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Děti z mateřinek malovaly vánoční obrázky

Slovo
úvodem

Vážení spolu-
občané, 

přiznejme si, že
to letos opravdu
nebyl lehký rok.
Už od jeho počátku nás začala trá-
pit zdravotní krize, s níž jsme si
nevěděli rady a i názory na ni a její
řešení se různí. Když v létě zdán-
livě téměř pominula, mnuli jsme
si ruce, jak dobře jsme tento nový
a neznámý virus zvládli. Bohužel,
radovali jsme se předčasně, jak
nám hned v začátku podzimu pří-
roda jasně ukázala. Doufám, že
s nelehce získanými zkušenostmi
vše co nejlépe zvládneme.

Na druhou stranu si přiznejme,
že to byl i rok velmi zajímavý,
a bohatý na celou řadu událostí.
Zvláště v posledních měsících.
Zvolili jsme si nové krajské zastu-
pitelstvo, v jehož čele je po delší
době opět žena. Oslavili jsme
státní svátek 28. října, který byl
sice virtuální, ale přece jenom se
i na celostátní úrovni dotkl naše-
ho města. Státními vyznamená-
ními od pana prezidenta byly
mezi jinými oceněny i osobnosti
s vazbou na naše město nebo pří-
mo na náš obvod. Oceněni byli
gen. Heliodor Píka, po němž nese
jméno naše náměstí, ale i plzeňský
rodák a mnohonásobný Zlatý sla-
vík Karel Gott. 

Zapomenout samozřejmě
nemohu ani na další významný
den v našich dějinách – svátek
17. listopadu. Myslím, že i ten
jsme v rámci možností oslavili
nejenom v Plzni velmi důstojně,
místy možná i emocionálně. 

Letošní rok pomalu končí a nás
čeká jedno z nejkrásnějších obdo-
bí – Vánoce. A proto mi dovolte
popřát vám všem co nejkrásnější
svátky vánoční, hlavně zdraví
a rodinnou pohodu.

Lumír Aschenbrenner 
starosta,

MO Plzeň 2 - Slovany

Blíží se vánoční čas, kdy opět
budou rodiny pohromadě, domovy
provoní cukroví a děti budou
dychtivě očekávat vánoční dárky,
o které si napsaly Ježíškovi. Místo-
starostka městského obvodu Plzeň
2 - Slovany Eva Trůková vyhlásila
v polovině října výtvarnou soutěž
pro žáky slovanských mateřských
školek na téma Vánoční čas. Do
výtvarné soutěže se zapojilo 9 z nich
a dohromady zaslaly 90 výtvarných
děl, ze kterých porota vybrala
10 nejzajímavějších, jejichž autoři
byli odměněni a potěší svými obráz-
ky nejen své rodiny, ale také slovan-
ské občany, kteří se již od 1. prosince
mohou těšit z vánočně laděných bil-
lboardů městského obvodu, které
jsou zpracovány z jejich obrázků.
Děti jsou hnacím motorem svých
rodičů, ale také prarodičů.  K Váno-
cům patří setkávání a vzájemné
radosti. „Jsem ráda, že jsme si touto
soutěží vzájemně zpříjemnili čas
předvánoční. Podobnou spolupráci
s mateřinkami plánujeme i na rok
příští,“ doplňuje místostarostka Eva
Trůková. 

pokračování na straně 3
zleva – místostarosta Jan Fluxa, místostarostka Eva Trůková, výherkyně
Gabriela Kosnarová, paní učitelka 23. MŠ Alena Maurová
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Jednání ZMO dne 1. 12. 2020
ZMO přijalo celkem 14 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválilo rozbor hospodaření MO
Plzeň 2 - Slovany za období leden-
září 2020;
■ schválilo rozpočet MO Plzeň 2 –
Slovany na rok 2021; 
■ schválilo poskytnutí dotace z roz-

počtu MO Plzeň 2 - Slovany pro
Sdružení občanů Exodus ve výši
20.000 Kč;
■ souhlasilo se Změnou Územního
plánu Plzeň a doporučilo Zastupi-
telstvu města Plzně tento návrh ke
schválení;
■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:

– petice č. 1/20 proti komunikaci –
plánované propojce ulice Na Růžku
mezi ul. Koterovská a plánovanou
silnicí I/20;
– činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2020; 
– činnost Kontrolního výboru ZMO
Plzeň 2 - Slovany za období 10-
11/2020;

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

Balónky splnily svůj úkol, vzkaz byl objeven!

Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Pozdě odpoledne, kdy už ve škole
téměř nikdo nebyl, doručila Česká
pošta do vrátnice školy zvláštní zásil-
ku – sice velkou, ale podezřele lehkou.
Druhý den ráno jsme ještě netušili,
co by to mohlo být. Po otevření roz-

měrné krabice jsme všichni zůstali
ohromeně zírat na její obsah. 

V úterý 1. září 2020 jsme totiž slav-
nostně otevírali školu, protože jsme
slavili 60. výročí jejího založení. A při
té příležitosti byl vypuštěn svazek 60

Pan primátor Martin Baxa měl šťastnou ruku. Balónky se vzkazem dorazily až
do Železné Rudy

balónků, na jehož závěsu bylo při-
pevněno pouzdro se vzkazem pro pří-
padného nálezce. V něm se mohl
dozvědět informace o naší škole, jejím
výročí, dále jsme požádali o zpětnou
vazbu, abychom se dozvěděli, kam až
vzkaz doletěl.

A světe div se, přání, že někdo
balónky se vzkazem objeví, se stalo
skutečností. Doputovaly vzduchem
až na samý okraj republiky, přesněji
na Špičák na Šumavě, kde je na své
zahradě objevil tatínek dvou žáků ze
3. a 5. třídy Základní školy Karla
Klostermanna v Železné Rudě. Díky
nim, 5. třídě a její paní učitelce, vznik-
la úžasná odpověď, která nás všechny,
žáky, pedagogy a zaměstnance 21.
ZŠ v Plzni, nesmírně potěšila a dojala. 

Naše balónky přiletěly z Plzně
vzduchem, ale úžasný železnorudský
dopis s balónky vyrobenými z karto-
nu, na kterých jsou nalepeny obrázky
zajímavých a krásných míst městečka,
jeho okolí a šumavské přírody, přijel
poštou.

Moc děkujeme za fotografie žáků

3. a 5. třídy i s našimi nalezenými
balónky. Zdravíme oba sourozence
a jejich tatínka, který vzkaz našel
a všichni společně ho pak přinesli do
školy. Zvlášť chceme poděkovat paní
učitelce, která nad nálezem nemávla
rukou, ale i s dětmi se pustila do
vytvoření odpovědi. Věnovala čas
tomu, aby žáky vedla k navazování
hezkých vztahů mezi lidmi, ke schop-
nosti udělat někomu druhému radost.
A to je něco, co není v dnešní uspě-
chané době úplně běžné. Za to jí patří
naše uznání. 

Přejeme Základní škole Karla
Klostermanna v Železné Rudě hod-
ně úspěchů ve školní práci. Ať má
hodně takových pedagogů „srdcařů“,
jako je zcela určitě paní učitelka
5. třídy, a šikovných, vnímavých
a milých žáků, jako jsou ti, kteří se
podíleli na dopise pro naši školu
„oslavenkyni“ – 21. ZŠ v Plzni.

Teď už víme, že na Šumavě máme
nové kamarády a přátele. A platí to
i obráceně.

