
Téma dopravy rezonovalo v do-

taznících a besedách s občany bě-

hem příprav projektu od počátku, 

nikdy ale na úkor dalších potřeb-

ných aspektů Jiráskova náměstí. 

Kromě místa pro auta chtějí li-

dé také dostatek zeleně, klidovou 

zónu a vybavenost pro děti, seni-

ory i pracující. Vítězné architek-

tonické studio re:architekti v červ-

nu v soutěžním návrhu představi-

lo kvalitní kompromis všech těch-

to prostorově náročných požadav-

ků a diskutovalo o něm s občany. 

Na základě podnětů občanů i měs-

ta Plzně se na prezentovaném ná-

vrhu bude dále pracovat. Obvod 

chce navíc nedostatečnou parko-

vací kapacitu na Slovanech řešit 

v kontextu celého města tak, jak 

je to běžné a účinné v západních 

metropolích.  

Přípravě projektu se věnovalo 

mnoho odborníků různých profe-

sí. Proběhly průzkumy dopravy, 

zeleně, místní demografi e. V lednu 

2016 Správa veřejného statku města 

Plzně provedla v pracovních dnech 

průzkum stavu parkování v lokali-

tě Jiráskova náměstí. Přestože sku-

tečnost se může jevit vzhledem k di-

vokému, nedovolenému parková-

ní odlišně, norma zde uvádí 121 za-

parkovaných vozidel jako maximál-

ní kapacitu. 

„Nesnižovat počet parkovacích 
míst bylo v zadání architektonické 
soutěže jednou z priorit a naopak 
bylo architektům navrženo navýšit 
počet legálních parkovacích míst na 
zhruba 160,“ uvedl starosta měst-

ského obvodu Plzeň 2 - Slovany Lu-

mír Aschenbrenner.

Rekonstrukcí Jiráskova náměstí 

se v posledním roce v rámci dvou 

soutěží zabývalo celkem 10 archi-

tektonických ateliérů, ani jeden 

z předložených návrhů neupřed-

nostnil výhradně parkování na 

úkor jiných funkcí tohoto veřejné-

ho prostoru. 

pokračování na str. 4
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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Památníky a ulice připomínají
boj za svobodu
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jŽivot stojí za to žít,
tvrdil Josef Piorecký

- str. 6 a 10

j Co nového kolem
výstavby na Švabinách?
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j Ragbynašlo svémísto
naBožkovskémostrově

– str. 8

Vážení občané 
jistě jste si všimli, že se u nás na Slovanech stále 

něco staví, opravuje či rekonstruuje. Stavební prá-

ce samozřejmě komplikují zejména dopravu, jako 

je tomu například na parkovišti u bazénu. Ovšem  

obdobným problémům se nevyhneme v příštích 

dnech ani na Koterovské třídě. 

V současné době nám však v obvodě nastal další problém a já vě-

řím, že se nám ho podaří brzy vyřešit. Jak si přečtete podrobněji 

uvnitř Zpravodaje, v Božkově se chystá skončit Pošta Partner. Po-

kud by se tak opravdu stalo, místní občané by museli jezdit za poš-

tovními službami mimo své bydliště, a to bychom neradi. Snažíme 

se proto najít jiného vhodného partnera. Pokud o někom takovém 

víte, dejte nám vědět. Pomůžete mnohým Božkovským. Věřím, že 

se tato situace i díky vám brzy vyřeší. 

Hezké podzimní dny přeje 

Lumír Aschenbrenner, 

starosta MO Plzeň 2 - Slovany

XXV. ročník
číslo 5
říjen 2017

Problematiku parkování 
řeší obvod i architekti. 
Obavy jsou zbytečné!

 Sebiho lavička zdobí  Sebiho lavička zdobí 
 Smetanovy sady i školu     Smetanovy sady i školu    

Netradiční začátek školního Netradiční začátek školního 
roku s Nulákem a Fází   roku s Nulákem a Fází   

 Máte zájem o Adventní zpívání  Máte zájem o Adventní zpívání 
 na Slovanech?   na Slovanech?  

 Souhrn informací k říjnovým Souhrn informací k říjnovým
 volbám do sněmovny   volbám do sněmovny  
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Na osm večerních letních promí-

tání v půli července, které tradič-

ně pořádá TJ Sokol Hradiště, při-

šlo na Plovárnu přibližně 700 lidí, 

kteří formou dobrovolného vstup-

ného, které tradičně předáváme na 

charitativní účely, nashromáždili 

celkem 30 000,-Kč. Tyto prostřed-

ky jsme po dohodě se starostou Ing. 

Aschenbrennerem (každoročním 

patronem akce) darovali dvěma po-

třebným dětem z Plzně, a to Jonáš-

kovi Klečkovi, 3 letému chlapci tr-

pícímu dětskou mozkovou obrnou, 

kterému dar pomůže uhradit pobyt 

v rehabilitačním léčebném zařízení 

v Klimkovicích. Druhou obdarova-

nou je  Deniska Radová, které rodi-

če pořídili z výtěžku Hrakuléta chy-

bějící odsávačku. 

 

Martin Hrubý 

Hrakuléto pomohlo potřebným dětem

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany

Manželům Klečkovým předává šek rad-
ní MO P2-Slovany Martin Hrubý

Paní Radové předává šek starosta MO 
P2-Slovany Lumír Aschenbrenner

Jiráskovo náměstí v Plzni 
(Foto: spolek Pěstuj prostor – Gabriela Homolová)



Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. 
Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí stranou, 

nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných 
základních poštovních služeb není mezi pobočkou 

a poštou Partner žádný rozdíl.

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, 
tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem 

a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní 
služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin 
a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby, jako 
jsou například on-line dobíjení předplacených SIM karet, 
prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů 

a volný prodej tisku.

Na území Božkova končí 
„Partner České pošty“. 

Městský úřad Slovany hledá 
zájemce o tuto službu. 

Hlásit se mohou na e-mail  

cervenyz@plzen.eu.

Jednání ZMO dne 

19. 9. 2017

ZMO přijalo celkem 

12 usnesení, z nichž 

vybírám:

- schválilo přijetí fi -

nančního daru ve vý-

ši 10.000 Kč od podniku 

Lesy České republiky,  s. p.;

- schválilo rozbor hospodaření 

MO Plzeň 2 – Slovany za období le-

den – červen 2017; 

- souhlasilo s návrhem změny 

obecně závazné vyhlášky statutár-

ního města Plzně č. 8/2001, ve 

znění pozdějších předpisů, 

Statut města;

- vzalo na vědomí informa-

tivní zprávy:

      - Akce probíhající 

v roce 2017 – dotace z mimo-

rozpočtových zdrojů;

      - Konstatování 

současného stavu kulturního domu 

Šeříková;

      - Činnost Finančního výbo-

ru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

07-09/2017;

      - Činnost Kontrolního výbo-

ru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

07-09/2017

únor 201222 říjen 2017

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Školní rok začal pro studenty 1. 

ročníků SPŠE už na konci srpna 

seznamovacími kurzy Nulák, kte-

ré pořádáme již 24 let. Letos jsme 

odvezli do krásného RZ Poustky 

Žihle 264 nováčků. Účelem Nuláku 

je, aby se studenti seznámili dříve, 

než zasednou v září do školních la-

vic, aby se první školní den těšili na 

nové kamarády. Chceme tak našim 

studentům ulehčit proces adaptace 

na střední školu. 

Co se dá na Nuláku zažít? Program 

seznamovacího kurzu je sestaven 

tak, aby každý student měl šanci 

vyniknout, mohl ostatním ukázat, 

co umí, aby se začlenil do kolekti-

vu, kde není místo pro šikanu. Ce-

lý kurz je propojen tématem osidlo-

vání nového kontinentu a studen-

ti v jednotlivých hrách sbírají bo-

dy pro svoji třídu, která má šanci 

vyhrát letenky na nový kontinent. 

Kromě řady seznamovacích aktivit 

čeká studenty spousta netradičních 

her, sportovní, vědomostní a krea-

tivní soutěže nebo meditační večer 

při svíčkách. Během Nuláku se ze 

studentů stane prima parta, která 

si na Nuláku dokonce vyrobí svůj 

třídní erb. Zpětná vazba opět uká-

zala, že Nulák má smysl, studenti 

se seznámí, částečně ztratí obavy z 

nástupu do nové školy a učitelé ma-

jí šanci rychle své studenty poznat v 

jiném prostředí než ve třídě.

V návaznosti na Nulák jsme pro 

třídy vyšších ročníků, ve kterých 

se proměnil kolektiv z důvodu vol-

by zaměření, připravili na začát-

ku školního roku jednodenní akci 

Fáze. Se studenty jsme vyrazili do 

přírody a na začátek si zahráli ně-

kolik seznamovacích her. Následo-

valy teambuildingové aktivity, při 

kterých si studenti uvědomili, že je 

ve třídě vždy výhodné táhnout za je-

den provaz a vzájemně si pomáhat. 

