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S olympionikem Radkem Šloufem nejenom o úspěších
Vedení městského obvodu

Plzeň 2-Slovany přivítalo 3. listo-
padu na slovanské radnici olym-
pionika Radka Šloufa. Ten pochází
z Plzně Koterova a je úspěšným
reprezentantem v rychlostní kano-
istice, Na letních olympijských
hrách v Tokiu 2021 vybojoval spo-
lečně s Ondřejem Dostálem bron-
zovou medaili v deblkajaku.

Zástupci obvodu v čele se starostou
Lumírem Aschenbrennerem Radku
Šloufovi pogratulovali k úspěšné pre-
zentaci Plzně ve světě a předali mu
věcný dar. Vynikající kajakář na oplát-
ku ukázal svou olympijskou medaili
a promluvil o zkušenostech z olym-
piády i o každodenní dřině profesio-
nálního sportovce.

„Radek nám ukázal, že když jdete
za svým snem a jste vytrvalý, je možné
uspět i ve světě a dostat se až na vrchol.
Nejvíce si vážím toho, že přes všechny
úspěchy zůstal skromným člověkem,“
řekl starosta Lumír Aschenbrenner.

už nám zbývá
jenom několik
dnů do konce le-
tošního roku 2021
a je toho opravdu
hodně, co bych
vám chtěl říci.
Například podě-

kovat za vaši spolupráci i trpěli-
vost, kterých bylo letos opravdu
hodně zapotřebí. Ať už zejména
kvůli pandemii covidu nebo
nelehké situace, do které se dostali
naši podnikatelé. Přesto, že jsme
si v létě mohli myslet, že to nej-
horší je už za námi, podzim nám
dal zcela jinou odpověď…

Věřím, že společně se nám bude
dařit všem stávajícím i budoucím
problémům čelit.

K tomu bych vám   velmi rád
popřál hodně sil. Stejně tak bych
chtěl, abychom společně prožili
šťastné a spokojené Vánoce a do
Nového roku vykročili tou správ-
nou nohou. 

S úctou váš starosta
Lumír Aschenbrenner

Vážení a milí
spoluobčané,

Radek Šlouf je rodák z Plzně, kde
navštěvoval 25. Základní školu a poté
Sportovní gymnázium. Nyní studuje
vysokou školu v Praze. Na mistrovství
světa v Szegedu v roce 2019 se spolu
s Josefem Dostálem kvalifikovali na

letní olympijské hry v Tokiu. Za tento
úspěch byl oceněn jako jedna z význam-
ných osobností slovanského obvodu na
2. reprezentačním plese městského
obvodu Plzeň 2-Slovany, který se konal
v lednu minulého roku. DB

Jak přemoci covid? Nasaďte do boje marvelovky!
Ne, nebojte se a čtěte dál. Nebude

to článek o zaručeném léku na to,
co dlouhodobě trápí nejen českou
společnost. Řeč bude o aktivitě,
která má v naší škole již téměř dese-
tiletou tradici.

Každý rok na přelomu podzimních
měsíců října a listopadu pořádáme

pro naše žáky soutěž o „Nejnápadi-
tější, nejkrásnější a nejoriginálnější
dýni 21. ZŠ Plzeň.“ A to u příležitosti
připomenutí si anglosaského svátku
Halloweenu. Letošní ročník mohl
být jubilejní, desátý, nebýt loňského
covidu a uzavření škol. Soutěž tak
probíhala podeváté. 

Ani letos jsme nepřekonali onu,
stále nám unikající – magickou stov-
ku. Dokonce ani rekordních 91 kusů
z roku 2017. Bylo jich o fous méně
– 84 exemplářů, tedy jen těch sou-
těžních. Dalších několik doslova
„obrů“ nám tu vypomáhalo jako
majestátní ostraha.

Vše započalo v pondělí 1. listopadu
ráno. Během zhruba 20 minut jsme
umístili 65 nádherných výtvorů.
Necelých 20 opozdilců pak dorazilo
ještě i v úterý ráno. Následně probí-
halo anonymní hlasování. Každá
dýně dostala své číslo, aby jména
autorů nemohla ovlivnit rozhodování
malých i velkých. Hlasovaly totiž
nejen děti téměř ze všech tříd, ale
i skoro padesátka zaměstnanců. 

A věřte, bylo to zatraceně těžké.
Vždyť jsme hodnotili dýně či tykve
jednotlivé i ve skupinkách, malé,
střední, velké, malé vetknuté do vět-

pokračování na straně 2
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Slovany rozsvítily vánoční strom 

Před budovou slovanské radnice
byl o první adventní neděli 28. lis-
topadu rozsvícen vánoční strom.
Vzhledem k aktuální epidemiolo-
gické situaci se akce nesla v komor-
ním duchu. Moderátorem večera
byl Vláďa Jaroš. Vánoční atmosféru
navodil trubač, který zahrál z bal-
kónu radnice známé české koledy.
Samotného aktu rozsvícení se po
svém proslovu k  občanům ujala
místostarostka městského obvodu
Eva Trůková v  doprovodu malé
Anetky.

„Čas vánoční by měl být o ohledu
k druhým, o pokoře a víře v lepší budouc-
nost. Toto všechno teď dostává jasnou
a konkrétní podobu. Všichni můžeme
jít příkladem, je na každém z nás, jaký

náš svět bude příští rok,“ sdělila Eva
Trůková, která všem popřála krásné
svátky a na závěr poděkovala zdra-
votníkům, kteří přes rok a půl bojují
o naše zdraví v první linii. 

Návštěvníkům akce udělala radost
přítomnost Slovanského anděla, kte-
rý rozdával dětem zlaté mince
a ochotně s nimi pózoval před fotoa-
paráty. Velký úspěch měl také projekt
Fotobedna.cz, ze které si stovky obča-
nů odnesly památečnou fotografii na
letošní začátek adventu na Slova-
nech.

Děkujeme všem za účast i ohle-
duplnost a těšíme se na příští rok, kdy
se snad již sejdeme nad teplým sva-
řákem za doprovodu malých i velkých
slovanských muzikantů. DB

Jak přemoci covid? Nasaďte do
boje marvelovky!

Zprávy z jednání Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2-Slovany

Jednání ZMO
dne 7. 12. 2021
ZMO přijalo
celkem 13
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:
■ schválilo
rozbor hospo-
daření MO
Plzeň 2-Slova-
ny za období
l e d e n - z á ř í
2021; 

■ schválilo poskytnutí dotace z roz-
počtu MO Plzeň 2-Slovany na účel,
který není cílem vyhlášených dotač-
ních programů v roce 2021, pro žada-
tele Diecézní charita Plzeň, ve výši
100.000 Kč, za účelem navýšení per-
sonálu v Domově sv. Alžběty; 
■ schválilo rozpočet MO Plzeň 2-
Slovany na rok 2022, akce zařazené
do jmenovitých seznamů investič-
ních akcí a střednědobý výhled roz-
počtu MO Plzeň 2-Slovany sesta-
vený na roky 2023–2025, který nava-
zuje na rozpočet pro rok 2022;

■ schválilo plán investiční výstavby
hrazené z prostředků MO Plzeň 2-
Slovany v roce 2022;  
■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:
– Činnost Finančního výboru ZMO

Plzeň 2-Slovany za období 10-
11/2021;

– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2-Slovany za období
10-11/2021;

– Návrh změny obecně závazné
vyhlášky statutárního města Plzně
č. 6/2017, o regulaci provozování

hazardních her na území města
Plzně;

– Termíny konání Rady a Zastupi-
telstva městského obvodu Plzeň
2-Slovany v roce 2022; 

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2-Slovany

ších, přírodní i pomalované, vyřezá-
vané i nikoliv, s klobouky, svíčkami,
listy, dalšími přírodninami, sušenka-
mi, bonbony, brýlemi, s  různými
kousky oblečení (čepicemi počínaje
a šálami a ponožkami konče), pavu-
činami, netopýry, závoji a dokonce
i s lízátky či s figurkami Lega! Před-
stavovaly vše možné – skupinu bon-
bonů, kočičky, myšky, skřítky,
strašidla, netopýry, profesory…. A jak
že to dopadlo?

V dětském hlasování zvítězil mar-
velovsky vyhlížející Venom! Získal
113 hlasů, měl číslo 29 a jeho auto-
rkou byla Kája Pešlová ze třídy 9. A.

Že chceme covid jen porazit?
Omyl, zde jsme ho dokonce ocenili.
A to druhým místem. Celý zelený
byl, i roušku měl, vytřeštěné oči a trče-
lo z něj vše možné. Pod číslem 1 získal
84 hlasů a vytvořila ho Tinka Tranová
ze 4. B. Musím na ni prozradit, že je
to ostřílená matadorka. Už před dvě-
ma lety obsadila 2. místo.

Modrý a „íáčka“ připomínající
exemplář soutěžící pod číslem 35 byl
odměněn 36 hlasy a z třetího místa
tak měla radost Barča Vítová ze 7. C. 

Dospělí rozhodli ovítězství již zmí-
něného „coviďáka“ a rovněž skřítka
s číslem 20. Kačenka Suchá z 2. A zís-
kala spolu s Tinkou T. šest hlasů.

