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Pracujeme dál, i když v pozměněných
podmínkách!

„Vážení spoluobčané, na této stránce měly být původně jiné, již připravené informace z našeho obvodu. Tyto články však budou muset počkat do klidnějších
dnů. Nyní je naším cílem vás informovat o aktuální situaci ohledně pandemie Covid-19. Vedení obvodu děkuje všem jednotlivcům i organizacím, které
pomáhají nám všem se s touto zkouškou úspěšně vypořádat,“ zdůraznil starosta Lumír Aschenbrenner.

pečnost občanů i zaměstnanců přešel
úřad do nouzového režimu, kdy
výrazně omezil provozní dobu. 

Od 20. dubna je možné úřad navští-
vit v pondělí a středu od 8–17.30
hodin. Vzhledem k zabezpečení co
nejmenší četnosti občanů v budově
radnice vyřizuje úřad pouze neodklad-
né případy nebo záležitosti dohodnuté
po předchozí telefonické domluvě.
Mimo úřední hodiny je budova ÚMO
Plzeň 2 - Slovany veřejnosti uzavřena.
Občané však mohou úředníky kon-
taktovat elektronickou cestou.
Pro zasílání žádostí a jiných pod-
nětů je dostupná e-mailová adresa
postaumo2@plzen.eu.S případný-

mi dotazy je možné obrátit se na
telefonní číslo 378 031 112. Kon-
takty na všechny pracovníky jsou
uvedeny na webu úřadu. 

„Abychom občanům a organizacím
odlehčili v tomto nelehkém období,
zvažujeme přistoupit k nejrůznějším
úlevám, například za zábory veřej-
ného prostranství nebo za nájmy ve
sportovních areálech. Tyto úlevy
a možnost prominutí poplatků ze psů
jsou bohužel jedinými, které zůstá-
vají v kompetencích městského obvo-
du,“ dodal starosta Aschen-
brenner. Úřad vyšel občanům
vstříc i posunutím termínu pro
podávání dotací. 

POMOC SENIORŮM
A OBČANŮM V NOUZI

Město Plzeň zřídilo v souvislosti
s epidemií koronaviru Kontaktní
centrum pro osoby v nouzi, které je
určeno potřebným seniorům, rodi-
čům samoživitelům a lidem v oprav-
du krizové situaci. Lidé se do něj
dovolají vytočením telefonního čísla
378 032 222. Jejich hovor přijmou
pracovníci centra, zjistí, co dotyčný
potřebuje i jak je pomoc akutní. 

Lidé v nouzi mohou žádat o zajiš-
tění nákupu, vyzvednutí léků, vyven-
čení pejska a podobně. Úkolu se pak
ujme zaregistrovaný aproškolený dob-
rovolník. Služba je dostupná od
pondělí do pátku v čase od 8 do 18
hodin. „Zapojeno je u nás nyní kolem
stovky dobrovolníků, kteří jsou připra-
veni nakupovat seniorům potraviny,
mají k dispozici vozidla a také jsou
například připraveni šít roušky. Pokud
bude senior potřebovat opakovanou
pomoc, tedy pravidelný nákup, bude mít
svého stálého dobrovolníka. Pokud se lidé

ÚŘAD FUNGUJE
V OMEZENÉM REŽIMU

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
je stále připraven vyřizovat podněty
občanů i přes všechna opatření. Urči-
tým omezením se však nelze
vyhnout. S ohledem na zdraví a bez-

pokračování na straně 2
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Pracujeme dál, i když v pozměněných
podmínkách! dokončení ze strany 1

chtějí zapojit jako dobrovolníci, mohou
se nám do TOTEMu přihlásit přes
e-mail: dobrovolnik@totemplzen.cz
nebo na telefon 736 489 755,“ řekla
ředitelka organizace TOTEM, z.s.,
Vlasta Faiferlíková.

Občané MO Plzeň 2 - Slovany se
mohou obrátit také na odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 - Slovany. V případě
potřeby je možné kontaktovat sociál-
ní pracovníky za účelem poskytnutí
sociální práce a poradenství na tele-
fonním čísle 602 576 288. Jedná se
zejména o poskytování poradenství
seniorům, osobám se zdravotním
postižením nebo s duševním one-
mocněním a dalším ohroženým oso-
bám ve věci zajištění nároků na dávky
pro osoby se zdravotním postižením,
pomoc při vyřizování nárokových
dávek, poskytování informací peču-
jícím osobám o nových a dostupných

službách pro osoby, o které pečují,
možnostech odlehčovací služby či
respitní péče, poradenství osobám ve
věci zajištění základních životních
potřeb (hygiena, zdraví, strava, byd-
lení).

„Do pomoci potřebným se velice
aktivně zapojili i dobrovolní hasiči
ze Slovan, kteří například poskytli
stan na odběrné místo na Denisově
nábřeží, rozvážejí roušky a desinfekce
nebo zajišťují nákupy občanům. Veliké
poděkování patří jim i dalším dobro-
volníkům, kteří rovněž nabídli svou
nezištnou pomoc,“ doplnil místosta-
rosta Jan Fluxa.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Zvýšený zřetel na hygienu je jed-

ním ze základních předpokladů pro
předcházení nákazy koronavirem.
Obvod proto v rámci prevence

nechal odbornou firmou vyčistit
a desinfikovat společné prostory
budovy radnice Slovany. 

„Vzhledem k vývoji situace a potře-
bě opakované a dlouhodobější desin-
fekce sdílených veřejných prostor,
vedení obvodu Plzeň 2 - Slovany roz-
hodlo, pořídit vlastní stroje, kterými
zajistí pravidelnou údržbu,“ sdělil
místostarosta Roman Andrlík.
Odbor životního prostředí dále
zajistil desinfekci laviček umístě-
ných na veřejném prostranství, pro-
vedena byla i dezinfekce sportovišť
a dětských hřišť.

Nezbytným krokem je i odvolání
nejbližších akcí. Zrušeno bylo „Setká-
ní důchodců“ 29. 4. 2020, které se
mělo konat v KD Šeříková. Dále se
ruší veškerá blahopřání občanům
v rodině, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více. Rovněž

se dočasně neuskuteční slavnostní
obřady (popřípadě blahopřání v rodi-
ně) u příležitosti jubilejních svateb
a„Vítání občánků do života“. Zrušen
je i prodej vstupenek na divadelní
představení pro důchodce na měsíc
duben 2020 a výdej vstupenek na
domácí zápasy HC Škoda Plzeň.
Zároveň se ruší i konání plzeňské
Senior akademie a počítačový kurz
pro seniory „PC naplno“ (26. 3. až
11. 6. 2020). Neuskuteční se ani
zájezdy pro důchodce, plánované do
konce června 2020.

„Věříme, že všichni budeme moci
opět pokračovat   a plně využívat
zájmové, kulturní a společenské akti-
vity, které jsme v posledních letech na
Slovanech vybudovali, naše cyklos-
tezky, parky, bazény, hřiště apod. Veli-
ce prosíme občany o trpělivost,“ řekla
místostarostka Eva Trůková.

Strážníci děkují všem skvělým lidem
Městská policie Plzeň chce opakovaně vyjádřit velké poděkování všem za obrovskou pomoc a podporu jejich strážníkům. Nesmírně si vážíme

těch, kteří pro ně s velkým nasazením a obětavostí šijí   v domácích podmínkách nezbytné ochranné roušky. Obrovské poděkování patří i dalším
lidem. Těm , kteří kolegyním na výrobu roušek poskytli nutný materiál.

Do šití roušek se s velkým nasa-
zením pustily nejen samotné městské
policistky, které zrovna nejsou ve
službě nebo v práci, ale i jejich blízcí
a kamarádi. Na obvodní služebně
Městské policie Plzeň-Bory se
dokonce našel zručný muž, který

svým kolegům věnoval prozatím víc
jak desítku vlastnoručně ušitých rou-
šek a o víkendu se chystá znovu used-
nout za šicí stroj, aby jim přinesl další.

Těžce se na to vše hledají slova,
proto bychom chtěli alespoň takto
na dálku poděkovat všem, jmenovitě

například paní Marcele Machuldové
z Touškova s dcerou, paní učitelce ze
školy Martina Luthera  Janě Hoff-
manové, šperkařce Kláře Moulisové
z firmy Gehita, mamince zaměstnan-
kyně plzeňského Útulku pro zvířata
v  nouzi, pracovníkům výrobního

družstva Styl Plzeň a mnoha jiným.
Další poděkování pak míří k firmám
Workpress Aviation a Fitsport Jiří
Trampota a Burger King Plzeň.

