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Město a TOTEM pomáhají seniorům s očkováním
O pomoc lze zavolat na číslo 374 780 960, fungují i kontaktní místa
v jednotlivých obvodech
V Plzni funguje nejen telefonní
centrum, v němž dobrovolníci
vyplní spolu s volajícím seniorem
registrační formulář, ale i kontaktní
místa, která mohou senioři po telefonické dohodě osobně navštívit.
Plzeň spolu s Mezigeneračním
a dobrovolnickým centrem TOTEM,
z.s., spustila 18. ledna vlastní systém
pomoci seniorům s registrací na
očkování proti onemocnění covid19. Město zřídilo telefonní centrum,
v němž jsou na čísle 374 780 960 připraveni pracovníci a dobrovolníci
spolu s volajícím seniorem vyplnit
registrační formulář. Telefonní centrum funguje jako ústředna až s pěti

Očkování proti covid-19 je dobrovolné a hrazené ze zdravotního pojištění. Seniorům z Plzně
pomohou na čísle 374 780 960
a seniorům z jiných částí Plzeňského kraje na čísle 374 721 689.
přístroji dle potřeby a aktuálního
zájmu. Na nich proškolení pracovníci
a dobrovolníci přijímají a vyřizují
hovory seniorů. Lidé mohou telefonovat každý den od pondělí do pátku, v čase od 9 do 15 hodin. Pokud
senior nechce vyplňovat formulář
přes telefon, dojde za ním dobrovolník domů.

Podle Vlasty Faiferlíkové, ředitelky
organizace TOTEM, jsou v provozu
i kontaktní místa, kam si mobilní
senioři po dohodě termínu na telefonním centru mohou dojít osobně
a vyškolení pracovníci a dobrovolníci
jim pomohou s registrací. Kontaktní
místa jsou přímo v Bolevci v TOTEMu nebo v jednotlivých plzeňských
obvodech.
Senior může také na telefonním čísle
374 780 960 požádat o asistenci a dobrovolník z TOTEMu ho doprovodí
přímo do očkovacího centra.V případě
potřeby pomohou i hendikepovaným
osobám, které žijí osamoceně a nemohou využít například pomoc rodiny.

Soutěžili ,,o nejdelší třídní papírový řetěz“
Na začátku prosince byla vyhlášena v 17. mateřské školce na Čapkově náměstí soutěž, která nesla
název ,,O NEJDELŠÍ TŘÍDNÍ
PAPÍROVÝ ŘETĚZ“. Děti, kterým pomáhali rodiče a sourozenci,
tvořily krásné papírové řetězy, které
po celý týden nosily do školky, kde je
spojovaly do jednoho dlouhého
řetězu. Silnou motivací pro ně bylo
nejen to, že řetěz přeměří při své
návštěvě sám čert za asistence
Mikuláše i anděla, ale i sladká odměna pro třídu, která soutěž vyhraje.
Všechno vyvrcholilo v pátek
4. 12. 2020 na zahradě školky, kde
se řetězy všech tříd natáhly a přeměřily. Předtím než se všechny děti
a paní učitelky dozvěděly výsledky
přečtené Mikulášem, k nám zavítala
návštěva z MO Plzeň 2 - Slovany
i s panem starostou Ing. Lumírem
Aschenbrennerem, která přinesla
dětem dárečky, za což jim moc děkujeme.
Po odchodu této návštěvy pak
samotný Mikuláš vyhlásil vítěze.
Jako první se umístila třída nejmenších Sluníček. Druhou pozici obsa-

dila třída Kočiček. O třetí bronzovou
příčku se dělily třídy nejstarších
Krtečků a Medvídků. Poslední místo
patřilo třídě Broučků. Vítězná třída
od čerta dostala dort ve tvaru čertí
hlavy. Ostatní zúčastněné třídy také
neodešly s prázdnou. Každý dostal
sladkost z čertí krabice. Po přeměření

a sečtení jednotlivých řetězů vyrobených dětmi ze všech tříd, byla délka neuvěřitelných 1 089 m.
Myslíme si, že soutěž se moc
povedla. Děkujeme všem dětem,
jejich rodičům a sourozencům za
účast, moc si toho vážíme.
Kolektiv 17. mateřské školy
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Slovo
úvodem
Vážení spoluobčané, už celý
měsíc se nacházíme v novém roce
2021 a zřejmě
málokdo z nás předpokládal, že
bude takový, jaký právě v tuto
chvíli je. Přesto vám chci ještě jednou popřát v jeho průběhu hlavně
hodně zdraví a osobní pohody.
Jak jste si jistě i v minulosti
všimli, vždy jsem se snažil poskytovat vám prostřednictvím tohoto
„Úvodníku“ našeho Zpravodaje
hlavně pozitivní informace.
V tomto trendu chci pokračovat
i letos. Mám tady hned dvě příjemné záležitosti. Tou první je,
že náš obvod vyčlenil na letošní grantový program celkem
1 850 000,- korun. Doufám, že se
situace kolem pandemie coronaviru natolik zlepší, že budeme
moci opět žít a bavit se bez jakýchkoliv omezení. Je to důležité
i pro ty, kteří náš grant získají, aby
mohli uskutečnit všechny své plánované akce a cíle.
Druhou velmi pozitivní informací je prodloužení smlouvy se
společností ŠKODA TRANSPORTATION a. s., která se
týká areálu Škoda sport park.
Areál je opravdu hojně navštěvován občany nejenom našeho
obvodu, a proto je důležité udržovat ho v dobrém technickém
i estetickém stavu. To se však
pochopitelně neobejde bez sponzorů.Tím pro nás nejdůležitějším
je právě ŠKODA TRANSPORTATION.
Tato společnost je již od roku
2004 naším významným a váženým partnerem. I přes nepříznivou
ekonomickou situaci je navíc
původní ﬁnanční částka z minulých
letos navýšena o 5.000,- Kč, a to
na 375.000,- Kč + DPH. Děkujeme!
Lumír Aschenbrenner
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany

Lumír Aschenbrenner
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

Jednání ZMO dne 19. 1. 2021
ZMO přijalo celkem 5 usnesení, z nichž vybírám:
■ schválilo plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany
v roce 2021;
■ vzalo na vědomí informativní zprávy:
• Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2020, včetně
investic v budovách MŠ;
• Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2021;
• Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2020
až 01/2021;
• Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2020
až 01/2021;

Sportovně relaxační areál nabízí nové zázemí
Před závěrem loňského roku byla
dokončena a zkolaudována stavba
objektu technického zázemí pro
sportovně relaxační areál na Božkovském ostrově v Plzni. V přízemí jsou
umístěny veřejné toalety a garáž pro

techniku na údržbu areálu. V prvním
patře budovy je umístěna zasedací
místnost s jednacími stoly, židlemi,
se samostatným sociálním zařízením,
kuchyňskou linkou a připravuje se
napojení k internetové síti.