Dýněmi zaplavená hala jako by se
nám na ten jeden týden rozsvítila.
Ale také vyzývala alespoň k chvilko-
vému zastavení, poklábosení dětí
i dospělých, k zamyšlení. 

Každý rok si říkám, že fantazie dětí
a mnohdy i pomáhajících dospělých
nezná hranic. Stejně tak jako chuť
vytvořit něco originálního, nebát se
klišé, podělit se o část sebe s těmi
ostatními. Moc se mi líbila věta
maminky, co pomáhala donést dýni
jednomu prcíkovi: „My nejedeme na
vítězství, my se prostě chceme jen
zúčastnit.“ Jednoduše vystihla pod-
statu a smysl této soutěže. 

Všem patří obdiv a veliké díky.
Alespoň na chvilku jsme se totiž chu-
tí, úsilím a fantazií vzepřeli této pra-
zvláštní době. A když už jsme u té
děkovačky – tak děkujeme nejen
všem tvořivým soutěžícím, ale také
paním učitelkám Spodniakové
a Němejcové za pomoc při přebírání
dýní, Velice pak paní učitelce Luke-
šové a jejímu synkovi za poctivé sečte-
ní hlasů, panu školníkovi, který
obětavě vše několikrát přenášel či
odnášel, a také vedení školy za diplo-
my a krásné věcné ceny pro vítěze.

Širší fotogalerii opět najdete na:
www.rajce.net pod heslem tygrousek. 

Mgr. Jitka Králová

dokončení ze strany 1
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Jednání RMO dne 13. 10. 2021
RMO přijala celkem 17 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila uzavření nájemních
smluv na krátkodobý pronájem učeb-
ny pro zájmovou činnost v mateř-
ských školách pro školní rok 2021 až
2022, za nájemné 60 Kč/hod. + DPH.
Jednalo se o tyto MŠ: 
2. MŠ, U Hvězdárny 26, Plzeň 
38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň
80. MŠ, Úslavská 80, Plzeň
■ schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavebních prací „oprava
chodníku v Polní ulici“ s uchazečem,
který předložil v zadávacím výběro-
vém řízení nejnižší nabídkovou cenu:
STAVAS spol. s r. o., K Cihelnám
940/23, 326 00 Plzeň, IČ: 46882472,
s nabídkovou cenou 1.075.657,00 Kč
bez DPH, tj. 1.301.545,00 Kč včetně
DPH;
■ schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavebních prací „opra-
va chodníku v Zahradní ulici – 1. eta-
pa“ s  uchazečem, který předložil

v  zadávacím
výběrovém říze-
ní nejnižší
n a b í d k o v o u
cenu: STAVAS
spol. s  r.o.,
K  Cihelnám
940/23, 326 00
Plzeň, IČ:
4 6 8 8 2 4 7 2 ,
s  nabídkovou
c e n o u

1.013.623,00 Kč bez DPH, tj.
1.226.484,00 Kč včetně DPH;

■ schválila použití investičního fon-
du 89. MŠ, příspěvkové organizace,
Habrová 8, 326 00 Plzeň, IČ:
70940690, ve výši 90.871,00 Kč, na
pokrytí nákladů oprav herních dře-
věných prvků v majetku školy, od fir-
my TECHNOLOGY SERVICE
s. r. o., Křížkova 521/4, 301 00 Plzeň,
IČ: 26400715;
■ schválila operační plán zimní
údržby místních komunikací pro

období 1. 11.
2021–31. 3. 2022
v  MO Plzeň
2-Slovany, slože-
ní kalamitního
štábu a smlouvu
na odstranění
sněhu v případě
kalamitní situace
s firmou Rum-
pold-R Rokyca-
ny s. r. o., Jirás-

kova 32, Rokycany, PSČ 337 01,
IČ: 62619357;

Jednání RMO dne 10. 11. 2021
RMO přijala celkem 19 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila organizaci provozu
mateřských škol, u kterých Rada
městského obvodu Plzeň 2- Slovany
plní funkci zřizovatele, v době ved-
lejších prázdnin školního roku, a to:
pokud počet přihlášených dětí
k docházce v těchto dnech klesne
pod určenou hranici, může mateřská

škola z  organi-
začních důvodů
provoz přerušit.
Hranice je sta-
novena takto:
• MŠ do kapacity
55 dětí – 5 dětí,
• MŠ od kapacity
56 do 99 dětí – 7
dětí,
• MŠ od kapacity
100 dětí – 10 dětí; 

■ souhlasila s předložením žádosti
o poskytnutí finanční dotace na pod-
poru volnočasových aktivit dětí amlá-
deže v oblasti výchovy a vzdělávání
v roce 2022, kterou vyhlašuje statutární
město Plzeň prostřednictvím Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Magi-
strátu města Plzně, v souladu s usne-
sením RMP č.672 ze dne 28. 6. 2021,
v celkové výši 23.296,00 Kč, z toho
6.000,00 Kč by bylo hrazeno z vlast-
ních zdrojů, a to na základě žádosti
23. MŠ, příspěvkové organizace,
Topolová 3, 326 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

Den válečných veteránů uctili také na Slovanech
Každoročně je 11. listopad věno-

vaný památce ukončení 1. světové
války a známý jako Den válečných
veteránů. Od roku 2004 je připo-
mínán také v České republice.

Uctít památku a čest válečných
veteránů se rozhodli také zástupci
vedení městského obvodu Plzeň 2-
Slovany místostarostové Jan Fluxa,
Eva Trůková a  Roman Andrlík.
V  dopoledních hodinách se sešli
u pomníku Československých legio-
nářů v Brojově ulici před 20. ZŠ,
odkud následně v průvodu společně
s dalšími účastníky akce přešli do par-
ku Homolka, kde se poklonili
u pomníku Obětem válek za svobodu
a demokracii. 

Pietní akty na těchto dvou místech
uspořádala Československá obec
legionářská Plzeň a Krajské vojenské
velitelství Plzeň.
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Odhalená krása dřevin vynikne i v pochmurném dni
Běžně stromy obdivujeme v jar-

ním období pro krásu květů, během
léta i na podzim pro různě zbarvené
plody a listí. Málokdo si však uvě-
domí, že teprve po opadu listí odhalí
stromy svou typickou krásu. Archi-
tektura stromu nebo jednoduše vněj-
ší vzhled vynikne ve svých siluetách
i v pochmurném dni. Podle habitu
stromu se dá i na dálku poznat, o jaký
strom jde – typický habitus má
kupříkladu bříza (jemná konstrukce,
lehce převislé větvičky), akát (nepra-

videlně křivolaká, zaoblená koruna),
dub, lípa, ale třeba i některé jehlič-
nany, jako je výraznější, kulatější
borovice. Šlechtěním, mutacemi
i výběrem vznikla řada kultivarů, kte-
ré jsou typické právě svým habitem.

Sloupovité stromy máme spojené
s úzkým, vysokým topolem (topol
černý ́ Italica´), který býval vysazován
kolem cest, hřišť a vodotečí a tvořil
charakteristický vzhled krajiny i měst.
Dnes je ve výsadbách četnější slou-
povitý habr (habr obecný ́Fastigiata´)

a dub (dub letní ´Fastigiata´), které
mají jen o něco málo širší korunu než
topoly. Naopak nižší stromky mohou
mít kulovité koruny. Typická je višeň
(višeň křovitá ́Globosa´), která se však
v našem obvodě jeví dost neživotně.
Často dochází k  odumírání části
koruny, nebo při větru zase k vyla-
mování větví, čímž se charakteristický
vzhled narušuje. 

Rovněž typický vzhled mají stromy
s deštníkovitou korunou. Takové jsou
v našem obvodě základem stromořadí
Francouzské třídy – jedná se o javory
(javor mléč ́Globosum´). Oblíbené jsou
právě pro svoji širokou, stinnou korunu,
kterou nejvíce oceníme v létě. Zástupce
je i v zahrádkách oblíbená cizokrajná

katalpa (katalpa trubačovitá ´Nana´).
Výše uvedené typy habitu jsou jedny
z nejvýraznějších, ve městech často
používané, mimo ně existuje ještě řada
dalších – například převislé, oválné,
pnoucí. Odchylka od typického habitu
stromu může být vodítkem pro zjištění
jejich snížené provozní bezpečnosti,
ale také třeba příjemná změna v typic-
ké, někdy fádní výsadbě některých kul-
tivarů. Pro arboristy mohou být
habituální změny také zdrojem zví-
davosti a detektivního pátrání. 

A protože nám právě nastává zim-
ní období, můžeme se vydat procház-
kou městem nebo krajinou a užívat
si odhalené krásy dřevin.

Za OŽP Nina Myslíková
Začátkem října vyhlásila místostarostka Eva Trůková výtvarnou

soutěž pro děti slovanských mateřských škol. Ty dostaly za úkol nama-
lovat jeden z dárků, který by si letos přály od Ježíška najít pod vánočním
stromkem.