Vybraní studenti z každé třídy celý 

den natáčeli, fotili a dělali rozhovo-

ry s účastníky Fáze. Z nasbíraného 

materiálu pak vytvořili fi lm, který 

bude promítnut na Filmovém festi-

valu SPŠE.

Studenti tyto teambuildingové ak-

ce mimo školní lavice velice oceňují 

a učitele, kteří vidí šťastné studen-

ty, baví akce organizovat. Vždyť za-

čátek školního roku může být pro 

všechny zábavný!

Lucie Charvátová, 

učitelka

Netradiční začátek školního 
roku s Nulákem a Fází

Sebiho lavička zdobí 
Smetanovy sady i školu

Představujeme vám žáka V. třídy ZŠ a MŠ v Božkově Sebastiena Javor-
ského. Sebastien je velmi nadaný kreslíř  a svými obrázky přispívá i  k vý-
zdobě naší školy. Je autorem ilustrací na   lavičce, která již několik měsí-
ců zdobí exteriér Smetanových sadů, kde jsou instalovány vítězné expo-
náty  benefičního  projektu  Rotary clubu Plzeň Beseda Plzeňské  lavičky 
2017.  Lavička sklidila velký úspěch i u spolužáků a žáků školy. Proto jsme 
se rozhodli oslovit Sebiho a jeho rodiče, zda by stávající lavičku ve vesti-
bulu naší školy také omaloval podobnými komiksovými obrázky. Po prázd-
ninách nás čekala zbrusu nová lavička krásně omalována. Velmi si vážíme 
tohoto počinu a jsme právem pyšní na to, že Sebastien je žákem naší bož-
kovské školy. Přejeme mu hodně úspěchů. 
                                                                                      ZŠ a MŠ Plzeň Božkov

Autor kreseb Sebastien sedí na lavičceAutor kreseb Sebastien sedí na lavičce



Jednání RMO dne 23. 8. 2017

RMO přijala celkem 10 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila se zřízením předkup-

ního práva ve prospěch TJ Božkov 

z. s., k nemovitým věcem (pozemky 

a stavba) v k. ú. Božkov, které bu-

de součástí kupní smlouvy v rám-

ci projektu „Rekonstrukce technic-

kého zázemí na Božkovském ostro-

vě“;

- schválila uzavření smlouvy 

o krátkodobé výpůjčce nebytové-

ho prostoru za účelem výuky ang-

lického jazyka a tanečního krouž-

ku v budově 

89. MŠ, Hab-

rová 8, Plzeň, 

pro školní rok 

2017-2018;

-  schváli -

la  uzavření 

smlouvy o dílo 

na dodavatele 

stavby „Re-

konstrukce 

ul. Ve Viš-

ňovce –  2 . 

etapa, část 1“ s uchazečem SILBA 

s.r.o., Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň, 

IČ: 26397242, s nabídkovou cenou 

3.313.166,00 Kč 

bez DPH, tj. ce-

na 4.008.931,00 

K č  v č e t n ě 

DPH;

- souhlasila 

s  uzavřením 

smlouvy o ná-

jmu nebytové-

ho prostoru v 

budově 21. ZŠ, 

Slovanská alej 

13, Plzeň, za 

účelem provozování školního bu-

fetu se zajištěním prodeje potravin 

a nápojů;

Jednání RMO dne 6. 9. 2017

RMO přija-

la celkem 6 

usnesení,  z 

nichž vybí-

rám:

-  s c h v á l i -

l a  u z av ře n í 

smlouvy o dílo 

na dodavatele 

stavby „Vnit-

roblok Kote-

rovská     69-

79“ s uchaze-

čem Vodohospodářské stavby, spol. 

s r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Tepli-

ce, IČ: 40233308, s nabídkovou ce-

nou 4.581.453,93 Kč bez DPH, tj. cena 

5.543.559,26 Kč včetně DPH;

únor 20122 3říjen 2017

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

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou 
černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novin-
kou, ale u nás se začíná objevovat až v poslední době a 
poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední 
hodiny našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastě-
ji pomocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem, 
který jej pak pomocí čtečky dekóduje a předá Vám tak vět-
ší množství informací, které pak už nemusíte přepisovat 
např. do počítače. 

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

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt, 

jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu 

Komise bezpečnosti a městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily 

bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím 

které můžete 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.

Rodiče, nezapomeňte 
na povinný předškolní rok! 

Odbor školství, mládeže a tělový-

chovy MMP žádá rodiče 5letých dě-

tí (věku 5let dovršily do konce srp-

na), které dosud nenavštěvují ma-

teřskou školu, nebo v květnu toho-

to roku nepřihlásili své 5leté dítě k 

povinnému předškolnímu vzdělává-

ní, aby tak učinili, jinak se vystavu-

jí riziku postihu pro přestupek na 

úseku školství s pokutou až do vý-

še 5000 Kč.

Změna souvisí s novelou školského 

zákona, která od tohoto školního ro-

ku zavedla povinný rok předškolní-

ho vzdělávání. 

Povinné předškolní vzdělávání 

se týká:

- všech dětí, které do konce srpna 

daného roku dosáhnou věku 5let

- jsou státními občany ČR nebo ji-

ného členského státu EU a pobývají 

na území ČR déle než 90 dnů

- dále se povinnost týká i cizinců 

pobývajících v ČR trvale nebo pře-

chodně po dobu delší než 90 dnů

- účastníků řízení o udělení mezi-

národní ochrany.

Nevztahuje se na děti s hlubokým 

mentálním postižením a děti dlouho-

době pobývající v zahraničí.

Povinný předškolní rok lze plnit 

pravidelnou docházkou do mateř-

ské školy, a to souvislou 4hodinovou 

účastí. Dále je možné vzdělávat dítě 

individuálně, přičemž jej může vzdě-

lávat doma rodič nebo dítě může na-

vštěvovat jiné zařízení a do spádové 

mateřské školy přijde pouze na ově-

ření úrovně osvojování očekávaných 

výstupů v jednotlivých oblastech 

podle RVP PV. Povinnost lze splnit 

i vzděláváním v přípravné třídě zá-

kladní školy a ve třídě přípravného 

stupně základní školy speciální nebo 

v zahraniční škole na území ČR. 

Povinný předškolní rok je bezplat-

ný a je plněn v mateřských školách 

zapsaných ve školském rejstříku. Zá-

konní zástupci dětí jsou povinni při-

hlásit dítě k povinnému předškolní-

mu vzdělávání ve spádové mateřské 

škole. Město řeší spádové mateřské 

školy obecně závaznou vyhláškou 

tak, že školské obvody mateřských 

škol jsou shodné s územím čtyř vel-

kých městských obvodů. Území Kři-

mic, Radčic a Malesic je dalším škol-

ským obvodem a následuje společný 

obvod Litic a Lhoty. Černice jsou sou-

částí školského obvodu Plzeň 2.

Pro zápis do mateřské školy je v 

souladu s novelou školského zákona 

rozhodující trvalý pobyt dítěte.  Byd-

liště dítěte se již neposuzuje.  
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Na Božkovském ostrově se uskutečnil 
Den Slovan a hasičská soutěž

O víkendu dne 2. a 3. září se ve sportovně relaxačním areálu Božkovský os-
trov konaly hned dvě akce. Během Dne Slovan se 2. září   na pódiu před-
stavila kapela Brocks, dále Sifon a ve večerních hodinách se rozjela také 
rocková diskotéka.
O den později už areál patřil hasičské soutěži Západočeské hasičské ligy 
„O pohár starosty MO Plzeň 2 – Slovany“.  Celkem se soutěže zúčastnilo 
24 týmů v kategorii muži a 12 týmů v kategorii ženy. Nejlepší časy v kate-
gorii muži měl SDH Kalenice, SDH Horní Kamenice a SDH Vranovice. U žen 
zvítězil SDH Hradec, druhé se umístily ženy z SDH Úněšov a třetí skončil 
SDH Mrtník.

Problematiku parkování řeší 
obvod i architekti ...

dokončení ze str. 1

„Vítězní re:architekti v území na-
vrhli 140 parkovacích stání pro osob-
ní automobily, z toho několik je re-
zervováno pro konkrétní uživatele, 
další parkovací místa pak navrhují 
v Plzenecké ulici. Prezentovaný ná-
vrh zároveň není konečný. Jedná se 
o prvotní výstup z architektonické 
soutěže, který se bude v dalších mě-
sících dopracovávat a mírně upra-
vovat mimo jiné i na základě připo-
mínek obyvatel. Následně proběhne 
další participační beseda architek-
tů s obyvateli,“ říká Jitka Přerov-

ská z Nadace Proměny Karla Ko-

márka, která architektonické sou-

těže vyhlašovala. 