Celkové uspořádání tohoto nebytového prostoru s výhledem do areálu
ostrova a na koryto řeky Úslavy, dává
předpoklad využití na akce různého
společenského charakteru s kapacitou max. 20 osob. Užívání prostor
zasedací místnosti je zpoplatněno
částkou 300,- Kč + DPH/hod. s tím,
že každý uživatel bude mít cca 30
minut před a po akci na přípravu
a úklid. V prvním patře objektu je
dále zázemí pro správce areálu a další
nebytový prostor, který lze využít jako
zázemí při pořádání akcí v areálu či
jako příležitostnou šatnu při pořádání
různých kulturních a sportovních
akcích. Pronájem tohoto nebytového
prostoru je zpoplatněn částkou
150,- Kč + DPH /hodin.
Zájemci o pronájem těchto nově
vybudovaných prostor se mohou pro

další informace a případné dojednání
podmínek užívání obrátit na pracovnici ÚMO Plzeň 2 - Slovany paní
Hanu Strnadovou – tel.: 378 036 217,
nebo písemně na e-mailové adrese:
strnadova@plzen.eu .

Nové parkoviště pro potřeby hasičů

V závěru loňského roku se obyvatelé Hradiště dočkali nové komunikace v ulici Na Rychtě. V průběhu stavby nás v říjnu oslovili zástupci
SDH Hradiště se žádostí o vybudování parkovacích stání pro potřeby
hasičského sboru, která nebyla v rámci stavby řešena. Po vyhledání
vhodného místa a úpravě projektu stavby byla uzavřena dohoda o realizaci
parkovacích stání s investorem stavby – odborem investic Magistrátu
města Plzně. O zvýšené náklady se rovným dílem podělily město, náš
slovanský obvod a dodavatelská firma Robstav k.s. Vladimír Černý,
odbor majetku, investic a rozvoje

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.
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Zprávy z jednání Rady
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 15. 12. 2020
RMO přijala celkem 17 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila
a) cenu nájmu v objektu technického zázemí relaxačně odpočinkového areálu Božkovský
ostrov v Plzni, od 1. 1. 2021:
• kancelář č. 2 ve výši
150 Kč/hod. + DPH
• zasedací místnost ve výši
300 Kč/hod. + DPH
b) provozní řád a vzorovou rámcovou nájemní smlouvu na pronájem kanceláře č. 2 a zasedací
místnosti v tomto objektu;
■ schválila Smlouvu o propagaci
obchodní ﬁrmy se ŠKODA
TRANSPORTATION a. s., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Emila
Škody 2922/1, PSČ 301 00, IČ: 626

23 753, v areálu
Š K O D A
SPORT PARK
v Plzni, od 1. 1.
2021 do 31. 12.
2021;
■
souhlasila
s upraveným návrhem Správy
PhDr. Jan Fluxa,
veřejného statku
místostarosta
města Plzně na
MO Plzeň 2 - Slovany
změnu organizace dopravy v oblasti ulic Slovanská –
Habrová – Květná – Malostranská
zjednosměrněním ulice Pod Homolkou v úseku Malostranská – Příkrá;
■ jmenovala s účinností od 1. 1. 2021
JUDr.Martinu Žabkovou do funkce
vedoucí Odboru organizačního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany;

Jednání RMO
dne 19. 1. 2021
RMO přijala
celkem 12 usnesení, z nichž
vybírám:
■ schválila plán
kontrol 12 mateřských škol –
Roman Andrlík,
příspěvkových
místostarosta
organizací, pro
MO Plzeň 2 - Slovany
které Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
vykonává funkci zřizovatele, na rok
2021;
■ schválila vyhlášení dotačních programů v roce 2021 v těchto oblastech:
• Dotační program pro sociální
oblast
• Dotační program pro oblast

výchovy, vzdělávání a kultury
•Dotační program pro oblast
životního prostředí
•Dotační program pro oblast
bezpečnosti
Eva Trůková,
•Dotační promístostarostka
gram pro oblast
MO Plzeň 2 - Slovany
sportu
■ schválila „Pravidla pro prodej
a výdej vstupenek starobním důchodcům do divadel, na kulturní akce
a sportovní zápasy“;
■ schválila „Pravidla pro pořádání
zájezdů pro důchodce s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 - Slovany“;

Pomoc seniorům s registrací na očkování
Město Plzeň s městskými obvody
a Mezigeneračním a dobrovolnickým
centrem TOTEM, z.s. nabízí seniorům nad 80 let pomoc s registrací na
očkování proti COVID-19.

S registrací pomohou telefonicky
vždy od pondělí do pátku od 9:00 do
15:00 hodin na telefonních číslech:
Jste-li z Plzně: 374 780 960
Bydlíte-li mimo Plzeň: 374 721 689

„Pokud se ostýcháte sdělovat údaje
telefonicky, můžete též přijít osobně na
úřad Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na Koterovskou ulici 83 a registraci s Vámi provede pověřený

pracovník,“ sdělil starosta MO Plzeň
2 Slovany Lumír Aschenbrenner.
Úřední hodiny MO Plzeň Slovany:
V pondělí od 8:00 do 13:00 hodin
Ve středu od 12:00 do 17:00 hodin
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Paní Markétě Šteifové z Plzně je devadesát let
a s očkováním proti covid-19 ani chvíli neváhala
Devadesátiletá Plzeňanka Markéta Šteifová ani chvíli nepochybovala, zda se nechat očkovat proti
onemocnění covid-19. Do Fakultní nemocnice Plzeň se pro první
dávku spolu s manželem, jenž
v lednu oslavil 94. narozeniny,
vypravila hned v prvních dnech po
zahájení očkování. Bez obav a s velkou nadějí.
Koronavirová krize přinesla pro
celou společnost omezení, která
trvají už skoro celý rok. Jak jste tento čas trávili vy s manželem?
Ono to stáří vás omezuje tak jako
tak. Snažili jsme se chodit na procházky, abychom nějakým způsobem
zaměstnali tělo. Máme tu výhodu, že
bydlíme na Košutce, takže máme přírodu blízko. A pokud jsme byli doma,
věnovali jsme se četbě, sledovali jsme
dění kolem nás, a to nejen zprávy, ale
i třeba novinky ze světa vědy a techniky. Ale snažili jsme se zaměstnat
i jinak, protože to období bylo dlouhé,
a tak například manžel opravoval
poškozené a odložené věci.Takže tak
nějak nám ubíhal čas, společně zvládneme skoro vše!
Rozmýšlela jste se dlouho, zda se
nechat očkovat?
Pracovala jsem celý svůj profesní
život jako dokumentaristka v plzeňské fakultní nemocnici, takže vlastně
díky své profesi si myslím, že naše
zdravotnictví je dobré a umí pomoci.
Pro mě je očkování proti nemoci
covid-19 teď jedinou možností, jak
si udržet zdraví a sílu do dalšího živo-

