
Projektový záměr na obnovu Ji-

ráskova náměstí a Klášterní za-

hrady získal v roce 2015 grant od 

Nadace Proměny Karla Komár-

ka, kde uspěl v konkurenci 33 

měst v České republice. Idea ob-

novy prostoru se setkala s klad-

ným ohlasem veřejnosti. Samot-

ní občané dostali hned na začát-

ku přípravy   příležitost vyjádřit 

svůj názor. 

Své představy mohli lidé sdělit 

prostřednictvím dotazníkového še-

tření na počátku roku 2015. Obča-

né se z velké části shodli. Vyplněné 

dotazníky ukázaly, že by Jiráskovo 

náměstí a Klášterní zahradu chtěli 

využívat zejména k odpočinku, po-

sezení a relaxaci. Na otázku, jakým 

způsobem by nejraději na Jiráskově 

náměstí a v Klášterní zahradě trá-

vili svůj čas a co by zde nemělo chy-

bět, nejčastěji odpovídali, že si pře-

jí místo osázet zelení a květinami a 

doplnit jej dostatečným počtem la-

viček. Chybět by neměly dětské prv-

ky a občerstvení.

„K získání co nejpřesnější předsta-
vy o novém pojetí Jiráskova náměs-
tí a Klášterní zahrady jsme uspořá-
dali besedu, kde se setkali partne-
ři projektu s místními občany, kteří 
společně zhodnotili klady a zápory 
současného stavu. Postřehy, nápa-
dy, přání a požadavky obyvatel by-
ly v různé míře následně zapracová-

ny do projektového záměru,” uvedl 

starosta MO Plzeň 2 –Slovany Lu-

mír Aschenbrenner.

První dvě besedy s místními oby-

vateli se uskutečnily na začátku 

roku 2015. V další fázi se partneři 

projektu setkali i s podnikateli, fi r-

mami, neziskovými organizacemi 

a stakeholdery.  Během besed byly 

defi novány primární cíle obnovy, na 

což v roce 2016 navázalo vyhlášení 

architektonické soutěže.

pokračování na str. 2
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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU
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j Ragbynašlo svémísto
naBožkovskémostrově

– str. 8

Slovo úvodem 
 Řádky, které nyní čtete, jsem psal v půlce srp-

na tohoto roku. Roku, tak zvaně „osmičkového“, 

neboť si v něm připomínáme smutné výročí ob-

sazení tehdejšího Československa „spřátelený-

mi“ vojsky Varšavské smlouvy. Jejich pobyt byl 

původně „na dobu dočasnou“, v pozdějších le-

tech překvalifi kován spíše „na věčné časy a nikdy jinak“. Tak dlou-

ho jsme měli vydržet v bratrském objetí s tehdejším Sovětským sva-

zem. Věčné časy naštěstí skončily po Listopadu 1989.                                                         

   Psal jsem je jen necelou hodinu před pohřbem Patrika Štěpán-

ka, který spolu se dvěma svými kolegy Martinem Marcinem a Ka-

milem Benešem zahynul po sebevražedném útoku teroristy v Af-

ghánistánu, kde plnil svoje úkoly při misi NATO. Patrik Štěpánek 

byl žákem ZŠ v Božkově (více na str. 4).

   Ve svých sloupcích či úvahách, které můžete již léta pravidelně 

nalézt na úvodní straně našeho Slovanského Zpravodaje, se vždy 

snažím podávat pozitivní informace. Tentokráte učiním výjimku. 

Dovolil bych si vás takto na dálku přes tyto řádky poprosit o mi-

nutu ticha za oběti srpnové invaze 1968 i za naše tři padlé hrdinné 

vojáky v Afghánistánu. Čest jejich památce. Děkuji.

Lumír Aschenbrenner starosta,

 MO Plzeň 2 - Slovany

XXVI. ročník
číslo 4
září 2018

Obnova Jiráskova náměstí 
pokračuje v součinnosti 
s veřejností

 Jak parkovat a platit  u bazénu  Jak parkovat a platit  u bazénu 
 na Slovanech ?    na Slovanech ?   

V zajištění „zelené klimatizace“ V zajištění „zelené klimatizace“ 
je budoucnost   je budoucnost   

 Oznámení o konání voleb  Oznámení o konání voleb 
 v obvodu Slovany   v obvodu Slovany  

 Slovany zachraňují stromy   Slovany zachraňují stromy  
 před suchem     před suchem    

j

- str. 4 - str. 7 - str. 7 - str. 8

Na jaře letošního roku jistě neu-

šly pozornosti občanů  práce, které 

probíhaly na ploše zeleně mezi Ko-

terovskou ulicí a bytovými domy od 

ulice Částkova k bazénu. 

Po vykácení stromů a odstranění 

pařezů byly vysazeny stromy no-

vé, poté došlo ke srovnání terénu a 

I. etapa akce „Úprava zeleně na ná-

městí Generála Píky“ byla zakon-

čena  bezpečnostním řezem javorů 

v aleji, která zůstala zachována  po 

okraji plochy směrem k domům. 

Na podzim letošního roku bychom 

rádi celou úpravu dokončili reali-

zací II. etapy,   která bude zahrno-

vat založení 420 m2 záhonů pro vý-

sadbu 848 ks keřů (kvetoucí keře 

včetně růží), regeneraci trávníku 

po nových výsadbách a   pro ožive-

ní travnatých ploch bude provede-

na mechanizovaná výsadba cibu-

lí narcisů. 

Předpokládaný termín  je od po-

loviny září do konce října letošní-

ho roku. 

Doufáme, že se počasí trochu 

umoudří a nové výsadby a trávní-

ky budou často zavlažovány deš-

těm a žádní vandalové nebudou 

chtít změřit své síly s novými  stro-

my a keři. 

Nově upravená plocha bude pak 

nejen lahodit oku, ale  nabídne ta-

ké  nový prostor pro odpočinek na-

šich občanů. 

Zeleň na náměstí Generála Píky – 2. etapa 

informační Zpravodaj
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany



Jednání ZMO dne 19. 6.  

2018

ZMO přijalo celkem 15 

usnesení, z nichž vybí-

rám:

- schválilo rozbor hospo-

daření MO Plzeň 2 – Slova-

ny za období leden – březen 

2018; 

- schválilo poskytnutí 

dotací z rozpočtu městské-

ho obvodu Plzeň 2 – Slova-

ny v celkové výši 379 tis. 

Kč; 

- vzalo na vědomí informativ-

ní zprávy:

  - Dotace projednané a 

schválené Radou městského ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany;

  - Vyhodnocení investič-

ní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany 

od počátku ro-

ku 2018, včet-

ně investic v 

budovách ma-

teřských škol;

 - Zpro-

voznění areá-

lu DPD Libu-

šínská – pod-

nět občanů;

 - Č i n -

nost Finanč-

ního výboru 

Z M O  P l z e ň 

2 –  Slovany 

za období 04-

06/2018;

 - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

04-06/2018;

  - Závěrečná zpráva z kon-

troly vybrané investiční akce „Be-

tonový skateboardový bazén ve 

ŠSP“
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Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

V následujících letech čeká ulici 

Ruská postupná výměna stromořa-

dí dřezovců (Gleditsia triacanthos), 

na kterých byl již řadu let pravidel-

ně prováděn hlavový řez. Sesazením 

korun v předchozích letech došlo k 

výraznému zásahu do vitality stro-

mů. Nyní je na řadě dřevin patrná 

snížená vitalita, zhoršený zdravotní 

stav. I laickým okem lze vidět množ-

ství dutin s hnilobou dřeva, výleto-

vých otvorů ptáků a dalších průvod-

ních jevů. Bystré oko může v době 

vegetace zahlédnout žluté výraz-

né plodnice dřevokazné houby – sí-

rovce žlutooranžového, což je hou-

ba způsobující intenzivní hnědou 

hnilobu, tedy narušuje mechanic-

kou pevnost dřeva. 

Výměna aleje začne v lokalitě me-

zi ulici Ořechovou a Strnadovou, 

kde je stav dřevin nejhorší. Poká-

ceno bude 12 ks dřezovců a vzápě-

tí nově vysazeno 19 ks malokorun-

ných habrů (Carpinus betulus ́ Mo-

numentalis´). K druhové změně do-

jde v tomto úseku z důvodu snahy o 

redukci množství zásahů do dřevin 

(každoroční řez dřezovců ́ na hlavu´ 

je fi nančně náročný a oslabuje dře-

viny). Po výsadbě bude zajištěna tří-

letá péče (zálivky, výchovné řezy) o 

tyto dřeviny. Doufáme, že lidé neu-

těšenou situaci s oblíbeným stro-

mořadím dřezovců pochopí a no-

vé stromořadí poroste k všeobecné 

spokojenosti. 

Za OŽP Ing. Nina Myslíková

V Ruské ulici dojde k částečné výměně stromořadí
dokončení ze str. 1

„Při první architektonické soutě-
ži nebyl žádný soutěžní návrh zcela 
přesvědčivý a vítěz ze soutěže nevze-
šel. V roce 2017 byla proto vyhlášena 
druhá soutěž, která už vítěze našla. 
Porota ocenila jako nejlepší návrh 
studia re:architekti. Občané se s ná-
vrhy při první soutěži mohli sezná-
mit na výstavě na slovanské radnici 
a při druhé pak na venkovní výstavě 
na Jiráskově náměstí,“ konstatoval 
starosta Aschenbrenner.