Obvod si nedostatečnou parkova-

cí kapacitu na Slovanech plně uvě-

domuje, chce ji však řešit v širším 

měřítku a koordinovat své návrhy s 

městem, které je kompetentní v té-

to věci rozhodovat. 

Významnější navýšení parkova-

cích kapacit pouze v jednom místě 

by jednak odporovalo požadavkům 

občanů na dopravní zklidnění mís-

ta a vytvoření parkového prostředí 

vhodného i pro další požadované 

funkce, jednak by reálně nepřines-

lo ani navýšení počtu volných ka-

pacit pro rezidenty. Parkovací mís-

ta by v důsledku nesloužila pro re-

zidenty, ale naopak by sem přiláka-

la ještě více automobilů těch, kdo 

do Plzně dojíždějí.

„Jakékoli dobré a efektivní řešení 
nemůže být pouze řešením malého 
vymezeného území, jako je tomu v 
případě Jiráskova náměstí, ale mu-

sí být řešením na území celého měs-
ta nebo minimálně obvodu. Jenom 
tak můžeme zabránit „přelévání“ 
dopravy z jednoho místa do druhé-
ho, z místa právě zrekonstruovaného 
na místo, které na svou rekonstrukci 
teprve čeká, z ulice, která byla právě 
zpoplatněna do vedlejší ulice, která 
ještě zpoplatněna není apod.,“ říká 

místostarosta druhé městské části 

Jan Fluxa. 

Za pravdu mu dávají četné zkuše-

nosti a vědecké studie z jiných čes-

kých i zahraničních měst. Koncepč-

ní řešení zahrnuje například vytvo-

ření nabídky záchytných parkovišť 

s dobrým napojením na MHD pro 

dojíždějící. 

Důležitým krokem je i zpoplatnění 

parkování v ulicích, jehož účelem je 

umožnit především rezidentům par-

kovat za přijatelnou cenu v rozum-

né vzdálenosti od svých domovů. 

Dalším stupněm opatření je pak 

výstavba kapacitních parkovacích 

domů v blízkosti dopravních tepen 

tak, aby více automobilů zbytečně 

nezajíždělo do klidových zón, jakou 

je právě Jiráskovo náměstí.

Rekonstrukce Jiráskova náměstí 

a klášterní zahrady by měla být ho-

tová v roce 2022, může proto jít para-

lelně s některými dalšími opatření-

mi v oblasti dopravy v Plzni.

Dne 23.10.2017 od 17 hodin pro-

běhne v prostorách Masarykovy 

základní školy veřejné projednání 

za účasti veřejnosti, zástupců MO 

Plzeň 2-Slovany a zástupců Nada-

ce Proměny. Bližší informace obča-

né naleznou na 

https://jiraskovonamesti.plzen.eu/

CZ.1.14/3.1.00/11.02186   „Výstavba pěších stezek božkovsko - koterovského rozvoje cestovního ruchu“
CZ.1.14/3.1.00/23.02638 „Greenways-cyklostezka přes Božkovský ostrov“

Soutěž Západočeské hasičské ligy „O pohár starosty MO Plzeň 2 – Slovany“Soutěž Západočeské hasičské ligy „O pohár starosty MO Plzeň 2 – Slovany“

Soutěž Západočeské hasičské ligy „O pohár starosty MO Plzeň 2 – Slovany“Soutěž Západočeské hasičské ligy „O pohár starosty MO Plzeň 2 – Slovany“

Den SlovanDen Slovan

Den SlovanDen Slovan

Občané Slovan si jistě všimli, 

že na parkovišti u bazénu právě 

probíhají stavební práce nut-

né k instalaci závory. 

Umístění závory je plně 

v kompetenci Správy ve-

řejného statku města 

Plzně, úřad městské-

ho obvodu Slovany 

nemohl do tohoto 

rozhodnutí vůbec 

zasahovat.

Další stavební práce  budou pro-

bíhat na Koterovské třídě   v sou-

vislosti se zřízením přechodu 

pro chodce a připojení na místní 

komunikaci. 

Jedná se o  vjezd do podniku 

CHRIST car wash, který má za-

jistit bezpečnost chodců a plynu-

lost dopravního provozu. 

Původně byla plánovaná 

úplná uzavírka této komu-

nikace, ale po intervenci 

zástupců městského ob-

vody Slovany, konkrét-

ně místostarosty Ja-

na Fluxy, bude pro-

voz omezen pouze 

o dvou říjnových 

víkendech. 

Důvodem této in-

tervence bylo mimo jiné to, že mo-

mentálně je uzavřena komunika-

ce pod nádražními mosty, což  by 

značně zkomplikovalo už tak tíži-

vou dopravní situaci. 

Bližší informace o uzavírce na-

jdou občané na webových strán-

kách úřadu MO P2-Slovany. 

Stavební práce 
komplikují dopravu



Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2017 k 31. 6. v tisících Kč
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      v    tis. K�                                v    tis. K�

P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 682 3 031 1 655 Veterinární pé�e 250 77 173

Správní poplatky 1 330 916 414 Komunikace 15 591 7 870 7 721

Poplatek ze ps� 900 700 200 Cestovní ruch 710 62 648

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 768 482 Vodní hospodá�ství 46 6 40

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 641 559 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 12 647 7 115 5 532

Poplatek z dobývání nerost� 2 6 0 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln�ní pokladny 90 143 -53

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 3 276 786 2 490

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 000 0 1 000

Neda�ové 8 231 5 324 2 907 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 5 214 1 683 3 531

Úroky, úhrady z vydobýv.prostoru 1 1 0 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 714 440 2 274

Pokuty všech odbor� 226 93 133 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 641 227 414 Komunální odpad 1 760 823 937

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 233 1 441 792 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 50 1 49

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 14 070 4 216 9 854

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 13 -13 Komunální služby (WC) 438 123 315

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 5 -5 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 130 20 110

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 3 213 1 587 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 137 65 72

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 85 36 49

P�íjmy z prodeje zboží 0 0 0 �erpání ze SF 2 845 1 349 1 496

Odvody MŠ 240 240 0 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 43 579 20 329 23 250

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 0 0 0 Volby, referendum 0 0 0

Ostatní p�íjmy 90 91 -1 Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 1 713 550 1 163

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 3 189 3 189 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 856 885 971

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 114 759 52 530 62 229 Místní zastupitelské orgány 6 958 3 195 3 763

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 101 460 50 354 51 106

Použití vlastních fond� (+) 16 695 4 714 11 981 SOU�ET 115 159 49 774 65 385

  - fond rezerv a rozvoje 13 850 3 365 10 485

  - fond sociální 2 845 1 349 1 496

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -3 396 -2 538 -858

 - p�evody na MMP -1 650 -1 650 0

 - FRR - finan�ní vypo�ádání -30 -30 0

 - fond sociální -1 716 -858 -858 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 15 702 3 527 12 175

SOU�ET 130 861 64 074 66 791 Investi�ní výdaje 15 702 3 527 12 175

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2017 16 102

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2017 130 861 CELKEM výdaje 130 861 53 301 77 560

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2017 114 759 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 10 773

Ing. Miroslav N�mecIng. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Pro�seniory�bude�otev�en�nový�po�íta�ový�kurz�
Zájemci�se�mohou�již�hlásit!�

�
�ÍJEN�2017�–�ÚNOR�2018�

� každé�úterý�13:00�–�14:30�
� v�Centru�robotiky,�Cukrovarská�23,�301�00�Plze��

�

M�stský�obvod�Plze��2�–�Slovany�ve�spolupráci�s�Centrem�robotiky�p�ipravuje�po�íta�ový�kurz�pro�
seniory,�kte�í�jsou�v�po�íta�ové�oblasti�naprostými�za�áte�níky.��

Kurz�je�vhodný�pro�osoby,�které�s�po�íta�em�nemají�zkušenosti�a�cht�jí�se�nau�it�základy�jeho�
ovládání�a�použití.�

Nápl��kurzu:�

� seznámení�s�opera�ním�systémem�Windows�7�

� práce�se�složkami�a�p�enos�na�USB�

� seznámení�s�vypalováním�dat�a�antivirovými�
programy�

� základní�úpravy�obrázk��

� základy�MS�Word,�Excel,�PowerPoint�

� zajímavosti�na�internetu�

� online�nakupování,�telefonování�zdarma�p�es�Skype�

� pr�vodce�Facebookem�

Ú�astníci�budou�seznámeni�s�osobním�nastavením�PC,�se�soubory�a�složkami,�jejich�kopírováním�a�
mazáním,�ukládání�obrázk��a�základy�psaní�v�textovém�programu�(Microsoft�Office).�Dále�si�osvojí�
volání�zdarma�p�es�Skype,�získají�informace�o�sociální�síti�Facebook�atd.�

Maximální�kapacita�kurzu�je�10�osob.�Hodiny�kurzu�budou�probíhat�1x�týdn�.�Délka�jedné�
lekce�je�90�minut.�Další�kurz�se�uskute�ní�v�období�b�ezen�–��erven�2018.��

Zájemci�se�mohou�na�zimní�nebo�jarní�kurz�p�ihlašovat:�

� osobn��na�vrátnici�ÚMO�Plze��2�–�Slovany,�Koterovská�83,�Plze��
� telefonicky�na��ísle�378�031�112�

�
Pro�p�ihlášení�je�nutné�uvést�jméno�a�p�íjmení,�adresu�a�telefonní��íslo.�
Závazné�p�ihlášky�budou�p�ijímány�do�13.10.�2017.�

Po�íta�ový�kurz�bude�p�ihlášeným�senior�m�poskytován�zdarma!�

Již na třetí ročník „ Plzeňské 

senior akademie“ se mohou těšit 

senioři a osoby zdravotně posti-

žené s trvalým bydlištěm na MO 

Plzeň 2-Slovany. 

Víte, jak se ubránit? Víte, jak za-

bezpečit svůj majetek? Víte, jak po-

skytnout první pomoc? Víte, jak ne-

naletět podvodníkovi…? Na všech-

ny tyto otázky a na množství dal-

ších vám pomůže odpovědět „Pl-

zeňská senior akademie“. Tento 

bezpečnostně preventivní projekt 

zaměřený na vzdělávání široké ve-

řejnosti z řad seniorů a osob ZTP  

připravila Městská policie Plzeň ve 

spolupráci s městským obvodem Pl-

zeň 2-Slovany a dalšími spolupracu-

jícími organizacemi. 

Vzdělávací program je tvořen 

celkem deseti přednáškovými blo-

ky (Seznámení s městskou policií, 

Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí 

prodejních akcí, Kriminalistika v 

praxi, Domácí násilí, Bezpečně v 

silniční dopravě, Zvládání mimo-

řádných událostí, Bezpečně v ky-

berprostoru, Problematika odpadů 

na území statutárního města Plzně 

a Základy první pomoci). 

Součástí projektu jsou i exkurze 

na Operačním středisku Městské 

policie Plzeň, Operačním středis-

ku HZS Pk (112), Útulku pro zvířa-

ta v nouzi a Požární stanici Plzeň 

Košutka. 

Projekt se uskuteční v průběhu 

tří měsíců a přednáškové bloky spo-

lu s exkurzemi budou  vždy jeden 

den v týdnu. Na závěr „Plzeňské 

senior akademie“ obdrží každý 

účastník absolventský list, infor-

mační materiály, drobné propagač-

ní předměty i s bezpečnostní téma-

tikou. Tento projekt je pro seniory a 

osoby ZTP zcela bezplatný a podílí 

se na něm i BKB Plzeň, BESIP Pk, 

HZS Pk, ZZS Pk, DDD Plzeň, Čistá 

Plzeň a ČOI inspektorát Plzeňské-

ho a Karlovarského kraje. 

Zahájení programu se uskuteč-

ní 13. února  2018 v 13:00 hodin 

v zastupitelském sále Městské-

ho úřadu Plzeň 2 - Slovany, Ko-

terovská č. 83, Plzeň. 

Přihlášky se přijímají na infor-

macích Úřadu městského obvodu 

Plzeň 2-Slovany, Koterovská č. 83, 

Plzeň, tel: 378 031 112. 

POZOR!

Počet účastníků projektu je 

omezen na 50 osob!

Plzeňská senior akademie
„Vaše bezpečí naše priorita“

Datum�p�ednášky P�edm�t Rozsah�p�ednášky Místo�p�ednášky P�ednášející Datum�exkurze Exkurze Pr�vodce

13.2.2018
Zahájení�SA�MP�Plze��+�
p�edstavení�MP�Plze�

13:00	14:30��hod.�����
1,5�hod.

ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

�str.�Zahut�����������str.�
Hazdrová

24.4.2018
Požární�stanice�Košutka������
13:00	14:30��1,5hod.

str.�Zahut���������
str.�Hazdrová������

20.2.2018 Jak�si�nenechat�ublížit
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001 �str.�Zahut���������

str.�Hazdrová�������

15.5.2018
Opera�ní�st�edisko�HZS�������
13:00	14:30���1,5hod.

str.�Zahut���������
str.�Hazdrová������

27.2.2018
Nebezpe�í�prodejních�

akcí�(šmejdi)
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Hazdrová���������


OI�p.�JUDr.�Valeš�����
22.5.2018

Útulek�pro�opušt�ná�zví�ata��
14:00	16:00���2�hod.

str.�Zahut���������
str.�Hazdrová������

6.3.2018 Kriminalistika�v�praxi
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut����������������
str.�Hazdrová������������� 29.5.2018

Opera�ní�st�edisko�MP�Plze���
13:00	14:30���1,5�hod

str.�Zahut���������
str.�Hazdrová������

13.3.2018 Domácí�násilí
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut����������������
str.�Hazdrová�������������

BKB�Mgr.�Vl�ková���������

20.3.2018
Bezpe�n��v�

kyberprostoru
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
KD�Še�íková

str.�Zahut�������������
str.�Hazdrová���������
DDD�Plze�

27.3.2018
Bezpe�n��v�silni�ní�

doprav�
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
KD�Še�íková

str.�Zahut�������������
str.�Hazdrová���������
p.�Ircing(BESIP)��������

3.4.2018
Zvládání�mimo�ádných�

událostí�(IZS)
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Hazdrová���������

nprap.�Tatí�ková������

10.4.2018 Základy�první�pomoci
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Hazdrová���������

pí.Jílková�ZZS�Pk�

17.4.2018
Problematika�odpad��na�
území�Statutárního�m�sta�

Plzn�

13:00	14:30�hod.�����
1,5�hod.

ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Hazdrová���������
ing.�Baloun

5.6.2018
Slavnostní�ukon�ení�SA�

MP�Plze�
13:00	14:30�hod.�����

1,5�hod.
ÚMO�P2�zasedací�
místnost�001

str.�Zahut�������������
str.�Hazdrová���������

Plán�p�ednášek�"Plze�ské�senior�akademie"�13.2.	5.6.2018�MO�Plze��2



Díky podpoře městského obvodu 

Plzeň 2 - Slovany se 38. mateřská 

škola v Plzni na Slovanech, která 

je pro svůj specifi cký vzhled zná-

má jako Parník,   přes léto převlék-

la do novějšího kabátu. 

Na děti čekal opravený plot, vy-

malovaná třída u Plavčíků nebo 

nový výtvarný ateliér. 

Na malé pasažéry se těšila také 

posádka školky. Kromě učitelek 

působí v mateřince i dvě školní 

asistentky. Ty poskytují potřebnou 

nepedagogickou podporu dětem a 

pomoc učitelkám při individuál-

ním přístupu. Konzultace zajišťu-

je také speciální pedagožka, která 

pracuje ve školce na částečný úva-

zek a věnuje se dětem, jež by moh-

ly být ohroženy školním neúspě-

chem, popřípadě mají nejvíce ob-

tíží zejména v oblasti specifi ckých 

vzdělávacích potřeb.

A protože je třeba myslet i na kva-

litní přípravu na povinnou školní 

docházku, mateřinka dlouhodobě 

spolupracuje s 20. základní ško-

lou v Plzni a nově také se Základ-

ní školou při Fakultní nemocni-

ci Plzeň. 

V obou školách navštíví předško-

láci prvňáčky a paní učitelky zkon-

zultují nejvhodnější přípravu dětí 

na povinnou školní docházku.

 Program školního roku je i letos 

nabitý. Rozhodně nebudou chybět 

sportovní aktivity, které děti to-

lik baví. 

Nadšení a šikovnost dokonce vy-

nesla malým sportovcům z 38. MŠ 

krásné 3. místo na Sportovních 

hrách mateřských škol, a to v kon-

kurenci 25 ostatních školek. 

Kromě dalšího ročníku této pove-

dené akce si zasportují i na Školní 

olympiádě, kterou pro ně pořáda-

jí žáci 20. ZŠ. 

Akcí ale bude mnohem víc. Je-

nom do Vánoc si děti užijí Jablíč-

kový týden, Divadlo ve školce, Hal-

loween, Čertovský den, Mikuláš-

skou nadílku, Slavnostní rozsvě-

cení stromečku na školní zahradě 

nebo Vánoční nadílku.

