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ZASAŽENI VÁLKOU
Náš Svět se den

ze dne změnil. Už
není tím, jak se
mnozí domnívali,
bezpečným mís-
tem. Není již ani
Světem, ve kte-
rém se očekávalo,

že se nám bude žít stále lépe
a lépe.

Ruská agresivní válka proti
Ukrajině, a tím vyvolaná migrační
krize, rozmetala tyto představy
jako domeček z karet. V tomto
případě jako domy ukrajinských
měst.

Češi v  posledních několika
letech vždy ukázali, že umějí
pomáhat potřebným. Řečeno
sportovní terminologií se větši-
nou jednalo o sprint nebo běh na
krátkou trať. Nyní ale půjde o běh
na trať dlouhou, možná i o mara-
ton.  

Je přirozené, že se naše názory
na mnohé budou lišit. Ať už na
probíhající válku, na naši pomoc
prchajícím z Ukrajiny  i na míru
a rozsah této pomoci. Záleží ale
jenom na nás, zda si odraz války
na Ukrajině necháme vstoupit
i do našich životů. Do našich vzta-
hů mezi námi a mezi našimi, byť
možná jen dočasnými, novými
spoluobčany.

Jeden z  novinových titulků
těchto dnů zněl „Válka zasáhne
naše peněženky“. Ano, bohužel,
tomu tak bude. Ale na Ukrajině
zasahují bomby obytné domy. Na
Ukrajině nehledají pro děti místa
v mateřských školách, ale své děti
pod sutinami jejich domovů. 

Na Ukrajině nebojují jen o své
životy. Bojují i o to, jak moc se
v budoucnu může válka přiblížit
našim hranicím a našim životům. 

Děkuji všem, kteří jim v tomto
boji pomáhají.

S úctou
Lumír Aschenbrenner 

starosta,
MO Plzeň 2-Slovany

Nový fotoaparát pro městskou policii
Městský obvod Plzeň 2-Slova-

ny zakoupil slovanským měst-
ským strážníkům nový fotoaparát.
Ten policie potřebuje pro svou
práci, když například pořizuje
důkazní materiál. Vedení měst-
ského obvodu fotoaparát předalo
ve středu 2. února 2022.

„Peníze na zakoupení fotoaparátu
pro městskou policii jsou z rozpočtu
obvodu, protože si uvědomujeme, že
kvalitnější vybavení pomůže lepšímu
výkonu její činnosti,“ řekl starosta
městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Lumír Aschenbrenner.

Fotoaparát Canon PowerShot
G7 X Mark III. umožňuje nahrá-
vání v rozlišení 4K videa, má vyso-
kou kvalitu obrazu a umí rychle
nepřetržitě fotografovat. Cena foto-
aparátu byla 19 tisíc korun.

„Nový fotoaparát je díky svým
parametrům vhodný pro pořizování
kvalitních videí a fotograf ií i v noč-
ních hodinách, tedy za slabého osvět-
lení a v náročnějších podmínkách,“
doplnila informace místostarostka
Eva Trůková. 

Městská policie přispívá mimo
jiné k zajištění veřejného pořádku,
k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku, dohlíží na bezpečnost
a plynulost provozu a na prevenci
kriminality.

DB

Vzpomínka na výtvarníka a muzikanta Karla Syku
Znala ho zejména umělecká

sféra, ale také jeho žáci a studenti,
kterým se věnoval jako pedagog
a později dlouholetý ředitel Zá-
kladní umělecké školy v Plzni, Ja-
gellonské ulici. Tady byl u založení
samostatného výtvarného oboru,
v němž vychoval řadu dnes již re-
nomovaných umělců, architektů
a pedagogů. Ano, řeč je o Karlu Sy-
kovi, který v úterý 15. února 2022
zemřel ve věku 72 let.

O tomto nadaném výtvarníkovi se
také ví, že miloval rockovou muziku
a že v šedesátých letech minulého
století stál u zrodu prvních bigbea-
tových kapel v Plzni. Své vzpomínky
k tomu by mohl přidat i jeho kama-
rád Lumír Aschenbrenner. 

„Já bych ale rád zdůranil, že právě
Karel Syka je společně s PhDr. Mirosla-
vem Husem autorem našeho obvodního
loga, konkrétně jeho grafické podoby,“
uvedl starosta Aschenbrenner. 

Karel Syka se narodil v  Plzni
21. září 1949. V září roku 1968 na-

stoupil na Pedagogickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze a v listo-
padu téhož roku se podílel na orga-
nizaci okupační studentské stávky.
Byl zvolen členem studentské aka-
demické rady v roce 1968. Po absol-
vování pedagogické fakulty pracoval

pokračování na straně 2

Foto: zdroj Paměť národa
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V parku byly instalovány nejen nové lavičky

Zprávy z jednání Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2-Slovany
Jednání ZMO
dne 15. 2. 2022
ZMO přijalo
celkem 10
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:

■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:
– činnost Finančního výboru ZMO

Plzeň 2-Slovany za období 12/2021
až 01/2022;

– vyhodnocení investiční činnosti
MO Plzeň 2-Slovany za rok 2021; 

– činnost Kontrolního výboru ZMO
Plzeň 2-Slovany za období 12/2021
až 01/2022;

– investiční akce jiných subjektů na
území MO Plzeň 2-Slovany v roce
2022; 

Jednání ZMO dne 1. 3. 2022
ZMO přijalo usnesení, kterým:
■ schválilo poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu odboru život-
ního prostředí ve výši 500 tis. Kč na
humanitární pomoc Ukrajině a obča-
nům zasažených oblastí;

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2-Slovany

Vedení městského obvodu Plzeň
2-Slovany se rozhodlo, že vzhle-
dem k opotřebování celého mobi-
liáře parku Chvojkovy lomy
obnoví zastaralé prvky. Revitali-
zace byla zahájena nyní výměnou
16 samostatných laviček a důklad-
nou opravou nevzhledné a málo
funkční železobetonové konstruk-
ce kopírující záhon růží. 

Vyměněny byly také odpadkové
koše a park je nově ještě doplněn
o stojany na kolo a dva nové pikni-
kové sety. Prostor pod těmito pikni-
kovými sety je zpevněn dlažbou
z přírodního kamene, aby se místa
pod lavicemi nevyšlapala a netvořily
se zde louže. Mobiliář vyrobil výrobce
značky TUBO.

