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Obnovená zahrada skrývá ráj pro děti

Slovo
úvodem

Jistě jste si všimli,
že v obsahu svého
p r a v i d e l n é h o
„sloupku“ se vždy
snažím být pozitiv-
ní. Samozřejmě myšleno v neepide-
miologickém slova smyslu. Ovšem
musím přiznat, že již delší dobu  se
na tomto místě neobjevilo téma
sportu, což se nyní pokusím napravit.
A věřte, že k tomu mám opravdu
pádný důvod. Vlastně, hned dva. 

Tím prvním je mistrovský titul
pro futsalový tým SK Interobal
Plzeň, jímž se nyní pyšní, zároveň to
znamená jejich postup do Ligy
mistrů. Stalo se tak poprvé v 30 leté
historii klubu a věříme, že nikoli
naposledy. Druhým oslavencem
z našeho pohledu jsou házenkáři
Talentu Plzeň, kteří získali už pátý
mistrovský titul a rozhodně patří
mezi nejúspěšnější kluby české extra-
ligy. Za takovou skvělou reprezentaci
jim i futsalistům opravdu děkujeme
a přejeme hodně štěstí i v dalších
sportovních ročnících.  

Sportu se však unás na Slovanech
nevěnují jenom „naši mistři“, ale i ti
nejmenší. V těchto dnech totiž právě
probíhá již šestý ročník Sportovních
her mateřských škol a slovanské
školky na nich rozhodně nemohly
chybět. Šestého ročníku se za náš
obvod účastní deset těchto škol.
Počet však není důležitý, jde přede-
vším oto, že tyto hry podporuji spor-
tovní založení dětí, aproto jsem rád,
že se na jedno dopoledne školky pro-
měnily ve sportoviště. Tyto sportovní
hry  totiž  umožňují těm nejmenším
poznat atmosféru sportovních sou-
těží av současnosti jsou největší akcí
pro děti předškolního věku, která je
pravidelně v Plzni pořádána. Za to
jsme opravdu vděčni.

S pozdravem sportu a létu zdar
přeji všem krásné prožití příštích
dnů. 

Lumír Aschenbrenner 
starosta,

MO Plzeň 2-Slovany

V letošním školním roce slaví naše
23. mateřská škola už 60 let. K tomu-
to výročí dostala dárek v podobě krás-
ně obnovené zahrady. Získali jsme
již dva granty od Nadačního fondu
Zelený poklad, díky nimž se toto vše
mohlo uskutečnit. Jde o projekty

„Ani kapka nazmar“ a „O krůček blíž
k přírodě – Přírodní zahrada, zelený
ráj pro děti“.

Vznikla tak dešťová zahrada, vysa-
dili jsme ovocné a listnaté stromy, zalo-
žili ovocné záhony, vybudovali
venkovní přírodní učebnu a multi-
funkční pískovou plochu skuchyňkou
pro bádání apozorování, obnovili tráv-

Slovany prominou poplatek za veřejné  prostranství
V období od 13. května do

31. října 2021 se vedení městského
obvodu Plzeň 2-Slovany rozhodlo
prominout místní poplatek těm
poplatníkům, kteří na území
obvodu využívají veřejná pro-
stranství.

„Chápeme obtížnost a tíhu současné
situace pro všechny podnikatele, a pro-
to jsme se ve vedení rozhodli letos pro-
minout místní poplatek za užívání
veřejného prostranství. Chceme tak
místním podnikatelům alespoň trochu
pomoci,“ sdělil starosta městského
obvodu Plzeň 2-Slovany Lumír
Aschenbrenner.

Je třeba upozornit, že prominutí
místního poplatku nezbaví poplat-
níky řádně a včas vyplnit ohlašovací
povinnost. Ta je uložena článkem
7 obecně závazné vyhlášky statu-
tárního města Plzně.

„Poplatek, který odpustíme, se týká
například stánkového prodeje, umís-

tění předzahrádky, předsunutých pro-
dejních míst nebo umístění reklamních
zařízení,“ dodal místostarosta

městského obvodu Plzeň 2-Slova-
ny Jan Fluxa.

(MH)

níkové plochy. Zachytáváme také deš-
ťovou vodu apoužíváme ji na zalévání
ovocných a bylinkových záhonů.

Z  finančního příspěvku MO
Plzeň 2-Slovany jsme pořídili nové
herní prvky, vybudování broukoviště
zase  zajistil Odbor životního pro-
středí UMO Plzeň 2-Slovany.

pokračování na straně 2
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Srdce a balíčky sestřičkám za jejich obětavost

dokončení ze strany 1

Starosta městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Lumír Aschen-
brenner předal v úterý 27. dubna
spolu s místostarostkou Evou Trů-
kovou celkem 860 dárkových balíč-
ků zdravotním sestrám ve Fakultní
nemocnici Plzeň. Akci byli přítom-
ni také ředitel Václav Šimánek
a náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči Andrea Mašínová.

„Chtěl jsem již dlouhou dobu nějak
ocenit a vyzdvihnout náročnou a obě-
tavou práci zdravotních sestřiček v sou-
časném nelehkém období. Byl jsem proto
rád, když naše 51. mateřská škola přišla
s projektem Srdce sestřičkám. Volně jsme
na něj navázali touto děkovnou akcí
a předáním drobných dárků, které z jed-
né poloviny f inancoval náš městský
obvod a z druhé přímo vedení obvodu,“
sdělil starosta Lumír Aschenbren-
ner.

„Pro zdravotní sestřičky jsme
do balíčků připravili kosmetické pří-
pravky, které najdou praktické využití.
Některé   obsahují i děkovné vzkazy.
Věřím, že sestřičky potěší a pohladí po
duši,“ doplnila místostarostka Eva
Trůková.

Akci s názvem „Srdce sestřičkám“
uskutečnila 51. mateřská škola v sou-
vislosti v souvislosti s mezinárodním
dnem sester.

„V rámci daného projektu vytvořili
zaměstnanci školy společně s dětmi make-
tu „covidového oddělení“, zabudovali do
velkého srdce strom života a vyrobili
moduritová srdce zdobená novinovým
papírem. Jako poděkování sestřičkám
napekly děti z lineckého těsta srdíčka
azaměstnanci dvě velká srdce s raffaello
náplní,“ řekla ředitelka 51. mateřské
školy Blanka Linhartová.

(DB)

Velké poděkování patří dětem
a jejich rodičům, kteří se s námi podí-
leli na výsadbě dešťové zahrady
a ovocných záhonů. To vše se nám
podařilo zrealizovat díky  skvělé spo-
lupráci s Ing.Barborou Eismanovou
Noskovou a Ing.Ivanem Markem ze
studia ZAHRADNÍ ARCHITEK-
TURA.

Věříme, že se nám podařilo naplnit
náš cíl tak, aby školní zahrada nabízela
prostor pro setkávání, bádání, zapo-
jení všech smyslů, spolupráci v týmu
i samostatnost, místo pro relaxaci
a odpočinek. Naše zahrada se tak pro
děti stane skutečnou  živou učebnicí. 