Pokud jsme někoho opomněli, moc
se omlouváme. Jsme v tom všichni
společně, děkujeme moc za vše.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 18. 2. 2020
RMO přijala celkem 14 usnesení,
z nichž vybírám:

■ schválila použití investičního
fondu 51. MŠ, Částkova 6, 326 00
Plzeň, IČ: 70940801, ve výši
59 000 Kč, na nákup dětského kout-
ku od firmy LOKKI International
s. r. o., se sídlem Raisova 860,
332 02 Starý Plzenec;
■ schválila podání žádosti 37. MŠ,
Barvínkova 18, Plzeň a 89. MŠ,
Habrová 8, Plzeň, Státnímu fondu
ŽP ČR o dotaci na projekt „Přírodní
zahrady“ a předfinancování tohoto
projektu;

■ schválila uza-
vření smlouvy
o dílo na doda-
vatele stavby
„Dokončení ro-
zestavěné stavby
Rekonstrukce
t e c h n i c k é h o
zázemí na Bož-
kovském ostro-
vě“ s  uchaze-
čem, který zaslal
v elektronickém

zadávacím výběrovém řízení nejnižší
nabídkovou cenu: SIVRES a. s.,
Koterovská 177, 326 00 Plzeň,
IČ: 25183265, s nabídkovou cenou

6 217 733,36 Kč
bez DPH, tj. cena
7 523 457,37 Kč
včetně DPH; 

Jednání RMO
dne 17. 3. 2020
RMO přijala
celkem 16 usne-
sení, z  nichž
vybírám:

■ schválila
předloženou smlouvu na drobné
odborné řezy dřevin včetně likvidace
rostlinného materiálu v MO Plzeň
2 - Slovany s Radkou Kelíškovou,
K Mostu 45, 330 02 Dýšina – Nová
Huť, IČ: 67110461; 
■ schválila předloženou smlouvu
na dodavatele provedení kácení, fré-

zování pařezů,
výsadby stromů,
povýsadbovou
péči, výsadbu
keřů a instalaci
štěpkové cesty
v  Polní ulici
v MO Plzeň 2 -
Slovany se spo-
lečností JVV
Ginkgo s. r. o.,
V y h l í d k o v á
1418/17, 312 00

Plzeň, IČ: 25219456;
■ schválila prodloužení termínu pro
podávání žádostí o dotace v souladu
s dotačními programy MO Plzeň 2
- Slovany, které byly vyhlášeny na
základě usnesení RMO Plzeň 2 -
Slovany č.7/2020 ze dne 23. 1. 2020,
a to do 31. 3. 2020;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2 - Slovany

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2 - Slovany

Eva Trůková,
místostarostka
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 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 ám tak větší množství informací, které pak už nemusíte
přepisovat např. do počítače.

Francouzská ulice se dočká
rekonstrukce za tři miliony

Správa veřejného statku města
Plzně zahájila v úterý 7. dubna 2020
rekonstrukci Francouzské ulice,
která měla původně začít v pondělí
16. března 2020. Důvodem posunutí
byla omezení na straně zhotovitele
v souvislosti s šířením koronaviru.
Rozsáhlé stavební práce jsou naplá-
novány do 19. dubna 2020.

Komunikace ve Francouzské se
musí opravit kvůli prodloužení život-
nosti konstrukce vozovky. Vrchní
asfaltová vrstva je vlivem provozního
opotřebení poškozená a vykazuje
množství prasklin různého rozsahu.
Její výměnou se zamezí degradaci dal-
ších konstrukčních vrstev vozovky.

Výměna vrstvy vozovky se usku-
teční v úseku Částkova – Slovanská
alej včetně napojení ulic Krejčíkova,
Strnadova a Čapkovo náměstí. Sou-
částí stavby jsou i lokální stavební
úpravy dělícího ostrůvku a dláždě-
ných vodících linek. Rekonstrukci
zajišťuje Správa veřejného statku

města Plzně. Stavba vyjde přibližně
na tři miliony korun, provádět ji bude
firma EUROVIA CS, a. s.  

Rekonstrukce ve Francouzské
ulici ovlivní provoz MHD linky 29
a 30:

S platností od zahájení provozu
7. 4. 2020 do ukončení provozu dne
19. 4. 2020 budou linky 29, 30 odklo-
něny obousměrně z Francouzské uli-
ce, která bude pro veškerý provoz
uzavřena z důvodu oprav povrchu
vozovky. Obě linky budou vedeny
obousměrně Částkovou a Slovan-
skou ulicí.  

Zastávky „Poliklinika Slovany“
budou přeloženy do úseku Částkovy
ulice mezi okružní křižovatkou
a Rychtaříkovou ulicí.

Zastávky „Pošta Francouzská“
a „Slovany“ budou zrušeny a nahra-
zeny zastávkami linek 1 a N5 „Olšo-
vá“ a „Vřesová“.

Rozsah provozu linek č. 29 a 30
se nemění.
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Čerpání rozpočtu MO P2 - Slovany v roce 2019 – k 31. 12.
Provozní příjmy Rozpočet Skutečnost Zbývá plnit

Daňové 4 590 5 957 -1 367

Správní poplatky 1 235 1 347 -112

Poplatek ze psů 900 1 059 -159

Poplatek za užívání veřejného

prostranství 1 250 2 264 -1 014

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 1 281 -81

Z dobývání nerostů 5 6 -1

Zrušené místní poplatky 0 0 0

Znečištění ovzduší 0 0 0

Nedaňové 8 408 9 187 -779

Úroky 1 2 -1

Pokuty všech odborů 163 274 -111

Poskytování služeb 732 1 190 -458

Příjmy z pronájmů nebytových

prostor ÚMO, KD, MŠ 2 536 2 900 -364

Přijaté dary 0 0 0

Přijaté příspěvky a náhrady 0 74 -74

Přijaté vratky transferů soc. odbor 0 36 -36

Příjmy z pronájmů pozemků - SVS 4 800 4 491 309

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0

Příjmy z prodeje zboží 0 4 -4

Ostatní příjmy 128 168 -40

Příjmy z prodeje DHM - JSDH 48 48 0

Dotace na výkon státní správy

a na SPOD 9 247 9 247 0

Financování +/- převody,

vlastní zdroje 146 312 138 591 7 721

Převody z MMP, PO na daních,

VSS, hazard (+) 126 426 128 105 -1 679

Použití vlastních fondů (+) 23 777 14 377 9 400

- fond rezerv a rozvoje 20 013 11 813 8 200

- fond sociální 3 764 2 564 1 200

Tvorba vlastních fondů

a převod na MMP (-) -3 891 -3 891 0

- převody na MMP -1 811 -1 811 0

- FRR - finanční vypořádání 0 0 0

- fond sociální -2 080 -2 080 0

SOUČET 168 557 162 982 5 575

Celkový objem příjmů MO P2 - Slovany pro rok 2019 22 245

Celkový objem výdajů MO P2 - Slovany pro rok 2019 168 557

Financování MO P2 - Slovany v roce 2019 146 312

Provozní výdaje Rozpočet Skutečnost Zbývá čerpat

Veterinární péče 330 326 4

Komunikace 16 148 15 695 453

Cestovní ruch 298 293 5

Vodní hospodářství 992 594 398

Přípěvky na provoz MŠ + jesle 16 087 16 086 1

Místní zastupitelské orgány 9 560 8 681 879

Údržba a opravy v MŠ + pojištění 5 160 4 850 310

Dotace dle usnesení

ZMO a RMO 1 073 1 018 55

KD Šeříkova, budova ÚMO P 2 5 795 4 121 1 674

Kot. náves, DH, B.O+ŠSP, 

nebytové prostory 2 979 2 097 882

Nebezpečný odpad 0 0 0

Komunální odpad 2 440 2 264 176

Sběrný dvůr, separovaný odpad 100 2 98

Vzhled obcí, zeleň 15 322 12 673 2 649

Komunální služby (WC) 632 440 192

Obrana, bezpečnost,

právní ochrana 105 47 58

Kronika + vítání občánků OOV 152 135 17

Pohřebnictví 130 19 11

Čerpání ze SF 3 794 2 563 1 201

Činnost MS,

opatření pro krizové stavy 53 122 46 082 7 040

Volby, referendum 880 1 034 -154

Kulturní a zájmová činnost,

LDT, tisk IZ 2 455 2 130 325

Jednotky dobrovolných hasičů,

ochrana obyvatel 2 090 1 704 386

Výdaje z finančních operací,

finanční rezerva,

doplnění pokladny 2 723 57 2 666

Konzultační, poradenské

a právní služby 27 27 0

SOUČET 142 364 122 938 19 426

Kapitálové výdaje 26 193 16 080 10 113

Investiční výdaje 26 193 16 080 10 113

CELKEM výdaje 168 557 139 018 29 539

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 23 964
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Informace pro občany týkající se společenských
akcí, slavnostních obřadů a zájezdů pro důchodce