Partneři projektu od vyhlášení ví-
těze soutěže dále pokračují v bese-
dování s občany a konzultují s ni-
mi následující kroky obnovy. Dis-
kusní setkání na téma doprava se 
konalo v závěru roku 2017. Na stej-
né téma navázala beseda v květnu 
roku 2018, která se uskutečnila pří-
mo v parku na Jiráskově náměstí, 
kde také byla veřejnosti představe-
na dopracovaná studie k projektu. 
Akce se zúčastnilo asi 70 zástupců 
veřejnosti.

V rámci projektu se dále pořádá 
celé spektrum doprovodných kul-
turních, komunitních a vzděláva-
cích akcí jak pro širokou veřejnost, 
tak pro různé cílové skupiny (např. 
žáci škol, děti ze sociálně slabších 
rodin apod.). Pravidelně se koná na-
příklad Víkend otevřených zahrad 
nebo Evropský den sousedů.

„Všechny tyto akce slouží zároveň k 
informovanosti o projektu, organizá-
toři jsou vždy připraveni poskytnout 
odpovědi na případné otázky a záro-
veň informují o chystaných plánova-
cích besedách apod.,“ doplnil staros-
ta Aschenbrenner.

Na projektu obnovy Jiráskova ná-
městí a Klášterní zahrady se podí-
lí město Plzeň, městský obvod Pl-
zeň 2-Slovany a jejich partneři (spo-
lek Pěstuj prostor, Masarykova ZŠ, 
Klášter dominikánů Plzeň) spolu s 
Nadací Proměny Karla Komárka. 

Obnova Jiráskova...  

Kontroly pejskařů i v létě

Jak slíbili, tak se také stalo. Na Slovanech i přes parné léto probíhaly dal-
ší kontroly zaměřené na čipování pejsků a samozřejmě i na to, zda si ma-
jitelé po svých čtyřnohých kamarádech řádně uklízí... 
„Majitelé pejsků, kteří u sebe měli vlastní sáček na psí exkrementy, jsme 
opět odměnili zásobníkem se sáčky, který jim vystačí minimálně na měsíč-
ní venčení. Věříme, že pravidelné kontroly a rovněž tato motivace alespoň 
trochu přispějí k tomu, že pejskařů, kteří »potřeby« svých zvířecích miláč-
ků na trávnících nechávají bez povšimnutí, bude čím dál tím méně. Čisté 
Slovany jsou pro nás prioritou,“ uvedl místostarosta Roman Andrlík. 

Na snímku místostarosta Roman Na snímku místostarosta Roman 
Andrlík a zástupci MP při kontroleAndrlík a zástupci MP při kontrole



Jednání RMO dne 6. 6. 2018

RMO přijala celkem 12 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila použití investičního 

fondu 21. mateřské školy, Na Celchu 

33, 326 00 Plzeň, IČ: 70941068, ve vý-

ši 47.620,- Kč, na dodávku vybavení 

šatny od fi rmy Lokki International 

s.r.o., Raisova 860, Starý Plzenec, 332 

02, IČ: 26349531;

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „Rekon-

strukce dětského hřiště L32 – 

Krejčíkova ulice, Plzeň“ s ucha-

zečem, který předložil v poptáv-

kovém řízení 

nabídku, kte-

rá je nejvhod-

nější s ohle-

dem na uspo-

řádání a vý-

běr herních 

prvků s při-

hlédnutím k 

ceně: ONYX 

wood spol. 

s r.o., Žerno-

vická 257, 383 

01 Prachatice, 

IČ: 25178644, s nabídkovou cenou 

815.381,- Kč bez DPH, tj. cena 

986.611,- Kč včetně DPH;

J e d n á n í 

RMO dne 25. 

6. 2018

RMO přija-

la 15 usnese-

ní, z nichž vy-

bírám: 

- souhlasila s 

darováním mo-

vitých věcí, a to 

150 ks židlí, 50 

ks stolů a 2 ks 

informačních 

panelů, Tělocvičné jednotě Sokol 

Plzeň – Koterov, IČ: 00479543, se 

sídlem Koterovská náves 7, Plzeň, 

s účinností od 1. 12. 2018, s podmín-

kou možnosti zapůjčení tohoto mo-

biliáře nebo jeho části na akce po-

řádané nebo spolupořádané měst-

ským obvodem Plzeň 2 – Slovany v 

Koterově, která bude uvedena v da-

rovací smlouvě;

- schválila uzavření smlouvy o 

dílo na dodavatele stavby „Revitali-

zace a prodloužení in-line dráhy 

ve Škoda sport parku, Malostran-

ská ulice“ s uchazečem, který před-

ložil v zadávacím výběrovém říze-

ní nejnižší na-

bídkovou ce-

nu: CETINA 

a  K E NAU R 

s.r.o., Vřeso-

vá 494, 330 08 

Zruč-Senec, IČ: 

26315114, s na-

bídkovou ce-

nou 2.595.399,- 

Kč bez DPH, 

t j . c e n a 

3.140.433,- Kč 

včetně DPH;

- souhlasila s nařízením statu-

tárního města Plzně o tarifu Inte-

grované dopravy Plzeňska na úze-

mí města Plzně s účinností od 1. 9. 

2018;

Jednání RMO dne 22. 8. 2018

RMO přijala celkem 18 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- doporučila Radě města Plzně 

stanovit na parkovišti u plaveckého 

bazénu Slovany režim neplaceného 

stání v časech od 18:00 do 7:00 hodin, 

a to především v období       od 1. 9. 

2018 do 30. 11. 2018; 
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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. 

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Mgr. Pavel Janouškovec,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

V Krejčíkově ulici si děti mohou 

hrát na nově rekonstruovaném hřiš-

ti, které bylo po třítýdenní odstávce 

opět zpřístupněno v polovině srp-

na 2018. Obvod nechal nové hřiště 

vybudovat na místě toho stávající-

ho, které bylo již čtrnáct let staré a 

náklady na jeho údržbu začaly být 

příliš vysoké.

Rekonstruované hřiště obsahuje 

nové herní prvky, například sestavu 

se dvěma skluzavkami, lezecí stěnu, 

síť, prostor pro šplhání i interak-

tivní plochy pro 

nejmenší. Ne-

chybí tu ani pís-

koviště či růz-

né druhy houpa-

ček. Je zde kla-

sická houpačka, 

houpačka s hou-

pacím hnízdem, 

kyvadlová hou-

pačka a houpač-

ka pro nejmenší. 

Dále se na hřišti 

nachází i pruži-

nové houpadlo 

žirafa a malý ko-

lotoč.

„Z původních atrakcí zůstal pou-
ze nízkopodlažní kolotoč, který ob-
vod pořídil před dvěma roky, ostat-
ní dodané prvky jsou úplně nové.  
Benefi tem hřiště je mimo jiné měk-
ká dopadová plocha po celém jeho 
povrchu. Je vyrobena z monolitické 
pryžové štěpky, jejíž nespornou vý-
hodou je její bezpečnostní hledisko. 
Navíc dobře odvádí vodu a děti tak 
budou moci hřiště využívat i krátce 
po dešti. Hřiště v ulici Krejčíkova je 
zatím první na Slovanech, kde byl 

tento povrch použit,“ prozradil sta-

rosta MO Plzeň 2 - Slovany Lumír 

Aschenbrenner.  Děti si na hřišti 

mohou snadno zaskákat i panáka, 

a to díky odlišným barevným plo-

chám pro skákání. 

Stávající oplocení okolo objektu 

bylo ponecháno a zatím kolem hřiš-

tě stojí i původních osm laviček. 

„Vzhledem k velmi horkému klimatu 
jsme byli nuceni instalaci nových la-
viček včetně nových odpadkových ko-
šů odložit na vhodnější období, ná-
sledovat bude nový výsev trávy. Před-
pokládáme, že k uvedeným úpravám 
dojde na podzim nebo na jaře. Nic-
méně to nebrání plnému využití no-
vého hřiště v současné době,“  dopl-

nil starosta Aschenbrenner.

Za rekonstrukci hřiště zapla-

til obvod necelých 816 tisíc korun 

bez DPH. Při fi nancování byly vy-

užity fi nanční přebytky z loňské-

ho roku.

Dětské hřiště v Krejčíkově ulici má po 
rekonstrukci měkkou dopadovou plochu 

Zleva: starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner, náměstek primáto-
ra Petr Náhlík, místostarostové obvodu Roman Andrlík a Jan Fluxa
                                                                                   



únor 201224 září 2018

Tato informace  by měla poslou-

žit především obyvatelům přilé-

hající lokality jako návod k to-

mu, jak využít kapacitu parkovi-

ště v době, kdy neslouží primár-

ně potřebám návštěvníků bazé-

nu, ale naopak jako vhodná mož-

nost bezpečného parkování za 

minimální nebo žádné fi nanční 

prostředky.