Na velké dobrodružství, které dě-

ti na letošní okružní plavbě čeká, je 

třeba hodně energie a pohody – na 

podporu stravovacích návyků smě-

řujících ke zdravému životnímu 

stylu proto školka stále pokračuje 

v projektu Neleníme, pěstujeme!, 

který je zde realizován díky Nadač-

nímu fondu Zelený poklad.

Irena Cholinská, 

ředitelka 38. MŠ
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Předplatné na   rok 2018   je v pro-

deji od 2. října, letos nově nejen v 

pokladně předprodeje, ale i on-line. 

Kromě ceny zvýhodněné až o 50 % 

má předplatné řadu výhod: diváci si 

zajistí stálé místo v hledišti, a to i 

na často vyprodané tituly, abonent-

ku lze darovat i půjčit a od loňské-

ho roku platí také jako jízdenka do 

plzeňské MHD, vždy hodinu před a 

hodinu po představení. 

Abonentům nabízí také 20% slevu 

na každoroční operní produkci pod 

širým nebem Noc s operou.

Předplatné lze zakoupit on-line na 

webu divadla www.djkt.eu nebo v 

pokladně předprodeje ve Smetano-

vých sadech 16, zájemci mohou ta-

ké kontaktovat paní Zuzanu Škvoro-

vou na telefonu 378 038 186 nebo na 

emailu zuzana.skvorova@djkt.eu

Předplatné do Divadla 
J. K. Tyla

   
 
 

Uzav�ela partnerskou smlouvu s M�stským obvodem Plze� 2- Slovany a  zajiš�uje    ZDARMA    
 

 
 

                           EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAK� 
                A VOZIDEL S UKON�ENOU ŽIVOTNOSTÍ         
                               -  osobní, užitková,nákladní vozidla, p�ív�sy a náv�sy, moto, traktory a veškeré stroje, 
 
                            V p�ípad� požadavku zajistíme také odtah nepojízdného vozidla do našeho zpracovatelského za�ízení .   
 

                          
Ob�ané mají odtah autovraku ZDARMA. 
 
Majiteli vozidla vystavíme potvrzení o p�evzetí a zneškodn�ní autovraku.Podmínkou pro likvidaci zdarma je dodání   
kompletního vozidla /obsahuje všechny hl. skupiny – motor, p�evodovka, nápravy.... atd./ a jedná se o vozidlo 
kategorie M1, N1  nebo O .  

 
                 

 P�íjem autovrak�:   
                 PO – �T  :    6.30-  15.30 ,  PÁ :  6.30- 14.00 HOD 
                 Areál OSOH a.s. , Slovanská alej 32, Plze� / u kone�né st. tramvaje �. 2-Sv�tovar   
                  
                 Bližší informace:  
                 Tel:  377 482 150  ,  mobilní tel: 724 359 529  - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz 
                  www.osona.cz                        
                  

Slovanský parník opět přivítal malé pasažéry
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Informace pro voliče 

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. 

Do Poslanecké sněmovny, dolní 

komory Parlamentu České repub-

liky, se volí 200 poslanců pomocí 

systému poměrného zastoupení. 

Voličem je státní občan České re-

publiky, který alespoň druhý den 

voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Každému voliči budou dodány nej-

později 3 dny přede dnem voleb 

hlasovací lístky, na obálce bude 

vyznačeno číslo volebního okrs-

ku s adresou volební místnosti. 

Ve dnech voleb může volič obdržet 

hlasovací lístky i ve volební míst-

nosti (seznam volebních místnos-

tí viz. příloha) 

Úprava hlasovacího lístku

V prostoru určeném pro úpra-

vu hlasovacích lístků volič vloží 

do úřední obálky jeden hlasova-

cí lístek té politické strany, poli-

tického hnutí či koalice, pro niž 

se rozhodl hlasovat. Tím volič dá-

vá hlas ve prospěch vybrané poli-

tické strany, politického hnutí ne-

bo koalice, zároveň může volič na 

hlasovacím lístku zakroužková-

ním pořadového čísla nejvýš u 

4 kandidátů uvedených na témže 

hlasovacím lístku vyznačit, kte-

rému z kandidátů dává před-

nost. Jiné písemné úpravy hlaso-

vacího lístku nemají na posuzová-

ní hlasovacího lístku vliv.

Volič, který je přihlášen v ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany a nebu-

de moci volit ve volebním okrs-

ku, v jehož stálém seznamu je 

zapsán (kde má trvalé bydliště), 

může požádat o vydání voličské-

ho průkazu 

• v listinné podobě s úředně ově-

řeným podpisem voliče 

• v elektronické podobě zaslané 

prostřednictvím datové schrán-

ky 

• osobně (ÚMO Plzeň 2 – Slova-

ny, kancelář č. 209 – II. patro)

Prvním dnem, kdy může nejdří-

ve úřad předat voličský průkaz, 

je 5. října 2017. Konec lhůty pro 

doručení písemné žádosti o volič-

ský průkaz je 13. října 2017. Zažá-

dat osobně je možné do 18. října 

2017 do 16:00 hod. 

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

2001 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

2002 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 

2003 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 

2004 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 Církevní gymnázium
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34 Mikulášské nám. 15
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22

2005 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 Církevní gymnázium
Koterovská 55-61, 52-72 Mikulášské nám. 15

2006 Plzenecká 37-59, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58

území volebního okrsku

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 20. �íjna 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin. 

 a v sobotu dne 21. �íjna 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
 

2. Místem konání voleb v obvodu Plze� 2-Slovany  ve volebních okrscích �. 2001-2034  jsou  
místnosti pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu: 

 
 

 
Po�. �. VO 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.  
4. 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. 
5. Voli�i budou dodány nejpozd�ji 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 

m�že voli� obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
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 25. zá�í 2017  
 

Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.             
starosta MO Plze� 2 - Slovany 

Změna volební místnosti pro okrsek 2032

U okrsku č. 2032 došlo ke změně volební místnosti. Při posled-

ních volbách se nacházela volební místnost v budově autosalonu 

Dajbych, Na Výsluní 33. Nově bude volební místnost v klubu 

U Motorkáře, Nepomucká 119, vchod z ulice Pod Bručnou 1. 

Územní vymezení volebního okrsku č. 2032 je upřesněno v ozná-

mení o době a místě konání voleb.  

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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VO volební místnost 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

2007 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

2008 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.

2009 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, E371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Kv�tná 1-47, 2-44

2010 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
�ástkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15

2011 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

2012 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

2013 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 Myslivecký spolek
Rychta�íkova 4-12 Plze�-sever

2014 Slovanská 107-119 Ruská 16
Sudova 9-15
Suvorovova 16-40
U Bachma�e 1-9, 2-14
Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103 Radnice MO 

2015 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

2016 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

2017 Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lom� 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101

2018 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

2019 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

2020 Krej�íkova 8-12 20. základní škola
Sladová Brojova 13
Spojovací  3-9, 16-24
Francouzská t�. 3-15, 29-39

2021 Krej�íkova 1-7, 2-6 20. základní škola
nám. Gen. Píky 27 Brojova 13
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16

2022 Francouzská t�. 17-27, 41-65 20. základní škola
Slovanská alej 29, 31,33,33A Brojova 13
�ástkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9

2023 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

2024 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

2025 Slovanská alej 13-25 Slovanská alej 13
U Školky 3-13
Kyjevská 106a, 106b
nám. M. Horákové 3-7, 2-6 21. základní škola

2026 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
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PARLAMENTNÍ

VOLBY 2017

VO volební místnost území volebního okrsku
Chválenická 16-42
Nepomucká 21-41, 2-18
U Pumpy 6-12, 5-11 25. základní škola

2027 U Školky 2-6 Chválenická 17
Za Vodárnou 2-12, 3-7, 9-11, 7A,  9A
Zelenohorská 2-12
Barákova 33-85, 32-80
Cukrá�ská
Je�ná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164

2028 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
Božkovské nám.
Buksická
Dubnická 
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

2029 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

2030 Nepomucká 46-78 Hasi�ská zbrojnice 
Osadník� Hradišt� 
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

2031 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�

2032 Na Líše
Na Mezi Klub U Motorká�e
Na Výsluní Nepomucká 108
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201 vchod z ul. Pod Bru�nou
Nová
Ovesná
P�nkavova
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomn�nková
Pšeni�ná
Spole�ná
Šafránová
U P�ivad��e
U Se�adišt�
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32
B�idlicová
�edi�ová
chata E55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na B�ehu
Na Dílcích
Na Ha�kách
Na Hrad�anech Hasi�ská zbrojnice
Na Lipce Koterov

2033 Na Nivách Koterovská náves 15
Nade Vsí
Pastý�ská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U V�elníku
V Závrtku
Žulová
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi �ekami
Na Pr�tahu

2034 nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní d�m
Skladová Še�íková 13
Slovanská alej 2-28, 2A
Še�íková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21



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

• „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-

říkové ulici;

• blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let 

věku a více;

• slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, smaragdové, diamanto-

vé, 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 2017 se budou konat 

ve dnech 25.10. a 29.11. 2017 od 16 do 19 hodin.  