„Jednotný vzhled nového mobiliáře
do parku přirozeně zapadá. Nová půl-
kruhová konstrukce je žárově zinko-
vaná, dřevěné části jsou z akátového
dřeva, které bude pravidelně ošetřováno.
Tento typ mobiliáře byl zvolen po velmi
dobrých zkušenostech z jiných částí naše-
ho obvodu. Park je velmi oblíbený
a věřím, že se jeho nový vzhled bude
veřejnosti líbit,“ upřesňuje Eva Trů-
ková, místostarostka městského
obvodu Plzeň 2-Slovany.   

V současné době se odstraňuje
nefunkční a nevzhledná pergola
u dětského hřiště, která byla zrezi-

vělá, podlaha se kořeny blízkých
stromů nadzvedávala, kolem bylo
mnoho nefunkčních obrubníků
a rozpadlých betonových desek. Vše
se zlikviduje, srovná zeminou a zase-
je travou. 

Park Chvojkovy lomy čeká v letoš-
ním roce výsadba nových stromů
a umístění prvků pro cvičení, chybět
nebude ani pítko. S ohledem na zvy-
šující se potřeby sportování venku se

vedení městského obvodu rozhodlo,
že park rozšíří o workoutové hřiště
a venkovní tělocvičnu se zajímavými
fitness prvky pro seniory, mládež
i handicapované.

Chvojkovy lomy (dříve park Přá-
telství) vznikly v šedesátých letech
20. století (původně se zde těžil pís-
kovec) na základě projektu Miloslava
Hrubce a Bohumila Kmínka. Tento
prostor sloužil převážně k rekreaci

a pořádání malých kulturních akcí.
Svoji současnou podobu získal park
během rekonstrukce v letech 1995
až 1997 provedené podle návrhu
architekta Václava Šmolíka. Městský
obvod zde pořádá každoroční akce
jako např. Milník bigbítu, Hudební
odpoledne pro seniory a další. Od
roku 2017 patří park Chvojkovy
lomy pod správu městského obvodu
Plzeň 2-Slovany. DB

Vzpomínka na výtvarníka
a muzikanta Karla Syku

nejprve v  propagačním oddělení
plzeňských kulturních institucí, od
roku 1973 působil jako učitel na zá-
kladní umělecké škole, kde nakonec
našel zaměstnání na plný úvazek.
Z kádrových důvodů nemohl a ani
nechtěl být členem Svazu výtvar-
ných umělců. Od stejného roku byl
opakovaně vyslýchán příslušníky
StB a byl nucen čelit jejich nátlaku
a perzekuci.

Nikdy nebyl členem žádné poli-
tické strany, ale jako nestraník byl od
roku 1990 po dobu více než dvaceti
let volen do  zastupitelských sborů
v Plzni. Byl dlouhodobě členem Za-
stupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slo-

vany. Několik volebních období byl
i členem Zastupitelstva města Plzně
a také   Školské komise a Komise kul-
tury Rady města Plzně.  V roce 1990
byl oceněn ministrem školství ČR. 

V roce 2016 obdržel Historickou
pečeť města Plzně za dlouholetou
pedagogickou a uměleckou činnost
a  významný přínos pro kulturní
a společenský život v Plzni. Absol-
venti ZUŠ, které učil, jej uctili
v červnu 2017 pamětní deskou ve
vstupní hale ZUŠ Jagellonská. U pří-
ležitosti Dne učitelů, 28. března
2019, převzal pamětní medaili hejt-
mana Plzeňského kraje. S manžel-
kou, lékařkou Ludmilou Sykovou,
vychoval dva syny.

dokončení ze strany 1
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Jednání RMO
dne 16. 2. 2022
RMO přijala
celkem 13 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ schválila ne-
uplatnění navý-
šení nájemného
v  roce 2022
o míru inflace
vyhlášené za rok

2021 Českým statistickým úřadem
u nájemních smluv na nebytové pro-
story v majetku MO Plzeň 2-Slovany
z  důvodu zmírnění negativních
dopadů koronavirové krize a skoko-
vého navýšení cen energií u těchto
nájemců:
– Kafe Plzeň s. r. o., IČ: 08940100,
– p. Martin Homan, IČ: 46850201,
– p. Jiří Průcha, IČ: 62626833,
– p. Miloš Ebert, IČ: 73413437;

■ schválila po-
užití investiční-
ho fondu 5. MŠ,
p ř í s p ě v k o v é
o r g a n i z a c e ,
Zelenohorská
25, 326 00 Plzeň,
IČ: 70940673,
ve výši
150.000,00 Kč,
na zhotovení
dopadové plochy

z  pryžových desek pod závěsnou
houpačku, od firmy TECHNOLO-
GY SERVICE s. r. o., Křížkova
521/4, 301 00 Plzeň, IČ: 26400715;

Jednání RMO dne 16. 3. 2022
RMO přijala celkem 22 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila vyhlášení zadávacího
řízení na výběr dodavatele stavby
„Obnova dětského hřiště L10-

Rychtaříkova
ulice v  Plzni“
v  souladu se
z á k o n e m
č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřej-
ných zakázek, ve
znění pozdějších
předpisů, znění
smlouvy o dílo
a složení hodno-
tící komise;

■ schválila vyhlášení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku v souladu
se zákonem č.134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů, na výběr dodavatele
stavby „25. MŠ Ruská 83, Plzeň –
rekonstrukce kuchyně včětně výta-
hů“, znění smlouvy o dílo a složení
hodnotící komise;
■ souhlasila se zahájením přípravy
stavebního záměru obsluhy lokality

Vinice tramvajovou linkou č. 3 a se
zadáním DÚR pro úpravu Radyňské
ulice a Mikulášského náměstí pro
zajištění otáčení tramvají linky č. 3.
Současně doporučila Radě města
Plzně tento záměr ke schválení; 
■ schválila vyhlášení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku na sta-
vební práce „Dopravní řešení
U Školky – Šeříková“ v souladu se
zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozděj-
ších předpisů, znění smlouvy o dílo
a složení hodnotící komise;
■ schválila použití investičního fondu
21. MŠ, příspěvkové organizace,
Na Celchu 33, 326 00 Plzeň, IČ:
70941068, ve výši 80.000,00Kč, na čás-
tečnou demontáž stávajícího zabezpe-
čovacího systému adodání a instalování
nového zabezpečovacího systému od
firmy INEL – Market, s.r.o., Kollárova
42, 301 00 Plzeň, IČ: 25223399.

