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Božkovský ostrov má novou budovu zázemí
Sportovní a relaxační areál na Božkovském ostrově v Plzni na Slovanech má novou budovu zázemí, která nabízí
nejen toalety pro návštěvníky tohoto areálu, ale také společenskou místnost, dílnu a skladové prostory pro správce
areálu a TJ Božkov.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
převzal v polovině letošního září od
zhotovitele zrekonstruované technické zázemí pro sportovní a relaxační areál na Božkovském ostrově.
Zázemí nabízí veřejné toalety pro
návštěvníky areálu, skladové prostory
a dílnu pro správce areálu, společenskou místnost, ale také skladový prostor pro TJ Božkov. Jedná se
o drobnou architekturu, která svým
materiálovým a architektonickým
pojetím zapadá do místa ostrova coby
zakotvená loď na řece Úslavě.
„Božkovský ostrov je velice navštěvovaným areálem na Slovanech, kterému do dnešních dní chybělo především
odpovídající hygienické zařízení, které
nyní nová budova zázemí nabízí,“
uvedl starosta Lumír Aschenbrenner.
Nový objekt zázemí je jednopatrový. V přízemí jsou umístěny toalety
pro muže, ženy a vozíčkáře s přístupem od tělocvičny. Vchod do skladu
a dílny správce a skladový prostor TJ
Božkov je ze dvora uzavřeného pro
veřejnost. Z této části je i vstup do
patra, kde je kancelář správce se
sociálním zázemím a společenská
místnost.

„Stavba nového zázemí pro areál
Božkovského ostrova vyšla na necelých
10,5 milionů korun a je takřka poslední
plánovanou investicí v celém areálu.
Zbývá ještě upravit travnaté hřiště, což
je akce, kterou bychom rádi měli hotovou
na jaře příštího roku,“ dodává místostarosta Jan Fluxa.
Areál Božkovského ostrova začal
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
budovat před deseti lety. Postupně

byla vybudována mnohá sportoviště
včetně nového přístupu na ostrov
v podobě lávky, parkoviště pro
návštěvníky v ulici K Jezu a byla revitalizována stávající zeleň. V červnu
letošního roku byla otevřena tzv. Ptačí
stezka, zahrnující různorodou soustavu prvků – krmítka, ptačí budky
a informační panely, informující
nejen o hojném množství druhů
ptactva, které lze v areálu pozorovat.
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Slovo
úvodem
Tak už máme za
sebou důležitou
událost v naší zemi
– volby do krajských zastupitelstev. Ať už jste byli přímými
účastníky těchto voleb, nebo jenom
jejich pasivními pozorovateli, jedno
je jisté – zvolení zastupitelé budou
po následující čtyři roky ovlivňovat
i náš každodenní život. Ať se nám
to bude líbit či nikoli!
Pravdou je, že pro svůj každodenní život vnímáme nejčastěji
jako nejdůležitější volby obecní,
protože své zástupce známe z bezprostřední blízkosti. Potkáváme
je na ulici a můžeme jim přímo
říci, že se nám to či ono nelíbí,
nebo naopak jsme velmi potěšeni
jejich rozhodnutím, které pomohlo zlepšit život v naší obci nebo
obvodu. Ano, na změny v konkrétní blízkosti si často můžeme
přímo sáhnout, to však neznamená, že ostatní volby bychom měli
podceňovat, a tím je i přecházet.
Například právě uplynulé krajské volby… Možná byste nevěřili,
kolik silnic i v našem městě spravuje
právě Plzeňský kraj, nebo že řada
škol a vlastně všechny střední školy
a také učiliště spadají pod správu
kraje. A to jsou jenom malé příklady, proč je důležité mít na mysli, že
i krajská rozhodnutí se nás beze
zbytku dotýkají. Připomínám to
jenom proto, abychom si uvědomili,
že po volbách je zbytečné nadávat
na to, co se děje a že za to mohou
ti, kteří „sedí“ na kraji… Možná by
si pak někteří mohli sáhnout do
svědomí a přiznat si, že svou
neúčastí u voleb k tomu pomohli.
Přestože letošní volby byly
výrazně ovlivněny a pro voliče
i ztíženy situací ohledně dopadů
Coronaviru, doufám, že jsme zvolili moudře.
Lumír Aschenbrenner
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO
dne 15. 9. 2020
ZMO přijalo
celkem 11 usnesení, z nichž
vybírám:
I
souhlasilo
s návrhem obecně
závazné
Lumír Aschenbrenner vyhlášky, kterou
starosta,
se mění vyhláška
MO Plzeň 2 - Slovany
statutárního
města Plzně č. 8/2001, Statut města

a doporučilo Zastupitelstvu města
Plzně
– zapracovat do návrhu vyhlášky
kompetenci uvedenou v čl. 19 – Školství, kterou se pravomoc jmenovat
a odvolat ředitele mateřské školy přesouvá na orgány obvodu,
– s ohledem na rozsah, dobu vzniku
a proběhlé novely Statutu města
v minulých letech prověřit reálnou
funkčnost rozdělení i dalších kompetencí mezi statutární město Plzeň
a jeho městské obvody;

I schválilo rozbor hospodaření MO
Plzeň 2 - Slovany za období leden
až červen 2020;
I schválilo změnu rozdělení kompetencí místostarostů MO Plzeň 2
- Slovany pro volební období
2018–2022 s účinností od 1. 10. 2020;
I vzalo na vědomí předloženou
informativní zprávu ve věci parkování
vozidel v ulici Sladová a okolí
a nesouhlasilo s dočasným odstraněním dopravní značky zákaz vjezdu
všech vozidel, a to v souladu se zápor-

ným stanoviskem Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně;
I vzalo na vědomí informativní
zprávy:
– činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2 - Slovany za období 07 až
09/2020;
– činnost Kontrolního výboru ZMO
Plzeň 2 - Slovany za období 06 až
09/2020;

I o prázdninách se v mateřských školách pracovalo
V letošním roce jsme měli v plánu
investic mimo jiné i dvě investiční
akce v 17. MŠ, Čapkovo náměstí 4.
V období letních prázdnin se v této
mateřské škole rekonstruovala
kuchyně a prováděly se stavební práce
související se změnou užívání tělocvičny na třídu pro výchovu dětí. Obě
akce byly ke konci srpna úspěšně
ukončeny a v září mohl být zahájen
v mateřské škole plný provoz.

Mimo tyto dvě investiční akce jsme
v průběhu prázdnin v rámci oprav
uskutečnili výměnu havarijního oplocení v 23. MŠ Topolová 3 a v 25. MŠ
Ruská 83. Původní oplocení u těchto
mateřských škol bylo již za cca 60 let
své existence značně poškozeno, zejména zděné zídky degradovaly a rozpadávaly se. Nové ploty splňují veškeré
požadavky na bezpečnost dětí, které
si v zahradách mohou nerušeně hrát.
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Zprávy z jednání Rady
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 19. 8. 2020
RMO přijala celkem 14 usnesení,
z nichž vybírám:
I schválila uzavření nájemních
smluv na krátkodobý pronájem učebny pro zájmovou činnost v mateřských školách pro školní rok
2020–2021 za nájemné 60 Kč/hod.
+ DPH, a to v 21. MŠ, Na Celchu
33, Plzeň, 23. MŠ, Topolová 3, Plzeň
a 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň;
I schválila uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na stavbu „17. MŠ
Čapkovo nám. 4 – rekonstrukce
kuchyně“, který se týkal ponížení
ceny díla o rozdíl méněprací a víceprací ve výši 110 484,56 Kč bez DPH
(tj. 133 686,32 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu předání části díla
(dodávka a osazení 2 ks dvířek k jídelním výtahům) do 31. 8. 2020;

I

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2 - Slovany

schválila použití investičního
fondu 89. MŠ,
Habrová 8, Plzeň,
IČ: 70940690, ve
výši 45 114,00
Kč, na doﬁnancování projektu
„Zahrada v přírodním stylu pro
89. mateřskou
školu Plzeň“;