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany informuje občany zdejšího obvodu, že vzhledem k současné
situaci v ČR nebude do odvolání probíhat „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě
v Šeříkové ulici, blahopřání občanům v rodině, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let věku a více. Rovněž
se dočasně neuskuteční slavnostní obřady (popřípadě blahopřání v rodině) u příležitosti jubilejních svateb
a „Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života“. Z výše popsaných důvodů se rovněž ruší zájezdy pro
důchodce, plánované na 6. 5. 2020 (zámek Červená Lhota, Bechyně), 27. 5. 2020 (Nymburk – exkurze
v pivovaru a plavba lodí) a 22. 6. 2020 (Praha – Letiště Václava Havla a exkurze v ČT). Zdejší odbor plánuje
po zklidnění situace v ČR zrušené zájezdy opět zařadit do nabídky. 

Vážení rodičové a zákonní
zástupci, vzhledem k současnému
vládnímu nařízení, které souvisí
s onemocněním SARS-CoV-2,
musíme bohužel odložit zveřej-
nění přihlášky na letošní příměst-
ský tábor MO Plzeň 2 - Slovany. 

Prozatím nevíme, jaká omezu-
jící opatření se nás budou i v let-
ních měsících týkat a do jaké míry
bude možné realizovat běžný pro-
gram tábora. Budeme celou situaci
sledovat a informace se dozvíte na
facebookové stránce příměstského
tábora MO Plzeň 2 - Slovany
https://www.facebook.com/pri-
mestskyMOPlzen2/ a webové
stránce MO Plzeň 2 - Slovany
https://umo2.plzen.eu/.

V rámci případných omezení
se budeme snažit maximálně vyjít
vstříc zaměstnaným rodičům
v zabezpečení dětí během měsíce
července 2020. Děkujeme za
pochopení.

Cílem vědců z CIIRC ČVUT
bylo vyvinout respirátor, který bude
možné vyrobit a okamžitě používat
kdekoliv na světě. Záměrem bylo
využít pro výrobu 3D tisk i vstřiko-
vání plastu do připravených forem,
umožňující výrobu ve velkém obje-

mu. Podle expertů má pomůcka
vyšší ochranu než respirátor FFP3.
Respirátor již získal certifikaci
a zástupci ČVUT ho představili
ministru zdravotnictví Adamu Voj-
těchovi. Podle něj se respirátor začne
dodávat do fakultních nemocnic.

Do vývoje klíčových komponent
respirátoru se zapojila také skupina
odborníků z Fakulty elektrotech-
nické Západočeské univerzity
v Plzni. František Mach a studenti

doktorského studia Ondřej Sodom-
ka a Vojtěch Skřivan s podporou dal-
ších kolegů z FEL ZČU uplatnili
své znalosti při výrobě polymerních
částí respirátoru. Podíleli se na vývoji
silikonového výdechového ventilu
a silikonového těsnění respirátoru.
„Cílem bylo, aby respirátor byl tvarově
adaptabilní a dokonale těsný, tak aby
veškerý vzduch procházel pouze přes
f iltry a zamezilo se průniku virů,“
popisuje František Mach z plzeňské
Fakulty elektrotechnické.

Respirátor je připraven pro tisk
na 3D tiskárně HP Multi Jet Fusion,
která vytváří materiál bez jakýchko-
liv mikropórů. Polomaska je kom-
pletně sterilizovatelná, takže ji bude
možné používat opakovaně, stačí ji
vydezinfikovat a vyměnit filtrační
materiál. Také všechny polymerní
částí respirátoru jsou navrženy tak,
aby je bylo možné po sterilizaci
využívat opakovaně.

„Naším hlavním cílem bylo nalézt
správné složení materiálu tak, aby mem-
brána nekladla příliš velký odpor při
výdechu, ale zároveň měla dostatečnou
tuhost a těsnila při nádechu. U těsnění
jsme se pak věnovali materiálu, uchycení
těsnění na samotnou masku, technologii
výroby a návrh vhodné formy, kterou
lze s ohledem na základní myšlenku pro-
jektu vytisknout na 3D tiskárně,“
upřesňuje František Mach. 

Mgr. Šárka Stará, tisková mluvčí

Univerzitní odborníci se podíleli
na vývoji respirátoru CIIRC RP95 

Za vývojem respirátoru CIIRC RP 95, který se má vyrábět v množství nejprve několika set a později až deseti tisíc kusů denně a zajistit tak
ochranu zejména zdravotnického personálu před novým koronavirem, stojí vedle vědců z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
(CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT) také experti z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Díky nim
respirátor těsně přiléhá k obličeji a efektivně brání průniku virů. 

Příměstský
tábor
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Podnět k přejmenování ulice Mezi
Stadiony na ulici Antonína Hájka
vzešel od SK PLZEŇ 1894 z. s., kde
fotbalista Antonín Hájek (1916 až
1983) působil. Klub na svého býva-
lého člena vzpomíná jako na nejlep-
šího střelce, který se se svými 199
nastřílenými prvoligovými góly
zapsal výrazně do historie klubu
a zároveň i do Klubu ligových kano-
nýrů, kde se umístil jako 4. nejlepší
český kanonýr všech dob.

„O přejmenování ulice Mezi Sta-
diony na ulici Antonína Hájka rozhodlo
Zastupitelstvo MO Plzeň 2 - Slovany
usnesením č. 54/19 dne 3. 12. 2019.

Respekt si zaslouží nejen fotbalista
Antonín Hájek, ale i samotný klub SK
PLZEŇ 1894 z.s., který patří po praž-
ské Slávii a Spartě k jednomu z nejstar-
ších klubů unás. Věřím, že změna názvu
ulice nezpůsobí občanům žádné velké
komplikace,“ uvedl starosta MO Plzeň
2 - Slovany Lumír Aschenbrenner.
SK PLZEŇ 1894 z. s. oslavil v roce
2019 již 125 let od svého založení.

Výměna označujících destiček
s názvy ulice se uskutečnila dne
13. března 2020 v 10 hodin. Na insta-
laci cedulí dohlížel starosta Lumír
Aschenbrenner(uprostřed) i místo-
starosta Roman Andrlík.

Z ulice Mezi Stadiony se
stala ulice Antonína Hájka

Křest knihy „Vzpomínky míst“,
2. vydání, básnířky a překladatelky
Hany Gerzanicové, se uskutečnil 
20. 2. 2020 v 15:30 hodin v zasedací

místnosti na radnici Slovany. Slav-
nostní akt uvedla paní Vlasta Nos-
ková a o přípravě knihy promluvil
vydavatel Miloslav Krist.

Hana Gerzanicová potěšila obe-
censtvo poutavým přednesem poezie
a autogramiádou. Program zpestřilo
mimo jiné i hudební vystoupení
v podání Karolíny Smolkové, žákyně
Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany v Plzni, která zahrála na
harfu. Za MO Plzeň 2 - Slovany se
křtu zúčastnil starosta Lumír
Aschenbrenner.

Kniha přináší několik desítek bás-
ní, které přibližují zážitky, dojmy
a pocity z mnoha míst, která autorka
během svého života navštívila. Vzpo-
mínky jsou čtenářům prezentovány
nejen jako pocity autorky samotné,
ale často jako vzpomínání konkrét-
ních míst či historických staveb.
Kniha je doplněna množstvím his-
torických i současných fotografií řady
autorů a také ilustračními fotogra-
fickými kolážemi, které k básním
vytvořil Miloslav Krist.

„Paní Hana Gerzanicová nás při
křtu nabila osobitou energií, která je
pro ni tolik typická. Tato dáma má
čtenářům stále co nabídnout a její
díla jsou pokaždé velice poutavá
a inspirující. Paní Gerzanicové přeji
pevné zdraví a mnoho úspěchu v její
tvorbě,“ uvedl starosta obvodu
Lumír Aschenbrenner.