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

Kavárna na Homolce slaví první rok svého provozu
V Kafe Smetanka na Slovanech

se ve čtvrtek 17. února 2022 sešlo
vedení městského obvodu Plzeň
2-Slovany s jejími provozovateli,
aby zhodnotili rok, který uplynul
od otevření této příjemné kavárny
na Homolce.

Ta se nachází v objektu, který patří
městskému obvodu Plzeň 2-Slovany
na konečné tramvaje číslo 1 na
náměstí Milady Horákové. Dispo-
nuje navíc venkovní předzahrádkou
a terasou přímo na střeše přístavby. 

„Po roce ostrého provozu jsme zkon-
statovali, že se zde kavárna dobře
zavedla a veřejnost si ji oblíbila. V této
části obvodu totiž chyběl prostor pro spo-
lečná setkávání a klidné posezení. Líbí
se mi, že právě to Kafe Smetanka nabízí
a podporuje. Například každé pondělí
si sem lidé mohou zajít na palačinky
a o víkendech na velké snídaně,“ řekla
místostarostka městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Eva Trůková.

Ve spolupráci se stávajícím nájemcem
městský obvod tento objekt pro kavárnu
zrekonstruoval a přistavěl. „Z obvodní
kasy jsme zaplatili polovinu stavebních
prací, druhou část poskytl nájemce s tím,
že si ji postupně „odbydlí“. Veškeré zařízení
provozovny hradil a zařídil nájemce,“
sdělil místostarosta městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa.

„Ukázalo se, že zařídit kavárnu prá-
vě na tomto místě byl správný krok. Naši
hosté, leckdy nejen obyvatelé Slovan
a okolí, umějí ocenit výběrovou kávu
i naše zákusky a občerstvení, které si bez
výjimky sami připravujeme. Tímto
děkujeme městskému obvodu Plzeň 2-
Slovany za spolupráci a za to, že mu

není veřejný prostor lhostejný,“ doplnila
za provozovatele Zuzana Měřínská.

Kvůli pandemii sice tady nemohli
od samého začátku najet na plný pro-
voz, a tak si nejprve vyzkoušeli prodej
z výdejního okénka, až poté mohla
být otevřena i terasa a nakonec inte-
riér. Během roku tady uspořádali
několik kulturních večerů s hudbou
a tematickým pohoštěním, ale i gri-
lování, vinné degustace, křtila se zde
kuchařka a lidé tady zpívali také
u vánočního stromečku. 

Od jara zde bude opět k dispozici
hřiště na pétanque a klidné posezení
na lehátkách na horní terase. DB

Foto: Ade ́la Sikova ́
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Naše pomoc Ukrajině
■ ZMO Plzeň 2-Slovany schválilo

poskytnutí finančních prostředků
ve výši 500 tisíc korun na huma-
nitární pomoc Ukrajině

■ Zakoupení čtyř defibrilátorů – byly
odvezeny zastupitelem MO Plzeň
2-Slovany přímo na hranice
s Ukrajinou a předány zástupci
města Mikolajiv. 

■ Zakoupení dalších věcných darů –
vysílačky, taktické vesty, zdravot-
nický materiál

■ Zakoupení hygienických potřeb
a kuchyňského vybavení a předání
do humanitárního skladu v Cukro-
varské ulici

Pomoc zajištěná dobrovolnými
hasiči, bez nichž bychom jenom těžko
dokázali  zajistit veškeré potřebné
služby a práce. Proto jim patří náš

velký dík. Jedná se o SDH Koterov +
SDH Hradiště.
■ 2. 3. 2022– 21. 3. 2022 – 24 hodin

denně v osobním volnu hasičů
■ Příprava přechodného ubytování

pro uprchlíky v městské sportovní
hale na Slovanech – 100 lůžek 

■ Evidence příchozích a odchozích
uprchlíků

■ Pravidelná desinfekce prostor
a lůžkovin

■ Poskytování informací k pobytu
v  ČR, spolupráce se sociálním
odborem ÚMO Plzeň 2-Slovany

■ Rozdělování potravin
■ Zajištění hygienických potřeb
■ Zajištění tlumočníka pro skupinu

hluchoněmých osob
■ Halou prošlo za dobu působení

hasičů přibližně 400 osob

„SK Petřín Plzeň“ se soustřeďuje na výchovu mladých hráčů 
V tomto článku chceme před-

stavit kluky z plzeňských Slovan,
kteří ve svém ročníku narození
2011 patří k nejlepším fotbalovým
týmům nejen v Plzeňském kraji,
ale i v celé republice. Klub, ve kte-
rém  fotbalově vyrůstají, působí
v našem obvodu pod názvem „SK
Petřín Plzeň“ a soustředí se na
výchovu mladých hráčů. 

V letošní sezoně nastupují v pře-
boru mladších žáků města Plzeň, kde
měří síly s týmy až o dva roky starších
kluků a nevedou si vůbec špatně. Do

jarní části se probojovali do finálové
skupiny. Dále bojují také v přeboru
Plzeňského kraje. Mimo tyto pravi-
delné soutěže se účastní turnajů
a zápasů s týmy napříč Českem. 

Největšího úspěchu, kterého
mimochodem nedosáhl žádný jiný
klub z našeho regionu, dosáhli svě-
řenci trenérů Marka Votípky, Tomáše
Kadlece a Petra Schwaba postupem
na finálový turnaj poháru mládeže
FAČR 2020/2021, který se letos
uskuteční 7.–8. 5. 2022 v Kroměříži.
Účast si museli vybojovat přes

základní až semifinálová kola turnajů,
ze kterých dál postupovali ti nejlepší.
Za účasti reprezentačního trenéra
fotbalové reprezentace Jaroslava Šil-
havého a ambasadora poháru FAČR
Jakuba Koháka, ale i za přítomnosti
moderátora České televize Pavla
Čapka a kamer České televize, roz-
losovali dvacet čtyři nejlepších týmů
do čtyř sobotních skupin po šesti
účastnících. 