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá ve spolupráci s Komi-

sí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro ob-

čany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé spole-

čenské akce a obřady:

 

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich život-

ního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit 

níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, 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 předsti-

hem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občan-

ský průkaz  a oddací list manželů. 
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V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, 

lze se na tento slavnostní  obřad přihlásit osobně na odboru sociál-

ním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit ní-

že otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 

83, 307 53 Plzeň. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2017: 

21.11. 2017

Podpis rodiče

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dne 13.08.2017 oslavila 100. narozeniny paní Ludmila Šloufová. K tomuto 
významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, 
štěstí a pohody popřál Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 – 
Slovany, a zástupci odboru sociálního.

Městský obvod Plzeň 2 - Slova-

ny  zve občany na křest knihy 

autorů Tomáše Bernardta, 

Petra Mazného a Pet-

ra Flachse nazvané  

„Městský obvod PL-

ZEŇ 2 Slovany“, kte-

rý se uskuteční 15. lis-

topadu od 16:00 hodin 

v jednacím sále slovan-

ské radnice.

Obrazovou knihu vydává Starý 

most s.r.o., Plzeň a na jejím vy-

dání spolupracoval nejen úřad 

městského obvodu, ale mnoho 

našich občanů, kteří poskytli his-

torické fotografi e.  Zkrátka ne-

přijdou ani ti nejmenší. Pro ně 

představíme a dodatečně pokřtí-

me knihu Milana Nyklese „Vod-

nické pohádky“, kterou ilustrova-

la Marie Lacigová a vydala RLA 

Stallion s.r.o.

Ing. Zdeněk Červený,

vedoucí kanceláře tajemníka

Kniha – vhodný dárek pod stromeček 



Základní a Mateřská škola v Bož-

kově  spolu s TJ Božkov  pořádají 

dne 21. října 2017 již tradiční  Dý-

ňové  odpoledne, které se uskuteč-

ní v Božkově na ostrově od 14,oo ho-

din.  Dýni na vydlabání lze zakou-

pit na místě.  Zveme všechny zájem-

ce a těšíme se na společně strávené 

odpoledne.

Další zajímavou akcí, na kterou 

zvou opět Základní a mateřská ško-

la v Božkově spolu s TJ Božkov, je 

již tradiční  školní vánoční jarmark  

dne 2. prosince 2O17.

Uskuteční se  v Božkově na ostro-

vě od 14,OO hodin.
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Službu nově zajišťuje společnost Čistá Plzeň s.r.o.  (www.cistaplzen.cz) 

Veřejné osvětlení přebírají 
dopravní podniky, k hlášení 
poruch slouží nové číslo

Plzeňské městské dopravní podni-

ky se od 1. září 2017 stávají novým 

smluvním provozovatelem sousta-

vy veřejného osvětlení v Plzni. Na-

hradí tak v této činnosti stávajícího 

provozovatele veřejného osvětlení, 

společnost Osvětlení s. r. o. 

Úkolem nového provozovatele bu-

de nadále zajišťovat údržbu a pro-

voz veřejného osvětlení ve všech 

městských obvodech statutárního 

města Plzně. V souvislosti se změ-

nou provozovatele se mění telefon-

ní číslo, kam mohou lidé hlásit po-

ruchy a havárie na zařízení veřej-

ného osvětlení. Od 1. září je nutné 

k nahlášení poruch použít nové 

číslo dispečinku Plzeňských měst-

ských dopravních podniků, a sice 

377 225 196.

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ 
VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ

(na každém stanovišti dva kontejnery - 
jeden na objemný a komunální odpad, 

druhý na biologicky rozložitelný)

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru �. 1 Hodina p�istavení

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 09:00 – 10:00 hod.

Sporná (Plze�ská cesta) 10:10 – 11:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 11:20 – 12:20 hod.

Hluboká (u potravin) 13:20 – 14:20 hod.

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 14:30 – 15:30 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 15:40 – 16:40 hod.

Pod Chalupami (Koterov) 16:50 – 17:50 hod.

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.

Konání sběrných dnů objemný odpad + bioodpad v roce 2017

Termín svozů: NEDĚLE  29. října

Termín svozů: NEDĚLE  5. listopadu

Konání sběrného dne na posekanou trávu v roce 2017

Termín svozů: NEDĚLE  22. října

Poslední dobou se v našem obvodu zvy-

šuje počet poškozených stromů z nedba-

losti a bezohlednosti. Pro příklad nemu-

síme chodit daleko – několik stromů zni-

čil možná pes s nezodpovědným majite-

lem či vandal přímo před Úřadem měst-

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ale i v 

jiných částech dochází k poškození stro-

mů, např. neodborným, poškozujícím a 

nepovoleným řezem dřevin, urážením 

větví stromů vysokými auty a vjíždě-

ním do zeleně. 

Zničené stromy musí být ošetřeny ne-

bo nahrazeny, protože v místech poško-

zení dochází k průniku infekce do dřeva, 

stromy jsou pak v místě neperspektivní, 

zhoršený zdravotní stav může způsobit 

nebezpečí pro ostatní – ať už pádem vět-

ve nebo zlomením stromu. Náklady na 

výměnu stromu jsou vysoké, proto-

že strom potřebuje v prvních letech 

života velkou péči, která je nákladná 

obzvlášť v době, kdy přibývá suchých 

dní a slunečního úpalu. Přitom pení-

ze by mohly být investovány do no-

vých, perspektivních výsadeb. Pro-

to apelujeme na lidi, kterým na ze-

leni záleží, aby stejně jako my dáva-

li pozor na to, co se v jejich okolí dě-

je a snažili se předejít dalším poško-

zením stromů, případně aby informo-

vali městskou policii nebo odbor ži-

votního prostředí o zjištěných poško-

zeních. Za účast na pomoci při zajiš-

ťování pěkného veřejného prostoru 

předem děkujeme. 

Za OŽP Nina Myslíková

Stop bezohlednému poškozování stromů Dýňové odpoledne 
a vánoční jarmark  

Ve Chvojkových lomech hrály Big boy band a Isara

V rámci cyklu koncertů „Folkpark“ se ve Chvojkových lomech uskutečnily během léta dva koncerty, během kterých si 
občané mohli  zpříjemnit chvíle strávené v parku Chvojkovy lomy. Kapela Big Boy band zahrála dne 31. července a ka-
pela Isara pak 4. září.                                                                     Foto: Marcela Šourková, kapela Big boy band 

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.
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Statutární m�sto Plze� – M�stská policie 

Hledá budoucí strážníky 

Kontaktní osoby

Mgr. Luboš Berka                                                                            Bc. Jana �erná. MBA 
tel. 378 036 936                                                                    tel. 378 036 904 
e-mail: berkal@plzen.eu                                                                   e-mail: cernaja@plzen.eu 

Zahájení náboru – zá�í/�íjen 2017, nástup do pracovního pom�ru – listopad 2017

Podrobné informace k náboru také naleznete na www.mpplzen.cz/nabor 

� TRESTNÍ�BEZÚHONNOST,�SPOLEHLIVOST�
� �ESKÉ�STÁTNÍ�OB�ANSTVÍ�
� NEJNIŽŠÍ�V�KOVÁ�HRANICE�21�LET�
� VZD�LÁNÍ�–�ST�EDOŠKOLSKÉ,�ZAKON�ENÉ�MATURITNÍ�ZKOUŠKOU�
� T�LESNÁ,�ZDRAVOTNÍ�A�DUŠEVNÍ�ZP�SOBILOST�

Nabízíme 
� ZAJÍMAVÉ�PROFESNÍ�UPLATN�NÍ�ZA�ODPOVÍDAJÍCÍ�FINAN�NÍ�OHODNOCENÍ�

� MOŽNOST�KARIÉRNÍHO�R�STU�
� MOŽNOST�ZÍSKÁNÍ�M�STSKÉHO�BYTU�

� NÁBOROVÝ�P�ÍSP�VEK�VYPLÁCENÝ�VŽDY�M�SÍ�N��VE�VÝŠI�1�000�K��PO�DOBU�2�LET�
� PRAVIDELNÝ�M�SÍ�NÍ�P�ÍJEM�
� DOVOLENOU�V�DÉLCE�5�TÝDN��

� VOLNO�NAD�LIMIT��ÁDNÉ�DOVOLENÉ�
� P�ÍSP�VEK�NA�VÁNOCE�
� P�ÍSP�VEK�NA�DOVOLENOU�

� MOŽNOST�UZAV�ENÍ�VÝHODNÉHO�ÚRAZOVÉHO�POJIŠT�NÍ�
� STRAVENKY�V�HODNOT��100�K��
� P�ÍSP�VEK�NA�PENZIJNÍ�P�IPOJIŠT�NÍ�
� P�ÍSP�VEK�NA�JAZYKOVÉ�KURZY�

� V�CNÉ�A�FINAN�NÍ�DARY�P�I�ŽIVOTNÍM�A�PRACOVNÍM�JUBILEU�
 

S nástupem podzimu, v případě 

zhoršení počasí, zahajují tepláren-

ské společnosti dodávku tepla do 

připojených objektů. Pravidla pro 

vytápění a dodávku teplé vody sta-

novuje vyhláška Ministerstva prů-

myslu a obchodu č. 194/2007 Sb. (kte-

rá určuje pravidla pro vytápění a 

dodávku teplé vody, měrné ukaza-

tele spotřeby tepelné energie pro 

vytápění a pro přípravu teplé vo-

dy a požadavky na vybavení vnitř-

ních tepelných zařízení budov pří-

stroji regulujícími a registrujícími 

dodávku tepelné energie). 

Otopné období začíná podle vy-

hlášky 1. září a končí 31. května 

následujícího roku. Dodávka tepel-

né energie se zahájí v otopném ob-

dobí, když průměrná denní teplota 

venkovního vzduchu v příslušném 

místě nebo lokalitě poklesne pod 

+13 °C ve dvou dnech po sobě násle-

dujících a podle vývoje počasí nelze 

očekávat zvýšení této teploty nad + 

13 °C pro následující den. Průměrná 

denní teplota venkovního vzduchu 

se stanovuje ze čtyř hodnot. Měří se 

ve stínu s vyloučením vlivu sálání 

okolních ploch v 7, ve 14 a v 21 ho-

din, přičemž teplota měřená ve 21:00 

se počítá dvakrát. Obdobná pravidla 

platí, i když se oteplí. Vytápění se 

omezí nebo přeruší v otopném ob-

dobí tehdy, jestliže průměrná den-

ní teplota venkovního vzduchu v 

příslušném místě nebo lokalitě vy-

stoupí nad +13 st. C ve dvou dnech 

po sobě následujících a podle vývo-

je počasí nelze očekávat pokles této 

teploty pro následující den. Omeze-

ní vytápění se provádí tak, aby by-

ly dodrženy požadavky jejich teplot-

ního útlumu zajišťujícího tepelnou 

stabilitu místnosti. Při následném 

poklesu průměrné denní teploty 

venkovního vzduchu pod +13 st. C 

se vytápění obnoví.

Závěrem zmiňme odvzdušnění to-

pení, které je nezbytnou součástí pé-

če o topný systém a předpokladem 

pro dobře a efektivně fungující to-

pení. Odvzdušnění je vhodné prová-

dět pravidelně vždy na začátku top-

né sezony a v případech, kdy někte-

rý z radiátorů netopí celý.

 

Za Plzeňský servis s.r.o.
Ing. Michaela Emingerová

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
tel.: 377 241 640, 377 457 435 

e-mail: castkova@plzenskyservis.cz

Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.Poradna správce nemovitostí Plzeňský servis s.r.o.

Topná sezóna
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V Koterově se v srpnu promítalo 

již čtvrtým rokem a program byl i 

letos pestrý. Při slavnostním zahá-

jení předvedla svou ohnivou show 

tradičně skupina Hellfi re a poté se 

promítal fi lm Dítě Bridget Joneso-

vé. Druhý promítací den byl v na-

bídce fi lm Anděl Páně 2 a během 

předprogramu vystoupil talento-

vaný zpěvák z Divadla J. K. Tyla 

Martin Hucl. 

Tento den byl z hlediska návštěv-

nosti kina rekordní, dorazilo cel-

kem 240 diváků. Návštěvníci měli 

dále možnost zhlédnout fi lmy De-

adpool, Orel Eddie, Rande naslepo, 

Bezva ženská na krku nebo Kings-

man: Tajná služba. Program mi-

mo jiné zpestřila také kapela Aha-

sver´s, která zahrála 11. srpna.

Děkujeme návštěvníkům za pří-

zeň a těšíme se na příští ročník!

Již patnáctý ročník tradičního Adventního zpí-

vání na Slovanech se blíží a zájemci o vystoupe-

ní už mohou  zasílat přihlášky. Stejně jako v mi-

nulém ročníku si pěvecké soubory mohou vybrat, 

zda chtějí účinkovat u rozsvíceného vánočního 

stromu u slovanské radnice, v kostele Panny Ma-

rie Růžencové na Jiráskově náměstí nebo během 

Vánočního charitativního trhu v Koterově dne 

17. prosince. Podrobný rozpis si můžete prohléd-

nout na přihlášce.

Zájemci, kteří by rádi vystoupili na jedné či více 

z našich akcí, mohou vyplněnou přihlášku poslat 

na adresu honzikovaiv@plzen.eu. 

Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 11. 2017.

Adventní zpívání a Vánoční charitativní trh v Koterově

„Obnova historické části obce Plzeň-Koterov 
za účelem zachování kulturního a historického 
dědictví a rozšíření cestovního ruchu.“
CZ.1.14/3.2.00/05.01590 

Datum Hodina  Soubor Vedoucí Kontakt 
(telefon) 

Po�et 
ú�inkujících  

16:30     Po 4.12. 

Radnice 17:00     

16:00     St 6.12. 

Kostel 16:30     

16:30     Po 11.12. 

Radnice 17:00     

17:30     St 13.12. 

Radnice 

Zpívání s �Ro 
18:00     

16:00     Po 18.12. 

Kostel 16:30     

16:30     

17:00    

St 20.12. 

Radnice 

     

Hodina Soubor Vedoucí Kontakt 
(telefon,  
e-mail) 

Po�et 
ú�inkujících  

14:00     

14:30     

15:00     

15:30     

16:00     

16:30     

17:00     

17:30     

 
P�ihláška na vystoupení p�i Váno�ních charitativních trzích v Koterov� v ned�li 17.12. 2017 

P�ihláška k 15. Adventnímu zpívání 2017 

Letní kino navštívil rekordní počet návštěvníků
Ohnivá show skupiny Hellfire



Ve druhém týdnu v září připravi-

la 13. ZŠ Plzeň pro své šesté třídy 

třídenní adaptační kurz, který pro-

bíhal v Plzni na Ranči Šídlovák a 

v Environmentálním centru Krsy.  

Aby se mohli zúčastnit všichni žá-

ci, škola zkusila novinku – adaptač-

ní kurz v příměstské formě bez pře-

nocování a využila fi nanční podpo-

ry Magistrátu města Plzně z dota-

ce na podporu primární prevence 

rizikového chování.

První den se uskutečnil na Ran-

či Šídlovák. Zde proběhl výukový 

program zdravovědy, který vedli 

studenti Fakulty zdravotnických 

studií ze ZČU v Plzni. Aktivity by-

ly zaměřeny na teorii i praxi. Žáci 

si mohli ve skupinkách vyzkoušet 

ošetření různých zranění, ale i re-

suscitaci. Zbytek programu první-

ho dne byl věnován přírodovědné a 

tvůrčí činnosti – určování stromů 

podle listů a kůry a poté práci s tě-

mito přírodninami. Každá skupina 

soutěžila o nejzajímavějšího mas-

kota „Adapťáčka“ vytvořeného po-

mocí frotáže, kterému vymýšleli co 

nejvýstižnější jméno.

Na druhý den byly plánované 

sportovní aktivity a program za-

měřený na prevenci sociálně pa-

tologických jevů. Jednalo se o po-

řad „Vítej na palubě“ a „Rozum v 

zastoupení“.  Vzhledem k nepříz-

ni počasí byly sportovní aktivity 

odloženy a nahrazeny návštěvou 

Dětského světa Lvíček, kde si žáci 

pohybu užili dosyta.

Třetí den jsme se vydali na exkur-

zi do Krs, do tamního Environmen-

tálního centra, kde se žáci interak-

tivní a zábavnou formou seznámili 

s problematikou složitých vztahů 

člověka a životního prostředí. 

Každý si mohl utvořit svůj vlast-

ní názor na různé problematiky 

každodenního života v celé jeho 

šíři. Šesťáci si zde prohlédli expo-

zici týkající se existence člověka 

na této planetě, poučili se o jeho 

místě v přírodě, složitých vztazích 

ekosystémů, o technologii v oblas-

ti alternativních zdrojů energie či 

informační a komunikační tech-

nologii. 