Manželé Markéta a Evžen Šteifovi se nechali očkovat proti onemocnění covid-19 hned v prvních dnech po zahájení
registrace pro seniory starší 80 let. Věří, že díky očkování si zase budou moci užívat života.
Foto: Milan Říský
ta. Pomůže nám k rovnováze a návratu do normálu. Nevěřím totiž, že nás
tato nemoc opustí úplně, a nevíme,
co nás dalšího ještě čeká. Doufám, že
ubyde i těch, kteří jsou proti očkování.
My s manželem jsme se nechávali
očkovat i proti běžné chřipce, vždycky se nám to vyplatilo. Mohu říci, že
jsme vždy chřipkovým obdobím pro-

šli dobře a bez nějakých potíží.
Doufáme, že teď to bude také
tak. Jsme rádi, že se nějaké
světýlko na konci tunelu
objevilo. Snad i díky
očkování budeme co
nejvíce soběstační
a budeme si užívat
zbytek života.

Manželé Markéta a Evžen Šteifovi rádi chodí
na procházky do přírody. Foto: archiv rodiny

Co máte v plánu po očkování?
Doufám, že se uvidíme s rodinou,
to je něco, co hodně postrádáme. Byli
jsme v kontaktu prostřednictvím telefonů, ale těmi si podle mě lidé jen tak
předávají nějaká sdělení, ale nevedou
spolu hovory. Takže se těšíme na
rodinná setkání.

Evžen a Markéta Šteifovi jsou na fotograﬁi zachyceni třetí lednový týden v okamžiku, kdy dorazili na očkování proti
nemoci covid-19 do Fakultní nemocnice Plzeň na Borech.
Foto: Eva Barborková

Jak jste očkování proti covid-19
snášeli?
Řekla bych, že velmi dobře. Ani
u mě, ani u manžela se neprojevily
žádné vedlejší účinky, očkování tak
u nás proběhlo zcela bez reakce. Pocítili jsme zároveň velkou úlevu a naději, že nás virus neporazí. Tak trochu
se cítíme odměněni za to, že jsme
dodržovali všechna opatření a nenakazili se.
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Schválený rozpočet MO P2 - Slovany na rok 2021
Provozní příjmy

Provozní výdaje

Daňové

3 065

Běžné výdaje:

109 062

Správní poplatky

1 160

mzdové výdaje

40 744

600

povinné pojistné

13 953

1 300

nákup materiálu

2 922

nákup vody, paliv, energie

2 913

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Ostatní poplatky a odvody

5

nákup služeb
opravy a udržování
Nedaňové
Příjmy z vlastní činnosti

6 459
250

41 870
5 210

ostatní nákupy

934

výdaje související s neinvest. nákupy

511

Příjmy z pronájmu majetku

2 545

kolky, daně, poplatky

Příjmy z pronájmu majetku – SVS

3 500

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím:

5
12 424

Sankční platby

163

2. MŠ

512

Příjmy z úroků

1

5. MŠ

940

17. MŠ

917

21. MŠ

740

23. MŠ

857

25. MŠ

860

31. MŠ

1 472

37. MŠ

526

38. MŠ

811

Provozní přijaté dotace

0

Financování +/- vlastní zdroje
Převody MMPxMO (+)

120 894

51. MŠ

993

Převody MOxMMP (-)

-4 621

80. MŠ

800

2 157

89. MŠ

1 070

jesle

1 926

Provozní transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům:

1 398

Provozní transfery obyvatelstvu:

1 593

Ostatní provozní výdaje

1 320

Použití vlastních fondů (+)
– fond rezerv a rozvoje
– fond sociální
Tvorba vlastních fondů (-)
– fond rezerv a rozvoje
– fond sociální

0
2 157
-2 157
0
-2 157

Kapitálové výdaje:

0

Investice stavební

0

Celkový objem příjmů SR MO P2 - Slovany pro rok 2021

9 524

Celkový objem výdajů SR MO P2 - Slovany pro rok 2021

125 797

Investice nestavební

0

Financování SR MO P2 - Slovany pro rok 2021

116 273

Investiční transfery jiným org. a veř. rozp.

0
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Nesnadnou dobu škola při FN Plzeň v Brojově ulici zvládá
Současné období je pro všechny
vzdělávací zařízení výjimečné. Nejinak to platí pro pracoviště Základní
školy a Mateřské školy při Fakultní
nemocnici Plzeň v Brojově ulici na
Slovanech. Zdálo se, že tomuto speciálnímu školskému zařízení se distanční výuka zavedená pro základní
školy od 14. října loňského roku
vyhne.
„Z rozhodnutí vlády jsme nakonec
i my začali od 2. listopadu s on-line
výukou. Na přípravy moc času nebylo,
nicméně jsme přechod zvládli solidně.
Důkazem je fakt, že se nám děti přihlašovaly do výuky ještě dříve, než jednotlivé hodiny měly začínat. Rovněž
od rodičů jsme zaznamenali pozitivní
ohlasy,“ hodnotí období distanční
výuky úseková vedoucí Mgr. Milomíra Baťková.
Všechny těší, že období tzv. druhé
vlny pandemie Covidu změnilo
i pohled většiny veřejnosti a rodičů
na roli učitelů a dalších pedagogických pracovníků. „Často jsme s kolegyněmi slýchávaly názor, že učitelé jsou
doma a berou peníze za nic. Samotní
rodiče se na vlastní kůži přesvědčili, že
není vůbec snadné se učit a pracovat
s jedním nebo dvěma dětmi a naši práci
začali více respektovat,“ dodává učitelka Blažena Trykarová.
Prakticky všichni pak přivítali
návrat k prezenční výuce. „Zejména
v nižších ročnících je to pro žáky, ale
i učitele, účinnější. Nejvíce se to projevuje při psaní a čtení,“ dodává M.
Baťková.
V době již navrácené prezenční
výuky se toto ojedinělé zařízení v celé
České republice připravuje rovněž
i na následující školní rok. Zařízení
školy v Brojově ulici proto chystá na
březen tradiční Dny otevřených dveří.
„Proběhnou u nás 1. a 3. března,
vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Rodiče
s dítětem mohou naši školu navštívit po
předchozí telefonické domluvě individuálně i v jiném termínu. Vše další
naleznou i na stránkách www.skolapri-fn-plzen.cz,“ zve M. Baťková.
(pap)

Velmi oblíbené mezi dětmi jsou rukodělné dílny a výtvarná činnost.