Jednání RMO dne 8. 9. 2020
RMO přijala celkem 5 usnesení,
z nichž vybírám:
I souhlasila s návrhem obecně
závazné vyhlášky č. X/2020, kterou
se mění vyhláška statutárního města
Plzně č.8/2001, Statut města a doporučila

– zapracovat do
návrhu vyhlášky
kompetenci uvedenou v čl. 19 –
Školství:
(2)
Orgány obvodu
jmenují a odvolávají ředitele
mateřské školy
Roman Andrlík,
podle zvláštního
místostarosta
zákona a plní
MO Plzeň 2 - Slovany
vůči mateřským
školám úkoly zřizovatele podle
zvláštních předpisů vyjma těch, které
jsou tímto Statutem vyhrazeny orgánům s celoměstskou působností
– s ohledem na rozsah, dobu vzniku
a proběhlé novely Statutu města
v minulých letech prověřit reálnou
funkčnost rozdělení i dalších kompetencí mezi statutární město Plzeň

a jeho městské
obvody;
I schválila nákup automobilu
Transporter 6.1
Kombi
TDI
4MOT DR pro
JSDH Božkov
v ceně 992 101
Eva Trůková,
Kč s DPH, od
místostarostka
Au t o c e n t r u m
MO Plzeň 2 - Slovany
Šmucler s. r. o.;
I schválila ukončení „Smlouvy
o zajištění správy areálu ŠKODA
SPORT PARK v Plzni“ s externím
správcem, panem Ing.Pavlem Venclíkem, IČ: 10393781, a to výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou, tj.
k 31. 12. 2020;

Obvod ocenil akční zásah městských strážníků
Pohotovostí, rychlostí a duchapřítomností se při svém nočním
zásahu blýskli plzeňští městští
strážnici. V půl třetí v noci při své
obhlídce městem uviděli na Slovanské třídě muže, který pěstmi bil do
hlavy mladou ženu, protože mu

nechtěla dát svůj mobilní telefon.
Útočník ji odhodil na zem a snažil
se ji opakovaně udeřit hlavou
o chodník. Strážníci vyskočili
z vozu, agresora od ženy odtrhli
a vzhledem k tomu, že útok poté
namířil i proti nim, použili k jeho

pacifikaci donucovací prostředky.
Zatímco násilník skončil v poutech
a následně putoval do vazby, vyděšené ženě poskytli první pomoc
a zavolali záchrannou službu.
Jejich bleskurychlý zákrok, který
možná zachránil lidský život, nezůstal bez povšimnutí vedení MO
Plzeň 2 – Slovany. Zasahující strážníky pozvali na radnici, kde je ocenili.
„Chtěl bych jim touto cestou ještě
jednou poděkovat. Jak jsme se posléze

dozvěděli, jednalo se o několikanásobného nebezpečného recidivistu. Na
městské strážníky je občas nahlíženo
jako na ty, kteří jenom nasazují botičky na auta. Na tomto příkladu je vidět,
jak moc jsou potřební. Za tento zákrok
si zaslouží uznání,“ uvedl starosta
Lumír Aschenbrenner.
„Velmi si vážíme jejich práce, bez
jejich statečných zásahů by to zde mohlo za nějaký čas vypadat jako na divokém Západě,“ dodal místostarosta
Roman Andrlík.

Organizace dopravy nejenom
v ulici U Školky

Na obrázku zprava: strážník Ondřej Polata, starosta Lumír Aschenbrenner,
strážník Artur Tereščenko, místostarostka Eva Truková, místostarosta Roman
Andrlík, strážník Michael Schovánek

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.

Od loňského roku se zabýváme návrhem dílčích úprav organizace
dopravy v okolí 25. ZŠ ve Chválenické ulici a jejím blízkém okolí. Jedná
se zejména o ulici U Školky, která je v ranní špičce velmi vytížená a dochází
zde chvílemi k úplnému zastavení dopravy. Na přelomu tohoto roku byla
zpracována studie, ze které byla k dalšímu rozpracování vybrána jedna
z variant.
Abychom zaručili co nejlepší řešení, bylo před zahájením další projektové přípravy dojednáno se Správou veřejného statku města Plzně
provedení dopravního průzkumu v širším okolí vymezeného ulicemi
Jasmínová, Nepomucká, Slovanská alej a Šeříková. Bohužel, s ohledem
na skutečnost, že byly základní školy od března do září uzavřeny, bylo
možno provést vypovídající sčítání aut až po zahájení školního roku.
Tento dopravní průzkum se uskutečnil 9. září 2020 v ranní dopravní
špičce, kdy rodiče dovážejí děti do základní školy. Zapisoval se počet
aut projíždějících v obou směrech na celkem šesti stanovištích v okolí
školy. Po vyhodnocení tohoto dopravního průzkumu a jeho porovnání
s navrženými variantami řešení budou jeho výsledky zapracovány do
konečného návrhu řešení dopravy v tomto území.
Vladimír Černý, odbor majetku a investic
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Fitness prvky na Slovanech jsou i pro seniory

Fitness na Božkovském ostrově
Vedení Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany pamatuje s venkovním vyžitím kromě dětí i na ty dříve narozené. Vedle dětských herních prvků jsou
proto instalovány i ﬁtness prvky, na nichž si mohou zacvičit i nejstarší obyvatelé.
Nejvíce využívané jsou stroje umístěné na Božkovském ostrově podél pěší stezky, kde je umístěno sedm stanovišť s celkem 12-ti různými cvičícími
stroji. Tyto stroje svým uspořádáním jsou přímo určeny pro seniory. Méně jsou v povědomí další ﬁtness stroje, které máme umístěny ve vnitrobloku za
cukrárnou Beruška na náměstí Generála Píky. Na asfaltové ploše je instalováno 6 strojů pro posilování a samostatná lavička se šlapadly simulujícími
jízdu na kole.
Další stanoviště s ﬁtness prvky je v areálu Škoda sport park v Malostranské ulici, kde jsou umístěny čtyři stroje v zeleni naproti budově s občerstvením.
S ohledem na současnou situaci, kdy je stále více preferováno sportování venku, připravuje náš obvod umístění dalších prvků určených přímo pro
seniory. Jako nejvhodnější se jeví park Chvojkovy lomy, který je centrálním parkem Slovan, je hojně navštěvován a jistě mnoho obyvatel tyto ﬁtness
prvky uvítá.

Slovany mají nový sběrný dvůr „Na Bořích“
Na křižovatce ulic U Seřadiště
a Na Bořích vznikl nový sběrný dvůr,
jehož stavbu ﬁnancovalo město Plzeň
a je jedním z projektů konceptu
Smart City Plzeň, jehož cílem je
zkvalitňovat život obyvatel a návštěvníků Plzně.
Město Plzeň má propracovanou
síť sběrných dvorů a sběrných
míst. Nový sběrný dvůr je již třetí na
území městského obvodu Plzeň 2 Slovany a je nejmodernějším sběrným dvorem na území města Plzně.
Obyvatelům poslouží k ukládání
odpadů běžného charakteru jako
jsou suť, větve, tráva, pneumatiky,
sklo, dřevo, papír, plast či elektroodpad, ale i k ukládání nebezpečných
odpadů, azbestu či olejů a hořlavých
látek.

