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Systém registrace o městský
byt se zásadně mění
Plzeň spouští změny v bytové oblasti. Od 1. května 2020 upravila pravidla pro nakládání s městskými byty
a uzavírání smluv o jejich nájmu. Současně zavedla nový způsob podávání žádosti o byt, tedy o registraci na sociální
a dostupné bydlení. Zároveň město Plzeň otevírá nové Kontaktní místo pro bydlení v Jagellonské ulici 8. Fungovat
bude každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin. Veškeré uvolněné byty v majetku města jsou zveřejňovány na webu
https://byty.plzen.eu/.
„Město Plzeň se snaží v oblasti
bytové občanům zjednodušit přístup
k městským bytům. Nový model s sebou
přináší transparentnější a uživatelsky
srozumitelnější systém. Vše je nyní
možné vyřídit elektronicky, občané si
ale mohou také osobně přijít říci o radu
a pomoc s vyplněním registrace na
městský byt do nového kontaktního
místa v Jagellonské ulici,“ přiblížil
primátor města Plzně Martin Baxa.
„Ke konci dubna skončily dosavadní
žádosti o byt a nově jsou nahrazeny
registrací na sociální a dostupné byd-

lení. Stávající žádosti o byty zvláštního
určení pro seniory a bezbariérové byty
byly převedeny do registrace a zájemci
budou vyzváni ke kontrole a doplnění
svých údajů. Ostatní zájemci se musí
zaregistrovat elektronicky na webu
https://byty.plzen.eu/registrace/. Občané se mohou registrovat na standardní
bydlení, na bydlení pro seniory a osoby
se zdravotním postižením a na byty
zvláštního určení pro seniory a bezbariérové pro osoby tělesně postižené.
Každá registrace je bodově hodnocena,
zohledňovány jsou zejména zdravotní

stav, bytová potřeba, vztah k městu,
zaměstnanost, pokud nejsou zvláštní
důvody, proč zájemce nemůže pracovat,
a dluhy vůči městu. Je nutné provádět
pravidelné aktualizace údajů uvedených v žádosti o registraci na sociální
a dostupné bydlení neprodleně při jakékoliv změně životní a bytové situace,
např. přestěhování, změně zdravotního
stavu, výpovědi z nájmu bytu a podobně,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání
s majetkem David Šlouf.
pokračování na straně 2

Detektor kovů pro strážníky městské policie
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Slovo
úvodem
Vážení spoluobčané, doufejme,
že se život a svět
kolem nás již začíná pomalu vracet
do normálu i s jeho každodenními
starostmi a radostmi. Doufejme
také, že se snímáním a mizením
roušek nezmizí i obrovská vlna
solidarity, která velkou většinou
naší společnosti proběhla.
Naší radostí jsou třeba i pochvalné ohlasy, které jsme obdrželi
na změnu formy našeho obvodního Zpravodaje. Obzvláště pak
potěšila pochvala až z Prahy od
pana Vladislava Tomana, dlouholetého šéfredaktora časopisu
pro mládež ABC (více uvnitř
Zpravodaje na straně 7). K „vybarvení se“ Zpravodaje ještě dodávám informaci, že zlepšení se
podařilo dosáhnout bez navýšení
výrobních nákladů
Příjemné počtení vám přeje
Lumír Aschenbrenner
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

Milion na památky

Dětské hřiště, parky, veřejná prostranství a další prostory, všude zde
bude moci být využit nově pořízený
detektor kovů, který druhý plzeňský obvod zakoupil pro strážníky

městské policie. Přístroj dokáže
odhalit kovové předměty i drobné
odštěpky kovu, které mohou být
ukryté například na dětských pískovištích.

„Detektor umožní strážníkům odhalit veškerý kovový odpad, což zefektivní
prevenci zdraví dětí i dospělých. Prověřená místa se stanou bezpečnými
pokračování na straně 3

Město Plzeň v roce 2020 podpoří další vlastníky nemovitých
kulturních památek v péči o dané
nemovitosti, a to účelově podmíněnou dotací z Odboru památkové péče Magistrátu města
Plzně. Zastupitelé schválili pro
rok 2020 dotaci ve výši 990 tisíc
korun pro čtyři nemovité památky
– opravu střechy objektu Solní 19,
opravu střechy a dokončení opravy fasád uličního průčelí objektu
Zborovská 31 v Doudlevcích
a také dotaci na restaurátorskou
opravu sochařské výzdoby hlavního průčelí objektu na náměstí
Republiky 7 a na opravu zdobného kovaného zábradlí balkonu
v prvním patře objektu na náměstí
Republiky 30.
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Zprávy z jednání Rady městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 15. 4. 2020
RMO přijala celkem 12 usnesení,
z nichž vybírám:
 souhlasila s prominutím placení
místního poplatku ze psů pro fyzické
i právnické osoby s poplatkovou
povinností dle OZV statutárního
města Plzně č. 22/2004, o místním
poplatku ze psů, ve znění pozdějších
předpisů, s místní příslušností na území MO Plzeň 2 – Slovany, na poplatkové období od 1. ledna 2020 do
31. prosince 2020, z důvodu koronavirové pandemie;
 souhlasila s podáním žádosti
o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“
pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba
v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň –
Koterov, část I.– Novostavba sociálního zázemí“
V případě přidělení dotace z programu „Účelové investiční dotace
pro jednotky SDH obcí“ pro rok
2021 vyhlášeného Ministerstvem
vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt
„Stavební úpravy a novostavba
v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň –
Koterov, část I.– Novostavba sociálního zázemí“ souhlasila se spolufinancováním projektu dle výše
přiznané dotace, které bude kryté
prostředky z rozpočtu MO Plzeň 2
- Slovany na rok 2021;
Jednání RMO dne 20. 5. 2020
RMO přijala celkem 11 usnesení,
z nichž vybírám:
 souhlasila se 100% prominutím
placení místního poplatku za užívání
veřejného prostranství stanoveného
Čl. 6 (Sazby poplatku) OZV statu-

tárního města
Plzně č. 2/2004,
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění pozdějších
předpisů, na území MO Plzeň 2
PhDr. Jan Fluxa,
- Slovany, v obmístostarosta
dobí od 17. 3.
MO Plzeň 2 - Slovany
2020 do 31. 10.
2020, z důvodu koronavirové pandemie, a to za účelem zvláštního užívání veřejného prostranství dle:
a) Čl. 6 odst.1a) – umístění zařízení
sloužících pro poskytování prodeje –

stánkový prodej – zábory
krátkodobé do
10 dnů
b) Čl. 6
odst.1b) – umístění
zařízení
sloužících pro
poskytování proRoman Andrlík,
deje – stánkový
místostarosta
prodej – zábory
MO Plzeň 2 - Slovany
delší než 10 dnů
c) Čl. 6 odst. 1c) – předzahrádky
d) Čl. 6 odst. 1d) – předsunuté prodejní místo
e) Čl. 6 odst. 2a) – umístění reklamního zařízení typu „A“

f ) Čl. 6 odst. 2b)
– umístění reklamního zařízení typu „ostatní“

schválila
mimořádný
prázdninový
provoz 12 MŠ,
Eva Trůková,
příspěvkových
místostarostka
organizací, pro
MO Plzeň 2 - Slovany
které RMO P2 Slovany vykonává funkci zřizovatele
v rozsahu od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020
a od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020;
 schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „Přístavba a změ-

