
Slovo úvodem 
Každý z nás měl určitě svoje dětské knižní a románové 

hrdiny. A myslím, že si je pamatujeme dodnes. U mne 
to byly postavy z knih Karla Maye, Alexandra Dumase, 
Waltera Scotta, Otakara Batličky, Jaroslava Foglara a 
dalších. Jednalo se o postavy smyšlené, bájné, někým 
či něčím inspirované, dokonce i kreslené.

U mne k nim díky otcově knihovně a především čet-
bě knihy generálporučíka Františka Fajtla „Sestřelen“, přibyli i naši let-
ci z druhé světové války. Nikdy by mne tenkrát nenapadlo, že se s někte-
rým z nich budu moci setkat. Nenapadlo by mne ani, že svému otci budu 
moci nechat podepsat knihu „Jak se plaší smrt“ přímo panem brig. ge-
nerálem Antonínem Liškou.

A samozřejmě bych nevěřil, že občanem obvodu, kde žiji, bude brigádní 
generál Miroslav Štandera. S jeho osudy se můžete seznámit na výstavbě 
fotografi í a dokumentů z jeho života, která se od 7. října koná v prosto-
rách slovanské radnice. Výstava se koná u příležitosti 95. narozenin pa-
na brigádního generála a všichni  jste tímto srdečně zváni.

Pane generále, za celé Slovany Vám děkuji a přeji ještě dlouhý let Va-
ším obdivuhodným životem. 

                                                       S úctou Lumír Aschenbrenner,
         starosta obvodu Slovany

informační Zpravodaj
Městského obvodu
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Představitelé druhého plzeň-
ského obvodu, koterovských 
spolků a stavební společnosti 
Eurovia CS   slavnostně ukonči-
li obnovu koterovské historické 
návsi. Investice za zhruba 37,6 
milionů korun představova-
la mimo jiné i vybudování inže-
nýrských sítí a také prostředky 
na podporu turistického ruchu. 
Obnova návsi trvala rok.

Zahrnovala výstavbu nové dešťo-
vé i splaškové kanalizace a rekon-
strukci vodovodů. Při té příležitosti 
„schoval“ distributor elektřiny pod 
povrch i elektrické vedení. Ve dru-
hé etapě se dělaly nové povrchy, te-
dy silnice, parkovací plochy, rynek, 
příjezdové cesty k domům, chodní-
ky a parkové úpravy. V závěru se in-
staloval mobiliář - lavičky, pítko, in-

formační cedule, rozcestníky a in-
teraktivní informační tabule. Pou-
kazuje na turistické zajímavosti v 
příměstské obci i okolí s důrazem 
na historii. 

Práce měly původně skončit před 
letními prázdninami, protáhly se 
ale kvůli počasí. Nejprve zasáhla tu-
há zima, kvůli které bylo možné ob-
novit práce v zemi až koncem dub-
na, tedy o měsíc později, než se před-

pokládalo. Na počátku června zase  
přišly přívalové deště, které z čás-
ti odkrytou stavbu poškodily. Další 
posun způsobily i dvě drobné změ-
ny projektu. „Kvůli intenzivnější-
mu charakteru srážek v posledních 
letech se posílilo odvodnění spodní 
části návsi a v horní části se kvůli 
větší bezpečnosti rozšířily výjezdy 
ze dvorů,“ popsal za odbor investic 
a majetku Městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany Vladimír Černý.

Posunutí termínu však nemá vliv 
na čerpání dotace z Regionálního 
operačního programu Jihozápad, 
který na výstavbu přispěl částkou 
27,6 milionu korun. 

... pokračování na str. 2

V Koterově skončila obnova 
památkové rezervace 

 Nový způsob informací o kultuře Nový způsob informací o kultuře 
v Plzni na ÚMO 2 v Plzni na ÚMO 2 

Benefice U Ježíška vynesla Benefice U Ježíška vynesla 
téměř 30 tisíc koruntéměř 30 tisíc korun 

Oznámení o době a místě konání Oznámení o době a místě konání 
voleb do PS Parlamentu ČRvoleb do PS Parlamentu ČR

Koterovští hasiči převzali Koterovští hasiči převzali 
dva nové vozy dva nové vozy 

j

- str. 2 - str. 2 - str. 4 - str. 8, 9, 10

Projektový den k Evropskému dni 
jazyků je v našem Sportovním gym-
náziu v Plzni  již osm let tradicí, po-
každé však s jiným zadáním. 

V letošním roce si žáci vyzkoušeli 
vysílat televizní noviny a povinně 
využít jazyky, které se ve škole učí. 
Natáčely se reportáže, secvičova-
la se vystoupe-
ní, moderáto-
ři a reportéři 
si připravovali 
svůj projev. Vý-
sledek byl jako 
každý rok plný 
skvělých pre-
zentací, nad-
šení, krásných 
nápadů, odváž-
ných vystoupe-
ní, ale hlavně všichni žáci ve třídě 
se spolu snažili komunikovat, po-
máhat si, najít kompromisy, vyjít si 
vstříc, což patří k hlavním cílům na-
šeho projektu. Vše probíhá jako sou-
těž o nejlepší prezentaci, ale vybrat 
a ocenit tři nejlepší třídy je samo-
zřejmě pro porotu nelehký úkol. 

Pročítáte-li hodnocení dne z jed-
notlivých tříd, s potěšením zjišťuje-
te, že se v nich objevuje to, o co usi-
lujeme. Nejen naučit se něco nové-
ho a zajímavého jinou formou, poba-
vit se, stmelit kolektiv, ale také na-
učit se pracovat v týmu. Nejlépe vy-
stihují pohled žáků slova Jany Sý-

korové ze 4. B, 
jejíž třída je 
letošním ví-
tězem: „Když 
si vzpomenu 
na uplynulé 
čtyři ročníky 
Dne jazyků, 
tak překvapi-
vě zapomenu 
na všechny ty 

dohady a stre-
sy a vybavím si hlavně to, jak jsme 
se radovali, co všechno jsme společ-
ně zvládli. A naše letošní vítězství 
už je pak jen pověstnou třešničkou 
na dortu…“

 Mgr. Radka Fialová, 
vedoucí PK AJ

Evropský den jazyků 
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V Koterově skončila obnova...

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Jednání ZMO dne 24. 
09. 2013

ZMO přijalo celkem 
16 usnesení, z nichž vy-
bírám:

- schválilo rozbor hos-
podaření MO Plzeň 2 – 
Slovany za leden – červen 
2013; 

- schválilo poskytnutí daru Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Městskému sdružení hasičů Plzeň 
– speciální hasičské vozidlo DA 8 A 
30; 

- vzalo na vědomí informativní 
zprávy:

 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slo-
vany s Městskou policií, služebnou 
Slovany a Policií  ČR, obvodním od-
dělením Plzeň 2, za I. pololetí 2013;

- Činnost JSDH a SDH, 
působících v MO Plzeň 
2 – Slovany, za I. polole-
tí 2013; 

- 1. návrh plánu investič-
ní výstavby MO Plzeň 2 – 
Slovany na rok 2014;

- 1. návrh plánu investič-
ní výstavby MO Plzeň 2 – 
Slovany v budovách ma-

teřských škol na rok 2014;
 - Podané žádosti o dotace z mimo-

rozpočtových zdrojů;
 - Informace z oblasti trhu prá-

ce;
 - Činnost Finančního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 08-
09/2013;

 - Činnost Kontrolního výboru 
ZMO Plzeň – 2 Slovany za období 06-
09/2013;

Nový�zp�sob�informací�o�kultu�e�v�Plzni�na�
radnici�MO�Plze��2�Slovany�

Od�10.�zá�í�2013�probíhá�v�místnosti��.�117�každé�
úterý�od�10:00�do�12:00�hodin�

KULTURNÍ�SERVIS�

pro�všechny�ob�any�v�Plzni.�

Ne�každý�má�internet,�ne�každý,�kdo�ho�má,�je�ochoten�vyhledávat�
informace� o� kulturních� akcích� na� r�zných� kulturních� serverech.�
R�zné� letáky� a� kulturní�magazíny� také�nejsou� vždy�p�i� ruce.� Proto�
zavádíme� jako� bonus� v�rámci� projektu� EHMK� 2015� kulturní� servis,�
kde� návšt�vník�m� nabídneme� a� na� p�ání� vytiskneme� p�ehled� již�
známých�po�ad��podle� kritérií,� které� si� zvolí� –�nap�.� žánr,� kulturní�
za�ízení,�den,�období,� rozsah�hodin�apod.�Pro� jednu�konkrétní�akci�
lze� vytisknout� �ernobíle� leták� (nebude�li� p�ímo� originál).� Rozsah�
nabízených� akcí� se� bude� postupn�� rozši�ovat� tak,� jak� bude�
napl�ována�databáze.�

Rovn�ž� jsme� ochotni� poskytnout� nejr�zn�jší� informace� týkající� se�
projektu�Evropské�hlavní�m�sto�kultury�2015.�

Pokud� chcete� využít� p�edností� kulturního� servisu� a� nem�žete� se�
v�uvedenou� dobu� dostavit,� zadejte� sv�j� požadavek� e�mailem� na�
adresu� kulturaplzen@seznam.cz� a� b�hem� následujícího� úterý�
dostanete�odpov�	.�V�úterý�od�10�do�12�hodin�m�žete�také�zavolat�
na�tel.��íslo�723�379�363.�

Patnáct vydražených děl ze 44 na-
bízených a výtěžek 27 200 Kč, tako-
vý je výsledek benefi ční aukce v 
kostelíku U Ježíška, která se usku-
tečnila 23. září 2013.  Za nejvyšší 
částku se prodala plastika Františ-
ka Bálka Probuzení. Nový majitel ji 
získal za 7 tisíc korun, tedy za dvoj-
násobek vyvolávací ceny. 