Hana Gerzanicová se narodila
11. 5. 1928 v Plzni. Po gymnáziu
vystudovala Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy, ale vzápětí (1949)
emigrovala do Německa a pak do
Austrálie (1950). Zpět do ČR se vrá-
tila 1999. Za celoživotní vlasteneckou
práci v krajanských sdruženích
a spolcích, za tvorbu i své současné
kulturní aktivity byla v zahraničí
i doma několikrát oceněna, mimo
jiné titulem „Významná česká žena
ve světě“.

Básnířka pokřtila svoji novou knihu na radnici Slovany 

Památka válečných obětí byla komorně uctěna

Blahopřání

Významné životní jubileum, 100. narozeniny, oslavil dne 2. 3. 2020
pan Josef Lukeš. Vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěstí a pohody
mu popřál PhDr.Jan Fluxa, místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany, a zástupce
odboru sociálního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

Místostarosta Roman Andrlík a Jaroslav Bukovský ze ZO ČSBS Slovany uctili
památku obětí náletu

Věnování tiché vzpomínky a položení květin k pomníku na křižovatce ulic
Květná, Olšová a Kaštanová v Plzni se uskutečnilo v pátek 17. 4. 2020
v 10 hodin. K náletu došlo dne 18. 4. 1945 a o život přišlo zhruba sto lidí. Za
MO Plzeň 2 - Slovany položil k pomníku květiny místostarosta Roman Andrlík.
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Zhruba před měsícem spustil
Plzeňský kraj v mimořádné situaci
související s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 evidenci
dobrovolníků za všech oblastí. Regi-
strace do databáze i nadále funguje
na webu Plzeňského kraje ZDE.

Dosud se přihlásilo 273 dobrovol-
níků, z toho 136 zoblasti zdravotnictví
a 137 pro další oblasti. Koordinaci
všech nezdravotnických dobrovolníků
mimo Plzeň se zajišťuje ve spolupráci
skrajem Český červený kříž acentrum
TOTEM, z. s. spolupracuje s dobro-
volníky pro město Plzeň.

ŠITÍ ROUŠEK
Plzeňský kraj zorganizoval šití

roušek na pracovištích dvou středních
škol. Zapojili se také někteří zamě-
stnanci Krajského úřadu Plzeňského
kraje a společně s dalšími dobrovol-
níky šijícími doma se podařilo vyrobit
celkem 17 378 roušek. 

Firma Maurice Ward Logistics
Plzeňskému kraji bezplatně pomá-
hala s distribucí látek pro domácí šití
roušek, svážela již hotové a dle potřeb
předávala převážně zdravotnickým
zařízením a pečovatelským domům.
Těmto organizacím na vlastní nákla-
dy zajišťovala ochranné pomůcky

(rukavice, dezinfekce, ochranné štíty,
obleky, brýle) a Plzeňskému kraji
vypomohla s distribucí dezinfekce
obcím s rozšířenou působností. Po-
moc v podobě roušek, štítů a občer-
stvení či květin distribuovala firma
také do krajských nemocnic a záchra-
nářům.

Šicí dílna Českého červeného
kříže spolu se skupinou Roušky
Plzeň vyrobily 6500 bavlněných
roušek. V posledních dnech byly
tyto ochranné pomůcky předávány
hlavně sociálním službám, ale
i mnoha dalším organizacím v kraji.
Český červený kříž komunikuje

s obcemi a zprostředkovává dobro-
volnickou činnost, na téma korona-
viru organizuje webináře, pro
seniory zajišťuje nákupy a psychic-
kou podporu na telefonu, dobro-
volníci „v záloze“ jsou připraveni
kdykoliv pomoci. ČČK spolupra-
cuje také se skupinou „Jen chtít
nestačí“, kterou tvoří převážně
zaměstnanci výše zmíněné firmy,
kteří se zapojují v dobrovolnické
činnosti v rozvozu i šití roušek. 

DOBROVOLNÍCI
VE ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

V databázi je přihlášeno zhruba
150 zdravotnických dobrovolníků
(lékařů 10, studentů 5. a 6. ročníku
lékařské fakulty 79, nelékařských pra-
covníků 54 a studentů nelékařských
oborů 8). V současné době je proško-
leno asi 30 studentů lékařské fakulty.
Jejich proškolení probíhalo ve FN
Plzeň na infekční klinice. 

POMOC PROBÍHÁ I DÍKY
DALŠÍM ORGANIZACÍM

Řada dalších skupin a organizací
v kraji v současných dnech tvrdě pra-
cuje na tom, aby v rámci svých mož-
ností zajistili nejnutnější pomoc –
některé jsou viditelné více, jiné
méně, ale všechny jsou stejně důle-
žité a patří jim velké poděkování.
Jsou to například Diecézní charita
Plzeň, Domovinka, Ledovec z. s.,
Ponton z. s., Point 14 z. ú., Adra
o. p. s., řada dobrovolnických skupin
napříč celým krajem. Bez jejich
pomoci by současnou situaci nebylo
možné zvládnout a Plzeňský kraj by
jim touto cestou chtěl poděkovat za
jejich práci.

Kraj eviduje a koordinuje dobrovolníky
napříč obory

Plzeňský kraj eviduje dobrovolníky prostřednictvím databáze, a to napříč všemi obory. Ve spolupráci s dalšími organizacemi a firmami zajišťuje
kraj rozvoz ochranných prostředků darovaných firmami, koordinuje šití roušek i komunikaci mezi organizacemi.
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Obvod získal 2000 litrů dezinfek-
ce Anti Covid, která byla použita
k čištění veřejných ploch na Slova-
nech. Dezinfekci přivezli dobrovolní
hasiči SDH Plzeň Koterov ze skladu
ČEPRO Šlapanov u Havlíčkova
Brodu.

Důkladnou očistu zajistili hasiči
během pátku a soboty ve dnech 3.–4.
dubna 2020. Speciálním desinfekč-
ním přípravkem COVID-19 očistili
hřiště, parky, prostory před radnicí
nebo občerstvení a herní prvky ve

sportovním areálu Škoda sport park.
Hasiči mimo jiné rozdávali občanům
na Slovanech roušky. Zatím rozdali
900 kusů roušek, část z nich byla
adresována i do Domova sv. Aloise.
Roušky na pomoc spoluobčanům
ušily například paní Dědičová
aVyskočilová ze Sedlce a paní Makr-
líková z Koterova.

Obvod děkuje dobrovolným hasi-
čům za pomoc, dále všem dalším
dobrovolníkům z řad občanů
a ženám, které roušky ušily.

Dobrovolní hasiči dezinfikovali hřiště,
parky i radnici

Stromy v městském prostředí mají
těžší život než jejich příbuzní v při-
rozeném prostředí. Jejich prvotní
nevýhoda přichází hned na začátku.
Nevyrůstají totiž na svém budoucím
stanovišti ze semínka, ale jejich život
jako první ovlivní školka. Aby byly
stromky prodejné a snadno transpor-

tovatelné, dochází k řezu jejich koře-
nů, stromky tak nemají vyvinutý
kůlový kořen, nýbrž řadu drobných
kořínků. Upravené stromky se vysadí
do městského prostředí, kde je často
půda druhotně navezena, uhutněna
a kořenový systém se tak může roz-
víjet nanejvýš do hloubky 30–40 cm.

Při výsadbě se stromy musí kotvit,
aby nedošlo k jejich vývratu. 

Když už si stromek vydobude ve
stísněném městském prostředí tro-
chu prostoru, přijdou pak lidé a při
rekonstrukcích chodníků, inženýr-
ských sítí či nových požadavcích na
zvětšení parkovacích stání či sta-

veb zpřetrhají jeho kořeny. Znovu
tak sníží stabilitu stromů a zhorší
jejich zdravotní stav, neboť rány na
kořenech jsou vstupní branou pro
infekce. Přejížděním kořenů auto-
mobily při dnes čím dál častějším
nelegálním parkování dochází rov-
něž k  přetrhání kořenů, mecha-
nickým poškozením a dalšímu utu-
žování půdy, která vede ke zhorše-
nému zásobování půdy vodou
i kyslíkem.

Tady přichází řada na nás, neboť
parkování můžeme ovlivnit – apelu-
jeme tedy na občany, aby byli při par-
kování ohleduplní nejen k druhým
lidem, ale i k zeleni, neboť stromy
s poškozeným kořenovým systémem
neprospívají, schnou, shazují větve
a hrozí vývratem. My všichni tak při-
cházíme o jejich pozitiva v mnoha
funkcích – snižování teploty vzdu-
chu, zvyšování vlhkosti, zadržování
prachu i pozitivního vnímání zelené
barvy.