 

Na parkovišti na Slovanech u 

plaveckého bazénu (Habrmanno-

va ulice) je parkování vozidel zpo-

platněné, vyjma návštěvníků bazé-

nu, kteří mají možnost bezplatné-

ho parkování. 

Zpoplatnění parkování je prová-

děno formou závorového systému a 

je časově omezené. Ve večerních a 

nočních hodinách je možné na par-

kovišti parkovat bezplatně. 

Způsob využití parkoviště ve ve-

černích a nočních hodinách:

Po skončení doby placeného par-

kování vjede řidič na parkoviště k 

vjezdové závoře, vyzvedne si lístek 

a závora se otevře. Je nutné lístek 

odebrat pro ranní výjezd z parkovi-

ště. Pokud řidič opustí parkoviště v 

době před začátkem placeného par-

kování, na výjezdu si lístkem otevře 

závoru a vyjede. V případě, že řidič 

vyjíždí již v době placeného parko-

vání, dojde k automatické pokladně, 

kde po vsunutí lístku mu bude vypo-

čteno parkovné, které zaplatí a přes 

výjezdovou závoru parkoviště opus-

tí. V opačném případě je postup stej-

ný, pokud řidič přijede na parkoviš-

tě ještě před koncem doby placené-

ho parkování a parkuje přes noc, rá-

no při výjezdu zaplatí u automatic-

ké pokladny časový úsek placené-

ho parkování před jeho skončením 

popř. po jeho začátku druhý den.

Jak parkovat a platit u plaveckého 
bazénu na Slovanech?

Bavte se ITEPem 2018!

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,-
Mobil - 100 min za 99,-

www.trustnetwork.cz

Patrik Štěpánek byl žákem ZŠ 

Plzeň-Božkov. Do naší základní 

školy chodil Patrik na 1. stupeň. 

Od té doby uteklo mnoho let. 

Pro učitele je vždy zajímavé, 

kam se ubírá životní cesta dě-

tí, které v dětství mají všestran-

né zájmy. Patrikovou volbou by-

lo velmi náročné povolání, kte-

rému zasvětil celý svůj krát-

ký život. 

Mám k jeho výběru velký ob-

div a respekt.

Přesto pro mě zůstane Pat-

rikem, který měl velmi milý 

úsměv a živé oči -  to je to, co mi 

zůstane jako vzpomínka. 

Byl výborným kamarádem, dě-

kuji všem spolužákům kteří se 

přišli s Patrikem v pátek 17. 8. 

2018 rozloučit. 

Mnoho lidí uctilo Patriko-

vu památku i před naší školu, 

děkujeme.

Patriku, sbohem a díky za 

statečnost!

Hana Stýblová, 

ředitelka ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov

Poslední sbohem...
Desátník Patrik Štěpánek z 42. mechanizovaného 
praporu v Táboře zahynul 5. srpna 2018 
v Afgánistánu.

Přijďte si užít zábavu, načerpat no-

vé turistické informace, informace 

z oblasti dějin a zeměpisu, možnos-

ti a tipy na výlety a to na 14. roč-

ník veletrhu cestovního ruchu Pl-

zeňského kraje ITEP 2018 v halách 

TJ Lokomotiva v Plzni, který se ko-

ná ve dnech od 20. – 22. září. Přijď-

te soutěžit a vyhrát hodnotné ce-

ny, užít si legraci i trochu adrenali-

nu, pohodu, odreagovat se, pro nové 

možnosti, kam vyrazit, kde jste ješ-

tě nebyli v tuzemsku i zahraničí, o 

čem jste neměli tušení, co vás dosta-

ne a budete chtít být u toho. Nech-

te se opět inspirovat pestrou nabíd-

kou možností turistiky od vystavo-

vatelů z různých koutů světa, od in-

focenter, měst a obcí, muzeí, turis-

tických cílů a dalších. Nenechte si 

ujít vyprávění z cest a autogramiá-

dy známých osobností a sportovců. 

Těšte se na kouzelníka, zacvičte si 

dětskou jógu, vyzkoušejte jízdu na 

kole s 3D brýlemi, usaďte se u di-

vadelních představení, žasněte pod 

hvězdnou oblohou v nafukovacím 

planetáriu, nahlédněte do přírody 

v expozici Národního parku Šuma-

va, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo 

Plzeň, pokoušejte přírodní zákony 

s Techmanií. Ochutnejte výtečné 

bavorské klobásy, regionální potra-

viny, moravská, rakouská a italská 

vína, německá a česká piva. Přijďte 

na ITEP 2018!

V Šeříkovce hostovala 
hudební legenda

Kulturní dům Šeříkovka se může pyšnit dalším velkým hostem. Jeho slu-
žeb, zázemí a skvělé akustiky využila světová legenda – metalová skupina 
ACCEPT, která byla jedním z hlavních hostů letošního MetalFestu konané-
ho na přelomu května a června v Plzni na lochotínském Amfiteatru. Čle-
nové této německé formace žijí napůl v Americe a Německu, a tak před 
velkými koncerty se musí  společně sehrát a zkoušet. Proto vedení slovan-
ské radnice umožnilo těmto světoznámým hudebníkům využít servisu Še-
říkovky. Ti ocenili především skvělou akustiku, kterou se velký sál pyšní. 
Heavymetalovou skupinu Accept přivítali místostarostové Roman Andr-
lík a Jan Fluxa.

Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje

20–22/09/2018

www.itep-plzen.cz

Haly TJ Lokomotiva Plzeň 
Čt–Pá: 10.00	–18.00

So: 10.00–17.00
Vstup zdarma

Interaktivní zábava
Hudba

Ochutnávky
Hry pro děti

Kompletní turistické informace



      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 4 787 3 123 1 664 Veterinární pé�e 250 48 202

Správní poplatky 1 435 898 537 Komunikace 15 879 6 410 9 469

Poplatek ze ps� 900 805 95 Cestovní ruch 500 99 401

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 687 563 Vodní hospodá�ství 66 6 60

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 727 473 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 12 656 6 972 5 684

Z dobývání nerost� 2 6 -4 Místní zastupitelské orgány 9 082 3 816 5 266

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 2 648 1 164 1 484

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 980 35 945

Neda�ové 7 978 4 905 3 073 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 4 226 1 831 2 395

Úroky 1 1 0 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 450 482 1 968

Pokuty všech odbor� 136 182 -46 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 641 181 460 Komunální odpad 2 240 916 1 324

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 400 1 178 1 222 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 50 1 49

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 15 205 4 522 10 683

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 10 -10 Komunální služby (WC) 573 139 434

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 20 -20 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 80 16 64

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 3 313 1 487 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 147 65 82

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 85 16 69

P�íjmy z prodeje zboží 0 1 -1 �erpání ze SF 3 301 1 410 1 891

Ostatní p�íjmy 0 19 -19 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 44 431 21 850 22 581

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 0 0 0 Volby, referendum 745 1 024 -279

Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 2 596 936 1 660

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 1 043 2 789 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 946 564 1 382

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 157 913 73 599 84 314 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln�ní pokladny 100 27 73

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 130 710 73 142 57 568 Znalecký posudek 75 13 62

Použití vlastních fond� (+) 30 870 3 147 27 723 SOU�ET 120 311 52 362 67 949

  - fond rezerv a rozvoje 27 569 1 737 25 832

  - fond sociální 3 301 1 410 1 891

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -3 667 -2 690 -977

 - p�evody na MMP -1 715 -1 714 -1

 - FRR - finan�ní vypo�ádání 0 0 0

 - fond sociální -1 952 -976 -976 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 51 410 2 020 49 390

SOU�ET 171 721 84 416 89 051 Investi�ní výdaje 51 410 2 020 49 390

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2018 13 808

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2018 171 721 CELKEM výdaje 171 721 54 382 117 339

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2018 157 913 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 30 034

Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2018 k 30. 6. v tisících Kč

únor 20122 5září 2018

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP



Kontrolní výbor 

MO Plzeň 2-Slova-

ny byl pro volební 

období 2014 – 2018 

ustaven na 1. za-

sedání zastupitel-

stva městského 

obvodu dne 4. 11. 

2014. Do výboru 

bylo zvoleno celkem 9 členů, kteří 

zastupovali všechny strany zvolené 

v našem obvodě do zastupitelstva. Za 

Hnutí ANO 2011 to byli 3 členové, po 

jednom pak ze všech ostatních stran 

- tj. ODS, ČSSD, TOP 09, KSČM, KDU-

ČSL a Společně za Plzeň. Předsedou 

byl zvolen zástupce Hnutí ANO 2011 

Ing. Bohuslav Rada.

Kontrolní výbor je zodpovědný 

výhradně zastupitelstvu, které mu 

může ukládat úkoly a řídí se záko-

nem o Obcích č. 128/2000 Sb. v plat-

ném znění.

KV tedy:

- kontroluje plnění usnesení zastu-

pitelstva obce a rady obce

- kontroluje dodržování právních 

předpisů ostatních výborů a obec-

ním úřadem na úseku samostatné 

působnosti obce

- plní další úkoly, jimiž jej pověří za-

stupitelstvo obce

KV se scházel pravidelně každý mě-

síc a pracoval dle plánu práce schvá-

leného zastupitelstvem, prověřoval 

investiční akce obvodu a zabýval 

se podněty a připomínkami obča-

nů. KV tyto připomínky vyhodno-

coval a apeloval jak na vedení obce, 

tak i na městské orgány se žádostí 

o vyřešení.