Systém registrace o městský byt
se zásadně mění

dokončení ze strany 1

„Pokud je občan v bytové nouzi,
může se zaregistrovat a ucházet se
o byt zveřejněný na adrese:
https://byty.plzen.eu/. Na tomto
portálu najdou případní zájemci
zároveň i byty bezbariérové a byty pro
seniory, které jsou určeny pro osoby
v důchodovém věku nebo dva roky
před starobním důchodem,“ přibližuje
nový model Zdeněk Švarc, vedoucí
magistrátního bytového odboru, do
jehož gesce interaktivní webový
portál spadá.
„Uvolněné městské byty, vyjma bytů
zvláštního určení pro seniory, se budou
zveřejňovat na realitním portálu
města a pomocí jedinečného přístupo-

vého kódu se bude možné na tento volný byt přihlásit. Na základě nejvyššího
bodového ohodnocení bude vybrán
nájemce,“ doplnil Zdeněk Švarc.
„V zájmu zvýšení komfortu pro
občany, kteří hledají nové bydlení, otevíráme také Kontaktní místo pro
bydlení. To bude sídlit v Jagellonské

ulici 8. Otevřeno bude každé pondělí
a středu od 8 do 17 hodin. Zároveň se
zrušilo přepážkové pracoviště na
adrese Škroupova 5 a Martinská 2,“
vysvětlil Vladimír Kaván, vedoucí
oddělení nájmu bytů odboru bytového. „K dispozici budou zájemcům
zástupci jak oddělení nájmu bytů, tak
oddělení sociální práce a dostupného
bydlení Odboru bytového Magistrátu
města Plzně, která nové centrum
zajišťují. Pracovníci odboru zájemcům poradí a doporučí nejvhodnější
řešení,“ doplnila Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce
a dostupného bydlení Odboru bytového Magistrátu města Plzně.

Obvod finančně podpořil Hospic sv. Lazara
Městský obvod Slovany pořádal
dne 17. 1. 2020 v pořadí již druhý
reprezentační ples.Ten měl ušlechtilý
záměr, obvod se rozhodl věnovat jeho
výtěžek Hospicu sv. Lazara.
„Cílem plesu bylo nejen pobavit, ale
také pomoci. Pomáhat potřebným je
zapotřebí. Platilo to vždy a obzvláště
to platí v dnešní době ekonomických
dopadů pandemie Coronaviru. Finance
jsou určeny na canisterapii,“ uvedl starosta Lumír Aschenbrenner.
Zastupitelstvo městského obvodu
Slovany proto původní částku výtěžku z plesu navýšilo ze 40 000 na
72 000 Kč. Symbolický šek převzala
ředitelka hospicu paní Ing. Jiřina
Helíšková.
„Přestože sídlíme v Plzni, sloužíme
lidem z celého Plzeňského kraje. Jsme

jako lůžkový hospic jediní, proto se snažíme naši péči nabízet daleko široko,
aby o nás věděli a dostali se k nám všichni, kteří potřebují. Daří se to. Loni u nás
bylo 55 % občanů z krajských měst a obcí,
45 % přímo z Plzně. A tady máme „náš“
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany.
V téhle čtvrti sídlíme. Děkujeme za dar
na canisterapii a fyzioterapii, jsou to
důležité složky naší všestranné péče,“
dodala ředitelka Hospicu sv. Lazara
Jiřina Helíšková.
Charitativní podtext měl i první
ročník reprezentačního plesu obvodu
v roce 2019. Tehdy byla podpořena
TJ Sokol Plzeň – Koterov, která
obdržela ﬁnanční částku ve výši 22
tisíc korun na pořízení dvou slavnostních krojů.
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na užívání objektu na pozemcích parc.
č.14285, 14286, 14271/1 v k.ú. Plzeň“
s uchazečem, který podal ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu:
TI&STAV spol. s r. o., se sídlem
Nepomucká 98/53, 326 00 Plzeň, IČ:
252 25 383, s nabídkovou cenou
3 094 387,90 Kč bez DPH, tj. cena
3 744 209,00 Kč včetně DPH;

 schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „17. MŠ Čapkovo nám. 4 – rekonstrukce kuchyně“ s uchazečem, který zaslal
v písemném zadávacím výběrovém
řízení malého rozsahu nejnižší
nabídkovou cenu: PPD stav s. r. o.,
se sídlem Slovanská alej 2669/24b,
326 00 Plzeň, IČO: 065 95 413,

s nabídkovou cenou 910 307,08 Kč
bez DPH, tj. 1 101 471,57 Kč vč.
DPH;
 schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „Rekonstrukce
dětského hřiště L15 – areál Škoda
sport parku, Malostranská ulice,
Plzeň“ s uchazečem, který předložil
v poptávkovém řízení nabídku, která

je nejvhodnější zejména s ohledem
na uspořádání a výběr herních prvků
s přihlédnutím k ceně: nabídka č. 4
uchazeče SAPEKOR s. r. o., Lípová
1128, 737 01 Český Těšín, IČ:
018 74 241, s nabídkovou cenou
820 575 Kč bez DPH, tj. cena
992 896 Kč včetně DPH;

Zprávy z jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 28. 4. 2020
ZMO přijalo celkem 9 usnesení,
z nichž vybírám:
 schválilo poskytnutí účelového
finančního daru a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
daru žadateli Hospic sv. Lazara,
Sladkovského 66 a, 326 00 Plzeň,
IČO 66361508, ve výši 72 000 Kč
– výtěžek 2. reprezentačního plesu
MO Plzeň 2 - Slovany a dofinan-

cování z rozpočtu MO Plzeň 2 Slovany;
 schválilo
a) stav účelových fondů po ﬁnančním vypořádání roku 2019:
Sociální fond
1 885 541,30 Kč
Fond rezerv a rozvoje
33 831 715,44 Kč
b) rozpočet účelových fondů na rok
2020:
Sociální fond
4 003 000 Kč

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.

Fond rezerv a rozvoje 33 831 000 Kč
souhlasilo s podáním žádosti
o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“
pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba
v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň –
Koterov, část I. – Novostavba sociálního zázemí“
V případě přidělení dotace se spolu

ﬁnancováním projektu dle výše přiznané dotace, které bude kryté prostředky z rozpočtu MO Plzeň 2 Slovany na rok 2021 v maximální
výši 10 mil. Kč jmenovitě určených
na tuto akci;
 vzalo na vědomí informativní
zprávu: Opatření realizovaná MO
Plzeň 2 - Slovany v souvislosti s krizovou situací týkající se šíření nemoci
Covid – 19;

Detektor kovů pro strážníky
dokončení ze strany 1
městské policie
a rodiče si nebudou muset dělat starosti,
jaké nástrahy se v pískovišti skrývají,“
uvedl starosta MO Plzeň 2 - Slovany
Lumír Aschenbrenner.
Přístroj zachytí staré mince, kovové
obaly, injekční stříkačky i ostré zbytky
plechu. „Konkrétně se jedná o značku
Anﬁbio 14 Coin Hunter. Detektor dokáže monitorovat plochu do hloubky pod
povrchem a slibuje vynikající rychlost
i výkon. Za přístroj náš obvod zaplatil
19,5 tisíc Kč,“ přiblížil místostarosta
obvodu Jan Fluxa.

Předání detektoru kovů se uskutečnilo v parku Chvojkovy lomy na
Slovanech za účasti senátora a starosty
MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumíra
Aschenbrennera,
místostarosty
PhDr. Jana Fluxy, místostarosty
Romana Andrlíka a místostarostky
Evy Trůkové.
Za městskou policii byla přítomna
velitelka obvodní služebny MP Plzeň
- Slovany Martina Šimůnková se
svým zástupcem Bc. Ladislavem
Bečvářem.
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Uctili památku obětí v boji za svobodu

Každoročně v květnu, v rámci oslav konce druhé světové války, vzpomínáme všech padlých v boji za svobodu. Zástupci MO Plzeň 2 - Slovany uctili
památku obětí položením květin u pomníku v Plzni – Koterově, v lesoparku Na Homolce. Pietních aktů se zúčastnil starosta MO Plzeň 2 - Slovany
a senátor Ing. Lumír Aschenbrenner a místostarostové MO Plzeň 2 - Slovany Eva Trůková a PhDr. Jan Fluxa. V Koterově byli přítomni také velitel
SDH Plzeň - Koterov Petr Jůzek a zástupce TJ Sokol Koterov František Bartovský

Hasiči pomáhali v době koronakrize Tohle by se opravdu dít nemělo!