Přestože stromům ve městě při-
pravujeme krušný život, snaží se růst
a kvést nám pro radost.

Za OŽP Nina Myslíková

Kořenový systém stromů ve městech trpí
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Upozorňujeme držitele psů na
prominutí placení místního poplatku
ze psů pro rok 2020. ÚMO Plzeň 2
- Slovany vydá rozhodnutí o plošném
prominutí místního poplatku ze psů
s místní příslušností na území MO
Plzeň 2 – Slovany, na poplatkové
období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
z důvodu koronavirové pandemie.
Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na
úřední desce. Prosíme občany, aby
úřední desku sledovali. 

Řešení situace v případě prove-
dené úhrady poplatku v průběhu
roku 2020:

Místní poplatky ze psů pro rok
2020, které poplatníci uhradí přede
dnem i po dni nabytí právní moci roz-
hodnutí o prominutí místního
poplatku ze psů pro rok 2020,  budou
použity na úhradu předpisů místního
poplatku ze psů dotčených poplatníků
na poplatkové období od 1. 1. 2021.

Za EaP Ing. Miroslav Němec

Prominutí placení místního
poplatku ze psů pro rok 2020 

Divadlo ALFA nezapomíná na
své malé i velké diváky ani v této
zavirované době. Tvůrci, herci
a technici divadla připravili speciál-
ní dárkový balíček s názvem „ALFA
zírá“. Prostřednictvím kanálu You-
Tube mohou zájemci sledovat
záznamy nejhezčích představení
Alfy pro děti, poslouchat audio ver-
ze příběhů a pohádek nebo si spo-
lečně s herci zazpívat a naučit se
oblíbené písničky. V pohodlí domo-
va se také mohou dozvědět, jak se
hraje loutkové divadlo.

Balíček ALFA zírá je na YouTube
volně přístupný a průběžně do něj
budou přibývat další pohádky, pří-
běhy a písničky. Nyní je možné se
podívat například na záznam před-
stavení Hrnečku, vař!, Kašpárek
a Indiáni nebo Perníková chaloup-
ka, či si poslechnout audioverzi insce-
nace Cesta do středu Země (sopou-
chem Milešovky). Pro  ty, kdo si
chtějí zazpívat, jsou připravené pís-
ničky z inscenací Kosprd a Telecí,
Tajemný hrad v Karpatech nebo
Kolíbá se velryba. Herci také pro-
zradí, jak se hraje loutkové divadlo
s marionetami. V dalších dnech se

obsah rozroste mimo jiné o audio-
verzi Pohádek ovčí babičky nebo
písničky ze slavné inscenace Tři muš-
ketýři, které tleskali diváci v mnoha
zemích světa. Aktuální informace
o novinkách na kanále ALFA zírá se
dozvíte také prostřednictvím Face-
booku divadla.

Divadlo ALFA nezahálí ani v době
koronaviru, nadále se tu pracuje na
přípravě hry lidových loutkářů Jeno-
véfa, jejíž premiéra je naplánovaná
na 1. června

ALFA zírá, tentokrát on-line

Zápisy do mateřských škol se
uskuteční v období od 15. dubna, a to
v těchto jednotlivých fázích:
■ I. fáze: Vyplnění přihlášek

– od 15. 4. – 3. 5. 2020
■ II. fáze: Sběr přihlášek

– od 4. 5. – 5. 5. 2020
■ III. fáze: Přijímací řízení

– od 6. 5. – 31. 5. 2020.

Předškolní vzdělávání je povinné
pro děti, které dosáhnou 5. roku věku
k 31. 8. 2020. 

Povinný rok je ve veřejných mateř-
ských školách bezplatný a je plněn
v mateřských školách zapsaných ve
školském rejstříku, nebo lze povin-
nost splnit za určitých podmínek
individuálním domácím vzdělává-
ním či vzděláváním v přípravné třídě
nebo v zahraniční škole na území
České republiky. 

Povinné předškolní vzdělávání se
vztahuje na státní občany České
republiky a cizince, kteří oprávněně
pobývají v Česku déle než 90 dnů.
Naopak se nevztahuje na děti s hlu-
bokým mentálním postižením a na
děti dlouhodobě pobývající v zahra-
ničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni
přihlásit je k povinnému předškol-
nímu vzdělávání ve spádové mateř-
ské škole. Město řeší spádové
mateřské školy obecně závaznou
vyhláškou tak, že školské obvody jsou
shodné s územím čtyř velkých obvo-
dů. Území Křimic, Radčic a Malesic
je dalším školským obvodem a násle-
duje společný obvod Litic a Lhoty.
Černice jsou součástí školského
obvodu Plzeň 2. 

Město pro zápisy do MŠ využije
elektronickou aplikaci na www.msza-
pis.plzen.eu jako v minulých letech.
Veškeré informace k zápisům do MŠ
naleznou rodiče na uvedené webové
stránce a dále na webových stránkách
příslušných MŠ. Pro zápis do MŠ je

v souladu se školským zákonem roz-
hodující trvalý pobyt dítěte. Rodiče
vyplní přihlášku, kterou naleznou na
výše uvedené webové stránce, a zajistí
si kopii rodného listu, očkovacího
průkazu a čestného prohlášení
k  očkování. Všechny dokumenty
v době sběru žádostí doručí škole pro-
střednictvím datové schránky nebo
e-mailem s uznávaným elektronic-
kým podpisem nebo poštou. Je mož-
né rovněž osobní předání podle
pravidel konkrétní školy.

DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO
OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ
je podle § 50 zákona o ochraně veřej-
ného zdraví je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je
dítě proti nákaze imunní, nebo se
nemůže očkování podrobit pro trva-
lou kontraindikaci. Tato povinnost
se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte
osobně praktického lékaře. Pro dolo-
žení této povinnosti zákonný zástup-
ce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očko-
vané (vzor viz níže)

2. doloží kopii očkovacího průka-
zu

Ředitel školy porovná očkovací
průkaz s očkovacím kalendářem –
tedy porovná, zda dítě bylo očkováno
všemi vakcínami, které v jeho věku
má mít. Očkovací kalendář, který
plyne z právních předpisů, je k této
informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očková-
no podle očkovacího kalendáře, musí
zákonný zástupce kontaktovat na
dálku praktického lékaře a vyžádat
si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kon-
traindikaci.

Zápisy do mateřských škol
s přihlédnutím ke stavu nouze

Prohlašuji, že …………………………………………….. ………....

narozen/a ……………………………..……………………………..,

se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona

o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Datum …………………………..

Podpis zákonného zástupce ……………………………

Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování:

Vedle doložení dokladu o očko-
vání nemusí zákonný zástupce pro
účely správního řízení o přijetí do
mateřské školy dokládat žádné jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Ve výjimečných případech po
předchozím telefonickém objed-
nání je možné vyplnit přihlášku i na
ÚMO, na MMP nebo přímo v MŠ.

Kontaktní místa pro vyplnění
elektronické přihlášky do MŠ pro
obvod Plzeň 2 - Slovany:

Úřad městského obvodu Plzeň
2, Odbor ekonomický a poplatko-
vý

Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň,
č. dveří 203, paní Marta Kovářová,
tel.: 378 036 334

Mateřské školy
Dle úředních hodin stanovených

jednotlivými školami. Bližší infor-
mace získáte buď přímo v dané MŠ,
nebo na jejich webových stránkách.
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Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro odkládání objemných odpadů, neodkládá se biologicky rozložitelný odpad.

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.

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady

termíny svozů: NEDĚLE 17. května, 19. července, 20. září, 15. listopadu

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení 

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8:00–9:00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD) 9:10–10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20–11:20 hod.

Hluboká (u potravin) 12:20–13:20 hod.

Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13:30–14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14:40–15:40 hod.

Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15:50–16:50 hod.

měsíc den datum čas přistavení

8:00–10:00 10:30–12:30 13:00–15:00

květen 1. neděle 3. 5. 2020 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

květen 2. neděle 10. 5. 2020 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

červen 1. neděle 7. 6. 2020 Střední cesta Pod Chalupami Božkovské nám.