Jednou z konkrétních kauz byly 

autovraky. V našem obvodě se na-

chází cca 50 nepojízdných automo-

bilů, které mohou naplňovat znaky 

autovraků. V celém městě je to více 

než 500 aut, která zabírají parkovací 

místa a evidentně již nebudou jezdit. 

Vzhledem k platné legislativě nemají 

úředníci mnoho možností, jak rychle 

vraky odstranit. Přesto se nám poda-

řilo probudit zájem o řešení, zajisti-

li jsme svolání zástupců všech obvo-

dů na půdu Správy veřejného statku 

města Plzně a posunuli celou věc k 

řešení. V našem obvodě MO P 2 -Slo-

vany byly navíc vyčleněny fi nanční 

prostředky na právní ochranu úřadu 

při odstraňování autovraků.

Dalším konkrétním počinem byla 

iniciativa KV na zlepšení stavu ori-

entačních cedulí ulic a náměstí. Při 

kontrolách svých oblastí zjistili čle-

nové KV, že v mnohých místech ori-

entační cedule chybějí, nebo jsou ve 

špatném stavu. Vedení obce reagova-

lo pozitivně na náš podnět a zajisti-

lo doplnění a výměnu cedulí v celém 

našem obvodě v počtu téměř 400 ks.

Od roku 2018 přistoupila Čistá Pl-

zeň ke změně systému vyvážení bio-

odpadu, což se nejvíce týkalo právě 

našeho obvodu.  Byly staženy ma-

lé hnědé nádoby na bioodpad a byly 

přistavovány velkokapacitní nádoby 

na odpad. Na KV se obracely desítky 

občanů se žádostí o vrácení systému 

zpět. To se po nějaké době i díky na-

šemu tlaku povedlo a hnědé nádoby 

jsou zpět na svém místě.

KV prováděl průběžně i kontrolu in-

vestičních akcí realizovaných z pro-

středků MO P 2-Slovany. První byla 

zaměřena na Kulturní dům v Šeříko-

vé ulici. Do KD se investovaly značné 

prostředky, celkem více než 30 mili-

onů korun. KD byl pronajat za nevý-

hodných podmínek soukromému ná-

jemci a výsledkem bylo, že každý rok 

bylo nutné provoz KD dotovat každo-

ročně se zvyšující částkou. Na zákla-

dě provedené kontroly došlo ke změ-

ně sazebníku a postupně i k ukončení 

nájemní smlouvy s původním nájem-

cem. V současné době probíhá závě-

rečná fáze rekonstrukce KD a od září 

2018 bude KD pronajat novému pro-

vozovateli a věříme, že se ekonomika 

provozu výrazně zlepší. Samozřejmě 

máme zájem, aby KD současně slou-

žil svému účelu zejména pro občany 

slovanského obvodu.

Proběhly také další kontroly inves-

tičních akcí jako „Výstavba komuni-

kace Na Výsluní“ a “ Betonový ska-

teboardový bazén ve ŠKODA Sport 

Parku“. Z hlediska fi nančního byly 

obě akce v pořádku, nicméně se na 

obou vyskytla drobná administra-

tivní pochybení zveřejněná v závě-

rečných zprávách.

Samozřejmostí bylo i provádění 

kontrol plnění usnesení zastupitel-

stva a rady obce, u nichž nebyly shle-

dány nedostatky.

I přes různorodost stranických za-

stoupení bych rád konstatoval, že 

všichni členové KV pracovali ak-

tivně s cílem dosáhnout zlepšení v 

diskutovaných záležitostech a pro-

blémech. Za to bych chtěl všem čle-

nům KV poděkovat. Dík patří i úřed-

níkům MO P 2-Slovany, kteří nám 

pro naši práci poskytovali potřeb-

né podklady.

KV sám nemůže věci napravovat, 

může se jen snažit provádět důsled-

nou kontrolu a na problémy upozor-

ňovat. Věříme, že v tomto trendu bu-

de i nově ustavený KV pokračovat a 

podněcovat vedení radnice k zlepše-

ní. Tam, kde nebude stačit vedení ob-

vodu, měli by pomoci i poslanci (v ob-

vodě jsou tři) a senátoři (máme v ob-

vodě jednoho).

Ing. Bohuslav Rada, 

předseda kontrolního výboru

únor 201226 září 2018

   
 
 

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                        
                  

Činnost Kontrolního výboru Městského obvodu 
Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014 -2018
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Magistrát města Plzně vylosoval 

pořadí volebních stran na hlasova-

cím lístku pro volby do Zastupi-

telstva města Plzně. Ty se budou 

konat ve dnech 5. a 6. října 2018, 

na území města Plzně se o hlasy 

voličů bude ucházet 16 subjektů. 

Vylosované pořadí nyní magis-

trát nahlásí Českému statistické-

mu úřadu tak, aby se mohlo začít 

s tiskem volebních lístků. Pro Pl-

zeň jich bude potřeba kolem 150 ti-

síc a do schránek občanů by se mě-

ly dostat nejpozději tři dny před 

volbami. Roznos zajistí jednotli-

vé městské obvody, a to většinou 

vlastními silami. Na území měs-

ta Plzně bude otevřeno 184 voleb-

ních místností. 

Pořadí volebních stran je ná-

sledující:

1 pro volební stranu Koruna Česká monar-

chistická strana Čech, Moravy a Slezska, 

2 pro volební stranu Česká pirátská strana, 

3 pro volební stranu KDU-ČSL – PRAVÁ VOL-

BA PRO PLZEŇ, 

4 pro volební stranu PRO PLZEŇ, 

5 pro volební stranu TOP 09, 

6 pro volební stranu Svoboda a přímá demo-

kracie – Tomio Okamura (SPD), 

7 pro volební stranu Občanská demokratic-

ká strana, 

8 pro volební stranu NOVÁ PLZEŇ s Jiřím 

Strobachem, 

9 pro volební stranu ANO 2011, 

10 pro volební stranu PATRIOTI A STAROS-

TOVÉ S PODPOROU SVOBODNÝCH, 

11 pro volební stranu Komunistická strana 

Čech a Moravy, 

12 pro volební stranu Česká Plzeň – Na-

še Šance, 

13 pro volební stranu Česká strana sociálně 

demokratická, 

14 pro volební stranu Demokratická stra-

na zelených a nezávislí kandidáti – sdružení 

DSZ a NK, 

15 pro volební stranu Strana soukromníků 

České republiky, 

16 pro volební stranu VEŘEJNÉ ZÁJMY 

PLZNĚ. 

Pořadí stran na hlasovacím lístku do zastupitelstva Plzně 

Suché a horké dny nám ve měs-

tě může zlepšit pouze dostateč-

né množství zeleně. Nejde jen o 

to, že stromy vrhají stín, kde si 

člověk může odpočinout. Když 

máme pro trávu, keře i stromy 

dostatek vody, odvděčí se nám 

dvojnásob – pracují pro nás ja-

ko klimatizace. Voda je naše je-

diné klimatizační médium. Když 

se voda odpařuje, spotřebuje na 

to hodně energie. Pro nás to zna-

mená, že při odpařování vody 

se naše prostředí ochlazuje. Po-

kud vodu nemáme, nemůžeme 

ani nijak své městské prostředí 

ochlazovat. 

Nejvýhodnější je odpařovat vo-

du prostřednictvím vegetace. Tře-

ba jeden vzrostlý strom odpaří za 

letního dne 100 až 400 litrů vody. To 

už znamená značné ochlazení oko-

lí. Kdybychom chtěli město vybavit 

klimatizačními jednotkami, které 

budou mít výkon jako stromy, stá-

lo by to spoustu peněz. Když má 

ovšem vegetace vody nedostatek, 

na listech se zavřou průduchy a k 

odpařování nedochází, takže ne-

funguje ani chlazení města.

A jsme u zásadní otázky: „Jak 

pro vegetaci zajistit dostatek vo-

dy?!“ Nejvýhodnější je zachytit 

vodu, kterou dostáváme zdarma z 

oblohy. Každoročně v Plzni spadne 

na každý metr čtvereční 500-600 li-

trů vody. Potíž je, že my tuto vodu 

nedokážeme dobře využít. Po let-

ním lijáku je vidět, jak se voda va-

lí z chodníků, silnic, parkovišť a 

střech – ale valí se do kanálu! Tím 

jsme o tuto vodu defi nitivně přišli, 

a když zase zasvítí ostré slunce, su-

cho pokračuje.

Voda, kterou jsme lehkomyslně 

svedli do kanalizace, je nejenom čis-

tá ztráta, ale působí nám další vel-

ké problémy, o kterých bohužel za-

tím ví jen málokdo. Naprostá větši-

na kanalizace v Plzni je tzv. jednot-

ná – tedy slouží k odvedení splaš-

ků, a když prší, tak i poměrně čisté 

dešťové vody. A protože se ze všech 

zpevněných ploch voda do kanálů 

nahrne najednou, musí se část tzv. 

odlehčit, tedy převést rovnou do ře-

ky. Ta odlehčovaná voda je šedočer-

ná zapáchající látka, která obsahu-

je znečištění všeho druhu. V řece se 

znečištění začne rychle rozkládat, 

spotřebuje se všechen kyslík a udu-

sí se většina živočichů, co v řece žijí. 

