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Kafe Smetanka na Homolce vstřícně i k vozíčkářům

Slovo
úvodem

Tak nějak jsme
si už zvykli na to,
že v současné
době  nás omezuje
k o r o n a v i r o v á
pandemie.  Mezi prvními bojov-
níky s ní jsou pochopitelně zdra-
votníci, ale hned za nimi to
bezesporu jsou hasiči. U nás na
Slovanech už dlouhé měsíce sle-
dujeme jejich obětavou práci, a to
nejenom v boji s koronavirem. 

Konkrétně v našem obvodu to
byli právě oni, kdo se zasloužili
o to, že v areálu Škoda sport parku
se část jeho plochy proměnila
v kluziště. Samozřejmě k radosti
všech malých i velkých milovníků
bruslení. Více si o tom přečtete
na str. 11 našeho Zpravodaje.
Ceníme si toho, že jsou to právě
naši slovanští hasiči, kteří se kro-
mě své hlavní práce zajímají
i o další aktivity v našem obvodě.
Mám nyní na mysli například
dobrovolné hasiče z Koterova. Ti
se letos zasloužili o skvělé a netra-
diční Velikonoce. Otevřeli totiž
místní historickou kapličku, kde
se příchozí mohli seznámit s veli-
konočními tradicemi   a prohléd-
nout si zdejší výzdobu.                                      

A tak bych mohl ve výčtu
pokračovat. Proto chci jenom
dodat, že za tuto veškerou pomoc
žít v této době omezení alespoň
trochu normálně, jim patří náš
dík. Vím však, že díků za všechnu
tuto práci zřejmě  nebude z naší
strany nikdy dost.

Lumír Aschenbrenner 
starosta,

MO Plzeň 2 - Slovany

V objektu, který patří městskému
obvodu Plzeň 2 - Slovany, na
konečné tramvaje číslo 1 na náměstí
Milady Horákové, byla v pondělí

22. února 2021 otevřena nová
kavárna s názvem Kafe Smetanka. 

„Jsem rád, že jsme pro budovu našli
uplatnění, které poslouží veřejnosti.

Generálním partnerem Škoda sport parku zůstává
i nadále společnost Škoda Transportation

Novou smlouvu o pokračování
generálního partnerství v areálu
Škoda sport park podepsalo ve stře-
du 17. února 2021 vedení městské-
ho obvodu Plzeň 2 - Slovany se
společností Škoda Transportation. 

Smlouva přislíbila roční finanční
podporu areálu ve výši 453 tisíc
korun včetně DPH a podepsali ji
starosta městského obvodu Plzeň
2 - Slovany Lumír Aschenbrenner,
Prezident a předseda představen-
stva společnosti Škoda Transpor-
tation Petr  Brzezina a Senior
Viceprezident pro Strategický roz-
voj a místopředseda představenstva
společnosti Škoda Transportation
Tomáš Ignačák.

„Jsem rád, že společnost Škoda Tran-
sporation pokračuje v podpoře sportov-
ního vyžití Plzeňáků, a že i díky její
f inanční podpoře může veřejnost
využívat sportovní areál i nadále zdar-
ma. Věřím, že až překonáme současné
těžké období související s pandemií, bude

opět Škoda sport park plný lidí,“ řekl
starosta Lumír Aschenbrenner. 

„Dlouhodobá podpora sportovních
aktivit a areálů v regionech, kde půso-
bíme, je naší velkou prioritou a tato
partnerství jsou naším příspěvkem pokračování na straně 2

k  sociální odpovědnosti f irmy vůči
lokální komunitě. Například v Plzni
dnes potvrzujeme podporu Škoda sport
parku, který je perfektním místem pro
všechny milovníky sportů a věřím, že

pokračování na straně 2

V minulosti sloužil objekt jako veřejné
toalety a poté pět let jako prodejna far-
mářských výrobků. V provozu bude mít
nová kavárna prozatím výdejní okénko,“
sdělil starosta městského obvodu Plzeň
2 - Slovany Lumír Aschenbrenner.
Kavárna disponuje také venkovní
předzahrádkou a nově vybudovanou
terasou na střeše přístavby.

Ve spolupráci s novým nájemcem
městský obvod zrekonstruoval a přis-
tavěl tento objekt za necelé čtyři
miliony korun. V rámci úprav byla
zachována jeho bezbariérovost.
„Obvod zaplatil polovinu stavebních
prací, druhou polovinu pak nájemce
s tím, že tuto částku si bude v průběhu
doby nájmu postupně odbydlovat. Veš-
keré zařízení provozovny hradil a zaří-
dil nájemce,“ doplnil místostarosta
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jan Fluxa.

Po více jak roce budování a příprav

tady otevřeli výdejní okénko. „Na
takové fungování jsme zvyklí z naší
předchozí take-away kavárny na rohu
náměstí Republiky a ulice Bedřicha
Smetany, odkud si odnášíme jméno Kafe
Smetanka,” uvedla za provozovatele
Zuzana Měřínská.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany

Generálním partnerem Škoda sport parku zůstává
i nadále společnost Škoda Transportation
bude i letos sloužit pro volnočasové akti-
vity všech Plzeňanů, aktivních spor-
tovců i rodin s dětmi,“ říká Petr
Brzezina, Prezident a předseda před-
stavenstva skupiny Škoda Transpor-
tation.

Multifunkční sportovní areál je
vybudován a provozován převážně
z  prostředků městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany a je celoročně vol-
ně přístupný. Od roku 2004 zde
působí společnost Škoda Transpor-

tation jako generální partner a při-
spívá dlouhodobě na provoz areálu.
Částka, kterou městský obvod Plzeň
2 - Slovany od společnosti Škoda
Transportation dosud obdržel, činí
6,682 milionu korun. Ke konci roku
2020 dosáhly celkové náklady do
Škoda sport parku 46,477 milionů
korun. Použití parkoviště a všech
sportovišť jsou bezplatná.

„Postupně se snažíme celý areál
modernizovat. Zpracovali jsme proto
studii, na základě které už byla pro-
dloužena in-line dráha, postaveno nové
hřiště pro děti a hlavně bylo kompletně
zrekonstruováno skate hřiště. To dnes
patří k nejmodernějším v republice. Při-
praveny jsou ale i další investice do areá-
lu – nový mobiliář, úprava pěších tras
včetně lávky přes in-line dráhu nebo
nový objekt občerstvení v jeho zadní
části. Snad nám finanční situace brzy
dovolí je také zrealizovat,“ sdělil
místostarosta městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany Jan Fluxa.

Areál navštíví ročně čtyřicet tisíc
lidí, kteří mohou využít širokou nabíd-
ku sportovišť: od hřišť na fotbal, bas-
ketbal, házenou až po beach volejbal,
in-line dráhu nebo pétanque. Adre-
nalinoví nadšenci si mohou vyzkoušet
také skate park nebo horolezeckou
věž. Od roku 2010 mají návštěvníci
možnost také zapůjčit si veškeré spor-
tovní vybavení (např. in-line brusle,
sedmimílové boty, frisbee nebo lezec-
ké vybavení). Celý areál je osvětlen a je
zde i oplocené dětské hřiště s písko-
vištěm, houpačkami a skluzavkou. Od
samého počátku provozu se tady pořá-
dají i různé soutěže, přebory a repu-
bliková mistrovství.

V srpnu loňského roku proběhla
kompletní rekonstrukce dětského
hřiště za 992 896 korun z důvodů
havarijního stavu. Rekonstrukce spo-
čívala v realizaci pryžové dopadové
plochy a instalaci nerezových herních
prvků: lanové věže, multifunkční
sestavy a dvoj houpačky. (MH)

dokončení ze strany 1

Kafe Smetanka na Homolce vstřícně i k vozíčkářům
Jak dále za provozovatele uvedl

Pavel Bechyně, „Těším se, že budeme
šířit povědomí o kvalitní výběrové kávě,
sdružovat obyvatele Slovan i širšího
okolí u dobrého jídla a pití a kulturně
je obohacovat. „Za obrovskou podporu
děkujeme městskému obvodu Plzeň 2 -
Slovany,” dodal.