červen 2. neděle 14. 6. 2020 Do Zámostí Mezi Ploty Velenická x Ječná

červenec 1. neděle 5. 7. 2020 Jiráskovo nám. Plzeňská cesta Střední cesta

červenec 2. neděle 12. 7. 2020 Srázná U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí

srpen 1. neděle 2. 8. 2020 Mezi Ploty Velenická x Ječná Srázná

srpen 2. neděle 9. 8. 2020 Pod Chalupami Božkovské nám. Jiráskovo nám.

září 1. neděle 6. 9. 2020 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty

září 2. neděle 13. 9. 2020 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami

říjen 1. neděle 4. 10. 2020 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

říjen 2. neděle 11. 10. 2020 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

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

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8:00–9:00 hod.

U Jezu (Božkov) 9:10–10:10 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10:20–11:20 hod.

Sporná (Plzeňská cesta) 12:20–13:20 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13:30–14:30 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14:40–15:40 hod.

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

Umísťování velkokapacitních kontejnerů v městském obvodu
Plzeň 2 - Slovany v roce 2020

sudý týden

Plzeň 2 - Slovany pondělí

Vyšehrad Velenická x Ječná pondělí S

Slovany Srázná pondělí S

Hradiště U Hamru x Na Rychtě pondělí S

Bručná Do Zámostí (Hyunday) pondělí S

Čechurov Mezi Ploty x Společná pondělí S

lichý týden

Plzeň 2 - Slovany pondělí

Božkov Božkovské nám. pondělí L

Slovany Plzeňská cesta x Sporná pondělí L

Čechurov Střední cesta x Karafiátová pondělí L

Koterov Pod Chalupami pondělí L

Černice Veská – obecní úřad pondělí L

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

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.
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I v této obtížně době, kdy se všichni
snažíme překonat pandemii corona-
virové nákazy, působí na území města
Plzně, ale i pro města a obce v okolí
Plzně, již pátým rokem tým nezis-
kové organizace Domov – plzeňská
hospicová péče, z. ú. Organizace
nabízí služby domácího hospice
a terénní odlehčovací služby.

Domácí hospic je určen nevyléči-
telně nemocným v terminálním stá-
diu onemocnění po ukončení léčby
vedoucí k jejich uzdravení. Velkou
výhodou pro nemocné je, že mohu
zůstat doma a lékaři a sestry hospice
jim poskytují odbornou paliativní
péče. Lékaři a sestřičky jezdí na pra-
videlné návštěvy a kromě toho jsou
24 hodin na telefonické pohotovosti.

Nemocný a jeho pečující mohou
v kteroukoliv denní či noční dobu
zavolat a do rodiny vyjede sloužící
lékař či sestra. Pacientům hospic
zapůjčuje zdravotní pomůcky, příst-

roje, např. polohovací lůžka, antide-
kubitní matrace, kyslíkové přístroje
apod. 

Mobilní hospic Domov pečuje
také o dětské pacienty. Podle potřeby
je do rodiny možné přivolat klinic-
kého psychologa, sociální pracovnici
či duchovního. Podmínkou péče je
stálá přítomnost pečující osoby
u nemocného. Lékaři hospice mohou
přijet i na jednorázovou návštěvu
k pacientovi, pokud jeho zdravotní
stav nevyžaduje plnou hospicovou
péči. 

Terénní odlehčovací služby jsou
určeny všem pečujícím osobám, aby
jim bylo v jejich pečování uleveno.
Do rodiny přijede pečovatel/ka
a zastoupí na potřebnou dobu peču-

jící osobu. Tato služba je poskytována
pro seniory a pro osoby se zdravotním
postižením bez omezení věku. Pečo-
vatelé nemohou vykonávat služby
zdravotního charakteru. Pomohou
s hygienou, podáním stravy, s dopro-
vody… Pečovatelé a pečovatelky jsou
schopni zastoupit rodinu i na několik
hodin. 

Dané služby jsou hrazeny podle
aktuálního ceníku na www.domov-
plzen.cz.

Pro více informací o službách a pro
jejich naplánování můžete volat
sociální pracovnici sl. Kuncovou na
tel. čísle 731 632 788 ve všední dny
mezi 8.–15.30 hodin. 

Domácí hospicová péče a terénní
odlehčovací služby

„Město letos do rekonstrukce a pro-
vozu sportovišť investuje celkem
670 milionů korun, což je o 74 milionů
korun více než loni a o 151 milionů
více než předloni. Nejvíce, téměř
180 milionů korun, jsme vyčlenili na
vybudování nové sportovní haly
v Krašovské ulici. Dále zainvestujeme
70 milionů korun do rekonstrukce pla-
veckého areálu na Slovanech. Na Atle-
tickém stadionu ve Skvrňanech bude
vybudována nová rozcvičovna a pro-
vedeny další úpravy, to vše celkem za

téměř 31 milionů korun,“ přiblížil
hlavní investice první náměstek pri-
mátora Roman Zarzycký, jenž má
sport ve své gesci.

Významnou investicí je druhá
etapa rozsáhlé rekonstrukce pla-
veckého bazénu, která na Slova-
nech odstartovala počátkem
letošního roku. Navazuje na první
fázi, jež mimo jiné zahrnovala pře-
budování výměníku a kotelny na
dětský bazén. Ve druhé etapě, která
se realizuje za plného provozu areá-

lu, vzniknou nový vstup a recepce
s turnikety a čipovým systémem,
moderní šatny, parní komory,
sprchy, toalety a dětský koutek.
Stavba za 68,8 milionu korun by
měla být hotová do začátku května
2021.

Pokračovat bude rovněž loni
započatá modernizace sportovní-
ho areálu Prokopávka, jejíž první
etapa vyjde na 219 milionů korun.
Stavba zahrnuje rozsáhlou rekon-
strukci tří navzájem propojených
budov ubytovny a tělocviční haly
a nástavbu dvou podlaží s plochou
střechou. V areálu vzniknou moder-
ní restaurace, recepce i pokoje uby-
tovny, kanceláře, šatny, prostory pro
wellness, sklady, společenská míst-
nost a další. Nebude chybět nová
in-linová dráha, nová malá tělocvič-
na, parkoviště, fotbalové hřiště
a  další. První etapa by měla být
dokončena na jaře 2021. 

Investice půjdou i do Městského
sportovního areálu ve Štrunco-

vých sadech a v Luční ulici. S cílem
zvýšit bezpečnost fanoušků při rizi-
kových zápasech bude zhotoveno
pevné i mobilní oplocení stadionu
před sektorem U zhruba za sedm
milionů korun. Zrenovovaná bude
i hlavní hrací plocha s travnatým
povrchem za téměř dvanáct milionů
korun.

Investovat se bude i do Zimního
stadionu města Plzně. V letošním
roce je plánován nákup nové rolby
za čtyři miliony korun, za milion
korun realizace projektové doku-
mentace na ozvučení první ledové
plochy a kamerový systém na sta-
dionu. Dva a půl milionu korun
město investuje do vybavení uby-
tovacího zařízení pro hráče hoke-
jové akademie.

Renovace se dočká i Městská
hala na Slovanech. Bude mít nové
úspornější LED osvětlení, za 2,3
milionu korun, a nové ozvučení za
1,5 milionu korun.

Marie Fialová

V Plzni zrenovují sportovní zařízení,
také na Slovanech 

Město Plzeň spravuje řadu sportovních zařízení na svém území. Do jejich rekonstrukce a provozu letos investuje rekordních 670 milionů
korun. Nejvíce dá na vybudování nové sportovní haly v Krašovské ulici, další významnou investicí bude rekonstrukce plaveckého areálu na
Slovanech. Úprav se dočkají i Atletický areál ve Skvrňanech, zimní stadion, městská hala na Slovanech a další sportoviště.
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I letos v květnu se můžete se svý-
mi kolegy zapojit do celorepubli-
kové soutěžní kampaně DO
PRÁCE NA KOLE, která bude
však s ohledem na současnou situaci
trochu jiná. Vyhecujte sebe a své
kolegy, vytvořte 2–5 členný tým
a celý květen jezděte co nejčastěji
do práce na kole či koloběžce.
Můžete také běhat a chodit pěšky. 

Zapojit se mohou i ti, kteří budou
muset v květnu zůstat doma. Ti si
mohou zaznamenávat zdravotní
procházky, domácí cvičení nebo jiný
pohyb či duševní hygienu. Mít dob-
rou kondici a odpočatou mysl je teď
to nejdůležitější a je fajn se v tom
s  kolegy vzájemně podporovat.
Navíc můžete vyhrát nějakou ze
zajímavých cen. Přihlašování do
kampaně je možné až do 30. dubna
na www.dopracenakole.cz.