Iva Adamová, DiS., 
ředitelka 23. MŠ

Obnovená zahrada skrývá ráj pro děti
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Jednání RMO dne 7. 4. 2021
RMO přijala celkem 11 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila použití investičního fon-
du 51. MŠ, příspěvkové organizace,
Částkova 6, 326 00 Plzeň, IČ:
70940801, ve výši 127.371,86 Kč, na
nákup kuchyňské linky do prostor
školní kuchyně, od firmy GASTRO
SERVIS PLZEŇ s. r. o., Chotíkov
35, 330 17 Chotíkov; 
■ souhlasila s  podáním žádosti
o nadační příspěvek ve výši
300.000,- Kč z Grantového řízení
Oranžové hřiště Nadace ČEZ pro
projekt „Obnova dětského hřiště
v Šeříkové ulici v Plzni“a doporučila
Zastupitelstvu městského obvodu
Plzeň 2-Slovany tuto žádost ke
schválení; 

Jednání RMO dne 13. 4. 2021
RMO přijala celkem 2 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila nákup zdravotní kosme-
tiky pro zdravotníky a lékaře Fakultní
nemocnice Plzeň v celkové výši do
20 tis. Kč;

Jednání RMO
dne 12. 5. 2021
RMO přijala
celkem 22 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ schválila uza-
vření smlouvy
o dílo na doda-
vatele stavby „2.
MŠ U Hvězdár-
ny 26, Plzeň –

rekonstrukce kuchyně“ s uchazečem,
který předložil v písemném zadáva-
cím výběrovém řízení nejnižší nabíd-
kovou cenu: INTERIERY KOU-
PELEN s. r. o., Částkova 2743/20,
326 00 Plzeň, IČ: 26318644, s nabíd-
kovou cenou 449.871,59 Kč bez
DPH, tj. cena 544.344,62 Kč včetně
DPH; 
■ schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „37. MŠ – Sta-
vební úpravy – vnitřní a vnější sanace
objektu“ s uchazečem, který předložil
v písemném zadávacím výběrovém
řízení nejnižší nabídkovou cenu:
SILBA-Elstav s. r. o., Plzeňská 155,

326 00 Letkov,
IČ: 64358844,
s nabídkovou ce-
nou 719.935,85
Kč bez DPH, tj.
cena 871.122,38
Kč vč. DPH; 
■ schválila vy-
hlášení zadáva-
cího řízení na
veřejnou zakáz-
ku na stavební

práce „Vnitroblok Francouzská –
Brojova – Slovanská alej“, znění
smlouvy o dílo a složení hodnotící
komise; 
■ schválila použití investičního fondu
23. MŠ, příspěvkové organizace,
Topolová 3, 326 00 Plzeň, IČ:
70940738, ve výši 125.000,- Kč, na
pořízení pergoly od firmy F. KON-
RÁD s. r. o., Dukelská 5721, 430 01
Chomutov, IČ: 25047809; 
■ schválila použití investičního fondu
38. MŠ, příspěvkové organizace, Spo-
jovací 14, 326 00 Plzeň, IČ:
70941084, ve výši 22.602,80 Kč, na
úhradu opravy venkovního hracího

prvku (sestava se
skluzem) od fir-
my TECHNO-
LOGY SER-
VICE s. r. o.,
Křížkova 521/4,
301 00 Plzeň 1,
IČ: 26400715;  
■ souhlasila se
100 % prominu-
tím úhrady míst-
ního poplatku za

užívání veřejného prostranství sta-
novené článkem 8 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Plzně
č. 4/2020, o místní poplatku za uží-
vání veřejného prostranství, na území
městského obvodu Plzeň 2-Slovany,
v období od 13. 5. 2021 do 31. 10.
2021. Prominutí se týká poplatků za
umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje (zábory krátko-
dobé do 10 dnů i delší než 10 dnů),
předzahrádky, předsunutá prodejní
místa, umístění reklamního zařízení
typu „A“ a umístění reklamního zaří-
zení typu „ostatní“; 

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

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2-
Slovany se v době pandemie zaměřil
na pomoc rizikovým skupinám, zej-
ména pak seniorům, zdravotně posti-
ženým a osobám v nepříznivé sociální
situaci. 

Sociální pracovníci zdejšího odbo-
ru poskytovali a nadále poskytují
občanům zdejšího obvodu základní
i odborné sociální poradenství
i pomoc s registrací na očkování proti
nemoci COVID-19. Sociální odbor
také poskytoval občanům zdejšího
obvodu pomoc se sčítáním obyvatel.
Mimo již zmíněné činnosti distri-

buoval ochranné pomůcky dýchacích
cest (respirátory FFP2), které obdržel
od Odboru sociálních služeb Ma-
gistrátu města Plzně a Potravino-
vé banky Plzeň, obyvatelům domů
s  pečovatelkou službou na území
městského obvodu Plzeň 2-Slovany,
osobám bez přístřeší a dalším obča-
nům z výše uvedených ohrožených
skupin. 

Do činností sociálních pracov-
níků zdejšího odboru patří napří-
klad vyhledávání klientů a sociální
práce v jejich přirozeném prostředí,
posouzení jejich životní situace,

Pomoc občanům nejen v době pandemie
poskytování poradenství seniorům
a osobám se zdravotním postiže-
ním nebo s duševním onemocně-
ním a všem těm, kteří ztratili
bydlení nebo jsou ohroženi jeho
ztrátou. Zajišťovali například
základní životní potřeby (hygiena,

zdraví, strava, bydlení) a nárokové
dávky.

V případě potřeby se mohou obča-
né zdejšího obvodu i nadále obracet
na sociální pracovníky. 

za OS Tomáš Duška

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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Aby křižovatka na Mikulášském náměstí byla bezpečnější 

Na ostrově vzniklo nové ohniště 

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
si v  loňském roce na základě
dopravního průzkumu ověřil letitý
problém: kapacita křižovatky na
Mikulášském náměstí je nedosta-
čující a stávající stav je třeba co nej-
dříve řešit.  Obvod proto v loňském
roce uvolnil ze svého  rozpočtu
finance na vytvoření studie této
oblasti. Ta byla zpracována společ-
ností D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o. v několika variantách.
Ty byly pečlivě projednány  a z nich
byla poté jedna vybrána.

Vybranou variantu nechal obvod
v současné době zpracovat do doku-
mentace k územnímu řízení. Ve dru-
hé polovině roku by měla být zadána
dokumentace ke stavebnímu řízení.
Na přelomu let 2021/2022 by obvod
chtěl žádat o stavební povolení a rea-
lizace stavby by tak byla reálná již
v roce 2022. 

„Jedná se o místo, které je dlouhodobě
neřešené, avšak z hlediska dopravy
problémové a velice frekventované.
Realizací této stavby by se maximálně
zvýšila bezpečnost pohybu v této lokalitě
a dokončil by se projekt, který byl již 30
let pouhou vizí,“ sdělil místostarosta
městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Jan Fluxa.

Stavba bude znamenat vysoké
finanční nároky i nároky na koordi-
naci z důvodu její frekventovanosti
a průjezdu páteřními spoji MHD,
a proto bude nutné jednat se správ-
cem komunikace, což je Ředitelství
silnic a dálnic ČR, dále s Magistrá-
tem města Plzně a VODÁRNOU
PLZEŇ, a.s. Navíc vzhledem k trva-
jící pandemii je nejisté, jaká bude
situace příští rok ohledně rozpočtu.
„Naší prioritou je nyní hlavně při-
pravit stavbu tak, aby se mohlo začít
s realizací hned, jakmile budou
potřebné finance k dispozici,“ doplnil
místostarosta Jan Fluxa.

Veškeré kroky obvod úzce koor-
dinuje s VODÁRNOU PLZEŇ, a.s.,

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
zřídil na Božkovském ostrově nové
ohniště pro veřejnost. Každý si zde

při dodržení pravidel Provozního
řádu ohniště bude moci rozdělat
oheň a např. si s rodinou či přáteli

opéci buřty. Místo je vyznačeno na
informační tabuli. 