V úterý 11. srpna 2020 proběhlo
slavnostní otevření sběrného dvora,
kterého se za městský obvod Plzeň 2
- Slovany zúčastnil místostarosta Jan
Fluxa a místostarostka Eva Trůková,
kteří společně se zástupci města Plzně,
zhotovitele a provozovatele, přestřihli
pásku.
Sběrný dvůr Na Bořích zaujímá
plochu zhruba 3100 metrů čtverečných obehnanou dva metry vysokým neprůhledným plotem a je
jediným sběrným dvorem v Plzni,
který odebírá asfaltovou lepenku.
Pod přístřešky s ocelovou konstrukcí stojí 21 velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy odpadu,
u vjezdu i výjezdu jsou umístěny
dvě mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny
a buňka pro obsluhu s hygienickým

zázemím. „Průjezd dvorem je jednosměrný a kontejnery jsou umístěny
pod úrovní pojezdové rampy. Odložení odpadu probíhá shozem do kontejnerů, což je pro občany velmi

pohodlné,“ doplňuje místostarosta
Jan Fluxa.
Součástí dvora je i EKO sklad pro
shromažďování nebezpečných odpadů.
Více informací naleznete na str. 10.
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Čerpání rozpočtu MO P2 - Slovany v roce 2020 – k 30. 6.
Provozní příjmy

Rozpočet Skutečnost Zbývá plnit

Provozní výdaje

Rozpočet

Skutečnost Zbývá čerpat

250

129

121

15 655

6 006

9 649

Daňové

3 145

2 544

601

Veterinární péče

Správní poplatky

1 240

674

566

Komunikace

200

305

-105

Cestovní ruch

305

10

295

Poplatek za užívání veřejného
prostranství

Vodní hospodářství

408

6

402

1 300

1215

85

12 552

7 158

5 394

Poplatek z ubytovací kapacity

400

344

56

Místní zastupitelské orgány

9 515

4 468

5 047

Z dobývání nerostů

5

6

-1

Údržba a opravy v MŠ + pojištění

5 042

1 675

3 367

Zrušené místní poplatky

0

0

0

Znečištění ovzduší

0

0

0

Dotace dle usnesení
ZMO a RMO

2 140

72

2 068

8 717

6 047

2 670

KD Šeříkova, budova ÚMO P 2

6 385

1 863

4 522

1

1

0

Pokuty všech odborů

153

108

45

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

4 426

1 204

3 222

Poskytování služeb

717

214

503

0

0

0

2 445

915

1 530

100

1

99

15 800

3 947

11 853

Komunální služby (WC)

643

133

510

Obrana, bezpečnost,
právní ochrana

135

25

110

Kronika + vítání občánků OOV

152

61

91

Pohřebnictví

130

34

96

4 003

1 591

2 412

52 529

22 177

30 352

0

0

0

Kulturní a zájmová činnost,
LDT, tisk IZ

2 963

807

2 156

Jednotky dobrovolných hasičů,
ochrana obyvatel

2 046

738

1 308

600

26

574

15

6

9

138 239

53 052

85 187

Poplatek ze psů

Nedaňové
Úroky

Příjmy z pronájmů nebytových
prostor ÚMO, KD, MŠ

3 210

1 119

Přijaté dary

0

0

0

Přijaté příspěvky a náhrady

0

9

-9

Přijaté vratky transferů soc. odbor

0

33

-33

Příjmy z pronájmů pozemků – SVS

3 500

2 426

1 074

Náhrada poskytnutých služeb – SDH

0

0

0

Příjmy z prodeje zboží

0

0

0

17

46

-29

Příjmy z prodeje DHM – JSDH

0

0

0

Dotace na výkon státní správy
a na SPOD

3 127

3 127

0

Financování +/- převody,
vlastní zdroje
Převody z MMP, PO na daních,
VSS, hazard (+)

154 868

55 230

99 638

134 024

57 954

76 070

Použití vlastních fondů (+)

27 723

2 985

24 738

– fond rezerv a rozvoje

27 720

1 394

22 326

4 003

1 591

2 412

– fond sociální

Nebezpečný odpad
Komunální odpad

4 329

Ostatní příjmy

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

Tvorba vlastních fondů
a převod na MMP (-)

-6 879

-5 709

-1 170

– převody na MMP

-4 761

-4 651

-110

0

0

0

-2 118

-1 058

-1 060

Kapitálové výdaje

31 618

3 904

27 714

169 857

66 948

102 909

Investiční výdaje

31 618

3 094

27 714

169 857

56 956

112 901

– FRR – ﬁnanční vypořádání
– fond sociální
SOUČET

SOUČET

Celkový objem příjmů MO P2 – Slovany pro rok 2020

14 989

Celkový objem výdajů MO P2 – Slovany pro rok 2020

169 857

CELKEM výdaje

Financování MO P2 – Slovany v roce 2020

154 868

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu:

9 992
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Obvod prezentoval svá sportoviště na Sportmanii
V sobotu 15. srpna 2020 odstartoval
již 5. ročník oblíbené plzeňské sportovní akce Sportmanie Plzeň, při které
se změnil amﬁteátr a park za OC
Plzeň Plaza ve sportovní park, který
vítal malé i velké milovníky sportu.
V rámci sportovního týdne poskytly
desítky sportovních klubů a zapsaných
spolků aktivních v Plzeňském kraji
návštěvníkům možnost vyzkoušet si
na vlastní kůži pod odborným dohledem různé druhy sportů.

V úterý 18. 8. 2020 se v odpoledních
hodinách představil Městský obvod
Plzeň 2 - Slovany spolu se svými sportovišti. V průběhu odpoledne se zastavovali návštěvníci u informačního
stanu, kde byli seznámeni se sportovními areály provozovanými obvodem
na Slovanech – Škoda sport park
a Božkovský ostrov. Dále byli zájemcům nabídnuty propagační materiály
obvodu a byli pozváni na plánované
akce ve slovanském obvodě.

Na hlavním pódiu vystoupili místostarostka Eva Trůková a místostarosta
Jan Fluxa, kteří sportovce seznámili
podrobněji s oběma slovanskými sportovními areály, jejich vybavením a plánovaným rozvojem v dalších letech.
S moderátory si také popovídali o svém
vztahu ke sportu a o novém dotačním
programu pro oblast sportu, ve kterém
lze žádat na rekonstrukci, opravy či
výstavbu sportovních zařízení a na
aktivity spojené se sportovním využi-

tím volného času občanů, především
dětí a mládeže. V rámci odpoledne se
slovanským obvodem přišla sportovce
pozdravit úspěšná slovanská cyklistka
Simona Spěšná s otcem Milanem
Spěšným, který je zároveň i jejím trenérem. S oběma sportovci si popovídala také místostarostka Eva Trůková.
Povídali si o sportovních úspěších, dřině a odříkání, které provází každého
sportovce, o každodenní píli a jejich
sportovních cílech do budoucna.

Umísťování velkokapacitních kontejnerů v městském obvodu
Plzeň 2 - Slovany v roce 2020
Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro odkládání objemných odpadů, neodkládá se biologicky rozložitelný odpad.
termín svozu: NEDĚLE 22. listopadu

termín svozu: NEDĚLE 15. listopadu
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1
Šeříková (u fotbal. stadionu)

Hodina přistavení
8:00–9:00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD)

9:10–10:10 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2
Pod Chalupami (Koterov)

Hodina přistavení
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,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.
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Barevný podzim v našem městě a obvodě
Koncem srpna nás ve městě upoutá změna – ve slunci se v dříve běžné
zeleni rozzáří paleta barev. Nejprve
je to jen pozvolné zbarvování plodů.
Snad každý z nás si navlékal oranžové kuličky jeřábu na trávu či na nit
(což dodnes děti ve škole dělají) nebo
štětcem popouštěl uzdu své tvořivosti při zachycení krásných červených šípků. Můžeme se však
obdivovat i oranžovým hlohyním
nebo drobným žlutým a červeným
jablíčkům, na kterých si s oblibou
pochutnávají ptáci. Nedávno mne
zaujaly i tmavě červené plody „nosíky“ v zelenavém javorovém listí.
S poklesem teplot dochází
i k barevným změnám na listech.
S degradací listového chlorofylu
začnou získávat převahu i jiná barviva – žluté karotenoidy a červené

antokyany. Dřeviny se žlutým podzimním zbarvením jsou typické pro
naši oblast – jsou to třeba lípy, habry,
babyky i břízy. Červenými tóny obohacují prostor severoamerické
a východoasijské druhy dřevin jako
jsou duby červené nebo javory červené, vilíny či muchovníky. I některé
kultivary dřevin, které červenými listy udivovaly v létě, nás v podzimním
období mohou překvapit barevnými
změnami. Tuto krásu doplňují ještě
pozdní květy obvykle remontantních
dřevin (opakujících kvetení během
vegetace) – nejčastěji růží. Ty nám
urbanizovaný prostor dokáží
s odcházejícím létem také zpestřit
a rozzářit. Nechme se tedy těmito
krásami zcela pohltit a zapomeňme
na starosti všedního dne.
Za OŽP Ing. Nina Myslíková