Zda jsou venkovní prostory sku-
tečně vyhovující pro vozíčkáře, to se
rozhodla přímo v praxi otestovat
místostarostka městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany Eva Trůková, která
má mimo jiné na starost i oblast
sociální. „Po měsíci od otevření výde-
jového okénka Kafe Smetanka jsem pro-
to pozvala na kávu plzeňskou
vozíčkářku paní Hanku a požádala ji,

aby mi poskytla zpětnou vazbu,“ řekla
místostarostka.

Kavárnu otestovala paní Hanka
spolu se svým asistentem. Kavárna
Kafe Smetanka v testu obstála: výdej-
ní okénko je, stejně jako terasa kavár-
ny, dobře přístupné vozíčkářům,
kterým je v případě potřeby připraven
pomoci i personál.

„Těším se, že až to situace umožní,
pozvu na kávu více spoluobčanů z řad
vozíčkářů, aby mohli mezi prvními
otestovat interiér této nové slovanské
kavárny. Po rozvolnění plánuji i další
aktivity pro vozíčkáře. Přála bych si,
aby se jim u nás na Slovanech žilo co
nejlépe,“ uvedla místostarostka Trů-
ková. (DB)

dokončení ze strany 1

Jednání ZMO
dne 13. 4. 2021
ZMO přijalo
celkem 14
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:
■ souhlasilo
s  návrhem
změny závazné
vyhlášky statu-
tárního města
Plzně č. 6/2017

o regulaci provozování hazardních
her na území města Plzně;
■ schválilo doplněný plán investiční

výstavby hrazené z prostředků MO
Plzeň 2 – Slovany v roce 2021;
■ schválilo 
a) stav účelových fondů po finanč-
ním vypořádání roku 2020:
Sociální fond 1 965 798,30 Kč
Fond rezerv
a rozvoje 34 214 399,46 Kč
b) rozpočet účelových fondů na rok
2021:
Sociální fond 4 122 000  Kč
Fond rezerv
a rozvoje 34 214 000 Kč
■ schválilo podání žádosti o nadační
příspěvek ve výši 300 000 Kč z Gran-
tového řízení Oranžové hřiště Nadace

ČEZ pro projekt „Obnova dětského
hřiště v Šeříkové ulici v Plzni“;
■ souhlasilo s podáním žádosti o dota-
ci z programu „Investiční účelové
dotace pro jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obcí“ pro rok 2022 vyhlá-
šeného Ministerstvem vnitra –
generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR pro projekt
„Stavební úpravy a novostavba v areá-
lu hasičské zbrojnice, Plzeň – Kote-
rov, etapa I. – Novostavba sociálního
zázemí“ 
V případě přidělení dotace bude spo-
lufinancování projektu kryté finanč-
ními prostředky z rozpočtu MO Plzeň

2 – Slovany na rok 2021 částkou ve
výši 1 458 000 Kč; 
■ vzalo na vědomí informativní zprávy:
– Spolupráce ÚMO MO Plzeň 2 –
Slovany s Městskou policií Plzeň –
služebnou Slovany a Policií ČR –
obvodním oddělením Plzeň 2, za rok
2020;
– Činnost JSDH a SDH, působících
v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2020;
– Činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2 – Slovany za období 02-
03/2021;
– Činnost Kontrolního výboru ZMO
Plzeň 2 – Slovany za období 01-
03/2021;

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany
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Jednání RMO dne 10. 2. 2021
RMO přijala celkem 11 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila studii „BAZÉN SLO-
VANY – Úprava veřejného prostoru“
s tím, že bude sloužit jako podklad
pro další stupně projektových doku-
mentací v území;
■ schválila uzavření Smlouvy
o zajištění správy areálu Škoda
sport parku s panem Pavlem Mor-
gensternem, IČ: 64382605, za
nabídkovou cenu 199.810,- Kč bez
DPH/rok, od 1. 3. 2021, na dobu
neurčitou; 
■ jmenovala Ing. Kateřinu Kugle-
rovou do funkce vedoucí Odboru
ekonomického a poplatkového Úřa-
du městského obvodu Plzeň 2 - Slo-
vany;

Jednání RMO
dne 16. 3. 2021
RMO přijala
celkem 18 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ schválila uza-
vření nájemní
smlouvy na krát-
kodobý proná-
jem učebny pro
zájmovou čin-

nost v 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám.
4, s Mgr. Radkou Ketnerovou, IČ:
02538504, za nájemné 60,- Kč/hod.
+ DPH, za účelem výuky anglického
jazyka, 1 hodina týdně, od 5. 10. 2020
do 31. 5. 2021; 
■ schválila vyhlášení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na výběr dodavatele stavby

„budova Úřadu
m ě s t s k é h o
obvodu Plzeň 2
- Slovany – za-
střešení vjezdové
rampy“, znění
smlouvy o dílo
a složení hodno-
tící komise; 
■ schválila vy-
hlášení zadáva-
cího řízení na

veřejnou zakázku malého rozsahu na
výběr dodavatele stavby „2. MŠ
U Hvězdárny 26, Plzeň – rekon-
strukce kuchyně“, znění smlouvy
o dílo a složení hodnotící komise; 
■ schválila použití investičního fon-
du 80. MŠ Plzeň, příspěvkové orga-
nizace, Úslavská 80, IČ: 70940703,
ve výši 124.058,88 Kč, na nákup inte-

raktivního pane-
lu s  mobilním
naklápěním od
firmy PROFI-
MEDIA s. r. o.,
třída Spojenců
550/18, 746 01
Opava, IČ:
41032098;
■ schválila nej-
výhodnější na-
bídku na prove-

dení výsadby 30 ks stromů v lokalitě
budoucího parku U Ježíška, na úze-
mí MO Plzeň 2 - Slovany a dále
smlouvu o dílo a o poskytnutí záru-
ky na vysazené stromy, včetně
povýsadbové péče, s firmou Miro-
slav Langer, IČ: 74539124, se síd-
lem Koperníkova 917/20, 301 00
Plzeň; 

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

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 fotoa-

parátem, který jej pak pomocí čtečky dekóduje a předá

ám tak větší množství informací, které pak už nemusíte

přepisovat např. do počítače.

Srdce pro sestry – poděkujme jim!
Fakultní nemocnice Plzeň v polo-

vině letošního března představila
projekt SRDCE PRO SESTRY,
jehož cílem je získat od široké veřej-
nosti 1 600 srdcí a těmi, u příležitosti
Mezinárodního dne sester 12. květ-
na, obdarovat všechny všeobecné
zdravotní sestry a porodní asistentky
Fakultní nemocnice Plzeň.

„Všeobecné sestry jsou u nás nejpo-
četněji zastoupenou profesní skupinou
a rádi bychom jim poděkovali za péči,
laskavost a obětavost, se kterou se denně
starají o pacienty. Sestry a lékaři jsou
spojené nádoby, jedna bez druhé by
nemohla být. V současné pandemické
době je role sester více specif ická. Musí
být odborně na výši, kvůli covidu pracují
v méně komfortním prostředí a služby
jsou velmi vyčerpávající. Zároveň na
ně doma čekají děti, které také potřebují
laskavé slovo a péči. Jsou vlastně nena-
hraditelné,“ uvedl ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Veřejnost má možnost přispět do
sbírky srdíčky z jakýchkoli materiálů
– od namalovaných, ručně vyrábě-
ných až po ta z přírodních materiá-
lů. K srdcím je také možné přidat
konkrétní vzkaz, zprávu, poděko-
vání nebo je nechat obestřená
tajemstvím a čekat, která z mnoha
sestřiček toto konkrétní srdce dosta-
ne. 