Žáci a pedagogové 21. ZŠ Plzeň
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Jednání RMO dne 30. 9. 2020
RMO přijala celkem 2 usnesení,
z nichž vybírám:
■ jmenovala Ing. Petru Valovou do
funkce vedoucí odboru majetku
a investic Úřadu městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany, a to s účinností od
12. října 2020; 

Jednání RMO dne 13. 10. 2020
RMO přijala celkem 17 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila uzavření nájemních
smluv na krátkodobý pronájem učeb-
ny pro zájmovou činnost v mateř-
ských školách pro školní rok 2020 až
2021 za nájemné 60 Kč/hod. + DPH.
Jednalo se o 2. MŠ Plzeň, U Hvěz-
dárny 26, 5. MŠ Plzeň, Zelenohorská
25 a 80. MŠ Plzeň, Úslavská 80; 
■ souhlasila s návrhem Správy veřej-

ného statku
města Plzně na
změnu organiza-
ce dopravy v ob-
lasti ulic Slovan-
ská – Habrová –
Květná – Malo-
stranská (kon-
krétně se zříze-
ním jednosměr-
ných úseků ulic
Hradišťská, Jete-

lová, Olšová, Polní a Hluboká) a dále
s vyznačením zóny s nejvyšší dovo-
lenou rychlostí 30 km/h v uvedené
oblasti;
■ schválila Operační plán zimní
údržby místních komunikací v MO
Plzeň 2 - Slovany pro období 1. 11.
2020 – 31. 3. 2021 a složení kalamit-
ního štábu;

■ schválila nej-
výhodnější na-
bídku na prove-
dení výsadby 75
ks stromů a po-
výsadbové péče
vysazených stro-
mů na území
městského ob-
vodu Plzeň 2 -
Slovany a smlou-
vu o dílo a o po-

skytnutí záruky na vysazené stromy,
včetně povýsadbové péče, s firmou
Michal Sofron, IČ: 42806381;

Jednání RMO dne 16. 11. 2020
RMO přijala celkem 13 usnesení,
z nichž vybírám: 
■ schválila podmínky zadávacího
řízení na zajištění provozu a správy

areálu Škoda
sport park Ma-
lostranská ul.
v Plzni externím
správcem od 1. 3.
2021 a složení
výběrové komi-
se; 
■ schválila vy-
hlášení zadáva-
cího řízení na
výběr dodavatele

stavby „Obnova dětského hřiště
v Šeříkové ulici v Plzni“ a následné
uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem, znění smlouvy o dílo
a složení hodnotící komise; 
■ schválila Smlouvu na odstranění
sněhu v případě kalamitní situace
s firmou Rumpold – R Rokycany
s. r. o., IČ: 62619357;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2 - Slovany

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2 - Slovany

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2 - Slovany

Zprávy z jednání Rady
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

dokončení ze strany 1

Děti z mateřinek malovaly vánoční obrázky

Kronika božkovské knihovny
začíná datem 1. prosince 1920.
Tento den byla na ustavující
schůzi zřízena veřejná obecní
knihovna v 1. patře školní budo-
vy na Božkovském náměstí č. 6.
Z kroniky se dozvídáme, že hned
v prvních dnech se přihlásilo 205
čtenářů, otevřeno bylo každý
čtvrtek od 17 do 19 hodin a půj-
čovaly se nejvýše dvě knihy na
14 dní. Ve škole byla knihovna
dlouho. Během této doby však
budova značně zchátrala a když
byla několikrát i vykradena, byla
k 1. 10. 2000 nuceně uzavřena.

Obyvatelé Božkova se však
nedali. Úsilí knihovníků při hle-
dání nových prostor podpořili
peticí a díky vedení ÚMO 2 byly
odsouhlaseny finance na rekon-
strukci domu ve Sládkově ulici
č. 10. Zde pak byla místo býva-
lého koloniálu 1. prosince 2001
knihovna znovu otevřena. 

Závěrem se sluší připomenout
nejen jméno prvního knihovníka
a učitele Vojtěcha Jílka, ale i jmé-
na dalších knihovnic, které se
o knihovnu během let staraly:
byly to paní Chmelíková, Kubo-
vá, Kastlová, Veseláková a Zaho-
říková. V  současné době se
o knihy a spokojenost čtenářů
stará paní Masnicová. Děkuje-
me! 

Za Obvodní knihovnu Slova-
ny

Ingrid Posoldová

Knihovně
v Božkově
je přesně 100 let! 

Vedení MO Plzeň 2 před jedním ze tří prosincových billboardů, zpracovaných z vybraných děl výtvarné soutěže „Vánoční čas“.

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO PLZEŇ 2 - SLOVANY
Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale

u nás se začíná objevovat až v poslední době a poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho

úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí čtečky

dekóduje a předá vám tak větší množství informací, které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače.



Na začátku listopadu odstartovala pro Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) jedna z nejrozsáhlejších a nejdůležitějších událostí v novodobé historii společnosti, a to rekonstrukce
vozovny Slovany. Tramvajovou vozovnu, která tam ve své současné podobě stojí již 77 let, zná snad každý. Vozovna sloužila svému účelu téměř bez problémů až do doby před několika lety,
kdy se ukázalo, že její současný stav je nevyhovující, a to nejen z důvodu kapacity, ale i z důvodu zhoršujícího se technického stavu budov, vybavení a zázemí pro zaměstnance. 

Když byla vozovna v roce 1943 postavena, měly tramvaje výrazně nižší hmotnost, než dnešní moderní vozy. Váha současných tramvají, které jsou ve vozovně odstaveny, je často až
šestinásobná. Na špatném technickém stavu vozovny se ale kromě podstatně vyšší hmotnosti tramvají postupně začal podepisovat zejména nevhodný materiál použitý pro stavbu betonového
podloží a již před šesti lety byl odborníky stav tramvajových hal ve vozovně označen za kritický. 

Nejen z těchto důvodů byl v roce 2017 městem Plzeň potvrzen záměr na návrh nové
tramvajové vozovny v jejím stávajícím areálu. Jelikož je vozovna umístěna v bytové zástavbě,
bude nutné v nově vzniklém areálu zajistit splnění hlukového limitu a to především v nočních
hodinách. Musí tedy dojít k několika technickým změnám, kdy do ulice Slovanská alej vzniknou
dva nové vjezdy, a pro odstínění provozu vozovny od bytových domů bude na místě stávajícího
vjezdu postavena třípodlažní provozně-administrativní budova. Také musí dojít k úplnému
zakrytí výjezdových kolejí z nové haly, čímž se podaří splnit nejen obtížné hlukové, ale i kapacitní
potřeby. 

Jelikož je vozovna Slovany jedinou tramvajovou vozovnou v Plzni, vychází z toho i navrhovaný
postup výstavby, kdy musí být stále v provozu alespoň část areálu vypravující tramvaje včetně
měnírny. Pro odstavy části vozového parku bude využíváno také stávajících obratových kolejí
a tramvajových smyček po celém městě. Z tohoto důvodu je celá rekonstrukce rozdělena do pěti
samostatných etap.

Architektonické řešení muselo brát v úvahu různý charakter a účel jednotlivých objektů,
které spolu přímo i nepřímo sousedí, a tvoří tak celý komplex. I přes různorodost jednotlivých
staveb se areál podařilo sjednotit tak, aby byly jednotlivé budovy v areálu identifikovatelné,
a přesto byly součástí jednoho harmonického celku. K ucelení kompozice areálu dopomohlo
i barevné, materiálové a tvarové sladění jednotlivých objektů. Barvy v areálu budou laděny
v kombinaci tří základních neutrálních barev. Stěny by měly být v antracitové a metalické světle
šedé barvě, prosklené části lehce tónované do modrošedé a jako akcent bude použita čtvrtá
barva – výrazná žlutá na vjezdových vratech, popř. vstupních dveřích. 

Velmi zajímavou kapitolou bude v nové vozovně otázka zeleně, tedy výsadba stromů, keřů
a travnatých ploch. Před administrativní budovou vznikne malý park, který bude tvořit jakousi
oázu zeleně mezi vozovnou a přilehlou obytnou zástavbou. Velkým problémem se ale ukázalo
umístění zeleně uvnitř areálu, jelikož množství budov a zemních i trolejových vedení toho na
zastavěném prostoru příliš neumožňovalo. Našli jsme ale řešení, kam a jakým způsobem zeleň
umístit. Na halách vzniknou zelené střechy a na fasádách budov budou použity systémy popínavé
zeleně. Tato řešení byla vhodně zvolena i s ohledem na trendy posledních let. V rozpálených
letních měsících budou zelené plochy pohlcovat tepelné záření a budou vytvářet příznivější
mikroklima. Tramvajová vozovna bude jednou z prvních vlaštovek tohoto nového trendu města Plzně a jednou se možná tento princip stane nedílnou součástí všech halových staveb.

Rekonstrukce vozovny Slovany má vyřešit především problém nedostatečné kapacity a výše zmíněný špatný technický stavu budov. Kromě nesrovnatelně vyšší kvality technického vybavení
poskytne vozovna také nové zázemí pro zaměstnance a celkově bude mnohem lépe a citlivěji řešeno její sousedství v těsné blízkosti obytné zóny. Nová vozovna by měla být dokončena na
sklonku roku 2022.

V listopadu odstartovala rekonstrukce
tramvajové vozovny

Vjezd a výjezd tramvají se přemístí na jižní stranu areálu.