Slovanští senioři patřili
opět k nejlepším
V rámci pokračujícího projektu Senior Akademie, která se kvůli pandemii
koronaviru musela pozastavit a termínově přesunout, se na začátku září sešli
senioři z Plzně v Srní na Šumavě, kde
prožili pestrý týden v rámci kurzu
nazvaného „Nedám se“.
Slovanský městský obvod ve spolupráci s městskou policií a sociálním
odborem Magistrátu města Plzně
a Policií ČR Plzeňského kraje pro ně
na každý den připravil opravdu nabitý
program. Součástí akce v krásném prostředí šumavských lesů byly například
i vědomostní soutěže, střelba z laserové Místostarosta Roman Andrlík přezbraně na střelnici nebo zdravověda. dává cenu jednomu ze slovanských
Setkání se tradičně zúčastnili i slovanští seniorů
senioři, kteří stejně jako v loňském roce patřili k těm nejlepším.
„Mám velkou radost z toho, že právě ti naši prokázali své dovednosti na
jedničku a v mnoha vědomostních i sportovních disciplínách excelovali. Jak
napovídá už samotný název kurzu, prokázali, že oni se opravdu nedají,“
pochvaloval si místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Roman Andrlík,
který si akci nenechal ujít a přijel své seniory jako každoročně osobně
podpořit a předat jim ceny.
„Jsem už takový jejich maskot. Snad jim alespoň trochu nosím štěstí,“ dodal
s úsměvem Roman Andrlík.
Na závěr pobytu se uskutečnil společenský večer, na kterém se hrálo,
zpívalo, povídalo i tančilo. „Já si ty akce s našimi seniory opravdu užívám.
Už jenom samotná diskuse s nimi, jejich životní zkušenosti, jsou pro mě obrovským obohacením. A musím říct, že mají mimořádný smysl pro humor. Vůbec,
celý kurz se nesl ve skvělé náladě a celý týden se velmi vydařil,“ uzavřel
spokojeně místostarosta Andrlík.

Slovanští senioři si na závěr pořídili společnou fotograﬁi s místostarostou
Romanem Andrlíkem

Nové dětské hřiště
ve Škoda sport parku
Sportovní areál Škoda sport park
na Malostranské ulici v Plzni na
Slovanech má kompletně zmodernizované dětské hřiště s prvky
v provedení nerez a pryžovou dopadovou plochou, doplněné o nové
pískoviště se stolem a lavičkami.
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
převzal na závěr letošních letních
prázdnin od zhotovitele zmodernizované dětské hřiště ve sportovním
areálu Škoda sport park. Nové dětské
hřiště je navrženo na původním
půdorysu a nahradilo již staré nevyhovující prvky. Nově obsahuje houpačky, atypickou provazovou věž
a zajímavou multifunkční sestavu se
skluzavkou. Vybrané prvky jsou
nerezové a korespondují s celkovým
vzhledem areálu. Zvolena byla pryžová dopadová plocha, se kterou má
obvod dobré zkušenosti z hřiště
v Krejčíkově ulici, a to nejen z důvo-

du bezpečnosti, ale i z hlediska praktičnosti a vzhledu.
Dětské hřiště se nachází v blízkosti hlavního vstupu do sportovního areálu, je oploceno a doplněno
o nový mobiliář a pískoviště. Rekonstrukce dětského hřiště ve Škoda
sport parku si vyžádala investici jednoho milionu korun, která byla plně
hrazena z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Sportovní areál
Škoda sport park začal městský
obvod Plzeň 2 - Slovany budovat
před více než dvaceti lety, kdy byly
instalovány první dvě původní kovové skateboardové překážky. Postupně
byla vybudována mnohá sportoviště
a hřiště pro různé druhy sportů.
V roce 2015 byla zpracována studie
obnovy areálu a od roku 2017 jsou
postupně řešena jednotlivá sportoviště. V letošním roce se obnovy
dočkalo právě dětské hřiště.
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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:
I „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě
v Šeříkové ulici;
I blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let
věku a více;
I 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“
nebude vzhledem k situaci v ČR
do konce roku 2020 probíhat.

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.

Termín slavnostního obřadu v roce 2020:
10. 11. 2020

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.

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



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



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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Adventní zpívání a Vánoční charitativní trh v Koterově
Již osmnáctý ročník tradičního Adventního zpívání na Slovanech se blíží a zájemci o vystoupení už mohou začít zasílat přihlášky. Stejně jako v předchozích
ročnících si pěvecké soubory mohou vybrat, zda chtějí účinkovat u rozsvíceného vánočního stromu u slovanské radnice, v kostele Panny Marie Růžencové
na Jiráskově náměstí nebo během Vánočního charitativního trhu v Koterově dne 13.12. Podrobný rozpis si můžete prohlédnout na přihlášce.
Zájemci, kteří by rádi vystoupili na jedné či více z našich akcí, mohou vyplněnou přihlášku poslat na adresu honzikovaiv@plzen.eu. Přihlásit se můžete
nejpozději do 13. 11. 2020.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
BUDE NA SLOVANECH 29. LISTOPADU V 17.00 HODIN
Přihláška k 18. Adventnímu zpívání 2020
Datum

Hodina

Soubor

Po 30. 11.
Radnice
St 2. 12.
Kostel
Po 7. 12.
Radnice
St 9. 12.
Radnice
Po 14. 12.
Kostel
St 16.12.
Radnice
Zpívání s ČRo

16:30
17:00
16:00
16:30
16:30
17:00
16:30
17:00
16:00
16:30
17:30

Vedoucí

Církevní gymnázium

18:00

Společné zpívání koled

Kontakt (e-mail, telefon)

Počet účinkujících

Přihláška na vystoupení při Vánočních charitativních trzích v Koterově. V neděli 13. 12. 2020
Hodina

Soubor

Vedoucí

Kontakt (e-mail, telefon)

Počet účinkujících

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

Skate hřiště získalo nominaci v soutěži Stavba roku
Nominaci v soutěži Stavba roku
Plzeňského kraje 2019 získalo skate
hřiště ve Škoda sport parku na Malostranské ulici v kategorii Sportovní
a volnočasové stavby. Nominace byla
udělena za účelné řešení speciﬁckého
designu hřiště, které je určeno začátečníkům i zkušeným jezdcům,
dále za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. Porota
vyzdvihla i samotný záměr, pozitivně
se promítající do života nemalé části
populace dětí a mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu
hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce.
Na stávající betonové ploše je vybudována novostavba betonového skateparku o ploše 1490 m2 obdélníkového tvaru s různě tvarově a výškově
členěnými plochami pro skate sport,

včetně části určené pro začínající
a mladé skateboardisty. Hřiště je
doplněno opěrnými zídkami se
zábradlím a plynně navazuje schodištěm na betonový skate bowl zrealizovaný v předchozím roce. Společně
s bowlem tvoří soubor skateboardových překážek celek, který vyhovuje
požadavkům dnešní doby. Hřiště
nahradilo již nevyhovující ocelové
skateboardové překážky z roku 1999
a je svým řešením v Plzni jedinečné.
Stavbu jednoho z největších skatehřišť v Čechách realizoval Mystic
constructions spol. s r.o. v roce 2019,
investorem byl Městský obvod
Plzeň 2 - Slovany, který stavbu plně
ﬁnancoval ze svého rozpočtu. Stavba
byla jednou z prvních realizací kompletní obnovy sportoviště uskutečněné podle studie architektonické
projektové kanceláře Mastný.
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Ochranná dezinfekce, desinsekce a deratizace
Vyskytují se ve vašem okolí, ve
vašich nemovitostech škodliví živočichové jako např. mravenci, štěnice,
švábi, rusi, blechy, potkani apod.? Co
s tím můžete/musíte udělat vy a co
přenechat odborníkům?
Každý vlastník či správce nemovitosti, ať již bytové nebo nebytové,
by měl ve svých objektech pravidelně
provádět kontroly:
I na dvorech, dvorcích, v různých
nevyužívaných zákoutích,
I na půdách, ve skladech,
I ve sklepích, krytech, kotelnách,
I ve výměníkových stanicích, strojovnách,
I v průstupových cestách (v místech,
kde procházejí různá média
z domu do domu)
a na základě zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon“) je každá osoba povinna plnit
povinnosti dané ust. § 57 zákona, tj.:

I Běžnou ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci je povinna
provádět každá osoba, a to jako
součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
I Speciální ochrannou dezinfekci,
desinsekci a deratizaci je povinna
podle potřeby ve své provozovně
zajistit každá fyzická osoba, která
je podnikatelem, právnická osoba
a každá osoba při likvidaci
původců nákaz, při zvýšeném
výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců,
hlodavců a dalších živočichů. Jdeli o obytné místnosti, pobytové
místnosti a nebytové prostory
nesloužící k podnikání, má
povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti
v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které
přísluší hospodařit s ní.