„Do soutěže nám byly doručeny desítky krásných vánočních obrázků. Z nich
jsme vybrali 16, jejichž autoři byli odměněni a jejich díla byla použita jako
podklad pro prosincové billboardy městského obvodu, jimiž obvod popřeje
Plzeňanům klidné svátky vánoční,“ doplnila místostarostka. 

V letošním roce dělaly dětské obrázky radost také na jarních veliko-
nočních billboardech, kdy tématem výtvarné soutěže bylo téma „Jak
vidím velikonočního zajíčka“. DB

Děti malovaly Dopis Ježíškovi
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Nové chodníky na Slovanech jsou součástí investic
MO Plzeň 2-Slovany v rámci své

investiční výstavby nerealizuje pouze
velké stavby jako jsou rekonstrukce
komunikací či vnitrobloků, občas
dojde i na menší akce. S některými
vás následně seznámím. 

V polovině října jsme dokončili
výstavbu nového chodníku v Kote-
rovské ulici podél části příjezdové
komunikace z Blatenské ulice na par-
koviště za  budovou ÚMO Plzeň
2-Slovany. Projektovou dokumentaci
na tuto akci zajistila Správa veřejného
statku města Plzně, vlastní realizace
se pak ujal ÚMO Plzeň 2-Slovany.
Obvodní rozpočet tato stavba stála
260 tisíc Kč. Provedením tohoto
chodníku se zvýší bezpečnost chodců
směřujících z  Blatenské ulice na
Koterovskou a dále na zastávku
MHD či ke zdejšímu obchodnímu

centru. Dosud zde chodci museli
vstupovat do místní komunikace, kte-
rá je vcelku hojně využívaná kromě
jiného klienty zdejší pobočky
Komerční banky. Vedle toho zdejší
odbor životního prostředí zde násled-
ně provedl dílčí revitalizaci zeleně
v  přilehlém parku mezi budovou
ÚMO 2 a areálem středních škol.

Zhruba ve stejné době jsme zajistili
opravu jednoho z chodníků na Petro-
hradě, a to v Rubešově ulici v úseku
ulic Koterovská – Božkovská. Při té
příležitosti byl stávající povrch z tzv.
plzeňské dlažby nahrazen povrchem
ze zámkové dlažby. Práce byly hrazeny
z rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na
rok 2021 ve výši 210 tis. Kč. Zajíma-
vostí této akce je, že se zde před vcho-
dem do domu č. 15 nachází pamětní
kámen, který je součástí národní kul-

turní památky Památníku zastřelených
dětí v roce 1918, přičemž převážná část
tohoto památníku je umístěna v chod-
níku na Koterovské ulici. 

V současné době probíhají opravy
dalších dvou chodníků, jeden
v Zahradní ulici, v jejím spodním úseku
mezi Habrovou a Hradišťskou ulicí,
který se dokončuje. Oprava druhého

chodníku v Polní ulici v úseku Javorová
– Zahradní byla zahájena, ovšem práce
byly přerušeny, protože zde na jaře pro-
běhne přeložka vzdušného vedení
ČEZ do země. Práce budou obnoveny
po dokončení pokládky kabelů v prů-
běhu března a ukončeny do konce
dubna příštího roku. 

Za odbor MIR Vladimír Černý

Hřiště využijí psi i jejich páníčkové

Statistika k veřejnému pořádku
na Slovanech je příznivá

Nový chodník na Koterovské zlepšil přístup z Blatenské ulice k zastávce MHD
a ke Galerii Dvořák.

Naši čtyřnozí psí kamarádi nás
provázejí celým životem. Jsou vel-
cí, malí, chundelatí, krátkosrstí.
Někteří jsou předurčeni k plnění
pracovních úkolů – hlídají pasoucí
se zvířata, asistují člověku s han-
dicapem, slouží u policie, u horské
služby apod.

Většina z nich ale žádnou „práci“
nevykonává a pak se i stává, že se
nudí. Zároveň jsou to tvorové hraví,
a protože se říká, že: „Kdo si hraje,
nezlobí“, bylo zcela na místě vytvo-
řit pro ně psí hřiště. Vzniklo na kon-
ci Liliové ulice, je umístěno v zeleni,
kousek od něho teče řeka Radbuza,
okolo je rekreační a klidová zóna.

Co všechno je pro pejsky na tom-
to hřišti připraveno? Slalom, kla-
dina, skočky, šikmá stěna neboli
áčko, proskokový kruh.  Prvky pro
agility může vyzkoušet každý pes.
Ze zkušenosti víme, že není
nevhodného psa pro tuto činnost,

ale že záleží na chuti jak pejska, tak
i jeho průvodce, aby při této činnosti
našli společnou řeč. A když se jim
to povede, užívají si pak pohyb
i radost ze spolubytí. 

„Prvky mají parametry podle plat-
ných norem, ale nebylo záměrem
obvodu vytvořit hřiště pro psí soutěže.
Prvky pro agility tak může vyzkoušet
každý pes. Záleží na chuti jak pejska,
tak jeho páníčka,“ upřesnila místo-
starostka městského obvodu Eva
Trůková.

Celkové výdaje se pohybují
v řádu 500.000 Kč vč. DPH.

„Naším cílem bylo vytvořit místo,
kde si běžný majitel psa užije pohodu
a zábavu společně se svým mazlíčkem
a ještě to spojí s pohybem. Přeji všem
dvounohým i čtvernohým návštěvní-
kům hřiště hodně spokojených společných
zážitků,“ doplnil starosta městského
obvodu Lumír Aschenbrenner.

Za OŽP Hana Morávková

Konec roku bývá, alespoň v poli-
cejní práci, ve znamení statistik. Jed-
nou z oblastí, které se pravidelně
vyhodnocují, je veřejný pořádek. Pod
tímto pojmem si lze zkráceně před-
stavit souhrn pravidel chování na
veřejnosti. Zařadit sem můžeme např.
znečišťování veřejného prostranství,
rušení nočního klidu, buzení veřej-
ného pohoršení, ale také porušování
některých vyhlášek města Plzně.

A jaký byl v tomto směru rok 2021
pohledem městské policie? V úvodu
již můžeme napsat, že relativně klidný.
Vlivem mimořádných opatření vyda-
ných v souvislosti s nemocí covid-19
(omezení pohybu osob, zákaz noční-
ho vycházení, omezení maloobchodu
a služeb atd.) byl zaznamenán značný
pokles těchto přestupků. Slovanští
strážníci z vlastní činnosti nebo po
oznámení občanů řešili celkem 232
události. Mnohdy přitom dostačovala
tzv. domluva, někdy byla uložena
pokuta nebo postoupení přestupku
do správního řízení. V krajních situa-
cích, kdy byl veřejný přestupek naru-
šován silně opilými jedinci, musel být

pořádek zjednán za použití donuco-
vacích prostředků anebo převozem
osob na protialkoholní a protitoxiko-
manickou záchytnou stanici. 

Pokud jde o lokaci těchto přestup-
ků, zpravidla jsou rovnoměrně roz-
vrženy napříč obvodem. Většinou se
jedná o nahodilé události a nelze
tvrdit, že by na Slovanech byly nějaké
problémové lokality, ve kterých by byl
veřejný pořádek řešen soustavně.
Výjimkou je pouze Hlavní nádraží
Českých drah, kam se stahují různé
závadové osoby. Od roku 2019 je pro-
stor HNČD ve služebním obvodu
MP Plzeň střed, i když katastrálně
náleží pod ÚMO 2-Slovany. Na kon-
trolách veřejného pořádku se zde
podílejí strážníci a policisté z centrál-
ního plzeňského obvodu, dále ze Sta-
nice územní strážní služby, psovodi
MP i strážníci ze služebny Slovany.
Obvodní služebna MP Slovany sídlí
v budově radnice na Koterovské 83.
Budete-li svědky narušování veřej-
ného pořádku, můžete se na ni obrátit
osobně nebo telefonicky na linku 156.

Za MP Ladislav Bečvář
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Šek v hodnotě 25 000 Kč pře-
dal ve středu 13. října v Kultur-
ním domě Šeříkovka starosta
městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany Lumír Aschenbrenner
předsedovi slovanské základní
organizace Senioři ČR, z. s.,
Václavu Simbartlovi.

Finanční částka je výtěžkem
ze vstupného letního kina na
Plovárně v Hradišti, které pořá-
dala T. J. Sokol Plzeň-Hradiště
v termínu 17.–25. července 2021
a návštěvníkům tak přichystala
opět rozmanité filmové zážitky.
Na své si přišli příznivci zahra-
ničních filmů, ale i těch českých,
mezi kterými byly dlouho oče-
kávané loňské novinky, filmová
komedie 3Bobule a životopisné
drama Šarlatán.

„Vstupné na f ilmy v rámci let-
ního kina HRAKULÉTO je díky
sponzorům dobrovolné a výtěžek
z něj je každý rok věnován na dob-
ročinné účely. Letos jsme se rozhodli
podpořit aktivity našich seniorů,“
doplnil starosta. Předaný šek
zpříjemní slovanským seniorům
jejich pravidelná setkávání, ať už
se jedná o koncerty v KD Šeří-
ková, přednášky v zasedací míst-
nosti Úřadu městského obvodu
Plzeň 2-Slovany či předvánoční
posezení s  kulturním progra-
mem.

