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Na Božkovském ostrově vznikla „ptačí stezka“
Obvodu se během uplynulého roku podařilo ve sportovním a relaxačním areálu na Božkovském ostrově zrealizovat tzv. „ptačí stezku“. Ptačí stezka zahrnuje různorodou soustavu prvků, rozmístěnou po celé ploše areálu.
Návštěvníci ostrova si mohou všimnout informačních panelů, které upozorňují na místní faunu, ptačí budky
nebo krmítka. Stezka se zaměřuje především na ptactvo z toho důvodu, že v oblasti žije hojné množství běžných
druhů ptactva, ale i vysoký počet ptáků, kteří doprovázejí vodní tok, například ledňáček, skorec a střízlík.

„Na Božkovském ostrově byly pro
podporu ptactva instalovány ptačí budky a krmítka. Naučné tabule s obrázky
ptáků, včetně vydařených kreseb dětí
ze základní školy v Božkově, byly umís-

těny ke krmítkům tak, aby si návštěvníci a milovníci ptactva mohli ptáky
žijící v této lokalitě určit a něco víc se
o nich dozvědět,“ uvedl starosta Lumír
Aschenbrenner.
Kromě ptactva se na Božkovském
ostrově dají pozorovat i veverky, které
také začaly semínka z krmítek využívat jako zdroj potravy. K pěší cestě
poblíž krmítek nechal obvod umístit
i jedno broukoviště. Jeho funkcí je
poskytnout útočiště nejen hmyzu,
ale i drobným savcům či ještěrkám.
„Cílem projektu je zvýšení biodiverzity (množství druhů) v našem obvodě
a zároveň snaha o osvětu u dětí i dospělých. Areál Božkovského ostrova jsme

zvolili proto, že představuje významný
krajinný prvek, tedy prostor, který je
více spjat s přírodou,“ přiblížil místostarosta Roman Andrlík.
Iniciace ptačí stezky vzešla od
místního amatérského ornitologa
Ing.Jana Hraběte. Obvod se podílel
na zajištění a instalaci ptačí stezky
částkou 12 tisíc korun. „Děkujeme
hlavně místním občanům a ornitologickým nadšencům, kteří s nápadem
ptačí stezky koncem loňského roku přišli.
Na místě je i poděkování božkovské
škole v čele s paní ředitelkou, jejíž žáci
přispěli svými výkresy ke graﬁcké podobě jedné z informačních tabulí,“ uvedl
místostarosta Jan Fluxa.
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Slovo
úvodem
Hezké léto
vám všem,
vážení spoluobčané
a čtenáři našeho slovanského Zpravodaje. Půlka prázdnin
je už za námi, přesto nás čeká
ještě hodně pěkných dnů a pro
mnohé z vás jistě i čas dovolené.
Mám za to, že si tento klidný čas
všichni zasloužíme, zvláště po
měsících prožitých s virem
Covid – 19.
Jak jistě víte z našich webových stránek, nebo se to nyní
dozvíte z našeho Zpravodaje,
nezaháleli jsme, o čemž svědčí
informace, které se tady dočtete.
Najdete také různé kulturní tipy,
tak si je rozhodně nenechte ujít.
Ovšem tou nejdůležitější událostí, která nás čeká hned první
říjnový víkend, jsou volby do
krajského zastupitelstva.
Protože se s dalším Zpravodajem setkáte až po volbách,
dovoluji si vás k nim pozvat
a připomenout, že senátní volby
se tentokrát našeho obvodu
netýkají.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta

Proměna nevyužité prodejny v kavárnu Homolka
Na konečné tramvaje č. 1 na
náměstí Milady Horákové probíhá
příprava přestavby stávající nevyužité prodejny na kavárnu. Městský
obvod Plzeň 2 - Slovany připravuje
přestavbu budovy, která sloužila do
roku 2013 jako veřejné záchodky.
Objekt byl následně pronajat na prodejnu farmářských výrobků, během
kterého byl rekolaudován a zrekonstruován. Po ukončení nájemní
smlouvy s provozovateli prodejny
byl objekt nabídnut k pronájmu.

„Do vyhlášeného výběrového řízení
na nového nájemce prostor na konečné
tramvaji č. 1 se přihlásilo několik
zájemců. S ohledem na přání místních
obyvatel byli vybráni nájemci, kteří
v objektu plánují provozovat kavárnu,“ upřesňuje starosta Ing. Lumír
Aschenbrenner.
Objekt byl v polovině roku 2020
předán staviteli a započaly zde stavební práce, které spočívají v přístavbě
a celkové přestavbě objektu do konečné podoby kavárenského zařízení.