Srdce lze posílat poštou do 3. květ-
na 2021 na sekretariát Náměstka pro
ošetřovatelskou péči FN Plzeň,
Edvarda Beneše 13, Plzeň, případné
dotazy zodpoví Lucie Bauerová,
Oddělení pro komunikaci s veřejnos-
tí, na tel. čísle 37 740 2766, bauero-
val@fnplzen.cz.

Ve Fakultní nemocnici Plzeň pra-
cuje více než 4 900 zaměstnanců,
z toho je 1 600 všeobecných, dět-
ských, praktických sester a porodních
asistentek.

Po dohodě s vedením MO Plzeň 2 - Slovany je stanoven prázdninový
provoz v mateřských školách 

našeho obvodu pro rok 2021 takto:

do 16. července 2021 a od 16. srpna 2021.

Ke konci prázdninového provozu mohou mateřské školy využít
možnosti uzavření z důvodů sanitárních dnů – podle potřeb

jednotlivých mateřských škol.
Všechny podrobnější informace budou zveřejněny na webových

stránkách jednotlivých mateřských škol.

Prázdninový provoz
v mateřských školách
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Čerpání rozpočtu MO P2 - Slovany v roce 2020 – k 31. 12.
Provozní příjmy RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá plnit

Daňové

Správní poplatky 1 240 1 244 -4

Poplatek ze psů 200 333 -133

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300 2 328 -1 028

Zrušený MP – poplatek z ubytovací kapacity 400 344 56

Poplatek z dobývání nerostů 5 6 -1

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 145 4 255 -1 110

Nedaňové

Příjmy z poskytování služeb 689 590 99

Příjmy z pronájmu pozemků 3 500 3 299 201

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 4 172 4 505 -333

Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 3 3

Příjmy z úroků 1 1 0

Sankční platby 153 210 -57

Přijaté pojistné náhrady 17 97 -80

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 74 -74

Ostatní nedaňové příjmy 0 7 -7

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 532 8 786 -254

Přijaté provozní dotace

Neinv. příjaté transf. z všeobec. pokladní správy SR 1 000 1 000 0

Neinv. přijaté transf. ostatní  6 512 6 512 0

Dotace od KÚ 162 162 0

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE PROVOZNÍ 7 674 7 674 0

Financování – (Záloh. příděl do SF, převody na MMP) -6 879 -6 879 0

Financování + (Převody z MMP, použití fondů) 156 063 151 568 4 495

CELKEM 168 535 165 404 3 131

Celkový objem příjmů MO P2 - Slovany pro rok 2020  20 715

Celkový objem výdajů MO P2 - Slovany pro rok 2020 143 940

Příjmy – výdaje MO P2 - Slovany v roce 2020 123 225



5duben 2021

Čerpání rozpočtu MO P2 - Slovany v roce 2020 – k 31. 12.
Provozní výdaje RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá čerpat

Běžné výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 100 54 46

Sociální fond 2 230 1 345 885

Odbor majetku a investic 16 143 12 908 3 235

Odbor životního prostředí 34 755 30 021 4 734

Kultura 318 44 274

Kancelář tajemníka 7 545 6 299 1 246

Personální oddělení 60 516 51 810 8 706

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 1 811 1 581 230

Transfery iným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 2 140 1 955 185

Provozní příspěvky vlastním PO

12 MŠ – příspěvkové organizace 13 495 13 485 10

Transfery obyvatelstvu

Sociální fond 1 773 1 306 467

Odbor sociální – kultura 120 32 88

Personální oddělení 400 227 173

Ostatní provozní výdaje

Odbor sociální - sociální oddělení 130 78 52

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 141 476 121 145 19 400

Kapitálové výdaje

Stavební 25 072 20 962 4 110

Nestavební 1 485 1 334 151

Investiční příspěvky vlastním PO 102 102 0

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům 400 397 3

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 27 059 22 795 4 264

CELKEM VÝDAJE 168 535 143 940 151

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 21 464
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U Ježíška pokračuje revitalizace topolového stromořadí
V souvislosti s  plánovaným

kácením topolové aleje byl od
1. března 2021 do 20. března 2021
omezen provoz na cyklostezce
a pěší stezce podél řeky Radbuzy
v lokalitě U Ježíška (od pěšího pro-
pojení u Mikulášského hřbitova
ke Kožíškově lávce). 

„Toto topolové stromořadí muselo
být bohužel vzhledem ke špatnému sta-
vu stromů a z toho plynoucího rizika
pro chodce a cyklisty pokáceno. Stromy
jsou důležitou součástí naší čtvrti
a života, a proto v letošním roce dojde
v místě budoucího parku U Ježíška
k nové výsadbě,“ sdělila místostarost-
ka městského obvodu Plzeň 2 - Slo-
vany Eva Trůková a dodala: „Pařezy
po pokácených topolech byly odstraněny
frézováním. Sníží se tím bujná
výmladková činnost topolů, které by
mohly poškozovat povrch zde vedoucí
cyklostezky.“

K frézovaní byla použita speciální
vysoce výkonná fréza na dálkové
ovládání značky Vermeer SP 60 TX.
V místě je vyšší množství i velikost
pařezů, navíc z jedné strany kořeny
pokácených stromů zasahují až do
svahu a z druhé k řece, což by pro
ruční frézy byla komplikace. Něko-
lik starých pařezů, které jsou již
částečně rozpadlé a nezmlazují, zůs-
tanou v místě zachovány pro dopro-
vodné organismy k zachování bio-
diverzity. 

Po kácení bude následovat sku-
pinová výsadba nových dlouhově-

Veřejný prostor před plaveckým bazénem
V roce 2020 zadal Útvar kon-

cepce a rozvoje města Plzně zpra-
cování studie „Bazén Slovany –
úprava veřejného prostoru“, která
měla nastínit budoucí podobu bliž-
šího okolí plaveckého bazénu na
Slovanech. 

Cílem zpracované studie byl
návrh možných úprav významného
veřejného prostranství, které je sou-
částí městského obvodu Plzeň 2 -
Slovany. Je vymezeno ulicemi
Koterovskou a Habrmannovou
z jedné strany a z druhé pak přilehá
k bazénu Slovany. V řešeném úze-
mí se v současné době připravuje
několik záměrů, které zlepšují pod-
mínky pro využívání stávajících
sportovních aktivit v území (rozvoj
bazénu, parkovací dům) či upravují
předprostory stávajících škol.

„Studie koordinuje všechny tyto
záměry v širším území a zároveň
navrhuje úpravy prostranství
v předprostoru bazénu tak, aby půso-
bil co nejpřehledněji a odpovídal
významu tohoto místa,“ sdělil
místostarosta městského obvodu

Plzeň 2 - Slovany PhDr. Jan Flu-
xa.

Řešené území zahrnuje pozem-
ky ve vlastnictví města. Návrh
úprav veřejného prostranství redu-
kuje bariéry v území a sjednocuje
výškové úrovně, odstraňuje opěrné
zdi a vyrovnává prostor mezi vstu-

pem do bazénu a Koterovskou uli-
cí. Tento zásah vyžaduje přeložení
části vedení horkovodu a je dopo-
ručováno realizovat společně s plá-
novanou přeložkou vyvolanou
výstavbou parkovacího domu. 

Dále je navrhována síť zpevně-
ných ploch a cest, které umožňují

snadnou průchodnost územím
a jsou materiálově sjednoceny, aby
byla v území zajištěna snadná ori-
entace. V  území jsou víceméně
zachovávány stávající stromy, pro
jejich zálivku včetně zelených
ploch bude v největší možné míře
využíván vsak dešťových vod. 