Velké zásluhy si mohou připsat
dobrovolní hasiči, kteří během karantény zůstali aktivní a neváhali pomáhat spoluobčanům. Konkrétně hasiči
SDH Plzeň - Koterov zajistili ze
skladu ČEPRO Šlapanov u Havlíčkova Brodu 2000 litrů dezinfekce
Anti Covid, která byla použita k čištění veřejných ploch na Slovanech.
Důkladnou očistu tak zajistili na dětských hřištích, v parcích, sportoviš-

tích, mateřských a základních školách, domovech pro seniory i prostorách slovanské radnice. Dezinfekci
těchto míst prováděli hasiči opakovaně během měsíce dubna i května.
Kromě toho rozdávali občanům na
Slovanech také roušky.
Obvod děkuje dobrovolným hasičům za pomoc, také však všem dalším
dobrovolníkům z řad občanů a obětavým ženám, které roušky ušily.

Škola smyku na podzim
Období nouzového stavu se dotklo i řady připravovaných jarních
akcí a projektů magistrátního odboru sociálních služeb. Většina z nich
musela být zrušena bez náhrady, ale oblíbenou Školu smyku určenou
pro řidiče seniory se podařilo přesunout na letošní září a říjen. Všichni
přihlášení budou do nových termínů zařazeni a vyrozuměni v předstihu.

Již druhým rokem nechává městský obvod uklízet černou skládku,
která se opakovaně objevuje v blízkosti památníku v Božkově v ulici
U Památníku. Je to projev velké neúcty a lhostejnosti k místu, které připomíná oběti 1. a 2. světové války.
Přiložené fotograﬁe dokumentují
stav z března a května letošního roku.
A další příklad …
Na žádost obyvatel domu s pečovatelskou službou v ulici Suvorovova
byla koncem dubna nainstalována
v blízkost domu Částkova 39 lavička.

Jednalo se o dřevěnou lavičku s kovovou kontrukcí, která byla v zemi připevněna kotvami. Lavička i podle
našich osobních zjištění sloužila
našim starším spoluobčanům, kteří
v době, kdy pohyb venku vyžadoval
nošení roušek, odpočívali na lavičce
při cestě za nákupy nebo k lékaři. Jaké
bylo ale naše překvapení, když lavička
zhruba po týdnu zmizela. Nebyla
nalezena ani v blízkém okolí, a tak
senioři budou muset lapat po dechu
díky neomalenosti a chamtivosti
některých spoluobčanů.
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Čerpání rozpočtu MO P2 - Slovany v roce 2020 – k 31. 3.
Provozní příjmy

Rozpočet Skutečnost Zbývá plnit

Provozní výdaje

Rozpočet

Veterinární péče

250

88

162

16 210

2 528

13 682

300

0

300

18

0

18

12 424

3 714

8 710

Místní zastupitelské orgány

9 515

2 225

7 290

Údržba a opravy v MŠ + pojištění

5 042

809

4 233

Dotace dle usnesení
ZMO a RMO

1 100

0

1 100

KD Šeříkova, budova ÚMO P 2

6 309

1 038

5 271

Kot. náves, DH, B.O+ŠSP,
nebytové prostory

4 026

285

3 741

0

0

0

2 445

420

2 025

100

1

99

15 300

421

14 879

Komunální služby (WC)

643

60

583

Obrana, bezpečnost,
právní ochrana

135

24

111

Kronika + vítání občánků OOV

152

31

121

Pohřebnictví

130

13

117

2 118

568

1 550

49 475

11 085

38 390

0

0

0

Kulturní a zájmová činnost,
LDT, tisk IZ

2 290

389

1 901

Jednotky dobrovolných hasičů,
ochrana obyvatel

2 046

231

1 815

600

8

592

15

6

9

130 643

23 944

106 699

Daňové

3 845

1693

2152

Správní poplatky

1 240

305

935

Komunikace

900

198

702

Cestovní ruch

Poplatek za užívání veřejného
prostranství

1 300

846

454

Poplatek z ubytovací kapacity

400

344

56

Z dobývání nerostů

5

0

5

Zrušené místní poplatky

0

0

0

Znečištění ovzduší

0

0

0

6 876

4 263

2 613

1

0

1

Pokuty všech odborů

153

44

109

Poskytování služeb

677

179

498

Poplatek ze psů

Nedaňové
Úroky

Příjmy z pronájmů nebytových
prostor ÚMO, KD, MŠ

Vodní hospodářství

2 224

321

Přijaté dary

0

0

0

Přijaté příspěvky a náhrady

0

6

-6

Přijaté vratky transferů soc. odbor

0

24

-24

Příjmy z pronájmů pozemků – SVS

3 500

1 740

1 760

Náhrada poskytnutých služeb – SDH

0

0

0

Příjmy z prodeje zboží

0

0

0

Ostatní příjmy

0

46

-46

Příjmy z prodeje DHM – JSDH

0

0

0

Dotace na výkon státní správy
a na SPOD

0

0

0

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

140 141

32 958

107 183

133 951

32 333

101 618

Použití vlastních fondů (+)

12 959

1 154

11 805

– fond rezerv a rozvoje

10 841

654

10 187

2 118

500

1 618

– fond sociální

Nebezpečný odpad
Komunální odpad

2 545

Financování +/- převody,
vlastní zdroje

Přípěvky na provoz MŠ + jesle

Sběrný dvůr, separovaný odpad
Vzhled obcí, zeleň

Čerpání ze SF
Činnost MS,
opatření pro krizové stavy
Volby, referendum

Výdaje z ﬁnančních operací,
ﬁnanční rezerva,
doplnění pokladny
Konzultační, poradenské
a právní služby

Skutečnost Zbývá čerpat

Tvorba vlastních fondů
a převod na MMP (-)

-6 769

-529

-6240

– převody na MMP

-4 651

0

-4 651

0

0

0

-2 118

-529

-1 589

Kapitálové výdaje

20 219

830

19 389

150 862

38 914

111 948

Investiční výdaje

20 219

830

19 389

150 862

24 774

126 088

– FRR – ﬁnanční vypořádání
– fond sociální
SOUČET

SOUČET

Celkový objem příjmů MO P2 – Slovany pro rok 2020

10 721

Celkový objem výdajů MO P2 – Slovany pro rok 2020

150 862

CELKEM výdaje

Financování MO P2 – Slovany v roce 2020

140 141

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu:

14 140
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DJKT s Vámi na jevišti Nového divadla
Třetí večer, jenž byl naplánován
na 10. června, patřil souboru baletu
a jeho představení Z jeviště hlediště aneb Balet je silné kouzlo.
Čtvrtý středeční večer umožní
divákům nakouknout s nadhledem
a ironií do činoherní tvůrčí kuchyně v „koronataškařici“ Severní
vášeň aneb Jak se zkouší kvalitní
činohra, jejímž autorem je plzeňský
rodák, herec Jaroslav Matějka. Sérii
speciálních středečních podvečerů
zakončí 24. června Muzikálové
matiné Lukáše Ondruše, tentokrát
mimořádně ve večerním čase, jehož
původní termín byl 26. dubna
2020. Vstupenky na toto matiné
zůstávají v platnosti, nebo je diváci
Divadlo J. K. Tyla v omezeném
režimu připravilo pro pět středečních
podvečerů sérii speciálních představení, na kterých se postupně představí
oblíbení členové všech uměleckých
souborů divadla. K netradičnímu
programu bude využito pouze jeviště
Nové scény, které poskytuje nyní až
dvě stě míst splňující aktuální hygienické podmínky.
„Situace nám nedovoluje hrát náš
aktuální repertoár, a tak jsme se rozhodli
divákům nabídnout opravdu speciální
zážitek nejen ze zajímavého programu,
ale hlavně z místa, na kterém se večer

uskuteční. Diváci budou totiž usazeni
přímo na jevišti,“ upozorňuje ředitel
divadla Martin Otava.
Speciální cyklus DJKT s Vámi na
jevišti zahájil koncert muzikálového
souboru s názvem To nejlepší
z matiné. Ve středu 3. června zazpívali na Steinway gala sólisté opery
Ivana Veberová, Jana Foff Tetourová
a Amir Khan nejkrásnější operní
melodie za doprovodu Maxima
Averkieva, který diváky potěší
i několika sólovými klavírními
výstupy. Celým večerem provedl šéf
opery Tomáš Ondřej Pilař.