Celý areál bude pro minimalizaci hluku zastřešen a tzv. zelené střechy pomohou vytvářet
příznivější mikroklima v dané oblasti.

Vizualizace nové administrativní budovy, 
která mimo jiné odstíní hluk od bytové zástavby.

placená inzerce
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Čerpání rozpočtu MO P2 - Slovany v roce 2020 – k 30. 9.
Provozní příjmy Rozpočet Skutečnost Zbývá plnit

Daňové 3 145 3 544 -399

Správní poplatky 1 240 949 291

Poplatek ze psů 200 323 -123

Poplatek za užívání veřejného

prostranství 1 300 1922 -622

Poplatek z ubytovací kapacity 400 344 56

Z dobývání nerostů 5 6 -1

Zrušené místní poplatky 0 0 0

Znečištění ovzduší 0 0 0

Nedaňové 8 436 7 420 1 016

Úroky 1 1 0

Pokuty všech odborů 153 164 -11

Poskytování služeb 689 417 272

Příjmy z pronájmů nebytových

prostor ÚMO, KD, MŠ 4 076 3 813 263

Přijaté dary 0 0 0

Přijaté příspěvky a náhrady 0 19 -19

Přijaté vratky transferů soc. odbor 0 41 -41

Příjmy z pronájmů pozemků – SVS 3 500 2 869 631

Náhrada poskytnutých služeb – SDH 0 0 0

Příjmy z prodeje zboží 0 0 0

Ostatní příjmy 17 96 -79

Příjmy z prodeje DHM – JSDH 0 0 0

Dotace na výkon státní správy

a na SPOD 4 834 4 936 0

Financování +/- převody,

vlastní zdroje 151 036 95 509 55 527

Převody z MMP, PO na daních,

VSS, hazard (+) 122 199 93 098 29 101

Použití vlastních fondů (+) 35 716 8 759 26 957

– fond rezerv a rozvoje 31 713 6 694 25 019

– fond sociální 4 003 2 065 1 938

Tvorba vlastních fondů

a převod na MMP (-) -6 879 -6 348 -531

– převody na MMP -4 761 -4 761 0

– FRR – finanční vypořádání 0 0 0

– fond sociální -2 118 -1 587 -531

SOUČET 167 451 111 409 56 144

Celkový objem příjmů MO P2 - Slovany pro rok 2020 16 415

Celkový objem výdajů MO P2 - Slovany pro rok 2020 167 451

Financování MO P2 - Slovany v roce 2020 151 036

Provozní výdaje Rozpočet Skutečnost Zbývá čerpat

Veterinární péče 250 129 121

Komunikace 15 651 10 012 5 639

Cestovní ruch 305 77 228

Vodní hospodářství 408 6 402

Přípěvky na provoz MŠ + jesle 13 475 9 668 3 807

Místní zastupitelské orgány 9 515 6 674 2 841

Údržba a opravy v MŠ + pojištění 5 042 4 035 1 007

Dotace dle usnesení

ZMO a RMO 2 140 2000 140

KD Šeříkova, budova ÚMO P 2 6 281 3 237 3 044

Kot. náves, DH, B.O+ŠSP, 

nebytové prostory 4 472 1 830 2 642

Nebezpečný odpad 0 0 0

Komunální odpad 2 445 1 556 889

Sběrný dvůr, separovaný odpad 100 2 98

Vzhled obcí, zeleň 15 777 6 877 8 900

Komunální služby (WC) 647 271 376

Obrana, bezpečnost,

právní ochrana 135 25 110

Kronika + vítání občánků OOV 152 91 61

Pohřebnictví 130 70 60

Čerpání ze SF 4 003 2 071 1 932

Činnost MS,

opatření pro krizové stavy 51 829 33 512 18 317

Volby, referendum 1 000 13 987

Kulturní a zájmová činnost,

LDT, tisk IZ 2 963 1 367 1 596

Jednotky dobrovolných hasičů,

ochrana obyvatel 1 846 1 067 779

Výdaje z finančních operací,

finanční rezerva,

doplnění pokladny 100 39 61

Konzultační, poradenské

a právní služby 15 6 9

SOUČET 138 681 84 635 54 046

Kapitálové výdaje 28 770 14 287 14 483

Investiční výdaje 28 770 14 287 14 483

CELKEM výdaje 167 451 98 922 68 529

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 12 487
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11. listopad je Dnem válečných veteránů, kdy se po celém světě vzpo-
míná na vojáky, odbojáře a další statečné lidi, kteří se zasloužili o naši
svobodu a demokracii.

Letos je to 102 let ode dne, kdy byla v roce 1918 podpisem příměří
Spojenců s Německem ukončena první světová válka. Válka, po které na
zničených polích vyrostla jako první květina vlčí mák, který se stal později
symbolem válečných veteránů. 

Od roku 2001 je připomínán tento den také v České republice. Jedním
z měst, ve kterém probíhá vzpomínkový akt, je také Plzeň. Od roku
2007, kdy byl 11. 11. v 11 hodin v parku Homolka odhalen nový pomník
válečným veteránům a legionářům, probíhá vzpomínkový akt ve slo-
vanském obvodu. Akt pořádá Československá obec legionářská – jednota
Plzeň a Krajské vojenské velitelství Plzeň za účasti zástupců města
Plzně, Krajského úřadu a samozřejmě vedení městského obvodu Plzeň
2 - Slovany.

Letošní vzpomínkový akt byl vlivem omezení spojených s virem Covid-
19 ochuzen o doprovodný hudební program a předávání medailí. Poklonit
se a uctít památku přišli samostatně za slovanský obvod místostarostové
Jan Fluxa a Roman Andrlík. 

Nezapomínáme Divadlo vrací vstupné
za neodehraná představení 

Vzhledem
k  současné
situaci, ze kte-
ré není jasné,
kdy divadla
budou moci
obnovit svůj
provoz, Di-

vadlo J. K.Tyla zrušilo svůj aktuální
program do konce roku 2020. Diváci,
kteří mají zakoupené vstupenky nebo
platné abonentky, mohou vše vracet
do 15. ledna 2021 v místě nákupu
nebo nově využít možnosti vrátit
vstupenky on-line, přestože byly
zakoupené v  divadelní pokladně.
Postup a bližší informace zájemci
naleznou na webových stránkách
divadla. 

„Je nám to velmi líto, ale už nechceme
naše diváky napínat. Dá se tušit, že se
platná opatření neuvolní do konce roku
natolik, abychom obnovili náš provoz
v obvyklém režimu. Pokud by se stal
zázrak a my mohli ještě před novým
rokem hrát, i za nějakých omezených
podmínek, připravíme představení
podle našich aktuálních možností,“ při-

bližuje situaci v divadle jeho ředitel
Martin Otava. 

Protože plzeňské divadlo ne-
mohlo zaručit, že se všechna plá-
novaná představení odehrají, byl
s podzimním uzavřením divadel
zastaven i předprodej vstupenek na
další měsíce. Divadlo již pozastavilo
prodej předplatného na rok 2021
a v tuto chvíli pracuje na nových
hracích plánech s kratší dobou pro-
deje vstupenek, která umožní větší
míru flexibility při případném opě-
tovném omezení provozu. Změny
zasáhnou také termíny avizovaných
premiér.

„Zde nejde jen o ekonomickou strán-
ku, která je samozřejmě důležitá. Přes-
tože máme čas zkoušet, nemůžeme
připravovat další a další premiéry, když
nemáme prostor odehrát náš stávající
repertoár. Některé inscenace jsme letos
zahráli třeba jen třikrát,“ upozorňuje
Martin Otava.

Vánoční strom u radnice
se opět rozzářil

Sluchově postiženým pomůže
krizová linka

Město Plzeň ve spolupráci
s Mezigeneračním a dobrovolnic-
kým centrem TOTEM spustilo
krizovou linku na čísle 374 790 399,
jež funguje každý všední den od 9
do 15 hodin. Dobrovolníci na lince
pomohou občanům v těžké životní
situaci, seniorům, matkám samo-
živitelkám, zdravotně či jinak zne-
výhodněným občanům města najít pomoc u profesionálů či zařídit
nákup u dobrovolníků. Nyní ve spolupráci se společností Transkript
online s. r. o. je daná telefonní linka přístupná i pro osoby se sluchovým
postižením, nedoslýchavým, seniorům, případně i cizincům, kteří pre-
ferují psanou formu projevu. Služba je poskytována zdarma. 