„Výtěžek z aukce nás těší. Ješ-
tě víc nás ale těší další zájem lidí, 

kteří se nemohli na aukci dostavit, 
ale rádi by si něco z nabízených děl 
koupili. Kvůli nim jsme se rozhodli 
ponechat ještě do konce týdne ote-
vřený prodej,“ říká za organizátory 
benefi ce Alena Kozáková.  

Organizátorům se sešly kresby, 
malby, grafiky, fotografie, plaká-
ty a dalších výtvarná díla ve vy-
volávacích cenách od stokoruny 
po pět tisíc. Jejich autory byli stu-

denti SSUPŠ Zámeček, Ústavu (Fa-
kulty) umění a designu ZČU a čle-
nové Unie výtvarných umělců pl-
zeňské oblasti. Výtěžek dražby po-
může vrátit do kostela původní 
varhany. 

„Varhany z kostelíku U Ježíška 
pocházejí z druhé poloviny 17. sto-
letí. Jde tudíž o nejstarší varhany 
v Plzni a na Plzeňsku vůbec,“ ří-
ká architekt Jan Soukup ze Sdru-

žení pro obnovu památek v Roky-
canech a okolí, které se o kostelík 
stará. „Varhany jsou v současné do-
bě v katedrále sv. Bartoloměje a pro 
první krok k jejich návratu k Ježíš-
kovi potřebujeme sto tisíc. Celkem 
pak skoro dvojnásobek,“ dodává 
Jan Soukup.

Výtěžek ze všech akcí, které se v 
kostelíku U Ježíška konají, je určen 
na jeho opravu. 

Benefi ce vynesla téměř 30 tisíc korun

... dokončení ze str. 1
Město Plzeň doplatilo 7,5 milionu 

a obvod 2,5 milionu korun. 
Obnovu návsi připravovala a pro-

sazovala slovanská radnice několik 
let. Rekonstrukce se totiž nemohla 
dělat bez vybudování kanalizace. Na 
tu však nebyly peníze. Obvod je zís-
kal až loni, kdy se obnova návsi do-
stala jako náhradní projekt k dota-
ci z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Jihozápad. „Jsem 
rád, že se konečně podařilo akci přes 
všechny komplikace od zařazení do 
operačního programu až po problé-
my s letošními záplavami dokončit. 
Tato památková rezervace si investi-
ci určitě zasloužila,“ uvedl starosta 

obvodu Lumír Aschenbrenner.
S obnovou přímo souvisí i záměr 

posílit turistický ruch. Kvůli němu 
úřad městského obvodu přijal pra-
covníka na koordinaci aktivit ve-
doucích ke zvýšení návštěvnosti ob-
ce. Bude spolupracovat s místními 
sdruženími jako jsou dobrovolní ha-
siči, AK Letkov nebo TJ Sokol Kote-
rov a připravovat například jarmar-
ky včetně malých farmářských či ře-
meslnických trhů. Agentura Czech-
Tourism náves zařadila mezi zají-
mavá místa pro návštěvy turistů. 
Koterov se bude prezentovat i v in-
formačních centrech a na veletrzích 
cestovního ruchu. Připravuje se též 
propagační leták. 

Již 5. října oslavil 95. narozeniny 
brigádní generál Miroslav Štande-
ra – stíhací pilot Československé-
ho, Francouzského a Britského le-
tectva RAF, držitel řady vyzname-
nání ( 2x Československý válečný 
kříž, 3x Československá medaile 
Za chrabrost, Československá me-
daile Za zásluhy I. stupně, Českoslo-
venská vojenská pamětní medaile 
a Francouzský válečný kříž), čest-
ný občan Plzně a čestný člen Aero-

klubu Plzeň - Letkov.
Výstavu fotografi í a dokumentů 

ze života Miroslava Štandery při-
pravil Aeroklub Plzeň – Letkov ve 
spolupráci s Úřadem městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany. Občané ji 
mohou zhlédnout v Galerii Pod Ky-
vadlem na slovanské radnici do 6. 
listopadu a následně v prostorách 
Západočeské univerzity v Plzni, ve 
vstupní hale Fakulty elektrotech-
nické na Borech.   

Ze života  generála Štandery

Oslava narozenin generála Štandery 
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.

Závěrem mi dovolte připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Jednání RMO dne 31. 
07. 2013

RMO přijala celkem 
4 usnesení, z nichž vy-
bírám:

- souhlasila s návr-
hem nařízení statutár-
ního města Plzně o ome-
zení pochůzkového a zá-
kazu podomního prode-
je a doporučila zvážit 
možnost regulace po-
chůzkového a podomní-
ho prodeje formou přije-
tí vyhlášky k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného po-
řádku;

Jednání RMO dne 21. 
08. 2013

RMO přijala celkem 
11 usnesení, z nichž vy-
bírám:

- souhlasila s přije-
tím fi nančního daru ve 
výši 100.000,- Kč od spo-
lečnosti Plzeňská teplá-
renská, a. s. a s využitím 
tohoto daru na úhradu 
nákladů souvisejících s 
činností Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů v 

souvislosti se záplavami 
– pořízení nového vozidla jako ná-
hrada za vozidlo zničené při povod-

ních v červnu 2013; 

Jednání RMO dne 11. 
09. 2013

RMO přijala celkem 
11 usnesení, z nichž 
vybírám:

- souhlasila s rozbo-
rem hospodaření MO Pl-
zeň 2 – Slovany za leden 
– červen 2013;

- souhlasila s návr-
hem novely obecně zá-
vazné vyhlášky statu-
tárního města Plzně č. 
2/2004 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství, s účin-

ností od 1. ledna 2014; 
- schválila zpracová-

ní prováděcí projektové 
dokumentace na výstav-
bu nové mateřské školy 
se sportovním zaměře-
ním u bazénu na Slova-
nech (montovaná stavba 
včetně plnohodnotné ku-
chyně);

- souhlasila s vyřaze-
ním nepotřebné hasič-
ské techniky – speciál-
ního hasičského vozidla 
AVIA, z majetku MO Pl-
zeň 2 – Slovany a s jeho 

převodem hasičskému muzeu Pl-
zeňska;

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

Mgr. Jan Fluxa, 1.
místostarosta MO
Plzeň 2 – Slovany

Irena Rottová,
2. místostarostka
MO Plzeň 2 – Slo-
vany

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou čer-
ných bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale 
u nás se začíná objevovat až v poslední době a poměrně po-
zvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho 
úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytré-
ho“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí 
čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací, 
které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače. 

9. října -  19.30 – Koncert 
souboru Collegium Fiddle 
Dolce

Koncert je pořádán u příle-
žitosti dvacetin kapely Colle-
gium Fiddle Dolce a současně 
půlstoletí jejich kapelníka a 
dvorního autora - Milana Be-
nedikta Karpíška.

Zveme vás na pohodovou 
muziku a písně oděné v hávu 
dávno zašlých časů!!! Přijďte 
se přesvědčit, že tahle hudba 
opravdu hladí uši i duši!!!  

Jednotné vstupné 99,- Kč.
Rezervace vstupenek možná 

na kontaktu: Alena Kozáková, 
602 549 220, alena@kozaci.cz

10. října – 17.00  - Křest 
knihy Můj devátý dotek

Pořad moderuje Michal Jan-
čařík, hudebně doprovodí pl-
zeňské komorní trio NoiTre

(Alena Kozáková - kytara, 
Tereza Štěpánková - soprán, 
Petr Žižka - fl étna). Jako host 
vystoupí Daniel Kfelíř. Více o 
knize a autorce na www.face-
book.com/MujDevatyDotek

Vstup volný.

Rezervace míst na kontaktu: 
732 152 250 nebo na info@plzen-
skazastavka.cz

24. října – 19.00 – Koncert 
Vlaďky Bauerové

Jednotné vstupné 100,- Kč. 
Rezervace vstupenek na kon-

taktu whereislove@seznam.
cz nebo 604 437 190 (V. Baue-
rová)

16. listopadu -  19.00 
Vzpomínkový večer u pří-

ležitosti Světového dne obě-
tí dopravních nehod

Akci pořádá občanské sdru-
žení Plzeňská zastávka, ve-
čerem provede paní Eva Vol-
rábová.

Podrobný program bude zve-
řejněn na webových a faceboo-
kových stránkách kostela a vý-
věskách ÚMO2.

Vstup volný.

Veškeré informace k pro-
gramům a aktivitám v koste-
le U Ježíška na kontaktu: Ale-
na Kozáková, 602 549 220, ale-
na@kozaci.cz

Program kostela U Ježíška 
v říjnu a listopadu

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778
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Sbor dobrovolných hasičů Pl-
zeň-Koterov převzal do užívá-
ní dva nové vozy a vybavení k 
nim v celkové hodnotě 3,2 mili-
onu korun. V první řadě se jed-
ná o speciální hasičské vozidlo 
Renault Midlum, které nahra-
dí 25 let starou Avii. Tím dru-
hým je osobní vůz Škoda Yeti 
4x4. Hasiči jej mají místo fabie, 
kterou v červnu při ostrém zá-
sahu zničil hasičům jiný nepo-
zorný řidič. 