Reprezentanty nejen našeho obvo-
du, ale i města a kraje,  los zařadil do
skupiny „C“, ve které se postupně

utkávají s  SK České Budějovice,
SHK Slavia Kroměříž, FK Strako-
nice, TJ Valašské Meziříčí a FK
Náchod. V neděli si první dva týmy
z každé skupiny zahrají ve zlaté finá-
lové skupině, třetí a čtvrtý ve stříbrné,
pátý a šestý v bronzové. Úspěchem
by pro SK Petřín bylo umístění do
dvanáctého místa. Kluci slibují, že
potrápí favority, kterými jsou mužstva
Sparty a Slávie Praha. Překvapit
mohou i ostatní účastníci z uznáva-
ných klubů vychovávající mladé fot-
balisty. Marek Votípka
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Na Jiráskově náměstí poběží přírodní klimatizace
Hospodaření s dešťovou vodou

představuje ve spojitosti s promě-
nou Jiráskova náměstí a klášterní
zahrady mezi lidmi hojně probírané
téma. Není divu. Prostor se díky
promyšlenému přístupu v zachytá-
vání srážek a v jejich využívání pro
zeleň stane příkladem pro města
daleko za hranicemi Slovan. Řešení
zapadá do snahy města Plzně
a Nadace Proměny Karla Komárka
učinit v době vzrůstajících klima-
tických extrémů náměstí a přilehlou
klášterní zahradu příjemným mís-
tem pro pobývání obyvatel.

Když si odmyslíme klimatizované
obchodní domy a koupaliště, lze ve
městě neúnosné vedro a sucho přežít
v letních měsících prakticky jen díky
zeleni. Jistě, dost pomůže uchýlit se
do stínu. Jenže stromy a keře (a ostat-
ně také tráva) nás nechladí jen stínem.
Když mají dostatek vody, fungují jako
přírodní klimatizace. Jak? Jednoduše
– listy otevřou průduchy a odpařují
vodu, čímž prostor ochlazují. Tak tře-
ba jeden vzrostlý strom odpaří za let-
ního dne 100 až 400 litrů vody. 

Že bez vody to prostě nejde a že
voda je jediný prostředek pro ochla-

zování (je tzv. klimatizačním médi-
em), si uvědomují všichni, kteří pra-
cují na přípravě rekonstrukce
Jiráskova náměstí. Vycházejí ze sku-
tečnosti, že vody z nebe spadne za
rok poměrně mnoho. V Plzni se jedná
o 500–600 litrů na každý metr čtve-
reční. A to není málo! Cenná voda,
valící se při bouřce ze střech, chod-
níků a silnic, však ve velké míře přijde
vniveč – skončí v kanále. Jakmile
vyjde slunce, sucho a parno pokra-
čuje.

Je proto dobře, že rekonstrukce
Jiráskova náměstí na zachytávání
vody hodně myslí. „Všechna voda
z pevných ploch nyní teče do kanalizace.
Abychom tomu zamezili, navrhli jsme
systém, v němž se dešťová voda svede
ze střechy kláštera, školy a z pevných
ploch před klášterem do podzemních
akumulačních nádrží. Vodu, která se do
nich při silném dešti nevejde, necháme
odvést přepadem do stok. Zčásti využi-
jeme dešťovou vodu ze silnic a chodníků.
Ta zamíří jak do nově vytvořených pásů
pro trávu, tak ke kořenům stromů,“
vysvětlil architekt Jiří Žid ze studia
re:architekti a dodal, že v klášterní
zahradě půjde dešťovka potrubím do

nádrže s čerpadlem, které slouží pro
plnění zalévacích bazénků.

Řešení propojení vody a zeleně na
Jiráskově náměstí patří v  ČR
k prvním vlaštovkám. Lidé ocení, že
díky vodě se bude dobře dařit zeleni.
Té zeleni, která bude v místě fungovat

jako krásná a především výkonná pří-
rodní klimatizační jednotka. 

Informace uvedené v textu vycházejí
z  myšlenek hydrobiologa Jindřicha
Durase a souhrnné technické zprávy
architektů. 

Nadace Proměny Karla Komárka

Víkend otevřených zahrad
opět v zahradě dominikánů

V sobotu 11. června v 9. hodin
bude v klášterní zahradě domini-
kánů na Jiráskově náměstí slav-
nostně zahájen 9. ročník Víkendu
otevřených zahrad s tradičním pod-
titulem „Bylinky v klášteře“, který
již v této době začali připravovat
pedagogové a žáci Masarykovy
základní školy. Slavnostní zahájení
oživí svým koncertem školní pěvec-
ký sbor Beránci.

Tuto tradiční akci za klášterní zdí
budete moci navštívit v  sobotu
11. června v době od 9 do 17 hodin
a v neděli 12. června od 10 do 16
hodin. V sobotu ve 14.00 hodin je
připravena komentovaná prohlídka
autora zahrady p. Alvareze Kodedy
O.P. Nedělní program zahájíme v 10

hodin komentovanou prohlídkou
zahrady v podání RNDr. Zdeňky
Chocholouškové.

Po oba dva dny si budou moci
návštěvníci prohlédnout školní
výukovou zahradu, výstavu bylin
a léčivých rostlin, posedět v bylinné
čajovně či nakoupit si bylinky a léčivé
rostliny z Kotvičníkové farmy, pří-
padně také výrobky žáků školy. V pra-
covních dílnách si mohou návštěvníci
všech věkových kategorií vyzkoušet
svoji zručnost a kreativitu.

Přijďte prožít víkendový čas při
našich aktivitách, nebo jen tak pose-
dět do krásné zahrady a potěšit se
kouskem slovanské přírody. Na akci
vás srdečně zvou žáci a zaměstnanci
Masarykovy základní školy. 

Upozornění pro držitele psů na splatnost
místního poplatku ze psů v roce 2022
Roční sazba poplatku ze psů

Na akci nebude chybět kreativní dílna na výrobu kosmetiky.

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

a) v rodinném domě 500 Kč 1 500 Kč

b) držitel psa je poživatel starobního,
invalidního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, případně sirotčího důchodu 200 Kč 300 Kč

c) držitel starší 65 let 200 Kč 300 Kč

d) pro ostatní 900 Kč 1 500 Kč

* Variabilní symbol předává držiteli psa správce tohoto poplatku vždy při
přihlášení psa do evidence. V případě potřeby je možno ověřit si číslo
variabilního symbolu v kanceláři číslo 221, II. patro budovy úřadu, nebo
na telefonním čísle 378 036 335. 
Držitel psa je povinen, dle článku 7 vyhlášky statutárního města Plzně
č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů,
zaplatit místní poplatek ze psů bez vyměření na účet ÚMO Plzeň 2-Slo-
vany uvedený výše nebo do pokladny úřadu. 
Složenky k úhradě místního poplatku ze psů již nejsou rozesílány,
děkujeme za pochopení.