„Po Plzni je veřejných ohnišť velice
málo, proto věřím, že se stane hojně
využívaným. Vhodně doplňuje přiro-
zený charakter Božkovského ostrova
a rozšiřuje nabídku venkovních aktivit
pro veřejnost,“ sdělil místostarosta
městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Jan Fluxa.

Na využívání ohniště je možné
použít vlastní donesené dřevo nebo
využít dřevo ponechané správcem
v blízkosti ohniště. Je samozřejmě
nutné dodržovat požární bezpečnost.
Každý uživatel také odpovídá za
úklid prostoru kolem ohniště a jeho
bezpečné zajištění po jeho odchodu,
tedy zalití vodou.

(MH)

neboť pod vozovkou se téměř v celém
úseku nacházejí významné vodoho-
spodářské sítě, které bude potřeba
vyměnit z důvodu jejich stáří – vět-
šina je sto let stará.

Projekt stavby s názvem „Úprava
křižovatky Mikulášská ulice –
Mikulášské náměstí“ zahrnuje: 
■ území od nadjezdů v ulici U Trati

až po vstup do Mikulášského hřbi-
tova

■ vybudování zcela nové zastávky
tramvaje 

■ zlepšení dopravní obslužnosti mís-
ta směrem na Slovany

■ vznik nového odbočovacího pru-
hu, který vyřeší problematické
odbočování doleva směrem na

Mikulášské náměstí, a to jak pro
trolejbus, tak pro osobní dopravu

■ řízení provozu světelnou signali-
zací, včetně přechodu pro chodce

■ vznik cyklostezky oddělené od
chodníku pro pěší

■ dosadbu stromů pro vytvoření celi-
stvé stromové aleje podél hřbitovní
zdi

Z historie projektu v kostce:
■ v  lednu 2020 nechal městský

obvod Plzeň 2-Slovany zpracovat
dopravní průzkum a posoudit
kapacitu křižovatky (počty chodců,
automobilů, cyklistů a spojů veřej-
né dopravy)

■ z tohoto průzkumu vyplynulo, že
kapacita křižovatky je naprosto

nedostačující, a že stávající stav je
neúnosný

■ cca 220 vozidel za hodinu na levém
odbočení z Mikulášské ulice od
železničního nádraží upozornilo
na to, že bude nutné zřídit samo-
statný odbočovací pruh 

■ intenzita chodců (50 chodců za
hodinu pouze na chodníku podél
hřbitovní zdi) ukázala, že bude
nutné věnovat se také úpravě pře-
chodů a lépe zde zabezpečit pohyb
chodců

■ již v 90. letech minulého století se
kvůli této křižovatce posouvala zeď
Mikulášského hřbitova, ale bohu-
žel k plánované úpravě samotné
komunikace nikdy nedošlo.

(MH)
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Jiráskovo náměstí ožije, otevře se klášterní zahrada

„Víkend otevřených zahrad na Jirás-
kově náměstí se stal již tradiční akcí,
kterou organizuje Masarykova základ-
ní škola se svými žáky. Tato akce je jed-
nou z mála příležitostí, kdy se mohou
lidé do běžně nepřístupného prostoru
za hradbu dominikánského kláštera
podívat. Přes složitou a nepředvídatel-
nou epidemickou situaci jsme letos
nechtěli o Víkend otevřených zahrad
přijít, i proto že v loňském roce musel
být zrušen. Klášterní zahradu otevřeme
v pátek 11. června od 13 do 17 hodin,
v sobotu pak od 9 do 17 hodin. Kromě
prohlídky zahrady si občané mohou
nakoupit tradiční i netradiční bylinky
z Kotvičníkové farmy,“ vysvětlil ře-
ditel Masarykovy základní školy
Plzeň Antonín Herrmann a doplnil:
„Letos je jedna z posledních možností
vidět zahradu ve stávajícím stavu, pro-
tože již brzy dojde k její přestavbě.“

Pátek 11. června kromě otevřené
klášterní zahrady nabídne v 17 hodin
vernisáž výstavy Voda spojuje, kte-
rou připravil Útvar koncepce a roz-
voje města Plzně. Následovat bude
komentovaná prohlídka výstavy
s předním českým hydrobiologem
Jindřichem Durasem.

Sobota 12. června nabídne pro-
gram pro děti i dospělé. Zahrada
bude otevřena od 9 do 17 hodin. Po
celý den je pro děti (i dospělé) při-
pravena stopovačka Před zdí a za zdí
po minulosti, současnosti a budouc-
nosti Jiráskova náměstí, při které
účastníci poznají pamětihodnosti

a vzpomínky pamětníků, ale i napří-
klad to, jak zadržovat životadárnou
vodu ve městě a ozeleňovat jej. Start
stopovačky z dílny Pěstuj prostor je
v klášterní zahradě. Na sobotu jsou
také přichystány komentované pro-
hlídky a procházky. Ve 14 hodin
začne komentovaná prohlídka
výstavy Voda spojuje s Jindřichem
Durasem, v 15 hodin naváže Archi-
tektonická procházka po Jiráskově
náměstí a okolí. Ta přiblíží vývoj
celého území, stylově různorodé stav-
by kláštera dominikánů s kostelem
Panny Marie Růžencové či Masary-
kovy základní školy a vybrané domy.
Procházka návštěvníky zavede i do
interiérů kostela, provádět budou
architekt Petr Klíma a dramaturgyně
Irena Pulicarová. Komentovaná pro-
hlídka i procházka začíná před Masa-
rykovou základní školou.

Po oba dny bude v prostoru kláš-
terní zahrady také k vidění výstava
PAMĚŤ II.: Jiráskovo náměstí ve
vzpomínkách. Ta přibližuje příběhy,
dějiny a osobnosti Jiráskova náměstí
očima pamětníků včetně básníka
Josefa Hrubého, spisovatele Vlasti-
slava Tomana, dominikánského mni-
cha bratra Alvareze nebo výtvarníka
Václava Maliny. Mezi slavné osob-
nosti z okolí Jiráskova náměstí, kte-
rým je výstava také věnována, patří
cestovatel a žák Masarykovy školy
Miroslav Zikmund, výtvarník Jiří
Trnka, válečné stíhací eso Ladislav
Světlík a další.

V pátek 11. a v sobotu 12. června ožije Jiráskovo náměstí v Plzni díky
Víkendu otevřených zahrad. Zájemcům se po oba dny otevře zahrada
dominikánského kláštera, připravena je i výstava Jiráskovo náměstí ve
vzpomínkách. Děti i dospělí poznají historii a budoucnost tohoto centra
Slovan díky stopovačce. Na páteční podvečer chystá město Plzeň ver-
nisáž výstavy o vodě, která spojuje, v sobotu se zájemci vydají s archi-
tektem na procházku po minulosti Jiráskova náměstí a seznámí se
s historií tohoto území, které čeká zcela zásadní proměna. Projekt
obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady již získal územní roz-
hodnutí, dalším krokem je stavební povolení. Partnerem města a dru-
hého městského obvodu při obnově Jiráskova náměstí je Nadace
Proměny Karla Komárka.

Májka bude opět v příštím roce 
V důsledku rekonstrukce kote-

rovské návsi nebylo tady několik
let možné postavit májku, neboť
musel být zrušen otvor pro její
usazení. Městský obvod Plzeň 2-
Slovany vyslyšel přání místních
občanů a nechal zhotovit nové
vhodné místo pro její ukotvení. 

Po schválení projektové doku-
mentace nechal městský obvod
Plzeň 2-Slovany vyvrtat díru a vsa-
dit do něj trubku o délce 1,7 metru.
Ta byla následně zabetonována. 

