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Slovo úvodem
Vážení spoluob-

čané, letos poprvé se
setkáváme na strán-
kách našeho infor-
mačního Zpravoda-
je, kde se vám snaží-
me zprostředkovat
informace z  dění

městského obvodu Slovany. Jak ale víte,
jsou to i příspěvky z akcí a činností
našich organizací, škol a spolků, které
mají sídlo u nás na Slovanech. Jsme
totiž rádi, když se i vy sami chcete
pochlubit tím, co se vám povedlo, uví-
táme však i nápady či náměty na zlep-
šení nebo zkrášlení našeho obvodu. 

Jak se v tomto prvním vydání letoš-
ního Zpravodaje dozvíte, chystáme
v průběhu roku celou řadu investičních
akcí. Pokračovat bude například oprava
chodníku v Zahradní ulici, a to závě-
rečnými sadovými úpravami, které
budou dokončeny letos na jaře. Zatím
tato stavba stála náš obvod jeden milion
dvě stě třicet tisíc korun. Jak si zřejmě
všimli zejména majitelé a milovníci
pejsků, vybudovali jsme pro ně v Liliové
ulici také psí hřiště, které si jeho
návštěvníci se svými čtyřnohými kama-
rády opravdu užívají. Někteří si tím
jenom občas zpestří venčení, pro jiné
to může být ipravidelná aktivita. Defi-
nitivní podobu dostane hřiště až poté,
co klimatické podmínky umožní jeho
zatravnění. Do té doby prosíme
návštěvníky u trochu tolerance. 

Jsem rád, že zdárně také pokračují
přípravy na rekonstrukci Jiráskova
náměstí. 

Co se týče harmonogramu obnovy
tohoto náměstí a klášterní zahrady,
Odbor investic Magistrátu města Plzně
dokončil projektovou dokumentaci ke
stavebnímu povolení. V letošním roce
se zároveň uskuteční stavební řízení
a výběr dodavatele. V roce 2023 pak
počítáme se zahájením realizace stavby.
Snad vše půjde podle plánu. Aby tomu
tak bylo, to si jistě přejeme všichni.
Správné vykročení do letošního roku
přeje všem občanům Slovan

Lumír Aschenbrenner 
starosta, MO Plzeň 2-Slovany

Peníze na opravy cyklostezky, hřišť
i Chojkových lomů

Městský obvod Plzeň 2-Slova-
ny bude v rámci rozpočtu na rok
2022 investovat do infrastruktury,
dětských hřišť, rekonstrukce
mateřské školky, discgolfového
hřiště nebo do parku Chvojkovy
lomy.

Velkou investicí bude dokončení
rekonstrukce cyklostezky na pravém
břehu řeky Radbuzy v úseku pro-
dloužení Liliové ulice – Malostran-
ská. 

„Na realizaci se budeme podílet spo-
lečně s městem Plzeň, což samozřejmě
velmi vítám a jsem za tuto nemalou
pomoc od města rád. Nová cyklostezka
bude z větší části kopírovat trasu té
stávající, k úpravě trasy dojde v místě
napojení na místní komunikaci
u zdejší loděnice, přičemž pro pěší
a cyklisty bude obnovena trasa pod
tenisovými kurty v Doudlevcích,“ sdě-
lil starosta Lumír Aschenbrenner.
Odhadovaná cena je 12 milionů
korun, kdy slovanský obvod přispěje
částkou 5 milionů korun.

Další plánovanou akcí je stavební
úprava dopravního řešení v ulici

U Školky v úseku Topolová – Chvá-
lenická před zdejší základní školou,
která má zajistit bezpečné vystupo-
vání a nastupování žáků školy z a do
automobilů jejich rodičů. Zlepší se
tak stávající stav, kdy především
ráno před zahájením výuky je zde
doprava velmi intenzivní. Odhado-
vaná cena je 2,7 milionů korun.

„Centrální park Slovan Chvojkovy
lomy se v roce 2022 dočká dílčích úprav
v podobě nových piknikových setů, kde
bude možno si odpočinout a najíst se
u stolu. Dále je zde plánováno umís-
tění velmi žádaného streetworkouto-
vého hřiště,“ řekl místostarosta
Jan Fluxa. Odhadovaná cena je
1,1 milionu korun.

Na Slovanech bude obvod letos
zřizovat nová i doplňovat stávající
dětská hřiště o herní prvky. Hřiště
ve vnitrobloku Barákovy ulice bylo
upravováno již v loňském roce, letos
tady bude dokončena instalace mul-
tifunkční sestavy. Tento rok čeká
Slovany také doplnění prostoru
o herní prvky ve vnitrobloku Kote-
rovská – Blatenská. Odhadovaná

cena za obě hřiště je 700 tisíc
korun. 

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
se snaží každý rok zrekonstruovat
vždy alespoň jednu kuchyni v ma-
teřské školce. Letos je na řadě
25. MŠ za celkovou částku 2 milio-
ny korun. 

Na dosud nevyužívaných pozem-
cích mezi Škoda sport parkem
a řekou Radbuzou obvod dlouho-
době plánuje výstavbu Malostran-
ských jezírek. Pozemky až do doby
výstavby chce využít na discgolfové
hřiště. Jde o sport, který je stále více
v oblibě a je zde velká základna hrá-
čů. Hra je kombinací golfu a fresbee
a je vhodná pro všechny věkové sku-
piny. Odhadovaná cena je i se studií
400 tisíc korun.

Do oblasti nakládání s odpady
směřuje stavba tzv. separačního
bodu. Jde o stavební úpravu, která
zajistí soustředění kontejnerů pro
různé druhy separovaného odpadu
na jednom místě. Odhadovaná cena
je 200 tisíc korun.

MIR

Proměna školní zahrady v 89. mateřské škole
V tomto školním roce zrealizo-

vala 89. mateřská škola Plzeň pro-
jekt „Zahrada v přírodním stylu
pro 89. mateřskou školu Plzeň“
v  celkové výši 560  422 Kč.
Jeho záměrem bylo vytvoření
plnohodnotného a uživatelsky
přátelského místa s herním pro-
gramem, který odpovídá potře-
bám a požadavkům provozova-
tele a uživatelů.

Cílem bylo vytvořit takový prostor,
který ukáže přirozené prostředí zvířat
a rostlin žijících v naší republice.
Naučné panely a prvky byly vybrány
tak, aby rozšiřovaly znalost naší fauny
a flóry.

Součástí projektu bylo zbudování
naučných panelů, dendrofonu, indi-
ánského Tee-pee, multifunkčního
didaktického a interaktivního prvku
Bobří hráz, hmatového chodníčku,
hmyzího hotelu, kruhových laviček
kolem stromů, ptačí budky a výsadba
trvalek a dřevin.

Naše zahrada tak získala zcela
nový rozměr a byla doplněna o další
prvky, které budou nadále rozvíjet
psychomotorické schopnosti, fantazii
a různorodost environmentálních
funkcí dětí. Stala se tak ale i místem,
které bude sloužit nejen ke hře, studiu
či zkoumání, ale také k mimoškolním
aktivitám s rodiči.