DB

Básnířka pokřtila knihu DOTEKY OKAMŽIKŮ 

Křest knihy DOTEKY OKAM-
ŽIKŮ plzeňské básnířky Hany
Gerzanicové se uskutečnil v pondě-
lí 18. října 2021 v zasedací místnosti
radnice na Slovanech. Jeho účastní-
ky za městský obvod Plzeň 2-Slo-
vany přivítala místostarostka Eva
Trůková. Úvodního slova se ujala
Jana Potužáková, která pohovořila
o autorce a jejím vztahu k umění.
O přípravě nové knihy promluvil
vydavatel Miloslav Krist. 

Paní Gerzanicová potěšila obecen-
stvo poutavým přednesem básní z nové
knihy, kterou zájemcům následně pode-
pisovala. Představena byla také publi-
kace Prameny, obsahující básně a texty
oslavující město Plzeň a zajímavá místa
v ní, které čtenáře donutí zastavit se
a zamyslet. Představili ji Pavel Motejzík
a Lukáš Mácha. Program zpestřilo
hudební vystoupení v podání harfistky
Karolíny Smolkové, žákyně ZUŠ
Bedřicha Smetany v Plzni.

Slovany stále zvelebují své mateřské školky

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
se neustále snaží zlepšovat prostře-
dí, ve kterém vyrůstají naši nejmen-
ší. V letošním roce vystavěl obvod
v 5. mateřské škole Zelenohorská
25 novou dráhu pro koloběžky a tří-
kolky. Na příští rok pak Slovany při-
pravily pro mateřské školy další
program. 

Nové mlatové chodníky v Zele-
nohorské ulici dětem umožní bez-
pečně projet celou zahradou a na
konci si vyzkoušet jízdu na kruhovém

objezdu. Cestu navíc doplňují pře-
nosné dopravní značky. Zároveň do
školky obvod umístil i dřevěný stůl,
který kopíruje kmen jabloně u pís-
koviště, v jejímž stínu najdou děti
v létě příjemné posezení. Celková
částka projektu byla 555 tisíc korun.

V novém programu na příští rok
2022 byly mateřské školy vyzvány
k vypracování projektu na využití
zahrady. Projekt je limitován částkou
500 tisíc korun, přičemž 80 % z ceny
projektu uhradí z rozpočtu městský

obvod Plzeň 2-Slovany a 20 % zaplatí
vybraná mateřská škola. Do vyhlá-
šeného programu se zapojilo šest
mateřských škol. 

„Svá přání a návrhy vyjádřily děti
spolu s rodiči a vyučujícími. Někdo svá
přání napsal či nakreslil, ale byly
i mateřské školy, které své představy
zhmotnily do povedených modelů. Ze
šesti projektů jsme vybrali dva, které se
příští rok zrealizují,“ řekl místo-
starosta městského obvodu Plzeň
2-Slovany Jan Fluxa.

Kniha DOTEKY OKAMŽIKŮ
je souborem desítek básní a přání,
sepsaných pro známé či neznámé
osobnosti k životním okamžikům:
gratulace, přání svatební či novoroční,
kondolence. Zajímavostí knihy je
kondolenční báseň pro britskou krá-
lovnu Alžbětu II. k úmrtí prince Phi-
lipa, za kterou obdržela autorka
poděkování z Buckinghamského
paláce.

Hana Gerzanicová se narodila
11. 5. 1928 v Plzni na Roudné. Po
studiu na plzeňském dívčím reálném
gymnáziu vystudovala Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
po jejímž absolvování emigrovala se
svým budoucím manželem do
Německa a poté do Austrálie, kde
prožila většinu svého života. Od roku
1999 žije trvale v České republice, ve
svém rodném domě v Plzni. Podpo-
ruje místní umělce, kulturní instituce,
aktivity střediska spisovatelů, ale
i opravy drobných památek. Paní
Gerzanicová je stále velmi zajímavá
a inspirativní žena, která se za celo-
životní vlasteneckou práci v krajan-
ských sdruženích a spolcích, svou
tvorbu a současné kulturní aktivity
oprávněně pyšní mimo jiné i titulem
„Významná česká žena ve světě“.

DB

Výtěžek ze
vstupného
potešil seniory

Jak dodala místostarostka měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany Eva
Trůková, prvním vybraným projek-
tem je chodník pro koloběžky
v zahradě 31. mateřské školy Spojo-
vací 7, druhým pak jsou dva zahradní
domky s  pergolou v  zahradě 51.
mateřské školy Částkova 6. 

MH
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Kontrola není o vině a trestu, ale o jejich předcházení 

Existuje vůbec někdo nebo něco,
kdo kontroluje dodržování právních
předpisů na radnici a plnění usnesení
radních a zastupitelů? S podobnými
dotazy jsme se setkali už několikrát.
Odpověď je jasná: ano, od toho je kon-
trolní výbor, který má v zastupitelské
demokracii významné místo a roz-
hodně bychom neměli jeho činnost
podceňovat. I proto jsme předsedu
Kontrolního výboru Zastupitelstva
MO Plzeň 2-Slovany Ing. Františka
Sokola, MBA, požádali o rozhovor.

Pane předsedo, když se řekne kontrola,
mnohým z nás běhá mráz po zádech.
Natož, pokud slyší spojení - kontrolní
výbor. Co je jeho náplní?

Náš kontrolní výbor tvoří devět
členů tak, aby v něm byly zastoupeny
všechny strany a hnutí zvolené do
zastupitelstva: Hnutí ANO - 3, ODS
– 2 a po jednom členovi Česká pirát-
ská strana, KSČM, TOP 09 a KDU-
ČSL.  KV v souladu se Zákonem
o obcích č.128/2000 Sb. v platném

znění  je odpovědný výhradně Zastu-
pitelstvu městského obvodu Plzeň
2-Slovany, které mu také může uklá-
dat úkoly.  Řídí se plánem činnosti,
který  schválili zastupitelé obvodu,
jim jsou rovněž předkládány zprávy
o jeho činnosti. Scházíme se pravi-
delně 1x za měsíc, přičemž kontro-
lujeme plnění usnesení zastupitelstva,
dodržování platných právních před-
pisů ostatními výbory a úřadem
městského obvodu, plníme také úko-
ly uložené zastupiteli.

Co všechno obsahuje plán práce KV? 
Jedná se například o kontrolu sta-

vu místních komunikací, chodníků
a veřejných prostranství s ohledem
na roční období, kontrolu péče
o městskou zeleň, stavu pískovišť,
artefaktů a hracích prvků ve vnitro-
blocích, kontrolu smluv městského
obvodu s dodavateli vybraných slu-
žeb. Do portfolia činností KV patří
také mapování a reportování auto-
vraků a dlouhodobě odstavených
vozidel na území obvodu. KV se dále
zabývá podněty a připomínkami
občanů. Ve všech těchto případech
KV pečlivě posuzuje konkrétní situa-
ci a předává k řešení příslušným kom-
petentní činitelům obvodu, města
Plzně, případně městských organi-
zací (SVSmP, Čistá Plzeň,..) 

Mohl byste uvést několik příkladů
včetně řešení jejich problémů?

Jedním z nich byla kontrola inves-
tiční akce „Zateplení budovy 51. MŠ

Částkova 6 v Plzni“, kde jsme se
zaměřili na účelnost vynaložených
prostředků (investice 5.542.550,- Kč
vč. DPH) a bezpečnost práce na stav-
bě. Kontrola neprokázala žádné
pochybení týkající se účelnosti vyna-
ložených prostředků, potvrdila však
konkrétní závady v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdraví (BOZP) při
práci na staveništi, které (i když byly
rychle odstraněny a MO Plzeň 2-
Slovany v jejich důsledku nevznikla
žádná škoda) znamenaly jisté neza-
nedbatelné riziko, kterým bylo mož-
no předejít větším důrazem na
bezpečnost ze strany zhotovitele.
Kontrolní výbor proto ve své zprávě
doporučil ÚMO Plzeň 2-Slovany,
jako zadavateli podobných akcí
v budoucnosti  konkrétní opatření
k zajištění maximální možné bez-
pečnosti dětí a všech osob v budově.
Jejich realizaci každým rokem kon-
trolujeme a problémy se již nevys-
kytly.

Jenomže ani dobrá kontrola často
nestačí na lidskou bezohlednost…

To máte pravdu. Zajímavým pří-
padem na základě podnětu občanů
(v srpnu 2021) bylo znečištění život-
ního prostředí na levém břehu Úslavy
v  blízkosti rekreačních chat (ul.
V Závrtku). Konkrétně se jednalo
o nelegální  „těžbu barevných kovů“
vypalováním kabelů  z nedaleké stav-
by železniční trati. Řešení vyžadovalo
spolupráci  jak orgánů obvodu, tak
města Plzně, městské policie (přít-

omností a častými kontrolami v dané
oblasti) a Správy železnic Plzeň (pro-
vedením úklidu stavby a odstraněním
zbytků staré kabeláže). V důsledku
všech těchto opatření nakonec došlo
k výraznému zlepšení situace. 