V  území je umisťován vodní
prvek, socha plavce zůstane též
zachována, pouze v jiné poloze.
V blízkosti křižovatky Habrman-
nova – Koterovská je umisťován
víceúčelový přístřešek s kioskem,
který umožní jak úkryt před deš-
těm, tak umístění občerstvení či
veřejného WC. 

Studie byla dokončena v  září
2020, poté byla standardně projed-
nána během zpracování dotčenými
orgány, městskými organizacemi
a městským obvodem Plzeň 2 -
Slovany. Tato studie bude sloužit
jako podklad pro další stupně pro-
jektových dokumentací následně
zadávaných a zpracovaných v tom-
to území. 

(MH)

kých dřevin, jako je např. javor mléč,
dub letní či lípa srdčitá.  Silný vítr
v březnu 2019 poukázal na špatný
stav téměř sedmdesátiletých topolů.
Po vývratu tří z nich a dalších

pádech větších větví bylo zadáno
arboristické zhodnoceni jejich stavu
a provozní bezpečnosti. K prověření
rozsahu dutin byl u některých stro-
mů použit i akustický tomograf.

Záměr kácení stromořadí byl před-
staven veřejnosti na informačních
tabulích u stromořadí, na webu,
sociálních sítích i v tištěných
médiích městského obvodu. (DB)
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ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální a oddělení sekretariát tajem-
níka, 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 by se měla konat ve dnech

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. 

Oddělení sekretariát tajemníka 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 oddělení sekretariát
tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 101, 1. patro, nebo
vyplnit níže otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou
na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, oddělení sekre-
tariát tajemníka, Koterovská 83, 307 53 Plzeň. 

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2021:
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, oddělení sekretariát
tajemníka, 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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V lesoparku Homolka a jeho okolí nasbírali 350 kg odpadků
Ukliďme Česko je dobrovolnic-

ká úklidová akce probíhající na
území celé České republiky, jejímž
cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek. V sobo-
tu 27. března proběhla také na Slo-
vanech.

Na konečné stanici tramvaje číslo
jedna na náměstí Milady Horákové
se sešli dobrovolníci, které úvodním
slovem přivítali místostarostka měst-
ského obvodu Plzeň 2 - Slovany Eva
Trůková a za organizující společnost
ExperienCZE s. r. o. Martin Mora-
vec. 

„Jsem velmi ráda, že se mohu společně
s vámi adobrovolníky po celé zemi zúča-
stnit krásné akce Ukliďme Česko. Slovany
jednoduše u této akce nemohly chybět.
Sama usiluji o to, aby se z naší čtvrti stalo
co nejlepší místo pro život atohle do mého
dlouhodobého cíle přesně zapadá,“ řekla
místostarostka městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany Eva Trůková.

Sběrači prošli celých 47 hektarů
lesa a nasbírali celkem 350 kg odpad-
ků, které naplnili do připravených 35
pytlů. Jako každý rok se našlo nejvíce
odpadků v prostoru od Vokounovy
lávky přes panelovou cestu až ke Ško-
da sport parku v Malostranské ulici.
Převládaly plasty, plechovky, lahve od
alkoholu a pneumatiky. Sběrači také
objevili bezdomovecké doupě vedle
kavárny a trolejbusové zastávky
s mnoha odpadky. Mezi „nálezy“ byl
i rozřízlý kanystr s olejem v lese (zde
byl nutný zásah hasičů), sjezdové lyže,
rám horského kola nebo piknikový
stůl.

Cílem akce je kromě sběru nečistot
informovat širokou veřejnost o závaž-
nosti problému černých skládek
a odpadu v přírodě, oživit diskuze
o odpadech a recyklaci a takto vzniku
černých skládek předcházet.

Na území Slovan akci již pátým
rokem organizuje společnost Expe-

rienCZE s. r. o. ve spolupráci s vede-
ním a pracovníky odboru životního
prostředí městského obvodu Plzeň

2 - Slovany. Ti zajišťují ochranné
pomůcky, drobné občerstvení a svoz
pytlů s nasbíraným odpadem. (DB)

Součástí relaxačně odpočinko-
vého areálu v Božkově je travnatá
plocha, která je využívána např.
pro tréninky ragbistů a jiných
sportovních oddílů. V závěru loň-
ského roku a v  průběhu ledna
a února letošního roku byla tato
plocha poničena divokými prasa-
ty, která na trávníku vyryla
poměrně hluboké brázdy.

„Bylo proto třeba nerovnou plochu
upravit. Způsob provedení opravy
travnatého povrchu jsme konzulto-

vali s Odborem životního prostředí
Magistrátu města Plzně, který dopo-
ručil manuální zaklopení rozrytých
drnů na původní místo,“ sdělil
místostarosta městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany Jan Fluxa.

Tyto práce provedli na začátku
března trestanci Věznice Plzeň, se
kterými městský obvod Plzeň 2 -
Slovany dlouhodobě spolupracuje. 

„Kolem plochy bude nainstalovaný
elektrický ohradník, který bude pod
proudem pouze přes noc, kdy jsou zví-

řata nejvíce aktivní. Lidé se proto
nemusí bát o svoji bezpečnost. Na
místo budou umístěny cedule s patřič-
ným upozorněním,“ doplnil místo-
starosta Jan Fluxa.

Následně po zaklopení drnů
bude také provedena vertikutace
povrchu a přihnojení. Další
nezbytnou etapou bude dosetí trav-
ního semene a dorovnání nerov-
ností trávníku dosypem písku
a celková regenerace trávy.

(MH)

Úprava poškozené travnaté plochy na Božkovském ostrově
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Keře ve veřejném prostoru – užitek nejenom pro nás
Zeleň ve městě tvoří travnaté plo-

chy, záhony květin, stromy, ale i hojně
zastoupené keře. A právě keře jsou
v poslední době velmi diskutovaným
tématem. Na jedné straně stojí lidé,
kteří keřové porosty vnímají nega-
tivně a volají po jejich kácení. Větši-
nou je to z důvodu, že někomu slouží
jako veřejné záchodky či lidé mají
obavu, že se za keři někdo skrývá.
Tato negativa lze někdy omezit
řezem či proředěním porostu. 

Na druhou stranu přibývá i lidí,
kteří chápou nezbytnost zastoupení
keřů ve městech, a to z četných důvo-
dů. Keře zlepšují stejně jako stromy
mikroklima, zlepšují hygienické
podmínky například pohlcováním
prachu či hluku, přinášejí radost při
proměnách v  průběhu vegetace
a vytvářejí tak protiklad strnulé šedi
města. Keře jsou velmi variabilní sku-
pinou, a to jak ve výšce, tak v barev-
nosti a pestrosti listů, květů, letorostů.
Barevné větvičky svíd (karmínově
červené, žluté i zelené) nás potěší
v zimě, v časném jaře rozkvetou vilí-
ny, které postupně zastíní bohatším
květem zlatice, kdoulovce a další,
v létě se postupně mísí barevnost
květů i plodů (například růží) a na
podzim nás uchvátí barvící se listí.
To vše je provázeno vůní, u některých
druhů dobrou chutí a někdy i pře-
krásným bzučením hmyzu, který
stejně jako lidé využívá hostinu pří-
rody. Kromě hmyzu využívají keře
i ptáci a další drobní živočichové.
Ptáci v keřích hledají úkryt před
sluncem či nepřízní počasí, mohou
zde také hnízdit či nacházet potravu.
Pro některé pěvce (červenky, pěnice,
vrabce, střízlíky, kosy) jsou právě keře
existenciální podmínkou. Ve spada-
ném listí pod keři najdou zázemí
například ježci.