Kolektiv 89. mateřské školy
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Rekonstrukce Jiráskova náměstí začne v roce 2023
Přípravy na rozsáhlou rekon-

strukci Jiráskova náměstí, na
které spolupracuje plzeňský ma-
gistrát s městským obvodem
Plzeň 2-Slovany, spolkem Pěstuj
prostor i s Nadací Proměny Karla
Komárka, zdárně pokračují.  Záro-
veň však otevírají otázku zeleně.
Zájem na tom, aby se stromům
v prostoru dobře žilo, projevují
od počátku všichni, kteří mají
s očekávanou proměnou náměstí
co do činění. Odborníci proto
u vybraných stromů provedli
pomocí speciální technologie
důležitá ochranná opatření.

Během stavebních prací zažívají
stromy velký stres. Podobně jako
člověka, tak i zeleň je potřeba před
takovým ohrožením dobře ochránit.
Odborníci proto u 37 stromů z cel-
kových 68, které se na Jiráskově
náměstí zachovávají, použili uni-
kátní technologii tzv. vzdušného
rýče. Díky ní je možné zasahovat
citlivě do kořenů stromů a přivádět
k nim chybějící vodu a vzduch. Aby
se kořeny před rekonstrukcí posílily,
vyměnila se u stromů svrchní vrstva
zhutnělé půdy a odstranil okolní
asfalt. Všechny ponechávané stromy
je možné už dobře zalévat.  

„U obnov velkých městských celků
není vůbec pravidlem, aby se na stro-

my myslelo dostatečně dlouhou dobu
před začátkem stavebních prací. O to
více oceňuji, že se na Jiráskově náměstí
povedlo včas přizvat příslušné odbor-
níky. Propojení technologických řešení
a potřeb přírody, dvou na první pohled
nesouměřitelných světů, je důležité pro
dlouhodobě udržitelný život v měs-
tech. Součástí nového náměstí bude
také inteligentní systém hospodaření
s dešťovou vodou,“ řekla ředitelka
Nadace Proměny Karla Komárka

■ 2022–2023: stavební řízení
a výběr dodavatele  

■ 2023–2025: stavební a vege-
tační úpravy

Harmonogram projektu

Petra Lepková Melingerová s tím,
že nadace podporuje proměnu
odborně a částkou 25 milionů
korun.  

Stromy budou na Jiráskově
náměstí důležitým tématem nejen
během příprav a samotné stavby, ale
také v budoucnosti. Po dokončení
revitalizace bude celé prostředí
uzpůsobeno tak, aby stromy díky
dobrému přívodu vody a vzduchu
dobře prosperovaly. 

Poté, co někteří dodavatelé energií ukončili činnost, přešli jejich
zákazníci do režimu dodavatele poslední instance (DPI) a dodávky
energie jim pokračují. S koncem minulého roku bohužel ale neskončila
nešťastná situace stovek rodin, které se po podzimním náhlém a neče-
kaném ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností,
ocitly doslova na pokraji nouze. Přechod k dodavatelům poslední instance
s sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto
devastující rodinné rozpočty. 

Co můžeme jako představitelé územních samospráv v této situaci
pro občany udělat? V první řadě musíme přinášet aktuální informace.
Ruku v ruce s tím ale jde i součinnost při vyplňování žádostí, zjišťování
dodavatelů energií, vyhledávání osaměle žijících starších lidí, kteří
nemusí zprávu o převodu dodavatelů vůbec zjistit.

V obcích i ve městech funguje celá řada příspěvkových organizací
zaměřených na sociálně slabší spoluobčany, máme sociální pracovníky,
sociální služby, které našim lidem pomáhají v tíživých životních situacích.
Ty všechny můžeme nyní zaktivizovat a požádat je o spolupráci, aby
nikdo nezůstal sám bez pomoci. Svaz měst a obcí ČR k tomu poskytuje
maximální informační servis. 

Na jeho webových stránkách najdete pomocnou ruku ve formě
článků, odkazů či kontaktů. Například informace o mimořádné okam-
žité pomoci (MOP) https://www.smocr.cz/cs/cinnost/socialnezdra-
votni-oblast/a/mimoradna-pomoc, kterou Úřad práce poskytuje právě
jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii
ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu
práce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1 či stránky MPSV https://www.mpsv.cz/pomoc-
pri-rustu-cen-energii.

Také odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany
a jeho pracovníci jsou připraveni našim občanům poradit a pomoci.
Stačí jenom přijít nebo zavolat.

Oslovme své občany
a pomozme jim!

„Co se týče harmonogramu obnovy
Jiráskova náměstí a klášterní zahrady,
Odbor investic Magistrátu města Plzně
dokončil projektovou dokumentaci ke
stavebnímu povolení. V letošním roce
zároveň zpracuje projektovou doku-
mentaci k provedení stavby. Na konec
letošního roku plánujeme vyhlášení sou-
těže na zhotovitele. V roce 2023 počí-
táme se zahájením realizace stavby,“
přiblížil další vývoj projektu Pavel
Šindelář, primátor města Plzně.

Nadace Proměny Karla Komárka
se obnovování veřejných prostor
věnuje od roku 2006. V letošním
roce zdůrazňuje význam, který má
zeleň pro města a jejich udržitelnost.
Stromy nepůsobí jen jako výrazné
estetické prvky. Jsou pomocníky pro
zachycování škodlivých látek, och-
lazují prostor a slouží jako domov
různým druhům živočichů. Pozitiv-
ní vliv zeleně na lidskou psychiku
je vědecky prokázaným faktem, stej-
ně jako snižování hlučnosti a praš-
nosti.
Nadace Proměny Karla Komárka
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Jednání RMO
dne 14. 12. 2021
RMO přijala
celkem 12 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ schválila po-
skytnutí finanč-
ního daru ve výši
10.000 Kč na
sbírkový účet
Vojenského fon-

du solidarity, jehož správcem je
Charita Česká republika, IČO
70100969, Vladislavova 1460/12,
110 00 Praha 1;
■ schválila rozpočty mateřských škol
na rok 2022 a jejich střednědobé
výhledy rozpočtu v letech 2023 až
2025; 

■ schválila po-
užití investičního
fondu 80. MŠ,
p ř í s p ě v k o v é
o r g a n i z a c e ,
Úslavská 80,
326 00 Plzeň, IČ:
70940703, ve výši
67.245,75 Kč, na
nákup lanové py-
ramidy od Bonita
Group Service

s. r. o., Drásov 583, 664 24 Drásov; 
■ schválila výsledek výzvy na výběr
dodavatele a smlouvu o dílo na
zajištění provádění udržovacího
hlavového řezu stromů, likvidace
ořezaných větví a celoroční péče
o svěřené stromy po provedení řezu
v městském obvodu Plzeň 2-Slo-

vany se společ-
ností PRO-
S T R O M
Bohemia, IČ:
26376717, se
sídlem Želez-
niční 240/18,
326 00 Plzeň; 