Nový sběrný dvůr na odpad
v ulici Na Bořích

Zákon dále v ust. § 61 odst. 2) stanovuje, že příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví (tj. např. Krajská
hygienická stanice, Ministerstvo
zdravotnictví atd.) může rozhodnutím provedení speciální ochranné
dezinfekce, desinsekce a deratizace
nařídit, pokud hrozí šíření nákazy,
zvýšený výskyt přenašečů infekčních
onemocnění nebo šíření škodlivých
a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.
Porušení výše uvedeného by mohlo
vést až k uložení sankce, která se
pohybuje ve výších buď do 100 000
korun nebo až do 2 000 000 Kč.
Deratizace, popř. desinsekce na
veřejných prostranstvích, v kanalizacích, uličních vpustích a v objektech
patřících městu, je prováděna odbornými ﬁrmami na základě zákona
a podle potřeby městem a jednotlivými městskými obvody. Většinou
v jarních měsících je prováděna plošná deratizace zaměřená na hubení –

snížení počtu – hlodavců, hlavně potkanů. Intenzita deratizace se provádí
v závislosti na výskytu hlodavců.
V zasažených místech se instalují
pokládky, které jsou kontrolovány
a opakovaně je do nich doplňován
požerový materiál.
Přestože potkani zřejmě nechtěnými obyvateli měst zůstanou i nadále, můžeme ovlivnit jejich množství
svým chováním, tj. např. nevyhazováním jídla do kanalizace, udržováním pořádku na povrchu,
nehromaděním nepořádků u popelnic. Setkáváme se s tím, že tam, kde
je nepořádek vytvořený lidmi, je i větší
pravděpodobnost výskytu živočichů,
kteří nás obtěžují.
Tam, kde přeroste „boj s potkany“
či s jinými škodlivými živočichy nad
síly jednotlivců, je zapotřebí se obrátit
na odborníky a využít služeb speciálních ﬁrem
Ing. Hana Morávková,
odbor životního prostředí

Budoucnost topolového
stromořadí u Radbuzy

V úterý 11. srpna 2020 byl otevřen nový sběrný dvůr, který je situován
v lokalitě na křižovatce ulic U Seřadiště a Na Bořích (dále jen SD Na
Bořích).
Hlavním důvodem jeho zřízení je, že na území našeho obvodu jsou
dosud sice služby sběrného dvora již dlouhodobě zajišťovány, ale jen
v zařízeních a na pozemcích smluvních partnerů. SD Na Bořích je tedy
první sběrný dvůr na území MO Plzeň 2 - Slovany na městském pozemku,
jehož provoz je plně zajišťován společností Čistá Plzeň s. r. o. Jeho fungování je plně v souladu s příslušnou vyhláškou č.5/2014, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně
včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání
se stavebním odpadem, v platném znění. Pro občany (tj. fyzické osoby
nepodnikající) jsou služby tohoto sběrného dvoru v souladu s citovanou
vyhláškou zdarma, pro podnikatele jsou zpoplatněné ceníkem společnosti
Čistá Plzeň s. r. o.
Provoz SD Na Bořích je zajišťován celý týden, každý den s polední
přestávkou. Provozní doba je stejná jako u ostatních sběrných dvorů
v Plzni provozovaných společností Čistá Plzeň. Konkrétní otevírací dobu
shrnuje následující tabulka:
1. 4.–31. 10
1. 11.–31. 3.
Pondělí 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00
Úterý
09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00
Středa
09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00
Čtvrtek 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00
Pátek
09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00
Sobota 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00
Neděle 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00
Ve dnech státem uznaných svátků je sběrný dvůr uzavřen.
SD Na Bořích splňuje všechny parametry moderního sběrného dvora.
Obyvatelům poslouží k ukládání odpadů běžného charakteru jako jsou
větve, tráva, sklo, dřevo, papír, plast, objemný odpad (např. starý nábytek)
či k zpětnému odběru elektrozařízení, ale i k ukládání nebezpečných
odpadů. Možnost odkládání hořlavých látek (kapalin) je zatím omezena,
bude však zajištěna po doplnění speciálního dvouplášťového ekologicky
a požárně zabezpečeného kontejneru.
Ing. Jan Vajz, OŽP

Jdeme-li v lokalitě U Ježíška po cestě kolem Radbuzy, provází naše
kroky sloupovité topoly, které brání rozletu větru a cloní přímé slunce
v parných dnech. Toto stromořadí plní svoji funkci skoro sedmdesát let.
Silný vítr v březnu roku 2019 však poukázal na špatný stav těchto krátkověkých dřevin. Po vývratu tří jedinců bylo odborníkům zadáno arboristické zhodnocení jejich zdravotního stavu a provozní bezpečnosti.
K prověření rozsahu dutin byl u některých jedinců použit i akustický
tomograf.
Kácení a řez dřevin tohoto stromořadí, stejně jako plánovaná nová
výsadba, bude prezentována občanům přímo na místě v říjnu. Tohoto
veřejného projednání se zúčastní i odborníci z oboru arboristiky. Pokud
vás zajímá budoucí podoba této lokality, přijďte si nechat předvést vizualizaci a poslechnout si informace o dřevinách z odborného hlediska.
Umístěny zde budou i informační tabule s fotograﬁemi a vizualizací části
plánované podoby budoucího parku U Ježíška.
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Objevte okouzlující svět umění s předplatným Divadla J. K. Tyla
Plzeňské Divadlo Josefa Kajetána
Tyla, které od roku 2014 disponuje
třemi charakterově odlišnými scénami, spouští 26. října 2020 prodej
abonmá pro nadcházející rok. Zájemci mohou vybírat až z 50 předplatitelských skupin, které jsou sestavené
tak, aby si každý mohl vybrat podle
svého vkusu a časových možností.
Pro abonenty DJKT jsou opět připraveny mimořádné výhody jako nižší
cena oproti běžnému prodeji, stálé
místo v hledišti a nabídky zvýhodněného vstupného na speciální akce,

například scénické ztvárnění Rybovy
České mše vánoční, které bude poprvé
uvedeno v prosinci ve Velkém divadle,
nebo na oper air projekt Noc s operou.
Bezesporu největší výhodou abonentky DJKT je její přenosnost, abonent
ji může darovat či půjčit jiné osobě.
V předplatném pro rok 2021 se objeví
několik změn způsobených uzavřením
divadel na jaře tohoto roku.Vybraným
skupinám bude k pevně stanoveným
titulům přidáno jedno volitelné představení a vznikne i jedna zcela nová
skupina, která nabídne vybrané tituly

týden po jejich premiéře a bude obohacena o doprovodný program.
„Tato skupina je z našeho pohledu
velmi zajímavá, nabídneme ji přednostně abonentům ze skupiny V9, kterou
jsme nuceni pro její nedostatečně
naplněnou kapacitu zrušit,“ uvádí ředitel divadla Martin Otava.
Abonenti se mohou mimo jiné
těšit na Janáčkovo vrcholné dílo
v režii Martina Otavy Věc Makropulos, osvědčenou muzikálovou klasiku My Fair Lady s Lumírem
Olšovským v jedné z hlavních rolí,

na svérázný humor Hrabalových
Postřižin či balet Čajkovskij o osudové cestě známého skladatele v choreograﬁi německé tanečnice Anny
Vity. Abonmá bude v prodeji v místě
předprodeje, Smetanovy sady 16
nebo on-line na webových stránkách
divadla. Abonenti si mohou prodloužit svá předplatné také na
www.abonentka.eu. Rezervace stávajícím předplatitelům platí do
27. listopadu 2020, od 1. prosince
2020 budou uvolněná místa nabídnuta novým zájemcům.