Keře a keřové skupiny však také
stárnou, řezem mění svůj přirozený
tvar, zarůstají náletem a mohou se
pod nimi hromadit odpadky. I pro
ptactvo se pak takové husté keře stá-
vají nevyužitelnými. Proto přistupu-
jeme k  občasné výměně keřů –
neprostupné, husté keřové skupiny
měníme za řidší výsadby, obvykle
kombinované z  různých a různě
vzrůstných druhů. Nahrazovány jsou
i skupiny jalovců, které jsou mezi-
hostitelem rzi hrušňové, často díky
ní prosychají a jsou esteticky nehod-

notné. Snažíme se je proto nahrazo-
vat listnatými keři s větším funkčním
využitím. 

V urbanizovaném prostoru keře
slouží také jako přirozená bariéra
proti čím dál častějšímu rozjíždění
travnatých ploch a devastaci vnitro-
bloků.

Keře jsou různorodá skupina
živých organizmů, která nám pomáhá
ve městech lépe žít, přinášejí potěšení
nám i dalším organizmům. Proto si
jich musíme vážit a chránit je. 

Za OŽP Nina Myslíková

Nejzajímavější částí Koterova je
staré historické jádro, které je vzác-
nou památkou lidové architektury.
Tvoří jej náves a stavby opatřené
náročnou výzdobou štítových průčelí
a bran, tolik typické pro oblast
Plzeňska. Koterovská náves patří
mezi památkově chráněné oblasti
a od roku 1995 je také vesnickou
památkovou rezervací. S domy na
návsi ladí architektonicky drobná
kaple, která pochází z období první
poloviny 19. století. 

„Kaple je běžně uzamčena. Na
základě iniciativy hasičů z Koterova
byla však zpřístupněna v průběhu letoš-
ních Velikonoc. Nabídla návštěvníkům
ukázku velikonočních dekorací a sezná-
mila je tak s historií a místními tradi-
cemi,“ sdělil starosta městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany Lumír
Aschenbrenner.

V roce 2012 proběhla rekonstrukce
návsi, na kterou městský obvod

úspěšně žádal o dotaci v rámci Regio-
nálního operačního programu
NUTS II Jihozápad ve výši více než
27 milionů korun. (DB)

Koterovská kaplička se o Velikonocích otevřela veřejnosti
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Sběrný den na objemný komunální odpad dne 24. dubna 2021

Svoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpad

Službu zajišťuje městský obvod Plzeň 2 - Slovany 

Službu zajišťuje městský obvod Plzeň 2 - Slovany 

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení  

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8.00–9.00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD) 9.10–10.10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 10.20–11.20 hod.

Hluboká (u potravin) 12.20–13.20 hod.

Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13.30–14.30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14.40–15.40 hod.

Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15.50–16.50 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8.00–9.00 hod.

U Jezu (Božkov) 9.10–10.10 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10.20–11.20 hod.

Sporná (Plzeňská cesta) 12.20–13.20 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13.30–14.30 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14.40–15.40 hod.

Tyto kontejnery jsou určeny jen pro objemný odpad, nikoli pro biologicky
rozložitelné odpady.

Pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro
bioodpad
Službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Zahájení přistavování od 22. 3. 2021. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10.00 do 18.00, v měsících červen
až září v prodlouženém čase 10.00 do 20.00 hodin. 

městská část lokalita svozový den

Vyšehrad Velenická x Ječná Pondělí – sudé

Slovany Srázná Pondělí – sudé

Hradiště U Hamru x Na Rychtě Pondělí – sudé

Bručná Do Zámostí (Hyunday) Pondělí – sudé

Čechurov Mezi Ploty x Společná Pondělí – sudé

městská část lokalita svozový den

Božkov Božkovské náměstí Pondělí – liché

Slovany Plzeňská cesta x Sporná Pondělí – liché

Čechurov Střední cesta x Karafiátová Pondělí – liché

měsíc den datum čas přistavení

8.00–10.00 10.30–12.30 13.00–15.00

květen 1. neděle 2. 5. 2021 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

květen 2. neděle 9. 5. 2021 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

červen 1. neděle 6. 6. 2021 Střední cesta Pod Chalupami Božkovské nám.

červen 2. neděle 13. 6. 2021 Do Zámostí Mezi Ploty Velenická x Ječná

červenec 1. neděle 4. 7. 2021 Jiráskovo nám. Plzeňská cesta Střední cesta

červenec 2. neděle 11. 7. 2021 Srázná U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí

srpen 1. neděle 1. 8. 2021 Mezi Ploty Velenická x Ječná Srázná

srpen 2. neděle 8. 8. 2021 Pod Chalupami Božkovské nám. Jiráskovo nám.

září 1. neděle 5. 9. 2021 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty

září 2. neděle 12. 9. 2021 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami

říjen 1. neděle 3. 10. 2021 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

říjen 2. neděle 10. 10. 2021 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě
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SD Na Bořích (otevřený v roce 2020) splňuje všechny parametry
moderního sběrného dvora. Mezi jeho přednosti patří pohodlná vyklád-
ka odpadu z nájezdové rampy a jednosměrný provoz vozidel v rámci
areálu (vjezd a výjezd vozidel jsou odděleny, aby se zamezilo případnému
střetu při couvání a otáčení). Obyvatelům poslouží k ukládání odpadů
běžného charakteru jako jsou větve, tráva, sklo, dřevo, papír, plast,
objemný odpad (např. starý nábytek) či k zpětnému odběru elektro-
zařízení, ale i k ukládání nebezpečných odpadů. Možnost odkládání
hořlavých látek (kapalin) je zatím omezena, bude však zajištěna po
doplnění speciálního dvouplášťového ekologicky a požárně zabezpe-
čeného kontejneru. Věříme, že občané budou služeb tohoto sběrného
dvora (který je prakticky nejmodernějším ze sítě sběrných dvorů
v Plzni) ve velké míře využívat, čímž přispějí i k omezení černých sklá-
dek.

Provoz SD Na Bořích je zajišťován po celý týden, každý den s polední
přestávkou (provozní doba je stejná jako u ostatních sběrných dvorů
v městě Plzni provozovaných společností Čistá Plzeň), liší se jen v let-
ním a zimním období. Konkrétní otvírací dobu shrnuje následující
tabulka:

Ve dnech svátků uznaných státem je sběrný dvůr uzavřen.
V této souvislosti opětovně upozorňujeme, že byly ukončeny služby sběr-

ného dvoru zajišťované u smluvních partnerů (tj. SD v lokalitě Lobezská
15A a Koterovská 522/168). Aktuálně mohou občané odkládat svůj komu-
nální odpad v souladu s městskou vyhláškou v našem obvodě pouze ve sběrné
dvoře v ulici Na Bořích. Tím není samozřejmě dotčena možnost využít i sběr-
ných dvorů provozovaných společností Čistá Plzeň v jiných městských obvo-
dech. 

Jan Vajz, OŽP

Provoz sběrného dvoru
na odpad v ulici Na Bořích

1. 4.–31. 10 1. 11.–31. 3.

Pondělí 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00

Úterý 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00

Středa 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00

Čtvrtek 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00

Pátek 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00

Sobota 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00

Neděle 09.00–12.00 13.00–18.00 09.00–12.00 13.00–16.00

Kluziště ve Škoda sport parku – úspěšná premiéra
V únoru letošního roku, kdy byly

nízké venkovní teploty, nechal
městský obvod Plzeň 2 - Slovany
ve Škoda sport parku zhotovit
ledovou plochu pro veřejnost. 

„Chtěli jsme si vyzkoušet, zda je klu-
ziště ve Škoda sport parku vůbec možné
realizovat. Nebylo totiž předem jisté,
zda připravená plachta vydrží obrov-
skou zátěž vody. Naštěstí vše dobře
dopadlo a lidé si zde mohli po rozvol-
nění vládních opatření vůbec poprvé
zabruslit,“ řekl místostarosta měst-
ského obvodu Plzeň 2 - Slovany Jan
Fluxa. 