Jednání RMO
dne 18. 1. 2022
RMO přijala

celkem 12 usnesení, z nichž vybírám:
■ schválila vyhlášení dotačních pro-
gramů: 
– Dotační program pro sociální

oblast v roce 2022, 
– Dotační program pro oblast výcho-

vy, vzdělávání a kultury v roce 2022, 
– Dotační program pro oblast ži-

votního prostředí v  roce 2022, 
– Dotační program pro oblast bez-

pečnosti v roce 2022, 
– Dotační program pro oblast sportu

v roce 2022;
■ poskytla ve smyslu § 32 a) zákona
č.561/2004 Sb., školský zákon, sou-
hlas s uzavřením smlouvy o partner-
ství s finančním příspěvkem mezi
Plzeňským krajem, Škroupova 18,
Plzeň, IČ: 49777696 a 37. MŠ, Bar-
vínkova 18, Plzeň, IČ: 70940746.
Smlouva se týká projektu „Obědy do
škol v Plzeňském kraji 2021/2022“; 
■vzala na vědomí informativní zprá-
vu „Uplatnění ustanovení nájemní
smlouvy – opce nájemní smlouvy
pobočky Komerční banky, a. s.,
v budově radnice MO Plzeň 2-Slo-
vany, od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany

Zprávy z jednání
Rady městského obvodu Plzeň 2-Slovany

ÚŘEDNÍ HODINY
ÚMO PLZEŇ 2-SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý
mozaikou černých bodů? Nazývá se QR kód
a není žádnou novinkou. V tomto iZ QR kód
obsahuje úřední hodiny našeho úřadu. Tento kód
se rychle načte nejčastěji pomocí „chytrého“ mobil-
ního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí
čtečky dekóduje a předá ám tak větší množství
informací, které pak už nemusíte přepisovat
například do počítače.

Závěr loňského roku se v 25. mateřské škole vydařil
K Vánocům neodmyslitelně patří

cukroví. A právě do soutěže
„VÁNOČNÍ PEKÁRNA aneb
Cukroví, co se nezkazí“, jsme se
zapojili v prosinci s naší školkou.
Soutěž vyhlásilo Informační cen-
trum města Plzně jako každoroční
vánoční tvoření. Zúčastnila se i naše
třída Hrošíci. Z jejich šikovných
rukou vznikly hned dva druhy toho-
to zvláštního cukroví, které putovalo
na radnici. 

Tam následně probíhala výstava
s hlasováním. Do soutěže se zapojilo
mnoho školek, ale díky hlasům
všech pozorovatelů právě naše
cukroví vyhrálo. Odměnou za práci
je dětem vstupenka do Muzea lou-
tek, kam už se velice těší. To ale
nebyl jediný úspěch našich před-
školáků. Na konci roku jsme se
zapojili do projektu vyhlášeného
místostarostkou městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Evou Trůkovou –
Dopis Ježíškovi. Velkou radost jsme
měli z úspěchu dvou dětí. Jejich
výtvarné vyjádření si mohli všichni
prohlédnout na billboardu – Zbo-
rovská, Doudlevce. 

A protože Vánoce nejsou jen
o cukroví a dárcích, ale také o lásce

k blízkým, mezi které patří samo-
zřejmě i zvířátka. Uspořádali jsme
již tradiční sbírku pamlsků, granulí
a hraček pro čtyřnohé kamarády,
kteří nemají tolik štěstí a jsou v psím
útulku Městské policie Plzeň.
Děkujeme i jménem útulku všem
rodičům, kteří se do sbírky zapojili
a udělali tak i pejskům hezké Váno-
ce. 

Také letošní rok začal pro děti
z naší 25. MŠ velmi zajímavě. Totiž

vyhrané lístky ze soutěže ,,VÁ-
NOČNÍ PEKÁRNA aneb Cukro-
ví, co se nezkazí“, se naprosto přesně
hodily do třídního vzdělávacího
programu našich Hrošíků. Ti se celý
leden zabývali tématem „Loutky“
a především plzeňským rodákem
Josefem Skupou. Ten by 16. 1. 2022
oslavil 130. narozeniny. Na jeho
počest se proto Hrošíci vypravili
dne 18. 1. 2022 na Ústřední hřbitov
Plzeň, kde našli hrob Josefa Skupy,
dali mu přáníčko k narozeninám,
zapálili svíčku a přednesli básnič-
ku.

Ten pan Skupa to byl koumák,

dokázal dát život loutkám.

Taťulda Spejbl byl prvním fešákem,

zlobil se se synkem Hurvínkem.

Všeznalá kamarádka Mánička,

krotila nezbedného Žerička.

Paní Kateřina byla dáma,

poradila si s lumpárnama.

Závěrem celého tématu bude ješ-
tě výlet na novou zážitkovou stezku
Spejbla a Hurvínka u Boleveckých
rybníků.

kolektiv 25.MŠ
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Stavba „Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy – Koterov“ omezí provoz
V souvislosti s postupující stav-

bou s názvem „Uzel Plzeň, 5. stav-
ba Lobzy – Koterov“ bychom
chtěli upozornit občany na některá
omezení v provozu, a to v období
od ledna do dubna tohoto roku.

„Investory stavby za 2,199 miliar-
dy Kč jsou Správa železnic s. o., Ředi-
telství silnic a dálnic ČR a město Plzeň.
Náš městský obvod je s nimi v kontaktu
a občanům pravidelně sdělujeme aktua-
lity z místa stavby,“ sdělil místosta-
rosto Jan Fluxa.

Dne 14. dubna 2022 dojde ve
večerních hodinách k plánovanému
ukončení provozu zastávky Koterov.
Zahájení provozu na zastávce Plzeň-
Slovany se uskuteční následujícího
dne, tedy 15. dubna 2022. Tato

zastávka bude umístěna co nejblíže
k přestupnímu uzlu a usnadní tak
cestujícím přestup na linky MHD
a regionální autobusy. Přístup k vla-
kům bude bezbariérový. Dále dojde
k výstavbě lávky pro pěší a cyklisty,
která zajistí bezpečný přechod ces-
tujících z nově budované zastávky
přes železniční trať.

Přehled omezení:
Železniční most mezi Bručnou
a Koterovem
■Dne 21. 4. 2022 od 7.00 hodin
do 17.00 hodin dojde k úplné uza-
vírce komunikace z důvodu sne-
sení mostního provizoria
Lávka pro pěší v  Koterově –
komunikace U Seřadiště

■ od 28. 3. 2022 do 10. 5. 2022
bude vypnuta světelná signalizace
z důvodu její výměny. Bude také
uzavřen chodník u OP1 v ulici
K Dráze a uzavřen pruh do centra
(odbočení ulice K Dráze)

V oblasti tunelu bude pouze zvý-
šená doprava bez stavebních zásahů
do provozovaných komunikací.
V nočních výlukách v období od úno-
ra do 14. dubna 2022 budou prová-
děny tyto práce: návoz stěrku, montáž
trakčního vedení, návoz kolejí a praž-
ců, kdy se předpokládá nízká inten-
zita hluku.

Předmětem uvedené stavby je
rekonstrukce a modernizace téměř
čtyřkilometrového úseku železnic ̌ni ́

trati mezi stanicemi Plzeň–Koterov
a Plzeň–hlavní nádraží na trati České
Budějovice – Plzeň. Stávající ́ jedno-
kolejná trať bude v řešeném úseku
zdvoukolejněna. Po dokončení stavby
se zvýší traťová rychlost ze součas-
ných 100 na 120 km/hod.