mohli vracet do 5. června v místě
nákupu.
Všechna představení DJKT s Vámi
na jevišti se uskuteční na Nové scéně
od 18.00, vstup divákům bude umožněn přes vchod na Malou scénu a její
foyer od 17.30. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně divadla, on-line na
webových stránkách divadla nebo
v síti Plzeňská vstupenka. Vstupenky
nebudou číslovány, diváci si mohou
sami vybrat místo k sezení. Divadlo
žádá návštěvníky k dodržování rozestupů a doporučených aktuálních
hygienických podmínek. Pro velký
divácký zájem budou všechna představení živě vysílána na YouTube
kanálu plzeňského divadla.

Informace o společenských akcích
Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany informuje občany zdejšího
obvodu, že se v současné době opět připravují společenské a kulturní
akce, které byly pozastaveny s ohledem na situaci v ČR. Od měsíce září
2020 by měla opět 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 opět začnou
realizovat slavnostní obřady (popřípadě blahopřání v rodině) u příležitosti
jubilejních svateb a „Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života“.
Pokud to situace v ČR umožní, proběhnou i plánované zájezdy pro
důchodce v měsíci září 2020 a prosinci 2020. Další informace budou
zveřejněny v následujícím čísle informačního Zpravodaje.

Speciální podpora pomůže
stovkám kulturních, sportovních
i dalších aktérů
Plzeň spouští speciální podporu
na pomoc kulturním a sportovním
aktérům a subjektům s projekty
v oblasti cestovního ruchu a prezentace města. Mohou požádat o individuální dotace, celkem na ně Plzeň
uvolnila v rozpočtu 14,5 milionu
korun, maximální výše podpory se
předpokládá 250 tisíc korun. Podpora pomůže překonat krizové
období způsobené pandemií koronaviru mnoha subjektům. Ty se
podílejí na realizaci kulturních, sportovních a dalších akcí v Plzni, mnoho
z nich přišlo po vyhlášení zákazu
hromadných akcí o veškeré příjmy
nebo o jejich velkou část.
„Dopady nouzového stavu ovlivnily
prakticky všechny oblasti ekonomiky
a veřejného života, včetně kultury,
sportu a cestovního ruchu. Kvalita
a bohatá nabídka volnočasových aktivit
v Plzni patří mezi hlavní faktory přispívající k tomu, že jsou naši občané
dlouhodobě spokojeni s úrovní života
v našem městě. Proto chceme stávající
kvalitu volnočasové nabídky udržet,
podpořit místní aktéry a jejich aktivity
a pomoci jim tak překonat kritické
období, ve kterém by bez podpory města
mohlo dojít k zániku či omezování
některých akcí, rušení pracovních míst

v oblasti kultury, sportu a cestovního
ruchu a podobně,“ uvedl primátor
Martin Baxa.
Podle průzkumu Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně zveřejněného
10. března 2020 na Fóru cestovního
ruchu je s úrovní života ve městě spokojeno 83 procent obyvatel. Jako nejčastěji zmiňovaný faktor Plzeňané
uvedli kulturu (31,1 % – 730 respondentů), následovaly parky a zeleň
(16,4 % – 384), kvalitní MHD
(14,3 % – 335), dále sport a sportovní
vyžití (10,6 % – 249). Kvalita kulturního a sportovního vyžití je též
jedním z hlavních důvodů, které přivádí do Plzně nové obyvatele, studenty a v neposlední řadě také
návštěvníky.
„Festivaly a další kulturní i sportovní akce plní hotely i restaurace
a vytvářejí v Plzni tisíce pracovních
míst. Na realizaci kulturních a sportovních projektů se podílejí stovky osob,
které fungují často nezávisle jako osoby
samostatně výdělečně činné. Mnoho
z nich přišlo po vyhlášení nařízení vlády z 10. března 2020 o zákazu hromadných akcí o veškeré své příjmy nebo
o jejich velkou část. Právě jim je podpora
určena,“ doplnil primátor Martin
Baxa.
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Zpomalovací prahy a změna přednosti v jízdě
Vedení MO a ÚMO Plzeň 2 - Slovany se dlouhodobě zabývá dopravní
situací v lokalitě Petřínská a U Světovaru. Již v létě 2016 jsme obdrželi
několik podnětů od občanů na řešení
dopravní situace ul. Petřínská a U Světovaru, který s nárůstem dopravního
zatížení s sebou přinesl i vyšší počet
vážných dopravních nehod. Navíc
občané bydlící v této lokalitě se cítí
ohroženi na zdraví a na majetku.
Na přelomu roku 2017–2018 bylo
zrealizováno rozšíření jednosměrného
provozu do ulic Sladovnická, Barákova, Ječná a Pivovarská. V současné
době se připravuje osazení zpomalovacích terčů v křižovatkách ulic U Světovaru a Petřínská.
Dotčení občané byli osloveni formou
letáku doručeným do jejich poštovní

schránky.Většina respondentů souhlasila. Rada městského obvodu Plzeň 2
- Slovany dne 5.6.2019 přijala usnesení
č. 90/2019, ve kterém souhlasí s osazením zpomalovacích terčů v křižovatkách ulic U Světovaru a Petřínská.
Výše uvedené opatření znamená
osazení zpomalovacích terčíků v jednotlivých křižovatkách ulic Petřínská
a U Světovaru a zavedení pravidla
pravé ruky azrušení přednosti vjízdě
v ulicích Petřinská a U Světovaru.
Realizace úpravy provozu MK
Petřínská a U Světovaru se plánuje
v termínu 11. až 13. 7. 2020.
Uvedená dopravní opatření budou
ze strany MO 2 prezentována i v novinách aPlzeň TV,abychom informovali
i řidiče z celé Plzně a předešli tak
dopravním komplikacím.

Kontroly pejskařů na Slovanech pokračují
Na Slovanech proběhla další
z kontrol zaměřená na to, zda majitelé
pejsků uklízejí po svých čtyřnohých
kamarádech to, co nám často nechávají na trávnících bez povšimnutí.
Pokud u sebe měli sáček na psí exkre-

menty, byli odměněni přívěskem se
zásobníkem se sáčky minimálně na
měsíční venčení.
„Kontrola tentokrát dopadla skvěle,
všichni pejskaři, co zrovna venčili, u sebe
měli všechno, co mají správně mít,“ uvedl

místostarosta Roman Andrlík, který
se tradičně kontrol společně se strážníky městské policie zúčastňuje.
Tyto kontroly mají svůj smysl, protože za dobu, co je pravidelně provádějí, stojí za povšimnutí, že se
čistota na slovanských trávnících
výrazně zlepšila. Snad bude tento
trend i nadále pokračovat. Napomoci

by tomu mohlo i další vstřícné gesto,
které vedení městského obvodu v této
oblasti učinilo. V letošním roce
odpustilo slovanským pejskařům
poplatek za psy.
„Věříme, že na oplátku o to více budou
všichni zodpovědně uklízet nepořádek
po svých zvířecích kamarádech,“ uzavřel
Roman Andrlík.