Kluziště mělo velký úspěch.
V době, kdy to bylo možné, lidé hoj-
ně využili této možnosti si na Slo-
vanech zasportovat. Kromě bruslení
bylo možné na běžeckém oválu
i běžkovat. 

„Chtěl bych poděkovat Sboru dob-
rovolných hasičů z Koterova v čele
s velitelem Petrem Jůzkem, kteří klu-
ziště postavili,“ doplnil místostarosta

Fluxa. Hasiči postupovali tak, že
načerpali vodu z  řeky Radbuzy
a nastříkali ji pomocí hadic na při-

pravenou plachtu položenou do
vytvořených mantinelů. Příští rok
by po letošní dobré zkušenosti chtěl

městský obvod kluziště opět zreali-
zovat.

(MH)

Stále rostoucí náklady na energie a potřeba hledat úspory v provozních
nákladech vedly městský obvod Plzeň 2 - Slovany k rozhodnutí využít
technologie pro inteligentní řízení energií od společnosti ZAT
a. s. Obvod spustil na podzim loňského roku pilotní projekt v jedné
budově 21. mateřské školy Na Celchu. Technologie ovládají klimatický
komfort uvnitř budovy včetně vytápění.

„Máme díky inteligentnímu řízení energií možnost podle našich potřeb
regulovat a sledovat teplotu v jednotlivých třídách. Děti tak mají opti-
mální klima pro svůj zdravý rozvoj a zároveň šetříme náklady na ener-
gie,“ sdělil místostarosta městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Jan
Fluxa a dodal: „Školky jsou od prvního března uzavřené, ale podle našich
propočtů jsme takto v zimních měsících, a tedy během plnohodnotné zimní
sezóny, mohli ušetřit až 15 procent nákladů. Vše vyhodnotíme během
jara.“

„Výhodou je mimo jiné možnost centrální kontroly teplot všech regulo-
vaných prostor v počítači. Například v současnosti, když je školka uzavřena,
můžeme teplotu snížit a vše na dálku kontrolovat,“ sdělila ředitelka
21. mateřské školky Irena Mainzerová. Systém také poskytuje údaje
o vlhkosti vzduchu ve třídách. 

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany bude uvažovat o využití této tech-
nologie i v ostatních budovách mateřských škol, které spravuje, ale
také např. v kulturním domě, jehož provoz je nákladný, neboť má
několik sálů, které jsou využívány v různých režimech a v různou dobu.
I zde by se tedy dala spotřeba energií tímto způsobem snížit.

Instalovaná IoT technologie SimONet od české společnosti ZAT
a. s. zaznamenává informace o teplotách do webové aplikace, díky
čemuž mají provozovatel i vedení školky on-line přehled o aktuálním
stavu 24 hodin denně, zároveň v něm mohou měnit nastavené parametry.
Systém navíc dokáže zodpovědnou osobu upozornit na nestandardní
situace, nebo sám učinit nápravná opatření: například začít či přestat
topit, spustit vzduchotechniku, ovládat klimatizační jednotku či upo-
zornit, že je třeba vyvětrat.

„Rozdíl oproti doposud hojně používaným technologiím spočívá v tom,
že SimONet nepracuje s pevně stanovenými parametry, jako jsou víkendy
nebo roční období, ale díky on-line naměřeným datům, například vnitřní
a venkovní teplotě, koncentraci CO2 atd., vše automaticky reguluje,“ doplňu-
je Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy firmy ZAT a. s.

(MH)

Inteligentní řízení energií
v mateřské školce Na Celchu
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Tak jako při prvním uzavření škol
vloni na jaře, tak i letos jsme využili
nepřítomnosti dětí k renovaci tříd,
a to konkrétně třídy Broučků. Děti
se mohou po návratu těšit na nově
vymalovanou třídu, na nový koberec
a zčásti obměněný nábytek. 

Také jsme připravili na školní
zahradě koutek s vyvýšenými záhony
a kompostérem, aby si děti mohly
zasadit mrkev, ředkvičky, salát, bylin-
ky, apod.

Kromě distanční výuky nejen pro
předškolní děti jsme připravili napří-

klad stopovačku na Homolce, děti
hledaly námi namalované kamínky,
posílali jsme návody na různé pokusy,
výrobky, cvičení, atd. a v předveliko-
nočním týdnu jsme vyhlásili tradiční
akci pro děti a jejich rodiče „O NEJ…
velikonoční či jarní dekoraci“.

Děti přinášely do školky nádherné
výrobky, které mohly pověsit na při-
pravenou vrbu nebo umístit k hlavní-
mu vchodu, aby se jejich vlastnoručně
vyrobenými jarními dekoracemi moh-
la pokochat i veřejnost. 

Všechny zapojené děti po návratu
do školky dostanou za účast v soutěži
odměnu.

Na všechny se ve školce „U sluníč-
ka“ na Čapkově náměstí již moc těší-
me!

Mgr. Kateřina Matoušíková
a kolektiv 17. MŠ Plzeň

Co se dělo v 17. MŠ Plzeň v době uzavření školky?

Co se podařilo v našich mateřinkách 
V roce 2020 došlo v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany hned k několika významným opravám mateřských škol. Ty přispěly k většímu

komfortu dětí, které mateřské školy navštěvují.
Rekonstrukce kuchyně za 1,102 milionu korun a rekolaudace tělocvičny na třídu za 165 tisíc korun se dočkala 17. mateřská škola (na Čapkově

náměstí 4). 
Další větší opravy v mateřských školách v městském obvodu Plzeň 2 -Slovany v roce 2020:

■ 23. MŠ Topolová 3 – rekonstrukce příjezdové komunikace ke kuchyni, výměna oplocení areálu a výstavba uzamykatelného stání pro kola
a koloběžky

■ 2. MŠ U Hvězdárny 26 – zateplení půdních prostor foukanou izolací
■ 21. MŠ Na Celchu 33 – sanační omítky v suterénu
■ 25. MŠ Ruská 83 – výměna plotu
■ 38. MŠ Spojovací 14 – sanační omítky v suterénu (MH)
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25. MŠ byla na distanční vzdělávání připravena
Zkušenosti z  jara 2020, kdy

mateřské školy byly historicky
prvně plošně uzavřeny, nám
pomohly se ještě lépe připravit na
distanční vzdělávání v  covidové
době. Od září 2020 učitelky jednot-
livých tříd vkládaly  k výchovně
vzdělávacím tématům na web školy
pracovní listy, písničky, básničky
a pohybové hry. Nejen, že rodiče
měli zpětnou vazbu o dění v mateř-
ské škole, ale měli i možnost se dětí
zeptat, co daný den v mateřské škole
dělaly. Hned po březnovém uzavře-
ní nám rodiče posílali pracovní listy,
obrázky a nahrávali videa z vychá-
zek. 

Díky výborné spolupráci jsme se
mohli zúčastnit také výtvarné sou-
těže. Paní místostarostka Městské-
ho obvodu Plzeň 2 - Slovany Eva
Truková vyhlásila soutěž ,, Jak vidím
velikonočního zajíčka“. Velkou
radost máme z  úspěchu Editky
Sazamové. Odborná porota vybrala

právě její obrázek. Každoročně při-
pravujeme pochod s velikonočním
zajíčkem. Letošní Velikonoce neby-
ly výjimkou. Zaměstnanci připravili
pro děti úkoly, které rozmístili
v lesoparku Homolka. Po Veliko-
nocích si všichni v mateřské škole
mohli vyzvednout sladkou odmě-
nu.