„Začátkem letošního roku nás oslo-
vili občané Koterova, zda by mohla
být májka na Koterovské návsi znovu
postavena. Rádi jsme jim vyšli vstříc

a zhotovili nové vhodné místo pro její
ukotvení. Vzhledem k pandemii letos
májka bohužel ještě vztyčena být
nemohla, ale v dalších letech bude moci
opět náves ozdobit,“ sdělil místosta-
rosta městského obvodu Plzeň 2-
Slovany Jan Fluxa.

Koterovská náves patří mezi
památkově chráněné oblasti a od
roku 1995 je také vesnickou památ-
kovou rezervací. V roce 2012 úspěš-
ně proběhla její rekonstrukce, na
kterou městský obvod Plzeň 2-Slo-
vany získal dotaci v rámci Regio-
nálního operačního programu
NUTS II Jihozápad ve výši více než
27 milionů korun. (MH)
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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 bla-
hopřání 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 sekretariát tajem-
níka, 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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Službu zajišťuje městský obvod Plzeň 2-Slovany

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. 

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.

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

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.

Sběrný den na objemný komunální odpad dne 26. června 2021

sudý týden

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

lichý týden

městská část lokalita svozový den

Božkov Božkovské nám. pondělí – liché

Slovany Plzeňská cesta x Sporná pondělí – liché

Čechurov Střední cesta x Karafiátová pondělí – liché

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

Svoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpad

Pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad
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Oblíbené a nenáročné lípy krášlí náš obvod

Lípy jsou oblíbené stromy veřej-
ného prostoru obzvlášť v měst-
ském obvodě Plzeň 2-Slovany.
Možná je to i tím, že lípa je sym-
bolem Slovan, Slovanů. Je nená-
ročná, její koruna je hustá, stinná,
což oceníme obzvlášť v parných
dnech. 

Nejznámější původní lípa je lípa
malolistá (Tilia cordata). Její srdčité
listy pozná každé malé dítě, jejich
tvar poslouží i při výuce psaní malé-
ho psacího s. Včelaři a milovníci
medu ji znají také velmi dobře,
neboť se jedná o strom medonosný.
Vůně jejích květů je omamná a při
sběru jejích květů pro směs do čaje
si ji můžeme užít do sytosti. Bohužel

v posledních letech, které bývaly
teplejší a sušší, se jí přestává ve městě
dařit, škodí jí i znečištěné prostředí.
Hojně prosychá a tento stres a osla-
bení využívají doprovodné organiz-
my, které stav lípy rychle zhorší.
Lípu srdčitou můžeme najít napří-
klad ve stromořadí v ulici Lužická.  

Změnu klimatu ve městech lépe
snáší lípa velkolistá (Tilia platy-
phyllos). Je ranější a odolnější. Proto
se nyní v uličních stromořadích více
používá.  Obě tyto domácí lípy se
kříží a dávají vzniku lípě evropské
(Tilia x europea). V přírodě je uvi-
díme zřídka, ve městech se však
vysazují, protože jsou odolnější.
Například na Mikulášském náměstí

je proti gymnáziu k alejové výsadbě
použita lípa evropská ´Pallida´.

Nejodolnější lípa v  městském
prostředí je lípa stříbrná (Tilia
tomentosa), která se vyskytuje spíše
ojediněle ve starších výsadbách.
Pochází z  jihovýchodní Evropy
a pozná se snadno, neboť má listy
z rubové strany šedobíle plstnaté.
Kvete později než naše domácí lípy.
Přestože negativní dopad na opy-
lovače nebyl prokázán, ustupuje se
od jejích výsadeb. 

Jediné zastoupení v našem obvodě
má zatím lípa Henryova (Tilia hen-
ryana). Byla vysazena v chráněném
vnitrobloku v lokalitě U Školky. Má
unás za sebou svojí první zimu avypa-
dá, k naší spokojenosti, velmi dobře.
Má větší ostře zubaté listy a hlavně
dlouho a velmi intenzivně voní. 

Lípy se dožívají vysokého věku,

navíc se těší velké oblibě mezi oby-
vateli, stávají se tedy častěji význam-
nými stromy, stromy orientačními,
stromy památnými. Od roku 1979
máme jako památný strom vyhlá-
šenou lípu velkolistou i v našem
obvodě. Tato impozantní lípa roste
v Koterově na soukromém pozem-
ku. Její věk je úctyhodný, odhaduje
se na více než 260 let. Jedna z dalších
významných lip je lípa ve Chvojko-
vých lomech. Ta byla vysazena k pří-
ležitosti stého výročí od založení
Československa. Úctyhodná je
i řada slovanských stromořadí např.
v ulici Lužická, Brojova, Táborská,
Plzenecká. 

Doufejme, že při letošním chlad-
nějším a deštivějším jaru lípy načer-
pají sil a jejich stav se po suchých
letech zase stabilizuje.

za OŽP Nina Myslíková

Výsadba  lípy ke stému výročí založení republiky

Lipové stromořadíDetail listů lípy Henryovy
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Výsadba U Ježíška pokračuje
V květnu došlo k realizaci náhradní

výsadby za kácenou alej topolů
v lokalitě U Ježíška. Liniovou výsad-
bu podél cyklostezky a stezky pro
pěší nahradila přirozenější skupinová
výsadba. Zastoupení zde našly dře-
viny původní (lípy, javory, duby), ale
i krásné kultivary, které se do těchto
míst hodí (javor mléč ́ Schwedleri´), či
se v těchto místech již vyskytují (javor
mléč ´Crimson King´). 

Ke snadnějším zálivkám byl ke
stromům instalován rezervoár vody,
který rovněž zabraňuje psům rozhra-
bávání mulče ve výsadbových mísách.
Ke standardním opatřením při
výsadbě patří nátěr kmenů, který brá-
ní tvorbě korních spál, mrazových
puklin a má i repelentní účinek.
K lepšímu ujmutí na stanovišti bude
dřevinám poskytována tříletá údrž-
bová péče.  Tímto byla zahájena vize
budoucího parku U Ježíška. 

Za OŽP Nina Myslíková

Chraňme svůj přírodní poklad – mokřad na Černickém potoce 

Od roku 2017 patří park Chvoj-
kovy lomy pod správu městského
obvodu Plzeň 2-Slovany. Vzhle-
dem k  opotřebování laviček,
odpadkových košů a dalšího mobi-
liáře parku a také k současným zvy-
šujícím se potřebám sportování
venku se vedení  obvodu rozhodlo,
že zastaralé prvky obnoví a v parku
nainstaluje stroje na cvičení.
Následně každý rok plánuje přidat
alespoň jeden nový cvičební prvek. 

„Ve Chvojkových lomech plánujeme
nahradit stávající zastaralý mobiliář
novým, který bude ve sjednoceném
designu. Také bude nainstalován nový
piknikový kout s pítkem. Naší podmín-
kou realizace je funkčnost, f inanční
nenáročnost a jednoduchost provedení.
Realizace by měla proběhnout ještě
v tomto roce. Ale například oblíbené

dětské hřiště s  lochneskou zůstane
zachováno v současné podobě,“ sdělil
místostarosta městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa.

„Výsadbou nových stromů oživíme
zeleň a umístíme zde nové sestavy pro
cvičení: workoutové hřiště a venkovní
tělocvičnu pro seniory, mládež i han-
dicapované, aby se rozšířila možnost
v parku si zacvičit a udělat tak něco
pro své zdraví,“ doplnila místosta-
rostka městského obvodu Plzeň 2-
Slovany Eva Trůková.

Obnovou projde také železobe-
tonová konstrukce kopírující kru-
hový tvar záhonu růží, na jehož zadní
stranu bude umístěna pohledová clo-
na z dr ̌evěných latí ́ (modřín nebo
akát), která bude kopírovat její tvar.