Z vašich dopisů • Z vašich dopisů • Z vašich dopisů

Musíme si pomáhat!

Místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Roman Andrlík se zástupci městské policie
při jedné z kontrol.

Pochvala
Paní kolegyně,
dovoluji si Vás tak oslovit, neboť jsem z téže branže, i když už senior.
Velice mile mě překvapil vzhled IZ, když jsem ho vytáhl z obálky.
Konečně! – málem jsem zvolal nahlas na změnu na první pohled.
Konečně má zpravodaj vzhled odpovídající době. Tedy tisk, barvu
a papír! Tak Vám přeji ještě dobré a zajímavé zprávy o dění na Slovanech
i Petrohradu, abych věděl, co se děje v mém rodišti.
Jsem rád, že mi stále IZ posíláte a jen bych rád uvítal více zpráv
o životě dětí a mládeže i o vztazích mezi mladou generací a dospělými.
Je to moje celoživotní parketa, která se promítla i do mé práce v časopisu
ABC, kde jsem šéfoval 32 roky a působil 35 let.
Dovolím si Vás pozvat na moje FB stránky (mám shodou okolností
dvě), kde publikuji vzpomínky na má mladá léta prožitá v Plzni.
Srdečně Vás zdraví
Vlastislav Toman

Tuto větu jsem slyšela v životě
moc často, ale teď je opravdu aktuální.
Pro mne rok 2020 začal velmi
smutně. V měsíci březnu jsem byla
prakticky celý měsíc v nemocnici.
Ptáte se, co jsem tam dělala?
Při nákupu v obchodě, který je
naproti mému bydlení, jsem na
něco mazlavého šlápla a byla jsem
na zemi. S pomocí jsem došla
domů, několik dnů se sama léčila,
ale ono to nešlo. Vysoké teploty,
noha otékala, a tak tedy šup do
nemocnice.
Domů už jsem se opravdu těšila,
ale už byl koronavirus v plném

běhu. Každý se bál o sebe a já jsem
zůstala úplně sama.
No, ale přece mám štěstí. Objevil
se jeden anděl v podobě 70 leté
Marušky, se kterou jsem se znala
velmi málo. I přesto se mě ujala,
začala mi vařit, nakupovat. Chodila
do lékáren i k lékařům a plnila
všechna moje přání, i když je také
už v rizikové skupině.
Ano, je to člověk s velkým a laskavým srdcem. Nevím, jak často
chodí do kostela, ale jedno vím určitě, že zná slova Matky Terezy – že
máme dělat třeba jen nepatrné věci,
ale s velikou láskou.
Ludmila Ševčíková

Bezplatná právní poradna
Městský obvod ve spolupráci s advokátní kanceláří nabízí občanům
a podnikatelům na Slovanech možnost využít bezplatného právního
poradenství při řešení problémů vyvolaných pandemií koronaviru SARS
CoV-2 na území České republiky.
Kontaktujte nás na e-mailu: ZABKOVA@plzen.eu . Popište požadavek
a uveďte kontakt, a to nejpozději do 20. června 2020.
Právní poradenství se musí týkat výhradně problémů vyvolaných,
alespoň nepřímo, panující pandemií koronaviru (může se jednat o záležitosti pracovní, občanské, rodinné, podnikatelské, obchodní a jiné povahy).
Poradna není určena k sepisování smluv, podání, žádostí a podobných
úkonů.
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 „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě
v Šeříkové ulici;
 blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let
věku a více;
 slavnostní obřady u příležitosti zlaté, smaragdové, diamantové,
kamenné, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či
blahopřání v rodině.

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“
v roce 2020 se budou konat ve dnech
30. 9., 21. 10. a 25. 11. 2020 od 16 do 19 hodin.
V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich
životního 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 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 manželů.

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

„Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany
do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem,
lze se na tento slavnostní obřad přihlásit osobně na odboru sociálním
ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit níže
otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu:
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská
83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2020:
22. 9. a 10. 11. 2020
Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze
k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.



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



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

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního
jubilea v místě bydliště.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souhlasu.

DATUM NAROZENÍ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODIČŮ:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

hůlkovým písmem
TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

DATUM NAROZENÍ:
POZVÁNKU ZASLAT NA ADRESU:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

KONTAKTNÍ TELEFON*

KONTAKTNÍ EMAIL*
ZDRŽUJI SE NA ADRESE:

Podpis rodiče
ČÍSLO TELEFONU:

Podpis

*Nepovinný údaj
Upozornění:
Žadatel bere na vědomí, že slavnostní obřady se konají v obřadní místnosti
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, tj. na veřejném místě a že při obřadu bude
přítomen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotograﬁí je na svobodném rozhodnutí zúčastněných. Fotograﬁe pořízené při jednotlivých
slavnostních obřadech úřad nezveřejňuje.
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Letní příměstský tábor pro děti od 5 do 15 let
Zaměření: sport, zábava a kultura v Plzni a okolí.
Cíl projektu: vytvořit zázemí pro děti, které z různých důvodů nevyužijí nabídky klasických letních táborů, a zajistit jim zajímavý program pod vedením
zkušených vedoucích.
Místo realizace: 25. ZŠ Chválenická (vchod dvorem).
Termín konání: všechny pracovní dny od 7. 7. do 7. 8. 2020, vždy od 7.00
do 14–17.00 hodin.
Pravidla tábora
Přihlášení: Vyplněné přihlášky je možno odevzdat osobně na ÚMO Plzeň
2 - Slovany,
Koterovská 83, 326 00 Plzeň nebo e-mailem na cervenyz@plzen.eu.
Přihlásit se lze na libovolný počet dnů.
Nenastoupením na tábor v termínu dle přihlášky bez omluvy doručené 3
pracovní dny předem, opravňuje pořadatele tábora zrušit celou přihlášku.
Kapacita tábora je omezena na 100 dětí/den. Přednost mají děti s trvalým
pobytem v rámci Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Z tohoto důvodu
bude uzávěrka přihlášek 20. 6. 2020.

Cena a platba:
200 Kč osobu/den
(V ceně je zahrnuto jedno hlavní jídlo denně a pitný režim v ceně 95 Kč.)
Platbu lze uhradit hotově při nástupu. Fakturou hradí zaměstnavatelé, kteří
poskytují příspěvek z FKSP.
Při neúčasti neomluvené minimálně 3 dny předem se poplatek NEVRACÍ.
Při nástupu:
 vyplníte prohlášení o zdravotním stavu
 uhradíte poplatek
 vyplníte souhlas (samostatný odchod, publikace foto)
 obdržíte program a jídelní lístek na daný týden
Obuv a oblečení:
sálová obuv se světlou podrážkou, která nedělá skvrny na palubovce, venkovní
obuv, oblečení dle programu a počasí.
Aktuální informace na https://www.facebook.com/primestskyMOPlzen2/
Tábor pořádá Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Na realizaci projektu se podílejí:
Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek
25. ZŠ Chválenická





PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
Jméno:

Příjmení:

Adresa:
Datum narození:
Pobyt: od

do

Celkem dnů:

KONTAKT
Jméno a příjmení rodiče:
Adresa:
Telefon:
Příspěvek zaměstnavatele:
Zdravotní omezení:

ANO

ANO
NE

NE

(nehodící se škrtněte)

(nehodící se škrtněte)

Jaké

Podpisem a odesláním přihlášky zároveň vyjadřujete souhlas s pravidly tábora.

Podpis zákonného zástupce
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Umísťování velkokapacitních kontejnerů v městském obvodu
Plzeň 2 - Slovany v roce 2020
Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro odkládání objemných odpadů, neodkládá se biologicky rozložitelný odpad.
termíny svozů: NEDĚLE 19. července, 20. září, 15. listopadu

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

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2

Šeříková (u fotbal. stadionu)

Hodina přistavení
8:00–9:00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD)

9:10–10:10 hod.

Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov)

8:00–9:00 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10–10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20–11:20 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20–11:20 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20–13:20 hod.

Sporná (Plzeňská cesta)

12:20–13:20 hod.

Střední cesta (křižovatka s Karaﬁátovou)

13:30–14:30 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30–14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů)

14:40–15:40 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40–15:40 hod.

Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50–16:50 hod.

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

Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro svozy biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
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: do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu.
sudý týden
Plzeň 2 - Slovany

lichý týden
pondělí

Plzeň 2 - Slovany

pondělí

Vyšehrad

Velenická x Ječná

pondělí

S

Božkov

Božkovské nám.

pondělí

L

Slovany

Srázná

pondělí

S

Slovany

Plzeňská cesta x Sporná

pondělí

L

Hradiště

U Hamru x Na Rychtě

pondělí

S

Čechurov

Střední cesta x Karaﬁátová

pondělí

L

Bručná

Do Zámostí (Hyunday)

pondělí

S

Koterov

Pod Chalupami

pondělí

L

Čechurov

Mezi Ploty x Společná

pondělí

S

Černice

Veská – obecní úřad

pondělí

L

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

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady
měsíc

den

datum

čas přistavení
8:00–10:00

10:30–12:30

13:00–15:00

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

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.
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Oprava tramvajové tratě ve Sladkovského ulici končí
V polovině května začala rekonstrukce tramvajové trati a vozovky
ve Sladkovského ulici. Ta zahrnovala výměnu panelů, do nichž se upevňují tramvajové kolejnice, včetně asfaltobetonového podloží. Nové
budou trakční vedení, trolejové kontakty a detektory včetně ukolejnění.
Závěrem se opravila navazující vozovka včetně parkovacích míst a také
nástupní hrana v zastávce U Duhy. Oprava úseku dlouhého 255 metrů,
která začala od 15. května 2020, v těchto dnech končí. Rekonstrukci
zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně.
„Rekonstrukce byla nutná, protože
nevyhovuje část svršku tramvajového
tělesa. Jejím dokončením se zvýší komfort pro cestující v tramvajích, sníží se
hluková zátěž a také se zlepší odvodnění
dané plochy. Celkové náklady stavby

jsou 19,69 milionu korun bez DPH,“
řekl náměstek pro oblast dopravy
a životního prostředí Michal Vozobule.
Oprava vozovky zahrnovala
výměnu obrusné a ložné vrstvy

vozovky v celém proﬁlu komunikace.
V místě některých přípojek odvodnění, poklopů šachet a šoupat
„hrnečků“ vodovodu bude nutné
zasáhnout i do podkladních vrstev
vozovky. Po dokončení prací bude
obnoveno vodorovné dopravní značení a bude zachován stávající
dopravní režim.
Stavební práce pochopitelně omezili osobní i městskou hromadnou
dopravu. Opravy se prováděly za úplné uzavírky části Sladkovského ulice
v úseku od křižovatky s ulicí Radyň-

ská až před křižovatku s ulicí Koterovská. Objízdná trasa byla vedena
ulicemi Slovanská, Částkova a Koterovská. Všechny výjezdy z ulic přilehlých k uzavřenému úseku, to
znamená ulice Radyňská, Houškova
a Jablonského, na ulici Sladkovského,
byly uzavřeny. Chodcům byl průchod
po staveništi umožněn, a to díky
vytvořenému koridoru, jenž byl
ochráněn pomocí plotových zábran.
Přechody přes výkopy byly provizorně zajištěny pomocí ocelových lávek
se zábradlím.

Vizualizace vítězného hřiště, které vzešlo z výběrového řízení

Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na nové dětské hřiště ve Škoda sport parku v Malostranské ulici, které bude otevřeno pro veřejnost ke konci
prázdnin.
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Doba koronavirová pomalu končí, najíždíme
na normální provoz – i v investicích
Pokud bychom porovnali naše
plány z počátku roku se současnou
situací, zjistili bychom, že došlo
k určitým korekcím jak v počtu
nových staveb, tak k termínům
jejich realizací. Některé plánované
stavby jsme museli pozastavit
a jejich realizaci odložit na pozdější
příznivější období. Převážná část
níže uvedených akcí bude hrazena
z přebytku našeho hospodaření
v loňském roce. O tom, co letos pro
vás budeme stavět a co připravujeme
na další období, budou následující
řádky.
Na Božkovském ostrově od loňského léta probíhá stavba sociálního
zázemí zdejšího sportovně relaxačního areálu. Realizaci po přerušení
v zimním období chceme ukončit
do konce prázdnin. Mnozí z vás přivítají další naši stavbu, kterou je přestavba stávající prodejny farmářských
potravin na konečné zastávce tramvaje č. 1 (dříve využívaná i jako veřejné záchody) na kavárnu, pracovně
nazvanou „Homolka“. Nyní končí
příprava realizace s tím, že co nevidět
se rozběhnou stavební práce, jejichž
dokončení předpokládáme na konci
podzimu.
V dohledné době – v průběhu
prázdnin – bychom chtěli provést
další stavbu, a to dokončení obytné
Chrpové ulice na Bručné. V různé
fázi realizace jsou naše plány co se
týká dětských hřišť. Na Plzeňské
cestě již máme hotovo, zato ve ŠSP
v Malostranské ulici bude rekonstrukce stávajícího hřiště teprve
zahájena. V plánu je i rekonstrukce
hřiště vedle KD Šeříková. Na podzim připravujeme ještě zastřešení

Takto by měla vypadat kavárna „Homolka“ na konečné tramvaje č. 1
vjezdové rampy u budovy radnice
MO, které zabrání zatékání do suterénních prostor budovy. Věnovat se
budeme také mateřským školám.
Rekonstruovat se bude jedna
kuchyně, budou se provádět úpravy
spojené se změnou užívání z tělocvičny na třídu pro výuku dětí,
výměna oplocení u dvou mateřských
škol a u jedné mateřské školy dojde
k rekonstrukci příjezdové komunikace. Celkový objem finanční prostředků na investiční akce je
plánován ve výši cca 21 mil. Kč
Kromě výše uvedeného pracujeme
na projektové přípravě na našich dalších plánovaných akcích v objemu
cca 6 mil. Kč. Zde bychom zmínili

druhou část vnitrobloku Koterovská
– Habrmannova směrem k Úslavské
ulici, vnitroblok vymezený ulicemi
Nepomuckou, U Školky, Chválenickou a U Pumpy. Zpracovávat budeme i studii vnitrobloku v Blatenské
ulici směrem ke školnímu hřišti,
úpravu dopravního řešení v ulici
U Školky, dokončení dokumentace
světelného a signalizačního zařízení
na Malostranské ulici v křižovatce
s Květnou ulicí (to má letos realizovat
Správa veřejného statku města
Plzně). Dále se jedná o úpravy na
radnici městského obvodu, kam patří
příprava zelené střechy na budově
a výměna oken. Pro sbory dobrovolných hasičů pracujeme na rekon-

Dětské hřiště při Plzeňské cestě bylo
podle slibu doplněno o nové herní prvky
Jak jsme informovali čtenáře na
jaře loňského roku, z dětského hřiště
u Plzeňské cesty byla v dubnu 2019
odstraněna sestava se skluzavkou,
která již byla nebezpečná pro své uživatele. Reagovali jsme na četné podněty občanů, kteří volali po doplnění
hřiště a ke stávajícím prvkům – točidlu, pružinovému houpadlu a lanové
prolézačce Dráček jsme v listopadu
2019 přidali tolik oblíbené houpací
hnízdo. V březnu 2020 se hřiště
doplnilo o avizovanou novou multifunkční herní sestavu. I přes problémovou situaci na začátku jara se nám
povedlo splnit to, co jsme slíbili
a hřiště mohou naši nejmladší již plně
využívat.
Pavla Nachtmanová
Odbor majetku a investic

strukci a přístavbách zbrojnic
v Koterově a Božkově.
Na základě zkušeností z letošního přelomu března a dubna jen
doufáme, že podzim nezasáhne do
naší činnosti podobně a my budeme
moci provést vše to, co jsme si pro
letošek naplánovali.
Vladimír Černý,
odbor majetku a investic