Říkáte si, a co dál? Co dělali uči-
telé a provozní zaměstnanci? Vždyť
úkolovat rodiče, naházet pár obráz-
ku na web je hned hotové. Díky spo-
lupráci s naším zřizovatelem jsme
ionizovali celou mateřskou školu.
Provozním zaměstnancům přálo
počasí, a tak dezinfikovali kuchyně,
myli okna a hračky. Až se děti vrátí
do školy, je důležité obnovení sociál-
ních vztahů. Učitelé se zaměřili prá-
vě na tento aspekt školní edukace.
Připravovali společný projekt s 51.
mateřskou školou a projektový den
v MŠ nazvaný ,,Kováři a dráteníci“. 

Již čtvrtý rokem se zabýváme

obnovou zahrady. Spolupracujeme
s fondem životního prostředí. Díky
podpořeným projektům jsme získali
přes 300  000 Kč. Koupili jsme
zahradní domeček, obnovili biotop,
pískoviště, cesty. Zadržujeme vodu
z okapů na zalévání. Doufáme, že

právě sepsaný nový projekt opět
fond Životního prostředí podpoří.
Určitě vás zajímá, jaké máme další
plány se zahradou. O tom budeme
informovat zase příště. 

Mgr. Hana  Steinbachová
a kolektiv 25. MŠ

Výtvarná soutěž měla úspěch
Místostarostka městského ob-

vodu Plzeň 2 - Slovany Eva Trů-
ková vyhlásila v únoru výtvarnou
soutěž pro děti z mateřských škol
ve slovanském obvodě na téma
„Jak vidím velikonočního zajíčka.“ 

„Zaznamenala jsem velký ohlas na
loňskou výtvarnou soutěž na téma
Vánoční čas, a proto jsem se rozhodla
vyhlásit další, tentokrát s jarní téma-
tikou,“ sdělila místostarostka měst-
ského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Eva Trůková a dodala: „Z přihláše-
ných obrázků jsme jich vybrali třináct.
Ty byly zapracovány na čtyři billbo-
ardy pro měsíc duben, kterými městský
obvod Plzeň 2 - Slovany popřál Plze-
ňanům příjemné Velikonoce.“

Autoři vybraných obrázků budou
odměněni, jakmile se děti vrátí do
mateřských školek. (DB)

Noc s operou bude až v roce 2022
Současná pandemická situace je

důvodem, proč se diváci ani letos
nedočkají stěžejního mimo reper-
toárového projektu Divadla
J. K. Tyla – Noc s operou, v rámci
kterého měla být 25. června 2021
uvedena opera Macbeth.

Slavné Verdiho dílo v režii Tomá-
še Ondřeje Pilaře a v hudebním
nastudováním Jiřího Štrunce se
mělo rozeznít Amfiteátrem Locho-
tín už loni. Divadlo však diváky
o tento titul neochudí a plánuje ho
uvést v  příštím roce, konkrétně
24. června 2022.

„Tento velkolepý projekt, byť má již
dlouholetou tradici, si nemůžeme

dovolit organizovat v době, kdy není
jisté, za jakých podmínek by bylo mož-
né akci uskutečnit, a není možné
odhadnout, zda by příjmy ze vstup-
ného dokázaly pokrýt potřebnou část
nákladů.  Věříme, že situace v příštím
roce bude příznivější a v amfiteátru
se všichni opět společně sejdeme,“ uvádí
ředitel divadla Martin Otava.

Cílem projektu Noc s operou je
představit operu v její plné monu-
mentalitě, oslovit příznivce operní-
ho žánru i nové návštěvníky, kteří
preferují neformální prostředí,
a nabídnout nevšední a mimořádný
zážitek v prostředí přírodního amfi-
teátru.  

placená inzerce
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Ptačí stezka na Božkovském ostrově vítá jaro,
ptáky zase nové budky i polobudky pro rehky

I na Božkovském ostrově je ve
vzduchu cítit jaro. Vzduch je svěží,
zatím ještě příjemně vlhký, den je delší
a jasnější. Ptáci na tuto změnu rychle
reagují. S oteplením je vidět kolem
vloni apředloni vyvěšených budek čilý
ruch – přelétání, hlídání teritoria, ště-
betání… Amy toto chování s napětím
sledujeme a čekáme, zda bude letošní
obsazení připravených budek stejné
či snad ještě lepší než vloni. 

Už na přelomu ledna a února
jsme budky na novou sezonu pta-
čího hnízdění připravili. Proběhla
kontrola jejich obsazenosti, moni-
toring hnízdění i čištění. Budky byly
nejprve očíslovány, aby mohl být
výsledek v  průběhu dalších let
porovnáván. V pěti z nich došlo

k  hnízdění sýkorek,
budky byly totiž vystlá-
ny mechem a nacháze-
lo se v nich drobné peří
mláďat. Na jediné zavě-
šené budce došlo k úmr-
tí mláďat sýkorek, zřejmě
rodiče ulovila kočka či jiný
predátor, a tak mláďata zůs-
tala opuštěná. V jediné budce
došlo k vyvedení mláďat jiného
ptáka, pravděpodobně rehka
zahradního. Výstelka této budky
byla na první pohled jiná – převlá-
dalo seno s různými druhy peří. Po
odklopení stříšky jedné z nich nás
čekalo překvapení – krásné, šedé
hnízdo, avšak nikoliv ptáků, ale vos!
Naštěstí v tuhle roční dobu bez oby-

vatelek. Ve dvou budkách nedošlo
k zahnízdění, ale byly využívány jako
nocoviště či přístřešek pro ptáky. 

V zimě a v jarním období probíhalo
krmení ptactva. Ze zavěšených lojo-
vých koulí na stromech bylo vidět, že
si veřejnost tuto lokalitu oblíbila
a ptactvo zde sleduje a podporuje. Teď
už příroda ptákům poskytne dostatek
potravy a krmení se na čas přeruší. 

Ptáci nyní ocení klid, aby mohli
nerušeně hnízdit a hledat potravu.
A dobrá zprávička pro návštěvníky
– i v letošním roce je naplánováno
další doplnění prvků ptačí stezky –
je na co se těšit.

Připomeňme si, že vybudování
ptačí stezky v roce 2020 na Božkov-
ském ostrově zahrnovalo také insta-
laci krmítek a ptačích budek. Nyní
dochází k jejímu dalšímu doplňo-
vání a obohacování. Začátkem dub-
na totiž ve spolupráci s občanem
městského obvodu – amatérským
ornitologem Ing.Hrabětem a odbo-
rem životního prostředí úřadu
městského obvodu Plzeň 2 - Slo-
vany bylo instalováno a zavěšeno
sedm nových ptačích budek. 

Část jich je speciálně zkonstruo-
vaná pro hnízdění rehků – tzv. polo-
budky. V nich mohou hnízdit nejen
rehci, ale i lejsci a konipasové. Rehci
mají rádi světlo, proto jsou budky
vyvěšeny na holých kmenech stro-
mů blízko cesty směrem do prosto-
ru. Dalším typem nově vyvěšených
budek je sýkorník. V tomto případě
je vletový otvor oplechován, aby
nedošlo k  jeho rozšiřování např.
strakapoudy, a tím nedocházelo
k obsazování budek jinými ptáky či
k predaci. Budky jsou zavěšeny
dostatečně vysoko, abychom omezili
predaci a vandalizmus. 

Rehci i lejsci se na Božkovském
ostrově vyskytují, podporou hníz-
dění můžeme dosáhnout jejich vyšší
četnosti.