  
Midlum bude sloužit k náročněj-

ším technickým výjezdům, kdy je 
třeba vzít větší množství materiálu 
a nářadí. Například k popadaným 
větvím či stromům po vichřici, od-
straňování škod po velké vodě a ta-
ké k tažení přívěsu s člunem. Poři-
zovací cena vozu je 2,3 milionu ko-
run, které zaplatilo město. „Kote-
rovští dobrovolní hasiči jsou v pořa-
dí již pátým sborem, který od města 

získal v moderní a v potřebné tech-
nické míře vybavený ́ dopravní auto-
mobil´. Jedná se o dlouhodobou pod-
poru plzeňských dobrovolných hasi-
čů, jejichž důležitost a potřebnost si 
město uvědomuje,“ uvádí Petr Liš-
ka, vedoucí odboru krizového říze-
ní magistrátu.

Městský obvod Plzeň 2  - Slovany 
zase koupil za 465 tisíc vybavení. 

„Každý nový přírůstek do vozo-
vého parku je potřebný, proto no-
vé auto vítáme s nadšením. Shodou 
okolností právě projednáváme dar 
jednoho ze stávajících vozidel rov-
nou do muzea. To o potřebách no-
vé techniky vypovídá nejlépe,“ říká 
starosta „dvojky“ Lumír Aschen-
brenner.

Yeti bude používán buď jako do-
provodné vozidlo velké cisterny k 
přepravě dalších členů jednotky a 
materiálu, nebo tam, kde je výjezd 
nákladního vozidla neekonomický. 
„Díky náhonu na všechna čtyři ko-

la, což u fabie ne-
bylo, budou nově 
možné i zásahy 
v hůře přístup-
ných terénech,“ 
říká velitel kote-
rovských hasičů 
Petr Jůzek s tím, 
že i s osobním vo-
zem provedou ha-
siči ročně desítky 
výjezdů.

Jedná se zejmé-
na o úklid vozov-
ky po nehodách. 
Letos v létě mu-
seli často monito-
rovat velkou vodu. 
Cena upravené škodovky je 430 ti-
síc. Peníze poskytly opět druhý ob-
vod, město Plzeň a také Plzeňská 
teplárenská. Část doplatila pojiš-
ťovna za poškozený vůz 

Nahrazená avie, která prošla před 
třemi roky rekonstrukcí, bude slou-

žit dál. Od koterovského sboru ji 
převezmou kolegové z Plzně – Hra-
diště rovněž v druhém plzeňském 
obvodu. Kromě Renaultu a Škody 
využívají Koterovští hasiči ještě 
Tatru Terno s cisternou a těžkou 
technikou. 

Koterovští hasiči převzali dva nové vozy 

Slavnostní předání klíčů od vozidel. Na snímku zleva: Petr Jůzek, velitel kote-
rovských hasičů; Jan Marášek; Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2-Slo-
vany; Petr Rund, náměstek primátora města Plzně.
    



Až v roce 2060, tedy u příležitos-
ti 100. výročí založení 21. základní 
školy na Slovanech, otevřou její bu-
doucí žáci a učitelé časovou schrán-
ku, která byla  slavnostně zapečetě-
na při ofi ciálním zahájení provozu 
nových prostor místní školní dru-
žiny. Časová kapsle bude uložena 
v prostorách nového planetária v 
Techmnánii.

„Jsou zde soustředěny například 
osobní dopisy, fotografi e či obráz-
ky tříd, učitelů, školy a také osob-
ností spojených s naší školou. Jed-
ním z artefaktů je také mince z ro-
ku 1960, kdy byla naše škola otevře-
na,“ prohlásil ředitel školy Martin 
Prokop. 

Této významné události v historii 
školy byl přítomen plzeňský primá-
tor Martin Baxa a nechyběla ani Ire-
na Rottová, 2. místostarostka obvo-
du, která do   schránky vložila pa-
mětní list s pozlacenou mincí plzeň-
ského andělíčka. 

Poté byla schránka přímo na mís-

tě zaletována a odvezena k uložení 
do Techmánie.

 „Vítám všechny nové prostory, 
které ve školách vzniknou. Ve vaší 
škole jste velice účelně využili pů-
du a vybudovali zde krásné herny 
nové družiny,“ pronesla místosta-
rostka Irena Rottová.

Časovou kapsli otevřou v roce 2060
únor 20122 5říjen 2013

Místostarostka Irena Rottová ukládá 
do časové schránky svůj pamětní list 
pod dohledem ředitele školy Martina 
Prokopa.     

Prohlídka nových půdních prostor, zleva: ředitel 21.ZŠ Martin Prokop, primá-
tor města Martin Baxa, ředitel Techmánie Vlastimil Volák, místostarostka ob-
vodu a radní pro školství Irena Rottová a ředitel fi rmy, která stavbu provádě-
la Miloš Nováček.     

Poliklinika bude!
Na dalších deset let  bude pro-

dloužena smlouva na pronájem 
nemovitostí na Francouzské tř. 
2 a 4, a to  s Městskou poliklini-
kou Plzeň.  

Nájemné za užívání   s výjim-
kou bytů je sjednáno v původní 
výši, navýšené o míru infl ace. 
Za užívání bytů si strany sjedna-
ly nájemné ve výši Kč 82,10/m2 
podlahové plochy bytu/měsíc.  

Nájemce je povinen hradit ná-
klady spojené s běžnou údržbou 
a veškeré opravy do částky Kč 
10.000,00 za každou jednotlivou 
opravu včetně výměny zařizo-
vacích předmětů. 

V objektu ZZ-Slovany je tře-
ba investovat nemalé fi nanční 
prostředky do jeho vybavení, 
aby mohla být i nadále zajiště-
na kvalitní lékařská péče a dů-
stojné prostředí pro lékaře i pa-
cienty.  

Společnost MP Plzeň je připra-
vena za tímto účelem investovat. 
S ohledem na výše uvedené pl-
zeňská radnice rozhodla  o pro-
dloužení smlouvy o 10 let.  
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K 28. říjnu připravuje město Plzeň 
dvě výstavy. Na venkovních pane-
lech před Studijní a vědeckou kni-
hovnou Plzeňského kraje proběhne 
výstava SPOLUPRACOVNÍCI TGM, 
která naváže na loňskou výstavu o 
T. G. Masarykovi. Ta letošní bude 

věnována Edvardu Benešovi, Mi-
lanu Rastislavu Štefánikovi a Janu 
Masarykovi.

V mázhausu plzeňské radnice se 
zároveň uskuteční výstava ŠKODO-
VY ZÁVODY, která se bude věnovat 
historii Škodovky a jejímu vlivu na 
rozvoj města Plzně. Připomeňme si, 
že její zakladatel Emil Škoda je po-
chován na Mikulášském hřbitově, 
který se nachází v našem obvodu. 
Nejen na Ústředním hřbitově našly 
věčný odpočinek významné osob-
nosti, ale také zde. Vedle J. K. Tyla 
je tak možno na Mikulášském hřbi-
tově uctít i památku  Emila Škody a 
řady dalších významných osobnos-
tí, jejichž hroby se nacházejí právě 
nedaleko od jeho hrobu, v blízkosti 
Mikulášského kostela.

Stanislav Bukovský

Výstavy k výročí vzniku republiky

Zakladatel Škodových závodů Emil 
Škoda      

Hrob Emila Škody na Mikulášském 
hřbitově     

Obelisk jako památník
Český svaz bojovníků získal od 

města  Plzně část pozemku, na kte-
rém chce vybudovat památník obě-
tem náletu z roku 1945. 

Občanské sdružení Český svaz bo-
jovníků za svobodu by chtělo na po-
zemku Městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany vybudovat památník obě-
tem náletu 
z roku 1945. 
Rada měs-
ta Plzně pro-
to na zákla-
dě   žádosti 
tohoto sdru-
žení  schvá-
lila uzavře-
ní smlouvy 
o výpůjčce 
části pozem-
ku p. č. 5561 
o výměře zhruba 2 m2 na dobu ur-
čitou, a to na 20 let. Na místě v blíz-
kosti ulic Květná, Olšová a Kaštano-
vá má být postaven necelé dva me-
try vysoký žulový obelisk. 

Již poosmé oslaví Plzeň vznik sa-
mostatného Československa v roce 
1918. Letošní 95. narozeniny budou 
tentokrát dvoudenní. Neděle 27. říj-
na bude především ve znamení tu-
ristiky, na večer připravilo divadlo 
Semafor slavné představení „Kdy-
by tisíc klarinetů“. V pondělí 28. říj-
na nabídne město návštěvy více než 
dvou desítek turistických cílů i pa-
mátek, mimořádně za symbolické 
vstupné 28 korun či zdarma. Do ulic 
vyjede historická tramvaj, pro dě-
ti je připraven program plný pohá-
dek, další kulturní scéna se otevře 
U Branky. Oslavy zakončí tradiční 
lampionový průvod a slavnostní oh-
ňostroj na náměstí. 

„Oslavy vzniku republiky mají v 
Plzni dlouholetou tradici. Na rozdíl 
od jiných měst si vznik samostatného 
československého státu nepřipomí-
náme jen pietními akty, ale bohatým 
programem určeným široké veřejnos-
ti,“ přibližuje náměstkyně primáto-
ra Eva Herinková: „Zdá se, že náš cíl 
připomenout významné výročí tou-
to formou, se daří. Letošní Plzeňské 
oslavy vzniku republiky budou do-
konce dvoudenní,“ dodává. 

