňské senior akade-

mie, který je zaměřený především 

na vzdělávání seniorů a osob ZTP 

s trvalým bydlištěm na MO Plzeň 

2 – Slovany.

Program   tvoří celkem deset 

přednáškových bloků (Seznámení 

s Městskou policií, Jak si nenechat 

ublížit, Nebezpečí prodejních ak-

cí, Kriminalistika v praxi, Domácí 

násilí, Bezpečně v silniční dopravě, 

Zvládání mimořádných událostí, 

Bezpečně v kyberprostoru, Proble-

matika odpadů na území města Plz-

ně a Základy první pomoci). 

Součástí projektu jsou i exkur-

ze na Operačním středisku Měst-

ské policie Plzeň, Operačním stře-

disku HZS Pk (112), Útulku pro zví-

řata v nouzi a Požární stanici Pl-

zeň Košutka.

Na závěr „Plzeňské senior aka-

demie“ obdrží každý účastník ab-

solventský list „Plzeňské senior 

akademie“, informační materiály, 

drobné  předměty   s bezpečnostní 

tématikou a propagační a upomín-

kové dárky. 

Tento projekt, který i letos fi nanč-

ně podporuje ze svého rozpočtu MO 

Plzeň 2, je pro seniory a osoby ZTP 

(vozíčkáře) zcela bezplatný. Podí-

lí se na něm i BKB Plzeň, BESIP 

Pk, HZS Pk, ZZS Pk, Centrum ro-

botiky Plzeň, Čistá Plzeň a ČOI in-

spektorát Plzeňského a Karlovar-

ského kraje.  

Kapacita Plzeňské senior aka-

demie na Slovanech zatím neby-

la naplněna, a tak se zájemci mo-

hou stále ještě přihlásit na ÚMO 

Plzeň 2 – Slovany.

Čtvrtý ročník Plzeňské senior 
akademie odstartoval na Slovanech

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,-
Mobil - 100 min za 99,-

www.trustnetwork.cz

(Zleva) Andrea Vlčková a Karel Zahut z odboru analýzy a prevence kriminali-
ty MP, zástupce velitele pro výkon služby MP Michal Rybáček a místostarosta 
MO Plzeň 2 – Slovany Roman Andrlík při zahájení Plzeňské senior akademie na 
Slovanech.

: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-1-3-ctvrtleti-2018  



      v    tis. K�                                v    tis. K�

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

Da�ové 4 787 5 741 -954 Veterinární pé�e 250 237 13

Správní poplatky 1 435 1 622 -187 Komunikace 15 893 14 892 1 001

Poplatek ze ps� 900 1 028 -128 Cestovní ruch 463 385 78

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 1 599 -349 Vodní hospodá�ství 51 19 32

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 1 486 -286 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 14 706 14 706 0

Z dobývání nerost� 2 6 -4 Místní zastupitelské orgány 9 082 7 625 1 457

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 3 050 2 915 135

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 980 962 18

Neda�ové 8 071 8 289 -206 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 4 454 3 802 652

Úroky 1 2 -1 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 3 633 2 946 687

Pokuty všech odbor� 136 327 -191 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 641 715 -74 Komunální odpad 2 240 2 070 170

P�íjmy z pronájm� nebyt.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 400 2 382 18 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 50 2 48

P�ijaté dary 30 30 0 Vzhled obcí, zele� 15 206 12 978 2 228

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 23 -23 Komunální služby (WC) 832 386 446

Ostatní neda�ové p�íjmy 0 11 -11 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 80 23 57

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 4 700 100 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 147 132 15

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 105 34 71

P�íjmy z prodeje zboží 0 4 -4 �erpání ze SF 3 301 2 344 957

Ostatní p�íjmy 63 83 -20 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 48 720 44 956 3 764

P�íjmy z vlastní �innosti 0 12 0 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 2 825 2 437 388

Kapitálové 0 0 0 Volby, referendum 1 685 2 213 -528

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 0 0 0 Znalecký posudek 75 30 45

P�ijaté transfery 8 201 8 201 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 998 1 671 327

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 160 544 151 651 8 893 Služby pen�žních ústav� 1 357 57 1 300

P�evody z MMP, dan�, VSS, hazard   (+) 133 415 133 149 266

Použití vlastních fond� (+) 31 870 22 168 9 702 SOU�ET 131 183 117 822 13 361

  - fond rezerv a rozvoje 28 569 19 824 8 745

  - fond sociální 3 301 2 344 957 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 50 420 41 880 8 540

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -4 741 -3 666 -1 075 Investi�ní výdaje 50 420 41 880 8 540

 - p�evody na MMP -1 715 -1 714 -1

 - FRR - finan�ní vypo�ádání 0 0 0

 - fond sociální + tvorba FRR -3 026 -1 952 -1 074

SOU�ET 181 603 173 882 7 733

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2018 21 059

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2018 181 603 CELKEM výdaje 181 603 159 702 21 901

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2018 160 544 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 14 180

Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2018 k 31. 12. v tisících Kč

únor 20122 5únor 2019

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Na Úřad městského obvodu Plzeň 

2 – Slovany, odbor životního pro-

středí, se opětovně obrátili občané 

s upozorněním, že viděli na ulici po-

bíhat potkany. Výskyt je ojedinělý, 

jedná se o izolované případy. V pro-

sincovém zpravodaji jsme se již tím-

to tématem zabývali a upozorňovali 

jsme na povinnosti dané zákonem. 

K tématu se proto znovu vracíme i 

v tomto čísle zpravodaje.

Městský obvod provádí průběžně 

likvidaci těchto hlodavců na veřej-

ných prostranstvích, ve svých ob-

jektech, popř. v objektech patřících 

městu Plzni. Povinnost provádět 

podle potřeby speciální ochrannou 

dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 

ve své provozovně je dána zákonem 

i každé fyzické osobě, která je pod-

nikatelem, právnické osobě a dále 

také vlastníkům nemovitostí, jed-

ná-li se o obytné místnosti, poby-

tové místnosti a nebytové prosto-

ry nesloužící k podnikání. I přesto, 

že je uvedená ochrana prováděna 

tak, jak to stanovuje zákon, neumí-

me vyhubit celé populace a tato zví-

řata dál žijí „s námi“. Můžeme se 

však svým chováním snažit, aby je-

jich počty pokud možno nenarůsta-

ly (úklidem a udržováním pořádku 

v soukromých objektech i na veřej-

ném prostranství, nevyhazováním 

jídla do kanalizace).  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně někte-

rých souvisejících zákonů, v plat-

ném znění (dále jen „zákon“) v ust. 

§ 57 ukládá tyto povinnosti:

• Běžnou ochrannou dezinfekci, 
dezinsekci a deratizaci je povinna 
provádět každá osoba, a to jako sou-
část čištění a běžných technologic-
kých a pracovních postupů. 

• Speciální ochrannou dezinfek-
ci, dezinsekci a deratizaci je povin-
na podle potřeby ve své provozovně 
zajistit každá fyzická osoba, která 

je podnikatelem, právnická osoba a 
každá osoba při likvidaci původců 
nákaz, při zvýšeném výskytu škod-
livých a epidemiologicky význam-
ných členovců, hlodavců a dalších 
živočichů. Jde-li o obytné místnosti, 
pobytové místnosti a nebytové pro-
story nesloužící k podnikání, má po-
vinnost podle věty první vlastník ne-
movitosti nebo společenství vlastní-

ků a u nemovitosti v majetku České 
republiky organizační složka státu 
nebo příspěvková organizace, které 
přísluší hospodaření s ní. 

Zákon dále (v ust. § 61 odst. 2) sta-

novuje, že příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví může rozhodnu-

tím provedení speciální ochranné 

dezinfekce, dezinsekce a deratizace 

nařídit, pokud hrozí šíření nákazy, 

zvýšený výskyt přenašečů infekč-

ních onemocnění nebo šíření škod-

livých a epidemiologicky význam-

ných členovců, hlodavců a dalších 

živočichů. 

Na začátku roku obdržel úřad 

upozornění od občana, že v Bará-

kově ulici pobíhal potkan.  Požáda-

li jsme odbornou fi rmu zabývající 

se ochrannou dezinfekcí, dezinsek-

cí a deratizací o sledování této uli-

ce včetně okolních lokalit, zdali zde 

nejsou patrné vstupy (díry), které 

by potvrzovaly přítomnost těchto 

hlodavců. Při šetřeních, která fi r-

ma provedla v uvedených místech, 

bylo zaznamenáno množství nor a 

byl pozorován výskyt hlodavců ve 

venkovních prostorách. 