Informace pro žadatele o dotace
Usnesením Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 4/2021 ze
dne 19. 1. 2021 bylo schváleno vyhlášení dotačních programů v roce 2021
pro oblast sociální, oblast výchovy, vzdělávání a kultury, oblast bezpečnosti,
oblast životního prostředí a oblast sportu.
Úplné znění vyhlášených dotačních programů včetně formuláře žádosti
najdete na http://umo2.plzen.eu/ (granty a dotace) nebo je k dispozici
na adrese ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, odbor
ekonomický a poplatkový, č. dveří 204, II. patro.
Termín pro odevzdání žádostí je od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021.
Žádosti o dotace na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů (tzv. individuální dotace), lze podat na příslušném formuláři během
roku 2021 i mimo výše uvedený termín.

Foto Hana Přibylová

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

– od 15. 4. – 3. 5. 2021

II. fáze: Sběr přihlášek

– od 4. 5. – 5. 5. 2021

III. fáze: Přijímací řízení

– od 6. 5. – 31. 5. 2021

Informace k zápisům na školní rok 2021/2022 budou zveřejněny
začátkem března 2021 s ohledem na aktuální epidemiologický
stav a opatření MŠMT v této věci na internetových stránkách
www.mszapis.plzen-edu.cz.
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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:
■ „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 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 pozornosti, a předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň
Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznámena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit
občanský průkaz a oddací list manželů.

✄

✄

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

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

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2021:
20. 4., 15. 6., 21. 9. a 23. 11. 2021
Uskutečnění plánovaných obřadů je závislé na vývoji epidemiologické 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 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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Divadlo J. K. Tyla na začátku roku 2021
Na podzim minulého roku zapříčinila zhoršující se epidemiologická
situace již druhé celorepublikové
uzavření divadel. V Plzni k tomu
došlo konkrétně 12. října 2020, ještě
o týden dříve byla zakázána všechna
operní a muzikálová představení.
Během dlouhých týdnů, kdy herci
nemohli před své diváky, připravilo
pro ně Divadlo J. K.Tyla celou řadu
on-line pořadů, koncertů i vysílání
celých her. Připomeňme například
jedinečné čtení Čapkovy hry Bílá
nemoc přímo z domovů jednotlivých
herců, natočení Vánoční hry z pera
ostravského autora Tomáše Vůjtka,
40dílnou sérii pro fanoušky muzikálu MuzTV či cyklus koncertů
v podání souboru opery a jejího
orchestru, který je stále ke zhlédnutí
na YouTube kanálu divadla.

Kontroly pejskařů
přinášejí první
výsledky
Pravidelné a důsledné kontroly
pejskařů v Plzni na Slovanech přinášejí své ovoce. Psích exkrementů
na obvodě výrazně ubylo. Svědčí
o tom poslední akce, která proběhla
koncem loňského roku na Petrohradě, který bývá v tomto směru
nejvíce postiženou oblastí.
„Na žádost tamních občanů provádíme kontroly častěji. Když jsme
tam s městskými strážníky byli v prosinci, byli jsme mile překvapeni.
Výrazně se tam zlepšila čistota na
chodnících i v trávnících. K ideálu to
má ještě samozřejmě daleko, ale
pokrok je viditelný. Kéž by tento trend
pokračoval dál,“ přeje si místostarosta Roman Andrlík, který se kontrol s městskými strážníky ze
Slovan pravidelně zúčastňuje.
„Všem pejskařům, kteří po svých
čtyřnohých kamarádech uklízejí, moc
děkujeme. Těm, co tak stále nečiní,
vzkazuji, že je postih nemine. Slovany si znečišťovat nenecháme. Kontroly v rámci celého obvodu budou
pokračovat dál, rozhodně v tom nepolevíme,“ ujišťuje místostarosta, který je sám velkým milovníkem psů.
„Celý život jsem nějakého měl,
momentálně máme doma čivavu,
takže vím, o čem to je. Nedokáži si
představit, že bych jen tak nečině přihlížel, jak můj pes vykonává někde
potřebu a pak ji tam nechal bez
povšimnutí ležet... Čistota v okolí,
kde žijeme, by přece měla být samozřejmostí pro každého z nás,“ dodává
Roman Andrlík.

S novým rokem se divadlo bude
opět více věnovat vlastnímu zkoušení, přestože zatím není jasné, kdy
budou moci divadla otevřít.
„Nemůžeme se dočkat, až budeme
moci opět přivítat naše milované
diváky. Chceme být připraveni a po
zlepšení stávající situace být schopni
co nejdříve obnovit náš obvyklý provoz. Vedle toho, že zkoušíme náš stávající repertoár, připravujeme
i premiéry nové,“ vysvětluje ředitel
divadla Martin Otava.
Po otevření divadel se tak diváci
mohou těšit například na jeden
z nejslavnějších klasických muzikálů My Fair Lady, operní lahůdku
Janáčkovu Věc Makropulos podle
známé hry Karla Čapka, obnovenou premiéru klasického baletu
Šípková Růženka, citlivé rodinné
drama Králičí nora s Martinem
Stránským, nezaměnitelné Hrabalovy Postřižiny nebo na méně známou, ale vynikající komedii Špa-

Na fotograﬁi je Jana Ondrušková v činohře Postřižiny.
nělská muška. Aktuální situaci
zapříčiněnou koronavirovou krizí
se přizpůsobí i nová strategie předprodeje vstupenek.
„Doba předprodeje vstupenek se
zkrátí, abychom si neblokovali příliš
dlouhé časové úseky a byli schopni při

Foto: Martina Root.