Park Chvojkovy lomy vznikl v 60.
letech 20. století (původně se zde

Oblíbený park Chvojkovy lomy čeká oživení
těžil pískovec) na základě projektu
Miloslava Hrubce a Bohumila
Kmínka. Svoji současnou podobu
park získal během rekonstrukce
v letech 1995–1997 provedené podle

návrhu architekta Václava Šmolíka.
Městský obvod zde pořádá každo-
roční akce jako např. Milník bigbítu,
Hudební odpoledne pro seniory
a další. (MH)

Je málo známé, že se na Slova-
nech nachází významný krajinný
prvek – mokřad na Černickém
potoce. Z krajinářského i botanic-
kého hlediska je velmi významný.
Jedná se o jedinečnou lokalitu
v  Plzni a jejím okolí, a to nejen
z důvodu výskytu orchideje prstnat-
ce májového. Zachování mokřadu
je tedy velmi žádoucí. 

Mokřad je nyní ohrožován ze všech
stran: plánovanými stavebními prace-
mi souvisejícími se zdvojkolejněním
železniční tratě z Plzně do Nepomuka,
výstavbou hal v sousedství, nevhodnou
péčí, černými skládkami nebo dalším
bezohledným chováním občanů. 

„V současné době je potřeba tuto vzácnou
plochu chránit více než v minulosti. Zni-
čením tohoto mokřadu by došlo k narušení
křehké rovnováhy v přírodě anevratným

škodám. Tento mokřad je v Plzni unikátem
a já věřím, že se nám podaří jej zachovat
v nezměněném stavu pro další generace,“
sdělila místostarostka městského obvo-
du Plzeň 2-Slovany Eva Trůková.

V mokřadu žije mnoho ohrože-
ných rostlin i živočichů, nejen orchidej
prstnatec májový, ale také další druhy
mokřadních rostlin (rdesno hadí
kořen, kozlík dvoudomý, řeřišnice
hořká, kohoutek luční, pcháč zelinný,
blatouch bahenní, hrachor luční,
tužebník jilmový). Černický mokřad
je také biotopem silně ohroženého
druhu žáby kuňky žlutobřiché
a domovem modráska bahenního,
který je v České republice téměř ohro-
ženým druhem, neboť ubývá lokalit
vhodných pro jeho život závisející na
výskytu krvavce totenu a přítomnosti
hostitelských mravenců.  (DB)
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Městská policie na Slovanech kontroluje majitele psů,  jestli se řádně starají
o své čtyřnohé kamarády, zda také  po nich z trávníků uklízejí  to, co by měli.
Kontrol se pravidelně zúčastňuje spolu s městskou policií i místostarosta
Roman Andrlík. 

Na poslední kontrole byla zjištěna i nedovolená černá skládka, která byla
neprodleně odstraněna. Na fotkách při jedné z kontrol místostarosta Roman
Andrlík se zástupcem velitele OS MP Slovany Ladislavem Bečvářem

Opět se rozběhly kontroly pejskařů

Jedním  ze zásadních problémů
životního prostředí ve městě jsou
odpady poházené na místa, která
k tomu nejsou určena. Těmi jsou
veřejná prostranství jako třeba   pod
keřovými skupinami, pod pilíři mos-
tů a  řada dalších zákoutí.  

Nejedná se tedy  jenom o nepo-
řádek v okolí odpadových nádob, kte-
ré jsou před vývozem zavalené
odpadky i většími kusy nepotřebných
věcí, ale i o další místa ve veřejném
prostoru. Mezi odpadky se nacházejí
i nebezpečné odpady jako například
zbytky barev a ředidel, injekční stří-
kačky,  množí se dokonce i potkani.

Zabránit takovému stavu úplně
nelze, ale zodpovědným a příklad-
ným přístupem může každý z nás
ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme.
A jak? Dbejme na to, aby kapacita
nádob u domů byla dostačující,
nebo aby se vyvážely s větší četností.
Neodkládejme odpadky k přeplně-
ným odpadovým nádobám.

Finanční prostředky, které je nutné
následně na úklid  nebo deratizaci
vynakládat, bude možné využít na
nové výsadby okrasných rostlin,

pořízení pěkného a kvalitního
mobiliáře. 

A můžeme s tím začít hned teď… 
za OŽP Drahomíra Sýkorová

Zákoutí s odpadem
– i takto vypadá náš obvod Nezapomínáme na vás, milí

senioři!
Náš výbor Svazu důchodců

v Plzni na Slovanech myslí na vás
a těší se, až budeme opět moci pro
vás něco pěkného připravit.

Je to dlouhá doba, co jsme se
neviděli. Vždycky jste rádi chodili
na naše akce a přednášky, které
byly z  různých zemí, ale také
z kultury, přírody, ze staré Plzně
a hlavně vás zajímaly osobnosti,
které Plzeň nějak proslavily.

Vzpomínám na osobnost Mar-
tina Stelzera (1815–1894). Dalo
mi práci seznámit se s praprav-
nukem p.Pavlem Stelzerem, který
nám moc pěkně vyprávěl o svém
prapradědovi. Kdybych teď udě-
lala anketu, tak řada Plzeňáků
vůbec neví, o kom je řeč. 

Často jsem procházela Mar-
tinskou ulicí v domnění, že se
jmenuje po sv. Martinovi a ono
vůbec ne. Jmenuje se právě po
Martinu Stelzerovi, který jako
stavitel tam měl kanceláře, dílny
a vše ostatní. Byla to opravdu zají-
mavá osobnost.

Postavil např. nejdelší most na
světě Roosweltův most, německé
(později) malé divadlo v Goetho-
vě ulici, které bylo zbouráno v roce
1969. Postavil také v Plzni 200
domů a Plzeňané ho milovali za
Měšťanský pivovar. V té době se
seznámil se sládkem Grollem,
který nám přijel uvařit to báječné
plzeňské pivo. O takových osob-
nostech jsme se za ta léta dověděli
opravdu hodně.

Milí senioři, myslíme na vás,
přejeme hodně zdraví a hlavně
humor. Jak říká Karel Čapek –
„Humor je solí země – kdo je jím
prosolen, vydrží dlouho čerstvý“.

Ludmila Ševčíková

Z vašich dopisů
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Děti potěšily seniory z domova SeneCura

„KnihoBudka“ má úspěch
V naší 17. mateřské škole v Plzni

na Čapkově náměstí podporujeme
a rozvíjíme lásku dětí ke knihám
a k čtenému příběhu. Proto jsme ve
spolupráci s Knihovnou města Plzně

připravili pro naše nejmenší „čte-
náře“ miniknihovničku – takzvanou
„KnihoBudku“. 

„KnihoBudky“ jsou umístěné ve
veřejném prostoru po celém území
Plzně a slouží k bezplatnému půjčo-
vání a výměně knih. Knihovna města
Plzně nám věnovala několik desítek
vyřazených, ale moc krásných
a zachovalých dětských knih a odbor-
né literatury. Děti a jejich rodiče si
z naší miniknihovničky umístěné ve
vstupní hale školky mohou půjčit
jakoukoliv knihu domů a po přečtení
ji zase přinést zpět. 

Moc děkujeme knihovně za všech-

ny knihy a doufáme, že se nám spo-
lečně podaří vychovat z našich před-
školáčků malé čtenáře a budoucí
klienty Knihovny města Plzně.