Na základě tohoto zjištění bude 

na veřejných prostranstvích v uli-

cích Ječná, Barákova, Jubilejní a 

U Světovaru  během ledna a února 

započato se základním ošetřením 

napadených prostor. Uvedené loka-

lity budou průběžně kontrolovány, 

budou doplňovány deratizační ná-

strahové materiály a budou likvi-

dováni uhynulí hlodavci. Souběžně 

bude provedena deratizace kanali-

zační sítě a uličních vpustí. 

Vlastníci, popř. správci nemovi-

tostí by měli v objektech či na ob-

hospodařovaných plochách proka-

zatelně regulovat počet myšovitých 

hlodavců na únosnou míru, aby ne-

byla způsobena újma na zdraví oby-

vatelstva a ekonomické škody. 

U nemovitostí je třeba provádět 

pravidelně kontrolu:

- stavu dvora a přilehlých prostor 

(úklidem se likvidují zdroje potravy 

hlodavců a hmyzu), 

- stavu půdních prostor (v holu-

bím trusu se nacházejí roztoči a 

bakteriologické zárodky), 

- stavu sklepů, krytů, kotelen, vý-

měníkových stanic, strojoven (to 

vše mohou být prostory s potencio-

nálními zdroji potravy pro hlodav-

ce a zejména pro švábovitý hmyz. 

Je třeba provést i kontrolu migrač-

ních průstupů).

Žádáme všechny vlastníky ne-

movitostí o:

- zvýšenou pozornost ve svém 

okolí a o oznámení případného dal-

šího výskytu hlodavců Úřadu měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany, od-

boru životního prostředí (oznámení 

budou předána odborné fi rmě), 

- provedení preventivních opatře-

ní ochranné dezinfekce, dezinsekce 

a deratizace ve svých nemovitos-

tech tak, jak to stanovuje zákon,

- udržování pořádku okolo kontej-

nerů na odpad a nevyhazování jídla 

do kanalizace.

I když někdy už dokážeme ovliv-

nit, pozastavit, pozměnit procesy 

probíhající v přírodě, přesto jich 

většina probíhá a bude probíhat 

nezávisle na naší vůli a předsta-

vách. Dá se předpokládat, že vyhy-

nutí potkanů nás v nejbližší době 

nečeká. Svým chováním však mů-

žeme vzájemné soužití udržovat v 

rozumné míře.

                                     

 Ing. Hana Morávková,

Odbor životního prostředí 

Hubení hlodavců – stále aktuální téma

Rozsáhlá rekonstrukce čeká v 

letošním roce Slovanskou ulici. 

Stavba této hlavní dopravní tep-

ny, jež propojuje centrum Plz-

ně, Slovany a výjezd směrem na 

jižní Plzeňsko, je rozdělena do 

šesti etap. 

První etapa již odstartovala počát-

kem ledna, poslední má být dokon-

čena nejpozději na jaře 2020. Inves-

torem jsou město Plzeň, Vodárna Pl-

zeň a.s. a Ředitelství silnic a dálnic 

České republiky. Celkové náklady 

představují téměř 162 miliony ko-

run včetně DPH, z toho město uhra-

dí zhruba 80 milionů korun.      

„Opravy důležité dopravní tepny 
spočívají v rekonstrukci kanalizač-
ního potrubí, obnově vodovodních 
armatur včetně výměny vodovod-
ních přípojek v několika úsecích, re-
konstrukci tramvajové tratě v úseku 
Sladkovského – náměstí Milady Ho-
rákové v obou směrech a celoplošné 

opravě vozovky v této části Slovan-
ské ulice,“ uvedl Michal Vozobule, 

náměstek plzeňského primátora 

pro dopravu a životní prostředí.     

Jde o jednu z největších investič-

ních akcí Správy veřejného statku 

města Plzně v letošní m roce. Město 

bude hradit náklady na rekonstruk-

ci tramvajové tratě, Vodárna Plzeň 

sanaci kanalizace a úpravu vodo-

vodních armatur, Ředitelství silnic 

a dálnic opravu vozovky. 

Rekonstrukce Slovanské ulice si 

vyžádá dopravní omezení. V prv-

ní etapě, jejíž dokončení je pláno-

váno na počátek června 2019, je v 

úseku ulic Sladkovského – Liliová 

omezena individuální automobilo-

vá doprava. Je vedena po kolejích 

společně s tramvajovou dopravou. 

Nákladní automobily nad 7,5 tuny 

jezdí po objízdných trasách, tram-

vajová trať je v provozu. 

V dalších etapách stavby dojde k 

výlukám v tramvajové dopravě a 

omezení individuální automobilo-

vé dopravy. 

Druhá etapa, jíž se budou tato vět-

ší dopravní omezení týkat, má od-

startovat počátkem června. O jed-

notlivých konkrétních opatřeních v 

daných etapách bude město obyva-

tele včas a podrobně informovat.  

Slovanskou ulici čeká rozsáhlá rekonstrukce 
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Západočeská galerie v Plzni 

představuje první komplexní po-

hled na architekturu Plzně v ob-

dobí první republiky a na unikát-

ní urbanistický proces, kterým 

město tehdy prošlo. Součástí vý-

stavy jsou cenné dokumenty, mo-

dely staveb a jedné z prvních neo-

nových reklam, snímky letecké i 

pohledy do interiérů, fotografi e a 

úryvky dobových fi lmů. Návštěv-

níci uvidí také vlastní pracovní 

stůl architekta Karla Lhoty, spo-

lupracovníka Adolfa Loose. Vý-

stava ve výstavní síni „13“ potr-

vá do 28. února 2019.

Kromě několika výjimek není vět-

šinou Plzeň vnímána jako město s 

pozoruhodným novodobým archi-

tektonickým vývojem. Podle auto-

ra výstavy Petra Domanického to 

ale není proto, že by v Plzni chybě-

ly zajímavé meziválečné návrhy a 

realizace, ale spíše z neznalosti a 

také kvůli rozsáhlým destrukcím 

a demolicím v druhé polovině 20. 

století.

Galerie už dříve zmapovala napří-

klad dílo architektů Adolfa Loose 

či Hanuše Zápala. I na nové výsta-

vě věnuje pozornost významným 

osobnostem, které měly k Plzni 

tvůrčí vztah a současně měly nad-

regionální význam. Týká se to na-

příklad Loose a okruhu jeho spo-

lupracovníků, Jana Gillara, Jo-

sefa Špalka, Karla Honzíka či Ja-

na Víška. Výstava také připomíná 

vznik ohniska moderní architek-

tury v Plzni, kde díky městskému 

stavebnímu úřadu a pedagogické-

mu sboru průmyslo-

vé školy působila řada 

schopných architektů, 

jako byl Zápal, Ota-

kar Gschwind, Vác-

lav Klein, Bohumil 

Chvojka, Rudolf  Čer-

ný či Jaroslav Čada. 

Návštěvníci se dozvě-

dí i o práci soukromých projektan-

tů Leo Meisla, Václava Neckáře a 

Františka Němce.

Nejde však jen o jednotlivé stavby 

a neuskutečněné návrhy, ale předně 

o vyzdvižení unikátního procesu, 

kterým město tehdy prošlo. Vedle 

staveb na „zelené louce“ se tehdy to-

tiž v nevídaném rozsahu a koncepč-

ně dařilo proměňovat starší budovy 

i celé dříve devastované plochy pro 

nové městské funkce a budovat tak 

důstojné centrum velkoměsta. 

Odlišné podmínky znemožnily 

sice Plzni následovat vzoru Hrad-

ce Králové (zvaného Salon repub-

liky – odtud název výstavy Pracov-

na republiky), přesto západočeská 

metropole zažívala v urbanismu a 

architektuře nejlepší období za po-

sledního půldruhého století. 

K výstavě vyšla ve spolupráci s 

vydavatelstvím Starý most stejno-

jmenná kniha.  