V místě budoucího křížení silnice
I/20 s řešenou železniční tratí bude
provedena výstavba zárodku silnič-
ního tunelu, aby byly při navazující
výstavbě silnice I/20 minimalizovány
dopady do drážní infrastruktury
a provozu na ni. Silnice I/20 se má
začít stavět až v roce 2029, ale aby se
nemusela železniční trať znovu roz-
kopat za několik let, budou pod ni
už nyní připraveny svislé stěny
budoucího tunelu a strop. MIR

Psí hřiště funguje – pejskaři mohou být spokojeni
Jak jsme informovali v prosinco-

vém informačním Zpravodaji,
v našem obvodu stavíme nejenom
hrací plochy pro děti a sportovce,
ale vytvořili jsme i hřiště pro psy,
konkrétně pro psí agility. Psí hřiště
nejsou žádnou novinkou a chovatelé
si je se svými čtyřnohými kamarády
opravdu užívají. Někteří si tím občas
zpestří venčení, pro jiné to může
být i pravidelná aktivita. Na hřišti
pak mají možnost ještě dále rozvíjet
vzájemné vztahy při jedné z přiro-
zených psích aktivit a vyzkoušet si,
jak spolu – průvodci a psi, dokáží
komunikovat.

Podle otisků tlapek, které vidíme
v prozatím blátivém povrchu hřiště,
usuzujeme, že je hojně využíváno
i přesto, že není úplně příznivé počasí
a že povrchové úpravy, tj. osetí travou,

teprve bude provedeno (v jarních
měsících letošního roku). Jsme rádi,
že si tam už nyní mnozí pejskaři cestu
našli. 

Aby mohlo být psí hřiště bezpečně
využíváno a aby se tam návštěvníci
cítili dobře, je zapotřebí, aby každý
dodržoval provozní a návštěvní řád.
V případě, že zjistí, že je na hřišti
nepořádek, nebo že jsou některé cvi-
čební prvky poškozené, měl by tuto
skutečnost co nejdříve oznámit na
telefonních číslech 378 036 310 nebo
378 036 314. 

Přejeme všem dvou i čtyřnohým
návštěvníkům, aby se na psím hřišti
cítili spokojeně, užívali si pohyb na
čerstvém vzduchu a vyzkoušeli spo-
lečně něco nového nebo si procvičili
již naučené dovednosti.

Za OŽP Hana Morávková
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Aktuální umístění vývěsek v obvodu Plzeň 2-Slovany

Celkem na devíti místech uveřejňujeme tradiční formou aktuality
z našeho městského úřadu. Jedná se o informace, které sdělují novinky
k životu na Slovanech, a které jsou pro občany důležité: týkají se napří-
klad setkání a zájezdů, které pravidelně pořádáme pro seniory, diva-
delních představeních nebo informací z odboru životního prostředí
a mnoho dalších.

V seznamu níže naleznete souhrn míst, která označují, kde všude
se nachází informační panely městského obvodu Plzeň 2-Slovany:

■ U Ježíška
■ nám. M. Horákové (konečná

tramvaje č. 1)
■ Hradiště (křižovatka K Řečišti x

Na Rychtě)
■ Nepomucká 133 (u prodejny

potravin)
■ Štefánikova x Fialková
■ Částkova (u jídelny U Koně)
■ Božkov – Sušická x Na Příčce
■ Božkov – K Jezu (konečná tro-

lejbusu 12)
■ Koterovská (před kruhovým

objezdem proti Galerii Slovany)

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili ve čtvrtek 27. 1.
2022 manželé Miloslav a Alena Vališovi. K tomuto významnému
životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě
životem popřála místostarostka MO Plzeň 2-Slovany paní Eva Trůková
a zástupce odboru sociálního.
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Obraz panny Marie Pomocné nově zdobí opravenou kapli
Barokní kaple na návsi v Božkově se dočkala

po více než 30 letech větší opravy. Stavba byla
poškozena vlhkostí, renovace se dostalo i zvo-
nu včetně konstrukce, na které je zavěšen.
Náklady na opravu činily více než tři čtvrtě
milionu korun.

Stavební úpravy se týkaly nejen konstrukce
kaple ale i terénu kolem, který byl vyspádován
a odvodněn tak, aby eliminoval vliv dešťových
vod. Zdi kaple byly totiž poškozeny vlhkostí,
a tak bylo nutné vlhkem poškozené a nevhodné
omítky odstranit, vytmelit trhliny a odborně
opravit kamenný portál a práh. Finální nátěr

omítky v tónech okrově žluté vápenné barvy
odpovídá nálezům barvy původního zdiva. Opra-
vy památkově chráněných objektů je totiž často
nutné dělat původními technologiemi za pomoci
dříve používaných materiálů, proto jsou nároč-
nější a dražší, než u běžných objektů. V těchto
případech však není možné hledět jen na finanční
stránku oprav, protože právě kapličky hrály
v životě vesnice důležitou roli. Jejich opravami
jim tuto roli města či obce postupně navracejí.

Při opravě kaple došlo k výměně stávající tera-
cové dlažby na podlaze za novou dlažbu cihelnou,
která lépe propouští vlhkost, a umožní tak lepší
vysychání stavby. Odborné opravy se dočkal také
zvon i konstrukce, na které je zavěšen, včetně
doprovodného.

Interiér kaple nově zdobí obraz panny Marie
Pomocné plzeňské malířky Nikoly Kabourko-
vé.  Oprava proběhla od března do září a město
Plzeň stála celkem 756 695 korun s DPH.

Malebná barokní kaple na návsi u Božkov-
ského potoka byla postavena v roce 1840 zed-
nickým mistrem Josefem Kodlem z Doubravky
na místě dřevěné kapličky se zvonicí. Tato archi-
tektonicky zdařilá stavba je od roku 1958 zapsaná
ve státním seznamu nemovitých kulturních
památek, je součástí vesnické památkové rezer-
vace v okrajové části Plzně a výrazně dotváří pro-
stor návsi v Božkově. Kaple má půdorys čtverce
s okosenými hranami. Zvonová střecha je završe-
na lucernou ve tvaru hranolu s okosenými hra-
nami a je zakončena hrotnicí s křížem a makovicí.
V lucerně je zvon. Interiér je zaklenut tzv. kláš-
terní klenbou, proti dveřím se nachází oltářní
výklenek. Božkovská kaple patří mezi tzv. mešní
kaple, které nahrazovaly na vsích kostely a ve
kterých se celkem pravidelně sloužily mše.

Na území města Plzně, zejména v jeho okra-
jových částech, které bývaly dříve samostatnými
vesnicemi, najdeme množství drobných sakrál-
ních památek včetně kapliček. Správa veřejného
statku města Plzně se stará celkem o 20 kaplí
a kapliček. Letos prošly důkladnou opravou dvě

– kaplička svatého Cyrila a Metoděje na Roudné
a kaple na návsi v Božkově. V letošním roce by
Správa veřejného statku města Plzně chtěla opra-
vit ještě kapličku na návsi v Černicích nebo
v Červeném Hrádku. Zda se tak stane, bude závi-
set na možnostech městského rozpočtu a cenách
plánovaných oprav.

Kaple po opravě Kaple na návsi před opravou Kaple na návsi po opravě

Barokní kaple na návsi u Božkovského potoka před
opravou
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Chvojkovy lomy a Částkovu ulici osvětlují inteligentní lampy

Město Plzeň ve spolupráci
s Plzeňskými městskými doprav-
ními podniky, a.s.(PMDP) dokon-
čilo na konci loňského roku
modernizaci veřejného osvětlení
v Částkově ulici a přilehlém parku
Chvojkovy lomy. Lokalitu nově
osvětlují inteligentní lampy, které
mohou intenzitu světla měnit podle
potřeby. Slovany jsou prvním mís-
tem v Plzni, kde se novinka zkouší.
Inteligentní osvětlení přispěje
k lepší bezpečnosti na veřejných
místech, reaguje na pohyb a dokáže
uspořit až 60 % energie.