Neděle 27. října bude v Plzni ve 
znamení turistiky. Akci nazva-
nou „28 kilometrů na rozhled-
nu Chlum“ připravil spolu s měs-
tem Klub českých turistů. Na jednu 
ze tří tras o délce 4, 11 nebo 13 km 
mohou zájemci vyrazit buď samo-
statně či v doprovodu průvodce. V 
cíli čeká na všechny odměna v po-
době účastnického listu a možnos-
ti výstupu na rozhlednu za symbo-
lických 28 korun (cena za 2 dospě-

lé, nebo 3 děti zahrnuje pro kaž-
dého také špekáček). Klidné a pří-
jemné prostředí k rozjímání nabíd-
ne speciálně v tento den i běžně ne-
přístupná Luftova zahrada a Hruš-
kova meditační zahrada poblíž Tyr-
šova mostu. 

U Branky začínají již v neděli tr-
hy pořádané v rámci Česko- Slo-
venských dnů. Od 10 do 16 hodin 
nebudou vedle kulturního progra-

mu a interaktivních dílen chybět 
ani tradiční slovenské pokrmy, ha-
lušky, ovčí a kozí sýry, lokše či ka-
pustnica. 

Posledním velkým lákadlem bude 
v předvečer státního svátku před-
stavení „Kdyby tisíc klarinetů“ 
divadla Semafor. Druhá premié-
ra tohoto slavného představení v 
České republice začíná v 19,30 ho-
din ve velkém sále kulturního do-

mu Peklo. Vstupenky za 28 korun 
si zájemci mohou zakoupit v před-
prodeji na 
www.plzenskavstupenka.cz.

Na pondělí 28. října připravilo 
město Plzeňanům i ostatním ná-
vštěvníkům prohlídky více než 
dvou desítek turistických cílů i pa-
mátek, mimořádně za symbolické 
vstupné 28 korun či zdarma. 

Pouze v tento den bude možné 
si prohlédnout plzeňskou radnici, 
Měšťanskou besedu, Loosovy inte-
riéry i nově zrekonstruovanou Sta-
rou synagogu. Speciální akci při-
pravil také Plzeňský Prazdroj, kte-
rý za zvýhodněné ceny nabízí ná-
vštěvy Pivovarského muzea, histo-
rického podzemí i jedné ze svých 
prohlídkových tras. 

Do ulic vyjede historická tramvaj, 
pro děti jsou připravena loutková 
představení v Měšťanské besedě. 
Kulturní scénu U Branky otevřou 
v 10 hodin slovenské trhy. V poled-
ne se uskuteční vernisáž venkovní 
výstavy velkoformátových fotogra-
fi í „Spolupracovníci TGM“. 

V podvečer se na náměstí T. G. 
Masaryka uskuteční vzpomínko-
vý akt, po kterém vyjde na Klatov-
skou třídu lampionový Průvod svě-
tel. Plzeňské oslavy vzniku repub-
liky zakončí krátce po 19. hodině 
na náměstí Republiky slavnostní 
ohňostroj na hudbu českých mis-
trů, Bedřicha Smetany a Antoní-
na Dvořáka. 

Přijeďte si i vy užít sváteční atmo-
sféru do Plzně! Podrobný program 
a další informace najdete na 
www.visitplzen.eu

Výroční narozeniny vzniku republiky 
budou v Plzni dvoudenní



Jako vždy v nastalém období ve-
getačního klidu probíhá  v rám-
ci údržby zeleně na městských po-
zemcích v některých místech na-
šeho obvodu kácení dřevin. Jsou 
odstraňovány jednotlivé dřeviny z 
důvodu jejich výrazně narušeného 
zdravotního stavu nebo provozní 
bezpečnosti. 

Během letošního léta došlo k něko-
lika událostem, které měly značný 
vliv na provozní bezpečnost  a stav 
stromů, v několika případech došlo 
i k vyvrácení některých stromů. 

Počátkem června letošního roku 
po enormních deštích, kdy jsme na 
některých místech našeho obvodu 
řešili povodňové stavy,  vlivem na-
sycení půdy vodou došlo k několika 
vývratům, např. na Koterovské tří-

dě, ve Chvojkových lomech, v ulici 
U Lomů. Dále jistě mají všichni v 
paměti množství bouřek se silným 

nárazovým větrem během léta. I 
během těchto bouřek došlo k mno-
ha vývratům nebo velkým poško-

zením  stromů, 
z nichž některá 
byla natolik zá-
važná, že stro-
my musely být 
neprodleně po-
káceny. V přípa-
dech, kdy došlo 
k pádu stromů 
na komunika-
ce nebo stromy 
ohrozily bezpeč-
nost občanů, na 
místě okamžitě 
zasahovaly jed-
notky hasičské-
ho sboru, které 

ale provedly pouze nejnutnější zá-
sah. Likvidaci ostatních havarij-
ních stavů a odstranění pořezaných 
stromů a větví po zásahu hasičů pak 
zajistil odbor životního prostředí 
ÚMO Plzeň 2 – Slovany. 

Tímto bychom rádi poděkovali 
všem, kteří nás o závadných sta-
vech  (vyvrácené stromy, zlome-
né velké větve apod.) informovali, 
protože vzhledem k množství dře-
vin nebylo možné i přes značné úsi-
lí tak velké území okamžitě zkont-
rolovat. Zároveň chceme tímto po-
žádat o další spolupráci. Pokud te-
dy uvidíte po obdobných mimořád-
ných událostech takto poškozené 
nebo vyvrácené dřeviny, zavolej-
te, prosím, na odbor životního pro-
středí ÚMO Plzeň 2 – Slovany (tel. 
378036314) nebo Městské policii, 
která nám informaci dále předá. 
Děkujeme.

V červnovém zpravodaji jsme čte-
náře informovali o dění v areálu bý-
valých Prádelen a čistíren v Plzni a o 
možnosti, že dojde k odstranění eko-
logické zátěže z této lokality. 

Nejprve trochu historie – areál 
bývalých Prádelen a čistíren v Plz-
ni na Libušíně svým provozem v le-
tech 1969 až 1990, kdy zde probíhalo 
chemické čištění oděvů a kdy neby-
la dostatečně zajištěna bezpečná ma-
nipulace s chemikáliemi, zapříčinil 
kontaminaci horninového prostředí 
a podzemních vod, a to nejenom pří-
mo v areálu samotném, ale bohužel i 
ve vnějším okolí. Byly a jsou zasaže-
ny studny u rodinných domků a ne-
patrné stopy znečištění byly zazna-
menány při průzkumech i v někte-

rých sklepních prostorech. Na zákla-
dě zjištěného stupně kontaminace a 
možného zdravotního rizika bylo v 
roce 2004 doporučeno občanům ze za-
sažené oblasti, aby do odvolání nepo-
užívali vodu ze studní na pitné účely, 
na mytí, na praní, na zalévání zahrá-
dek, napouštění bazénů, na napájení 
domácích zvířat a rovněž aby řádně 
odvětrávali sklepní prostory. 

A letos byla konečně sanace 
„zamořeného“ areálu odstarto-
vána. Dne 7. 5. 2013 byla podepsána 
smlouva mezi Plzeňským krajem a 
spol. Dekonta a.s., kdy předmětem 
smlouvy je provedení sanace staré 
ekologické zátěže a sanačního mo-
nitoringu v prostoru areálu a posa-
načního monitoringu ve vybraných 

lokalitách vně areálu.  
Po podepsání smlouvy byly práce 

zahájeny a jejich  konečný termín  je 
stanoven na 30. 9. 2015.  

Sanační práce v ohnisku znečiš-
tění budou realizovány v 5 etapách 
(krátký nástin prováděných čin-
ností). 

1. etapa: zpracování realizačního 
projektu, zajištění souvisejících po-
volení, souhlasů apod. 

2. etapa: odtěžba kontaminovaných 
zemin a stavebně sanační čerpání 

3. etapa: venting spojený s propa-
řováním, čerpání podzemní vody v 
ohniscích 

4. etapa: dokončení sanace hlubší 
zvodně (použití zasakování syrovát-
ky), další pokračování ve ventingu a 

propařování 
5. etapa: závěrečný monitoring, 

odstranění technologií, likvida-
ce vrtů

Cena díla se pohybuje v řádech 
miliónů, celková suma by měla do-
sáhnout nejvýše částky 43.959.131 
Kč (vč. DPH). V rámci 40. výzvy by-
la podána žádost o poskytnutí pod-
pory z Operačního programu život-
ního prostředí. Až 90% uznatelných 
nákladů tak bude spolufi nancováno 
Evropskou unií – fondem soudržnos-
ti a dále Státním fondem životního 
prostředí ČR.  

Zpracovala Hana Morávková, 
odbor ŽP 

(použity podklady z PK)

Sanace kontaminovaného území Plzeň – Libušín

Stromy na Slovanech a bezpečnost lidí
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Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 
�. 1 

Hodina p�istavení

Še�íková (u fotbal. stadionu) 8:00  - 9:00 hod. 

Hradišt� (za kone�nou MHD) 9:10 – 10:10 hod. 

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20 – 11:20 hod. 

Hluboká (u potravin) 12:20 – 13:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 13:30 – 14:30 hod. 

Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 14:40 – 15:40 hod. 

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

Termíny svozů:  5. října a 16. listopadu.

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 
�. 2 

Hodina p�istavení

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 (Plze�ská 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. 

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrných dnů v 1. pololetí 2012 v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

U P O Z O R N Ě N Í - Konání sběrných dnů v 2. pololetí 2013 v MO Plzeň 2 – Slovany.
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu.
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Informace pro voliče 
Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky se 
uskuteční

v pátek 25. října 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 26. října 2013 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Způsob volby do Poslanecké sně-
movny upravuje zákon č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů  a vyhláš-
ka Ministerstva vnitra č. 233/2000 
Sb., o provedení některých ustano-
vení zákona, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Každému voliči budou dodány 
nejpozději 1 den přede dnem vo-
leb hlasovací lístky, na obálce 
bude vyznačeno číslo volebního 
okrsku s adresou volební míst-
nosti. Ve dnech voleb může vo-
lič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti (seznam voleb-
ních místností viz. příloha) Voličem 
je státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let.

Volič, který je přihlášen v obvodu 
Plzeň 2 – Slovany a nebude moci vo-
lit ve volebním okrsku, v jehož stá-
lém seznamu je zapsán (kde má tr-
valé bydliště), může požádat již ny-
ní o vydání voličského průkazu na 
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, v kanceláři 
č. 209 – II. patro 

• osobně do 23. října do 16:00 hodin 
(předkládá se občanský průkaz)

• elektronicky podepsáno uzna-
ným elektronickým podpisem ne-
bo datovou schránkou  do 18. října

• písemně opatřeno úředně ově-
řeným podpisem voliče (ověření je 
osvobozeno od poplatku) do 18. říj-
na 

Voličský průkaz lze vyzvednout 
od 10. října:

• osobně do 23. října do 16:00 ho-
din

• osobou zmocněnou plnou mocí s 
ověřeným podpisem do 23. října do 
16:00 hodin

• zaslání poštou na adresu uvede-
nou v žádosti

Pokud se volič dostaví osobně 
od 10. do 23. října, bude mu vo-
ličský průkaz vystaven na po-
čkání.

Oznámení
o dob� a míst� konání voleb 

do Poslanecké sn�movny Parlamentu �eské republiky  

Starosta M�stského obvodu Plze� 2 - Slovany podle § 15 zákona �. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
�eské republiky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,

o z n a m u j e : 

1. Volby do Poslanecké sn�movny Parlamentu �eské republiky se uskute�ní

v pátek dne 25. �íjna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
 a v sobotu dne 26. �íjna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin  

2.  Místem konání voleb v obvodu Plze� 2-Slovany  ve volebních okrscích �. 57 - 90  jsou  místnosti
pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu: 

Po�. �íslo
vol. okrsku    

Území volebního okrsku   Volební místnost Po�. �íslo
vol. okrsku    

území volebního okrsku    Volební místnost 

viz p�íloha

3.  Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob�anství
�eské republiky (ob�anským pr�kazem nebo cestovním pasem �eské republiky).  

     Neprokáže-li uvedené skute�nosti stanovenými platnými doklady, nebude mu   
      hlasování umožn�no.
4. Voli�i budou dodány 1 den p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voli�

m�že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
5. K zajišt�ní po�ádku a d�stojného pr�b�hu hlasování ve volební místnosti je každý 
     povinen uposlechnout pokyn� p�edsedy okrskové volební komise. 
6. Každý voli� se musí p�ed hlasováním odebrat do prostoru ur�eného pro úpravu 

hlasovacích lístk�, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

V Plzni dne 20. zá�í 2013

                                 Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.  
                                                                                                         starosta

VO volební místnost 
Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9  Gymnázium 

57 Rubešova 29, 33 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železni�ní 3-21,14-42
Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90 13. základní škola

58 Sladkovského 58-72 Habrmannova 45
Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží �D
Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26 
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská
Mikulášské nám.  3-13, 2-14
Rejskova Gymnázium 

59 Rubešova 3-25, 24-28 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železni�ní 2-12
Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16 Gymnázium 

60 Koterovská 29-53, 34-48 Mikulášské nám. 23 
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50
Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92 Kulturní d�m JAS
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34 klubovna I.p.
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22 Jablonského 39

61 Plzenecká 19-35, 36-40
Rady�ská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39 Kulturní d�m JAS
Koterovská 55-61, 52-72 klubovna I.p.

62 Plzenecká 37-59, 46-70 Jablonského 39
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58

území volebního okrsku Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5,7,17-27,2-10,16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20,21

63 Mod�ínová Masarykova základní 
Papírnická škola
Plzenecká 3-15, 2-22 Jiráskovo nám. 10
Rady�ská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1,2,2a,3
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55

64 Koterovská 69-79,78-90 13. základní škola
Mezi Stadiony Habrmannova 45
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75
Gruzínská 3-9, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26 TJ Sokol V.

65 Kyjevská 22-36 Klášterní 2
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27
Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, 38, E 371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Kv�tná 1-47, 2-44

66 Liliová 17-51, 22-66 TZÚS
Motýlí 3-37, 18-46 Zahradní 15
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Pod Dubem
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64
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VO volební místnost území volebního okrsku
�ástkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15

67 Motýlí 2-16 Autoškola Sládek
Polní 19-25 Slovanská 93
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52
Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Kv�tná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce

68 Olšová 1-13 Vodárna Plze�
Plze�ská cesta 7-43, 2-42 spole�enský sál
Pod Hájem Malostranská 2
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
P�íkrá
Slovanská 130-172  
Srázná
Úhlavská
V�esová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88
�ástkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44

69 Kyjevská 3-37, 2-16 13. základní škola
Lužická 4-38 Habrmannova 45
Nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachma�e 13-35, 18-46
�ástkova 7-33, 2-32
Gruzínská 13-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 40-72
Rychta�íkova 4-12

70 Slovanská 107-119 Myslivecký spolek
Sudova 9-15 Plze�-sever
Suvorovova 16-40 Ruská 16
U Bachma�e 1-9, 2-14
Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103 Radnice MO 

71 Koterovská 83, 92-96 Plze� 2 - Slovany
Lužická 19-35 Koterovská 83
Nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-36
�ástkova 47-49,73-105,52-54
Lobezská 54-64
Nám. Gen. Píky 30, 31 VOŠ a SPŠE

72 Nohova 3-27, 18-34 Koterovská 85
Stanko Vodi�ky
U Lom� 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30
Blatenská 3-29
�ástkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50 VOŠ a SPŠE
Na Cihlá�ce Koterovská 85

73 Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lom� 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101

74 Na Celchu 2-12 VOŠ a SPŠE
Pet�ínská 1-13 Koterovská 85
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42
Barákova 15-31, 12-30
Je�ná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29

75 Pet�ínská 17-45, 4-46 VOŠ a SPŠE
Sladovnická 11-29, 20-48 Koterovská 85
Sušická 44-58, 23-31
U Sv�tovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148

76 Krej�íkova 8-12 20. základní škola
Sladová Brojova 13
Spojovací  3-9, 16-24

p j
Francouzská t�. 3-15, 29-39

77 Krej�íkova 1-7, 2-6 20. základní škola
Nám. Gen. Píky 27 Brojova 13
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16

78 Francouzská t�. 17-27, 41-65 20. základní škola
Slovanská alej 29, 31,33,33/A Brojova 13
�ástkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
Nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9

79 Ruská 15-33, 20-36 VOŠ a SPŠE
Rychta�íkova 16-30 Koterovská 85
Slovanská 123-139
U Hv�zdárny 3-29
�apkovo nám.
Francouzská t�. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18

80 Ruská 35-53 21. základní škola
Rychta�íkova 3-13,32-52 Slovanská alej 13
Strnadova 13-35,20-28
U Hv�zdárny 14-30
Francouzská t�. 24-44
Chválenická 4-10
Nám. M. Horákové 15-17
Nepomucká 3-19 21. základní škola

81 Slovanská alej 13-25 Slovanská alej 13
U Školky 3-13
Kyjevská 106a, 106b
Nám. M. Horákové 3-7, 2-6 21. základní škola

82 O�echová 1-19, 2-14 Slovanská alej 13
Ruská 57-95, 38-98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141-201
Strnadova 1-7, 4-18
U Hv�zdárny 4-8
Chválenická 16-42
Nepomucká 21-41, 2-18
U Pumpy 6-12, 5-11 25. základní škola

83 U Školky 2-6 Chválenická 17
Za Vodárnou 2-12, 3-7, 9-11, 7A,  9A
Zelenohorská 2-12
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi �ekami
Na Pr�tahu
Nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní d�m
Skladová Še�íková 13

84 Slovanská alej 2-28, 2A
Še�íková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21
Barákova 33-85, 32-80
Cukrá�ská
Je�ná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164

85 Libušínská 1-37 Autoškola
Na R�žku Václav Synek
Pivovarská Jiráskova ul. 56
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Sv�tovaru 30-58
Velenická

VOLBY 

2013
pokračování na str. 10
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Božkovské nám.
Buksická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A,39B-67, 48-98
Lobezská 72,74
Meru�ková Základní škola
Na P�í�ce a mate�ská škola
Na Spojce V�esinská 17

86 Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Po�í�ní
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U K�ížku
U Památníku
U Pošty
V Podlu�í
Ve Viš�ovce
V�esinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K �e�išti
K Starým val�m
Na Bajnerce
Na Rycht�
Nad Hradišt�m
Nad Zátokou
Nepomucká 46-78 Hasi�ská zbrojnice 
Osadník� Hradišt�

87 Plze�ská cesta 45-75,103-105, 58,102 Na Rycht� 17
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U �eského dvora 4-14, 28, 30
U Hamru
Zelenohorská 31-51,34-52
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g,19-49,20-60
Koukolová
K �ece
Lomená
Na Drahách Hotel PRIMAVERA
Nad Údolím Nepomucká 128
Nepomucká 82-120,150-204

88 Plze�ská cesta 79-83
Pod Bru�nou
Postranní
P�ední cesta
St�ední cesta
Slavi�í
Štefánikova 9-49, 14-64
U �eského dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90

Barvínková
Chrpová
K �ešník�m
K Dráze
K Hornovce
K H�rce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bo�ích
Na Brázd�

89 Na Líše AUTO CB 
Na Mezi školící za�ízení
Na Výsluní vchod z ul.
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201 Mezi Silnicemi
Nová
Ovesná
P�nkavová
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomn�nková
Pšeni�ná
Spole�ná
Šafránová
U Se�adišt�
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32
B�idlicová
�edi�ová
chata E 55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na B�ehu
Na Dílcích
Na Ha�kách
Na Hrad�anech Hasi�ská zbrojnice
Na Lipce Koterov

90 Na Nivách Koterovská náves 15
Nade Vsí
Pastý�ská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U V�elníku
V Závrtku
Žulová

VO volební místnost území volebního okrsku

VOLBY 

2013
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Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Ko-
misí 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 souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012

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 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: . ......................………………………………

Číslo telefonu ..................................................................

....................................................
Podpis

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské
obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pořádá 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 Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

Trvalé bydliště: .....………………………………………………

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis

(v roce 2013 se budou konat ve  dnech  
 30.10. a 27.11.2013 od 16 do 19 hodin.)

Dne 26.09.2013 oslavili diamantovou svatbu manželé Josef a Libuše 
Wiesnerovi.  K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdra-
ví a štěstí na další společné cestě životem popřáli 1. místostarosta MO 
Plzeň 2 – Slovany Mgr. Jan Fluxa a zástupci odboru sociálního ÚMO Pl-
zeň 2 – Slovany.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 25.09.2013 oslavili platinovou svatbu manželé Stanislav a Jindřiš-
ka Šebkovi.  K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdra-
ví a štěstí na další společné cestě životem popřáli 1. místostarosta MO 
Plzeň 2 – Slovany Mgr. Jan Fluxa a zástupci odboru sociálního ÚMO Pl-
zeň 2 – Slovany.

Termín slavnostního obřadu v roce 2013: 
19.11. 2013 
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Na konci tohoto léta byla dokon-
čena stavba na Koterovské návsi, o 
které jsme vás v posledních několi-
ka letech tu s větší, tu s menší inten-
zitou informovali. To z toho důvodu, 
jak jsme postupně na ni získali do-
taci, abychom o ni zase po přehod-
nocení výsledků přišli a v závěru 
ji defi nitivně získali jako náhrad-
ní projekt a mohli začít s vlastními 
pracemi. 

Jak již bylo uvede-
no, stavební práce by-
ly hrazeny z dotace 
Regionálního operač-
ního programu ROP 
Jihozápad, přičemž 
oficiální název celé 
akce podpořené do-
tací zní  „Obnova his-
torické části obce Pl-
zeň – Koterov za úče-
lem zachování kul-
turního a historické-
ho dědictví a rozšíře-
ní cestovního ruchu“. 
Tím je řečeno vše, oč 
tu běží. 

Dovolím si nyní malou rekapitula-
ci vlastní přípravy. Prvotní projekt 
pochází z r. 2000. Po vypsání 5. vý-
zvy ROP Jihozápad v r. 2009 byl ak-
tualizován, po podání žádosti v tém-
že roce bylo vydáno stavební povole-
ní  a v závěru téhož roku nám bylo 
doručeno oznámení o přidělení do-
tace na tuto akci. V první polovině 
následujícího roku  (2010) proběhl 
výběr dodavatele stavby, přičemž 
realizace měla proběhnout ve dru-
hé polovině téhož roku. Kvůli pro-
blémům na ROP Jihozápad však do-
šlo v polovině roku k přehodnocení 
podaných žádostí a náš projekt byl 
přeřazen z kategorie příjemců do-
tace do kategorie náhradníků. Po-
čátkem roku 2012 jsme však byli in-

formováni, že z důvodu nedočerpá-
ní fi nančních prostředků z jiných 
schválených projektů se našli pení-
ze na fi nancování i naší akce, tak-
že z náhradníka jsme se opět dosta-
li mezi příjemce dotace. 

Nějaký čas nám trvalo opětovné 
rozjetí již dříve připravené stavby, 
takže vlastní stavební práce moh-
ly být zahájeny na podzim téhož ro-
ku, aby nedlouho poté ustaly s blíží-
cím se zimním obdobím. Nanovo se 
pak rozjely na jaře tohoto roku, aby-
chom s koncem léta konečně moh-
li stavební práce ukončit. Nechci 
se zde rozepisovat o komplikacích, 
které nás po celou dobu výstavby 
provázely, ač byly způsobeny nepří-
znivými klimatickými podmínkami 

v jejím průbě-
hu (letošní let-
ní povodně), ne-
předvídanými 
stavebními pro-
blémy při reali-
zaci či zvýšený-
mi administra-
tivními nároky 
spojenými s tím, 
že je stavba hra-
zena z dotace. V 
současnosti, kdy 
byly odstraněny 
poslední záva-
dy z přejímek, 
je stavba již v 
plném provozu. 

Po celou dobu její realizace jsme se 
snažili vyhovět připomínkám míst-
ních obyvatel, a pokud to jen trochu 
šlo, akceptovali jsme je. Věříme pro-
to, že jim bude sloužit bez větších 
problémů co nejdéle. 

Stavební práce na návsi tedy již 
utichly, to však neznamená, že na-
še práce s tímto projektem skonči-
la. V této době totiž připravujeme 
kompletní doklady pro tzv. závěreč-
nou monitorovací zprávu pro ROP 
Jihozápad. Někdy v průběhu prv-
ního pololetí příštího roku pak bu-
de uzavřeno vyúčtování a proplace-
ní dotace (do této chvíle jsme stav-
bu hradili ze svých peněz a z peněz 
půjčených od města). Až pak bude-
me moci říci, že máme hotovo. 

Tím sice končí jedna etapa projek-
tu, ale začíná další, jež má za úkol, 
vedle již provedených stavebních 
úprav, zvýšit atraktivitu Koterov-
ské návsi i celého Koterova pro tu-
zemské i zahraniční návštěvníky  
pořádáním různých kulturních a 
společenských akcí. Ale o tom až 
někdy příště. 

Vladimír Černý, 
Odbor majetku a investic

Koterovská náves dokončena 

Vážení čtenáři,

v dnešním vydání budeme pokra-
čovat v tématu z minulého čísla, to 
znamená, budeme dále rozebírat 
problematiku prodeje nemovitosti 
z pohledu kupujícího.

Ohledně smluvního zajištění a 
úschovy především pro kupující 
platí, že tuto činnost má vykonávat 
odborník a úschovu fi nančních pro-
středků do doby vkladu doporučuji 
zařídit u advokátní kanceláře, notá-
ře nebo na vázaném účtu v bance, a 
tím ochránit bezpečnost celé trans-
akce. Nemůže se vám stát, že prodá-
vající dostane fi nanční prostředky 
dříve, než bude vše v pořádku vy-
řešeno na Katastrálním úřadě. Kaž-
dý před koupí nemovitosti musí ta-
ké reálně zvážit svoje fi nanční mož-
nosti jak vlastními prostředky, tak 
případným úvěrem. Dnes je vhod-
ná doba pro získání dobrých pod-
mínek hypotéčního úvěru a sa-
mozřejmě jsme v Plzeňském ser-
visu připraveni vám poradit a na-

jít společně nejlepší řešení a nejvý-
hodnější fi nanční ústav. Zvláště při 
současném prodeji a nákupu jiné 
nemovitosti je potřeba dobře pro-
myslet sled jednotlivých událostí, 

abyste se nedostali do svízelné si-
tuace. Při rozhodování pro určitou 
nemovitost je nutné zvažovat její 
současný technický stav a budou-
cí náklady na údržbu. Samozřejmě 

musíte zjistit provozní náklady ne-
movitosti. Po získání Vaší nové ne-
movitosti si také musíte zjistit, zda 
si bývalí majitelé a případně další 
osoby odhlásili trvalý pobyt. V ne-
movitosti může mít také sídlo práv-
nická osoba. Po získání nemovitosti 
je také nutné se na Finančním úřa-
du zaregistrovat jako plátci daně z 
nemovitosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ná-
kup nebo prodej nemovitosti je ná-
ročný a někdy i zdlouhavý proces. 
Pokud budete chtít znát odpověď na 
jakýkoliv další dotaz v oblasti rea-
litních obchodů, pošlete svůj dotaz 
na reality@plzenskyservis.cz nebo 
můžete telefonovat na 603 418 461, 
rád se vám budu věnovat.

Ing. Jiří Strejc
realitní makléř

mobil: 603 418 461
Plzeňský servis, s.r.o.