Pane předsedo, z vašich slov vyplývá,
že ne vždy je snadné řešit některé pří-
pady.

To máte pravdu, ale díky aktivitě
členů našeho KV se to daří. Příkla-
dem rychlého řešení situace – po
vyhodnocení oprávněného podnětu
občana (v červnu 2021) – byla oprava
poničených podlah krytých přístřeš-
ků na přezouvání ve Škoda Sport-
park, provedena v řádu hodin, a to
díky naší intervenci. Podobně tomu
bylo v případě likvidace nepovolené
skládky v ulici U Světovaru (v srpnu
2021), kde došlo k vystěhování inven-
táře bytu přímo na chodník před
dům. Po  necelém týdnu, kdy byl
nepořádek  téměř v celé ulici a kdy
jsme hledali řešení na obvodu i městě,
u městské policie, Čisté Plzni
a u Správy veřejného statku města
Plzně, byla situace konečně vyřešena
a skládka odstraněna už druhý den
po intervenci našeho KV. 

Jak jsem již uvedl, činnost KV
vyžaduje spolupráci ze strany vedení
a úředníků ÚMO Plzeň 2-Slovany,
MMP a jím řízených organizací
(SVSmP, Čistá Plzeň) a MP. Osobně
jsem rád, že mohu potvrdit ochotu
a spolupráci všech těchto organizací.
Za to jim patří dík.

Slovany blahopřály mistryni světa 

Krásných 90 let oslavila 18. lis-
topadu 2021 paní Eliška Šafránko-
vá z  Plzně Božkova, bývalá
profesionální lukostřelkyně a dvoj-
násobná mistryně světa, energická
a velmi zajímavá žena. Za 25 let

v reprezentaci vybojovala v luko-
střelbě několikrát 1. místo, a to
doma i ve světě. Mimo menší sou-
těže se tak stalo 2x na mistrovství
světa a 14x na mistrovství ČSR, kdy
stanula na nejvyšším stupni vítězů.

K významnému jubileu jí osobně
poblahopřála jménem slovanského
obvodu místostarostka Eva Trůková.
Ta je známá svým kladným vztahem
ke sportu, a proto velká část jejich
setkání se dotýkala sportovní kariéry

oslavenkyně. Nad albem s dobovými
fotografiemi, diplomy a novinovými
výstřižky zavzpomínala paní Eliška na
své sportovní úspěchy aspolečně s paní
místostarostkou porovnávaly nejen
změny ve sportovním vybavení, ale
i v oblékání v době socialismu a dnes. 

Vážené paní Elišce Šafránkové
děkujeme za její reprezentaci v luko-
střelbě doma i ve světě. Přejeme jí
pevné zdraví a stálou energii. DB
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 30. 9.
Provozní příjmy RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá plnit

Daňové

Správní poplatky 1 160 942 218

Poplatek ze psů 600 853 -253

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300 1 145 155

Poplatek z dobývání nerostů 5 6 -1

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 065 2 946 119

Nedaňové

Příjmy z poskytování služeb 703 696 7

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 12 -12

Příjmy z pronájmu pozemků 3 500 3 299 201

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 2 545 2 260 285

Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0

Příjmy z úroků 1 1 0

Sankční platby 163 122 41

Ostatní přijaté vratky transferů 318 323 -5

Odvody příspěvkových organizací 100 100 0

Přijaté pojistné náhrady 0 0 0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 32 -32

Ostatní nedaňové příjmy 0 60 -60

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 330 6 905 425

Kapitálové

Příjmy z poskytování služeb 0 42 -42

CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 42 -42

Přijaté provozní dotace

Neinvestiční přijaté transfery z všeobec. pokladní správy SR 0 0 0

Neinvestiční přijaté transfery ostatní 8 512 8 512 0

Dotace od KÚ 60 60 0

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE PROVOZNÍ 8 572 8 572 0

Financování > (Záloh. příděl do SF, převody na MMP) -6 948 -6 348 -600

Financování + (Převody z MMP, použití fondů) 163 861 97 867 65 994

CELKEM 175 880 109 984 65 896

Celkový objem příjmů MO P2-Slovany pro rok 2021 18 465

Celkový objem výdajů MO P2-Slovany pro rok 2021 94 184

Příjmy – výdaje MO P2-Slovany v roce 2021 -75 719
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 30. 9.
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 30. 9.
Provozní příjmy RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá plnit

Běžné výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 100 40 60

Sociální fond 2 349 951 1 398

Odbor majetku a investic 14 316 7 420 6 896

Odbor životního prostředí 35 001 19 580 15 421

Kultura 323 31 292

Kancelář tajemníka 7 769 4 248 3 521

Personální oddělení 61 245 40 067 21 178

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 2 210 1 443 767

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 2 041 2 040 1

Provozní příspěvky vlastním PO

12 MŠ – příspěvkové organizace 15 048 12 153 2 895

Transfery obyvatelstvu

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 30 30 0

Sociální fond 1 773 1 107 666

Odbor sociální – kultura 125 12 113

Personální oddělení 460 210 250

Ostatní provozní výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 6 768 0 6 768

Odbor sociální – sociální oddělení 140 47 93

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 149 698 89 379 60 319

Kapitálové výdaje

Stavební 25 162 4 645 20 517

Nestavební 860 0 860

Investiční příspěvky vlastním PO 100 100 0

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům 60 60 0

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 26 182 4 805 21 377

CELKEM VÝDAJE 94 184 81 696

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 15 800
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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 2022 by se měla konat ve dnech 

23. 2., 30. 3., 27. 4., 28. 9., 26. 10. a 30. 11. 2022
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 2022:
22. 2., 19. 4., 14. 6., 20. 9. a 22. 11. 2022

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 pří-
tomen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií je na svobod-
ném rozhodnutí zúčastněných. Fotografie pořízené při jednotlivých slav-
nostních obřadech úřad nezveřejňuje.Podpis 

Podpis rodiče
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Nová povinnost při umisťování nádob na odpad na veřejné prostranství
platná od 1.1.2022 (lokalita Petrohrad – jih).

Zastupitelstvo města Plzně na
svém jednání v listopadu 2019 schvá-
lilo novelu vyhlášky č.5/2014, jejímž
cílem je mimo jiné zajistit vyšší kva-
litu veřejného prostoru. Od 1. 1. 2022
bude platit povinnost vlastníků
nemovitých věcí určených k bydlení
v oblasti Petrohrad - jih (oblast ohra-
ničená ulicemi Plzenecká, Slovanská,
Částkova a Lobezská) odstranit sběr-
né nádoby na směsný komunální
odpad z veřejného prostranství
(městské pozemky – komunikace,
chodníky, zeleň) mimo dny svozu
(toleruje se i večer před svozem, pro-
tože nelze garantovat přesný čas svo-
zu nádob). Nádoby na směsný odpad
bude nutné mimo dny svozu umístit
v rámci objektu (chodba, dvůr, tech-
nická místnost, sklep, výklenky ve
fasádě, průjezdy apod.). 

Na veřejném prostranství tedy
mohou tyto nádoby být umístěny jen
v případě, že jde o místo k tomuto
účelu vyčleněné (trvalé stání pro
odpadové nádoby).

Toto opatření prakticky navazuje
na povinnosti vlastníků nemovitostí
v lokalitě Petrohrad-sever, kde stejná
povinnost platí již od 1.1. 2021.

Jestliže vlastníci/obyvatelé domů
nebudou chtít s nádobami před svozy
manipulovat, nabízí společnost Čistá
Plzeň, s.r.o. (dále jen ČP) službu
zanáška/vynáška. V tomto případě si
posádky ČP pro jednotlivé nádoby
při svozu dojdou po předchozím
obdržení klíčů. Tato komerční služba
je však hrazená a je nutno s ČP uza-
vřít smlouvu. Výše ceny je závislá na
množství metrů a schodů, které musí
zaměstnanci ČP s nádobami překo-
nat (prvních 5 m je zdarma – vzdá-
lenost se počítá od hranice
komunikace). Více informací vč. pře-
sné ceny za službu se dozvíte na
Zákaznickém centru ČP (tel.: 800
44 11 11 nebo info@cistaplzen.cz).

Pokud jsou k objektům určených
k bydlení vázané kontejnery o obje-
mu 1100 l a nelze je umístit na
pozemku vlastníka objektu nebo do

objektu, bude nutné provést změnu
registrace k poplatku za komunální
odpad a to tak, že se velikost sběrné
nádoby zmenší a navýší se frekvence
vývozu tak, aby výsledná kapacita
odpovídala produkci směsného
odpadu v daném domě. Změnu regi-
strace provádí Odbor účtování a daní
Magistrátu města Plzně, který sídlí
v ul. Škroupova 5 (kancelář č. 1).