opětovném výpadku snáze najít
náhradní termíny pro neodehraná
představení. Pro podzim 2021 chystáme zvýhodněné předplatitelské
balíčky, které by měly abonentům částečně nahradit zrušené předplatné,“
dodal Martin Otava.
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Dobrovolní hasiči z Božkova převzali nový vůz
Starosta MO Plzeň 2 - Slovany Lumír Aschenbrenner a místostarostka Eva Trůková předali ve čtvrtek 14. ledna 2021 dobrovolným hasičům
v Plzni Božkově nový vůz, který rozšíří jejich vozový park.
„Dobrovolní hasiči dělají záslužnou a náročnou práci, pro kterou potřebují adekvátní vybavení. Nový automobil VW Transporter 6.1 Kombi nahradí starší model,
který byl v provozu již od roku 1997. Městský obvod na koupi nového vozu a jeho následnou úpravu vynaložil necelých 1,2 milionu Kč,“ sdělil starosta městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany Lumír Aschenbrenner.
Nový vůz VW Transporter 6.1 Kombi TDI 4Motion DR bude prioritně sloužit jako dopravní automobil výjezdové jednotce pro dopravu členů
a materiálu při řešení mimořádných událostí a při běžné činnosti jednotky, zároveň bude využíván i členy sboru při výcviku dorostu a mládeže.
Vozidlo je vybaveno pro provoz na nezpevněných cestách a lehkém terénu, disponuje devíti sedadly včetně řidiče a v případě potřeby je možno za
vozidlo připojit přívěs do celkové hmotnosti 2 500 kg.

Foto: Božkov

Provoz sběrného dvoru
na odpad v ulici Na Bořích

Masopust v Božkově
pochová basu

Opětovně upozorňujeme, že byly ukončeny služby sběrných dvorů zajišťované
u smluvních partnerů (tj. SD v lokalitě Lobezská 15A a Koterovská 522/168).
Aktuálně mohou občané odkládat svůj komunální odpad v souladu s městskou
vyhláškou v našem obvodě pouze ve sběrném dvoře v ulici Na Bořích.
Provoz SD Na Bořích je zajišťován po celý týden, každý den s polední přestávkou (provozní doba je stejná jako u ostatních sběrných dvorů v Plzni provozovaných společností Čistá Plzeň), liší se jen v letním a zimním období.
Konkrétní otvírací dobu shrnuje následující tabulka:
1. 4.–31. 10
Pondělí 09.00–12.00 13.00–18.00
Úterý
09.00–12.00 13.00–18.00
Středa
09.00–12.00 13.00–18.00
Čtvrtek 09.00–12.00 13.00–18.00
Pátek
09.00–12.00 13.00–18.00
Sobota 09.00–12.00 13.00–18.00
Neděle 09.00–12.00 13.00–18.00

1. 11.–31. 3.
09.00–12.00 13.00–16.00
09.00–12.00 13.00–16.00
09.00–12.00 13.00–16.00
09.00–12.00 13.00–16.00
09.00–12.00 13.00–16.00
09.00–12.00 13.00–16.00
09.00–12.00 13.00–16.00

Ve dnech svátků uznaných státem 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. Věříme, že občané budou služeb tohoto sběrného dvora (ten je
prakticky nejmodernějším, ze sítě sběrných dvorů v Plzni) ve velké míře
využívat, čímž přispějí k omezení výskytu černých skládek.
Jan Vajz, OŽP

Se zimou jsme se vloni v Božkově rozloučili v bujarém veselí masopustního
průvodu pořádaného žáky božkovské školy. Na tuto akci se děti dlouhodobě
připravovaly – seznámení s historií, zvyky a tradicemi, vyrobily masky z papíru
a různorodá chřestidla. Ve školní kuchyňce jsme upekli koblihy.
Masopustní průvod vyrazil od školy směrem na Božkovskou náves a dále
Okružní ulicí. Průvod se zastavoval na různých místech a také u místních
obyvatel, tam se masky předvedly a děti zazpívaly písničku. Odměnou jim
bylo spousta sladkostí. Závěrečná zastávka byla v naší pekárně, kde masky
obdržely čerstvě upečený chléb a navrch ještě dalamánky.
V letošním roce bychom rádi masopustní tradici rozšířili o rituál pochování
basy. Tak nám všichni držte palce, ať nám to tato zvláštní doba dovolí.
Martina Vrtělová, vychovatelka
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Před 23. MŠ Topolová 3 už nebudou šlapat do bláta
Koncem roku
2020 proběhla rekonstrukce příjezdové komunikace ke kuchyni
v 23. MŠ Topolová 3. Tato komunikace se nachází v areálu zahrady této
mateřské školy a za přibližně 50 let
provozu byla již v havarijním stavu.
Nová komunikace je zhotovena
z vegetačních dlaždic, které umožňují vsak dešťové vody do podloží.
Tím dochází k lepšímu hospodaření
s dešťovou vodou, která neodtéká
do kanalizace.
V rámci této akce bylo rovněž
vyhověno požadavkům klientů
mateřské školy a bylo vystavěno
uzamykatelné stání pro kola a koloběžky. Náklady na tuto komunikaci
činily celkem 0,438 mil. Kč. Spolu
s výměnou kompletního oplocení
zahrady této mateřské školy v létě
roku 2020 to jistě přispělo k většímu
komfortu užívání zahrady a prostor
kolem mateřské školy.
Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v Plzni na Slovanech.
Velkou výhodou je vlastní zahrada, která je využívána větší část roku.
Také blízkost Homolky umožňuje
dětem trávit pobyty venku uprostřed přírody.

Jaro, léto, podzim, zima očima dětí
Děti z 51. mateřské školy vytvořily zajímavou výstavu na téma Jaro, léto,
podzim, zima očima dětí. Práce byly vystaveny v prvním patře radnice
města Plzně na náměstí Republiky.
„Práce na téma čtyř ročních období jsou překrásné, dětem se opravdu povedly.
Kreativně strávený čas je v dnešní náročné době pro děti velmi důležitý,“ ocenila
místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany Eva Trůková.