Naše město
trochu jinak

Turistické informační centrum
města Plzně pořádá pravidelně
tematické prohlídky historického
centra. Pro letošní rok připravilo
dvě nové trasy – na první se účastníci spolu s průvodcem vydají
za tajemstvím výzdoby plzeňských historických domů. Druhá
trasa pozve na procházku židovskou Plzní. V nabídce budou tedy
čtyři okruhy, chybět nebudou ani
dětmi oblíbené Báje a pověsti
plzeňské. Prohlídky se do historického centra Plzně vracejí
v polovině června. Pořadatelem je
městská organizace Plzeň-TURISMUS prostřednictvím svého
turistického centra.
Návštěvníci si tak s průvodcem
prohlédnou proslulá sgraﬁta od
Mikoláše Alše, která v Plzni zdobí
řadu domů v širším centru města.
Během prohlídky se zaměří také
na domovní znamení a další
výzdobu nejen na fasádách.
Dozvědí se, kde se v Plzni nacházejí domy U Božího oka, Černého
orla, Zlatého růžence, Bílého jednorožce nebo Dvou klíčů.
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Psychoterapeutické centrum pro děti a rodinu
FN Plzeň otevřela nové Psychoterapeutické centrum pro děti a rodinu.
Podle vedoucí Oddělení klinické psychologie Mgr. Dana Chmelařová
k otevření centra vedly potřeby nemocnice, ale zároveň i aktuální situace
ve společnosti. V Plzeňském kraji je bohužel kvalitní psychoterapeutická
péče pro děti kapacitně nedostupná a navíc se převážně jedná o placenou
službu, kterou si rodiče chronicky nemocných dětí nemohou často dovolit.
V centru bude hrazena pojišťovnou.
Nové psychoterapeutické centrum
poskytuje péči dětem, které byly
hospitalizovány ve fakultní nemocnici nebo jsou nadále v ambulantní

péči odborníků FN. Zatím není
kapacitně dostupné pro širokou
veřejnost. Bylo otevřeno i z toho
důvodu, že odborníci, převážně Dětské kliniky, často nenacházeli další
dostupnou následnou péči pro malé
pacienty v rámci dětské psychologie.
Ať to bylo z důvodu traumatu (úraz
samotného dítěte nebo člena rodiny)
nebo v případě vážně nemocných
rodičů či v případě psychosomatických potíží dítěte (pokud stůně tělo,
je nemocná psychika). Díky úrazu
může dojít i ke zpomalení vývoje,
důležité je začít pracovat s dětmi
hned, jakmile to poúrazová situace
dovolí.
Způsob práce centra popisuje
vedoucí psycholog Dana Chmelařová: „Pečujeme o předškolní děti
i mladší školní věk, jsme schopni
poskytovat péči od nejútlejšího věku,
včetně práce s rodiči, baby therapy
či theraplay (terapie hrou). Dle

Jsou rodiče spokojeni
s dálkovou výukou žáků?
Plzeň se rozhodla zmapovat situaci a zjistit, jak jsou rodiče spokojeni
se systémem dálkové výuky, kterou pro své žáky nastavily v době koronaviru městem zřizované základní školy. Připravila proto dotazník,
který mohou zákonní zástupci dětí z 26 škol jednoduchým způsobem
vyplnit pod odkazem na hlavní stránce webu města www.plzen.eu nebo
zadáním přímé adresy https://forms.gle/6AbB6xARTwem4EJx7. Zpětná vazba městu poskytne cenné informace pro případné vylepšování
systému. Kvůli uzavření škol v souvislosti s pandemií koronaviru zůstalo
doma ze dne na den 14 tisíc plzeňských dětí z 1. až 9. tříd. Dobrovolný
návrat do tříd si od 11. května zvolilo 70 procent deváťáků, od 25. května
se pak do lavic v Plzni vrátilo 43 procent žáků prvního stupně.
„Současná situace, tedy nejprve bleskové uzavření škol a následně opatrné
uvolňování, není pro žáky ani jejich
rodiče ničím lehkým. V podstatě zatěžuje
celý vzdělávací systém a je pro něj něčím
naprosto novým. Přitom klade obrovské
nároky na komunikaci mezi žáky, rodiči
a učiteli. Chceme i pomocí této ankety
najít tu nejvhodnější formu komunikace
a tu systematicky podporovat při vzdělávání na dálku, pokud to bude
v budoucnu opět nutné. Výstupy z dotazníku využijeme k tomu, abychom podpořili jednotné nastavení dálkové formy
vzdělávání,“ uvedl primátor Martin
Baxa.
Dotazník má pět jednoduše formulovaných otázek. Jejich zodpovězení zabere minimum času. Ptá se
rodičů na to, jakou školu jejich dítě
navštěvuje, jak jsou spokojeni s nastavením dálkového vzdělávání na dané

škole, jak hodnotí podporu, kterou
žákovi na dálku při samostudiu
poskytuje učitel. Mohou také uvést,
co se jim nelíbí, stejně tak je prostor
pro to, aby zhodnotili, co se nejvíce
ve vzdáleném vzdělávání daří a co by
tedy škola měla v této formě dále rozvíjet.
Plzeňské základní školy, stejně jako
všechny ostatní školy v České republice, se uzavřely na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
České republiky dne 11. března 2020.
O dva měsíce později, tedy 11. května
2020 se otevřely pro dobrovolný
návrat deváťáků a následně od 25.
května se mohli do škol vracet žáci
prvního stupně základních škol.
V Plzni se část žáků vrátila na všechny základní školy, tedy otevřely se
všechny tyto městem zřizované instituce.

Psychoterapeutické centrum pro děti a rodinu
potřeby poskytujeme i individuální
či rodinné terapie, konzultace
a výchovné poradenství pro rodiče
či psychodiagnostiku. Jsme moc rádi,
že v dnešní uspěchané a napjaté době
můžeme novou službou napomoci
dětem prožít radostnější dětství.“

Psychoterapeutické centrum pro
děti a rodinu sídlí v rámci Oddělení
klinické psychologie FN Plzeň Bory,
pavilon č. 55, 2. patro (areál bývalé
vojenské nemocnice), jeho součástí
je specializovaná herna pro terapii
hrou (Play Therapy).