Číslo účtu: 19-1921311/0100
Variabilní symbol *

Výše poplatku ze psů Datum splatnosti

do 500 Kč/rok jednorázově do 30. 6. 2022

nad 500 Kč/rok pokud nebude poplatek uhrazen jednorázově
do 30. června 2022, je splatný ve dvou
stejných splátkách, nejpozději do 30. června
2022 a 30. listopadu 2022 
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 31. 12.
Provozní příjmy RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá plnit

Daňové

Správní poplatk 1 160 1 162 -2

Poplatek ze psů 600 898 -298

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300 1 701 -401

Poplatek z dobývání nerostů 5 6 -1

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 065 3 767 -702

Nedaňové

Příjmy z poskytování služeb 703 814 -111

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 12 -12

Příjmy z pronájmu pozemků 3 500 3 755 -255

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 2 545 2 977 -432

Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0

Příjmy z úroků 1 1 0

Sankční platby 163 187 -24

Ostatní přijaté vratky transferů 318 323 -5

Odvody příspěvkových organizací 100 100 0

Příjmy z prodeje krátko. a drobného dlouhodo. majetku 0 3 -3

Přijaté pojistné náhrady 0 0 0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 61 -61

Ostatní nedaňové příjmy 0 14 -14

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 330 8 247 -917

Kapitálové

Příjmy z poskytování služeb 330 372 -42

CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 330 372 -42

Přijaté provozní dotace

Neinv. příjaté transf. z všeobec. pokladní správy SR 987 987 0

Neinv. přijaté transf. ostatní 9 092 9 092 0

Dotace od KÚ 240 240 0

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE PROVOZNÍ 10 319 10 319 0

Financování – (Záloh. příděl do SF, převody na MMP) -6 948 -6 948 0

Financování + (Převody z MMP, použití fondů) 162 651 162 504 147

CELKEM 176 747 178 261 -1 514

Celkový objem příjmů MO P2-Slovany pro rok 2021 22 705

Celkový objem výdajů MO P2-Slovany pro rok 2021 150 791

Příjmy – výdaje MO P2-Slovany v roce 2021 -128 086

v tis. Kč
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 31. 12.
Provozní výdaje RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá čerpat

Běžné výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 100 54 46

Sociální fond 2 349 1 310 1 039

Odbor majetku a investic 14 376 12 352 2 024

Odbor životního prostředí 35 001 32 457 2 544

Kultura 323 212 111

Kancelář tajemníka 7 956 6 692 1 264

Personální oddělení 62 045 55 049 6 996

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 2 424 2 261 163

Transfery iným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 2 151 2 140 11

Provozní příspěvky vlastním PO

12 MŠ – příspěvkové organizace 15 659 15 659 0

Transfery obyvatelstvu

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 30 30 0

Sociální fond 1 773 1 366 407

Odbor sociální – kultura 125 42 83

Personální oddělení 460 278 182

Ostatní provozní výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 5 653 0 5 653

Odbor sociální – sociální oddělení 140 42 98

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 150 565 129 944 20 621

K a p i t á l o v é   v ý d a j e

Stavební 25 162 19 847 5 315

Nestavební 860 840 20

Investiční příspěvky vlastním PO 100 100 0

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům 60 60 0

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 26 182 20 847 5 335

CELKEM VÝDAJE 176 747 150 791 25 956

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 27 470
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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 

27. 4., 14. 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:
19. 4., 14. 6., 11. 10. 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



9duben 2022

Příznivci velkolepé Noci s ope-
rou se po dvou zrušených ročnících
dočkají dvojitého zážitku. V pátek
24. června 2022 se v prostředí Am-
fiteátru Lochotín představí již avi-
zované operní drama Macbeth
v režii Tomáš Ondřeje Pilaře, hu-
dební nastudování bude v rukou
dirigenta Jiřího Štrunce. Macbeth
je nejdramatičtější z děl Giuseppe
Verdiho a sám skladatel ho prý mi-
loval více než všechny své ostatní
opery. Děj vychází ze Shakespea-
rova příběhu o bezuzdné ctižá-
dosti, nezřízené touhy po stále
větší moci, ve které Macbeth po-
dléhá našeptávání své ženy. 

„Opera se odehrává ve Skotsku jede-
náctého století a oplývá množstvím
efektních scén, jakými jsou například
sabat čarodějnic, velká středověká bitva
nebo velkolepá královská korunovace,
které jsou jako stvořené k realizaci pod

širým nebem a jejichž atmosféru pod-
trhneme mimo jiné ohromujícím sbo-
rem, velkým baletem, novým cirkusem
a světelnou show,“ prozrazuje Tomáš
Ondřej Pilař. 

V titulní roli se představí baryto-
nista Martin Bárta, jako jeho ctižá-
dostivá manželka lady Macbeth
vystoupí plzeňská sólistka, držitelka
Ceny Thálie, Ivana Veberová. Dru-
hým představením v  rámci Noci
s operou bude velkolepé dílo o životě
proslulé císařovny Sisi, za kterým stojí
dvojice prestižních evropských tvůr-
ců, textař a libretista Michael Kunze
a skladatel Sylvester Levay. Česká
premiéra Elisabeth se odehrála v lis-
topadu 2019 na plzeňské Nové scéně
a muzikál se zařadil mezi nejnároč-
nější produkce DJKT. 

„Elisabeth nabízí nejen podmanivý
příběh doprovázený působivou hud-
bou, ale také velkou divadelní podí-
vanou. Je to skvělý muzikál, máme
hvězdné obsazení a teď máme dokonce
příležitost naplno využít možnosti
i atmosféru amf iteátru přímo pod

širým nebem,“ neskrývá nadšení
Lumír Olšovský. 

Že obsazení bude opravdu hvězd-
né, dokazují ocenění, která protago-
nisté hlavních rolí získali.
Představitelka titulní role Soňa
Hanzlíčková je držitelkou Umělecké
ceny města Plzně a její výkon byl
oceněn i nominací na Cenu Thálie,
její kolega Pavel Režný se za svůj
výkon v roli Smrti stal laureátem této

nejprestižnější tuzemské divadelní
ceny.

Náročné open air produkce vznikají
za významné podpory Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1, statutárního
města Plzeň a Plzeňského kraje.

Vstupenky jsou v prodeji, abonenti
DJKT mohou využít tradiční 20%
slevu. Pro diváky, kteří chtějí navštívit
obě představení, divadlo přichystalo
cenově zvýhodněný balíček.