Inteligentní svítidla jsou vybavena
pohybovými čidly a při detekci pohy-
bu například od procházejících osob
nebo běžců mohou dočasně zvýšit
intenzitu svítivosti na více jak 80 pro-
cent své kapacity. Ve Chvojkových
lomech bylo zmodernizováno 30 sví-
tidel, v Částkově ulici pak 28 sloupů
veřejného osvětlení. Ovládat lze
i každé svítidlo zvlášť. Pokud v mís-
tech nebude potřeba svítit, svítivost
lamp se sníží na přibližně 40 %, kdyby

bylo potřeba, lze každou lampu vzdá-
leně rozsvítit na 100.

Pro obě oblasti použili shodná sví-
tidla TERA E 40 wattů s příznivou
barevnou teplotou 2200 kelvinů.
Světla osadili řídícím modulem, který
umožňuje řízení a monitorování sví-
tidel a zároveň vytváří takzvanou
Mesh síť vzájemně datově bezdrá-
tově propojených prvků. Pomocí
vzniklé datové sítě lze přenášet další
údaje využitelné nejen pro řízení
osvětlení, ale například i pro chytré
kamerové systémy na území města
Plzně. 

Modernizace veřejného osvětlení
s sebou přinesla nejen úsporu pro-
vozních prostředků až do výše 60 %,
ale také biologicky příznivější chro-
matičnost svítidel a s detekcí pohybu
i vyšší bezpečnost na veřejných mís-
tech v Plzni. Chvojkovy lomy byly
vybrány zejména z důvodu těsné blíz-
kosti sídliště, kde světelný smog
dopadá na každodenní biorytmus
obyvatel. 

Do vzniklé sítě byla rovněž zapo-
jena nově nainstalovaná environmen-
tální stanice KES-1 měřicí prachové
částice, atmosférický tlak nebo veli-

O letošní investice a opravy
na Slovanech byl velký zájem 

Městský obvod Plzeň 2-Slova-
ny uspořádal ve středu 12. ledna
2022 koordinační setkání zástup-
ců organizací působících na území
města Plzně se zástupci městské-
ho obvodu Plzeň 2-Slovany.
Setkání se uskutečnilo v kultur-
ním domě Šeříkovka. Jeho cílem
bylo představit jednotlivé inves-
tice a opravy, které organizace plá-
nují realizovat v letošním a příštím
roce na území městského obvodu
Plzeň 2-Slovany. 

„Považuji toto setkání za velmi
důležité. Umožnilo nám získat uce-
lený přehled o všech plánovaných stav-
bách a projektech v našem obvodě. Pro
náš úřad je stěžejní vědět co, kdy a kde
bude probíhat a jaká omezení pro
občany tyto akce přinesou. Rádi

bychom toto setkání pořádali každý
rok vždy v lednu,“ sdělila místosta-
rostka městského obvodu Plzeň 2-
Slovany Eva Trůková.

Setkání se zúčastnili zástupci
ČEZ, a. s., Odboru správy infra-
struktury Magistrátu města Plzně,
Plzeňského městského dopravního
podniku, a. s., Cetin, a. s., Ředitelství
silnic a dálnic, Správy železnic,
Správa veřejného statku města
Plzně, Útvar koncepce a rozvoje
města Plzně, Plzeňská teplárenské,
a. s. a Vodárny Plzeň, a. s. Zároveň
zde vystoupili i zástupci odborů
majetku, investic a rozvoje a život-
ního prostředí městského obvodu
Plzeň 2-Slovany.

Nejdelší představený stavební
plán byl až do roku 2031.

DB

činy ozónu, oxidu dusičitého, oxidu
uhličitého a dalších. Environmen-
tální stanice se nachází na sloupu
veřejného osvětlení v blízkosti kru-
hového objezdu Částkova – Lobez-
ská. Data se následně přenesou na
elektronickou úřední desku Magi-
strátu města Plzně a do systémů
meteorologických stanic.

Chvojkovy lomy byly vybrány zej-
ména z důvodu těsné blízkosti síd-
liště, kde světelný smog dopadá na
každodenní biorytmus obyvatel. 

„Jako zástupce druhého plzeňského
obvodu bych ráda poděkovala za to, že
pro tento pilotní projekt vybralo město
právě lokalitu na Slovanech. Větší bez-
pečnost díky změně svítivosti velmi uví-
tají i obyvatelé přilehlých domů,“ uvedla

Eva Trůková, místostarostka měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany.

Nové veřejné osvětlení je v souladu
s loni schválenou Koncepcí veřejného
osvětlení ve městě Plzni, na jejíž plně-
ní dohlíží Správa veřejného statku
města Plzně. Tato koncepce je stra-
tegickým dokumentem města, jehož
smyslem je definování parametrů,
pravidel a postupů ve veřejném osvět-
lení pro dosažení stanovených kva-
litativních parametrů při odpovída-
jících provozních a investičních
nákladech. Stanovuje mimo jiné svě-
telné parametry svítidel či parametry
jejich umístění. Navrhuje také vzhled
města ve večerních a nočních hodi-
nách utvářený veřejným a architek-
turním osvětlením.

Městský obvod Plzeň 2-Slovany opravil během listopadu a prosince
loňského roku chodník v Zahradní ulici, a to v jejím spodním úseku
mezi Habrovou a Hradišťskou ulicí. Úpravy se týkaly pravé strany
chodníku při pohledu na Homolku.

„Stavba stála náš obvod jeden milion dvě stě třicet tisíc korun. Stávající
asfaltový povrch byl nahrazen povrchem ze zámkové dlažby,“ sdělil místo-
starosta městského obvodu Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa.

'Závěrečné sadové úpravy budou dokončeny na jaře tohoto roku.
O termínu provedení opravy chodníku na druhé straně ulice bude roz-
hodnuto v dubnu, prozatím není zajištěno její financování.  (MH)

Obvod opravil chodník v Zahradní ulici



8 únor 2022

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 je osobně anebo 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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1. KARLOVY VARY – KYSELKA – BEČOV NAD TEPLOU
Stejně jako patří ke Karlovým Varům lázeňské oplatky a becherovka, které
ochutnáme, podíváme se detailně i do nedaleké Kyselky, kde nás čeká muzeum
značky Mattoni a stáčení minerálních vod. Poté se popromenádujeme slav-
nými bulváry Karlových Varů, kde prchal nejslavnější český vrchní, ruletou
točil sám James Bond nebo zpívala Edit Piaf. Na cestě zpět se zastavíme
v Bečově nad Teplou s relikviářem sv. Maura, kde se projdeme od zámku
k šibenici.
Termín: 4. 5. 2022
Cena: 350 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