Od bílé až po tmavě fialovou
V sadovém okruhu kolem historického jádra Plzně je 528 metrů
čtverečních záhonů. Každý rok se na nich střídají jarní cibuloviny a letničky. Jejich sezona právě začala. Mezi rostlinami, s nimiž se lidé při
letní procházce sadovým okruhem mohou setkat, jsou například aksamitníky, krásenky, sporýše nebo šalvěj, která je letos vysázena v barevných
spektrech od bílé až po tmavě fialovou. Letos využili i okrasné kultivary
zeleniny. Například ve Smetanových sadech to je kapusta kadeřávek
se sytě fialovými listy a mangold s jasně červenými řapíky listů. Nechybí
ani okrasná travina dochan nebo okrasná kopřiva.
Aby vynikla krása letničkových záhonů, musí být o ně náležitě pečováno. Během sezony jsou až osmkrát vyplety, přihnojují se a odstraňují
se odkvetlé části. Pravidelná zálivka záhonů i trávníků je v celém sadovém okruhu zajišťována automatickou závlahou. Většina sadového
okruhu je zavlažována vodou čerpanou z řeky Mže, pouze část Kopeckého sadů a sady Smetanovy vodou z vodovodního řadu.
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Na Světovaru vzniká nový areál
pro podporu podnikání
Město Plzeň buduje v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech vědeckotechnický park TechTower, jenž má poskytovat komplexní
služby a prostory pro vybrané inovační firmy, podporovat začínající společnosti a mladé podnikatele. Vznikne rekonstrukcí objektu bývalých
ležáckých sklepů a budovy správní vily. Stavba odstartovala loni v prosinci, měla by být hotová do konce roku 2021. Hodnota zakázky představuje
640 milionů korun, pro letošní rok na ni město uvolnilo 360 milionů korun. Na rekonstrukci město získalo dotaci ze strukturálních fondů
Evropské unie ve výši 181 milionů korun prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost.
V současné době stavebníci
v objektu vily dokončují bourací
práce a v prvním podzemním
podlaží budují novou kanalizaci.
V prvním nadzemním podlaží
osmipodlažního objektu bývalých
ležáckých sklepů betonují podklady
pro podlahy, provádějí pískování
železobetonových
konstrukcí
a montují uchycení ocelové konstrukce nových stropů.
„Jsem rád, že město bude moci
nabídnout další prostory sloužící pro
rozvoj inovačního podnikání, o něž
je z řad f irem i technicky zaměřených
studentů středních a vysokých škol velký zájem. Snažíme se dlouhodobě
různými projekty podporovat technické vzdělávání, posilovat zájem
o tyto obory a nabízet atraktivní pracovní příležitosti mladým lidem, aby
neodcházeli za prací jinam, ale našli
v Plzni kvalitní zázemí,“ uvedl
plzeňský primátor Martin Baxa.
„Z pozice starosty Slovan i jako
obyvatele Slovan mě těší, že město
tento záměr realizuje. Jde o důležitou
lokalitu, kterou je zapotřebí do života
našeho obvodu začlenit,“ uvedl starosta druhého plzeňského obvodu
Lumír Aschenbrenner.
Část strategie spojená s podporou inovativního průmyslu je
v Plzni úzce propojena s oblastí
vzdělávání. Vytvořili zde fungující
ekosystém, skrze nějž podporují
zájem dětí a mladých lidí o technické obory, přičemž začínají již

u dětí od 6 let. Studentům a absolventům, kteří mají ambice podnikat, pomáhají v rozjezdu vlastního
businessu. V TechTower najdou
startupisté nejen kvalitní zázemí
v podobě kancelářských prostor
a dílen, mohou se v rámci komunity
navzájem inspirovat a růst.
Fakt, že v Plzni roste počet technicky vzdělaných lidí, navíc posiluje
pozici západočeské metropole jako
města inovací, vědy a výzkumu a je
také signálem pro již fungující společnosti, které v TechTower mohou
zasídlit nebo sem přesunout část
výroby – nebudou mít nouzi o vzdělané zaměstnance.
V hlavní budově přestavěné
z ležáckých sklepů vzniknou kancelářské prostory, prototypové dílny,
laboratoře, konferenční sál, zasedací
místnosti včetně stravovacích prostor
s kuchyňským zázemím. Ty budou
sloužit novým, rychle se vyvíjejícím
ﬁrmám, takzvaným startupům, a již
fungujícím společnostem, které podnikají v inovativních oborech.
„V areálu bude navázáno i na aktivity Správy informačních technologií
města Plzně v oblasti využití bezpilotních letadel. Počítá se i s vodní testovací nádrží pro speciální podvodní
drony,“ doplnil technický náměstek
primátora Pavel Šindelář.
V bývalé vile pak vznikne zázemí
pro dětskou skupinu zdejších
zaměstnanců s kapacitou 24 dětí,
včetně venkovní zahrady.
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Ikony jsou jako okna mezi nebem a zemí
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (MCU), Františkánská 11 nabízí nevšední pohled na ikony.
Výstavu připravilo Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře. Ikony,
náboženské obrazy východního křesťanství, jsou po staletí vnímány jako díla bytostně duchovní a současně
tajuplná a hodná úcty. Ikony jsou tak jakýmisi okny mezi nebem a zemí.
Náboženská úcta neplatí jim sně stanovených pravidel. Do sbír- nalézt původního majitele, aby
jako předmětu, ale svaté skuteč- ky Husitského muzea v Táboře byla mohla být díla vrácena, stala se sounosti, kterou zastupují. Tvorba ikon na konci devadesátých let 20. století částí státních muzejních sbírek.
není vnímána jako individuální zařazena část ikon, které byly obje- Vystavovaný soubor je doplněn
umělecká činnost, ale jako před- veny jako pašovaný lup zlodějských také ikonou sv. archanděla Michaeávání zprávy a porozumění boží gangů, které plenily stovky kostelů la z pozůstalosti manželů Edvarda
pravdě. Ikony se nemalují, ale píší. pravoslavné a řeckokatolické církve a Hany Benešových, jimž ji daroval
Ikonopisec smí uplatnit svou v Polsku, Rusku, Bělorusku a na rumunský ministr zahraničí Nicovýtvarnou invenci, ale v rámci pře- Ukrajině. Pokud se nepodařilo lae Titulescu.

IWalk připomene historické židovské lokality
Plzeň bude mít vlastní vzdělávací program IWalk Plzeň, který provede uživatele v krajské metropoli po lokalitách spojených s historií
židovské přítomnosti v Plzni a s místní historií holocaustu, ale také s příběhy přežití a začátku nového života. IWalk je vzdělávací program
USC Shoah Foundation. Celkové náklady na plzeňský projekt činí 463 tisíc korun, město Plzeň přispěje částkou ve výši 200 tisíc korun. S poskytnutím dotace pro společnost OpenEye, z. s., jež je partnerskou organizací USC Shoah Foundation pro vytváření vzdělávacích materiálu v češtině,
schválili zastupitelé města. Do projektu se zapojí také Archiv města Plzně, který poskytne podklady pro zpracování.
„IWalk je celosvětový vzdělávací
projekt USC Shoah Foundation. Ta
spravuje archiv vizuální historie s více
než 53 tisíci celoživotními vzpomínkami pamětníků různých genocid.
Cílem je spojit návštěvu autentické
lokality s úryvky svědectví relevantními pro historické události, které se na
této lokalitě odehrály. Zájemci si mohou
zdarma stáhnout speciální aplikaci pro
mobilní telefony a umožní tak sdílení
IWalks se širokou veřejností. Archiv
obsahuje svědectví sesbíraná již v polovině devadesátých let minulého století
po celém světě, umožňuje tedy dohledání
relevantních vzpomínek pro většinu
míst na světě,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.
Plzeňský projekt bude obsahovat
ﬁlmové vzpomínky někdejších oby-

vatel Plzně, kteří byli za druhé světové války rasistickým zákonodárstvím označeni za Židy. IWalk Plzeň
uživatele provede po lokalitách spojených s historií židovské přítomnosti v Plzni a s místní historií
holocaustu, ale také s příběhy přežití
a začátku nového života. Cílovou
skupinou projektu jsou pedagogové
a studenti, archiváři, knihovníci, historikové, badatelé, zástupci médií
i široká veřejnost. Procházky IWalks
jsou kromě vzdělávací a pedagogické
práce využitelné i v turistickém
ruchu.
„Zapojením do projektu se nám
nabízí možnost spolupráce na světové
úrovni. Spojením moderních technologií a klasické pedagogické metody nabídneme nejen studentům s prožitkem

pochopit sebe sama coby součást budoucí
historie, ale také skutečnost, že historie
se neodehrávala kdesi daleko, ale v mís-

tech, kde i my každý den žijeme svůj
život,“ doplnil primátor Martin
Baxa.
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