Noc s operou se opět představí v Amfiteátru Lochotín

Seniorům a handicapovaným nabízíme nově donáškovou službu až
domů. Určená je zejména osobám se špatnou pohyblivostí a zrakovým
postižením. Donášková služba je zcela zdarma, nutná je pouze registrace
v knihovně.

K zapůjčení máme 10 000 kompaktních disků s hudbou všech možných
žánrů. Jde o 2 000 disků s mluveným slovem: detektivky, životopisy, dra-
mata, humor, pohádky a mnoho dalších. Dalších 2 500 gramofonových
desek tvoří převážně klasickou hudbu a mluvené slovo, ale i hudbu popu-
lární. K dispozici je také 1 100 DVD s českými i zahraničními filmy. Dále
nabízíme knihy s hudební a filmovou tématikou. Hudební časopisy, ale
i populárně naučné a společenské časopisy Téma nebo Reflex.

Naším cílem je zpříjemnit čas lidem poslechem hudby, mluveného
slova, sledováním filmů, nebo čtením. Kontaktovat nás můžete v Hudební
a internetové knihovně, Táborská 22. Na telefonu 378 038 241, nebo
e-mailu hudebni@plzen.eu.

Zbyněk Topinka, vedoucí Hudební a internetové knihovny

Hudební knihovna s donáškovou službou

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili ve čtvrtek 24. 2.
2022 manželé Bohumil a Marie Zíkovi. K tomuto významnému život-
nímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem
popřála paní Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2-Slovany
a zástupce odboru sociálního.

Kamennou svatbu (65 let manželství) oslavili ve středu 16. 3. 2022
manželé Stanislav a Eva Raizlovi. 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.

placená inzerce
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Blíží se jaro a s ním se můžeme těšit na opětovný rozmach přírody,
zejména pak na krásné květy našich oblíbených skalniček. Nastal tak čas
pro plzeňské alpínkáře. Ti konečně po dvou letech odkladů mohou opět
uspořádat výstavu „Jaro v alpinu“. Dva roky připravované exponáty zají-
mavých květin a drobných dřevin budou v letošním květnu představeny
nejširší veřejnosti. A nejen exponáty, ale i vždy krásně upravená zahrada
potěší návštěvníky.

Výstava bude probíhat ve dnech 5. až 13. května v době od 9 do 19
hodin v zahradě areálu gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí. Jak
je pravidlem, bude spojená s prodejem skalniček a drobných dřevin po
celou dobu výstavy, ale také 14. května v době od 9 do 12 hodin, kdy bude
výstava již ukončena, a proto bude vstup do prodeje zdarma. Tradičně
zde bude velký výběr okrasných rostlin za bezkonkurenčně nízké ceny.
Mnohé zajímavé druhy nelze koupit v běžné obchodní síti.

A pokud se návštěvníci dostatečně nepotěší květinami při výstavě,
budou mít možnost si návštěvu zopakovat při „Víkendu otevřených
zahrad“ 11. a 12. června vždy od 9 do 17 hodin. Karel Lumerding

Jaro v  alpinu 2022Zprávičky z Božkovského ostrova
– ohlédnutí za hnízdní sezónou

Jaro o sobě dává každý den víc
vědět. Nejinak tomu je i na Božkov-
ském ostrově. Ptáci zpívají, poletují
kolem budek, shánějí potravu. Kdo
se nechce dívat do výšky, i na zemi
může sledovat jarní změny. V zelené
trávě září žluté orseje, pod osikami
vyrostly zvláštní parazitické rostliny
– růžové podbílky šupinaté.

Než nás však jaro plně pohltí,
ohlédneme se za uplynulou hnízdní
sezónou. Úspěšnost hnízdění ptactva
v  nainstalovaných budkách se

potvrdilo při únorovém čištění. Zprá-
vy o sledování ptáků a vyvedených
mladých však máme i z pozorování
Ing. Hraběte a veřejnosti. Většina
v předchozích letech nainstalovaných
budek byla k hnízdění využita. Nejvíc
zastoupeny byly budky, kde hnízdily
sýkorky, mladé zde ale vyvedl i brhlík
(budky vystlané drtí z kůry), lejsci
a špaček. Čištění budek přihlížely
i děti, které měly z každé mechem
vystlané budky radost a o život ptáků
se zajímaly. Nyní jsou již budky při-
pravené na novou sezónu. Jsme
napjatí, zda i lejskovníky budou
v letošním roce více obsazeny. 

Březnem skončila doba přikrmo-
vání. Teď už mají ptáčci nabídku
v přírodě, a krmení tím není třeba.
I letos veřejnost využila možnosti
a přinášela ptákům lojové koule
a sypala do krmítek oblíbenou ptačí
potravu. Která to je, se mohly dočíst
na posledně instalované naučné tabu-
li, která se věnuje právě krmení ptáků
v zimě. 

A teď už konec ohlížení. Je čas tiše
se vydat na procházku Božkovským
ostrovem a na vlastní oči sledovat
bujnost jarního života kolem. 

Za OŽP Nina Myslíková

V Šeříkové ulici dostal ping-pongový
stůl nový pevný základ

Městský obvod Plzeň 2-Slovany zrekonstruoval v loňském roce dětské
hřiště v Šeříkové ulici. Jeho součástí byla také instalace pingpongového
stolu – ten byl původně umístěn na travnatou plochu, ale brzy bylo jeho
okolí vyšlapáno a hráči si stěžovali nejprve na díry a obnažené kořeny
a po dosypání zase na bahno. Městský obvod proto přistoupil k novému
řešení a objednal zpevnění povrchu.

„Nový povrch byl dokončen 23. 3. 2022, poté zhruba deset až čtrnáct dní tvrdnul
a pak byl stůl dán zpět na místo. Jde o propustný, polyuretanový povrch Smart
soft, který je měkký a příjemný na dopad i došlap a je zcela bezpečný,“ sdělil místo-
starosta městského obvodu Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa.

(MIR)
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Letošní masopust si děti z 2. ma-
teřské škole užily v plné míře. Celých
14 dnů si pilně připravovaly masky,
povídaly si o masopustu a v úterý
22. února celá školka navštívila
zámecký statek v Újezdě nade Mží,
kde byl pro ně připraven program se
stejným názvem „Masopust“. 