Odkaz na infolinku naleznou občané na adrese https://plzen-
c19.infolinky.textcom.cz/app/. Informace o lince budou uvedeny také
na webu https://koronavirus.plzen.eu/ v sekci Důležité kontakty
a odkazy. Služba pro sluchově postižené bude fungovat také následující
dva měsíce pro informační linku města 378 031 111, odkaz pro speciální
hovor naleznou občané na webu města v sekci Kontakty pro občany
(https://www.plzen.eu/o-meste/kontakty/pro-obcany/). 

„V první i druhé vlně pandemie koronaviru jsme zřídili pro občany, kteří
mají zdravotní omezení, pro seniory či matky samoživitelky krizovou linku,
nyní na telefonním čísle 374 790 399, na které operátoři pomáhají najít správ-
nou pomoc volajícím či jim zařídit nákup potravin, léků či vyvenčení jejich
psa. Náročnou situaci chceme usnadnit také našim spoluobčanům, kteří mají
sluchový hendikep, a to pomocí on-line doslovného přepisu telefonního hovoru.
Ten nabízíme na krizové lince TOTEMu i na informační lince města Plzně
na čísle 378 031 111,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

Vánoce jsou nejkrásnějším časem
v roce pro většinu z nás. Na Slovanech
každoročně rozsvěcíme vánoční
strom společně s našimi občany vždy
v podvečer první adventní neděle, kdy
je připraven doprovodný kulturní
program a občerstvení. Letošní rok
s sebou nese mnoho změn vyvolaných
přítomností viru Covid-19, kvůli kte-
rému jsou nastavena různá opatření
a omezení. Omezení se dotkla také
pořádání předvánočních akcí, a tak
jsme byli nuceni naši každoroční akci
pojmout v jiném režimu.

V  podvečer adventní neděle
29. listopadu 2020 proběhlo rozsví-
cení vánočního stromu před budovou

radnice městského obvodu Plzeň 2 -
Slovany pouze za účasti zástupců
vedení městského obvodu, moderá-
tora a folklórního souboru Meteláček.
Rozsvícení vánočního stromu se po
projevu místostarostky Evy Trůkové
ujal místostarosta Jan Fluxa se synem,
kteří ho společně rozsvítili.  Program
byl přenášen živě Studiem zamlklých
mužů na sociální síť facebook a do
vysílání ZAK TV, kde jej mohli obča-
né shlédnout z tepla svých domovů.
„Jsme rádi, že jsme mohli alespoň online
přenosem pozdravit naše občany, popřát
jim pevné zdraví a příjemné prožití
adventního času,“ doplňuje místosta-
rostka Eva Trůková.
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Peklo se bude prodávat v městské soutěži
Město Plzeň prodá Kulturní

dům Peklo v městské soutěži. Podle
jejího řádu to bude za minimální
kupní cenu ve výši 10 procent ceny
obvyklé, tedy za 6,56 milionu
korun. Smlouva s  kupcem bude
obsahovat přesnou specifikaci pod-
mínek prodeje. Tyto podmínky
schválili zastupitelé města Plzně.
Vypsání soutěže se začne připravo-
vat v následujících dnech.

„Kupující se musí zavázat zajistit
rekonstrukci objektu za účelem jeho
následného užívání v souladu s kupní
smlouvou. Stavbu musí do 30. června
2030 uvést do stavu způsobilého jejího
užívání v souladu s platnými práv-
ními předpisy,“ uvedl radní pro
oblast ekonomickou, bytovou
a  nakládání s  majetkem David
Šlouf. Doplnil, že jednou z dalších
podmínek je povinnost zachovat po
dobu 20 let od kolaudace stavby vel-
ký sál s převažujícím celoročním
využitím pro kulturní a společenské
akce, přičemž splnění tohoto poža-

davku se bude pololetně vyhodno-
covat.

Mimo jiné bude ve smlouvě zako-
tvena podmínka, že do 31. března
2042 v objektu nesmí kupující posky-
tovat ubytovací služby svýjimkou pro-
vozování hotelu nebo penzionu,
poskytovat erotické služby, prodávat
použité zboží, prodávat zbraně, střelivo
a munici, provozovat tržnici a tržiště,
provozovat zastavárnu. Pokud kupec
některé z podmínek nesplní, hrozí mu
pokuty upřesněné ve smlouvě.

Objekty KD Pekla jsou v současné
době v celkově špatném stavebně
technickém stavu. Na jaře 2018 byla
zahájena částečná rekonstrukce, na
kterou bylo z rozpočtu města Plzně
vyčleněno 20 milionů korun. Cílem
bylo zejména vybudování nového
vytápění, rozvodů vody, kanalizace,
provedení rekonstrukce toalet
a výměna parket ve velkém sále. Brzy
po zahájení prací se však zjistilo, že
nad velkým sálem je poškozen strop
a krov je napaden dřevokaznými hou-
bami. Objekt byl tedy kvůli havarij-

nímu stavu uzavřen, jeho stav zhor-
šuje též vzlínající vlhkost. Podle zna-
leckého posudku z 29. 8. 2019 je cena
nemovitých věcí v místě a čase obvyk-
lá 65,6 milionu korun, její platnost
byla potvrzena i pro rok 2020. 

KD Peklo patří mezi nejvýznam-
nější kulturní objekty v Plzni. Počá-

tek stavby se datuje do roku 1894,
velký sál v neorenesančním slohu
byl přistavěn v letech 1905–1907.
Vzhledem k tomu, že je KD Peklo
památkově chráněným objektem,
musí být veškeré stavební práce
prováděny se souhlasem památká-
řů. 

Chvojkovy lomy mají unikátní herní prvek

Z důvodu častých dotazů široké
veřejnosti rozšířila FN Plzeň od
úterý 3. listopadu 2020  infolin-
ku  pro poskytování informací
o provozních opatření v rámci
fakultní nemocnice a zároveň pro
zodpovězení nejčastějších dotazů
spojených s  onemocněním
COVID-19.

Své dotazy mohou zájemci
volat na tel.: 377 402 179 nebo psát
na níže uvedené adresy, provoz
infolinky FN Plzeň bude zajištěn
každodenně (pondělí až neděle)
v časech 8.00–20.00 hod. nebo
psát na: 
■ infolinka@fnplzen.cz – pro

dotazy veřejnosti, spojené
s vyšetřením na COVID-19,
veškeré informace týkající se
provozních opatření v rámci
FN Plzeň a odpovědi na nej-
častější dotazy týkající
se COVID-19.

■ infocovid@fnplzen.cz – pro
hromadné objednávky samo-
plátců požadujících skupinové
odběry 5 osob a více – včetně
tzv. firemních odběrů, realizo-
vané mimo stávající odběrový
systém FN Plzeň. Maximální
denní provozní kapacita je 25
klientů skupinových (firem-
ních) odběrů.

Rozšířená infolinka
FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

Ve Chvojkových lomech, jednom
z nejvýznamnějších center odpo-
činku ve slovanském obvodu, byl
instalován nový herní prvek, tzv.
VIKLAN.

Dětské hřiště ve Chvojkových
lomech, jehož součástí je hrad s dvě-
ma věžemi, skluzavky, tunel, lezecké
prvky, kolotoč, houpačka a kruhová
lavička, bylo doplněno zcela novým
herním prvkem. Jedná se o první

instalaci tohoto prvku nejen v Plzni,
ale i v celé České republice.

Herní prvek VIKLAN je
k dispozici dětem od 4 do 12 let
věku, kombinuje radost ze hry
a pohybu s  rozvojem intelektu
a novými zkušenostmi. Na rozdíl
od ostatních herních prvků slouží
zejména ke skupinové hře. Její pra-
vidla jsou velmi jednoduchá. Koule
musí projít složitým bludištěm
s choulostivými překážkami a nako-

nec skončit v cíli. Aby k tomu došlo
co nejrychleji, měli by se všichni
hráči spojit a dobře koordinovat svůj
pohyb, vzájemně si pomáhat a spo-
lupracovat. 

„Nabídka Viklanu nás zaujala
a chtěli jsme být prvními, kdo ji před-
staví dětem. Věřím, že si s ním kluci
i holky užijí spoustu zábavy a potrénují
především rovnováhu a motorické
dovednosti,“ dodává místostarosta Jan
Fluxa.
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Buďme při návštěvách našich lesů a parků ohleduplní

V  posledních týdnech správci
plzeňských městských lesů zazna-
menali kvůli mimořádným proti-
epidemickým opatřením vyšší
pohyb lidí ve všech městských
rekreačních oblastech. S  větším
počtem návštěvníků je spojen mno-
hem větší nepořádek, hluk
i neukázněné parkování. Množí se
i případy vandalismu. Lesníci proto
apelují na lidi, aby se k přírodě cho-
vali šetrně a ohleduplně. Nabádají
je, aby v lesích nezacházeli s ohněm,
nepohazovali odpadky, neničili
informační tabule a nevjížděli do
lesních porostů autem. 