V případě, že by Vaše stávající kapa-
cita byla nedostatečná, nebo plánujete
velký úklid, malování, vyklízení bytu
atd., lze si dokoupit pytle na zákaznic-
kém centru ČP. Termíny svozů pytlů
by byly zachovány jako u nádobového
svozu. Umístění pytlů na veřejné pro-
stranství je totožné s umístěním nádob
dle vyhlášky, tedy pouze v den svozu,
resp. večer před svozem. Mimo tyto
dny musíte mít pytle uskladněné v rám-
ci svého objektu. Izde existuje možnost
služby od ČP zanáška/vynáška pytlů.
Pytle jsou označené logem ČP, aby bylo
zřejmé, že se jedná o oficiální pytlový
svoz, proto na odložení jakéhokoliv
jiného pytle bude pohlíženo jako na
založení černé skládky.

Magistrát města Plzně, pod nějž
zajišťování městského systému
nakládání s komunálními odpady
spadá, již obeslal majitele nemovi-
tostí, kterých se tato povinnost týká
a na které měl kontakt a písemně je
na tuto povinnost upozornil.

Za OŽP Jan Vajz

Upozorňujeme na změnu při odkládání stavebního odpadu ve sběrných
dvorech. Obecně závazná vyhláška 8/2021, kterou se stanoví systém
nakládání s odpadem, byla schválena v Zastupitelstvu města Plzně s účin-
ností od 1.1.2022. Kromě toho, že nová vyhláška uvádí právní předpis
města do souladu s novým zákonem o odpadech, také přináší zásadní
změnu pro fyzické osoby. 

Jedná se o povinnost uhradit platbu za stavební suť odloženou na
sběrném dvoře (možnost odložení stavební suti do 1 m3 od občana
zdarma byla touto vyhláškou zrušena). V současné době je podle schvá-
leného ceníku společnosti Čistá Plzeň cena 1,50 Kč za kg odložené
stavební suti. Za OŽP Jan Vajz

Změna při odkládání stavebního odpadu!

Plán oblasti, kde bude nově zavedená
povinnost od 1.1.2022 platit

Nenechte si ujít skvělou
pracovní příležitost!

Chcete ukázat, co ve vás je a prosadit se v nové pozici? Pak právě pro
vás máme tuto pracovní nabídku! Odbor majetku, investic a rozvoje Úřadu
městského obvodu Plzeň 2-Slovany hledá do svého týmu schopného
a technicky či ekonomicky vzdělaného muže či ženu, kterým nabízí zají-
mavé a perspektivní zaměstnání na dobu neurčitou, odborný profesní
růst a prohlubování znalostí. 

Na starosti byste měli například: 
■ zajišťování oprav, údržby a investičních akcí v objektech mateřských

škol,
■ zajišťování revizí strojů a zařízení v objektech mateřských škol v ter-

mínech daných zákony, předpisy a normami, 
■ příprava plánu opravných a investičních akcí v objektech mateřských

škol,
■ příprava a organizace poptávkových a výběrových řízení na dodavatele

prací v objektech mateřských škol

Od vás očekáváme: 
■ komunikační schopnosti, časová flexibilita,
■ pečlivost, samostatnost, spolehlivost,
■ dobrá znalost práce s PC,
■ řidičský průkaz skupiny B 

Předpokládaný datum nástupu: leden 2022 nebo dle dohody.

Bližší informace zájemci mohou zjistit u p.Rykovské – tel.: 378 036 265
nebo na webových stránkách úřadu: http://umo2.plzen.eu/ .

Naše mateřská škola má od
září letošního školního roku
novou pergolu. Umožnila nám
prodloužení pobytů venku za
podzimního počasí, kdy začí-
ná být deštivo. V budoucnu ji
jistě využijeme i v horkých let-
ních dnech a jako příjemné
místo na setkávání a akce
s rodiči.

Ke stavbě pergoly na po-
zemku mateřské školy musí
být doložena projektová doku-
mentace. Tu nám bezplatně
vypracovali projektanti paní
Bc. P. Brejchová, pan L.
Porubský a pan Ing.Z.Kova-
řík. Nátěr již postavené pergoly zajistili studenti 2. a 3. ročníku SOU Sta-
vební Plzeň, obor malíř a lakýrník. Všichni zmínění pracovali s velkým
nadšením, hlavně proto, že to vše bylo pro děti v mateřské škole. Jak se
vyjádřil jeden ze studentů: „My jsme to pro děti udělali rádi.“

Všem moc děkujeme za jejich ochotu.
Iva Adamová, DiS., ředitelka 23. MŠ Plzeň

Pergolu využijeme v létě i v zimě
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Na čtvrtek 4. listopadu 2021 bylo
v  17. MŠ na Čapkově náměstí
naplánováno výjimečné odpoledne
pro děti a jejich rodiče. Společně
jsme měli připravit naši školní
zahradu na zimu – shrabat listí,
zazimovat záhony, uklidit písko-
viště, apod. Děti měly soutěžit, byl
naplánovaný společný lampionový
průvod a také měl za dětmi přijít
skřítek Podzimníček.

Bohužel, počasí nám nepřálo, celé
dopoledne pršelo a zahrada byla dost
podmáčená. Protože jsme se všichni
na akci moc těšili, nezrušili jsme ji,
ale úklid zahrady jsme přesto museli
odložit. 

V úvodu setkání zazpíval školní
pěvecký sbor Sluníčko, potom jsem
měli připravené pro děti hry a cvičení
s obřím padákem, kdy se zapojili
i rodiče. A když se začalo stmívat,
vyrazili jsme společně na lampionový
průvod po okolí. Konec trasy byl
vyznačený svíčkami a nasměroval tak
průvod zpět na školní zahradu. Děti
společně přivolaly skřítka Podzim-

Návštěvu skřítka Podzimníčka jsme si náramně užili

Den válečných veteránů

Děti z 31. MŠ Plzeň se zúčastnily
slavnostního ceremoniálu ke Dni
válečných veteránů před budovou 20.
ZŠ Plzeň v Brojově ulici, který uspo-
řádali zástupci československé  obce
legionářské ve spolupráci s krajským

vojenským velitelstvím. Děti obzvláš-
tě zaujala historická vojenská tech-
nika a vojenské uniformy.  Setkaly se
i se zastupiteli městského obvodu
Plzeň 2-Slovany.

Veronika Šímová, 31. MŠ Plzeň

Už v roce 2016 se 89. mateřská
škola Plzeň, Habrová 8, aktivně
zapojila do takzvaného mezigene-
račního projektu ,,Mezi námi“. Jeho
smyslem je propojení dětí mateřské
školy se seniory z Domova sv. Aloi-
se, který je patronem setkávání.
Díky tomu tak vznikl prostor pro
dlouhodobé, smysluplné a oboha-
cující vzájemné poznávání.

Děti se na návštěvy, které probíhají
pravidelně každý měsíc, pečlivě při-
pravují a těší. Rády dědečky a babičky
potěší tanečkem, hezkou písničkou
a dokonce si společně i něco vyrobí.

I v této složité době, kdy nebyly
návštěvy v domovech seniorů povole-
né, nezapomněli jsme na sebe. Posílá-

me si alespoň dárečky prostřednictvím
zaměstnanců a pečovatelek při pro-
cházkách venku. Seniorům umožňu-
jeme kontakt i prostřednictvím videí,
kde mohou shlédnout pozdravy
a vzkazy od dětí, pásma písniček, bás-
niček a tanců. Naší odměnou je vždy
krásná zpětná vazba. Předáváme si tak
navzájem projevy radosti, úsměvy, při-
pomínáme si společné okamžiky.

Jsme velmi rádi, že k této spolu-
práci dochází. Děti se učí vnímat, že
mezi námi žijí lidé, kteří potřebují
zvýšenou pomoc a péči. A senioři?
Ti už se naší návštěvy nemohou
dočkat, těší se na načerpání nové
energie a další společné chvíle.

Kolektiv 89. MŠ Plzeň

Senioři a děti z mateřinky
se na sebe těší

níčka a pomohly mu symbolicky vel-
kým klíčem uzamknout zahradu
pomocí zaklínadla. Za to dostaly
všechny od Podzimníčka malou
odměnu. Kolektiv 17. MŠ Plzeň

Slovanské mateřské školy navštívili začátkem prosince nejen Mikuláš,
čert a anděl, ale také vedení Městského obvodu Plzeň 2-Slovany v čele
se starostou Lumírem Aschenbrennerem. Každý žáček našich mateřinek
dostal volnou vstupenku na parádní Plzeňský kolotoč, který nabízí
svezení na tradičních konících nejen pro nejmenší návštěvníky, ale také
pro dospělé. Zdobí ho obrazy symbolů Plzně jako je znak nebo nej-
různější známá místa města. 

Mikuláš, čert i anděl obdarovali
děti v mateřinkách
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Člověk v tísni pomáhá i obětem trestných činů
Služba pomoci obě-

tem trestných činů, kte-
rou poskytuje Člověk
v tísni v Plzni i v celém
Plzeňském kraji, může

mít různou podobu. Obrátit se na nás
může kdokoli, kdo se cítí být obětí.
Základem naší služby je poskytování
právních informací. Jsme připraveni
pomoci s podáním trestního oznáme-
ní, návrhu na náhradu škody, sepsáním
odvolání, doprovodit Vás k soudu či
na Policii. Třeba tak, jak jsme pomohli
v následujících případech. 