Děti se zde dozvěděly, co to vlast-
ně je masopust, proč a jak se slavil
a jak probíhá dnes. Seznámily se
také s jednotlivými historickými
maskami, zatančily si s „Medvě-
dem“, vyrobily vlastní papírovou
škrabošku a za pomoci místní hos-
podyně si upekly masopustní

koblížky, které chutnaly skvěle
a všem. Celý masopust byl zakon-
čený maškarním rejem ve školce.
Přišli všemožní akční hrdinové,
duch, lesní víla, pejsek, beruška
a samozřejmě nesměly chybět ani
krásné princezny.

Lenka Němečková

Děti z 5. mateřské školy chodí v letošním školním roce sportovat
do tělocvičny TJ Sokol Hradiště. Paní učitelky jim vždy přichystají
velmi zajímavý sportovní program. Malí sportovci zde absolvovali
zimní olympijské hry, masopustní soutěže a nyní jarní sportování na
nářadí.

Děkujeme tímto TJ Sokolu Hradiště, který dětem z 5. MŠ umožňuje
každé pondělí dopoledne využít tělocvičnu k hrám a sportování.

Renáta Soukupová

Cvičíme v TJ Sokol Hradiště

Na masopust přišli duch, lesní víla i beruška 
Masopustní veselice veselá je

převelice.
Lidé vodí po vesnici medvěda

i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde,

karneval se povede.
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V mateřských školách malovali nejkrásnější kraslice
Místostarostka městského obvo-

du Plzeň 2-Slovany Eva Trůková
vyhlásila v  únoru tohoto roku
výtvarnou soutěž pro děti z mateř-
ských škol ve slovanském obvodě
na téma „Nejkrásnější kraslice.“
Začátkem března vybrala porota
23 nejkrásnějších.

Na konci března odměny vítězným
autorům osobně předala místosta-
rostka městského obvodu Plzeň 2-
Slovany Eva Trůková.

„Do soutěže se zapojilo jedenáct
mateřských škol, které přihlásily celkem
sto dvacet kreseb. Z doručených obrázků
je vidět, že motiv kraslic děti opravdu
bavil, sešlo se nám i několik různých
technik zpracování,“ sdělila místosta-
rostka Eva Trůková. „Vítězné obrázky
jsme, stejně jako v loňském roce, použili
na jarní billboardy, které budou zve-
řejněny v dubnu, “ doplnila.

Po loňském roce to bylo již podru-
hé, kdy byla pro děti slovanských

mateřských škol vyhlášena tato jarní
výtvarná soutěž. Nejvíce přihlášených
obrázků do soutěže namalovaly děti
z 5. mateřské školy v Plzni. 

Letošní zajímavostí byla nová
kategorie – ocenění „výjimečného

výtvarného zpracování.“ To získali
tři autoři kraslic, jejichž provedení
oslovilo i grafičku projektu. Ti zís-
kali mimo odměny i diplom, který
říká jim i rodičům, že mají umělecké
vlohy. DB

Zcela nový čtenářský a relaxační koutek pro děti od tří do pěti let
zřídila ve svých prostorách 21. mateřská škola Plzeň-Slovany. Po zvážení
všech možností byl na uspořádání čtenářského koutku vybrán prostor
původně zimní terasy. Ta vzhledem ke svému vybavení, veliké zahradě
a venkovním prostorám kolem mateřské školy, neměla tak rozsáhlé uplat-
nění. 

Čtenářský koutek s rozmanitým výběrem dětských knih se podařilo
vybudovat ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, Obvodní knihovnou
Lochotín. Ta dodala školce výběr vyřazených, ale zachovalých a nepoš-
kozených dětských knih plných pohádek, zvířátek, dětských básniček
i obrázkových příběhů. Děti mají knihy rády a relaxační koutek s volným
výběrem dětských knížek je pro ně zajímavou zábavou, kde si nejen
odpočinou, ale zároveň se dozvědí i mnoho zajímavého. Však k lásce ke
knihám a literatuře se již děti učí v útlém věku. (pb)

Máme relaxační a čtenářský koutek
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Co byste měli vědět o kompostování…
Biologicky rozložitelný odpad by

neměl končit v popelnicích na směsný
komunální odpad. Kromě odkládání
tohoto odpadu ve sběrném dvoru, do
přistavovaných kontejnerů určených
na výhradně na tento odpad a v ome-
zené míře do hnědých odpadových
nádob (tam ale patří zejména odpad
z domácnosti, ne tedy pořezané větve
a posekaná tráva), je velmi žádoucí
aefektivní biologický odpad kompos-
tovat.

Z tohoto hlediska je nutno připo-
menout, že i náš právní řád prostřed-
nictvím zákona o odpadech, kompo-
stování biologicky rozložitelného
materiálu přímo u fyzického původce
považuje za důležité. Z hlediska naklá-
dání s  tímto materiálem považuje
kompostování přímo u původce za
předcházení vzniku odpadu, nikoli za
nakládání s odpadem. Z hlediska záko-
na je pak předcházení vzniku prioritní
a zákon je považuje za velmi žádoucí.
Jak tedy přistupovat k vlastnímu kom-
postování:

1. Kompostování zahradního odpa-
du:

Pokud bydlíte v domě se zahradou,
pak máte úplně nejlepší podmínky,
pokud chcete biologicky rozložitelný
odpad třídit. 

Na zahradě můžete pohodlně

zužitkovat zbytky ze zahradního úkli-
du i z kuchyně. K vlastnímu kompos-
tování lze vyhradit vhodnou plochu
v  rámci vlastního pozemku, nebo
využít některý z různých druhů spe-
ciálního zařízení – kompostéru. Vždy
je ale nutno dbát na vhodném umístění
kompostu, aby se předešlo případným
a zbytečným sousedským sporům
(např. z důvodu zápachu tlející bio-
masy).

K tomu připojujeme několik drob-
ných rad:

Důležitou radou je (jak je uvedeno
výše), že kompost má být oddělený
od zbytku zahrady. Ideálně řadou keřů
(nejlepší je černý bez, protože neod-
čerpává kompostu živiny) nebo plotem
či ohrádkou. Kompost nebývá tím nej-
estetičtějším kouskem zahrádky,
a navíc může zapáchat, keř je vhodný
také pro  vytvoření lehkého stínu.
Kompost by totiž neměl být na pří-
mém slunci, dešti a větru – slunce kom-
post vysušuje a déšť připravuje o živiny.