placená inzerce

Znovuotevření chodníku
přes most v Sušické
Před dvěma lety bylo při dopravní nehodě poškozeno mostní
zábradlí přiléhající k chodníku a z důvodu ohrožení bezpečnosti
chodců musel být chodník v tomto úseku Sušické ulice uzavřen. Na
slovanský úřad se obraceli občané s požadavkem zajištění opravy
zábradlí.
Proto MO Plzeň 2 - Slovany v této záležitosti intervenoval u správce
komunikace, dřívější opravu se ale nepodařilo zajistit. Jedním z důvodů
byl i provoz vlakových souprav pod železničním mostem, čekalo se
tedy na vhodnou chvíli, kdy bude na železniční trati probíhat výluka.
„Čekali jsme na vhodný okamžik a ten nastal počátkem měsíce října,
poškozené zábradlí bylo opraveno a v současné době je již chodník otevřen
a občané jej mohou plně užívat,“ sdělil místostarosta Jan Fluxa.
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Plzeň má svou první nabíjecí stanici pro elektromobily
Město Plzeň spustilo provoz
první veřejné nabíjecí stanice pro
elektromobily na parkovišti u hlavního vchodu do plzeňské zoologické a botanické zahrady. Svůj vůz si
zde mohou řidiči nabít zdarma,
zaplatit musí jen poplatek 50 korun
při použití parkoviště. Využití stanice je možné pouze v době, kdy je
zoologická zahrada otevřena pro
veřejnost.
„Město Plzeň má od letošního roku
zpracovanou svou studii elektromobility.
Jedním z hlavních cílů jejího vypracování byla odpověď na otázku, zda máme
zřizovat elektronabíjecí stanice, případně jakého typu a na jakých místech.

Vybudování stanic takzvaného pomalého nabíjení, jakou město právě spouští,
je v souladu s touto studií,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
První veřejnou elektronabíjecí stanici využije podle odhadů letos až 60
vozů měsíčně, v dalších letech by se
měl počet vozidel zvýšit. Nyní radnice
řeší koncepci výstavby a provozování
dalších stanic tak, aby si občané
i návštěvníci města mohli své elektromobily pohodlně nabíjet.
Nová stanice je typu Alfen EVE
double Pro-line a umožňuje současné
nabíjení dvou vozidel. Jde o pomalé
nabíjení kapacitou až 22 kW. Řidič
nepotřebuje žádný předplacený čip

nebo kartu, stačí si vlastním kabelem
připojit elektromobil a nabíjení začne
probíhat automaticky. Je nutné, aby
měl vůz přípojku Mennekes Typ 2,
tu však dnes využívá většina současných vozidel.
Přípojku realizovala firma Nimble energy s. r. o., náklady činily 181
tisíc korun. Součástí stanice je software monitorující využití i spotřebu.
Umí na dálku měnit nastavení, sledovat vytíženost nabíjecí stanice,
volnou zásuvku či vytvořit statistiku
dobíjení. Parkoviště u zoo bylo osazeno novým provozním řádem a dvě
místa jsou rezervována pro elektromobily.

Slovany jsou zase o kousek čistější
Třicet plných pytlů směsného
odpadu všeho druhu, čtyři injekční
stříkačky, tři pneumatiky a k tomu
dvě objevené černé skládky... Takový je výsledek akce Ukliďme Česko,
do které se zapojil také druhý městský obvod uplynulou sobotu
19. září.
„Přestože akce byla dobrovolná,
zapojilo se do ní patnáct občanů. Všem
bych chtěl moc a moc poděkovat. Vážím
si toho,“ uvedl místostarosta slovanského obvodu Roman Andrlík, který
se úklidů pravidelně osobně účastní.
Po nepořádnicích se tentokrát
nasbíralo 600 kilogramů odpadu,
který byl následně zabezpečen
a odvezen na patřičná místa. „V součinnosti s Městskou policií se na nejvíce
znečištěné lokality zaměříme a vandaly budeme tvrději trestat,“ dodal
Roman Andrlík.

říjen 2020

13

Popelnice na Petrohradu zmizí z chodníků a ulic
Vážení občané, dovolte, abychom
vás touto cestou informovali o skutečnostech spojených se systémem nakládání s komunálním odpadem na
území statutárního města Plzně, které
nastanou od 1. ledna. 2021. Pro vlastníky nemovitých věcí v oblastech
Petrohrad – sever (viz obrázek – oblast
uvnitř polygonu ohraničeného ulicemi
Železniční, Lobezská, Plzenecká, Slovanská a Mikulášská)* platí povinnost
zajistit odklízení nádob na odpad
(popelnic) ze svozového místa (tam
kde nádoba dnes stojí na ulici, tedy na
veřejném prostranství) do 24:00 téhož
dne. Jednoduše řečeno, odpadová nádoba nesmí být mimo dny svozu na
chodnících či komunikacích s výjimkou oﬁciálních popelnicových stání
takto zkolaudovaných. Pro vlastníka
nemovitosti to znamená najít vhodné
místo na svém pozemku / objektu /
nemovitosti.

Vzhledem k termínu povinnosti
mají vlastníci nemovitých věcí dostatečný časový prostor pro vlastní řešení
v rámci svého objektu, kterým zajistí
plnění vyhlášky statutárního města
Plzně č.5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na
území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se
stavebním odpadem, v platném znění.
V případě, že bude s řešením výše
uvedených povinností problém, budou
vám ze strany Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně nabídnuty osobní konzultace v měsících
leden a únor roku 2021.
Více informací obdrží dotčení vlastníci v prosinci roku 2020 formou dopisu a e-mailu.

Tato povinnost vyplývá z novely
vyhlášky č. 5/2014, kterou schválilo
Zastupitelstvo města Plzně, a která platí

na ostatních částech města již druhým
rokem. Cílem je mimo jiné zajistit vyšší
kvalitu veřejného prostoru v dané lokalitě.

Plzeňská filharmonie vstoupila do své 101. sezóny
Po nedokončené jubilejní loňské
sezóně je ve všech čtyřech abonentních
řadách připraveno v dalších měsících
opět mnoho výjimečných koncertů
a hudebních projektů. Slavnostním
koncertem 24. září v Měšťanské besedě zahájila Plzeňská ﬁlharmonie svoji
101. koncertní sezónu.
„Koncertní sezónu 2020/2021 jsme
společně s ředitelkou Plzeňské ﬁlharmonie
Lenkou Kavalovou plánovali s maximální péčí a neuvěřitelnou radostí a optimismem. Koncem roku 2020 oslavíme
250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. Po provedení jeho Deváté symfonie aMissy solemnis jsme loňskou sezónu
měli uzavřít slavnostním uvedením Páté
symfonie takzvané Osudové. Ačkoli známé dramatické okolnosti bohužel neumožnily tento záměr uskutečnit, zůstává
s námi Beethovenova hudba i v sezóně
letošní,“ říká šéfdirigent Plzeňské ﬁlharmonie Ronald Zollman.