Mgr. Kateřina Matoušíková

Víte, co je uvnitř našeho těla? 
Víte, co dělat, když se udělá kamarádovi špatně? 
Zvládnete masáž srdce?
Na tyto otázky znají odpovědi děti z 2. mateřské školy U Hvězdárny

v rámci Kurzu první pomoci, který pro ně přichystali pracovníci Českého
červeného kříže. Děti si nejprve zopakovaly části těla, dozvěděly se,
jaké orgány jsou ukryty uvnitř každého člověka. Poté se učily, co májí
všechno udělat, když najdou člověka, který se nehýbe, nebo když se
udělá kamarádovi špatně. Figuríny jménem Prokop, na které se děti
učily masáž srdce, se vůbec nikdo nebál a všechny   mu jeho srdíčko
masírovaly jako zkušení záchranáři. DB

Děti prošly Kurzem první pomoci

Společný projekt s názvem
„Dotkněme se sebe aneb...dědečku
a babičko, já vám nesu psaníčko (vajíč-
ko)...“ vytvořily  51. mateřská škola
a Masarykova základní škola Plzeň.
Dne 20. dubna ho děti  zakončily
tím, že předaly zajíčka se vzkazy kli-
entům domova seniorů SeneCura,
a to společně s  místostarostkou
městského obvodu Plzeň 2-Slova-
ny Evou Trůkovou a za přítomnosti
ředitelky 51. mateřské školy Blanky
Linhartové, ředitele Masarykovy
základní školy Plzeň Antonínem
Herrmannem a koordiná-
torky projektu Hany Hamzové.

Děti z mateřské školy vytvořily
velikonočního zajíce kartonového
papíru, který nesl vajíčka různých
barev. Do těch pak žáci 2. třídy
základní školy uložili vlastní obrázky
a psaníčka. Ta obsahovala vzkazy
seniorům na téma: „Co bys vzkázal

své babičce/dědečkovi, kterou/kte-
rého máš ráda..?“  K zajíci patří barev-
ná herní kostka, se kterou senior hodí
a podle barvy, která padne, zjistí, jaký
vzkaz si pro něj zajíc připravil.

Místostarostka městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Eva Trůková k tomu
řekla: „O mně se ví, že mám ráda dětský
úsměv, který nám, dospělým, dodává
potřebnou energii. Mrzí mě proto, že
mnoho seniorů bylo kvůli pandemii
o kontakt nejen s dětmi, ale i svými nej-
bližšími vůbec, ochuzeno. Jsem proto
vděčná za tento projekt, který spojuje
lidi napříč generacemi.“

„Chtěli jsme seniorům vytvořit pocit
sounáležitosti ukázat jim, že nezůstali
v této nelehkké době sami, ale že je někde
někdoo, kdo na ně myslí. Zároveň se
nám podařilo podpořit sociální a eko-
logické cítění dětí“, doplnila ředitelka
51. mateřské školy Blanka Linhar-
tová.

Odměny vítězným autorům  
Pamatujete na dubnové billboardy zpracované z krásných obrázků dětí

ze slovanských mateřinek? 
Vzhledem k neplánovanému uzavření mateřských škol byly výsledky

jarní výtvarné soutěže „Jak vidím velikonočního zajíčka“ rozeslány ředi-
telkám mateřských škol pouze elektronicky. 

Život se do mateřských škol začal vracet koncem dubna, kdy navštívila
postupně autory vybraných obrázků vyhlašovatelka soutěže místostarostka
městského obvodu Plzeň 2-Slovany Eva Trůková a předala jim zasloužené
odměny.
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Vítejte zpátky ve Vlnce, děti!

V době pandemie, kdy byly mateř-
ské školy uzavřeny, jsme se snažili
o neustálý kontakt s dětmi. Z plotu
MŠ jsme udělali interaktivní hernu
k nejrůznějším tématům – jarní kvě-
tiny, domácí zvířata, zoologická
zahrada či ovoce a zeleninu. Děti si
tak vyzkoušely hádanky, skládání
puzzle, sudoku, návody na hry v parku
aj. Velmi nás těší, že se u plotu neustá-
le zastavují nejen rodiče s dětmi z naší
školky, ale i cizí lidé, kteří si vše se
zájmem prohlížejí a hrají si. Dokonce
jsme slyšeli i slova uznání a chvály,
a to nás nadchlo pro další tvoření.

Po návratu do školky na děti čekalo
překvapení. Do třídy Žabiček byl
zakoupen interaktivní panel, na kte-
rém si děti mohou vyzkoušet spousty

interaktivních výukových programů.
Na školní zahradu byly umístěny
nové záhonky, a tak se z dětí stali malí
zahradníci. Za pomoci učitelek se
vrhli na zhotovení záhonků, které
osázeli různými druhy zeleniny.
O záhonky děti pečují a pozorují, jak
se rostlinkám daří.

Dlouhodobé odloučení prověřilo
naše schopnosti a citové vazby nejen
u dospělých, ale i u dětí. Proto návrat
do mateřské školy a setkání s vrstev-
níky a učitelkami byl tak radostný.
Vždyť i v životě se každý z nás rád
vrací do láskyplného prostředí, mezi
své přátele. 

Proto: „Vítejte zpátky ve Vlnce, děti!“
Bc. Aneta Štěpánková
učitelka 80. MŠ Plzeň

Distanční příprava předškoláků
stmelila rodiny 

Od 1. března do 11. dubna letošní-
ho roku byly vládou uzavřeny všechny
mateřské školy,  teprve 12. dubna se
v Plzeňském kraji otevřely pro před-
školní děti. Ty mají ovšem výuku, kte-
rá je připravuje na nástup do školy,
povinnou. Vyučování proto v době
uzavření školek probíhalo distančně
adopadlo hlavně na rodiče. Stejně tak
tomu bylo i v 21.  mateřské škole na
Slovanech.

Učitelky této mateřské školky dvakrát
týdně – podobně jako ostatní v zemi –
odesílaly rodičům témata a úkoly při-
pravené na daný týden. Rodiče od uči-
telek obdrželi pracovní listy a nabídky
činností s náměty pro domácí práci.
Děti tak doma mohly procvičovat for-
mou tvoření, cvičení nebo básniček
a písniček jemnou motoriku, trénovat

soustředěnost, slovní zásobu a mnoho
dalšího.

„Velmi mile mě překvapily reakce rodičů,
které naše školka obdržela. Ti nám během
doby, kdy byla školka zavřená, zasílali spo-
lu s dokumentací zpracovaných aktivit
distanční výuky zároveň  kladnou zpětnou
vazbu. Často je práce s dětmi sblížila,
pomáhala celá rodina ainspirovala k vlastí
činnosti,“ řekla ředitelka 21. mateřské
školky Irena Mainzerová.

„Pro paní ředitelku Mainzerovou, stej-
ně jako pro ostatní pedagogy, byl uplynulý
rok těžkým obdobím, ale já se domnívám,
že jej zvládla na výbornou. Byl to zároveň
poslední rok v její pedagogické kariéře –
nyní odchází do důchodu a já jí chci za její
mnoholetou práci poděkovat,“ řekla místo-
starostka městského obvodu Plzeň 2-
Slovany Eva Trůková. (DB)
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V mateřských školách v Plzni
probíhá v těchto dnech již šestý
ročník Sportovních her mateř-
ských škol. Ty  pořádá město Plzeň,
Nadace sportující mládeže a spo-
lečnost Pohyb a zdraví o. p. s. 

„Slovanské mateřské školky na Spor-
tovních hrách nemohly chybět. Šestého
ročníku se za náš obvod účastní deset těchto
škol. Podporuji sportovní založení dětí,
a jsem proto rád, že se na jedno dopoledne
školky proměnily ve sportoviště,“ sdělil
starosta městského obvodu Plzeň 2-
Slovany Lumír Aschenbrenner. 