Například letos začátkem července 

uhynulo v Berounce pod Plzní po je-

diném dešti tři až pět tun ryb!

Nutně tedy potřebujeme umět s 

dešťovou vodou, která spadne na 

naše město, dobře hospodařit. Ale 

to zatím neumíme prakticky vůbec. 

Kudy na to?

Velmi důležité jsou zelené stře-

chy, zelené fasády (popínavé rost-

liny) a zejména zadržování a zasa-

kování vody v propustných a zele-

ných plochách, kde můžeme velmi 

pomoci zdravému růstu vegetace a 

také její zdravé funkci – bude nám 

za odměnu ochlazovat město. V té-

to oblasti máme ještě všechnu práci 

před sebou. Vodu z chodníků a par-

kovišť musíme dostat do zelených 

a propustných ploch a dát jí čas k 

zasáknutí.  

Za výborný začátek na území MO 

Plzeň 2-Slovany  považuji návrh re-

konstrukce Jiráskova náměstí, kde 

je právě hospodaření s dešťovou vo-

dou zpracováno na vysoké úrovni. 

Zatím není nikde v Plzni tak kom-

plexní řešení ani navrženo, natož 

zrealizováno. Řešení propojení vody 

a zeleně na Jiráskově náměstí patří 

k prvním vlaštovkám i v rámci celé-

ho Česka. Pro občany to v praxi bu-

de znamenat mnohem příjemnější 

místo k odpočinku, protože vegeta-

ce bude mít mnohem víc vody: lépe 

poroste a bude nám lépe klimatizo-

vat celé prostranství.

Autor: 

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., 

biolog, člen Komise životního 

prostředí Rady města Plzně a 

člen Správní rady nadačního 

fondu Zelený poklad 

V zajištění „zelené klimatizace“ je budoucnost. Nejen v Plzni

Schéma procesu zasakování:
1 odvodňovací žlábky s perforovaný-
mi segmenty
2 filtr
3 perforovaná trubice vyplněná vodo a 
vzducho propustným materiálem
4 jílové podloží  

Stromům je třeba přivést dostatek vody. Na Jiráskově náměstí se uplatní něko-
lik desítek takovýchto zasakovacích trubic o hloubce 1 m.

Slovany zachraňují 
stromy před suchem

Stromy v ulicích ohrožuje nebý-
valé sucho, slovanská radnice 
proto kvůli jejich záchraně sáh-
la po neobvyklém nástroji - zá-
vlahových vacích. „Nechali jsme 
je nainstalovat u vybraných dře-
vin na zkušební dobu. Když se ta-
to metoda osvědčí, budou v nad-
cházejících letech po našem ob-
vodě k vidění častěji, pokud zde 
budou opět taková tropická ved-
ra,“ uvedl místostarosta Roman 
Andrlík.
Do jednoho vaku se nalije zhru-
ba šedesát litrů vody, u stromu z 
něj postupně odtéká téměř devět 
hodin. „Veškerá vláha se tak do-
stane do půdy přímo u stromu a 
pak dále ke kořenům a nedochází 
k odtoku vody,“ dodal místosta-
rosta Andrlík.
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Informace pro voliče 

Volby do zastupitelstev obcí upra-

vuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně ně-

kterých zákonů, ve znění pozdějších 

přepisů.

Voličem je občan obce za předpo-

kladu, že jde o státního občana Čes-

ké republiky, který alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku nejméně 18 

let a je v den voleb v této obci přihlá-

šen k trvalému pobytu a státního ob-

čana jiného členského státu EU, kte-

rý alespoň druhý den voleb dosáhl 

věku nejméně 18 let a je přihlášen 

v obci k pobytu. A zároveň volič ne-

má překážku volebního práva. Obča-

né členských států EU, kteří splňují 

podmínky volebního práva, mohou 

hlasovat ve volbách do zastupitel-

stva obce, pokud požádali o zápis do 

dodatku stálého seznamu.

Hlasování

Každému voliči budou minimál-

ně 3 dny před dnem konání voleb, tj. 

do 2. října 2018, doručeny hlasovací 

lístky pro Zastupitelstvo MO Plzeň 

2- Slovany a pro Zastupitelstvo měs-

ta Plzně. Ve volební místnosti pak 

volič obdrží 1 šedou obálku, do kte-

ré vloží oba hlasovací lístky.

Ve volební místnosti musí volič 

prokázat svou totožnost a státní ob-

čanství České republiky, popřípadě 

státní občanství státu, jehož občan 

je oprávněn hlasovat na území Čes-

ké republiky. Platná právní úprava 

voleb do zastupitelstev obcí neumož-

ňuje hlasovat na voličský průkaz. Po 

záznamu ve výpisu ze stálého sezna-

mu voličů (nebo z dodatku ze stálé-

ho seznamu voličů) obdrží volič od 

okrskové volební komise prázdnou 

úřední obálku opatřenou přísluš-

ným razítkem. 

Úprava hlasovacího lístku

Hlasovací lístek pro volby do za-

stupitelstva obce je vytištěn obou-

stranně. V záhlaví každého hlaso-

vacího lístku je uveden název obce 

a počet členů zastupitelstva obce, 

který má být zvolen. 

V prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků volič může hla-

sovací lístek upravit jedním z uve-

dených způsobů:

 • Označit křížkem ve čtverečku 

v záhlaví sloupce před názvem vo-

lební strany pouze jednu voleb-

ní stranu. Tím je dán hlas kandi-

dátům této volební strany v pořa-

dí dle hlasovacího lístku. Pokud by 

byla označena tímto způsobem více 

než jedna volební strana, byl by ta-

kový hlas neplatný. 

• Označit v rámečcích křížkem 

před jménem kandidáty, pro kte-

ré hlasuje, a to z kterékoli voleb-

ní strany. Nejvýše však tolik kandi-

dátů, kolik členů zastupitelstva obce 

má být zvoleno (počet členů zastupi-

telstva je uveden v záhlaví hlasova-

cího lístku). Pokud by bylo označe-

no více kandidátů, než je stanovený 

počet, byl by takový hlas neplatný. 

  •  Lze také kombinovat oba způ-

soby popsané v předchozích bodech. 

Je možné označit křížkem jednu 

volební stranu a dále v rámeč-

ku před jménem kandidátů další 

kandidáty, a to v libovolných sa-

mostatných sloupcích z kterékoli 

volební strany, mimo té, která je 

označena jako volební strana. V 

tomto případě je dán hlas jednotlivě 

označeným kandidátům. Z označe-

né volební strany je dán hlas podle 

pořadí na hlasovacím lístku pouze 

tolika kandidátům, kolik zbývá do 

počtu volených členů zastupitelstva 

obce. Pokud má být voleno např. 27 

členů zastupitelstva a je označena 

jedna volební strana s 27 kandidáty 

a kromě toho 10 kandidátů ze sloup-

ců dalších volebních stran, je dáno 

označené volební straně 17 hlasů 

(pro kandidáty na prvních 17 mís-

tech) + dalších 10 vybraných kandi-

dátů z ostatních sloupců. Pokud by 

byla tímto způsobem označena více 

než jedna volební strana nebo více 

kandidátů, než je stanovený počet, 

byl by takový hlas neplatný. 

Do Zastupitelstva MO Plzeň 2-Slo-

vany kandiduje 13 subjektů.

MO Plzeň 2-Slovany spadá do vo-

lebního obvodu č. 7, ve kterém se vol-

by do Senátu PČR souběžně s volba-

mi do zastupitelstva obce v roce 2018 

NEKONAJÍ!!! 

Volební místnost – 

okrsek č. 2012

Volební místnost je opět ve spo-

lečenském sále, areál Vodárna Pl-

zeň, Malostranská 2. 

Zájemci o práci v okrskové vo-

lební komisi se mohou hlásit na 

tel. 378036230, v kanceláři č. 209 

ÚMO Plzeň 2-Slovany, Koterovská 

83 nebo e-mail: postaumo2@plzen.

eu.Členy okrskové volební komi-

se delegují volební strany a poté 

na neobsazená místa členy jmenu-

je starosta z řad občanů. Členem 

okrskové volební komise může být 

státní občan České republiky nebo 

jiného státu EU, který je přihlášen 

k trvalému pobytu v obci na území 

České republiky a alespoň v den 

složení slibu dosáhl věku nejméně 

18 let. Zároveň u něj nenastala pře-

kážka výkonu volebního práva a ne-

ní kandidátem pro volby do zastu-

pitelstva obce, pro které je okrsko-

vá volební komise vytvořena. Čle-

nům komise náleží odměna za 

výkon funkce. 

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
Železniční 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 ČD
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
Železniční 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
Radyňská 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 
Zastupitelstva m�stského obvodu Plze� 2-Slovany 

a Zastupitelstva m�sta Plzn� 
 

Starosta M�stského obvodu Plze� 2 - Slovany  
 

 o z n a m u j e  : 
 

1. Volby do Zastupitelstva m�stského obvodu Plze� 2-Slovany a Zastupitelstva m�sta Plzn� se 
uskute�ní  

 
v pátek 5. �íjna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, 
v sobotu 6. �íjna 2018 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, pop�ípad� státní ob�anství státu, jehož ob�ané jsou oprávn�ni volit na území �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. 