Prvorepubliková architektura Plzně ve výstavní síni 

Zleva: Emil Ondráček, pavilon města Plzně na výstavišti, 1938, model, ZČG. Bohumil Chvojka, Okresní nemocenská pojišťovna a Masarykův studentský dům na De-
nisově nábřeží, asi 1925, ZČG. Václav Neckář, Vila Václava Ornsta na Lochotíně, 1931.

�

Pracovna�republiky�
Architektura�Plzn��v�letech�1918–1938�
Západo�eská�galerie�v�Plzni,�výstavní�sí��„13“�
do�28.�února�2019
Otev�eno�denn��krom��pond�lí�od�10�do�18�hodin

Finále Plzeň je jediný fi lmový fes-

tival v České republice, v jehož hle-

dáčku je česká fi lmová, televizní a 

internetová tvorba. Letošní 32. roč-

ník se bude konat v západočeské 

metropoli od 11. do 16. dubna. Jarní 

Plzeň v těchto dnech opět ožije fi l-

movými novinkami i několika ar-

chivními skvosty, které představí 

české herce v zahraničních sním-

cích, doprovodným programem a 

zajímavými setkáními s těmi, kte-

ří za vznikem českého fi lmu stojí, 

tedy s tvůrci a herci.

Souboj o hlavní ocenění, Zlatého 

ledňáčka, budou svádět audiovi-

zuální počiny v 5 soutěžních kate-

goriích. Osobitým průvodcem ce-

lým festivalem se stejně jako v loň-

ském roce stane sehraný, talento-

vaný herecký tandem Jan Cina a 

Petr Vančura. 

Součástí programu Finále Plzeň 

2019 budou kromě snímků uplynu-

lého roku i premiéry a předpremi-

éry nebo fi lmy natočené s českou 

koprodukcí. Pohled na to nejlep-

ší, co se natočilo u našich sousedů 

nabídne sekce ZOOM, nebude chy-

bět ani platforma pro fi lmové pro-

fesionály a studenty fi lmových škol 

INDUSTRY DAYS. Nově na festiva-

lu dostanou prostor mladé herecké 

hvězdy, které budou moci divákům 

představit fi lmy, které je v uplynu-

lém roce nejvíce zasáhly. 

Hlavním festivalovým centrem 

bude tradičně Měšťanská beseda s 

promítacími sály i příjemnou odpo-

činkovou zónou a kavárnou. Festi-

valové dění zaplní i prostory DE-

PO2015, Anděl Music Bar, Café Reg-

ner či sady před Měšťanskou bese-

dou.  Festival od roku 2016 pořádá 

společnost Film Servis Plzeň s.r.o. 

a jeho ředitelkou je Eva Veruňková 

Košařová, programovým ředitelem 

pak Peter Badač.

„Pro řadu lidí je dnes čím dál tím 
důležitější podporovat české surovi-
ny a výrobce, my podporujeme české 
fi lmy. Snažíme se divákům během 
jednoho týdne za příznivou cenu na-
bídnout co nejvíce zajímavých pro-
jektů, které za poslední dobu vznikly 
a stojí za povšimnutí. V tom zůstá-
vá naše role poradce a prostředníka, 
jak toho zhlédnout co nejvíce. Často 
se stává, že některé snímky proběh-
nou kiny tak rychle, že na ně diváci 
ani nestihnou zareagovat, nebo se 
jedná o televizní či internetové seri-
ály, které se na velká plátna vůbec 
nedostanou. U nás si to mohou vyna-
hradit,“ vysvětluje ředitelka festi-

valu Eva Veruňková Košařová. 

Festival Finále Plzeň opět oslaví český fi lm a jeho tvůrce    
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 Svoz velkokapacitních kontejnerů v roce 2019 podle harmonogramu
3. neděle
Termíny svozů: 17. března, 19. května, 21. července, 15. září, 17. listopadu

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň.

4. neděle
Termíny svozů: 24. března, 26. května, 28. července, 22. září, 24. listopadu 

Harmonogram�svoz��biologicky�rozložitelných�komunálních�odpad��pomocí�velkoobjemových�kontejner��

Velkoobjemové kontejnery budou p�istavovány po�átkem vegetativního období v ur�ený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v m�sících �erven až zá�í v prodlouženém �ase od 10:00 do 20:00, 
 a budou pravideln� p�istavovány až do konce m�síce listopadu. 

Plze��2���Slovany� �� pond�lí� ��
Vyšehrad� Velenická�x�Je�ná� pond�lí� S�

Slovany� Srázná� pond�lí� S�

Hradišt�� U�Hamru�x�Na�Rycht�� pond�lí� S�

Bru�ná� Do�Zámostí�(Hyunday)� pond�lí� S�

	echurov� Mezi�Ploty�x�Spole�ná� pond�lí� S�

Plze��2���Slovany� �� pond�lí� ��
Božkov� Božkovské�nám.� pond�lí� L�

Slovany� Plze�ská�cesta�x�Sporná� pond�lí� L�

	echurov� S�ední�cesta�x�Karafiátová� pond�lí� L�

Koterov� Pod�Chalupami� pond�lí� L�

sudý týden

lichý týden

Svoz�BIO�na�území�m�stského�obvodu�Plze��2�–�Slovany�v�roce�2019�
m�síc� den� datum� �as�p�istavení�
�� �� �� 8:00���10:00� 10:30���12:30� 13:00���15:00�
kv�ten� 1.�ned�le�� 05.05.2019 Božkovské�nám.� Jiráskovo�nám.� Plze�ská�cesta�
kv�ten� 2.�ned�le� 12.05.2019 Velenická�x�Je�ná� Srázná� U�Hamru�x�Na�Rycht��
�erven� 1.�ned�le�� 02.06.2019 St�ední�cesta� Pod�Chalupami� Božkovské�nám.�
�erven� 2.�ned�le� 09.06.2019 Do�Zámostí� Mezi�Ploty� Velenická�x�Je�ná�
�ervenec 1.�ned�le�� 07.07.2019 Jiráskovo�nám.� Plze�ská�cesta� St�ední�cesta�
�ervenec 2.�ned�le� 14.07.2019 Srázná� U�Hamru�x�Na�Rycht�� Do�Zámostí�
srpen� 1.�ned�le�� 04.08.2019 Mezi�Ploty� Velenická�x�Je�ná� Srázná�
srpen� 2.�ned�le� 11.08.2019 Pod�Chalupami� Božkovské�nám.� Jiráskovo�nám.�
zá�í� 1.�ned�le�� 01.09.2019 U�Hamru�x�Na�Rycht�� Do�Zámostí� Mezi�Ploty�
zá�í� 2.�ned�le� 08.09.2019 Plze�ská�cesta� St�ední�cesta� Pod�Chalupami�
�íjen� 1.�ned�le�� 06.10.2019 Božkovské�nám.� Jiráskovo�nám.� Plze�ská�cesta�
�íjen� 2.�ned�le� 13.10.2019 Velenická�x�Je�ná� Srázná� U�Hamru�x�Na�Rycht��
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ZLATÁ SVATBA

Dne 8. 12. 2018 oslavili zlatou svatbu (50 let společného života) manželé 
Zdeněk a Ludmila Doubkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim 
hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřála Eva Trůková, 
místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany a zástupci odboru sociálního.

Usnesením Rady městského ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany č. 7/2019 

ze dne 16. 1. 2019 bylo schvále-

no vyhlášení dotačních pro-

gramů v roce 2019 pro oblast so-

ciální, oblast výchovy, 

vzdělávání a kultury, ob-

last bezpečnosti, oblast 

životního prostředí a ob-

last podpory památko-

vých objektů.

Úplné znění vyhlášených dotač-

ních programů včetně formuláře 

žádosti najdete na 

http://umo2.plzen.eu/ 

(granty a dotace)

nebo je k dispozici na adrese 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterov-

ská 83, 307 53 Plzeň, odbor ekono-

mický a poplatkový, č. dveří 204, 

II. patro.

Termín pro odevzdání žádos-

tí je od 25. 2. do 15. 3. 2019.

Žádosti o dotace na účel, který 

není cílem vyhlášených dotač-

ních programů (tzv. individuální 

dotace), lze podat na příslušném 

formuláři během roku 2019 i mi-

mo výše uvedený termín.

Informace pro žadatele o dotace  

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

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

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

Jméno a příjmení dítěte: ............………………………………………
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

Trvalé bydliště: ..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………

Číslo telefonu ..................................................................