V loňském roce na Plzeňsku jez-
dilo 1065 soutěžících, kteří celkem
najezdili a naběhali tisíce zelených
kilometrů. Zapojili se zaměstnanci
z  firem a organizací, například

Safran Cabin CZ, Panasonic, Škoda
Transportation, Plzeňský Prazdroj,
Eurosoftware, Povodí Vltavy,
Vodárna Plzeň, Západočeská uni-
verzita, ÚMO P 2 - Slovany a další.
Cyklozaměstnavatelem roku Plzeň-
ského kraje se stala firma Povodí
Vltavy.

Letošní ročník chce přilákat do
výzvy i vás! Zapojit se může každý,
na věku ani profesi nezáleží. Chce
to mít jen odvahu to zkusit. Ježdě-
ním „do práce na kole“ nebo jiným
pohybem při práci z domova, může-
te jen získat. Kampaň si pochvalují
jednotlivci a vítají firmy, které často
hradí zaměstnancům startovné jako
formu zaměstnaneckého benefitu.
Letos může být zapojení do kam-
paně více než vítaný teambuilding.
Zeptejte se svého zaměstnavatele,
jestli se letos také zapojí! Kdo nemá
své vlastní kolo, může využívat
výpůjčky z místního systému sdíle-
ných kol (kolemplzne.cz).

Již 8. ročník kampaně koordinuje
v Plzni spolek Plzeň na kole. Čím

více cyklistů bude v Plzni jezdit, tím
větší váhu bude mít hlas volající po
zlepšování podmínek pro městskou
cyklistiku. Tak neváhejte a zapojte
se se svými kolegy!

Místní koordinátor: Jiří Konečný –
spolek Plzeň na kole, tel.: 605 567 135,
www.plzennakole.cza www.fb.com/pl
zennakole.

Eva Haunerová, Plzeň na kole

Jezděte v květnu DO PRÁCE NA KOLE,
nebo cvičte doma!

Tým Slovanky z ÚMO P2
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Před sedmi lety stát zavedl mini-
mální standardy zacházení s obětmi
trestných činů vČeské republice. Teh-
dy přijatý Zákon č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů, uložil mimo
jiné Policii České republiky, státním
zástupcům, zdravotnickým zaříze-
ním, Vězeňské službě a dalším orgá-
nům veřejné moci povinnost
informovat oběti při prvním kontaktu
o organizacích, které obětem posky-
tují bezplatnou odbornou pomoc.
Téměř sedmiletá praxe potvrzuje, že
tato povinnost je plněna minimálně. 

U příležitosti Evropského dne
obětí, který jsme si připoměli
22. února, apeluje Bílý kruh bezpečí
na všechny zákonem pověřené sub-
jekty, aby plnily tuto svou informač-
ní povinnost. Rychle poskytnutá

právní a psychologická pomoc má
pro oběti zásadní praktický význam
i pozitivní terapeutické efekty. Včas-
ná informovanost o místech pomoci
proto mnohým z nich pomůže rych-
leji se vrátit „do života“, jaký žily
před trestným činem. 

Zároveň prostřednictvím sdělo-
vacích prostředků veřejnost infor-
mujeme o tom, že kontakt na
odborné a bezplatné služby v blíz-
kosti svého místa pobytu jsou dosa-
žitelné na bezplatné lince 116 006,
a to včetně okamžitých rad a infor-

mací. Tato Linka pomoci obětem
kriminality je diskrétní a funguje
nonstop.

Pro více informací kontaktujte:
Petra Vitoušová
statutární zástupkyně
Bílého kruhu bezpečí, z. s.
mobil: 737 451 159
e-mail: petra.vitousova@bkb.cz 

Další informace naleznete na webo-
vých stránkách www.bkb.cz nebo
www.116006.cz

Obětem trestných činů v ČR chybějí
důležité kontaktní informace 

„Díky investici za více než čtvrt
miliardy korun bude plzeňská část Kote-
rov připravená do budoucna na další
rozvoj. Kromě stavby kanalizace bude
v závěru zrekonstruovaná celá lokalita
Koterova, vyjma Koterovské návsi, kte-
rou obnovil Městský obvod Plzeň 2,“
uvedl primátor města Martin Baxa.

„Akce v Koterově bude spočívat ve
stavbě kanalizace splaškové a dešťové,
přeložky stávajícího vodovodu vyvolané
uložením kanalizace, doplnění vodo-
vodní sítě o nové vodovodní řady, pře-
ložky plynu vyvolané uložením
kanalizace a závěrečnou úpravu komu-
nikací,“ přiblížil technický náměstek
primátora Pavel Šindelář.

„Při stavbě bude nutné na dobu nez-
bytně nutnou omezit vjezd občanů do
jejich domů. Občané Koterova budou
s dostatečným předstihem informováni
o tomto omezení, které může trvat
maximálně 14 dní. Vždy se budeme
snažit jakékoliv omezující zásahy zkrá-
tit na co nejkratší dobu,“ doplnil Jaro-
slav Petrák, vedoucí magistrátního
oddělení přípravy a realizace vodních
a pozemních staveb odboru investic,
který stavbu buduje.

Jako první budou vybudovány pře-
ložky sítí, nejprve plynové. Poté
odstartuje stavba kanalizace v ulicích
Pod Chalupami, U Mlýna, Břidlico-
vá, Ke Kolešovce, Na Dílcích, Pas-

týřské a U Krytu. Pokračovat se bude
v  ulicích Žulová, Čedičová, Na
Nivách, Na Hradčanech, Na Hač-
kách, Nade Vsí, Pod Kopcem a v ulici
Na Břehu.

Splaškovou kanalizaci město nechá
napojit na úslavský kanalizační sběrač,
který je strategickou ekologickou
investicí města a který zajišťuje odka-
nalizování a rozvoj okrajových částí
Božkov, Koterov, části Lobez, Bručné

akomerční zóny uobchodního centra
Olympia.

Po dokončení splaškové kanalizace
v Koterově ji bude chybět dobudovat
v Malesicích a ve Lhotě. Vodárna
Plzeň letos dokončí kanalizaci ve
Lhotě.

Stavbu realizuje sdružení firem
POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
a STAVMONTA spol. s r. o.

Adriana Jarošová

Plzeň buduje kanalizaci a vodovod
v Koterově za 252 milionů korun

Mezi základní práva obětí trestných činů patří právo na informace o místech, kde mohou získat pomoc. K tomu má dojít automaticky při
prvním kontaktu s obětí. Je totiž prokázáno, že včasné informace o místech pomoci otevírají obětem trestných činů cestu k čerpání dalších
klíčových práv. Jenže praxe v ČR je zatím neuspokojivá. K tomu jeden hlas oběti: „Lituji, že jsme o vaší službě nevěděli při prvním napadení
maminky, možná dnes mohla být situace jiná,“ uvedla v poradně pro oběti trestných činů pozůstalá poté, co její matku znovu surově napadl a zabil
soused. „Ani tentokrát mě policie o vaší odborné a bezplatné službě neinformovala. Našli jsme si vás sami, přes internet.“ 

Plzeň zahájila stavbu kanalizace a vodovodu ve své městské části Koterov. Akce za 252 milionů korun včetně DPH by měla být dokončena
v prosinci 2021. Koterov, na jehož území žije přibližně 2500 obyvatel, má dosud pouze splaškovou kanalizaci, dešťová voda byla svedená do
řeky Úslavy.
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Terénní krizová služba Diecézní
charity vyhodnotila rozhovory s kli-
enty volajícími na její nonstop linku
777 167 004 v uplynulých dvou týd-
nech. Nejčastějším tématem roz-
hovoru byly náročné životní situace
vyplývající z nouzového stavu, kri-
zovou linku z tohoto důvodu zvolila
třetina volajících.

Důvodů, proč se člověk rozhodne
zavolat na krizovou linku, je přitom
celá řada. Podnikatelé a lidé pracu-
jící jako OSVČ mají obavu ze ztráty
výdělku a strach z toho, že nedoká-
žou splácet úvěry, podobně jsou na
tom lidé propuštění z práce. Volají
také maminky, které mají nad hlavu
povinností. Starají se o domácnost,
vaří, zároveň mají vzdělávat své
potomky, neorientují se v tom, co
se svými dětmi mohou venku dělat,
a co ne. Leckdy roste napětí mezi
nimi a jejich partnerem. Senioři se
nezřídka svěřují s obavou, že už nik-
dy neuvidí své děti nebo vnoučata.
V domácnostech i napříč genera-
cemi se zhoršují vztahy mezi lidmi
uzavřenými na několika metrech
čtverečních.