 
 

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

 Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 6. října 2018 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 Modřínová Masarykova základní 
Papírnická škola
Plzenecká 3-15, 2-22 Jiráskovo nám. 10
Radyňská 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
Květná 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
Částkova 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
Květná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce

2012 Olšová 1-13 Vodárna Plzeň
Plzeňská cesta 7-43, 2-42 společenský sál
Pod Hájem Malostranská 2
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
Příkrá
Slovanská 130-172  
Srázná
Úhlavská
Vřesová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88
Částkova 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 Bachmače 13-35, 18-46
Č

Částkova 7-33, 2-32
Gruzínská 13-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 40-72 Myslivecký spolek
Rychtaříkova 4-12 Plzeň-sever

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

2015 Koterovská 83, 92-96 Plzeň 2 - Slovany
Lužická 19-35 Koterovská 83
nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-36
Částkova 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 Vodičky
U Lomů 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30
Blatenská 3-29
Částkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50 VOŠ a SPŠE
Na Cihlářce Koterovská 85

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

2018 Na Celchu 2-12 VOŠ a SPŠE
Petřínská 1-13 Koterovská 85
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42
Barákova 15-31, 12-30
Ječná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29

2019 Petřínská 17-45, 4-46 VOŠ a SPŠE
Sladovnická 11-29, 20-48 Koterovská 85
Sušická 44-58, 23-31
U Světovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148

2020 Krejčíkova 8-12 20. základní škola
Sladová Brojova 13
Spojovací  3-9, 16-24
Francouzská tř. 3-15, 29-39

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

2022 Francouzská tř. 17-27, 41-65 20. základní škola
Slovanská alej 29, 31,33,33A Brojova 13
Částkova 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
Rychtaříkova 16-30 Koterovská 85
Slovanská 123-139
U Hvězdárny 3-29
Čapkovo nám.
Francouzská tř. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18

2024 Ruská 35-53 21. základní škola
Rychtaříkova 3-13,32-52 Slovanská alej 13
Strnadova 13-35,20-28
U Hvězdárny 14-30
Francouzská tř. 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 3-9, 2-10 21. základní škola

2026 Ořechová 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 Hvězdárny 4-8



únor 2012210 září 2018

KOMUNÁLNÍ

VOLBY 2018

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
Cukrářská
Ječná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164

2028 Libušínská 1-37 Autoškola
Na Růžku Václav Synek
Pivovarská Jiráskova ul. 56
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Světovaru 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
Meruňková Základní škola
Na Příčce a mateřská škola
Na Spojce Vřesinská 17

2029 Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Poříční
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U Křížku
U Památníku
U Pošty
V Podlučí
Ve Višňovce
Vřesinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K Řečišti
K Starým valům
Na Bajnerce
Na Rychtě
Nad Hradištěm
Nad Zátokou

2030 Nepomucká 46-78 Hasičská zbrojnice 
Osadníků Hradiště 
Plzeňská cesta 45-75,103-105, 58,102 Na Rychtě 17
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U Českého 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 Řece
Lomená
Na Drahách Hotel PRIMAVERA
Nad Údolím Nepomucká 128
Nepomucká 82-120,150-204

2031 Plzeňská cesta 79-83
Pod Bručnou
Postranní
Přední cesta

Střední cesta
Slavičí
Štefánikova 9-49, 14-64
U Českého dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90
Barvínková
Chrpová
K Češníkům
K Dráze
K Hornovce
K Hůrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bořích
Na Brázdě

2032 Na Líše
Na Mezi Klub U Motorkáře
Na Výsluní Nepomucká 108
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201 vchod z ul. Pod Bručnou
Nová
Ovesná
Pěnkavova
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomněnková
Pšeničná
Společná
Šafránová
U Přivaděče
U Seřadiště
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32
Břidlicová
Čedičová
chata E55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na Břehu
Na Dílcích
Na Hačkách
Na Hradčanech Hasičská zbrojnice
Na Lipce Koterov

2033 Na Nivách Koterovská náves 15
Nade Vsí
Pastýřská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U Včelníku
V Závrtku
Žulová
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi Řekami
Na Průtahu

2034 nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní dům
Skladová Šeříková 13
Slovanská alej 2-28, 2A
Šeříková
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

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 ži-

votního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, 

vyplnit níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozor-

nosti, a předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-

mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným 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. 

Termín slavnostního obřadu v roce 2018: 

  25.9. 
(další termín v roce 2018 bude upřesněn ve druhé polovině roku)

Podpis rodiče

• „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 2018 se budou konat 

ve dnech 31.10. a 28.11. 2018 od 16 do 19 hodin.   

(Setkání důchodců dne 26.9. 2018 bylo z technických důvodů zrušeno)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dne 13.08.2018 oslavila 101. narozeniny paní Ludmila Šloufová. K tomuto 
významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, 
štěstí a pohody popřáli zástupci odboru sociálního Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 2 - Slovany.

Podzim v Alpinu 2018
Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí 

připustit, více než polovina roku je 

již za námi, léto pomalu končí a blí-

ží se podzim. Listí na stromech za-

čne žloutnout, velká část květin již 

dávno odkvetla a zahrádkáři budou 

končit sklizeň na svých zahrádkách. 

Jsou ale rostliny, které mají vrchol 

vegetačního aspektu ještě stále před 

sebou. A právě takové představí čle-

nové Alpinum klubu Plzeň na své 

podzimní výstavě. Ta bude opět spo-

jena i s prodejem.

Začátek a konce výstavy je tento-

krát posunut vzhledem k setkání 

zástupců alpinkářských organizací 

Česka a Slovenska, které se uskuteč-

ní právě v pátek 14. až neděle 16. zá-

ří. Výstava proto bude probíhat od 

soboty 15. září do úterý 18. září, v 

době od 9 do 18 hodin ve výstavním 

areálu zahrady gymnázia na Miku-

lášském náměstí.

Prodej se uskuteční ještě ve středu 

19. září do 12 hodin, tento den bude 

vstup zdarma, ale pouze do prodej-

ního areálu.

www.skalnicky-plzen.cz
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V poslední době stále častěji ře-

ší společenství otázku úklidu spo-

lečných částí domu, spoluvlastníci 

často nemají čas ani náladu věno-

vat se úklidu, někteří úklid úplně 

ignorují a v domě vznikají problé-

my. Řešením problému může být 

odsouhlasit zabezpečení úklidu 

společných částí domu prostřed-

nictvím placené úklidové služby.

Z pohledu legislativy patří úklid 

společných prostor v domě   me-

zi služby spojené s užíváním bytů 

v bytovém domě. Zákon č. 67/2013 

Sb. („zákon o službách“), přitom 

stanoví, že o rozsahu poskytova-

ných služeb rozhodne společen-

ství vlastníků. Dle občanského zá-

koníku pak rozhodování o schvá-

lení druhu služeb a výše záloh 

na jejich úhradu, jakož i způsobu 

rozúčtování cen služeb na jednot-

ky, patří do působnosti shromáž-

dění. Pokud stanovy daného spole-

čenství vlastníků nevyžadují vyš-

ší počet hlasů, postačí, pokud pro 

zavedení úklidové fi rmy bude hla-

sovat nadpoloviční většina hlasů 

vlastníků přítomných na zasedá-

ní shromáždění.

Pokud shromáždění rozhodne o 

tom, že v domě bude úklid společ-

ných prostor prováděn externí fi r-

mou, mělo by shromáždění součas-

ně rozhodnout i o způsobu rozúčto-

vání nákladů na úklid na jednotli-

vé jednotky v domě a výši záloh. 

Pokud o tomto shromáždění neroz-

hodne, uplatní se úprava obsažená 

v zákonu č. 67/2013 Sb., dle které se 

náklady na úklid společných pro-

stor rozúčtují podle počtu osob roz-

hodných pro rozúčtování.

Zajišťujeme kompletní správu ne-

movitostí, v případě zájmu o naše 

služby se na nás můžete obrátit.

Za Plzeňský servis s.r.o.
Michaela Emingerová

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
e-mail: emingerova@plzenskyservis.cz

tel.: 377 241 640, 377 457 435

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

Společenství vlastníků a úklid v domě



Slibované prověření možností, jak 

zmírnit zásahy do parkových ploch 

při úpravách Jiráskova náměstí, je 

dokončeno. Autoři vítězného návr-

hu přicházejí s dílčími úpravami, 

koncept zůstává. Klíčový je sys-

tém hospodaření s dešťovou vodou 

a prosperita stromů do budoucna. 

Kácet se bude méně. Kvalitu návr-

hu potvrzuje i v Česku zatím prů-

lomová srovnávací analýza.

„Připomínky některých obyvatel 
ke kácení na Jiráskově náměstí nás 
motivovaly k tomu, pokusit se řeše-
ní posunout ještě o něco dál,“ popi-

suje situaci technický náměstek 

primátora města Plzně Pavel Šin-

delář. „Úzkou provázanost jednot-
livých částí návrhu se podařilo za-

chovat. Současně se neslevilo z po-
žadovaných funkcí, které má revi-
talizace náměstí přinést, včetně sna-
hy vytvořit stávajícím i novým stro-
mům takové podmínky, aby nestrá-
daly,“ dodává.