....................................................
Podpis

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské
obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm
na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

Trvalé bydliště: .....………………………………………………

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis

• „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-

říkové ulici;

• blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let 

věku a více;

• slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, smaragdové, diamanto-

vé, kamenné, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či bla-

hopřání v rodině. 

  

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2019 se budou konat ve dnech  

20.02., 27.03., 24.04., 25.09., 30.10. a 27.11.2019 od  16 do 19 hodin.    

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá ve spolupráci s Komi-

sí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro ob-

čany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé spole-

čenské akce a obřady:

 

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich život-

ního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit 

níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a 

předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-

mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předsti-

hem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občan-

ský průkaz a oddací list manželů. 

V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, 

lze se na tento slavnostní  obřad přihlásit osobně na odboru sociál-

ním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit ní-

že otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 

83, 307 53 Plzeň. 

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvá-

ní na slavnostní uvítání občánků do života. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2019: 

16.04., 11.06., 17.09. a 19.11.2019

Podpis rodiče

 
Zde odst�ihnout 
 
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plze� 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže uvedená data 
k osobnímu pozvání na ob�ad „Vítání ob�ánk� do života“. 
 
 
Jméno a p�íjmení dít�te: 

 
 

 (h�lkovým písmem) 
  
Datum narození:  
  
Jméno a p�íjmení rodi��:  
 
 

 

  
Trvalé bydlišt�:  
 
Pozvánku zaslat na adresu:                                 

 

  
Kontaktní telefon*  
  
Kontaktní e-mail*  
 
 

 

 Podpis rodi�e 
 
*Nepovinný údaj 
 
Upozorn�ní: 
 Žadatel bere na v�domí, že slavnostní ob�ady se konají v ob�adní místnosti ÚMO 
Plze� 2 – Slovany, tj. na ve�ejném míst� a že p�i ob�adu bude p�ítomen profesionální fotograf. 
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zú�astn�ných. Fotografie po�ízené 
p�i jednotlivých slavnostních ob�adech ú�ad nezve�ej�uje. 

Zde odst�ihnout 

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil ní-

že uvedená data    k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životní-

ho jubilea v místě bydliště. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto sou-

hlasu.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

Trvalé bydliště: .....………………………………………………

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis
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1. PODĚBRADY, KERSKO, ČÁSLAV

Nejprve si prohlédneme lázeňský park a nádvoří zámku v největších 

středočeských lázních Poděbrady. Zde se léčí onemocnění srdce již od ro-

ku 1908. Vyjde nám jistě čas i na dopolední posezení u kávy a nákup lá-

zeňských oplatek. Poté přejedeme do Kerska. Tady poobědváme v oblíbe-

né hospůdce spisovatele Bohumila Hrabala, kde se také natáčel fi lm Slav-

nosti sněženek. V místní Hájence budete moci posoudit, jestli je lepší „se 

šípkovou nebo se zelím.“ Nebo si dáte něco jiného ze zdejší výborné ku-

chyně? Nakonec navštívíme v čáslavské čtvrti Kalabousek zahradnictví 

Starkl. V Čáslavi bylo založeno v roce 1992, v Rakousku již o 80 let dříve. 

Krytá prodejní hala, skleníky a venkovní areál tvoří celkem 7500 metrů 

čtverečních prodejní plochy. Čtenáři časopisu Receptář (nejčtenějšího čes-

kého časopisu pro zahradu a hobby) byla fi rma Starkl zvolena již devět-

krát Zahradnictvím roku (nepřetržitě od roku 2010). 

Termín: 15.05. 2019

Cena: 250,- Kč. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájez-

du.

Odjezd: 07.00 hod., návrat do 19.00 hod.

2. Z WINDSORU DO BUDĚJIC  –  PO VLTAVĚ! 

Vypravíme se do Budějovické pánve, kde se zvedá ostrožna a na ní sví-

tí do dálky státní zámek Hluboká nad Vltavou. Po zhlédnutí exteriérů se-

jdeme do mariny, kde nás bude čekat soukromá loď a vyplujeme do Čes-

kých Budějovic – a možná i na Bělehrad! Projdeme se po ulicích dobrého 

vojáka Švejka a zaplujeme omrknout, jak se vaří pivo u konkurence. Jak-

mile nás vyženou od sudu Budějovického Budvaru, čeká nás daleko jiný 

osud - cesta domů. 

Termín: 29.05. 2019

Cena: 315,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahr-

nut v ceně zájezdu.

Odjezd: 08.00 hod., návrat do 20.00 hod. 

3. KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA, ČESKÝ KRUMLOV

Klášter Zlatá Koruna na jihu Čech vznikl díky českému králi Přemys-

lu Otakaru II.. V klášterních zdech se uchovávala vzácná relikvie, trn z 

Kristovy koruny, který pojmenoval zdejší nové opatství na Svatou (Trno-

vou) Korunu. Podíváme se do přízemí malého konventu, unikátní gotic-

ké patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebe-

vzetí panny Marie, největšího chrámu na jihu Čech. Další zastávka bude 

v Českém Krumlově, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně 

potok Polečnice. Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architek-

tonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější 

památky středoevropské oblasti. Zámecký areál zahrnuje na 40 budov  a 

palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a na 11 

ha zámecké zahrady. Rokokový Maškarní sál patří k největším a nejrepre-

zentativnějším prostorám celého zámku. Výzdoba sálu vypadá plasticky, 

každá postava má vlastní stín. Zámecké barokní divadlo je mimořádnou 

památkou světového významu. Je jedno z nejstarších ve střední Evropě. 

Prošlo náročnou rekonstrukcí. Prohlídka barokního divadla je exkluziv-

ní trasou. Český Krumlov je náročnější na chození, z parkoviště se musí 

do kopce a prohlídkový okruh obsahuje chůzi po schodech.

Termín: 05.06. 2019

Cena: 400,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahr-

nut v ceně zájezdu.

Odjezd: 07.00 hod., návrat do 19.00 hod. 

4. PRAHA – PLAVBA PRAŽSKÝMI BENÁTKAMI 

Muzeum Karlova mostu nabízí jedinečnou expozici v několika sálech 

původního špitálu Křižovníků a kostela sv. Františka. Seznámíme se s 

mostním stavitelstvím a vším, co s ním souvisí. Muzeum mapuje historii 

mostu a lidí kolem něj. K vidění jsou kamenné stavební prvky mostní ar-

chitektury, původní řemeslnické nástroje. Součástí expozice jsou i sochy 

ze Staroměstské mostecké věže. Unikátem je část oltáře 20. velmistra řá-

du Křižovníků Mikuláše Puchnera z 80. let 15. století. V rámci muzea je 

zpřístupněna podzemní část křižovnického kostela. Plavba - patentní ce-

lodřevěné lodě typu Vodouch jsou postavené v duchu nejlepších tradic 19. 

století. Uvidíme nejstarší pražský vodočet Bradáč, panorama Pražského 

hradu, poplujeme do samého srdce kanálu Čertovka, ke kolu Velkopřerov-

ského mlýna, podeplujeme Mánesův most, kde se nám otevře pohled na 

Hanavský pavilon, Kramářovu vilu, Strakovu akademii a další známé bu-

dovy na břehu Vltavy. Kolem Křižovnického ostrova zaplujeme do vodního 

tunelu pod Křižovnickým náměstím, kde plavba končí. Nástup do lodě je 

z břehu po několika schodech směrem dolů do lodi. V muzeu se chodí po 

schodech. Po obědě bude následovat procházka centrem Prahy. 

Termín: 19.06. 2019

Cena: 390,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahr-

nut v ceně zájezdu.

Odjezd: 07.30 hod., návrat do 18.00 hod. 

5. NE - ZAKÁZANÉ BRDY

V tomto posvátném dni ochutnáme v minulosti i současnosti hned ně-

kolik druhů zakázaného ovoce. Začneme židovskou historií ve Spáleném 

Poříčí, kde kromě židovského hřbitova spatříme i obrovský špýchar pro-

měněný v galerii či gigantická sklepení. Dotkneme se první buddhistic-

ké stúpy v České republice, která byla inaugurována v polovině září 2014 

za účasti tisíců návštěvníků a jejímž hlavním stavitelem byl Šerab Gjal-

cchen rinpočhe z Nepálu. Po této meditační cestě nás čeká výhybka, a to 

do dob temna a skladu miliard korun československých, 4400 vojáků ně-

meckých a jaderné munice bývalého SSSR. Po průzkumu ATOM muzea 

Javor 51 opět nastoupíme do autobusu zvaném harmonie ducha a těla   a 

vyjedeme na Svatou Horu! Tu u Příbrami. A pak dolů do dolů hornické-

ho města na rozloučenou.