„Rozhodla jsem se s dětmi více se zaměřit na výtvarně pracovní činnosti,
neboť v současném období nelze realizovat pohybové aktivity jako je bruslení
nebo plavání,“ řekla ředitelka 51. mateřské školy Mgr. Blanka Linhartová
a dodala: „Mrzí nás samozřejmě, že se na výstavu nemohla podívat široká
veřejnost, proto jsme alespoň pro rodiče dětí pořídili videozáznam a fotodokumentaci, aby viděli, jak se dětem práce povedly.“
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Významný Mokřad na Černickém potoce
V souvislosti s přípravou rekonstrukce a zdvojkolejněním železniční
trati z Plzně do Nepomuka dochází
k plánování stavby v těsné blízkosti
registrovaného významného krajinného prvku „Mokřad na Černickém
potoce“, který katastrálně spadá pod
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany.
Jedná se o cennou plochu z krajinářského i botanického hlediska.
Málokdo ví, že se jedná sice
o malou, ale jedinečnou lokalitu
v Plzni a okolí z důvodu výskytu
orchideje prstnatce májového.
V době květu lze napočítat i 160 kvetoucích jedinců. Pozorovány byly
také další druhy mokřadních rostlin
(rdesno hadí kořen, kozlík dvoudomý, řeřišnice hořká, kohoutek luční,
pcháč zelinný, blatouch bahenní,
hrachor luční, tužebník jilmový).
Prstnatce se často nacházejí na
vlhkých lukách, zpravidla obklopených porosty a remízy, avšak tyto

plochy bez obhospodařování postupně zarůstají. Pro zachování naší cenné lokality je nutné pravidelné
kosení, které je hrazeno z dotačního
programu MŽP.
Černický mokřad je také biotopem
chráněného druhu žáby kuňky žlutobřiché. V lokalitě byl dále monitorován modrásek bahenní, což je
ohrožený druh, jehož živnou rostli-

nou je krvavec. Modrásci jsou zajímaví, neboť vývoj housenky dokončují v mraveništích, kam si je
mravenci sami odnášejí. Tam se živí
mravenčími larvami a na jaře odsud
ve stádiu motýla vylétají.
Významné krajinné prvky jsou
chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo

k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Snažme se tedy, aby
tento v Plzni unikátní mokřad zůstal
zachován i pro další generace. Odbor
životního prostředí ÚMO Plzeň 2
se i přesto, že má minimální pravomoci v rámci povolování stavby, se
bude snažit, aby byl zásah do takto
významné lokality co nejmenší.
Za OŽP Nina Myslíková

Revitalizace topolového stromořadí podél Radbuzy
Po vývratu několika stromů
z topolového stromořadí v lokalitě
U Ježíška podél Radbuzy v březnu
2019 a po následném odborném
arboristickém zhodnocení provozní
bezpečnosti a mnohých diskuzích
dojde v březnu 2021 ke kácení tohoto
stromořadí (několik stabilních jedinců bude zachováno).

Protože z důvodu protikovidových
opatření neproběhlo plánované představení záměru včetně ukázky vizualizace nové výsadby v místě (část
budoucího parku U Ježíška) veřejnosti, došlo k instalaci informačních
tabulí na začátku i u konce stromořadí, aby se každý procházející mohl
se záměrem seznámit. Mimo to pro-

běhlo informování v krátkém spotu
na ZAKu. Informace bylo možné
čerpat i ze Zpravodaje (12/2019,
10/2020), na webu městského obvodu a facebooku (11/2020). V případě

zájmu o další fakta je možné obrátit
se na odbor životního prostředí
ÚMO Plzeň 2 nebo Správu veřejného statku města Plzně (oddělení zeleně).
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Nabídka zájezdů pro důchodce s trvalým pobytem
na území MO Plzeň 2 - Slovany pro rok 2021
1. PRAHA – HISTORICKÁ
Projedeme se centrem Prahy historickou tramvají. Trasa vede ze střešovické vozovny do centra města a zpět. Během cesty uslyšíme odborný
výklad pražského průvodce. Po obědě navštívíme, rovněž s odborným lektorským výkladem, skvost pražské secese - Bílkovu vilu, která byla vystavěna
v letech 1910–1911. František Bílek byl především sochař a grafik. Nepravidelně členěnému interiéru vily dominuje vysoký ateliér jako přirozené
pracovní a duchovní středisko stavby. Od roku 1963 je Bílkova vila spravována Galerií hlavního města Prahy. Následovat bude procházka po Hradčanech.
Termín: 28. 4. 2021
Cena: 355 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 18.00 hod.
2. TROCNOV, BOROVANY, TŘEBOŇ
Nejprve si prohlédneme památník Jana Žižky v Trocnově. Poté přejedeme
do Borovan na Českobudějovicku, kde bude cílem návštěvy tamní klášter.
Borovanský klášter je bývalý augustiniánský klášter upravený na zámek. Stojí
v centru města na Žižkově náměstí. Jedná se o osmý český klášter obývaný
příslušníky řehole svatého Augustina a jeden z prvních klášterů založených
v Čechách po skončení husitských válek. Barokní areál zámku je chráněn
jako kulturní památka. Zde bychom i poobědvali v hotelu Alf. Vrcholem
našeho putování bude plavba lodí po třeboňském rybníku Svět.
Termín: 2. 6. 2021
Cena: 400 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 18.00 hod.
3. BAROKNÍ KRAJINOU DO KRÁLOVSTVÍ CHMELE A PIVA
Jestliže je Plzeň hlavním městem piva, to samé o chmelu lze říci o Žatci.
Nejprve se však vydáme na dlouhou pouť barokní krajinou posetou architektonickými skvosty. Přibrzdíme v Plasích, kde spatříme klášterní komplex
na 5100 dubových pilotách, sýpku postavenou okolo gotické kaple, hrobku
rodu Metternichů. Poté zcela zastavíme a oněmíme v barokní perle západních Čech – Mariánské Týnici. Po prohlídce Galerie a muzea severního
Plzeňska nás čeká už jen chmel! A nejen v Blšanech, bývalé nejmenší prvoligové fotbalové obci v Čechách. Zajdeme totiž na nejmenší vinici na světě
v Žatci, kde zavzpomínáme na chmelové brigády. Vrcholem vašeho dne
bude Chrám chmele a piva, kde se pobavíme v labyrintu z chmelových
žoků s chmelovým pokladem, tajuplné pracovně alchymisty, nebo u jedinečného Chmelového orloje. Po návštěvě největšího chmelařského muzea
na světě navštívíme centrum města, kde najdeme 5 náměstí a 500 staveb
různých slohů.
Termín: 23. 6. 2021
Cena: 356 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Termín: 22. 9. 2021
Cena: 285 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 18.00 hod.
6. ZA ,,NEJ“ AŽ NA KONEC SVĚTA
Českého, samozřejmě. Navštívíme NEJzápadnější cíp naší republiky, někdy
také nazývaný „ocásek, slepák“. Ještě předtím navštívíme klimatické lázně,
Lázně Kynžvart, na kraji Slavkovského lesa, známých spíše skrze Zámek
Kynžvart s kabinetem kuriozit. Další dominantou města je kostel svaté Markéty, nebo židovský dům postavený z kusů kynžvartského hradu New York.
Až se nabažíme blahodárného klimatu, čeká nás ministeriální hrad – Seeberg
neboli Ostroh. Aš – město s NEJkratším názvem v republice a nadmořskou
výškou 666 m.n.m., bude naší poslední zastávkou. Ačkoliv je známé spíše
z černých kronik bulvárních plátků, překvapí nás svým klidem, důvtipem
a krásou architektury i přírody. A aby těch NEJ nebylo málo, oddychneme
si ve všesportovním areálu na vrchu Háj, kde na vytrvalce čeká NEJzápadnější
rozhledna u nás. Patří mezi tzv. Bismarckovy rozhledny, kterých se dochovalo
po světě necelé dvě sta. Výstupem 122 schodů a dechberoucím pohledem
na místa, kde republika začíná i končí, se rozloučíme s NEJzapadlejším
koncem naší země.
Termín: 6. 10. 2021
Cena: 358 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