„Na tuto koncertní sezónu se moc těším.
Zároveň je mi líto, že pandemická situace
nejen v naší zemi není ideální a že
k prvním změnám jsmebyli nuceni přistupovat již od zahajovacího koncertu.
Věřím ale v optimistickou budoucnost
a v to, že Plzeňská ﬁlharmonie bude svým
posluchačům opět moci přinášet cenné
hudební zážitky a přispívat tak ke kvalitě jejich kulturního života, jak tomu
bylo doposud,“ uvedla ředitelka Plzeňské ﬁlharmonie Mgr.Lenka Kavalová.
V řadě Diamant čeká posluchače
hned 15. října unikátní koncert Pocta
Janu Kubelíkovi, kde jako sólista
vystoupí skvělý houslista albánského
původu Tedi Papavrami, v řadě Platina
potěší posluchače určitě koncert
s názvem Dvořákovy koncerty 1, který
se koná u příležitosti 30 let partnerství
měst Plzeň aTakasaki. Sólistkou bude
japonská houslistka Mayumi Kanagawa a dirigentem Chuhei Iwasaki.

Koncert Pocta sv. Janu Nepomuckému
13. května 2021 pak bude jedním
z vrcholů této sezóny. Zazní na něm
skladby Jakuba Jana Ryby, Jiřího Ignáce Linka, Františka Xavera Thuriho
a dalších. Kromě Měšťanské besedy
v Plzni se stejný koncert uskuteční
o několik dnů později v rámci oslav
300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého i v Kostele sv. Jakuba Většího
v Nepomuku.
V řadě Crossover zazní dva hudební
bonbónky. Už 12. listopadu Opereta
gala & Franz Lehár se sólisty Michaelou Katrákovou a Alešem Brisceinem
(diriguje Tomáš Brauner) a oblíbený
Zvuk Holywoodu II se sólistkou
Karolínou Kaňkovou s dirigentem
Chuheiem Iwasakim. Pro děti a rodiče
je v řadě Duha zařazen nový interaktivní pořad Namaluj si hudbu, úspěšný
Filhrmoníček a ztracená písnička
a především zajímavý multimediální

pořad s názvem Jazyk svatého Jana,
připomínající Nepomuckého rodáka
Jana z Nepomuku od autorské dvojice
Martin Pášma – Tomáš Ille.
Chybět nebudou ani tradiční a oblíbené mimořádné koncerty – Novoroční
gala s klavíristou Igorem Ardaševem,
kdy Plzeňskou ﬁlharmonii povede
Ronald Zollman a především slavnostní
koncert Má vlast (diriguje Chuhei Iwasaki), který 4. března zahájí 41. ročník
hudebního festivalu Smetanovské dny.
V nové sezóně bude Plzeňská ﬁlharmonie pokračovat v podpoře dětských projektů – pro nejmenší Dětský
klub Filharmoníček a pro starší nadané
děti pak Muzikantská naděje. Chybět
nebudou ani Veřejné generální zkoušky pro studenty gymnázií a středních
škol. Novinkou je převzetí tradičního
Kruhu přátel hudby, jehož koncerty
bude Plzeňská ﬁlharmonie organizovat od začátku roku 2021.

Kuchařky z 51. MŠ obhájily titul o nejchutnější svačinku
Poslední prázdninový týden se
v Makro Akademii nesl ve znamení
veřejného stravování. Od 25. do
27. srpna v jejích prostorách proběhlo
ﬁnále 3. ročníku soutěže o nejlepší
kuchařky a kuchaře 2020 ve společném stravování. Porotci během tří
dnů ochutnali celkem 52 nápaditých
jídel a vyhlásili vítěze 6 kategorií.
Všechny soutěžní dny byly od rána
do večera nabité kvalitním, moderním a nutričně vyváženým jídlem,
které má za úkol zaujmout i vybíravé
strávníky. Do soutěže se mohli přihlásit kuchařky a kuchaři z provozů
společného stravování všech typů.
Porotu zajímalo hlavně to, jestli je
jídlo moderní, nutričně vyvážené
a obstojí před strávníky, pro které je
primárně určené. Důležitým kritériem
byla i skutečnost, zda je možné jídlo

připravit ve větším množství a vydávat
ho postupně. Komisaři ale posuzovali
i samotný proces přípravy.
Naše kuchařky soutěžily v kategorii nejchutnější svačinky v mateřských
školách. Zadáním letošního ročníku
bylo použití paprik a lučiny, připravovaly se dvě slané a jedna sladká svačina. Kuchařky z 51. mateřské školy
Plzeň vyhrály ve své kategorii 1. místo
díky smoothie misce, domácí lučině
s česnekovou trávou a pomazánce
z tempehu a fermentované papriky.
„Jsme pyšní na naše kuchařky, které
na celorepublikové soutěži výborně
reprezentují nejen svůj obor, ale také
náš městský obvod,“ pochválila reprezentantky z 51. MŠ místostarostka
Eva Trůková.
Blanka Linhartová,
51.mateřská škola Plzeň
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Plzeňáci mohou darovat městu vánoční strom
a vybrat si jeho ozdoby
Správa veřejného statku města Plzně hledá vánoční strom, který bude
zdobit o letošním adventu náměstí Republiky. Vyzývá proto obyvatele
Plzně, případně blízkého okolí, kteří mají na své zahradě vhodný exemplář
a chtějí ho ze svého pozemku v nejbližší době odstranit, aby jej předtím
nabídli městu jako možný vánoční strom. Zároveň město spustilo anketu
na svých webových a facebookových stránkách, ve které občané mohli
rozhodnout o podobě ozdob vánočního stromu v letošním roce.
„Občané i návštěvníci Plzně mají v letošním roce možnost ovlivnit to, jak bude
vypadat vánoční strom na náměstí Republiky. Správa veřejného statku města
Plzně připravila tři návrhy, ze kterých se bude vybírat. Zároveň mohou lidé již
tradičně nabídnout městu svůj krásný smrk, jedli nebo douglasku. V loňském roce
jsme měli například na náměstí Republiky smrk ztepilý, který rostl na soukromém
pozemku v Lochotínské ulici na Roudné. Strom se poprvé rozzáří tradičně první
adventní neděli, tedy 29. listopadu,“ řekl primátor města Martin Baxa.
V loňském roce zakoupila Správa veřejného statku města Plzně kompletně
novou vánoční výzdobu na strom na náměstí Republiky, která nahradila
původní, jež byla již dožilá. Naší nové výzdobě dominuje bílé světlo ledové
barvy. Světelné řetězy na stromě dosahují délky 3,5 kilometru a umožňují
postupné rozsvícení stromu po jednotlivých sekcích. Ty využijí i v letošním
roce. Občané si ale letos mohou zvolit, jak daný strom radnice dozdobí.
Veřejnost může vybírat ze tří variant:

Varianta 1: 3D hvězdy, 2D hvězdy, led řetěz, plastové ozdoby

Varianta 2: led řetěz, plastové ozdoby, led padající sníh, světelné vločky

Varianta 3: led řetěz, plastové ozdoby, led padající sníh, led krystaly

Druhým vicekrálem v distribuční maturitě je Vít Klimeš z Plzně!
Distribuční maturitu má za sebou
dvacet žáků z partnerských středních škol Skupiny ČEZ, kteří se sjeli
do Kladna na třídenním poznávání
všeho, co nějak souvisí s distribucí
vyrobené energie. Teoretická část,
včetně závěrečného „maturitního“
testu probíhala tradičně v prostorách kladenského Technického
konzultačního místa ČEZ Distribuce. Praktická část se konala
v transformovně Dříň, kde se seznámili s termovizní diagnostikou,
pohotovostním kabelovým měřícím
vozem, vyhledáváním podzemního
vedení kabelů a vytyčování poruch.
Spojení přednášek odborníků
a dlouholetých praktiků z ČEZ
Distribuce s exkurzí do transformovny a ukázkami prací pod napětím či
vytyčování sítí v ulicích Kladna, oslovilo jako vždy všechny účastníky
distribuční maturity. Ti tak získali
konkrétní představu o tom, co obnáší
práce v jednotlivých úsecích distribuce
energie, jak se vůbec vyrábí a co je to
energetický mix. Nabyté znalosti jim
pak pomohly zvládnout i odpovědi