Na všechny tyto obtíže se snaží
být tým krizových interventů při-
praven. Ale ani oni neznají lék na
všechno. 

„Teď jsou partnerské vztahy dost
vyhrocené. Je to zátěžové období. Lidé

si to leckdy rozumem nepřipouštějí,
ale změna je náročná pro všechny.
Partneři nyní nemohou využívat
některé obranné či úlevové mechanis-
my, na které byli v minulosti zvyklí,
protože nemají možnost. Muž si
například mohl jít popovídat s přáteli
do hospody, žena na kafíčko s kama-
rádkou,“ hodnotí aktuální situaci
Lada Vlčková, vedoucí Terénní kri-
zové služby. „Společně hledáme, jak
partnerům usnadnit soužití. Hledáme
možnosti podle situace klienta.“ Při-
znává však, že někdy může být
i školený profesionál na telefonu
bezradný. 

Terénní krizová služba má ale
mnohem širší záběr podpory lidí
v těžké životní situaci, ta nemusí
vůbec souviset s nouzovým stavem.
Poskytuje například psychickou
podporu pozůstalým po tragických
úmrtích v rodině nebo lidem po
náročných rozchodech s partnerem.
Další zhruba pětina volajících
využije takzvané základní sociální
poradenství, služba jim poskytne
nejpodstatnější informace a nasmě-
ruje je na konkrétní úřady nebo jiné
odborné služby, kde mohou svůj
problém účinně vyřešit. Přibližně
jednu desetinu času věnuje služba
pomoci pacientům. Krizoví inter-
venti jsou v kontaktu s nemocnice-
mi a zajišťují základní balíček

ošacení a potravin pro pacienty
v nouzi, kteří se vracejí z nemoc-
ničního prostředí do běžného života
a nemají, kdo by jim pomohl. 

Samostatnou kapitolou je řešení
domácího násilí, které má za sou-
časné situace mírně narůstající fre-
kvenci a bylo ústředním tématem
necelé desetiny hovorů. Rozhovor
na krizové lince trvá obvykle asi půl
hodiny a některým klientům je péče
věnována i opakovaně. V souvislosti
s epidemií koronaviru se objevuje
také zájem o duchovní rozhovory
s  knězi nabízejícími tuto formu
pomoci pod Diecézní charitou
Plzeň nebo Biskupstvím plzeň-
ským. 

CO DOPORUČIT?
„Nebojte se mluvit o svých pocitech

a problémech se svými blízkými. Je
normální v tak zátěžovém období,
které je pro všechny nové, prožívat
nejistotu, obavy, bezmoc, podrážděnost
či rozzlobenost. Využívejte kontaktů
s rodinou, přáteli pomocí telefonátů,
sociálních sítí a vzájemně se podpo-
rujte. 

Pandemie ovlivňuje život každého
jedince, někteří z vás v tuhle chvíli
nevidí žádná pozitivní východiska
a je těžké hledat motivaci do budoucna.
Proto je důležité vnímat i malé všední
radosti, které zpestřují každodenní

šeď a pomohou nám přečkat čas opět
do lepších dnů,“ uzavírá vedoucí
Terénní krizové služby. 

Třetina volajících hledá oporu za nouzového stavu

Když jsem si na začátku dubna
přečetla nečekanou, ale o to smutnější
zprávu, že ve věku pouhých 70 let
zemřela plzeňská hudebnice a peda-
gožka Marie Jungová, vzpomínky mě
zahnaly až do 60. let minulého století.
Tehdejší hudební scénu totiž opano-
val svou písní „Chtěl bych mít kape-
lu  ze  samých pozounů“ oblíbený
zpěvák Milan Chladil. A tak mě
napadlo, zda by si i pozounistka
Marie Jungová něco takového přála.
Dnes už se to nedozvíme, ale stopro-
centně víme, že svým milovaným
pozounem desítky let těšila celou
řadu posluchačů. Učila ho ovládat
i své žáky. A že jich za ta uplynulá
léta bylo! V posledních letech hrála
Marie Jungová na pozoun ve slavné
Kapele 35. plzeňského pěšího pluku
– FOLIGNO. 

Když v roce 1965 přišla na Státní
konzervatoř do Plzně studovat hru
na pozoun, možná netušila, že tady
zakotví natrvalo. Na pozoun hrála už
od svých 10 let, nejdříve mu však
předcházela hra na flétnu, kde se
naučila správně dýchat. K tomu poz-

ději vedla i své žáky. Pozoun totiž
rozhodně není typickým dívčím
nástrojem, Marie ho však zcela
ovládla. 

Začalo to nenápadně, nejdříve hrá-
la v netradiční kapele Technik jazz

band, kterou založili studenti z Vyso-
ké školy elektrotechnické, přičemž
už tehdy se stala kapelnicí. Následo-
valo několik dalších skupin, jako byly
dívčí kapely Viktorky, Slávinky, Čes-
ké Buchty nebo známý taneční

orchestr Oty Hellera. K významné-
mu kroku došlo v roce 2002, kdy byla
obnovena kdysi slavná tradice decho-
vé vojenské hudby bývalého pěšího
pluku 35 – FOLIGNO. V repertoáru
má mimo státních hymen, pochodů
a signálů také řadu koncertních skla-
deb včetně populárních písní zná-
mých českých skladatelů dechové
hudby. A právě tady začala Marie
Jungová působit od roku 2004 neje-
nom jako pozounistka, ale později
i jako místopředsedkyně a předsed-
kyně kapely FOLIGNO.  Jak sama
často říkávala, tady se hraje pro radost
vlastní i posluchačů.

Významná byla i její pedagogická
činnost. K hudbě přivedla několik
generací plzeňských dětí. Jako uči-
telka hudby a hudební výchovy půso-
bila v  Základní umělecké škole
T. Brzkové a v 15. ZŠ v Plzni ve
Skvrňanech. Učila děti hrát na zob-
cové flétny, pozoun, tubu i  další
hudební nástroje.  Ráda veršovala,
proto ji přátelé často přezdívali Marie
Poezie Jungová. Bude nám opravdu
chybět! (mer)

Chtěla by Marie mít kapelu ze samých pozounů?

Přehled krizových
linek Diecézní
charity Plzeň:
■ Terénní krizová služba, tel.

777 167 004 (nonstop), e-mail:
krize@dchp.charita.cz, 
poskytování psychické podpo-
ry a včasné intervence v nároč-
ných životních situacích

■ Intervenční centrum Plzeň-
ského kraje, tel. 777 167 004
(nonstop),
e-mail: ic@dchp.charita.cz,
pro osoby ohrožené domácím
násilím,

■ Poradna pro cizince a uprch-
líky Plzeň, tel. 377 441 736,
731 433 008, 731 433 027,
e-mail: poradna@dchp.cha-
rita.cz, využívejte přednostně
telefon a email, služba ale fun-
guje i ambulantně na adrese
Cukrovarská 16, Plzeň (Po–Čt
8–12, 13–15 hod., ve St až do
19 hodin po předchozí domlu-
vě, v Pá 8–12, 13–14 hod.)
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Marie Jungová s nejmladšími členy kapely
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Jirka Breburda a SKI TEAM ŠUMAVA
zve na

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
zimního lyžařského zboží

do prodejny v Hluboké ul.15 v Plzni na Slovanech.

PO–ČT od 12–18.00 hodin, v PÁ od 12–16.00 hodin

SKI TEAM ŠUMAVA má pro zájemce překvapení:
Od září 2020 otevíráme sportovní a výchovné zařízení pro
naše nejmenší (MŠ 3–6let), které povede Míša Rendlová. Zare-
zervujte si prohlídku na konkrétní datum i čas a přijďte se
s dětmi podívat do SPORTOVNÍHO CENTRA ALPANKA
v Plzni-Radobyčicích (v nové lokalitě – Tisová 11). 
Zápisy do SC Alpanka budou ve středu 6. 5. 2020 od 13.00 do
16.00 hod. a čtvrtek 7. 5. 2020 od 9.00 do 12.00 hod.
Pozor – otevíráme pouze jednu třídu, tak si rezervujte raději
místo dopředu…

Více na:
www.skiteamsumava.cz • www.scalpanka.cz

Jiří Breburda
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