Ženě, oběti domácího násilí ze stra-
ny partnera, jsme pomohli podat trest-
ní oznámení. Doprovodili jsme ji jako
„důvěrník“ k podání vysvětlení apožá-
dali jsme o ustanovení zmocněnce
z řad advokátů.Tudíž vprůběhu celé-
ho řízení je řádně zastoupena. Násled-
ně jsme jí zprostředkovali psycholo-
gickou pomoc.

Oběti násilného napadení jsme
poskytli asistenci v průběhu řízení
i doprovod k jednání. Pomohli jsme
jí uplatnit nárok na náhradu škody
ataké jsme jí asistovali vpodání žádos-

ti o peněžitou pomoc oběti, kterou
může za určitých okolností poskytnout
stát. Vzhledem knutnosti účasti usou-
dního jednání bylo požádáno o oddě-
lený výslech oběti tak, aby nedošlo
k setkání s útočníkem. I v odvolacím
řízení jsme oběti nadále asistovali
v psychicky náročném procesu.

Obrátila se na nás žena, kterou pod-
vedl partner. Pod záminkou, že je
nemocný a potřebuje podstoupit pla-
cenou operaci, z ní vylákal peníze. Poté
se na dva týdny odmlčel a po údajném
návratu z nemocnice se od ní bez
vysvětlení odstěhoval. Žena nabyla
pochybností a skutečnosti si telefo-
nicky ověřila v nemocnici, kde zjistila,
že ani údajného doktora ani jejího
partnera neznají a placené zákroky
neposkytují. Pomohli jsme jí napsat
a podat trestní oznámení a čin byl
nakonec kvalifikován jako podvod
a proti pachateli zahájeno trestní stí-
hání. Paní jsme pomohli uplatnit její
nárok na náhradu škody a jsme jí dále
nápomocni v probíhajícím trestním
řízení. 

Oslovil nás muž, kterému cizí osoba

nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů
tak, aby nepřišel o svou nemovitost.
Díky tomu, že přišel dostatečně včas,
pomohli jsme mu od smluv, které
pro něj byly nevýhodné, že by v důsled-
ku znamenaly ztrátu nemovitosti,
odstoupit. Právě tyto společnosti, jež
nabízejí vlastníkům nemovitostí v exe-
kuci pomoc s vyplacením exekucí či
půjčky, se v poslední době stále množí
a lidé musí být velmi obezřetní. 

V  případě, že jste se Vy nebo
někdo z Vašich blízkých stali také
obětí trestného činu, neváhejte se
obrátit na naši kolegyni Radku Liš-
kovou, e-mail: radka.liskova@clove-
kvtisni.cz, tel.: 602 250  210.
Pracovnici najdete po předchozí
domluvě na adrese Mikulášské
náměstí 17, nebo se s ní můžete setkat
na jiném vybraném místě. Služba je
poskytována ZDARMA. 

Chráněné bydlení v Domově svaté Zity 
Již 7 let provozuje Městská charita Plzeň pobytovou službu Domov

sv. Zity. Cílem domova je poskytovat ubytování seniorům a osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění, a to včetně zajištění všech potřebných nava-
zujících sociálních služeb, zejména pečovatelské. 

Pobytová služba je poskytována na adrese Sladkovského 16, 326 00
Plzeň. Klienti jsou ubytováni v šesti bytech (2x byt 2+1, 1x byt 1+1 a 3
garsoniéry) ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu, při-
čemž v prvním nadzemním podlaží se nachází společenská místnost pro
klienty a dvorek. Do domu je bezbariérový přístup – schodišťová plošina
u vchodu do objektu a výtah pro usnadnění přístupu do bytů. Byty jsou
plně vybavené, včetně kuchyně a spotřebičů. V případě zájmu lze mít
vlastní nábytek. Podporujeme individuální přístup ke každému obyvateli. 

Kapacita domova je 11osob. V současné době je v domově volné
místo pro ženu, ve dvoulůžkovém bytě 1+1. 

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím pomocí
besed, přednášek, společných návštěv divadelních představení i jiných
kulturních akcí a dalších aktivizačních činností. Zajišťujeme také
duchovní službu. Kontakt: Průchová, tel. 731 433 116

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili ve čtvrtek 7. 10.
2021 manželé Václav a Hana Petráškovi. K tomuto významnému
životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě
životem popřála paní Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2-Slovany
a zástupce odboru sociálního.

Své 80. narozeniny oslavil v neděli 21. 11. 2021 pan Karel Pulicar.
K tomuto významnému životnímu jubileu mu hodně zdraví a štěstí
do dalších let života popřála místostarostka MO Plzeň 2-Slovany Eva
Trůková a zástupce odboru sociálního.
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Vnitroblok Francouzská – Slovanská alej – Brojova pamatuje na pěší i řidiče

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
letos  zrekonstruoval vnitroblok
Francouzská – Slovanská alej –
Brojova. Stavební práce začaly
v srpnu tohoto roku a zhostila se
jich firma SWIETELSKY stavební
s.r.o. Nejdříve byla vybudována
dešťová kanalizace včetně odvod-
nění nové komunikace, poté násle-
dovaly práce na zpevněných
plochách pro pohyb vozidel a pěších
včetně nových parkovacích stání.
Vedle toho došlo i na obnovu veřej-
ného osvětlení. Pravděpodobně
jako první v Plzni jsou zde osazena
svítidla veřejného osvětlení, tzv.
chytré lampy.

„Celkem nás stavba stála 9,24 milionu
korun. Prvotní impuls ke zlepšení stavu
v tomto vnitrobloku vzešel od místních
občanů a já věřím, že se zde mimo jiné
zlepší imožnosti parkování,“ sdělil sta-
rosta městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany Lumír Aschenbrenner. 

Tato rekonstrukce zapadala do
investiční strategie obvodu, který  se
postupně snaží upravovat a vylepšo-
vat jednotlivé vnitrobloky v centrální
části obvodu. 

„Část z nich již byla zrealizována
v minulých letech, další se připravují.
Jediné, co nás omezuje v intenzivnějším
postupu, je omezený zdroj financování.
Dříve jsme využívali i vhodné dotační

tituly, ale v posledních letech pro tento
typ staveb nebyly vypisovány. Věřím
však, že v následujícím období se situace
v tomto směru zlepší,“ doplnil místo-
starosta Jan Fluxa.   

Projekt chytrých lamp, který zde
městský obvod Plzeň 2-Slovany
zavádí, se teprve rozbíhá a systém by
měl být funkční odhadem v průběhu
tří měsíců. Spočívá ve změně inten-
zity svícení v průběhu dne. Teprve
čas ukáže jeho výhody či nevýhody.

Stavbu obvod připravoval již od
roku 2016, kdy bylo zadáno zpraco-

vání projektové dokumentace, na
jejímž základě bylo v roce 2019 vydá-
no stavební povolení. Původně byla
realizace plánovaná na rok 2020, ale
epidemie korona viru a s ní spojené
finanční restrikce bohužel způsobily,
že financování stavby bylo v loňském
roce zrušeno. Při zhotovení stavby
bylo také nutné vyřešit koordinaci
s dalšími akcemi prováděnými v sou-
sedství vnitrobloku – výstavbou vozo-
vého depa PMDP a elektrické
měnírny ČEZ v areálu vozovny. 

MIR

Údržba místních komunikací
III. a IV. třídy v MO Plzeň 2-Slo-
vany v roce 2021/2022 bude zajiš-
ťována na základě Operačního
plánu zimní údržby MO. Jeho úko-
lem je zmírňování závad ve sjízd-
nosti a schůdnosti na místních
komunikacích, které vzniknou zim-
ními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky. Tato údržba respektuje
potřeby občanů na straně jedné
a ekonomické možnosti města na
straně druhé. 

Vzhledem k tomu, že není mož-
no vzimním období závady ve sjízd-
nosti a schůdnosti odstranit
okamžitě na celém území obce,
nýbrž jenom zmírnit, stanoví tento
plán i potřebné priority údržby, a to
jak místní, tak i časové. Tyto priority
vyplývají znestejné důležitosti míst-
ních komunikací a z technických
možností provádění zimní údržby.

Zimní údržba zahrnuje pluho-
vání sněhu včetně ručního odstra-
ňování sněhu nebo posyp
(kamenná drť, v případě kalamitní
situace chemická sůl). Zimní údrž-
bu silnic I,II a III tř., místních
komunikací s  provozem MHD
a ostatních důležitých místních
komunikací celoměstského význa-
mu zajistí Správa veřejného statku
města Plzně a jí pověřená organi-
zace podle vlastního operačního

plánu zimní údržby, ve kterém je
zahrnuto pořadí důležitosti komu-
nikací a způsob zabezpečování zim-
ní údržby. V případě kalamity je
zajišťován především průjezd měs-
tem a postupuje se podle pokynů
kalamitního štábu. 