4. NYMBURK – EXKURZE V PIVOVARU A PLAVBA LODÍ
Během zájezdu se uskuteční exkurze v Pivovaru Nymburk (po stopách
Bohumila Hrabala), který byl založen v roce 1895 a první várka piva byla
v nově postaveném pivovaře uvařena 19. března 1898. Po exkurzi v pivovaru
proběhne prohlídka centra města, které je městskou památkovou zónou
(gotický kostel svatého Jiljí, renesanční radnice, zbytky městských hradeb).
Po obědě bude následovat projížďka lodí Král Jiří z Poděbrad po Labi. Jedná
se o hodinovou plavbu lodí k soutoku řeky Labe s řekou Cidlinou.
Termín: 8. 9. 2021
Cena: 380 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 18.00 hod.
5. VELHARTICE, HARTMANICE, DOBRÁ VODA
Navštívíme Státní hrad Velhartice, který byl založen mezi roky 1290 až
1310, jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Poté bude následovat přejezd do
Hartmanic a prohlídka synagogy s odborným výkladem. V roce 1881 se
Hartmanicko-kundratická židovská obec rozhodla pro stavbu synagogy,
která by byla místem modliteb pro rozrůstající se židovskou komunitu z Hartmanic a okolí. Další zastávka bude v Dobré Vodě v kostele sv. Vintíře, kde
je umístěn unikátní, přes 3 metry vysoký skleněný oltář, který je považován
za evropský unikát díky své nové výzdobě z lesního skla.

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 1. 3. 2021 na ÚMO Plzeň
2 - Slovany, Koterovská 83, Plzeň. Přihlášky zájemců o zájezd doručené před 1. 3. 2021 budou automaticky zařazeny mezi náhradníky.
Podrobnější informace o jednotlivých zájezdech je možné získat na
tel.: 378 036 263, nebo e-mailu hruskovamich@plzen.eu.
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Výtvarná soutěž
„Jak vidím velikonočního zajíčka“
Místostarostka Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Eva Trůková vyhlásila výtvarnou soutěž pro
děti z mateřských škol ve slovanském obvodě na téma „Jak vidím
velikonočního zajíčka.“
„Zaznamenala jsem velký ohlas na
proběhlou výtvarnou soutěž Vánoční
čas, a proto jsem se rozhodla vyhlásit
další soutěž, tentokrát s jarní tématikou,“ sdělila místostarostka Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Eva
Trůková a dodala: „Díla deseti nejlepších autorů budou sloužit jako podklad

pro billboardy, kterými náš obvod Plzeň
2 - Slovany popřeje Plzeňanům příjemné Velikonoce.“
Deset nejlepších děl vybere porota
ve středu 3. března 2021. Doporučené
techniky na formát A4 jsou jednoduchá barevná kresba křídami, pastelkami, ﬁxami nebo temperovými
barvami.
Označené výtvarné práce mohou
mateřské školy z obvodu Plzeň 2 Slovany zasílat do 28. února 2021 na
e-mail: bilkovad@plzen.eu ve formátu JPG.

Chtěli bychom poděkovat vedení slovanského obvodu za možnost
uskutečnit i v těchto náročných dnech naši svatbu, kterou jsme pojali
v trochu punkovém duchu. Děkujeme panu místostarostovi Romanu
Andrlíkovi za krásnou řeč, kterou nás uvedl do společného života.
Manželé Schovánkovi.

Virtuální valentýnský běh
pro plzeňskou ZOO

Trestanci pomohou se zimním úklidem
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany pokračuje i v nouzovém stavu
ve spolupráci s věznicí.
„Odsouzení nám v náročném zimním období pomohou s úklidem veřejných
prostranství. Díky spolupráci s Věznicí Plzeň tak obvod ušetří značné množství
ﬁnancí a zároveň vězňům poskytne smysluplnou práci,“ uvedl starosta MO
Plzeň 2 - Slovany Lumír Aschenbrenner a dodal: „Osoby ve výkonu trestu již
na příklad v minulosti uklízely cyklostezky na Plzeňské cestě, v parcích nebo
pod mostem Milénia.“
Pracovní týmy vězňů se budou skládat z maximálně desetičlenných
skupin. Dozor nad nimi zajistí odpovědný pracovník Vězeňské služby
ČR a obvod se pak postará o potřebné pracovní pomůcky.
Spolupráci mezi Městským obvodem a Věznicí Plzeň upravuje tzv.
„Memorandum o spolupráci při zajišťování extramurálních aktivit odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody v oblasti veřejně prospěšných
prací“ podepsané dne 4. 9. 2019.

skou péči. Všichni běžci, kteří se registrují na www.myteporazime.cz,
porážejí nejen svoji pohodlnost
a výmluvy, ale pomáhají přispět částí
startovného právě na chod plzeňské
zoologické zahrady. V sekci registrace
pak mohou zvolit libovolný příspěvek
na činnosti zoologické zahrady. Každý krok se totiž počítá.
Veškeré podrobnosti naleznete:
https://www.myteporazime.cz/zavody/virtualni-beh-valentyn/

placená inzerce

Běžím, abych nakrmil lví smečku
nebo žirafě pro novou podestýlku,
třeba právě v Plzni. Už od 1. února
můžeš pomoci zvířatům v plzeňské
zoologické zahradě.
Každý krok, který zdoláš ve Valentýnském běhu, který organizuje Rozběháme Česko, pomůže vyplnit
plzeňské zoologické zahradě mezeru
v rozpočtu po návštěvnících. Zvířata
nezajímá karanténa, stále potřebují
krmivo, podestýlku, veterinární a lid-
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Brzy se můžete těšit na kavárnu Homolka