„Prověřili jsme možnosti, jak jsme 
slíbili. Společně s architekty a další-
mi odborníky chceme občany s úpra-
vami podrobně seznámit ve čtvrtek 
13. září od 17 hodin přímo v parku 
na Jiráskově náměstí,“ upřesňuje 

místostarosta Městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa. 

Změny jsou například v hlav-

ní ploše parkového náměstí, kde 

se počet kácených stromů sníží o 

sedm. Na úkor mlatu se mírně roz-

šíří trávníková plocha a naopak se 

zmenší betonová růžice před kos-

telem, u níž se zachovají dva velké 

vzrostlé stromy. Platí, že se nebu-

dou kácet stromy před školou, na-

opak až 12 nových stromů bude vy-

sazeno v lunetě u bývalé trolejbu-

sové točny. Ze stávajících 136 stro-

mů bude zachováno 67 a 108 nových 

vzrostlejších jedinců se vysadí. Z 

celkového počtu kácených stromů 

je 27 ve špatném zdravotním stavu, 

zbytek ustoupí nutné rekonstruk-

ci plynovodu, změnám výšek ulič-

ního profi lu a dopravnímu řešení, 

několik z nich je v kolizi se stav-

bou. Celkový počet stromů po ob-

nově vzroste ze současných 136 až 

na 175, což je ještě více, než se pů-

vodně předpokládalo. 

„Projekt považujeme v celé řadě 
ohledů za průlomový a za jeho archi-
tektonickou kvalitou stojíme,“ dopl-

ňuje Jitka Přerovská z Nadace Pro-

měny Karla Komárka.

Harmonogram projektu

2015 / Průzkumy, zjištění potřeb 

obyvatel, projektový záměr

2016 / Architektonická soutěž 

otevřená

2017 / Architektonická soutěž 

vyzvaná

2018 / Projektová dokumentace

2019 / Územní a stavební řízení

2020 / Výběr dodavatele, zaháje-

ní stavby

2021 / Stavební a vegetační 

úpravy

2 0 2 2  /  D o ko n č e n í  s t av by, 

otevření
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Na Jiráskově náměstí se bude kácet méně  

Zajištění provozu a údržby v mateř-

ských školách v obvodu včetně no-

vých investic do nich patří do port-

folia prací odboru majetku a investic 

ÚMO 2. Po měsíčních prázdninách 

se opět otevírají mateřské školy na 

Slovanech. Budovy jsou pro děti při-

praveny k výuce a ke hraní. V rámci 

investic se v letošním roce prováděly 

stavební úpravy pouze v 23. MŠ To-

polová 3. Pro větší standard dětí a vý-

uky se přestavěly šatny a vybudova-

la se nová učebna logopedie. Staveb-

ní práce v hodnotě 200 tisíc korun by-

ly hrazeny z obvodního rozpočtu, vy-

bavení šaten a učebny za cca 300 ti-

síc korun pak zajistila ze svých pro-

středků 23. MŠ Topolová.

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic       

Mateřské školky o prázdninách 

Přes vedro, které venku toto léto 

panuje, stavební práce na cyklos-

tezce z Koterova do Starého Plzen-

ce zdárně pokračují. Staro-

plzenecký úsek je již z pře-

vážné části proveden a nyní 

probíhá výstavba koterov-

ského úseku. K závěrečné fá-

zi stavby – pokládce asfalto-

vého povrchu v celé trase, by 

mělo dojít ve druhé polovině 

září. A vám pak již nic nebu-

de bránit šlápnout do pedálů 

a vyjet podél řeky z Koterova 

do Starého Plzence.   

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic       

Stavba cyklostezky Koterov – 
Starý Plzenec fi nišuje 

Jedním z druhů staveb, kterým se 

soustavně věnujeme, je revitaliza-

ce vnitrobloků. V tomto roce přišel 

na řadu vnitroblok Chválenická – U 

školky – nám. M. Horákové, který se 

v těchto dnech  dokončuje. 

Naopak práce teprve začínají ve 

druhém vnitrobloku, který byl za-

řazen do letošního plánu obvod-

ních investic – pracovně nazvaný 

Koterovská 69 – 79. To je vnitroblok 

pod zastávkou MHD u bazénu me-

zi Habrmannovo a Táborskou ulicí. 

Zde budou práce dokončeny do kon-

ce listopadu. 

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic       

Revitalizace vnitrobloků v obvodě 

23. MŠ Topolová 3 – vedle přestavěných 23. MŠ Topolová 3 – vedle přestavěných 
šaten přibyla i učebna logopediešaten přibyla i učebna logopedie

Práce se již přesunuly na koterovský Práce se již přesunuly na koterovský 
úsek cyklostezkyúsek cyklostezky

Tady už je téměř hotovo - vnitroblok Tady už je téměř hotovo - vnitroblok 
Chválenická – U Školky – nám. M. HorákovéChválenická – U Školky – nám. M. Horákové



Sportovní klub Baseball Plzeň 

uspořádal v červnu  Mistrovství 

města Plzně mateřských škol v base-

ballu. Na hřišti v Českém údolí se 

sešly děti ve věku 5 – 7 let a svedly 

nelítostné boje o titul Mistra. 

Díky podpoře České baseballové 

asociace mohl poskytnout náš klub 

zúčastněným mateřským školám 

baseballovou sadu (stojánek, pál-

ku a míček), zorganizoval ukázko-

vé dopoledne a seznámil děti i pa-

ní učitelky s upravenými pravidly 

pro nejmenší věkové kategorie. Ma-

lí hráči tak už od dubna pilně tré-

novali a těšili se na turnaj na vel-

kém hřišti. Na hře to bylo znát. Pě-

tice šesti až devítičlenných týmů s 

velkým nadšením a zapálením bo-

jovaly proti sobě a většina zápa-

sů byla velmi vyrovnaná. Bojova-

lo se do poslední minuty a utkání 

Božkováčků (MŠ Božkov) s Indiá-

ny (22. MŠ) skončilo remízou i po 

extra směně. 

Po celou dobu turnaje měl každý 

tým k dispozici svého opravdového 

trenéra z řad hráčů nejstarší kate-

gorie do 13 let. Nejstarší baseballis-

ti se svého úkolu zhostili na výbor-

nou, dětem se pilně věnovali, po-

vzbuzovali své hráče k těm nejlep-

ším výkonům. Vyzkoušeli si, jaké 

to je také z druhé strany a že prá-

ce trenéra není jednoduchá. Děti 

bedlivě naslouchaly radám svých 

koučů a bylo vidět, že jsou pro ně 

hoši v červených dresech velkým 

příkladem.

Během turnaje děti vyzkoušely i 

hod na cíl, nechaly si změřit rych-

lost svého hodu i délku odpalu. Za 

své výkony byly odměněny drob-

nými cenami. Tyto disciplíny byly 

volně přístupné i pro rodiče a sou-

rozence, kteří přišli své malé hrá-

če povzbudit.

Titul Mistra nakonec získal tým 

Božkováčků z MŠ v Božkově, na 

druhém místě skončili Indiáni z 22. 

MŠ Z. Wintra na Borech a na třetím 

pak tým Hrochů z 25. MŠ v Ruské 

ul. na Slovanech. Vyhráli ale vlast-

ně všichni, turnaj si opravdu uži-

li, v každém týmu se vzájemně po-

vzbuzovali a fandili si. Jejich nadše-

ní a radost z této hry bylo odměnou 

všem organizátorům z klubu Base-

ball Plzeň i paním učitelkám z ma-

teřských škol, které s dětmi na hřiš-

tě dorazily. Od svých rodičů sklidi-

li všichni účastníci velký potlesk a 

obdiv. Druhý den děti ve školce svůj 

úspěch společně ještě oslavily vybo-

jovaným dětským šampaňským.

Všechny děti ve věku 4 – 8 let, kte-

ré baseball zaujal, zve ředitelka roz-

voje klubu Baseball Plzeň Klára 

Němcová na „Open trénink“, kte-

rý se koná v pátek 21. 9. a 12. 10. od 

15 do 17 hod na školním hřišti 21. 

ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň. Sraz je 

před hlavním vchodem.  Přijďte si 

baseball také vyzkoušet, společně si 

zatrénujeme a užijeme si pěkné od-

poledne! Těšíme se na vás!

Klára Němcová

Baseball Plzeň

www.plzen.probaseball.cz

únor 20122 15září 2018

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 

Kapela Isara zahrála na venkovní 
scéně ve Chvojkových lomech

Koncert kapely Isara se uskutečnil v pondělí 20. srpna od 18 hodin. Akci 
pořádal MO Plzeň 2 – Slovany ve spolupráci se spol. OUPN ÉR, z.s..