Starosta přišel malé sportovce
pozdravit do mateřské školky v Bož-
kově spolu s místostarostkou Evou
Trůkovou. Ta je známá svým klad-
ným vztahem ke sportu – sama aktiv-
ně sportuje a ke sportu vede svoji
rodinu i přátele. 

„Cílem her je zábavnou ahravou for-
mou přivést děti k zájmu o pravidelný

pohyb a sport. Z vlastní zkušenosti vím,
jak je sport pro život prospěšný. Ne na-
darmo se říká ve zdravém těle, zdravý
duch a já to mohu pouze potvrdit,“
doplnila místostarostka Eva Trůková.

Letošní hry probíhají v omezené
podobě nesoutěžní formou: v rámci
sportovního dopoledne se děti spolu
s lektorem nejdříve rozcvičí a poté
absolvují vybrané disciplíny. Rozcvič-
ky se účastní také maskot celých
sportovních her – žabák.

Sportovní hry mateřských škol
umožňují dětem poznat atmosféru
sportovních soutěží a jsou největší
akcí pro děti předškolního věku, která
je pravidelně v Plzni pořádána. Spolu
s projektem Pohyb1P napomáhají
hry k častějšímu zařazení pohybo-
vých aktivit do náplně aktivit v mateř-
ských školách a zároveň mohou
přispět k podchycení možných spor-
tovních talentů. (DB)

Katedrála sv. Bartoloměje otevřela své brány veřejnosti
Po třech letech a poprvé po revi-

talizaci otevřela své brány ve středu
2. června katedrála sv. Bartoloměje.
Po celý červen bude na plzeňském
náměstí Republiky nainstalována
výstava s názvem Srdce města, srdce
diecéze mapující historii i současnost
katedrály.  Dominuje nejen náměstí
Republiky, ale díky své věži, jež je
svou  výškou 102,26 metru nejvyšší

kostelní věží v naší republice, i celému
městu.

„Mám obrovskou radost, že otevření
katedrály je společná věc všech, kterým
leží na srdci kultura, historie, krása
a tím pádem i budoucnost Plzně. Proto
jsme spojili síly s dvěma slovutnými
plzeňskými institucemi, Divadlem J.
K. Tyla a Plzeňskou filharmonií.
A samozřejmě také s plzeňským magi-

strátem, s kterým máme dlouhodobě
skvělé vztahy a toho si velice cením,“
říká plzeňský biskup Tomáš Holub. 

Revitalizaci hlavního kostela
v diecézi, která byla převážně finan-
cována projektem Evropské unie
IROP, podpořilo také město Plzeň.
Opraveny byly také varhany z roku
1894. Zachovalo se přibližně osm-
desát procent píšťal a ty tak budou

v tomto královském nástroji znít
i nadále.

V letech 2019 a 2020 byly z roz-
počtu kanceláře primátora poskyt-
nuty dotace na revitalizaci včetně
rozšíření prohlídkové trasy uvnitř
katedrály. Předloni to bylo 250 tisíc
korun, loni 200 tisíc korun. Město
dále například podpořilo i propagaci
katedrály a její věže. 

Děti se zapojily do Sportovních
her mateřských škol

Výše poplatku za rok Termín splatnosti

do 500 Kč do 30. června 2021

nad 500 Kč 50 % (příp. celý poplatek) do 30. června 2021

50 % do 30. listopadu 2021

V případě uhrazení místního poplatku ze psů po termínu splatnosti
správce místního poplatku držitele psa na tuto skutečnost písemně upo-
zorní. Nebudou-li poplatky zaplaceny ani po tomto upozornění, vyměří
správce držiteli psa poplatek ve výši až trojnásobku dlužné částky v souladu
s článkem 9 vyhlášky.

Upozorňujeme držitele psů, že složenky k úhradě místního poplatku
ze psů jim již nebudou rozesílány. 

Držitel psa je povinen (dle článku 7 vyhlášky statutárního města Plzně
č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů)
zaplatit místní poplatek ze psů bez vyměření na účet ÚMO Plzeň 2-
Slovany číslo 19-1921311/0100 nebo do pokladny úřadu. Variabilní
symbol sdělí držiteli psa správce tohoto poplatku v kanceláři číslo 221,
II. patro budovy úřadu.

Splatnost místního poplatku
ze psů v roce 2021

Trvalé bydliště, sídlo Sazba: jeden pes Sazba: druhý  
držitele psa (psů): a každý další pes

a) v rodinném domě 500 Kč 1 500 Kč

b) Je-li držitelem psa poživatel
starobního, invalidního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným 200 Kč 300 Kč
zdrojem příjmů, poživatel
sirotčího důchodu anebo
osoba starší 65 let       

c) pro ostatní 900 Kč 1 500 Kč

Roční sazba poplatku ze psů

EaP



14 červen 2021

Divadlo J. K. Tyla uvede do konce sezóny tři desítky představení
Už od 26. května Divadlo J. K.Tyla

opět vítá diváky na všech třech scé-
nách. Do konce sezóny do programu
zařadilo nejen oblíbené tituly
z repertoáru jednotlivých umělec-
kých souborů, baletní koncert,
Muzikálové matiné, Galavečer Lite-
rární kavárny, ale také ochutnávku
z nově nastudovaných inscenací.

Více než rok si diváci museli počkat
na uvedení populárního díla libretisty
Alana Jaye Lernera a skladatele Frede-
ricka Loeweho My Fair Lady. Po něko-
lika přesunutých termínech premiéry
se diváci pátek 11. června konečně
dočkají prostořeké květinářky Lízy
Doolittleové v podání mladé členky
souboru Charlotte Režné a morouso-
vitého profesora Higginse, kterého
ztvární šéf muzikálu Lumír Olšovský.
Druhým muzikálem, který bude poprvé
představen divákům, je energií nabitá
broadwayská novinka v bláznivém stylu
oblíbeného Spamalotu – Něco shnilé-
ho! (Something Rotten!). Diváci
v něm uvidí Jozefa Hruškociho, Martina
Holce a Dušana Krause v hlavních
rolích a dozvědí se, jak zcela zaručeně
vznikl už v dobách Shakespearových
vůbec první muzikál v historii.

Také soubor opery představí během
června dvě nově nastudované insce-
nace. První z nich bude jedna z nej-
slavnějších operet všech dob –
Straussův Netopýr, druhou pak
komická opera mistra tohoto žánru
Gioachina Rossiniho Italka v Alžíru.
Skvěle napsanou operu s vtipnou dějo-
vou zápletkou a brilantní hudbou
nastudoval se souborem mladý režisér
Jakub Hliněnský adirigent Jiří Štrunc.
Příznivci činohry se mohou těšit hned

na čtyři nové tituly. Pro jeviště Velkého
divadla připravil soubor pod režijním
vedením někdejšího šéfa činohry
Divadla F. X. Šaldy v Liberci Šimona
Dominika divadelní adaptaci neza-
měnitelných Hrabalových Postřižin,
méně známá, ale výtečná komedie
Španělská muška bude uvedena na
Nové scéně, pro nejmenší diváky je
určena pohádka na Malé scéně Kře-
mílek a Vochomůrka. Čtvrtým titu-
lem bude Neapolská choroba,
bolestná i nesmírně vtipná tragigro-
teska Karla Steigerwalda, odehrávající
se v blíže neurčené době po velké kata-
strofě, která zásadně změnila přirozený
chod světa. Milovníci klasického baletu
se mohou vydat na obnovenou pre-
miéru Šípkové Růženky nebo na
Balet Gala, který nabídne ukázky
z nejslavnějších klasických děl i sou-
dobé choreografie. 