Za OŽP Nina MyslíkováPolobudka Rehek při krmení

Lejsek

Konipas

Budka sýkorník
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DO PRÁCE NA KOLE, na koloběžce,
pěšky nebo během

I letos v květnu se můžete se svý-
mi kolegy zapojit do celorepubli-
kové výzvy DO  PRÁCE NA
KOLE. Vyhecujte sebe a své kolegy,
vytvořte 2–5 členný tým a celý kvě-
ten jezděte co nejčastěji do práce
na kole či koloběžce. Můžete také
běhat nebo chodit pěšky. Zapojit se
mohou i ti, kteří pracují na home-
office. Mohou si zaznamenávat
zdravotní procházky, běh v parku či
cesty na poštu. Dobrá kondice
a odpočatá mysl je teď to nejdůle-
žitější a je fajn se v tom s kolegy
vzájemně podpořit. Registrací zís-
káte originální tričko, slevy na náku-
py a možnost vyhrát zajímavé ceny.
Přihlašování do kampaně je možné
až do 30. dubna na www.doprace-
nakole.cz.

V loňském roce se na Plzeňsku
zúčastnilo 917 mužů a žen z desítek
firem, kteří celkem najezdili, nacho-
dili a naběhali tisíce zelených kilo-
metrů. Zapojili se i zaměstnanci
z  různých organizací a institucí.
Cyklozaměstnavatelem roku Plzeň-

ského kraje se stala firma PPG
DECO Czech a.s.

Letošní ročník chce přilákat do
výzvy i vás! V této chvíli je na Plzeň-
sku přihlášeno už téměř 900 zájem-
ců. Zapojit se může každý, na věku
ani profesi nezáleží. Chce to mít jen
odvahu to zkusit. Ježděním „do prá-
ce na kole“ nebo jiným pohybem
při práci z domova můžete jen zís-
kat. Kampaň si pochvalují jednot-
livci a vítají firmy, které často hradí
zaměstnancům startovné jako for-
mu zaměstnaneckého benefitu.
Účast ve výzvě může být originál-
ním teambuildingem ve vaší firmě.
Zeptejte se svého zaměstnavatele,
jestli se letos také zapojí! Kdo nemá
své vlastní kolo, může využívat
výpůjčky z místního systému sdíle-
ných kol (kolemplzne.cz) či kolo-
běžek. Součástí akce budou tradičně
i veřejné cyklodílny, Cyklosnídaně
pro všechny účastníky a závěrečná
cyklopárty pro všechny zapojené.

Čím více cyklistů bude v Plzni
jezdit, tím větší váhu bude mít hlas

volající po zlepšování podmínek pro
městskou cyklistiku. Tak neváhejte
a zapojte se se svými kolegy! Výzvu
na Plzeňsku koordinuje již devět let
spolek Plzeň na kole, hlavním orga-
nizátorem je spolek AutoMat.

Eva Haunerová, Plzeň na kole

OT pořádá 27. ročník veřejné cyklistické jízdy
největší a nejmasovější svého charakteru

v západních Čechách

Sledujte informace ohledně koronaviru před pořádáním akce na webu,
e-mailem a nebo telefonem!!!

trasy: silniční 35, 60, 100, 150 km
horská 30, 55, 80 km
dětská 15 km

start: u Třemošenského rybníka
v Bolevci
6.00–9.00 hodin dlouhé trasy
9.00–11.00 hodin krátké trasy

cíl: 12.00–17.00 hodin
v místě startu

odměna: diplom, suvenýr, samolepka

startovné: dospělí 25 Kč, děti do 10 let 10 Kč

překvapení: láhve, košíky, kód. zámky, čepice atd.

informace:
mobil: 725 290 782 • e-mail: nakolezplzne@seznam.cz • www.nakolezplzne.cz

Seznamte s pozvánkou všechny cyklisty a přijeďte s nimi k nám na akci

Vzpomínka na květen 1945
Květen v roce 1945 byl opravdu krás-

ný a slunečný. Rozkvetlá byla i celá
Plzeň. Já, jako devítiletá holka, jsem
chtěla všechno vidět a slyšet. Pátého
května bylo všude rušno. Lidé pobíhali,
pořád si něco šeptali a já měla také chuť
se někam podívat. Maminka to ale
nedovolila. Utéci se mi podařilo až dru-
hý den. 

Pršelo, ale to mi vůbec nevadilo. Sly-
šela jsem z naší Veleslavínky obrovský
hluk, a tak jsem proběhla radnicí a byla
na náměstí. Tam už bylo veselo. Lidé
se objímali amávali na přijíždějící Ame-
ričany. Bylo tam plno hezkých děvčat
v krojích. Prostě, tehdy jsem to vnímala
jako něco, na co určitě celý život neza-
pomenu. Anajednou střelba z vysokých
domů naproti kostelu. Lidé prchali a já
si uvědomila, že se také musím někam
schovat. Asi tak po hodině jsem vyšla
směrem do Dominikánské ulice. V dál-
ce jsem uviděla maminku s bratrem
asestrou. Maminka byla uplakaná, pro-
tože měla o mě strach. Co pohlavků
jsem dostala, to si dovedete představit. 

Když na to dneska vzpomínám, tak
je jiná doba. Teď neustále řešíme pan-
demii, která zachvátila celý svět. Máme
strach co bude dál. Lidé jsou ale báječní,
držíme pohromadě a pomáháme si.
Společně s básníkem si říkám, že nic
není tak nakažlivé jako nadšení. Dovede
pohnout kameny a překonat zlo!

Ludmila Ševčíková 

Z vašich dopisů
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První řada u Vás doma! Vyzkoušejte si ji také

Hnací silou většiny uzavřených
kulturních institucí během pandemie
je snaha neztratit kontakt se svými
fanoušky a diváky. Není tomu jinak
ani v Divadle Josefa Kajetána Tyla,
které připravilo mnoho různorodých
speciálních on-line pořadů, koncertů
i čtení celých her, jež byly ke zhléd-
nutí zdarma na sociálních sítích. 

Po dlouhém vyjednávání s držiteli
autorských práv divadlo spustilo on-
line cyklus První řada u Vás doma,
díky němuž diváci mohou zhlédnout
v pohodlí svého domova záznamy
představení, které byly pořízeny právě

pro tuto příležitost. Vysílací časy jsou
zpravidla v sobotu od 19.00 hodin,
pohádkám pak patří nedělní dopo-
ledne. Vstupenky na představení si
diváci mohou zakoupit na portále
GoOut, který jim nejpozději 24 hodin
před začátkem akce pošle link ke sle-
dování záznamu platný od začátku
vysílání až do půlnoci daného dne.
Prodej vstupenek končí se začátkem
konkrétní akce. 

Projekt odstartoval velkolepě, a to
20. února 2021 on-line předpremié-
rou slavné operety Netopýr a hned
další sobotu si diváci mohli vychutnat

pábení nově nastudované divadelní
adaptace nezaměnitelných Hrabalo-
vých Postřižin. Následovala legen-
dární „semaforská“ Dobře placená
procházka, Muzikantská pohádka
napsaná přímo pro muzikálový sou-
bor DJKT, oceňovaný balet Zkroce-
ní zlé ženy a populární komedie
Brouk v hlavě.

Nadcházející víkendy budou
patřit komedii Každý má svou prav-
du z pera významného italského
dramatika a nositele Nobelovy ceny
Luigi Pirandella, poloscénické verzi
nově nastudované Janáčkovy opery

Věc Makropulos, dětským inscena-
cím Povídání o pejskovi a kočičce
a Papageno v kouzelném lese a stá-
lici světových operních divadel
Bizetově Carmen. Celý projekt
i netradiční divadelní sezónu ukončí
25. června stream Prodané nevěsty,
kterou plzeňské divadlo tuto sezónu
zahajovalo. Kromě projektu První
řada u Vás doma připravuje Divadlo
J. K.Tyla také on-line koncert sou-
boru opery DJKT či přímé přenosy
oblíbených Muzikálových matiné.
Více informací a termíny na
www.djkt.eu.

Philippe Castagner,
Jana Foff Tetourová
(Carmen, foto Martina Root)

Leoš Janáček,Věc Makropulos
foto: Martina Root
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