Částkova 45, 326 00 Plzeň
e-mail: reality@plzenskyservis.cz

Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Téma: Koupě nemovitosti

PRODEJ   �   KOUPĚ   �   PRONÁJEM   �   DAROVÁNÍ

Makléř Ing. Jiří Strejc, reality@plzenskyservis.cz, tel.: 603 418 461 www.reality.plzenskyservis.cz

„Spolehlivý správce,            
poctivý makléř“
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Každoročně touto dobou, chvíli 
po prázdninách a dovolených,  se 
trochu udiveně pozastavíme nad 
tím, že už je čas myslet na Vánoce 
a pro nás tedy i na Adventní zpívá-
ní.  Zbývají  tři měsíce do Vánoc,  
musíme včas  připravit  přihlášky  
na letošní  již   11. ročník.  A  pro-
tože chceme v této  tradici pokra-
čovat, je čas oslovit zájemce z řad 
slovanských škol nebo i jiných pě-
veckých sdružení s nabídkou  za-
zpívat si před slovanskou radni-
cí i letos. 

Proto už teď vyzýváme všech-
ny pěvecké soubory,  ať  už ze zá-
kladních nebo středních škol, 
ale i z řad jiných zájemců, aby 
se nám přihlásily!

Budeme se držet již zavedené 
praxe a chceme i letos zpívat jen 
v úřední dny - tedy v pondělí a 
ve středu -  vždy dvě vystoupení  
po sobě.       

Proto přikládáme  přihlášku, kte-
rou nám každý zájemce může vy-
plněnou poslat  (i naskenovanou) 
na  e-mailovou  adresu:  kolaro-
va@plzen.eu, poštou  na adresu 
úřadu nebo donést do podatelny 
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, nejpoz-
ději do pondělí  11. 11. 2013. Po 
tomto datu budeme připravovat 
již konečnou podobu programu, 
proto potřebujeme dostatek času 
na domluvu se všemi účinkující-
mi.  Nutný je telefonický kontakt 

pro případ velkého zájmu  v ně-
kterých termínech, aby bylo mož-
né  případně včas přesunout na ji-
ný volný termín. Prosíme proto 
uvést do posledního sloupce při-
bližný počet účinkujících pro  pří-
pravu   drobné pozornosti pro kaž-
dého z nich.  

Ve spolupráci s  Městskou cha-
ritou bude opět  po celou dobu ad-
ventního času až do Tří králů  pro-
bíhat fi nanční  sbírka.  Připomíná-
me,  že ve  středu 11. 12. 2013 od 
18:00 hod.  bude možné  i u našeho 
stromu se zúčastnit VÁNOČNÍHO 
ZPÍVÁNÍ dvou známých  koled, 
které probíhá každoročně na ně-
kolika náměstích našeho regionu, 
včetně náměstí Republiky.  

Kdo má  zájem zazpívat si  v čase 
předvánočním pod naším  nasví-
ceným  stromem,  ozvěte se nám, 
vystoupení vám určitě umožníme. 
Jsme rádi za každoroční zájem  dě-
tí i jejich vedoucích, a tak budeme  
věřit, že letošní  zpívání proběhne 
bez problémů a pod stromem si za-
zpívají všichni zájemci. Vánoční 
strom pak bude svítit jako každý 
rok až do Tří králů.

Takže už nyní si poznamenej-
te do kalendáře – neděle 01. 12. 
2013 od  16:00  hodin před na-
ší radnicí. Přijďte na rozsví-
cení  slovanského vánočního 
stromu!  

11. Adventní zpívání před slovanskou radnicí 

P�ihláška k 11. Adventnímu zpívání 2013 
Datum Hodina

vystoupení
Soubor Vedoucí Kontakt

(telefon)
Po�et

ú�inkujících
16:30     02. 12. 

2013 17:00     
16:30     04. 12. 

2013 17:00     
16:30     09. 12. 

2013 17:00     
17:30     11. 12. 

2013 18:00     
16:30     16. 12. 

2013 17:00     
16:30     18. 12. 

2013 17:00     

zde odstřihněte



únor 20122 15říjen 2013

rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 
QR kódy do   1/16 strany     (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 strany     (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 
                 ¼  strany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 
                 ½  strany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 
               celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Přestože letos školní rok začal   až 
2. září, ve všech plzeňských základ-
ních školách se zahajoval slavnost-
ně. Největší zážitek to bezpochyby 
byl pro ty, kteří se jako žáci jedné z 
nich do nového prostředí vydali vů-
bec poprvé.

Celkem 134 prvňáčků 25. základní 
školy ve Chválenické ulici přivítala 
2. místostarostka obvodu Irena Rot-
tová, ředitel školy Petr Pavel a také 
nový maskot školy Chválíček, kte-
rý popřál malým školákům hlav-
ně samé jedničky. Místostarostka 
Irena Rottová se přidala s přáním 
úspěšného nejen prvního roku ve 
škole, která je proslulá nejen roz-
šířenou výukou tělesné výchovy 
se zaměřením na badminton, bas-

ketbal a golf, ale i na hudební a  vý-
tvarnou výchovu. 

Chválíček vítal prvňáčky

Na snímku místostarostka obvodu 
Irena Rottová předává dárky novým 
žáčkům 1. A..

HLÍDÁNÍ D�TÍ
Hlídání d�tí p�edškolního v�ku.

Pro náro�né rodi�e za p�im��enou cenu. 
V NAŠEM D�TSKÉM CENTRU „MATE�INKA“

Nabízíme: HLÍDÁNÍ D�TÍ V PRACOVNÍCH DNECH  
V dob�:                               od 6 do 18 hodin
Nadstandard:    Od 18 hodin s doplatkem dle dohody

Pé�e o dít�:                 U JEDNÉ U�ITELKY NEJVÍCE 8 D�TÍ
Skupiny d�tí :                          STEJNÉHO V�KU

Fyzický rozvoj:     1)              DLE OSNOV MATE�SKÉ ŠKOLY 
                             2)                      dle dispozic rodi�e
Psychický rozvoj:  1)              DLE OSNOV MATE�SKÉ ŠKOLY 
                             2)                     dle návrhu rodi�e
Nadstandardní pé�e:               ÚPRAVA DENNÍHO ROZVRHU 
                                                     dle návrhu rodi�e
Denní pé�e:                           ZDRAVOTNÍ D�VODY- ÚPRAVA 
                                                     dle pokyn� rodi�e
STRAVOVÁNÍ:                    V DÉTSKÉM CENTRU – V CEN� POPLATKU 
DIETY:                 STRAVU ZAJISTÍ RODI� A POLATEK ZA STRAVU BUDE V ODPO�TU

ZA�AZENÍ DÍT�TE DO KOLEKTIVU: UP�ESNÍ RODI� A BUDOU RESPEKTOVÁNY JEHO POKYNY 
Jedna oblíbená hra�ka dít�te s sebou je dovolena 

   Nadstandardní pé�e: u d�tí s dietou nebo poruchou pohybového aparátu v cen�
Mikulášské nám. 17, Plze	, tel. �íslo 702 479 352, 731 470 796   

                                   www.materinkaplzen.cz 

ředitel 25. ZŠ Chválenická Petr Pavel a místostarostka obvodu Irena Rottová po-
zdravili prvňáčky i s novým maskotem školy Chválíčkem

Věděli jste o tom, že kromě Vikto-
rie Plzeň má naše město ještě jed-
noho zástupce v ligových soutěží, a 
to přímo z našeho obvodu? Klub TJ 
DYNAMO ZČE PLZEN, díky spolu-
práci s FC Rokycany již třetím ro-
kem pravidelně nastupuje v České 
lize žáků, a to v kategoriích U12, 
U13, U14 a U15.V těchto kategori-
ích nejenže svádí městské derby 
právě s Viktorkou, ale také souboje  
s týmy jako je Sparta, Slavie či Bo-
hemians…

Nejbližší domácí utkání:
U15 + U14: 5.10. soupeřem Vikto-
ria Plzeň
U13 + U12: 28.9. Prachatice
                       12.10. Sparta Praha

Klub sídlící hned za plaveckým 
bazénem na Slovanech  je přímým 
pokračovatelem klubu ZČE Plzeň 
a druhého nejstaršího klubu v Če-
chách SK Plzeň 1894. V současné 
době  sdružuje mužský divizní A 
tým , B tým hrající 1. B třídu a star-

ší a mladší dorost v krajském pře-
boru. Dále je v klubu 8 mládežnic-
kých týmů rozdělených podle roč-
níků, kde nejmladším borcům je 
teprve 5 let.

Pokud máte zájem být součástí 
našeho dění, přiveďte své děti mezi 
nás.Více informací 
na www.skzceplzen.cz

                                                             
                         Evžen Veselý, 

TJ Dynamo ZČE Plzeň

Nejen Viktoria hraje ligu

Věděli jste o tom, že kromě Vikto-
rie Nejúspěšnější žáci a žákyně re-
gionu převzali na Krajském úřadě 
Plzeňského kraje z rukou náměstka 
hejtmana pro ekonomiku a fi nance 
Václava Šlajse děkovné listy, pou-
kázky na nákup literatury a věcné 
dary za vynikající reprezentaci Pl-
zeňského kraje.  Kraj ocenil medai-
listy celostátních a mezinárodních 
kol předmětových a odborných sou-
těží, vítěze celostátních kol umělec-
kých soutěží, ale i učitele, kteří žá-
ky připravovali. 