Termín: 11.09. 2019

Cena: 260,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahr-

nut v ceně zájezdu.

Odjezd: 08.00 hod., návrat do 19.00 hod. 

6. KRATOCHVÍLE, PÍSEK, HOSLOVICE

Slunná Itálie na nás dýchne při návštěvě jihočeské renesanční perly - 

zámku Kratochvíle. Jeho stavba nemá v Čechách 2. poloviny 16. století 

obdoby. Unikátní zámecký areál ve stylu severoitalských renesančních 

vil vybudovali během šesti let. S historickým krajem Prácheňsko se se-

známíme ve stejnojmenném muzeu v Písku. Sídlí v budově gotického 

hradu a jeho moderně pojaté expozice vás nadchnou. Každou půlhodi-

nu se spouští orchestrion a uvidíme i unikátní expozici živých ryb. Vý-

let zakončíme v Hoslovicích prohlídkou nejstaršího zachovalého vodní-

ho mlýna v Čechách.

Termín: 25.09. 2019

Cena: 240,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahr-

nut v ceně zájezdu. 

Odjezd: 07.00 hod., návrat do 18.30 hod. 

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 4. 3. 2019 na ÚMO Pl-

zeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, první den v kanceláři č. 112, 

I. patro a v následujících dnech v kanceláři č. 113, I. patro. Zde zís-

káte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech. Přihlášky 

zájemců o zájezd doručené před 4. 3. 2019 budou automaticky za-

řazeny mezi náhradníky.

Nabídka zájezdů pro důchodce s trvalým pobytem 
na území MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2019

Vodní mlýn HosloviceVodní mlýn Hoslovice
Foto: archiv VLM
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Zabíjačka
vve Skateparku

ZABÍJAČKOVÉ HODY
k zahájení sezóny

9. 9. března na 2019
od 10,00 hod. d.d do o ooo 15,00 00 hododo .

MMalostranská ul., pod Vodárnou Plzeň - DDoudlevce

Připravili jsme pro Vás:

Ruční výrobu jitrnic a vaření zabíjačkové 
polévky/Pernarecké klobásky a uzené maso přímo 

z udírny/Prodej zabíjačkových specialit/Prodej 
zabíjačkové polévky do vlastních nádob

Více info na www. skodasportpark.cz
Nebo na tel.: 721 462 930/ 777 350 207

Doprava k nám: 
Autem cca 50 parkovacích míst přímo před Škoda Parkem
MHD: bus č. 30, 29/trolejbus č. 10, 13 zastávka Vodárna
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Divadlo J. K. Tyla v Plzni 

v koprodukci s Hudebním diva-

dlem Karlín potěšilo diváky pre-

miérou jedné z nejslavnějších 

operet všech dob. Veselá vdova 

Franze Lehára v režii Martina 

Otavy a s hudebním nastudová-

ním šéfdirigenta Norberta Ba-

xy měla premiéru 2. února 2019 

na Nové scéně DJKT. V hlavních 

rolích diváci mohou vidět mimo 

jiné Lívii Obručník Vénosovou, 

Pavlu Břínkovou, Michaelu Nos-

kovou, Jana Ježka, Aleše Bris-

ceina,  Richarda Samka, Roma-

na Hozu, Michala Bragagnola či 

Dalibora Gondíka.

Spojením plzeňského divadla 

s přední muzikálovou a operetní 

scénou Hudebním divadlem Kar-

lín vznikla inscenace, která nabí-

zí mimořádný hudební, pěvecký 

i vizuální zážitek. „Tato spoluprá-
ce mě samozřejmě těší nejen jako ře-
ditele divadla, protože nám umožní 
nabídnout divákům skutečnou ele-
gantní a estetickou show, ale také ja-
ko režiséra a člověka, který má k ope-
retnímu žánru velice kladný vztah 
a na své působení v roli sólisty ope-
rety a muzikálu  Hudebního divadla 
v Karlíně ty nejhezčí vzpomínky,“ vy-

světluje režisér inscenace a ředitel 

DJKT Martin Otava a dodává: „Dí-
lo rozhodně nechci nijak aktualizo-
vat, chci ho předvést v klasickém sty-
lu velké vídeňské operety, kde bude tě-

žiště v krásném zpěvu, pohybu a dik-
ci.“ Režisér vychází z původní texto-

vé verze, kterou sám přeložil a upra-

vil, pěvecké texty pak diváci uslyší 

v překladu Evy Bezděkové.

Veselá vdova, která hned po své 

premiéře ve Vídni v roce 1905 vzbu-

dila senzaci a dodnes zůstává mis-

trovským dílem operetního žánru, 

přináší kromě slavných melodií, ja-

ko například U Maxima jsem znám, 

píseň o Vilje či Ženy, ženy, vtipné 

a svižné libreto, které dodnes ba-

ví diváky na celém světě a jejímu 

uvedení se nevyhýbají ani proslulé 

operní domy. Franz Lehár ve Vese-

lé vdově dokázal, že i opereta může 

snést nejpřísnější umělecká měřít-

ka. „Velký důraz se pak klade na kva-
litní obsazení, které bravurně zvládá 

zpěv, herectví i tanec. Žánr klasické 
operety považuji za velice náročný 
vzhledem k všestranným nárokům 
kladeným na všechny interprety,“ po-

dotýká dirigent Norbert Baxa. 

Do titulní role elegantní Hanny 

Glawari byly obsazeny Gabriela 

Kopperová a Lívia Obručník Véno-

sová. „S Veselou vdovou jsem se se-
tkala poprvé před sedmi lety, byla 
to má první opereta a současně i vel-
ké ponaučení,“ vzpomíná Lívia Ob-

ručník Vénosová. „Především práce 
s tehdejším režisérem inscenace Ja-
nem Ježkem mi přinesla řadu cen-
ných zkušeností, které nyní hodlám 
zúročit.“ Jejího bývalého milence 

hraběte Daniloviče ztvární Martin 

Štolba, Roman Hoza, který je plzeň-

ským divákům známý jako Hamlet 

ze stejnojmenné opery uváděné na 

Nové scéně, či Michal Bragagnolo, 

jenž má na svém kontě výrazné ro-

le operního, operetního i muzikálo-

vého rázu. „Práce na operetě mě vel-
mi těší. Po fyzické stránce je to práce 
velmi náročná, protože opereta není 
jen o technicky náročném zpěvu, ale 
i o přesvědčivém herectví, ale také sa-
mozřejmě o tanci,“ komentuje zkou-

šení Michal Bragagnolo.

Veselá vdova je zajímavá nejen 

po stránce pěvecké, ale bude laho-

dit i oku milovníků klasické opere-

ty. Scénu navrhl Lukáš Kuchinka, 

který spolupracuje s předními di-

vadly u nás (Národní divadlo Brno, 

Divadlo na Vinohradech) i v zahra-

ničí. „Diváci se mohou těšit na vel-
kolepou podívanou inspirovanou 
styly art deco a secece,“ slibuje Ku-

chinka. Autorkou kostýmů je Dana 

Haklová, jež se podílela na stovce 

inscenací po celé České republice. 

Pracovala také v zahraničí, zejmé-

na ve Finsku, Polsku, Norsku a Bul-

harsku. Vytvořila kostýmy pro prv-

ní scénické uvedení muzikálu Les 

Misérables v Divadle na Vinohra-

dech v Praze. 

„Kostýmy by měly souznít nejen 
s hudbou, ale i se scénou, proto se 
(stejně jako výtvarník scény) inspi-
ruji obdobím secese a art deco. Vese-
lá vdova však nabízí i možnost po-
pustit uzdu fantazii, třeba ve ztvár-
nění ,pontevederského kroje‘ a z něj 
vycházejících uniforem ponteveder-
ských úředníků. A co by byla opereta 
bez kankánu? A lepší inspirace než 
obrazy od Henri de Toulouse-Lautre-
ca?“ komentuje Dana Haklová.