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany zrekonstruoval objekt na konečné tramvaje č. 1 na Slovanech, který historicky sloužil jako veřejné záchodky a po
té jako prodejna farmářských výrobků. Po stavební stránce je již hotovo,
v průběhu měsíců února - března proběhne kolaudační řízení.
V současné době nájemce tohoto objektu – Kafe Plzeň s. r. o. instaluje
vybavení interiéru kavárny a kuchyně tak, aby po vydání kolaudačního souhlasu mohlo být pro vás otevřeno. S ohledem na stávající krizovou situaci
máme pro všechny dobrou zprávu, v provozu bude výdejní okénko a všichni
se těšíme, až si budeme moci sednout s dobrou kávou a sladkým potěšením
na přilehlou terasu.

placená inzerce

Tříkrálové pokladničky
na přístupných místech
Protože letošní epidemiologická situace neumožnila tříkrálovým
koledníkům osobní návštěvy domů a domácností při tradiční Tříkrálové
sbírce pro lidi v nouzi, rozhodla se Charita oslovovat veřejné instituce
nebo obchody, které zůstaly otevřené, aby tam mohla umístit jinak
nevyužité pokladničky. V Diecézi plzeňské už bylo zaznamenáno na
140 takových koledních míst a další přibývají.
Online koleda, seniorům mohou pomoci mladší
Online se koleduje na www.trikralovasbirka.cz, kde je možné podle
zadaného poštovního směrovacího čísla, názvu obce či charity přispět na
pomoc do místa nejblíže návštěvníkova bydliště.
Ale například senioři, možná nejčastější dárci při Tříkrálové sbírce,
kteří nejsou zvyklí pracovat s internetem, mohou mít s online koledou
potíže. „Vybízíme děti a vnoučata seniorů, aby starším lidem, pokud mají
zájem do Tříkrálové sbírky přispět, s online koledou pomohli. Koledníci,
kteří tentokrát nemohli vyjít, nám zase mohou pomoci sdílením informací
o Tříkrálové sbírce na sociálních sítích. Mohou třeba na telefon natočit
a sdílet vlastní tříkrálové kolednické video,“ sdělil mluvčí Diecézní charity
Plzeň, Petr Šimek.
Prodloužený termín koledování
Online koleda poběží až do 30. dubna. Charita věří, že se i letos,
navzdory všem překážkám, se koleda přece jen vydaří. Je určená na podporu
charitních sociálních služeb pomáhajícím lidem v nouzi a v různých obtížných životních i krizových situacích. Obzvláště tento rok může být
potřebných lidí více než v letech minulých. Díky tomu, že se většina peněz
vrací do místa, kde byla vykoledována, má Tříkrálová sbírka i lokální charakter pomoci a solidarity.
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Tančit se bude na novém povrchu parketu

placená inzerce

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany využil dobu, kdy kvůli vládním
opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru není možné využívat
kulturní dům v Šeříkové ulici, a nechal na konci roku 2020 opravit
povrch podlahy velkého tanečního sálu. Celá parketová plocha podlahy
byla zbroušena a několikrát ošetřena zátěžovým lakem.
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Nová železniční zastávka a lávka pro pěší a cyklisty
Na Slovanech začala rozsáhlá železniční stavba s názvem „Uzel Plzeň,
5. stavba Lobzy Koterov“. Investory stavby za 2,199 miliardy Kč jsou
Správa železnic s. o., Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Plzeň.
Předmětem této stavby je rekonstrukce a modernizace téměř čtyřkilometrového úseku železniční trati mezi stanicemi Plzeň-Koterov
a Plzeň-hlavní nádraží na trati České Budějovice – Plzeň.
„V poslední době se na nás občané Slovan obracejí s dotazy na probíhající stavební práce v prostoru železniční trati
na České Budějovice. Jde o modernizaci
železničního koridoru, jeho součástí bude

i nová zastávka Plzeň Slovany. Tato
zastávka bude umístěna co nejblíže
k přestupnímu uzlu a usnadní tak cestujícím přestup na linky MHD a regionální autobusy. Přístup k vlakům bude
bezbariérový. Dokončení prací je plánováno na leden 2024,“ sdělil místostarosta Městského obvodu Plzeň 2
- Slovany PhDr. Jan Fluxa.
První práce na úpravě nástupiště
začnou v květnu 2021, druhé nástupiště bude budováno od dubna
2022. Stanice Plzeň-Koterov přestane sloužit osobní dopravě a tamní tři
nástupiště budou zrušena.
„Pro občany Slovan je určitě zajímavá i informace, že v rámci této rozsáhlé stavby vznikne mezi ulicemi
K Dráze a Na Lipce nová lávka pro
pěší a cyklisty. Lávka umožní bezbariérový a mimoúrovňový přístup, přemostí dálniční přivaděč a železniční

trať a zvýší tak bezpečnost chodců
i cyklistů,“ řekl místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
PhDr. Jan Fluxa.
Lávka nahradí stávající čtyřkolejný

přechod a bude dále pokračovat přes
čtyřproudou silniční komunikaci
U seřadiště, proto se na jejím ﬁnan-

cování bude podílet i město Plzeň.
Lávka se bude skládat ze dvou konstrukčních částí: ze zavěšené lávky
a ze spojité trámové konstrukce.
Zahájení realizace je plánováno na
květen 2021, osazení nosné konstrukce lávky pak od července 2021.
Zástupce Správy železnic s. o. Miloš Vyhnálek k tomu sdělil: „Cílem
stavby je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého a plynulého provozu, a tím
samozřejmě i zvýšení kvality železniční
dopravní cesty. V rámci stavby dojde
k demolici stávajících železničních mostů Bručná – Koterov a mostu na Růžku
a následně k výstavbě nových dvoukolejných železobetonových mostů. Dále
bude zajištěna výstavba zmíněné lávky
pro pěší v zastávce Plzeň-Slovany, která zajistí bezpečný přechod cestujících
z nově budované zastávky přes železniční trať. V místě budoucího křížení
silnice I/20 s řešenou železniční tratí
došlo ke koordinaci Správy železnic s.o.
a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Z tohoto důvodu bude provedena výstavba
zárodku silničního tunelu již v rámci

této stavby, aby byly při navazující
výstavbě silnice I/20 minimalizovány
dopady do drážní infrastruktury a provozu na ni.“

Stávající jednokolejná trať bude
v řešeném úseku zdvoukolejněna. Po
dokončení stavby se zvýší traťová
rychlost ze současných 100 na 120
km/hod.
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