2. BAROKNÍ KRAJINOU DO KRÁLOVSTVÍ CHMELE A PIVA
Jestliže je Plzeň hlavním městem piva, to samé o chmelu lze říci o Žatci.
Nejprve se však vydáme na dlouhou pouť barokní krajinou posetou archi-
tektonickými skvosty. Přibrzdíme v Plasích, kde spatříme klášterní komplex
na 5100 dubových pilotách, sýpku postavenou okolo gotické kaple, hrobku
rodu Metternichů. Poté zastavíme v barokní perle západních Čech – Mari-
ánské Týnici. Po prohlídce Galerie a muzea severního Plzeňska nás čeká už
jen chmel! A nejen v Blšanech, bývalé nejmenší prvoligové fotbalové obci
v Čechách. Zajdeme na nejmenší vinici na světě v Žatci. Vrcholem vašeho
dne bude Chrám chmele a piva, kde se pobavíme v labyrintu z chmelových
žoků s chmelovým pokladem, tajuplné pracovně alchymisty nebo u jedineč-
ného Chmelového orloje. Po návštěvě největšího chmelařského muzea na
světě navštívíme centrum města, kde najdeme 5 náměstí a 500 staveb různých
slohů. 
Termín: 25. 5. 2022
Cena: 375 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

3. ZLATÁ STEZKA: PUTOVÁNÍ S KARAVANOU SOUMARŮ
OD DUNAJE DO PRACHATIC

S obchodní karavanou a ozbrojeným doprovodem nás čeká úsek Zlaté stez-
ky-přechod Šumavských hvozdů. Dorazíme na místo zmiňované již před
tisícem let jako významné místo na obchodní solné cestě, kde překonáme
„divokou vodu“ dnešní Teplou Vltavu. Poblíž se rozkládá tábořiště nejen pro
vodáky, ale i ostatní turisty. Zároveň šlo o strategické místo druhé světové
války a projedeme bojištěm bitvy o Soumarský most. Po boji a přechodu
,,Soumaráků‘‘ se vydáme proti proudu nejstarší doloženou trasou směrem
do Pasova a zakotvíme ve Volarech – největší a nejvýznamnější soumarské
osady na české straně Zlaté stezky s největším uceleným souborem dřevěných
domů alpského typu ve střední Evropě. Odtud se vydáme do tzv. Starých
Prachatic. Měšťané zbohatli tak, že svůj majetek okázale předváděli světu,
díky tomu budeme obdivovat nádherné goticko-renesanční centrum. Zrak
vás bude přecházet v Prachatickém muzeu s atraktivními modely středověkého
města či Zlaté stezky a figurínami v životní velikosti. 
Termín: 8. 6. 2022
Cena: 370 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

4. SLATIŇANY HŘEBČÍN  PARDUBICE ZÁVODIŠTĚ  LÁZNĚ
BOHDANEČ

Ve slatiňanském hřebčíně, který je součástí Národního hřebčína Kladruby,
projdeme stáje, které jsou již přes 70 let domovem vraných starokladrubských
koní. Komentovaná prohlídka zahrnuje stáje, kočárovnu, historickou sedlovnu
rodu Auerspergů a výcvikové středisko. Prohlídka závodiště, kde se každoročně
koná dostihový závod Velká pardubická. Dostihovou dráhou nás provede
odborný průvodce, který nás seznámí s historií závodiště, řekne nám vše
o Velké pardubické. Projdeme se po celé trase světoznámého dostihu. Dále
navštívíme město Bohdaneč, které leží v polabské nížině. Lázně mají historické
centrum, náměstí dominuje renesanční radnice s podloubím ze 16. století
a barokní kostel sv. Máří Magdaleny. 
Termín: 22. 6. 2022
Cena: 475 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 6.30 hod., návrat do 19.00 hod.

5. PRAŽSKÉ VILY 
S průvodcem si prohlédneme Bílkovu vilu. Vilu nechal postavit i s ateliérem
chýnovský rodák, slavný sochař a grafik František Bílek na jednom z nejhezčích
míst v Praze - Hradčanech na dohled od Letohrádku královny Anny. Poté
přejedeme do Tróji, kde navštívíme objekt pro jehož stavbu byly inspirací

honosné předměstské římské vily - Trojský zámek. Na závěr se svezeme his-
torickým centrem metropole historickou tramvají s vlečným vozem. 
Termín: 14. 9. 2022
Cena: 320 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 7.00 hod., návrat do 19.00 hod.

6. KRATOCHVÍLE  PROTIVÍN  PÍSEK
Renesanční zámek Kratochvíle představuje honosně zařízenou jednopatrovou
vilu Viléma z Rožemberka, kde můžeme vidět např. Vilémův zlatý pokoj,
Zlatý sál, který reprezentuje renesanční štukaterské práce. Kolem zámku je
vodní příkop. K zámku patří zahrada ve francouzském stylu, kde je i kavárna,
před zámkem je restaurace. V Protivíně navštívíme muzeum Království času,
které vzniklo v prostorách secesní vily z roku 1907. V prvním poschodí jsou
rozsáhlé sbírky hodin, hodinek, věžních strojů a další zajímavosti. Poslední
zastávka bude v Písku, prohlídka historického centra, návštěva nejstarší
městské vodní elektrárny.
Termín: 21. 9. 2022
Cena: 400 Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut
v ceně zájezdu.
Odjezd: 8.00 hod., návrat do 18.00 hod.

Přihlášky na zájezdy budou přijímány od 1. 3. 2022 na ÚMO Plzeň 2-
Slovany, Koterovská 83, Plzeň. Přihlášky zájemců o zájezd doručené
před 1. 3. 2022 budou automaticky zařazeny mezi náhradníky. Podrob-
nější informace o jednotlivých zájezdech je možné získat na telefon:
378 036 263, nebo e-mailu hruskovamich@plzen.eu.

Nabídka zájezdů pro důchodce s trvalým pobytem na území MO Plzeň 2-Slovany pro rok 2022

V době, kdy většina z nás finišo-
vala s přípravami na silvestrovské
oslavy a vítání nového roku 2022,
museli členové deseti jednotek
požární ochrany likvidovat rozsáhlý
požár skladovacích prostor na Roky-
canské ulici. Mezi povolanými byli
i ti dobrovolní z Božkova. 

Za jejich pomoc poděkoval měst-
skému obvodu (zřizovateli jednot-
ky) i ředitel ÚO Plzeň HZS Plzeň-
ského kraje, který kromě poděko-
vání a přání všeho nejlepšího
v novém roce vyzdvihl výbornou při-
pravenost členů jednotky.

K  poděkování nejen za tuto
náročnou mimořádnou událost, ale
i za celoroční činnost, se připojuje
i vedení MO Plzeň 2-Slovany.

ORG

Silvestr, jaký si nikdo nepřeje
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Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení 

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8:00–9:00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD) 9:10–10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20–11:20 hod.

Hluboká (u potravin) 12:20–13:20 hod.

Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13:30–14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14:40–15:40 hod.

Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15:50–16:50 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8:00–9:00 hod.

U Jezu (Božkov) 9:10–10:10 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10:20–11:20 hod.

Sporná (Plzeňská cesta) 12:20–13:20 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13:30–14:30 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14:40–15:40 hod.

Městský obvod připravil
pro své občany svozy
velkokapacitních kontejnerů:
Sběrný den na objemný komunální odpad dne 9.dubna a 18. června 2022.
Tyto kontejnery jsou určeny jen pro objemný odpad, nikoli pro biologicky
rozložitelné odpady.

Svoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpad 

měsíc den datum čas přistavení

8.00–10.00 10.30–12.30 13.00–15.00

květen 1. neděle 1. 5. 2022 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

květen 2. neděle 8. 5. 2022 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

červen 1. neděle 5. 6. 2022 Střední cesta Pod Chalupami Božkovské nám.

červen 2. neděle 12. 6. 2022 Do Zámostí Mezi Ploty Velenická x Ječná

červenec 1. neděle 3. 7. 2022 Jiráskovo nám. Plzeňská cesta Střední cesta

červenec 2. neděle 10. 7. 2022 Srázná U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí

srpen 1. neděle 7. 8. 2022 Mezi Ploty Velenická x Ječná Srázná

srpen 2. neděle 14. 8. 2022 Pod Chalupami Božkovské nám. Jiráskovo nám.

září 1. neděle 4. 9. 2022 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty

září 2. neděle 11. 9. 2022 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami

říjen 1. neděle 2. 10. 2022 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

říjen 2. neděle 9. 10. 2022 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

Harmonogram svozů pravidelného přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad, které zajišťuje společnost Čistá Plzeň, bude zveřejněn v příštím
vydání informačního Zpravodaje a na webových stránkách www.cistaplzen.cz.

Usnesením Rady městského obvodu Plzeň 2-Slovany č.2/2022 ze dne
18. 1. 2022 bylo schváleno vyhlášení dotačních programů v roce 2022
pro oblast sociální, oblast výchovy, vzdělávání a kultury, oblast bezpečnosti,
oblast životního prostředí a oblast sportu. 

Dotační program pro oblast bezpečnosti podpoří oblast prevence kri-
minality a protidrogové prevence. Dotační program pro oblast sociální
se zaměřuje na činnosti v sociální oblasti. Dotační program v oblasti
sportu je určen na podporu subjektů, které mají omezenou možnost
získání finančních prostředků z vlastních zdrojů na činnosti a jež svými
aktivitami zajišťují aktivní sportovní využití volného času občanů, přede-
vším dětí a mládeže. Cílem dotačního programu výchovy, vzdělávání
a kultury je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže a kulturních
akcí. Cílem dotačního programu pro oblast životního prostředí je podpora
životního prostředí v MO Plzeň 2-Slovany. 

Dotační program 2022 Celková Maximální
částka v Kč výše dotace 

v jednotlivém
případě

Dotační program pro sociální oblast 210.000 30.000
v roce 2022

Dotační program pro oblast výchovy, 465.000 50.000
vzdělávání a kultury v roce 2022

Dotační program pro oblast životního 45.000 45.000
prostředí v roce 2022

Dotační program pro oblast 70.000 70.000
bezpečnosti v roce 2022

Dotační program pro oblast 430.000 40.000
sportu v roce 2022

Úplné znění vyhlášených dotačních programů včetně formuláře žádosti
najdete na http://umo2.plzen.eu/ (granty a dotace) nebo je k dispozici
na adrese ÚMO Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, odbor
ekonomický a poplatkový, č. dveří 204, II. patro.

Termín pro odevzdání žádostí je od 21. 2. 2022 do 31. 3. 2022.
Termín přijímání žádostí: 21. 2. 2022–31. 3. 2022
Termín projednání žádostí v komisi RMO P2: duben 2022
Termín pro rozhodnutí o žádosti: květen–červen 2022
Termín předložení vyúčtování dotace: 15. 12. 2022
Žádosti o dotace na účel, který není cílem vyhlášených dotačních pro-

gramů (tzv. individuální dotace), lze podat na příslušném formuláři během
roku 2022 i mimo výše uvedený termín.

Informace pro žadatele o dotace v roce 2022
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U nás ve Vlnce máme stále
napilno, a tak nám podzimní čas
utekl jako voda. Dokud nám poča-
sí přálo, trávili jsme více času na
vycházkách v přírodě kolem řeky
Úslavy i v okolí školky. Na školní
zahradě jsme hráli nejrůznější hry,
proháněli se na koloběžkách, cvi-
čili na hrazdě a pouštěli draka.

V říjnu do naší školky zavítala
také zvířátka ze Záchranné stanice
živočichů Spálené Poříčí. Díky této
návštěvě jsme měli možnost
vyzkoušet si, jak hebká peříčka má

sova, dotknout se krunýře želvy, pro-
hlédnout si kmen okousaný od bob-
ra, pohladit si ježka a mnoho
dalšího. 

Vyrobili jsme si také mnoho krás-
ných výrobků a zúčastnili se něko-
lika výtvarných soutěží. S chutí se
přidali i rodiče a společnými silami
jsme vyzdobili celou školku pod-
zimními výrobky z brambor, dýní
a jiných přírodnin. Tvoření jsme
nevynechali ani při našem výletu do
Svíčkárny Litice, kde jsme si vyro-
bili vlastní svíčky. Jako každý rok
jsme tvořili s občanským sdružením

Motýl a připravovali také vánoční
přáníčka pro klienty stacionáře
Domovinka. 

Adventní čas a čekání na Vánoce
jsme si krátili vánočními tradicemi
i pobytem venku, užili jsme si
dokonce i trochu sněhu. Tu pravou
předvánoční atmosféru nám pak do
školky přinesl Mikuláš se svou dru-
žinou. 

Než jsme se nadáli, máme tady
únor a už se nemůžeme dočkat, až
si užijeme pořádné zimní počasí. 

Mgr. Jana Junková, 
učitelka 80. mateřské školy

Pozdrav od dětí z mateřské školy Vlnky

Děti opět namalují velikonoční
přání na billboardy

Výstavou obrázků známých živočichů ve výloze slovanské knihovny
bychom rádi připomněli jednoho z nejvýznamnějších západočeských
entomologů Zdeňka Doležala.

Opustil nás nečekaně, uprostřed rozdělané práce, před patnácti lety.
Jeho výukové karty známých zvířátek s texty Miloše Paiskera slouží
dětem v mateřských školách. 

23. února by se dožil 65 let. 
Vzpomínáme a děkujeme! 
Za Obvodní knihovnu Slovany

Ingrid Posoldová

Zvířátka kolem nás

Foto: Adéla Mrázová 

Místostarostka městského ob-
vodu Plzeň 2-Slovany Eva Trůková
vyhlásila koncem ledna výtvarnou
soutěž pro děti z mateřských škol
ve slovanském obvodě na téma
„Nejkrásnější kraslice.“ 

„Po krásných reakcích v minulých
letech od dětí i jejich pedagogů na rea-
lizované výtvarné soutěže jsem se roz-

hodla vyhlásit opět výtvarnou soutěž
s jarní tématikou,“ sdělila Eva Trůková
a dodala: „Slovanské děti budou tento-
krát malovat velikonoční kraslice. Ty
nejzajímavější použijeme pro zpraco-
vání dubnových billboardů, kterými
městský obvod Plzeň 2-Slovany popřeje
Plzeňanům hezké Velikonoce.“ 

DB
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Vážení občané, prosíme, pomozte nám – takhle ne!
Hnědé nádoby (o objemu 240 l),

které jsou součástí stanovišť s nád-
obami na tříděný odpad, jsou svou
kapacitou primárně určené na ku-
chyňské zbytky rostlinného původu
(slupky od brambor, cibule apod.).
Neodkládejte do hnědých nádob
ani vedle nádob váš odpad ze za-
hrad! Tyto nádoby, i kdybychom za-
jistili jejich větší počet a nebo
navýšili frekvenci vývozu, nemohou
pojmout veškerý odpad vznikající
na vašich zahradách!