Slavná opereta Veselá vdova v plném lesku v Plzni i v Praze 

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., 

(PMDP) připravují rekonstrukci tramvajo-

vé vozovny na Slovanech. Stávající budovy 

jsou již nevyhovující jak  svou kapacitou, 

tak technickým stavem, vybavením i záze-

mím pro zaměstnance. Výstavba by měla 

začít v roce 2020 a probíhat za plného pro-

vozu depa.

Vozovna slouží svému účelu již od roku 1943. 

Tehdy byla ale postavena pro tramvaje s výraz-

ně nižší hmotností než mají dnešní moderní 

vozidla – jejich váha je často až šestinásobná. 

Na technickém stavu hal se ale postupně začal, 

kromě podstatně vyšší hmotnosti tramvají, po-

depisovat zejména nevhodně použitý materiál 

pro stavbu betonového podloží. V roce 2014 byl 

odborníky stav hal označen za kritický.

„V posledních letech bylo nutné uzavřít provoz 
na řadě kolejí, čímž došlo ke snížení odstavné ka-
pacity a zhoršení podmínek údržby tramvají. Pro 
zachování dalšího fungování vozovny bylo zapo-
třebí zajistit provizorní opravy alespoň některých 
částí nosné konstrukce kolejí, další koleje zůstaly 
trvale odstaveny,“ uvádí Josef  Vracovský, ředitel 

úseku drážní cesty, a doplňuje: „Bezpodmínečně 
nutná je také revitalizace kotelny, rekonstrukce 
inženýrských sítí a zázemí pro zaměstnance, kte-

ré je už dlouhou dobu provizorní.“
„Důležitým faktorem rekonstrukce je také sní-

žení hlučnosti. Ta sice v současném stavu státem 
povolenou míru nepřesahuje, ale rádi přispěje-
me k co nejpříjemnější-
mu životu v okolní zá-
stavbě. Stavba bude za-
hrnovat i řešení šetrná 
k životnímu prostředí, 
například využití deš-
ťové vody při mytí vozi-
del, zelené střechy a další,“ říká Michal Kraus, 

předseda představenstva.

Plánovaná rekonstrukce má vyřešit výše zmí-

něné problémy a navíc počítá s dosud chybějící 

myčkou tramvají, diagnostikou kol, průjezdný-

mi kolejemi usnadňujícími provoz ve vozovně, 

či s novou administrativní budovou.

„Byla podána žádost o vydání územního roz-
hodnutí. V příštím roce by mělo proběhnout vý-
běrové řízení na zhotovitele a zahájení samotné 
rekonstrukce je plánován na začátek roku 2020. 
Práce musí probíhat za plného provozu vozovny, 
což samozřejmě ovlivní dobu rekonstrukce. Před-
pokládáme, že novou vozovnu veřejnosti předsta-
víme na konci roku 2022,“ popisuje harmono-

gram akcí Pavol Ondovčák, vedoucí přípravy 

a rozvoje investic.

Dne 22. 1. 2019 proběhla veřejná beseda na té-

ma rekonstrukce tramvajové vozovny. V Kul-

turním domě Šeříková se sešlo vedení PMDP, 

zástupci města a společnosti Metrostav, který 

projekt rekonstrukce připravoval, a přibliž-

ně 40 návštěvníků zajímajících se o toto téma. 

Součástí besedy byla prezentace o historii, sou-

časném stavu a hlavních problémech vozovny 

a vizualizace projektu rekonstrukce. Následo-

valy dotazy z publika a společná diskuze v přá-

telském duchu.

Pro ty z vás, kteří se na besedu nemohli dosta-

vit, ale projekt je zajímá, přikládáme níže odkaz 

na promítanou prezentaci . V průběhu letošního 

roku chystáme i další příležitosti, kde se budete 

moci zeptat na vše, co vás v souvislosti s novou 

vozovnou Slovany bude zajímat.

Odkaz na www:

http://www.pmdp.cz/o-nas/aktualne/doc/prezen-

tace-nove-vozovny-slovany-2532/newsitem.htm

Tramvajové depo dopravních podniků čeká rekonstrukce    



Ženám, které se ocitly v těžké ži-

votní situaci, tedy zažily týrání, 

přišly o práci, byt a nakonec i o dě-

ti, ale i dalším osobám už pomohl a 

stále pomáhá projekt města Plzně 

nazvaný Pilotní testování koncep-

ce sociálního bydlení v Plzni. Měs-

to jej spustilo v březnu 2017. Od té 

doby projekt změnil životy mnoha z 

nich, více než čtyřem desítkám do-

mácností pomohl začít znovu. Cí-

lem projektu, na nějž město získalo 

dotaci 13,2 milionu korun, je zajis-

tit nesegregované bydlení pro oso-

by z cílových skupin na území Plz-

ně, vytvořit funkční systém sociál-

ního bydlení a metodiku sociální 

práce s klienty.

Podle Davida Šloufa, radního pro 

oblast ekonomickou, bytovou a na-

kládání s majetkem, byly do projek-

tu dosud zapojeny více než čtyři de-

sítky domácností, tvoří je zejména 

ženy samoživitelky a zdravotně po-

stižení. Klíčovou podporou ze stra-

ny města je poskytnutí menšího 

bytu do nájmu. „Většina z nich spo-
lupracuje se sociálními pracovníky 
na změně své životní situace, pokud 
mohou, tak řádně pracují,“ uvedl 

David Šlouf. 

Pilotní testování koncepce sociál-

ního bydlení v Plzni je fi nancová-

no z uzavřené výzvy ESF Operač-

ní program Zaměstnanost. Celkové 

uznatelné náklady jsou plánovány 

na 13,8 milionu korun, z toho státní 

dotace představuje zhruba 13,2 mi-

lionu korun, město se podílí 694 ti-

síci korunami.

Mezi klienty projektu jsou ženy i 

muži různého věku. Je to například 

žena, která vyrůstala v nefunkč-

ní rodině, týral a zneužíval ji otec. 

Právě týrání bylo u této klientky dů-

vodem, proč v období dospívání za-

čala nadměrně pít alkohol. Ve dva-

ceti letech se vdala a narodila se jí 

dcera. Dceři byly čtyři roky a man-

žel uhořel. Po pár letech se jí naro-

dila druhá dcera, jejíž otec se o ně 

dodnes nezajímá. Poté si žena našla 

nového muže, narodili se jim dcera 

a syn. Stále pila a s manželem se v 

pití podporovali. Zatímco dvě star-

ší dcery se osamostatnily, manželé 

péči o ty mladší děti příliš nezvlá-

dali, s mužem vztah neklapal a v 

roce 2011 se s dětmi nastěhovala do 

azylového domu, pak na ubytovnu.  

Obě děti ženě byly odebrány a svě-

řeny do pěstounské péče nejstarší 

dcery. Žena situaci nezvládla, začala 

se sebepoškozovat a mít depresivní 

stavy. Zlom nastal v roce 2014, kdy 

se obrátila na K-centrum a začala 

problém s alkoholem řešit. Získa-

la chráněné bydlení, jež spadá pod 

Centrum protidrogové prevence a 

terapie, později bydlela v azylovém 

domě pro ženy, kde ji sociální pra-

covnice doporučila do projektu Pi-

lotní testování koncepce sociálního 

bydlení v Plzni a získala tak sociál-

ní byt. „Když jsem dostala do rukou 
klíče, dostavil se pocit, jako bych se 
znovu narodila,“ řekla žena. 

Strastiplný příběh prožila i další 

Plzeňanka, nyní dvacetiletá. Vyrůs-

tala v kojeneckém ústavu a pozdě-

ji u tety, která ji bila, nestarala se o 

ni, neplatila jí věci do školy ani do-

pravu, dívka dostávala pokuty, jež 

nikdo nehradil, ocitla se v exeku-

ci, bez práce, na ulici. „V osmnácti 
jsem se dozvěděla, že mám exekuci a 
nemám ji z čeho splácet, potřebovala 
jsem od někoho pomoci. Poslali mě 
na odbor sociálních služeb, dostala 
jsem se do projektu Pilotní testování 
koncepce sociálního bydlení v Plzni. 

Teď mám krásný byt,“ uvedla mla-

dá žena. Té se podařilo díky sociál-

ní pracovnici najít práci i biologic-

kého otce. „Můj život začíná mít za-
se smysl,“ dodala. 