V souladu s Operačním plánem
zimní údržby MO Plzeň 2–Slovany
budou přistaveny žluté nádoby
s posypovou solí pro potřeby obča-
nů v kalamitních situacích. Tyto
nádoby budou v  tomto zimním
období na níže uvedených stano-
vištích:
■ Fialková x Do Zámostí
■ Hluboká
■ Ve Višňovce
■ Vyšehradská
■ K Potoku
■ Na Bajnerce x K Češníkům
■ Kostincova x Nepomucká
■ V Zahradách x Společná
■ Úhlavská x K Vodojemu
■ Žulová x Čedičová
■ Blatenská
■ Barákova – garáže
■ Koterovská náves
■ Habrmannova u bazénu

Do Operačního plánu zimní
údržby je možné nahlédnout na
webových stánkách MO Plzeň 2-
Slovany, nebo osobně na odboru
životního prostředí Slovanské rad-
nice. -OŽP-

Jak se zajištěním zimní údržby
v období 2021/2022Upozornění pro vlastníky

nemovitostí – bez označení to nejde!
Jelikož bylo kontrolní činností

městské policie v rámci obvodu zjiš-
těno chybějící označení budov
číslem popisným, evidenčním či ori-
entačním v rozporu s § 31 a násl.
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, vyzývá-
me vlastníky nemovitostí, aby
zkontrolovali budovy ve svém
majetku a v případě pochybení je
označili v  souladu se zákonem.
Nájemce nemovitostí žádáme, aby
vlastníka informovali o chybějícím
označení. 

Barvu a provedení čísel určuje
obecní úřad (§ 32 odst. 1 zák.
o obcích). V rámci města Plzně je
vzhled čísel doporučen takto: Čísla
popisná a  orientační mají být na
tabulkách o rozměrech 330 mm x
210 mm s  arabskými číslicemi.
Tabulka s  čísly popisnými je bílá
s červenými čísly a červeným rámeč-
kem. Tabulka s čísly orientačními je
červená s bílými čísly a bílým rámeč-
kem. Ještě pro doplnění uvádíme
vzhled čísel evidenčních: tabulka má
modré pozadí, číslo je bílé a před
číslem je E.

Výrobci tabulek správné rozměry
a barevné provedení jednotlivých
měst většinou znají. V případě dotazů
ohledně vzhledu tabulek je možné se

obrátit také na odbor stavebně správ-
ní Magistrátu města Plzně, Škrou-
pova 4.

Označení budovy probíhá na
náklady vlastníka. Tabulky s čísly se
umisťují tak, aby byla čísla viditelná,
tabulky s čísly orientačními se umís-
ťují vždy pod tabulku s číslem popis-
ným. Jelikož v rámci města Plzně jsou
stanovena též čísla orientační, je vla-
stník budovy povinen použít i toto
číslo. 

Pokud vlastník neoznačí budovu
čísly stanovenými obecním úřadem
nebo je neudržuje v řádném stavu,
dopouští se přestupku podle § 66d
odst. 3 písm. b) zák. o obcích a může
mu být uložena pokuta až do výše
200 000 Kč. 

Městská policie a příslušní pra-
covníci Úřadu městského obvodu
Plzeň 2-Slovany budou v následu-
jících měsících pokračovat v kon-
trolách správného označení budov
a v případě zjištěného pochybení
bude s  vlastníkem či vlastníky
budovy zahájeno správní řízení. 

Nesprávné či chybějící označení
budovy působí problémy nejen
poštovním doručovatelům, ale též
hasičům, policistům a záchranářům,
kteří tak ztrácejí drahocenné minuty. 

ORG

Na fotografii zleva: místostarosta Andrlík, zástupce zhotovitele Tomáš Kunc,
ředitel oblasti Plzeň, místostarostka Trůková, místostarosta Fluxa.



15prosinec 2021

iZ – informační Zpravodaj městského obvodu Plzeň 2-Slovany • Vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany • Redakční rada: Ing. Helena Müllerová, Ing. Zdeněk Červený, Irena Rottová,
Mgr.Jana Mertová. Šéfredaktorka: Jana Burianová, e-mail: burianovaj@plzen.eu • Inzerce pro podnikatele: Jana Burianová, telefon: 37 803 6288, e-mail: burianovaj@plzen.eu • Adresa redakce: ÚMO
Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, telefon: 37 803 1112, fax: 37 803 6212 • Technická redakce: Mgr.Jana Mertová, Libor Havlíček • Tisk, sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP,
a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. • Vychází: šestkrát ročně jako periodický tisk územního samosprávného celku v nákladu 20 000 výtisků, distribuce do schránek občanů a firem na
území MO Plzeň 2-Slovany ZDARMA • Upozornění občanům: Za obsah a pravdivost informací v inzerátech odpovídají pouze inzerenti • Registrační číslo: MK ČR E 12440

Sunset Boulevard – oslní hvězdnými výkony i působivou hudbou
Mimořádný herecký výkon Sta-

nislavy Topinkové Fořtové, emo-
tivní příběh a strhující hudba
jednoho z nejúspěšnějších muziká-
lových skladatelů všech dob Andre-
wa Lloyd Webbera – to vše nabízí
nový titul muzikálového souboru
DJKT Sunset Boulevard. Úchvatné
dílo o pomíjivosti slávy a nelíto-
stném soukolí hollywoodského
šoubyznysu mohou diváci vidět na
Nové scéně v režii Lumíra Olšov-
ského a v hudebním nastudování
Kryštofa Marka.

Dramatický muzikál Sunset Bou-
levard vytvořil Andrew Lloyd Web-
ber ( Jesus Christ Superstar, Fantom
opery, Kočky, Evita a další) společně
se svými spolupracovníky, libretisty
a textaři Donem Blackem a Chris-
topherem Hamptonem podle slav-
ného oscarového snímku Billyho
Wildera z roku 1950, který je dodnes
odborníky považován za jeden z nej-
lepších filmů americké kinematogra-
fie. Světová premiéra muzikálu se
odehrála v roce 1993 v Londýně, ještě
téhož roku se dílo představilo v Los
Angeles a o rok později i na slavné
Broadwayi. 

„V České republice mohli diváci Sun-
set Boulevard vidět zatím jen jednou,
ačkoliv je podle názoru mého i mnoha
odborníků považován za hudebně nej-
kvalitnější Lloyd Webberův muzikál
vůbec,“ přibližuje Sunset Boulevard
dramaturg souboru Pavel Bár
a doplňuje: „Na své si tak přijdou
milovníci kvalitní hudby, která skvěle
dotváří emotivní strhující hollywoodské
drama. Početný orchestr navíc tentokrát
hraje ve zcela otevřeném orchestřišti.“

Příběh zapomenuté filmové hvězdy
z nablýskaného prostředí Hollywoodu
plného falešného pozlátka režíruje šéf
souboru muzikálu Lumír Olšovský:
„Úspěch inscenace stojí na výkonu před-
stavitelky hlavní role Normy Desmond,
kterou po celém světě vždy hrají ty nej-
větší hvězdy. Amy jsme tento titul nevy-
brali náhodou – je totiž jako šitý na tělo
naší plzeňské star Stáni Topinkové Foř-
tové. Dílo uvádíme jako takový malý
dárek k jejímu životnímu jubileu, které
oslavila na začátku sezóny.“

„S takovou rolí na mě doléhá i velká
zodpovědnost,“ uvádí stálice plzeň-
ského muzikálového souboru a drži-
telka Ceny Thálie Stanislava Topin-
ková Fořtová, „Norma je hvězdou stří-
brného plátna, ale s nástupem zvuko-
vého f ilmu je nucena stáhnout se do
ústraní. Je to silný, skvostný příběh a pro
mě je to výzva v mimořádně emotivním
herectví.“

Vedle Stanislavy Topinkové Foř-
tové se diváci mohou těšit i na další
výrazné herecké výkony. Mladého
scénáristu Joa Gillise, do kterého se
Norma zamiluje a uvěří, že právě on
jí může pomoci k  vytouženému
návratu na stříbrné plátno, ztvární
Pavel Režný. 

„Joe Gillis je ne příliš úspěšný, sar-
kastický prospěchář, pro kterého je
kariéra a vlastní ‚přežití‘ důležitější
než jeho svědomí – kdo by se mohl na
takovou roli netěšit? Zároveň je pro

mě právě tato poloha náročná ve vyba-
lancování negativních stránek postavy
spolu s obhájením si jeho chování, aby
z toho nevyšla jen obyčejná záporná
postava. Samostatnou kapitolou je pak
náročná, nádherně f ilmová hudba
Andrew Lloyd Webbera,“ říká o své
roli Pavel Režný, držitel Ceny Thálie
za roli Smrti v muzikálu Elisabeth.

Do role tajemného komorníka
Maxe byli obsazeni v alternaci operní

pěvci Pavel Klečka a Jiří Kubík, v dal-
ších rolích se objeví Charlotte Režná,
Lukáš Ondruš a Roman Krebs. 

Vstupenky mohou diváci zakou-
pit v pokladně předprodeje Smeta-
novy sady 16, 301 00 Plzeň, on-line
na webových stránkách djkt.eu nebo
v síti Plzeňská vstupenka. Diváci
jsou povinni při návštěvě divadla
dodržovat aktuální mimořádná opa-
tření. 

placená inzerceplacená inzerce



Leoš Janáček,Věc Makropulos
foto: Martina Root
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