„Situace je v lesích a parcích podobná
jako na jaře při první vlně pandemie
koronaviru. Chápeme, že lidé využívají

Nová vyhláška opoplatku ze psů
Zásadní změnou je od 1. 1.

2021 nově úhrada poplatku ze psů
starších tři měsíce. 

Dosud se poplatek platil ze psů
starších šesti měsíců. Nově bylo roz-
šířeno osvobození od poplatku na
ty držitele psa, jenž slouží složkám
integrovaného záchranného systé-
mu, kteří jsou využíváni kzáchran-
ným a likvidačním pracím.

Další změnou je specifikace
poplatníka, jímž je fyzická nebo
právnická osoba, která drží psa a je
přihlášená nebo má sídlo na území
města. Poplatek ze psů tak dopadá
nejen na fyzické osoby s přihláše-
ným trvalým pobytem na území
města, ale nově i na další fyzické
osoby vymezené v zákoně o míst-
ních poplatcích, to je cizince, kteří
mají povolený trvalý pobyt, nebo
kteří na území České republiky
pobývají přechodně po dobu delší
než tři měsíce, nebo kteří jsou
žadateli o udělení mezinárodní
ochrany, nebo osobou strpěnou na
území podle zákona o azylu anebo
žadateli o  poskytnutí dočasné
ochrany podle zákona o dočasné
ochraně cizinců, nebo cizince kte-
rým byla udělena mezinárodní
ochrana, nebo jde o cizince poží-
vajícího dočasné ochrany cizinců.

Do znění vyhlášky Plzně
o poplatku ze psů byla zapraco-
vána nová zákonná roční sazba
200 korun za jednoho psa pro
osoby starší 65 let, bez prokazo-
vání příjmu důchodu. Dosavadní
sazba 200 korun za jednoho psa
pro držitele psa, kterým je poži-
vatel starobního, invalidního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu zůstává. 

Krátce • Krátce • Krátce

možnosti procházet se a sportovat v pří-
rodě, když nemohou navštěvovat kul-
turní akce, bazény, fit centra a jiná
zařízení. Měli by se však při návštěvě
chovat ohleduplně k  přírodě, k  sobě
navzájem, ale i k našim zaměstnancům,
kteří mají lesy na starosti,“ uvedl tech-
nický náměstek primátora Pavel Šin-
delář, jenž má oblast lesního
hospodářství ve své gesci.

Podle Richarda Havelky, vedou-
cího Úsek lesů zeleně a vodního hos-
podářství Správy veřejného statku
města Plzně, je problémem velké
množství odpadků pohozených na
zemi v lesích včetně použitých rou-
šek či lahví od alkoholu. „Žádáme
tedy návštěvníky, aby si odpadky po
sobě uklízeli a dávali je do odpadko-
vých košů. Pokud se zrovna v jejich
blízkosti žádný nenachází nebo jsou
odpadkové nádoby plné, bylo by vhod-
né, aby si odpad vzali s sebou a vyhodili
ho do popelnice mimo les,“ vysvětlil
Richard Havelka. Návštěvníci se
také nemají zdržovat v místech, kde
se právě těží kůrovcového dříví.
Nebezpečné je rovněž využívat
skládky vytěženého dříví jako herní
prvky. 

Podle něj je dalším velkým prob-
lémem nevhodné parkování auto-
mobilů. Motoristé totiž často nedbají
zákazu vjezdu do lesa, častým pro-
hřeškem je také parkování před uza-
vřenými závorami do lesa. „V době

kůrovcové kalamity se odváží vytěžené
dříví z lesních porostů, a to i o víkendu.
Lidé si zřejmě vůbec neuvědomují, že
když zaparkují před závorou, zablokují
cestu nejen lesní technice, ale znemožní
vjezd i výjezd také hasičům a záchra-
nářům,“ upozornil Richard Havelka.
„Auto se dá většinou v blízkosti lesa
zaparkovat, pokud řidič takové místo
nenajde nebo je obsazené, je lepší nechat

vůz někde na okraji sídliště a do lesa
dojít pěšky,“ uvedl.

Lesníci Správy veřejného statku
města Plzně rovněž nabádají návštěv-
níky, aby dbali zvýšené opatrnosti
s ohledem na velké množství suchých
stromů v  lesních porostech, kdy
mohou jejich části nebo dokonce celé
kmeny padnout na zem, přestože jsou
průběžně odstraňovány.

V listopadu s malým zpožděním
oproti dřívějším rokům (pozdější
ukončení vegetace dřevin, tudíž
pozdější expedice zahradnických
školek) došlo v  našem obvodě
k zahájení výsadby 75 kusů dřevin. 

Většina z nich se vrací do míst,
kde z důvodu převážně uschnutí
dřevin došlo ke kácení. Sortiment

nově vysazených dřevin je bohatý.
Používáme druhy, které v lokalitě
již rostou (lípy, katalpy), druhy, které
jsou oblíbené (třešně pilovité – saku-
ry, jírovce), druhy, které jako jediné
v lokalitě doufáme porostou (babyky
v  místech velkého zasolení /psí
močí/). Zkoušíme však i méně běž-
né druhy nebo nové kultivary s cílem

zjistit, zda v městském prostředí,
kde se zvyšuje sucho, sluneční úpal
i zatížení půd, budou prosperovat
(dub bahenní, jeřáb duryňský).

Opravdová vzácnost však byla
letos v našem obvodě vysazena již na
konci jarního období. Možná zatím
nenápadná a nepovšimnutá, brzy
však dozajista perličkou vnitrobloku
Topolová x UŠkolky, bude lípa Hen-
ryho (Tilia henryana). Je to lípa s vel-
kými listy zajímavě vykrojenými,
s pozdějším kvetením, které se díky
své vůni nedá přehlédnout. Doufám,
že jsme jí vybrali vhodné prostředí,
kde se brzy ´zabydlí´ a odmění se
růstem i bohatým kvetením. 

V letošním roce došlo k instalaci
příček i ve spodní části kotvení, což
snad částečně pomůže zabránit psí
moči, tedy přílišnému zasolení aodu-
mírání stromů. Ovšechny nově vysa-
zené dřeviny bude tři roky pravidelně
pečováno, budou zalévány, plety, pří-
padně řezem vhodně tvarovány.

Dobrá zpráva je, že i v Nepomuc-
ké ulici došlo k velmi rychlé výsadbě
dřevin po kácení před rekonstrukcí
kanalizace. Bylo vysazeno 31 ks
drobných okrasných třešní (Prunus
´Pandora´).

Za OŽP Ing. Nina Myslíková

Podzimní výsadba dřevin v obvodě
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Zastupitelstvo města Plzně
schválilo technickou studii, která
řeší přestavbu křižovatky Rondel
– Karlovarská. Nyní může začít
projektová příprava této rozsáhlé
a náročné přestavby jednoho z dů-
ležitých dopravních uzlů města
Plzně. Samotná realizace by
mohla začít v roce 2023.

„Křižovatka Rondel na Karlovar-
ské ulici byla postavena na přelomu še-
desátých a sedmdesátých let minulého
století. Po padesátiletém užívání je na

konci své technické životnosti,“ pozna-
menal náměstek primátora města
Plzně pro oblast technickou Pavel
Šindelář. „Stavební zásah vyžaduje
především špatný stav mostů, dožilé
jsou však i konstrukce vozovek a tram-
vajového tělesa,“ podotkl.

Město Plzeň rozsáhlou přestavbu
tohoto důležitého dopravního bodu
řeší již několik let. Nejprve vzniklo
několik variant řešení, aby se našlo
to nejvhodnější. Zastupitelstvo
města Plzně loni v létě jednu z těchto
variant jako nejvhodnější schválilo

a na jejím základě byla zpracována
už podrobnější technická studie, jež
byla letos v únoru představena veřej-
nosti. Připomínky občanů byly do
technické studie, kterou nyní plzeň-
ští zastupitelé schválili, zapracovány.