 A takových příběhů jsou desít-

ky!
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Mahlerovou 4. symfonií zahájí 28. 
února Plzeňská filharmonie pod 
taktovkou Ronalda Zollmana se so-
pranistkou Sophií Burgos letošní 
hudební část festivalu Smetanov-
ské dny.

Do dramaturgie celého festivalu 
se promítají čtyři témata – Zrození 
lidu v české kultuře 19. století; Bed-
řich Smetana a související odkazy; 
Vztah k Plzni a Plzeňskému kraji; 
Rok 2019 – slavná výročí & výročí 
slavných. Již 39. ročník multiobo-
rového festivalu tak nabízí symfo-
nické a komorní koncerty, renomo-
vané umělce a soubory, dopolední 
matiné, komponované hudebně-li-
terární pořady, tvůrčí dílny pro dě-
ti i dospělé, dětské pořady, autorská 
čtení, operu, klasiku, latinsko-ame-
rické rytmy, odborné vědecké před-
nášky a další.  

„Osobně kromě zahajovacího kon-
certu doporučuji například originál-
ní koncert Jiřího Stivína, na který se 
moc těším a který on sám bude diri-
govat, dále České noneto, které oslaví 
95 let, Wihanovo kvarteto nebo Veli-
konoce s Musicou Bohemicou a Jaro-
slavem Krčkem. No a kdo chce tančit 
nebo jen poslouchat, tak doporučuji 
Tango & Capella Brava nebo taneč-
ní představení Tanec v době mládí 
Bedřich Smetany s průvodním slo-
vem a workshop pod vedením Hany 
Tillmanové,“ říká ředitelka festiva-
lu Lenka Kavalová.

Smetanovské dny

Ženám, jež zažily týrání, přišly o práci, byt i děti 

Vážení spoluobčané,

na přelomu roku jsem se stal zastu-
pitelem za hnutí ANO v obvodu Plzeň 
2 – Slovany, kde žiji téměř celý svůj 
život. Chodil jsem tady do základní 
školy (12. a 21. ZŠ), do střední školy 
(Sportovní gymnázium), reprezento-
val ČR za dva místní sportovní klu-
by (plavecký klub Slávia VŠ Plzeň a 
atletický TJ Sokol Plzeň – Petřín). 
Bydlím tady přes 30 let, dcerka zde 
navštěvuje mateřskou školku, žije 
tu téměř celá moje rodina, mám zde 
sídlo své advokátní kanceláře. Pro-
to mi záleží na tomto místě a chtěl 
bych se aktivně podílet na tom, co se 
v našem obvodě děje, když na slovan-
skou radnici vidím z okna domova i 
kanceláře. 

Chci, aby tady bylo bezpečno, aby 
tu byla zeleň a pořádek, abych měl 
kde zaparkovat. A pokud něco řeším 
s úřady, tak aby mě to nestálo všechny 
nervy. Jsou to stejné věci, jaké chcete 
i vy. Přispět chci především znalost-
mi ze své profese advokáta.

Vystudoval jsem v Plzni dvě vyso-
ké školy, mám více než 10 let právní 
praxe a podobný čas již působím i v 
komunální politice. S jakýmkoli pod-
nětem se na mě neváhejte obrátit na 
e-mail sauer@arws.cz.                  

Politické zkušenosti:

zastupitel MO Plzeň 2 (2018 - 

dosud)

člen Komise právní a pro 

Status města Plzně RMP 

(2018 - dosud)

člen Komise pro sport, vý-

chovu a vzdělávání Rady 

Městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany (2018 - dosud)

člen Komise pro rozvoj 

obvodu a investiční čin-

nost Rady Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slova-

ny (2018 - dosud)

člen Komise pro vý-

chovu a vzdělávání Ra-

dy Městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany (2016 

- 2018)

člen Komise pro sport a 

mládež Rady města Plzně 

(2015 - 2018)

zastupitel a radní MO Plzeň 

3 (2014 - 2016)

člen fi nančního výboru MO 

Plzeň 3 (2014 - 2016)

člen Komise Rady MO Plzeň 3 

pro volnočasové aktivity dětí a 

mládeže (2006-2007)

Mgr. Bc. Jakub Šauer
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Radní města Plzně souhlasili s 

tím, že město opět poskytne obvo-

dům peníze na prodloužení provoz-

ní doby v jimi určených mateřských 

školách pro celý letošní rok. Díky 

podpoře města tak zůstane zachová-

na možnost rodičů vyzvedávat odpo-

ledne děti i po 16. hodině, kdy město 

hradí provoz do 16:30, další případ-

né prodloužení provozu je fi nanč-

ně zajištěno obvody. Pokud návrh 

schválí zastupitelé, dostanou obvo-

dy na pro-dloužení provozní doby 

celkem 2, 411 milionu korun. 

Poprvé došlo k prodloužení pro-

vozu v roce 2016. Zájem   ve vybra-

ných mateřinkách zůstává, pro-

to chce město v podpoře pokračo-

vat. Peníze jsou využity z rezervy 

našeho odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy.   Na území města Plz-

ně funguje 40 mateřských škol, jež 

jsou v kompetenci městských ob-

vodů, prodlouženou provozní dobu 

má 31 z nich. 

Rozdělení konkrétních částek na 

jednotlivé školky je v kompeten-

ci obvodů podle skutečných potřeb 

mateřských škol. Finanční pro-

středky mohou být použity pouze 

na platy a náklady s nimi souvise-

jící. Spuštění prodloužené provoz-

ní doby je plně v kompetenci ředi-

telky mateřské školy, musí garan-

tovat plné organizační zajištění a 

teprve poté může být systém rea-

lizován. Rovněž, pokud bude ředi-

telce školy zajišťující prodloužený 

provoz známo, že v konkrétní den 

nikdo z rodičů nebude službu vyu-

žívat, je v její kompetenci ji v tento 

den neposkytnout a nečerpat tak fi -

nanční prostředky. 

Peníze na prodloužení 
provozu v mateřinkách 

Základní škola Plze� – Božkov, V�esinská 17 

Vás srde�n� zve na 

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY 

po�ádaný 16. b�ezna 2019 

9:00 - 13:00 hodin 

Budete mít možnost seznámit se s prost�edím školy, se školními dokumenty a u�ebnicemi používanými �

v  1. t�íd�, rádi zodpovíme i Vaše dotazy. 

Na nastávající školáky �ekají aktivity, p�i kterých si ov��í své dovednosti pot�ebné pro úsp�šný za�átek 
ve škole. 

Rádi uvítáme i d�ti, které jsme nemohli z  kapacitních d�vod� p�ijmout do naší mate�ské školy. 

Zápis do 1. t�ídy se koná 3. dubna 2019 od 12,30 -18,30 h 
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Město Plzeň vyhlásí dotační pro-

gram Mikrogranty na podporu kul-

turních a uměleckých projektů pro 

rok 2019 v celkové výši půl milionu 

korun. Jeho cílem je podpořit kul-

turní dění ve městě. Maximální vý-

še dotace pro jednotlivý projekt činí 

20 tisíc korun. Žádost o dotaci mu-

sí uchazeč podat před zahájením 

realizace projektu. Vyhlášení do-

tačního programu schválili měst-

ští radní. 

„Dotační program je určen na pod-
poru kulturních a uměleckých pro-
jektů, které se uskuteční na území 
města a v blízkém okolí. Může jít na-
příklad o aktivity hudební, taneční, 
divadelní, výtvarné, literární a dal-
ší,“ uvedla náměstkyně primátora 

pro oblast kultury, památkové pé-

če a sociální věci Eliška Bartáková. 

Doplnila, že dále budou podporová-

ny též kulturní a umělec-ké projek-

ty, které připomenou 30. výročí pá-

du komunistického režimu.

Žádost o dotaci je možné podávat 

od 25. února 2019. Termíny uzávěrek 

pro odevzdání žá-dostí jsou 1. bře-

zen, 30. duben, 31. červenec a 2. zá-

ří 2019. V případě vyčerpání fi nanč-

ních prostředků alokovaných pro 

tento program bude dotační výzva 

ukončena. Bližší informace k pro-

gramu jsou k dispozici na webu měs-

ta a na Odboru kultury Magistrátu 

města Plzně. Na webu města jsou in-

formace k dispozici v rubrice Úřad 

pod záložkou Granty a dotace: 

https://www.plzen.eu/obcan/

urad/granty-a-dotace/.