na otázky v závěrečném testu.
„Dozvěděli se například zajímavosti
z provozování sítí vysokého a velmi
vysokého napětí, něco odiagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy a podobně,“ doplnil Martin
Klacián.
Letošním králem Distribuční
maturity v Kladně se stal Aleš Moravec ze SPŠ Resslova Ústí nad Labem,
druhý skončil Daniel Rejman ze stejné školy a třetí Vít Klimeš z VOŠ
a SPŠE Plzeň na Slovanech.
„Energetické maturity“ Skupiny
ČEZ, ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně
distribuci vyrobené elektrické energie,
probíhají již čtrnáctým rokem. Vždy
se jedná o třídenní program s odborníky se semináři a praktickými ukázkami určený vybraným žákům
z partnerských škol Skupiny ČEZ
zaměřených na elektrotechniku
a energetiku. Letošní rok je ovšem
vzhledem ke covid-19 jiný než ty
předchozí. Většina energetických
maturit se totiž koná před tou opravdovou. Nouzový stav tudíž stál na jaře

za zrušením tradiční Energetické
maturity v Elektrárně Tušimice a obě
jaderné maturity měly jen virtuální
podobu. Fakticky, ovšem za zcela
jiných podmínek kladoucí důraz na
bezpečnost a hygienická opatření, tak
zatím proběhla jen Distribuční matu-

rita v Kladně. Místo s více jak 35
ovšem jen s 20 účastníky a z místo 11
jen ze 6 středních škol. Konání dalších
dvou tradičních podzimních distribučních maturit, a to v Hradci Králové
a Ostravě bylo už opět pozastaveno.

Ondřej Jaroslav Vild a Vít Klimeš (druhý z prava) z VOŠ a SPŠE Plzeň. Vlevo
Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ, vpravo Karel Kohout, specialista úseku generálního ředitele ČEZ Distribuce.
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Jaký má být vánoční strom
pro město Plzeň?

Občané z Plzně a blízkého okolí
mohou i letos nabídnout vánoční
strom městu. „Jehličnatý strom, nejlépe smrk, jedle nebo douglaska, by měl
být vysoký 13 až 15 metrů, pravidelného kuželovitého tvaru s neprosychajícími větvemi. Důležitým
kritériem pro výběr je také přístupnost
pro jeřáb a nákladní auto,“ popsal
Richard Havelka, vedoucí Úsek lesů
zeleně a vodního hospodářství
Správy veřejného statku města
Plzně. Odborníci posoudí nabídky
ze všech hledisek. „Ne každý strom,
který vypadá esteticky na zahradě, se
hodí i na prostranství na náměstí,“

doplnil. Upozornil, že výběr není
jednoduchá záležitost, protože i po
poražení je nutné prozkoumat, zda
není strom příliš napadený hnilobou
nebo jinak poškozen. A v případě,
že by se taková věc zjistila, je nutné
mít v záloze další varianty.
Nabídku s uvedením adresy
pozemku a kontaktem na majitele,
dopravní přístupností pro jeřáb
a nákladní auto, případně i s fotografií, je možné zasílat na Správu
veřejného statku města Plzně,
Klatovská 10–12, Plzeň, 301 00,
nebo na e-mailovou adresu: svsinfo@plzen.eu.

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili manželé Vladimír
a Alena Brejchovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně
zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřála paní Eva Trůková,
místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany, a zástupce odboru sociálního.

Kuchtíci z Božkova zvítězili
ve zdravé výživě – opět!

Dne 13. 8. 2020 oslavila 103. narozeniny paní Ludmila Šloufová
a stala se tak nejstarší občankou MO Plzeň 2 - Slovany. K tomuto
významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně
elánu, štěstí a pohody popřáli paní Eva Trůková, místostarostka MO
Plzeň 2 - Slovany, a zástupce odboru sociálního.

Po loňském úspěchu v celonárodní soutěži o zdravou svačinku jsme
se rozhodli znovu první místo v soutěži obhájit. Cesta k úspěchu nebyla
vůbec jednoduchá. Přípravy a plánování nám zkřížila situace s celorepublikovou pandemií Covid 19.
Sotva jsme však nastoupili na konci
května do školy a zjistili, že soutěž
je prodloužena, pustili jsme se do
rychlé akce, měli jsme na vše pouze
čtyři dny.
Nápady, jakou vyrobíme svačinku,
koho chceme obdarovat, jak se bude
jmenovat náš tým, nám hýřily hlavou. Volba byla jasná. V době přerušeného provozu naší školy
z důvodu koronaviru jsme v družině
šily látkové roušky a nosily je k další
distribuci do místního konzumu.

Tam je paní prodavačky zdarma rozdávaly lidem. A tak jsme si řekli, že
je alespoň trochu za jejich práci
odměníme. Náš dětský „Covid
team“ vyrobil zdravé sladké roušky
z ovoce a tvarohu. Paní prodavačky
měly velkou radost. Vše jsme zdokumentovali a poslali na poslední
chvíli do soutěže „Zdravá 5“.
Jaká byla radost dětí, když jsme
se dozvěděli, že jsme loňskou výhru
obhájili. Za první místo děti obdržely kurz zdravého vaření v kuchařském studiu v Praze. Zážitek to byl
pro děti krásný. Užily si vaření, jízdu
vlakem i metrem. I v této zvláštní
době jsme si všichni dokázali udělat
radost.
Martina Vrtělová,
vychovatelka ZŠ Plzeň – Božkov

Dne 31. 8. 2020 oslavili diamantovou svatbu (60 let manželství)
manželé Milan a Helena Semlerovi. K tomuto významnému životnímu
jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřála
paní Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany, a zástupce
odboru sociálního.
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Senioři na Slovanech se rozhodně nenudí
Ve Chvojkových lomech se hrálo pro seniory
Středeční odpoledne 2. září 2020 patřilo na Slovanech seniorům, pro
které bylo již letos podruhé připraveno hudební odpoledne ve Chvojkových
lomech. K poslechu jim zahrála plzeňská parta muzikantů The Bowře
hrající country a folkovou hudbu a kapela King swing, která nabídla nejslavnější opusy z repertoáru velikánů zlaté éry jazzu v originálním hudebním
balení. Hudební vystoupení kapely King swing doprovodili členové plzeňského tanečního studia Dance by Lion’s.
Senioři byli v letošním roce vlivem omezení spojených s virem COVID19 ochuzeni o pravidelná setkání, divadelní představení, sportovní zápasy,
zájezdy či vzdělávací programy, které organizuje či pro ně dotuje městský
obvod Plzeň 2 - Slovany.
„Volba hudebního odpoledne na stálé venkovní scéně se již v červnu ukázala
jako vítanou náhradou za neuskutečněné akce. Všechna místa k sezení byla opět
obsazena, senioři uvítali také kávu a koláček, které jim byly v rámci akce bezplatně
nabídnuty,“ doplňuje starosta Lumír Aschenbrenner.

Září patřilo oblíbeným Slovanským procházkám za poznáním
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany myslel na své seniory i na začátku podzimního období.
„Vzhledem ke stále se měnícím opatřením spojených s virem COVID-19 jsme
přemýšleli o akcích, které by se nekonaly ve vnitřních prostorách. Naplánovány
byly tři komentované procházky, kdy s odborným průvodcem z řad zaměstnanců
odboru životního prostředí prošli senioři zajímavá místa v přírodě v našem
obvodě,“ informuje místostarostka Eva Trůková.
V rámci těchto Slovanských procházek za poznáním poznali slovanští

senioři lépe oblast kolem řeky Radbuzy v blízkosti Papírenské lávky a parku
U Ježíška, okolí cyklostezky z Koterova na Božkovský ostrov, areál Božkovského
ostrova, park a lesopark Homolka. Procházek se účastnili také zástupci vedení
městského obvodu, kteří stejně jako průvodkyně procházek odpovídali na
dotazy účastníků.
„Vzhledem ke skutečnosti, že máme od našich seniorů samé pozitivní ohlasy
na tyto komentované procházky, předpokládáme, že je uskutečníme i v příštím
kalendářním roce,“ doplňuje starosta Slovan Lumír Aschenbrenner.
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