Do přestavby Rondelu se může
město pustit až po dostavbách vý-
chodního a západního okruhu
Plzně, tedy nejdříve v roce 2023.

„Rekonstrukce křižovatky je příle-
žitostí změnit průtahový charakter ko-
munikace na městskou třídu s plynulým
dopravním provozem, s novými za-

stávkami tramvají i autobusů a s pří-
jemným prostředím pro chodce a cy-
klisty. Kolem komunikace je potřebné
doplnit uliční aleje, pásy pro cyklisty
i plochy pro pohyb a pobyt pěších,“ po-
psal Pavel Šindelář plány přestavby.

Projektová příprava a samotná
přestavba si dle aktuálního odhadu
vyžádá okolo 500 milionů korun.
Část nákladů má být hrazena ze
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury prostřednictví Ředitelství silnic
a dálnic ČR, které je spoluinvesto-
rem stavby.

Rondel se dočká proměny za půl miliardy korun

Nový průzkum zjišťuje, jak se žije
více než 300 tisícům   obyvatel
v Plzeňské aglomeraci, tedy nejen na
území města Plzně, ale i v dalších 107
obcích Plzeňského kraje, jež do aglo-
merace spadají? Je pro ně tato oblast
atraktivní? Jsou lidé spokojeni s kva-
litou životního prostředí a vyhovuje
jim například městská hromadná
doprava? Odpovědi občanů na tyto
a další dotazy nyní zjišťuje nový prů-
zkum, který může pomoci nastarto-
vat změny k  lepšímu. Výstup
z průzkumu bude podkladem pro
dokument Strategie Plzeňské aglo-
merace 2021+. 

„Do Plzeňské aglomerace spadá cel-
kem 108 obcí, což je 22 procent
obcí Plzeňského kraje. Na území aglo-
merace k 1. lednu 2019 žilo 309 tisíc
obyvatel. Stejně jako u nás v Plzni, tak
i v menších městech a obcích je důležité
vědět, co občané chtějí, rozhodnutí se
nedají dělat od stolu. Proto se opakovaně
ptáme na jejich názory, podle nichž
můžeme postupovat při dalším návrhu,
nač se soustředit,“ uvedl primátor
Plzně Martin Baxa.

V dotazníku, jenž je přístupný na
webových stránkách iti-plzen.cz, se
zástupci města ptají na potřebnost opa-
tření v oblastech životního prostředí,
vzdělávání, podnikání, dopravy, sociál-
ních služeb a podobně. Jeho vyplně-
ní   by nemělo zabrat více než 10 minut.

Výstupy z dotazníku se stanou sou-
částí připravovaného dokumentu
nazvaného Strategie Plzeňské aglo-
merace 2021+. „Na něm pracujeme
v souvislosti s novým evropským dotač-
ním obdobím 2021 až 2027. Ten dota-
zník je jednoduchý, intuitivní. Lidé
v něm mohou ohodnotit, jaká opatření
jsou podle nich pro další rozvoj území
důležitá,“ přiblížil ředitel Útvaru koor-
dinace evropských projektů města
Plzně Erich Beneš. Ohledně toho,
kolik by do Plzeňské aglomerace
v  novém dotačním období mohlo
směřovat peněz, se v současné chvíli
stále jedná. V minulém programovém
období 2014–2020 byly do území
z nástroje ITI investovány zhruba
4 miliardy korun.

Vyhodnocení bude probíhat jak ve
vztahu k městu Plzni jako takovému,
tak ve vztahu k celému území vyme-
zené Plzeňské aglomerace.

Jak se žije obyvatelům
Plzeňské aglomerace? Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy v MO Plzeň 2

- Slovany v roce 2020/2021 bude zajišťována na základě Operačního
plánu zimní údržby MO. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vznikly
zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. 

Tato údržba je zajišťována s přihlédnutím k potřebám občanů na
straně jedné a ekonomickým možnostem města na straně druhé. Vzhle-
dem k tomu, že není možno v zimním období závady ve sjízdnosti
a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit, a že není možno závady
zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné
priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají
z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností
provádění zimní údržby.

Zimní údržba zahrnuje pluhování sněhu, včetně jeho ručního odstra-
ňování, nebo posyp (kamenná drť, v případě kalamitní situace chemická
sůl).

Zimní údržbu silnic I., II. a III. tř., místních komunikací s provozem
MHD a ostatních důležitých místních komunikací celoměstského
významu, zajistí Správa veřejného statku města Plzně a jí pověřená
organizace podle vlastního operačního plánu zimní údržby, ve kterém
je zahrnuto pořadí důležitosti komunikací a způsob zabezpečování
zimní údržby. V případě kalamity je zajišťován především průjezd měs-
tem a postupuje se podle pokynů kalamitního štábu. 

V souladu s Operačním plánem zimní údržby MO Plzeň 2 - Slovany
budou přistaveny žluté nádoby s posypovou solí pro potřeby občanů
v kalamitních situacích. Tyto nádoby budou na níže uvedených sta-
novištích v tomto zimním období.

Stanoviště: Fialková x Do Zámostí • Hluboká • Ve Višňovce • Vyše-
hradská • K Potoku • Na Bajnerce x K Češníkům • Kostincova x Nepo-
mucká • V Zahradách x Společná • Úhlavská x K Vodojemu • Žulová
x Čedičová • Blatenská • Barákova – garáže • Koterovská náves • Habr-
mannova u bazénu

Do Operačního plánu zimní údržby je možné nahlédnout na webo-
vých stánkách MO Plzeň 2 - Slovany nebo osobně na odboru životního
prostředí Slovanské radnice.

- OŽP -

Zimní údržba v období 2020/2021
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Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany pořádá ve spolupráci s Komi-
sí 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: 

■ „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 2021 se budou konat ve dnech 27. 1.,

24. 2., 31. 3., 28. 4., 29. 9., 27. 10. a 24. 11. 2021
od 16 do 19 hodin. 

Uskutečnění plánovaných setkání a slavnostních obřadů je závislé
na vývoji epidemiologické situace v ČR. 

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 pozor-
nosti, a předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-
mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany s dostatečným před-
stihem - 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.

Termín slavnostních obřadů v roce 2021:
19. 1., 23. 2., 20. 4., 15. 6., 21. 9. a 23. 11. 2021

Uskutečnění plánovaných obřadů je závislé na vývoji epidemio-
logické situace v ČR. 

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

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

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souhlasu.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ hůlkovým písmem

DATUM NAROZENÍ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

ZDRŽUJI SE NA ADRESE:

ČÍSLO TELEFONU:

✄

✄

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

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: hůlkovým písmem

DATUM NAROZENÍ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODIČŮ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

POZVÁNKU ZASLAT NA ADRESU:

KONTAKTNÍ TELEFON*

KONTAKTNÍ EMAIL*

✄

✄

*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 přít-
omen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném
rozhodnutí zúčastněných. Fotografie pořízené při jednotlivých slavnost-
ních obřadech úřad nezveřejňuje.Podpis 

Podpis rodiče
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Od 1. 1. 2021 vchází v platnost
novela zákona č. 254/2001 Sb,.
o vodách a o změně některých záko-
nů (dále jen „vodní zákon“). V jedné
části se novela týká i nakládání se
splaškovými vodami, a to v těch pří-
padech, kdy jsou odpadní vody
shromažďovány v  jímkách na
odpadní vody, tj. v žumpách. 

Připomeňme si, co je žumpa a co
septik. 
Žumpa a jak nakládat se splaško-
vými vodami v ní

Žumpa je nepropustná nádrž
(betonová, plastová) určená k zachy-
cování odpadních vod z domácností.
Při naplnění je nutné tyto vody
nechat vyvézt osobou oprávněnou
k této činnosti. Vyvezené množství
odpadních vod by mělo přiměřeně
odpovídat množství odebrané pitné

vody (zohlední se ale např. zalévání
vodou z kohoutku či odebírání vody
z vlastní studny). 

Žumpa není vodní dílo, pro shro-
mažďování odpadních vod není
zapotřebí povolení podle vodního
zákona, jedná se však o stavbu
a podléhá stavebnímu zákonu. 
Septik a jak nakládat se splaškový-
mi vodami v něm

Septik je nepropustná 2–3 komo-
rová nádrž na zachycování odpadních
vod z  domácností, kdy zároveň
dochází k jejich částečnému čištění
a usazování kalů. Předčištěná voda
vytéká přepadem buď do obecní
kanalizace případně přes čistírnu
odpadních vod apak většinou do vod-
ního toku či místního rybníku anebo
je prostřednictvím trativodu zasako-
vána do země (přes zemní filtr).