Plzeňský kraj totiž v rámci dotač-
ního programu Talent 2013 letos 
rozděluje 270 tis. korun středním 
školám, jejichž žáci se umístili na 
prvním až třetím místě v celostát-
ních nebo mezinárodních kolech 
v předmětových soutěžích. Školy 
mohou tyto peníze využít na nákup 
učebních pomůcek, odborné litera-
tury nebo třeba vybavení speciali-
zovaných učeben. 

Největšího úspěchu v loňském 
školním roce dosáhl David Hruška, 
student Gymnázia Plzeň, Mikuláš-
ské náměstí, který přivezl bronzo-
vou medaili ze Středoevropské ma-
tematické olympiády ve Švýcarsku 

a čestné uznání z mezinárodní ma-
tematické olympiády, která se ko-
nala koncem července v Kolum-
bii. Adeptem na podobný úspěch 
je   další oceněný - Jan Brada, čer-
stvý student Církevního gymnázia 
v Plzni, který však ještě v loňském 
školním roce, kdy zvítězil v Logic-
ké olympiádě, navštěvoval 5. třídu 
14. ZŠ Plzeň. Zdaleka však nejde o 
jeho jediný úspěch, Jan Brada to-
tiž vyhrává všechny soutěže v ma-
tematice své věkové kategorie, kte-
ré však nemají pokračování na ce-
lostátní úrovni.

Nejlepší  získali odměnu 
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V letošním roce jsme, stejně ja-
ko již u 4 mateřských škol v roce 
2009, využili možnosti získat do-
taci z Operačního programu život-
ního prostředí, který je naplňován 
ze Strukturálních fondů Evropské 
unie. Budovy 89. Mateřské školy by-
ly vystavěny v šedesátých letech v 
akci „Z“. V současné době jsou na 
vlastnosti budov, zejména v oblas-
ti úspor energií, kladeny takové 
nároky, že materiály a způsob pro-
vedení stavby z těchto let naprosto 
nevyhovoval současným standar-
dům budov. 

Na zateplení budov 89. MŠ Habro-
vá 8 požádal o dotaci městský obvod 
prostřednictvím Magistrátu města 
Plzně. Ta nám byla přiznána a na 
základě výběrového řízení prová-
děla stavební práce stavební spo-

lečnost SENCO CHALOUPEK s.r.o.. 
Cena za stavební práce, vzešlá z vý-

běrového řízení, činila 5 575 200,- Kč 
vč. DPH. Z Operačního programu 
životního prostředí bude hrazena 
část uznatelných nákladů – v sou-
časné době očekáváme oznámení je-
jí výše a zbytek bude hrazen z roz-
počtu MO Plzeň 2 – Slovany. 

Stavební fi rma provedla zateple-
ní fasády, střechy a částečnou vý-
měnu oken. Práce byly započaty 1. 
června a dokončeny 20. srpna 2013, 
a to v souladu se smlouvou o dílo. 
Firma SENCO CHALOUPEK s.r.o. 
předala práce ve vysoké kvalitě bez 
vad a nedodělků. Zateplením budo-
vy 89. MŠ došlo nejen k zatraktiv-
nění vzhledu budovy, ale zejména  
půjde o úspory energií. Ušetřené fi -
nanční prostředky bude moci vede-
ní mateřské školy využít  na rozvoj 
předškolní výchovy dětí.

Kvalita zateplení zaručí úspory 
Z pouhého pohledu na budovu kul-

turního domu v Šeříkové ulici je zřej-
mé, že tato stavba má již svůj zenit za 
sebou. MO Plzeň 2- Slovany před ně-
kolika lety nechal vypracovat projek-
tovou dokumentaci na rekonstrukci 
tohoto zařízení. Bohužel, cena za cel-
kovou rekonstrukci budovy byla tak 
vysoká, že rozpočet MO P2 neumož-
ňoval ji provést kompletně. Z tohoto 
důvodu bylo přikročeno k etapizaci 
prací a v letošním roce byla zahájena 
1. a 2. etapa. 

V rámci těchto prací byla provede-
na rekonstrukce sociálního zařízení 
pro sál vč. nové dlažby ve vstupní ha-
le, rekonstrukce restaurace vč. nové 
dlažby a výměny oken a výstavba sa-
mostatného sociálního zařízení pro 
restauraci. Stavební práce zajišťova-
la na základě výběrového řízení fi r-
ma STAVPRAN s.r.o.. Cena za staveb-
ní práce, vzešlá z výběrového řízení, 
činila 2 328 570,71 Kč vč. DPH. Práce 
se prováděly v průběhu měsíce srp-
na a září. 

V současné době se projekčně při-
pravuje 3. etapa rekonstrukce, a to   vý-
stavba plnohodnotné kuchyně v pro-
storu přímo za restaurací. Jelikož jsou 
prostory v 1. patře budovy hojně vy-
užívány zejména neziskovými orga-
nizacemi, je připravena 4. etapa –  vý-
stavba sociálního zařízení v 1. patře 
budovy. Provedením výše uvedených 
stavebních prací se MO Plzeň 2 – Slo-
vany snaží navrátit kulturnímu domu 
„Šeříkovka“ dřívější statut jednoho z 
nejvyužívanějších kulturních zaříze-
ní ve městě Plzni. 

Stavební ruch v kulturním 
domě „Šeříkovka“ 

Milí přátelé,   v tomto měsíci si v Plzni 
na Slovanech připomínáme 100 let od po-
svěcení kostela Panny Marie Růžencové 
na Jiráskově náměstí. Jde o pozoruhod-
nou modernistickou stavbu s prvky do-
znívající secese, kterou posvětil 30. října 
1913 tehdejší pražský arcibiskup kardi-
nál Lev Skrbenský. Výročí oslavíme pro-
gramem vzdělávacím, duchovním a kul-
turním, nad nímž převzal záštitu plzeň-
ský biskup Mons. František Radkovský. 
A také P. Benedikt Mohelník OP, provin-
ciál Řádu bratří kazatelů – dominikánů, 
kteří se o kostel i farnost od jejího vzni-
ku, s výjimkou doby komunistické to-
tality, starají. 

Rádi bychom vás na tyto slavnosti po-
zvali a otevřeli tak brány kostela i při-
lehlého kláštera vám všem, kdo bude-
te chtít vstoupit. Možná sem přichází-
te o Vánocích na půlnoční nebo podívat 

se na betlém. Možná jste k Panně Marii 
Růžencové zavítali během Noci kostelů. 
Zveme vás k návštěvě chrámu i teď, když 
slavíme 100 let od jeho posvěcení – výroč-
ní stoleté posvícení. Dodejme ještě, že 
kostel Panny Marie Růžencové a domi-
nikánský klášter včetně zdobné ohrad-
ní zdi byl v roce 1999 prohlášen za kul-
turní památku.

Co všechno tedy chystáme? Na první 
říjnovou neděli pouť k Panně Marii Rů-
žencové, jejíž součástí bude prohlídka 
kostela s výkladem významného plzeň-
ského architekta Jana Soukupa od 16,30 
hodin. Dále vás zveme ve čtvrtek 17. 10. 
od 19,15 na přednášku historika a vice-
prezidenta České křesťanské akademie 
dr. Jana Stříbrného s názvem „Anno 
Domini 1913 - 2013 - církev a společnost 
v průběhu jednoho století“. Znalec kul-
turních i politických dějin nás seznámí 

s proměnami života, myšlení a duchov-
ního směřování v naší zemi za uplynu-
lých sto let. 

Ve středu 23. 10. se budete moci od 19,30 
zaposlouchat do hudby Bachovy, Vejva-
novského, Telemannovy a dalších, kte-
rou na varhany zahraje Vladimír Roubal 
a na trubku Jan Werner. V neděli 27. 10. 
pak oslavíme přímo zmiňované POSVÍ-
CENÍ – 100. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOS-
TELA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ. V 
9,00 hodin budou sloužit slavnostní mši 
svatou plzeňský biskup Mons. Franti-
šek Radkovský a provinciál dominiká-
nů P. Benedikt Mohelník OP. Oba se pak 
zúčastní besedy s přítomnými. Ta se 
uskuteční v sále dominikánského kláš-
tera, kde je možné si prohlédnout, kromě 
farní knihovny, i výstavu fotografi í při-
bližující minulou stovku let. Odpoledne 
v 16,30 bude náš program pokračovat v 

kostele pořadem „Maria v hudbě a slo-
vu“. Uslyšíte mariánské modlitby a ver-
še napříč staletími za doprovodu hous-
lí, zpěvu a kytary. Ve středu 30. 10. vás 
pak od 19,00 pozveme na Večer modlitby, 
chval a díků, kde se pokusíme propojit v 
modlitbě minulost a přítomnost farnosti 
a celé čtvrti Plzeň – Slovany. 

Nabídneme vám také brožuru s ná-
zvem „Kámen a cesty člověka“, informu-
jící o smyslu a poslání farnosti u kostela 
Panny Marie Růžencové na Slovanech i o 
lidech, často významných osobnostech, 
které v ní působili.

Věřte, že bychom se s vámi rádi se-
tkali. Přijďte se nechat oslovit zvláštní 
krásou tohoto stoletého chrámu. Přijď-
te se zaposlouchat do povznášejících tó-
nů varhan. Přijďte diskutovat nebo se 
naopak ztišit a jen tak spočinout… Tě-
šíme se na vás.

Za Římskokatolickou farnost 
Plzeň – Slovany, 

Irena Pulicarová

Století růžencového chrámu – jste zváni… 
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