Na 1. stupni 20. základní školy 

proběhl v červnu projektový den 

s názvem Ve zdravém těle zdravý 

duch. Na začátku dne se všechny 

děti rozdělily podle vylosovaných 

čísel do jednotlivých tříd, takže by-

li pohromadě žáci ze všech roční-

ků. Paní učitelky uvedly projekto-

vý den vtipnými básničkami, kte-

ré byly napsány na tabuli. Po jejich 

přečtení následovalo video o Moud-

ronosovi, který potřebuje zdravou 

výživu. Pomocí losovacích kartiček 

děti vytvořily skupinky po čtyřech 

a daly se do práce myšlenkové ma-

py na téma zdraví. 

Následovala pohádka o zemi, kte-

rá se rozkládala za sedmero horami 

a řekami a jmenovala se Hranolkov. 

V té zemi žili lidé, kteří nejedli nic 

jiného než smažené hranolky, roh-

líky, salámy a uzeniny, majonézové 

saláty, čokoládu, dorty a bonbony. 

Protože se ti lidé zároveň báli po-

hybu a svůj volný čas trávili u tele-

vizorů a počítačů, tak pořád jenom 

tloustli. A jelikož tloustli, potřebo-

vali stále větší domy a do těch domů 

větší nábytek. Zvali si tedy do Hra-

nolkova inženýry a návrháře, kteří 

pro ně pracovali. Jeden z nich při-

vezl s sebou takové potraviny, kte-

ré před tím nikdy neviděli, plný vůz 

zeleniny a ovoce. Lidé byli zvědaví, 

co to je. Také se jim líbilo, že ten člo-

věk byl pořád takový štíhlý, i když v 

Hranolkově pracoval přes půl roku, 

a tak chtěli znát to tajemství. A on 

jim je prozradil. Časem se  Hranol-

kov proměnil na Zdravíkov. 

Děti s nadšením pracovaly s po-

hádkou. Po jejím skončení   vytvo-

řili žáci potravinovou pyramidu a 

už se těšili na ochutnávku zdravých 

potravin, které si přinesli z domo-

va. Ochutnávka probíhala se zavá-

zanýma očima a za každou správně 

určenou potravinu obdržely sku-

pinky body. Posledním úkolem by-

lo navrhnout v jednotlivých sku-

pinkách svačinku, která by podle 

nich byla nejvhodnější a zároveň 

nejchutnější. Svačinku společně 

nakreslili na velkou čtvrtku. Hla-

sováním pak rozhodli, který výkres 

bude reprezentovat třídu. 

Ke společnému vyhodnocení se 

všichni sešli na hřišti školy, kde 

jednotlivé třídy prezentovaly svo-

ji práci. Projektový den se povedl 

na výbornou a byl ukázkovým pří-

kladem  vzájemné meziročníkové 

spolupráce. 

Programově vedeme žáky k to-

mu, aby si navzájem pomáhali a re-

spektovali se. Je to ta nejlepší mož-

ná cesta prevence proti šikaně. Nej-

větší poděkování patří paní učitelce 

Elišce Nábělkové, která celý projek-

tový den vymyslela.

     

 Mgr. Ilona Jehličková

Mistry města Plzně MŠ 
v baseballu se stali Božkováčci! 

Projektový den aneb Ve zdravém těle zdravý duch 
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MO Plzeň 2-Slovany pořádá pravidelně let-

ní příměstský tábor vždy v červenci již od ro-

ku 2002. Do roku 2014 v KD Šeříková a od ro-

ku 2015 ve 25. ZŠ Chválenická. Spolupořadate-

li jsou 25. ZŠ Chválenická a Vodní záchranná 

služba ČČK Plzeň. 

Letošní 17. ročník využilo 249 dětí, pro kte-

ré byl po dobu 23 dnů připraven zajímavý pro-

gram. Byl poskládaný tak, aby se nenudily ani 

děti, které tábor využívají celý měsíc. Prolína-

ly programy vzdělávací, sportovní i zábavné. V 

oblasti naučné a vzdělávací to byla návštěva En-

vironmentálního centra v Krsích, čtyři besedy 

s cestovateli, představení Eurocentra, den s ha-

siči a s městskou policií, výlet s Českými lesy 

do polesí Luh u Skašova a výuka tance v podá-

ní taneční školy Kozelka.

Ke sportování jsme využili tělocvičnu ve 25. 

ZŠ, bazén Slovany, Jitřenku v Koterově a are-

ál na Božkovském ostrově, kde děti měly mož-

nost se seznámit i s takovými sporty jako jsou 

ragby a box.  

Za zábavou jsme byli v centru Lvíček,  ve West 

parku, v kině Cinestar a ve Farma Parku v So-

běhrdech. Pobavit děti přijelo i divadélko Jitu-

le Dadule.

O děti se staralo 15 vedoucích, kteří  zvládli i 

rekordních 115 dětí v jednom dnu.

Spolupracující organizace

Na zajištění programu spolupracují: Vodní 

záchranná služba ČČK, Plavecký klub Slovany, 

Ragby Plzeň, Boxing club-star Plzeň, SDH Kote-

rov, SDH Božkov, HZS PK, Městská policie, Lesy 

ČR s.p., farma Jitřenka, Eurocentrum Plzeň, Ště-

pán Pastula – cestovatel a humanitární pracov-

ník, divadlo Jitule Dadule a taneční škola Koze-

lka. Stravování zajišťovala fi rma Vanický a záze-

mí připravil a udržoval personál 25. ZŠ.

Všem vedoucím a spolupracujícím jménem ve-

dení MO Plzeň 2-Slovany DĚKUJI.

Zdeněk Červený, vedoucí KT

Rekordní zájem o letní příměstský tábor 2018 

 Předáním absolventských listů a 
drobných upomínkových předmě-
tů s bezpečnostní tématikou  byl 
ukončen již 3. ročník Plzeňské se-
nior akademie v městském obvo-
du Plzeň 2.

V zastupitelském sále městského 
obvodu Plzeň 2 se kromě 35 úspěš-
ných absolventů na slavnostním 
ukončení 3. ročníku Plzeňské senior 
akademie sešli také přední zástup-
ci organizací, které se na mimořád-
ném projektu podílely, např. ředitel 
České obchodní inspekce Inspek-
torátu pro Plzeňský a Karlovarský 
kraj Ing. Řezáč, BESIP Plzeňského 
kraje Václav Ircing, vedoucí Uni-
verzity třetího věku při Centru ro-
botiky paní Bc. Dufková, HZSPK pa-
ní nprap.Irena Tatíčková a případo-
vá manažerka Bílého kruhu bezpe-
čí Plzeň. Městský obvod Plzeň Slova-
ny reprezentovali starosta městské-
ho obvodu Ing. Lumír Aschenbren-
ner a  místostarosta Roman Andr-
lík. Městskou policii Plzeň zde za-
stupoval její velitel PhDr., Mgr. Ka-
rel Mach MSc.,MBA a metodici pre-
vence kriminality Bc. Karel Zahut a 
Andrea Vlčková DiS. Všichni sho-
ra jmenovaní přišli úspěšným žá-
kům popřát ke zdárnému ukonče-
ní studia bezpečnostně preventiv-
ního programu. 

Senior akademii 
ukončilo 35 absolventů

Pátý ročník letního kina v Koterově se uskutečnil v termínu 

6. – 12. 8. 2018 na hřišti za sokolovnou a promítalo se vždy od 21 

hodin. Největší návštěvnost měly české fi lmy Čertoviny a Táto-

va volha. Návštěvníci mohli zavítat ale i na zahraniční produkci 

fi lmů Táta je doma, Vražda v Orient expresu, Mike i Dave sháněj 

holku, Jumanji: Vítejte v džungli nebo Kráska a zvíře.

Při zahájení letního kina tradičně vystoupila skupina Hell-

fi re, tentokrát se svou světelnou show. Návštěvníci si mohli užít 

také vystoupení muzikálového zpěváka Martina Hucla.

Organizátoři děkují všem lidem z Koterova i přespolním pří-

chozím, kteří letní kino v Koterově navštívili a vytvořili báječ-

nou atmosféru pro společné sledování fi lmů. Letošního roční-

ku se celkově zúčastnilo přes tisíc návštěvníků.

Letní kino v Koterově zahájila 
světelná show

Staň se součástí našeho týmu, možná jsi to právě ty, 
hledáme budoucí strážníky

Požadavky: trestní bezúhonnost, spolehlivost, české státní 
občanství, nejnižší věková hranice 18 let, vzdělání – středo-
školské, zakončené maturitní zkouškou, tělesná, zdravotní a 
duševní způsobilost
Nabízíme velkou řadu zaměstnaneckých benefi tů jako: mož-
nost získání městského bytu, náborový příspěvěk vyplácený 
vždy měsíčně ve výši 1.000,- Kč po dobu 2 let, pravidelný mě-

síční příjem, rizikový příplatek 6.000,- Kč, dovolenou v délce 5 
týdnů, volno nad limit řádné dovolené – placené volno na 
psychickou a fyzickou regeneraci v délce od 2 do 10 dnů, 
příspěvek na dovolenou a Vánoce a další jiné. 

Více informací k náboru najdete na www.mpplzen.cz/nabor

Kontaktní osoby: Mgr. Luboš Berka, berkal@plzen.eu, 
tel: 378 036 936
Bc. Jana Černá, cernaja@plzen.eu, tel: 378 036 904
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