Pro vypouštění odpadních vod ze
septiku do vod povrchových nebo pod-
zemních je povinnost mít platné povo-
lení vodoprávního úřadu vydané po
roce 2002 a obnovované nejméně 1x
za 10 let. V povolení jsou mimo jiné
stanoveny nejvýše přípustné hodnoty
množství a koncentrace znečištění ve
vypouštěných vodách a jejich objem. 

Odpadní vody ze septiku vypouš-
těné do kanalizačního systému musí
splňovat předepsanou kvalitu, tj.
takovou, jaká je stanovena v Kanali-
začním řádu pro tu kterou kanalizaci
pro veřejnou potřebu. 

Rovněž je zapotřebí minimálně 1x
ročně vyvézt ze septiku kal a doporu-
čuje se 1–2x ročně septik vyvézt celý. 
Co tedy od 1. ledna 2021 platí? 

Ten, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajiš-

ťovat jejich zneškodňování odvozem
do čistírny odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí předlo-
žit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalen-
dářních let. Odvoz může provádět
pouze provozovatel čistírny odpad-
ních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona. Ten, kdo
provede odvoz, je povinen tomu, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodto-
kové jímce, vydat doklad, ze kterého
bude patrno jméno toho, kdo aku-
muluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, lokalizace jímky, množství
odvezených odpadních vod, datum
odvozu, název osoby, které odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpad-
ních vod, ve které budou odpadní
vody zneškodněny. 

Pozor na povinnost uchovávání dokladů o vyvážení odpadních vod 

Rozdáváme radost dál
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany na základě spolupráce s Plzeňským

deníkem nabídl domovům pro seniory ve slovanském obvodu donášku
Plzeňského deníku. Vždy jeden den v měsíci vychází v příloze speciální
strana, ze které se čtenáři
dozvědí informace o dění
ve slovanském obvodu.
V  ten den je možné
Plzeňský deník bezplatně
odebrat u vstupu do
budovy radnice v Kote-
rovské ulici a vstupu do
Polikliniky Slovany.
S nabídkou Plzeňského
deníku zdarma byly oslo-
veny všechny domovy
seniorů v obvodu a všech-
ny projevily zájem. „Už
11. listopadu proběhla
první roznáška výtisků,
kterými věříme, že podpo-
říme informovanost našich
seniorů a jejichž četba
poslouží k trénování jejich
paměti,“ doplňuje místo-
starostka Eva Trůková.

Zlatou svatbu (50 let manželství) oslavili 1. října 2020 manželé Karel
a Ivana Pulicarovi. 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.

Městský obvod podpořil sdruže-
ní občanů Exodus z.s. zakoupením
hrnků, které budou sloužit jako
propagační předmět slovanského
obvodu.

Sdružení občanů Exodus má za
sebou třicetiletou praxi v práci s lidmi
s postižením. Vsoučasné době posky-
tuje sociálně terapeutickou dílnu,
odlehčovací službu, sociální rehabili-
taci a centrum denních služeb. Slouží
osobám se zdravotním postižením
z celé ČR. Pro svou činnost si Exodus
vybudoval zázemí v Třemošné v tzn.
Domě Exodus, v rámci kterého pro-
vozuje i dvě chráněné dílny – kera-
mickou a digitalizační. S  výrobky
chráněné dílny se lze setkat nejen
v  jejich prodejně v  Tovární ulici
v Plzni, ale také na různých trzích či
jarmarcích. 

Samozřejmostí je komunikace
online, Exodus má aktivní faceboo-
kový profil a e-shop na svých webo-
vých stránkách, přes které si lze
objednat keramické výrobky či
domluvit převedení staré videoka-
zety do digitální podoby tak, abyste
si měli možnost připomenout vzácné
okamžiky. Trvalé zaměstnání je důle-
žité pro seberealizaci každého člo-
věka, tedy i pro handicapovaného,
jehož pracovní prostředí vyžaduje
speciální úpravy oproti běžně vyba-
venému. 

„Zakoupením ručně vyrobených
hrnků od sdružení Exodus jsme rádi
podpořili jejich smysluplnou činnost. Na
hrnky jsme si nechali zhotovit keramické
logo našeho městského obvodu, které
v dílně také umějí sami zpracovat,“
doplňuje místostarosta Jan Fluxa.

Obvod podpořil sdružení
občanů Exodus
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Upozornění na změnu při
nakládání s odpady 

V souvislosti se zprovozněním
sběrného dvora v ulici Na Bořích
byly ke dni 31. 10. 2020 ukončeny
smluvní provozy – zajištění služeb
sběrného dvora v  areálu firmy
BIOSYSTÉM s. r. o. (Lobezská
15a) a firmy Západočeské komu-
nální služky a. s. (Koterovská
522/168). 

Zde tedy nejsou od tohoto data
poskytovány služby v rámci Inte-
grovaného systému nakládání
s odpady v městě Plzni a tyto pro-
vozovny neslouží již k odkládání
odpadů od občanů, ale téměř
výhradně firemní klientele. OŽP

Na jaře by mohlo
být nové hřiště

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
připravuje obnovu dětského hřiště
v Šeříkové ulici. Návrh hřiště byl
svěřen spolku Pěstuj prostor, z. s.,
který má s řešením veřejných pro-
storů bohaté zkušenosti. V červenci
letošního roku se uskutečnilo setká-
ní s  občany, na kterém všechny
zúčastněné strany zjišťovaly potřeby
anáměty místních obyvatel. V říjnu
pak byl předložen hotový návrh dět-
ského hřiště. V  současné době
Městský obvod zajišťuje výběrové
řízení na zhotovitele 1. etapy stavby,
která by měla probíhat na jaře 2021.
Pokud vše dobře dopadne, od čer-
vence by mělo být nové dětské hřiště
hotové. 

Lidé odvedle
Interaktivní výstava v Hlavní

budově Západočeského muzea
nabízí nevšední pohled na život lidí
se zrakovým, sluchovým atělesným
postižením. Cílem této edukativní
výstavy je ukázat dětem idospělým,
jak vypadá svět lidí se zdravotním
hendikepem, jak je možné tato
postižení alespoň částečně kom-
penzovat, aže i handicapovaní lidé
prožívají stejně šťastné a zajímavé
okamžiky jako lidé zdraví. Návštěv-
níci výstavy se během své neobvyklé
cesty rovněž seznámí se zásadami
správné komunikace s hendikepo-
vanými lidmi adozví se, jak jim cit-
livě a přitom účinně nabídnout
pomoc. Vstup zdarma. 

Vyšívané s láskou
Lidová ornamentika Plzeňska

ve fotografii je umístěna v Náro-
dopisném muzeu Plzeňska. Pane-
lová výstava představuje tradiční
ornament z Plzně a širšího Plzeň-
ska, zachycený na starých nega-
tivech, fotografiích a současných
digitalizátech. Výstava si klade za
cíl přiblížit a představit veřejnosti
vyšívané ornamenty na oděvních
součástkách, jako byly pleny, vínky
aj., které jsou uloženy ve sbírkách
Národopisného muzea Plzeňska.
Vstup zdarma.

Krátce • Krátce • Krátce

Během čtyř zářijových dnů vyrost-
lo na školní zahradě 80. mateřské
školy v Úslavské ulici místo asfaltové
plochy nové víceúčelové hřiště. Díky
modernímu měkkému povrchu
Smartsoft je hřiště bezpečné, bez-

údržbové a navíc krásně barevné
a veselé. Po deštivém období se
nemusí paní učitelky obávat o zdraví
a bezpečnost dětí, protože na hřišti
nevznikají louže. Děti mohou na
herní ploše jezdit s odrážedly a kolo-

běžkami po vyznačených cestičkách,
přecházet či běhat přes vyvýšené
ostrůvky s číslicemi, prolézat dva
minitunely a využívat barevné gra-
fické prvky pro rozvoj svých pohy-
bových dovedností. 