Půl milionu korun na kulturní projekty



Projekt Nadace sportující mláde-

že s názvem Pohyb 1P zavítal také 

v roce 2018 do mateřských škol na 

Slovanech. U dětí se snaží probudit 

zájem o pohybové aktivity, ale také 

zjistit, jak na tom jsou dnešní děti 

předškolního věku v úrovni pohy-

bových dovedností.

I díky podpoře městského obvo-

du Plzeň 2 mohl tým Pohyb 1P, v če-

le s mezi dětmi oblíbeným masko-

tem v podobě žabáka, letos navštívit 

hned jedenáct mateřských škol na 

Slovanech. Dalšími významnými 

partnery projektu jsou např. měs-

to Plzeň, Nadace RSJ nebo Nadač-

ní fond Tesco.

Projekt se zaměřuje na předškolá-

ky, protože s přestupem na základní 

školu se výrazně mění denní režim 

dětí. Ty najednou podstatnou část 

dne prosedí a nezbytné pohybové 

aktivity se výrazně sníží.

Děti si v průběhu dopoledne for-

mou jednoduchých a zábavných 

cvičení pod odborným dohledem 

vyzkoušejí jednotlivá stanoviště. 

Po jejich vyhodnocení rodiče ještě 

tentýž den získávají výsledky obsa-

hující mnoho užitečných informa-

cí včetně přehledu o pohybových 

dovednostech svých dětí. Nechybí 

ani doporučení týkající se zdravého 

stravování, nabídka pravidelných 

sportovních aktivit v místě bydliš-

tě a další informace. 

Na závěr akce děti čekají setká-

ní a besedy s vynikajícími součas-

nými sportovci i legendami české-

ho sportu včetně olympijských me-

dailistů. Děti si mohou prohléd-

nout medaile, poháry i další cenné 

sportovní předměty a sportovci se 

je svým příkladem snaží motivovat 

k zájmu o pohyb. 

Jako odměnu děti dostávají pa-

mětní diplom a další drobné dárky 

jako například samolepky od žabá-

ka nebo refl exní pásky, které přispí-

vají k větší bezpečnosti dětí při po-

hybu venku.

Projekt realizuje Nadace sportují-

cí mládeže, jejímž zakladatelem je 

město Plzeň, již od roku 2008. 

Počet zapojených plzeňských ma-

teřských škol v posledních letech 

rychle stoupá a v současnosti jsou 

do něj zapojené téměř všechny pl-

zeňské MŠ. 

Nadace navíc pro letošní rok při-

pravuje vylepšenou podobu výsled-

ků z testování dětí, ze které se rodi-

če dozví detailnější informace, jak 

na tom jejich dítě je v jednotlivých 

pohybových dovednostech. Pokud 

výsledky v některé z dovedností ne-

budou uspokojivé, budou mít rodiče 

možnost podívat se na internetové 

stránky www.pohyb1p.cz. Tam na-

leznou zásobníky cviků s podrob-

nými návody k jejich provedení tak, 

aby je děti mohly s rodiči cvičit do-

ma bez velkých nároků na sportov-

ní vybavení. 

 Na Pohyb 1P navazují Sportovní 

hry mateřských škol. Pro rok 2019 

chystá město Plzeň již čtvrtý ročník 

této akce, která dětem umožňuje po-

znat atmosféru sportovních soutěží 

se vším, co k tomu patří. 

„Máme velkou radost, že se v ma-
teřských školách zapojených do pro-
jektu Pohyb 1P a Sportovních her 
mateřských škol zvýšil zájem o po-
hybové aktivity dětí. To má nesmír-
ně pozitivní vliv na jejich další vý-
voj. Společně s mateřskými školami 
zároveň přispíváme nejen k rozšíře-
ní sportovně rekreačních aktivit, ale 
v budoucnu i k dalším úspěchům pl-
zeňských sportovců,“ uvedl Franti-

šek Berka, předseda správní rady 

Nadace sportující mládeže.
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 
rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

QQR kódy do
   1/16 sstrany      (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 sstrany      (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

                 ¼  sstrany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 

                 ½  sstrany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 

                celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

TJ SOKOL Hradiště pořádá 
Maškarní odpoledne pro děti 

16. 3. 2019, 14.00 -17.30 a vstupné je 30 Kč 

Na maškarním bále pro dospělé hraje Paja band.

Spolu s dětmi je na fotografii cyklista pan Alipi Kostadinov, držitel bronzové 
medaile v silničním závodě mužstev z OH v Moskvě 1980.

Žabák rozpohyboval předškoláky z mateřských škol na Slovanech 
Mateřské školy z MO Plzeň 2 

zapojené v roce 2018 

do projektu Pohyb 1P

2. MŠ Plzeň, U Hvězdárny 26

5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25

21. MŠ Plzeň, Na Celchu 33

37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18

38. MŠ Plzeň, Spojovací 14

51. MŠ Plzeň, Částkova 6

80 MŠ Plzeň, Úslavská 8

89. MŠ Plzeň, Habrová 8

23. MŠ Plzeň, Topolová 3

31. MŠ Plzeň, Spojovací 7 

25. MŠ Plzeň, Ruská 83



Ve výstavním sále Národopis-

ného muzea Plzeňska, nám. Re-

publiky 13, Plzeň, je k vidění vý-

stava Život je sladký „Cukráři je-

dou, perníky vezou“. Je unikátním 

projektem národopisného odděle-

ní Západočeského muzea v Plzni a 

soukromého sběratele, vyučeného 

cukráře a nadšeného milovníka 

cukrářského řemesla pana Vladi-

míra Milta. 

V současné době se jedná o prv-

ní výstavu, věnující se historii 

cukrářského řemesla v Plzni a na 

Plzeňsku. 

Podkladem pro její zpracování se 

staly vzpomínky plzeňských cuk-

rářů a cukrářek, hostů a zákazníků 

někdejších cukrářských provozů a 

dalších pamětníků. Výstava tak ná-

vštěvníkům nabízí pohled na cuk-

rářské řemeslo na Plzeňsku takří-

kajíc „zevnitř“, což dokládá rovněž 

profesní zaměření jejího autora. 

Díky dlouholeté sběratelské prá-

ci a znalosti prostředí se Vladimí-

ru Miltovi podařilo shromáždit v 

ucelené podobě cenné doklady ne-

jen z podnikových archivů, ale ta-

ké z rodinných archivů či pozůsta-

lostí, které doposud nebyly veřejně 

prezentovány. 

Výstava pojednává o historických 

okolnostech vzniku cukrářství ja-

ko samostatného řemesla, které se 

postupně vydělilo ze společného 

cechu perníkářů, kobližníků, ko-

láčníků či mandoletářů. 

Nemalá pozornost bude na výsta-

vě věnována právě perníkářům, je-

jichž řemeslo do počátku 20. stole-

tí téměř zaniklo a jejichž produk-

ty byly postupně vytlačeny z trhu 

výrobky cukrářskými. 

Pestrá a bohatá ikonografi e per-

níkářských forem bude na výstavě 

přiblížena prostřednictvím vybra-

ných předmětů ze sbírek Národo-

pisného muzea Plzeňska. 

Významná část výstavy bude vě-

nována také cukrárnám v Plzni a 

na širším Plzeňsku. K těm nejvý-

znamnějším patřila cukrárna Ar-

nošťa Šandy, cukrárna Vicovský, či 

cukrárna Corso. 

Bez povšimnutí nezůstanou ani 

významné plzeňské výrobny, ke 

kterým se svého času řadil provoz 

v podniku Škoda – Gastro, či vý-

robny národního podniku Restau-

race a jídelny (tzv. „Ráj). 

Návštěvníci budou moci shléd-

nout zařízení rekonstruované cuk-

rářské dílny z 30. let 20. století a se-

známí se mnohými dobovými cuk-

rářskými recepty. 

Romana Němečková

P. R. muzea 

tel: 603 286 993

romana.nemeckova@zcm.cz

www.zcm.cz 
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Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“

Plzeňský cukrář Arnošt Šanda, 20. léta 20. století (z majetku p. Vlasty Nové 
- Šemokrouchové).
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