Po návratu do školy už jen zbýva-

lo vyhlášení výsledků soutěží, kte-

ré probíhaly během celého kurzu, 

předání drobných odměn a závě-

rečné zhodnocení. Adaptační kurz 

splnil svůj cíl, došlo ke stmelení ko-

lektivu obou tříd a my třídní uči-

telky věříme ve šťastný start žáků 

na druhém stupni.

D. Schambergerová 

a A. Vraštilová – 

třídní učitelky 6. tříd 13. ZŠ Plzeň

Školní pozemek se sportovním 

hřištěm, který náleží ZŠ a MŠ Pl-

zeň – Božkov, by se mohl v blízké 

budoucnosti stát inspirací pro dal-

ší obdobná místa, která poskytují 

odpočinek a zároveň jdou ruku v 

ruce novým trendům pro lepší za-

cházení s našimi přírodními zdro-

ji, jako je například voda. Jedním z 

cílů školy a   pedagogického sboru 

je poskytnout dětem příjemné, kom-

fortní  prostředí  pro aktivní odpoči-

nek, hry a zábavu. Zároveň  by zde 

škola chtěla vybudovat zelenou zó-

nu, kde se děti setkávají  a společ-

ně  se učí zacházet  právě se zmiňo-

vanými přírodními 

zdroji – dešťovkou 

a půdou, ze kterých 

lze společně něco 

vypěstovat.

S revitalizací po-

zemku nám fi nanč-

ně již pomáhá Nadační fond Zelený 

poklad, podporu nám vyslovili i zá-

stupci obvodu Plzně 2 Slovany. Veli-

ce si vážíme této podpory a společně 

doufáme, že se nám dílo podaří.

Za školu -  ředitelka

 základní školy 

Mgr. Hana Stýblová

únor 20122 15říjen 2017

Adaptační kurz začal na Ranči Šídlovák

Nadační fond Zelený poklad pomáhá

Prostory provozovatelům
kroužků formou výpůjčky

V uplynulém období se obvod spo-

lečně s ředitelkami mateřských škol 

89. MŠ Habrová a 23. MŠ Topolová 

zabýval otázkou, jakým způsobem 

budou na půdě školek provozová-

ny zájmové kroužky, které zajišťu-

jí soukromé subjekty. Běžný pro-

nájem prostor přitom nepřicházel 

v úvahu, neboť ve zmíněných dvou 

mateřských školách v současné 

době nelze provozovat ekonomic-

kou činnost.

U 89. a 23. MŠ bylo při zateplení 

budov využito dotační podpory z 

Operačního programu životního 

prostředí, díky němuž DPH propla-

til stát. DPH  bylo státem proplace-

no za podmínky, že po dobu udrži-

telnosti projektu (minimálně 5 let) 

od kolaudace zateplení nebude v 

mateřské škole provozována eko-

nomická činnost. To znamená, že 

není možno uzavřít žádnou nájem-

ní smlouvu na pronájem učebny za 

účelem výuky anglického jazyka, 

keramiky, hudební výchovy a ji-

ných kroužků. Doba udržitelnosti 

projektu u 89. MŠ trvá do 30. 6. 2018 

a u 23. MŠ do 19. 8. 2020.

Navzdory tomu rodiče dětí o pro-

vozování zájmových kroužků v bu-

dovách mateřských škol projevili 

zájem, a proto bylo nutné zvážit al-

ternativní řešení. Po konzultaci MO 

Plzeň 2 – Slovany s fi nančním odbo-

rem MMP bylo dojednáno, že bude 

pronájem v 89. a 23. MŠ řešen for-

mou výpůjčky, tzn. že učebna bu-

de poskytnuta pro výuku zdarma. 

Zájmové kroužky tak mohou bez 

problémů fungovat, což většina ro-

dičů ocení.

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 
rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

QQR kódy do
   1/16 sstrany      (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 sstrany      (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

                 ¼  sstrany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 

                 ½  sstrany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 

                celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Nabídka kroužk� ve školním roce 2017/2018 
St�edisko�volného��asu�Radovánek�
Pallova�52/19,�Východní�p�edm�stí,�301�00�Plze�,�www.radovanek.cz�

Název �innosti V�k od V�k do Termín konání 
Keramika - žáci  8  18 ÚT 15:00-17:00 
Keramika - dosp�lí  18 +  ST 17:00-19:00 
Kytary za�áte�níci I  9  18 �T 16:00-17:00 
Kytary za�áte�níci II  9  18 �T 17:00-18:00 
Kytary st�edn� pokro�ilí   9  18 �T 18:00-19:00 
Jaguars Cheerleaders - minies ST  3  6 ST 17:00-18:30 
Jaguars Cheerleaders - minies PÁ  3  6 PÁ 17:30-19:30 
Jaguars Cheerleaders - peewees ST  6  11 ST 17:00-19:00 
Jaguars Cheerleaders - peewees PÁ  6  11 PÁ 17:30-19:30 
Jaguars Cheerleaders - junior ÚT  11  15 ÚT 18:00-20:00 
Jaguars Cheerleaders - junior �T  11  15 �T 17:00-18:30 
Jaguars Cheerleaders - senior ÚT  15  30 ÚT 18:00-20:00 
Jaguars Cheerleaders - senior �T  15  30 �T 17:00-18:30 
Kolob�žkování  9  18 �T 15:30-17:00 
Deskohraní  6  15 �T 14:00-15:00 
Mladý gurmán  9  19 ÚT 16:00-18:00 
Chovatel PO  6  15 PO 16:00-17:30 
Chovatel ÚT  6  15 ÚT 15:30-17:00 
Chovatel �T  6  15 �T 16:00-17:30 
Rybá�i za�áte�níci  9  18 PO 17:00-18:00 
Rybá�i pokro�ilí  9  18 PO 18:00-19:00 
Kreativ  3  6 ST 15:00-16:30 
Jóga pro dosp�lé  15 + ÚT 16:30-17:30 
Organiza�ní klub  12  18 PÁ 16:00-17:30 
Pohybové hry  3  6 PO 15:00-16:00 
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Křížky a vetřelci mapují drobné umění v Plzni
Při procházce po Slovanech si 

můžete všimnout řady zajíma-

vých domů s ozdobnými prvky 

či uměleckými díly. Ta nachá-

zíme i ve veřejném prostoru a 

dotvářejí tak celý pohled na 

městský obvod.

Projekt Křížky a vetřelci se 

snaží mapovat drobné umě-

ní v Plzni a nejinak je tomu i 

na Slovanech. Co zde nalezne-

me? Pokud nahlédneme do ma-

py, kterou naleznete na adrese 

http://krizkyavetrelci.plz-

ne.cz/, objevíte 174 děl, která 

se na území městského obvo-

du nacházejí. Nejčastěji jsou 

zastoupeny sakrální památky 

(31), díla vzniklá po roce 1989 

(30), pamětní desky (22) či umě-

ní z doby normalizace (21).

Za zmínku určitě stojí i do-

movní znamení, která lidé vní-

mají jako motivy nad vchody 

do domů. Historicky sloužila 

k označování domů ještě v do-

bě, než byla u nás zavedena čís-

la popisná. Stalo se tak za Ma-

rie Terezie v roce 1770. Kromě 

historických domovních zna-

mení, která lze převážně na-

lézt v centru města, je nejví-

ce novodobých znamení  prá-

vě na Slovanech. Kde? Na Ko-

terovské nedaleko radnice, v 

Blatenské ulici či třeba v Kos-

telní. Bohužel ne všechna se 

dochovala.

S velkým počtem děl se na 

Slovanech setkáte v Chvojko-

vých lomech. Dominantou par-

ku je velký keramický maják z 

roku 1996, je zde řada novodo-

bých dřevěných plastik, památ-

ník bigbítu a nejnověji přiby-

vší plastika pro zavěšování tzv. 

zámků lásky.

Nedaleký bazén na Slovanech 

pak obsahuje hned několik děl 

z 80. let. U vstupu vás přivítá 

socha plavce, v prostoru velké-

ho bazénu si pak nelze nevšim-

nout velké kachlíkové stěny s 

květinovým motivem. 

Slovany jsou také unikátní 

velkým množstvím umělecky 

ztvárněných dětských prolé-

začek, které nalezneme na ví-

ce než deseti místech.

V Informačním centru měs-

ta Plzeň na Náměstí Republi-

ky jsou volně dostupné tiště-

né mapy normalizačního umě-

ní (60. - 80. léta), sakrálních pa-

mátek a pomníků a pamětních 

desek pro celou Plzeň.

Text: Pavel Cvrček

Mapa: Aleš Hejna
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