Vstupenky lze zakoupit on-line na
webových stránkách divadla, v síti
Plzeňská vstupenka nebo osobně
v pokladně předprodeje ve Velkém
divadle. Při nákupu vstupenek bude
nutné zanechat kontaktní údaje. Kapa-
cita hlediště každé divadelní scény je
snížená na polovinu a bude nutné
dodržovat inastavená doporučení. Na
základě rozhodnutí vlády diváci (netý-
ká se dětí do šesti let) budou muset
předložit test na covid-19 s negativním
výsledkem (antigenní test ne starší 72
hodin, PCR test ne starší 7 dní) nebo
potvrzení o aplikaci alespoň první dáv-
ky očkování proti covidu-19 starší 22
dní nebo potvrzení o prodělání one-
mocnění covid-19, ne starší 180 dní.
Při vstupu do divadla bude všem divá-
kům měřena tělesná teplota a samo-

Stavba Uzel Plzeň zdárně pokračuje, nese i omezení
V únorovém vydání Zpravodaje

jsme vás informovali o zahájení
významné železniční stavby Správy
železnic s názvem Uzel Plzeň, 5. stav-
ba – Lobzy – Koterov. Do konce dub-
na probíhaly především náročné
přípravné práce, jako byly demolice
starých garáží, kácení dřevin, výkopy
kabelových tras, snášení a demolice
trakčního vedení, trhání kolejnic
a pažení či výkopy u tunelového
zárodku. Následně byla 1. května
zahájena 1. etapa samotné stavby,
během níž se provádí těžení, zlepšo-
vání a navážení zemin, zřizuje se
odvodnění, stavějí se nové základy
a stožáry trakčního vedení, dále pro-
bíhá demolice mostu v ulici Na Růž-
ku, odkopy zemin, vrtání pilot
u tunelového zárodku, realizují se
základy pro novou provozní budovu
a budují se také základy pro novou
pěší lávku v Koterově. 

Plánovaná omezení související se
stavbou:
■ 2. 7.>5. 8. 2021 na trase Plzeň

hlavní nádraží – Starý Plzenec:
náhradní autobusová doprava.

■ Železniční přechod pro chodce
v km 344,4 (mezi ulicemi K Drá-
ze a Na Lipce) – bude omezen,
avšak stále průchozí.

Práce v nočních výlukách:
■ 11.–13. 6. 2021 a 1. 7. 2021: prá-

ce na trakčním vedení (bez hlu-
ku).

■ Práce na tunelovém zárodku byly
v nočních hodinách zrušeny –
budou probíhat od pondělí do
neděle, v době 7:00 – 22:00.

Dohoda s městem Plzeň:
■ Od 1. 9. 2021: Pivovarská ulice

bude jednosměrná.

Omezení u lávky pro pěší (ulice
K Dráze a ulice Na Lipce):
■ 15. 6. 2021, 6:00–16. 6. 2021, 6:00:

celkový zábor křižovatky U Seřa-
diště, K Dráze – zdvih pylonu

■ 1. 7. 2021, 18:00–2. 7. 2021, 6:00:
celkový zábor komunikace směr
Plzeň – vykládka nosných kon-
strukcí

■ 12. 7. 2021, 18:00–15. 7. 2021,
6:00: celkový zábor křižovatky

U Seřadiště, K Dráze – hlavní
zdvihy mostních dílců

■ 24. 7. 2021, 18:00–25. 7. 2021,
6:00: celkový zábor křižovatky
U Seřadiště, K Dráze – instalace
mostních závěsů

Omezení u železničního mostu
Bručná – Koterov
■ 15. 7. 2021, 6:00–19. 7. 2021,

18:00: celková uzávěra silnice
u kruhového objezdu v Koterově
– demolice mostu

■ 29. 7. 2021, 6:00–18:00: celková
uzávěra silnice u kruhového
objezdu v  Koterově – vložení
mostního provizoria

Omezení u železničního mostu
v ulici Na Růžku
■ 15. – 19. 7. 2021: celková uzávěra

podchodu

Magdaléna Jůnová Jandová, 
Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ 

Inscenace Italka v Alžíru, foto Martina Root

zřejmě platí povinnost ochrany dýcha-
cích cest podle platných nařízení.
Respirátor bude možné zakoupit také
přímo ve večerních pokladnách.
Podrobnější a aktuální informace jsou

k  dispozici na divadelním webu.
Divadlo děkuje všem divákům za
pochopení a věří, že dodržování všech
nutných opatření je neodradí od
návštěvy divadla.
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Tyfloservis slaví 30 let od svého založení
Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Sjednocená

organizace nevidomých a slabozrakých ČR.  Nabízí podporu, informace a nácvik
dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsa-
mostatnějšímu životu. Poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po
celém území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek. Jedno
z nich sídlí také v Plzni. 

V letošním roce  slaví Tyfloservis kulaté výročí, a to 30 let od svého vzniku. Klienti
mohou služby využívat buď jednorázově či formou dlouhodobých kurzů. Mezi reha-
bilitační kurzy patří: prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení
a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu či nácvik psaní
na kancelářském psacím stroji či klávesnici počítače. Dále si lze v Tyfloservisu
vyzkoušet různé kompenzační pomůcky či vhodně vybrat pomůcky optické.

Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem od patnácti let, kteří mají výrazné
potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. Klienty jsou tedy zrakově postižení od
dětství či narození, ale také starší lidé, kteří v průběhu života ztratili zrak – např.
vlivem úrazu nebo v důsledku závažného onemocnění.  Plzeňský Tyfloservis pečuje
o klienty nejen z Plzně, ale v rámci celého Plzeňského kraje. 

Více informací na https://www.tyfloservis.cz/ .
Linda Albrechtová 
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Nikdy nezapomeneme na oběti bojů za svobodu
Začátkem května jsme si připomněli 76. výročí konce 2. světové

války. Války, která byla dosud nestrašlivějším a nejkrvavějším konfliktem
v dějinách lidstva. Během jejího trvání zahynuly desítky miliónů lidí,
ať už v rámci bojových operací, v koncentračních táborech nebo   hlady,
na nemoci či další útrapy spojené s válkou.

U slovanských pomníků byly jako tichá vzpomínka položeny věnce.
U pomníku v Koterově věnce společně položili zástupci vedení měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany starosta Lumír Aschenbrenner, místo-
starostové Jan Fluxa, Eva Trůková a Roman Andrlík. Aktu se zúčastnili
také členové T.J Sokol Koterov včetně starosty Františka Bartovského
a členové SDH Koterov včetně velitele Petra Jůzka.

Cena inzerce (bez DPH):
QR kódy do 1/16 strany (cca š. 5 cm, v. 3,2 cm) 1 000 Kč
1/8 strany (cca š. 9,8 cm,  v. 6,5 cm) 1 500 Kč
1/4 strany (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm) 2 500 Kč 
(je možný i rozměr: š. 13 cm, v. 9,8 cm)                         
1/2 strany (cca š. 20 cm, v. 13 cm) 5 000 Kč
celá strana (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm) 10 000 Kč

Přílohou objednávky je inzerát zpracovaný v konečné podobě dodaný
na CD či e-mailem ve formátu Word, Power Point, jpg. Platbu za
inzerci se objednatel zavazuje provést uhrazením faktury, kterou
ÚMO Plzeň 2-Slovany vystaví a zašle inzerentovi po vydání aktu-
álního čísla informačního Zpravodaje.



Leoš Janáček,Věc Makropulos
foto: Martina Root
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