Nezapomeňte ani nad dobrý přístup
ke kompostu. Ten potřebujete proto,
abyste mohli s  nashromážděným
odpadem dobře a pohodlně manipu-
lovat při jeho vyhazování, nakládání,
ale také při jeho provzdušňování. Bio-
logický odpad musí mít dostatečný
přísun kyslíku, jinak má tendenci

zahnívat (a zapáchat). Kompostování
za přítomnosti kyslíku naopak tvoří
hodnotný materiál – svoji roli zde hrají
i houby, bakterie a další organismy.
Pravidlem kompostování je totiž jeho
průběžné přehazování, aby se materiál
rovnoměrně provzdušnil – okysličil,
aby se tak všechny složky  promíchaly
(jak dusíkaté, tak uhlíkaté). Každý
vyhozený druh bioodpadu má totiž
odlišný poměr jedné z těchto dvou slo-
žek.

Kompost lze použít zhruba po roce
– na kvalitní věci se prostě vyplatí
počkat a nic neuspěchat. Otestovat
humus a kompostovou zeminu může-
me pomocí tzv.  řeřichového testu.
Řeřichu necháme v zemině z kom-
postu vyklíčit, a  když  je  zelená,
pak je vše v pořádku a můžeme kom-
postovou zeminu využívat, jak je libo.
Pokud řeřicha uhnije nebo není zelená,
pak je dobré nechat kompost ještě
chvíli uležet.  Případní zájemci okom-
postování se mohou s touto proble-
matikou více seznámit např. na
specializovaných stánkách na inter-
netu, případně v odborné literatuře.

2. Kompostování v domácnosti:
Oproti kompostování na zahradě

není kompostování v domácnosti tak
jednoduché. Zde se naráží jednak na
omezený prostor, ale i na to, že využití

vzniklého kompostu není tak efektivní
(prakticky připadá v úvahu jen přidání
kompostu do květníku pokojových
rostliny). Ani v těchto podmínkách
není ale kompostování zcela vylouče-
no.

V úvahu připadá tak zejména tzv.
vermikompostování. To je  ideální
možnost kompostování pro domác-
nosti, které nemají zahradu, nebo
nechtějí klasický kompost na zahradě.
Jedná se o způsob rozkladu organic-
kého odpadu na použitelnou hmotu
s využitím žížal. Je vhodné do inte-
riéru a je považováno za jednu z nej-
pokročilejších metod kompostování.
Nezahrnuje fázi s vysokou teplotou
hmoty.

Vermikompostér je speciálně upra-
vená několikapatrová nádoba, kterou
lze umístit v domácnosti – nepotřebuje
totiž mnoho místa. Je určena ke kom-
postování pomocí kalifornských žížal,
skládá se z několika pater a  jímky
na žížalí čaj (viz níže) a je uzavřená
víkem s otvory. Kpřeměně bioodpadu
v kompost pomáhají speciální žížaly.
Výsledný „žížalí čaj“ efektivně vyživu-
jete pro domácí rostliny.

I zde je vhodné, v případě zájmu
o kompostování, se o konkrétní pod-
mínky a vhodnost případných vermi-
kompostérů blíže zajímat.

Za OŽP Jan Vajz 
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Městský obvod připravil pro své občany svozy
velkokapacitních kontejnerů:

Svoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpad

Sběrný den na objemný komunální odpad dne 18. června 2022
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení  

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

Hradiště (za konečnou MHD) 9.10–10.10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 10.20–11.20 hod.

Hluboká (u potravin) 12.20–13.20 hod.

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

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

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

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8.00–9.00 hod.

U Jezu (Božkov) 9.10–10.10 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10.20–11.20 hod.

Sporná (Plzeňská cesta) 12.20–13.20 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13.30–14.30 hod.

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

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

Harmonogram svozů pravidelného přistavení velkoobjemových kontejnerů
pro bioodpad, které zajišťuje společnost Čistá Plzeň.
Více informací na webových stránkách www.cistaplzen.cz.
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány během vegetačního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v pro-
dlouženém čase 10:00 do 20:00. 

městská část lokalita svozový den / týden

Vyšehrad Velenická x Ječná pondělí / sudý

Slovany Srázná pondělí / sudý

Hradiště U Hamru x Na Rychtě pondělí / sudý

Bručná Do Zámostí (Hyunday) pondělí / sudý

Čechurov Mezi Ploty x Společná pondělí / sudý

městská část lokalita svozový den / týden

Božkov Božkovské náměstí Pondělí – lichý

Slovany Plzeňská cesta x Sporná Pondělí – lichý

Čechurov Střední cesta x Karafiátová Pondělí – lichý

měsíc den datum čas přistavení

8.00–10.00 10.30–12.30 13.00–15.00

květen 1. neděle 1. 5. 2021 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
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Napsali nám – z letošního sněhového úklidu na Slovanech
Vážení sběrači a podporovatelé

Uklizeného Česka, jménem vedení
pořádající organizace (zážitkové
agentury ExperienCZE) mi dovolte
srdečně poděkovat vám všem: dob-
rovolníkům, zástupcům městského
obvodu Plzeň 2-Slovany (dále jen
MO2) i kolektivu Kafe Smetanka.

Letošní sněhový  úklid Česka:
Plzně - Slovan proběhl. I když se

zpočátku kvůli sněhové pokrývce
zdálo, že to zabalíme, ale zabalili jsme
nakonec 2/3 běžného objemu odpad-
ků při vlídném počasí. Díky vám
všem!

A jako každý rok pro vás máme
shrnutí i několik zajímavostí.

Celková bilance 7. ročníku:
■ 18 skvělých dobrovolníků včetně

8měsíčního batolete, školáčka i tří
středoškoláků

■ 180 minut intenzivního sběru 
■ 7 sběrných center
■ 20 vrchovatých pytlů
■ 300 kg odpadu
■ 48 prochozených hektarů

Ještě jednou děkujeme mnohokrát
vám všem za to, že jste i přes historicky
nejnepříznivější počasí dorazili v tak

hojném počtu (18 z25 možných). Velký
dík za podporu, vybavení a následný
odvoz odpadu patří MO Plzeň 2-Slo-
vany a jeho týmu ve složení František
Sokol, Lenka Klečková & Petr Hrudka.
O nevšední gastronomický zážitek se
postaralo vedení & kolektiv Kafe Sme-
tanka. Za aktivitu vás všech a nelho-
stejnost kokolí, za dobrý pocit azážitek
všem děkuje Martin Moravec
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