Velký odpad ze zahrad dávejte
buď do velkokapacitních kontej-
nerů (budou přistavovány dle har-
monogramu po dobu vegetačního
období) nebo do sběrného dvoru. 

Pro území MO2-Slovany je nej-
blíže SD Na Bořích – otevřen každý
den vyjma státních svátků, a to od
9:00–12:00 a 13:00–18:00 (od 1. 11.
do 31. 3. jen do 16:00) .

Nechcete nikam jezdit, převážet
odpad? Nevadí, objednejte si vlastní
nádobu na bioodpad se svozem na
zavolání. Je to jednoduché, při za-
plnění nádoby zavoláte společnosti

Odstartoval 7. ročník Plzeňské senior akademie
Ve středu 19. ledna byl na rad-

nici městského obvodu Plzeň 2-
Slovany zahájen sedmý ročník
Plzeňské senior akademie. Tu při-
pravila Městská policie Plzeň
spolu se slovanským obvodem.
Účastníky čeká stejně jako v minu-
lých letech série pravidelných
přednášek a zajímavých exkurzí.
Program je rozdělen do deseti
vzdělávacích bloků. Letos se na
akademii přihlásilo celkem třicet
pět seniorů.

Frekventanty pozdravili místosta-
rostka Eva Trůková a místostarosta
Roman Andrlík. Následně zahájili
přednášky zástupci Městské policie
Plzeň.

„Projekt jsme i v tomto roce finančně
podpořili z rozpočtu obvodu, protože se
domníváme, že akademie je pro seniory

velmi přínosná. Cením si spolupráce
s Městskou policií, která tento projekt
realizuje,“ sdělila místostarostka Eva
Trůková. Na programu má akademie
mimo jiné přednášky s tématy
„Nebezpečí prodejních akcí“, „Jak si
nenechat ublížit“ nebo „Zvládání
mimořádných událostí.“ Součástí
projektu je i exkurze do operačního
střediska hasičů nebo do útulku se
zvířaty.

Program je pro seniory a osoby
ZTP (vozíčkáře) zcela bezplatný
a podílí se na něm také Policie ČR
Plzeňského kraje. 

Akademie bude probíhat až do
4. května, a to vždy ve středu od 13:00
do 14:30 hodin. Na závěr budou
absolventům předány certifikáty
o absolvování kurzu. 

DB

Zápisy do mateřských škol se
uskuteční v období od 15. dubna
2022, a to v těchto jednotlivých
fázích:
■ I. fáze: Vyplnění přihlášek

– od 15. 4.–3. 5. 2022
■ II. fáze: Sběr přihlášek

– od 4. 5.–5. 5. 2022
■ III. fáze: Přijímací řízení

– od 6. 5.–31. 5. 2022
Informace k zápisům na škol-

ní rok 2022/2023 jsou zveřejně-
ny na internetových stránkách
https://mszapis.plzen-edu.cz/ .

Čistá Plzeň a do cca 3 dnů vám ná-
dobu vyvezou. Jeden takový svoz
včetně likvidace odpadu vás vyjde na
109,- Kč včetně DPH (vlastní nádo-
bu dostanete zdarma). Více infor-
mací k  této službě se dozvíte na
800 441 111 nebo info@cistaplzen.cz.

Úplně nejlepší varianta, jak naložit
s biologickým materiálem ze zahrad,
je zpracovat ho přímo v místě jeho
vzniku, tedy přímo na vaší zahradě,
a to formou kompostování či mul-
čování. Pořízení kompostéru není
tak finančně nákladná záležitost

z pohledu ostatního vybavení pro
potřeby údržby vašeho rodinného
domu.

Děkujeme vám. 
za OŽP Jan Vajz 

(s využitím materiálu
Magistrátu města Plzně)

Zápisy do MŠ
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Ve Velkém divadle hrají o plzeňském rodákovi, který došel až k protinožcům

Nový titul plzeňského divadla Lin-
dauer? Pākehā! je dalším výrazným
dramaturgickým počinem činoherní-
ho souboru, který pramení z regionál-
ního kontextu – zhistorie města a jeho
výrazných osobností. V  minulosti
činohra DJKT uvedla například hru
Tomáše Vůjtka Škoda!, ovýznamném
podnikateli Emilu Škodovi, nebo
komorní dokumentární drama Plzeň
1953, ve kterém autor Ján Šimko
vycházel z reakce škodováků na vyhlá-
šení měnové reformy. Nyní se čino-
herní soubor rozhodl divákům přiblížit
životní cestu významného plzeňského
rodáka malíře Bohumíra Lindauera.
Pravidelné úsilí plzeňské činohry zabý-
vat se tématy spjatými s městem Plzní
oceňuje i samotný režisér nové insce-

nace Radovan Lipus: „Jsem toho názoru,
že každé divadlo má povinnost zpraco-
vávat místní příběhy. V  plzeňském
DJKT jsem pracoval poprvé a jsem rád,
že zrovna na tak zajímavé látce. V minu-
losti jsem měl možnost točit na Novém
Zélandu a tam zná Lindauerovo jméno
snad každý a za jeho obrazy se tam platí
astronomické sumy.“ Světová premiéra
hry se odehrála 18. prosince 2021 ve
Velkém divadle a její autorka spisova-
telka polského původu Renata Putz-
lacher ji připravovala téměř rok.
„Nejdříve jsem zhlédla spoustu filmů
o Novém Zélandu,“ uvádí autorka,
„následovala podrobná četba všeho, co by
se mi mohlo během psaní hodit, navštívila
jsem Náprstkovo muzeum… Prošla jsem
si i Plzeň – místa kudy chodil Bohumír

Jan Maléř Foto: Irena Štěrbová

Marek Mikulášek Foto: Irena Štěrbová

Jan Maléř Foto: Irena ŠtěrbováMarek Mikulášek Foto: Martina Root

Klára Kuchinková, Marek Mikulášek Foto: Irena Štěrbová

Lindauer a jeho blízcí. Středobodem toho
všeho bylo Velké divadlo, které vyrostlo
starému panu Lindauerovi na jeho milo-
vané zahradě.“Atmosféru dálek navo-
zují kostýmy jednoho z nejvytíže-
nějších výtvarníků unás Tomáše Kypty,
autorem scény je architekt, herec, bás-
ník a výtvarník David Vávra, hudbu
pro inscenaci složil písničkář, zpěvák,
skladatel Tomáš Kočko. Kromě Marka
Mikuláška v titulní roli uvidí diváci

také Jana Maléře, Apolenu Veldovou,
Michala Štěrbu, Kláru Kuchinkovou,
Matyáše Darnadyho, Josefa Nechut-
ného a další.

Vstupenky mohou diváci zakoupit
v pokladně předprodeje Smetanovy
sady 16, 301 00 Plzeň, on-line na
webových stránkách djkt.eunebo vsíti
Plzeňská vstupenka. Diváci jsou
vpovinni při návštěvě divadla dodržo-
vat aktuální mimořádná opatření.



14 únor 2022



15únor 2022
placená inzerce



Leoš Janáček,Věc Makropulos
foto: Martina Root
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