80. mateřská škola má nové moderní hřiště

Příjemné předmikulášské překva-
pení přichystal Městský obvod Plzeň
2 - Slovany dětem z mateřských škol,
jejíchž je zřizovatelem. Zástupci slo-
vanského obvodu jim přivezli   sladké
mikulášské balíčky plné dobrot a další
drobné dárky, které klukům i děvča-
tům udělaly velikou radost. Děti
nečekaly, že dostanou dárečky dříve,
než jim je nadělí sám školkový Miku-
láš s čertem a andělem, kteří jsou kaž-
doročně tradičně napjatě očekáváni.
Dvojí nadílka byla tedy pro ně velmi
milým překvapením a zpestřením
předvánočního času.
Děti a jejich paní učitelky z 21. MŠ

Dvojí nadílka děti překvapila

Máme rádi dětský úsměv, proto
se letos vedení městského obvodu
rozhodlo potěšit mikulášskou nad-
ílkou všechny děti ze slovanských
mateřských školek. Koncem toho-
to týdne bylo dohromady rozve-
zeno 1065 balíčků celkem do 12
mateřských školek a božkovské
MŠ a ZŠ. V pátek dovezlo miku-
lášské balíčky pro děti ze 17. MŠ
sídlící na Čapkově náměstí osobně
vedení městského obvodu Plzeň 2
- Slovany, a to starosta Lumír
Aschenbrenner a místostarostové
Jan Fluxa, Eva Trůková a Roman
Andrlík.

Mikulášská nadílka 
do všech slovanských mateřinek
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placená inzerce

Ve výloze Galerie města Plzně je
možné zhlédnout videoprojekci,
která představuje ojedinělou sbírku
současného výtvarného umění
plzeňského regionu. Alespoň pro-
střednictvím záznamu, který je
k vidění i na webu městské galerie,
se zájemci mohou seznámit s výsta-
vou, jež připomíná, že od založení
Artotéky města Plzně uplynulo 25
let. Poté, až se otevřou galerie, bude

tato výstava spolu s výstavou Bilance
2020, kterou připravila Unie výtvar-
ných umělců Plzeň ke svému
30. výročí, zpřístupněna zdarma
veřejnosti.

„Naše město se už čtvrt století syste-
maticky věnuje sbírání děl umělců spo-
jených s plzeňským regionem. Původní
záměr sice byl náležitě evidovat a ucho-
vávat soubor uměleckých děl, které město
tehdy vlastnilo, záhy si však Artotéka
města Plzně dala další úkol – systematicky
vyhledávat a nakupovat umělecká díla,
jejichž tvůrci jsou spojeni s Plzní. Díky
tomu tak vznikl unikátní soubor, jenž

Plzeň přestavuje svou artotéku. Ze záznamu…

placená inzerce

vlastně mapuje umělecký vývoj vplzeň-
ském regionu. Artotéku pravidelně roz-
šiřujeme, například letos jsme zakoupili
umělecká díla Heleny Vendové, Karla
Syky, Jaroslava Šindeláře a Ladislava
Fládra,“ uvedl primátor města Plzně
Martin Baxa.

Náměstkyně primátora pro oblast
kultury, památkové péče a sociálních
věcí Eliška Bartáková, pod jejíž záštitou
se výstava 25 let Artotéky města Plzně
koná, připomněla, že v současné době
artotéka zahrnuje 237 výtvarných děl
v celkové hodnotě téměř 4,58 milionu
korun. „Na výstavě, která je v Galerii
města Plzně připravená, je k vidění jen
část naší artotéky – představuje repre-
zentativní výběr, vždyť v  městské
kolekci jsou zastoupeni nejvýznam-
nější umělci plzeňské oblasti, jako
například Jiří Patera, Miroslav Tázler,
představitelé plzeňské malířské školy
sedmdesátých a osmdesátých let
minulého století neboli Paterův krou-
žek a další,“ upozornila Eliška Bartá-
ková a dodala, že díla zastoupená
v Artotéce města Plzně jsou často
k vidění v magistrátních budovách.

Na dobu, kdy musejí být galerie
zavřené, připravili zhruba dvanácti-
minutovou videoprojekci, která je
k vidění za výlohou Galerie města
Plzně na náměstí Republiky a také na
jejím webu www.galerie-plzen.cz.
Divák se tak dozví, jaká díla jsou v naší
artotéce zastoupena a jména jejich
autorů. Výstavy 25 Artotéky města

Plzně a Bilance 2020 původně měly
v  prostorech Galerie města Plzně
a Galerie Jiřího Trnky trvat do konce
ledna roku příštího. Organizátoři uva-
žují, že budou prodlouženy, aby si je
lidé mohli po otevření galerií prohléd-
nout. Vstup na tyto výstavy bude pro
veřejnost zdarma.

Zmizelý svět kalamářů
Komentovaná prohlídka pro

veřejnost výstavy „Co je psáno, to
je dáno. Zmizelý svět kalamářů“ se
uskuteční ve čtvrtek 17. prosince
vNárodopisném muzeu Plzeňska. 

Výstava „Co je psáno, to je dáno.
Zmizelý svět kalamářů“ je společ-
ným projektem pracovníků náro-
dopisného oddělení Západočes-
kého muzea vPlzni a soukromého
sběratele Ing. Zdeňka Sluky. 

Sbírka Ing.Zdeňka Sluky je své-
ho druhu unikátním dokladem
vývoje kultury psaní ahistorických
proměn jednoho znejdůležitějších
předmětů ze souboru psacích
potřeb, kterým je kalamář. Výstavou
„Co je psáno, to je dáno“ návštěv-
níky provede Mgr. Tomáš Bern-
hardt, kurátor a spoluautor výstavy
spolu sIng.Zdeňkem Slukou, který
pohovoří o své soukromé sbírce,
vystavených exemplářích a součas-
ně s tím také osvé sběratelské vášni. 

Krátce • Krátce • Krátce
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Plzeň spustila svůj oficiální
informační web o koronaviru.
Občanům v přehledné a intuitivní
formě poskytuje základní infor-
mace, souhrn platných opatření,
odkazy na nejdůležitější kontakty
i praktické rady. Adresa webu je:
https://koronavirus.plzen.eu/.
Lidé se na něj dostanou i z ofici-
álních stránek webu města
www.plzen.eu kliknutím na čer-
vený box v pravé spodní části stra-
ny, stejnou cestou se k  webu
připojí i ze stránek městských
obvodů a Bezpečné Plzně.

„V posledních týdnech jsme cítili, že
musíme občanům nabídnout k tématu
koronaviru v Plzni přehlednější zdroj

informací. Zásadně totiž narostl obsah
a stále roste počet různých platných či
upravovaných a aktualizovaných
vládních opatření, odkazů a podobně,
v nichž se člověk ztrácí. Potřebovali
jsme řešení, jak Plzeňana nezahltit
desítkami odkazů, ale naopak, jak mu
hledání informací usnadnit. A to se
podařilo,“ uvedl primátor města
Plzně Martin Baxa.

V  souvislosti s  novým webem
město zřídilo i e-mailovou adresu
koronavirus@plzen.eu, kam lidé
mohou posílat své dotazy, na něž
nenajdou odpovědi na „covid strán-
kách“ Plzně.

Oficiální informační web Plzně
ke koronaviru vychází z manuálu
jednotného vizuálního stylu zápa-
dočeské metropole, pracuje se
základními barvami zelené a žluté,
dodržuje font písma. Jeho struktura

je jednoduchá a přehledná. Z hlavní
stránky vedou klíčové odkazy do

sekcí: Nabízím pomoc, Potřebuji
pomoc, Jsem nemocný, Mám dotaz.
Lidé najdou i odkazy na sekce Úřa-
dy a instituce, Aktuality z Plzně,
Opatření pro ČR, Nejčastěji kladné
dotazy a další. Samozřejmostí jsou
možnosti prokliku na stránky
různých institucí, jakou jsou Minis-
terstvo zdravotnictví České repu-
bliky, Krajská hygienické stanice
Plzeňského kraje a další. 

Informační web o koronaviru má i Plzeň

Pomoc pro Hospic sv. Lazara
Hospic sv. Lazara v Plzni na Slovanech požádal o navýšení dotace nákladů souvisejících s posky-

továním služeb lůžkové hospicové a paliativní péče o 200 tisíc korun. V letošním roce poskytl
Plzeňský kraj tomuto hospici dotaci ve výši jeden milion korun. 

„Vzhledem k situaci, ke které došlo v souvislosti s onemocněním Covid-19, žádá hospic Plzeňský kraj
o navýšení dotace. Hospic musel na určitou dobu omezit provoz a přišel také o některé dárce z řad právnických
osob. Rada odsouhlasila navýšení dotace na celkovou částku 1,2 milionu korun,“ sdělila hejtmanka Plzeň-
ského kraje Ilona Mauritzová. 
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