„Pokud půjde vše podle plánu
a nezaskočí nás nějaké neplánové překážky, můžete se již od podzimu těšit
na výbornou kávu a zákusky v nové
kavárně s vnitřním i venkovním
posezením,“ zve na posezení v
kavárně místostarosta PhDr. Jan
Fluxa.
Do doby, kdy se nová slovanská
kavárna Homolka otevře svým zákazníkům, čeká nás ještě několik měsíců zvýšené prašnosti a hlučnosti při
stavebních pracích.
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Zprávy z jednání Rady městského obvodu
Plzeň 2-Slovany
Jednání RMO dne 2. 6. 2020
RMO přijala celkem 11 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila poskytnutí dotací v souladu s vyhlášenými dotačními programy v roce 2020 na základě
49 žádostí v celkové výši 726.280 Kč
a souhlasila a doporučila ZMO
Plzeň 2 - Slovany ke schválení
32 žádostí o dotace v celkové výši
1 391 000 Kč;
■ schválila poskytnutí dotací na účel,
který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2020 na základě 6 žádostí v celkové výši 147 500 Kč
a souhlasila a doporučila ZMO
Plzeň 2 - Slovany ke schválení
2 žádosti o dotace v celkové výši
75 000 Kč;
■ schválila snížení nájmu z důvodu
vyhlášení nouzového stavu na území
ČR a následně přijatých karanténních
opatření pro:
– provozovatele objektu občerstvení ve sportovním areálu ŠKODA
SPORT PARK, Malostranská ul.
v Plzni, za dobu od 16. 3. 2020 do
31. 7. 2020, v celkové výši
15 337,50 Kč,
– nájemce provozovny půjčovny
a servisu sportovních potřeb u areá-

lu
ŠKODA
S P O R T
PARK, Malostranská
ul.
v Plzni, za dobu
od 16. 3. 2020 do
31. 7. 2020,
v celkové výši
2 293,70 Kč,
PhDr. Jan Fluxa,
– provozovatele
místostarosta
Fitness clubu
MO Plzeň 2 - Slovany
Slovany, Čapkovo nám. 4 v Plzni, za dobu od 16. 3.
2020 do 31. 7. 2020, v celkové výši
16 886,70 Kč,
a dále požádala Obytnou zónu Sylván a. s., o prominutí nájmu nájemci
restaurace KD Šeříková;
Jednání RMO dne 24. 6. 2020
RMO přijala celkem 14 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „Obytná ulice
Chrpová“ s uchazečem, který předložil v zadávacím výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu: DYBS Plzeň
s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00
Plzeň, IČ:62621033, s nabídkovou
cenou 550.335,38 Kč bez DPH, tj.
665.905,81 Kč včetně DPH;

■

souhlasila
s
návrhem
rozvoje systému parkování
v Plzni v období
2020-2023 na
území
MO
Plzeň 2 - Slovany podle násleRoman Andrlík,
dujících zásad:
místostarosta
1. rozšíření zóny
MO Plzeň 2 - Slovany
placeného stání
(ZPS) „Petrohrad“ na celou oblast
omezenou ulicemi Slovanská, Částkova, Lobezská, Železniční,
2. vznik nové ZPS „Slovany“, vymezené ulicemi Částkova, Slovanská,
Slovanská alej, Koterovská, Libušínská a železniční tratí Plzeň –
Č. Budějovice, včetně zahrnutí existujícího krytého parkoviště Koterovská (vedle ÚMO 2) do systému
zpoplatněných parkovišť P+G,
3. vznik nové ZPS „Zahradní“, vymezené ulicemi Papírnická, Slovanská,
Malostranská a řekou Radbuzou
a dále požádala Radu města Plzně
o co nejrychlejší rozšíření parkovacích zón tak, aby minimálně parkovací zóny „Petrohrad“ a „Zahradní“
byly dokončeny a plně funkční nej-

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2 - Slovany

později do konce
roku 2022;
■
schválila
sazebník cen za
pronájem sportovního areálu
Božkovský
ostrov v Plzni, od
1. 7. 2020 a vzorovou nájemní
smlouvu na pronájem tohoto

areálu;
■ schválila podání přihlášky do výzvy
z asistenčního programu Podpora
samosprávám při rozvoji veřejných
prostranství na akci „Řešení vnitrobloku Blatenská“;
Jednání RMO dne 8. 7. 2020
RMO přijala usnesení, kterým:
■ schválila použití investičního fondu 80. MŠ, příspěvkové organizace,
Úslavská 80, 326 00 Plzeň, IČ:
70940703, ve výši 819.934,72 Kč, na
výstavbu víceúčelového hřiště od ﬁrmy 4soft, s.r.o., Krkonošská 625,
468 41 Tanvald, IČ: 28703324

V centru se mění způsob platby
za parkovné i kontrola
Plzeň spustila v parkovací zóně A nový způsob evidence úhrady a kontroly parkovného, bude to přes registrační značky, tedy zadáním SPZ.
Zóna A se nachází v historickém centru v okolí náměstí Republiky, obsahuje zhruba 330 parkovacích míst a řidiči v ní mají k dispozici pro platbu
na dvě desítky parkovacích automatů. Dle statistik se v této lokalitě zdrží
většina z nich maximálně hodinu. Nový systém umožní platit přes aplikaci
v mobilu, nebo i nadále pomocí parkovacího automatu, do něhož bude
nutné zadat registrační značku vozu.

„Velkou výhodou nového systému
je to, že platba přes aplikaci umožní

prodloužit si dobu parkovného
odkudkoliv, aniž by si řidič musel
fyzicky vyzvednout lístek z automatu.
Využitím registračních značek se také
sjednotí evidence uhrazených plateb
a jejich kontrola,“ přiblížil náměstek
primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.
Nová aplikace na úhradu parkovného se nazývá ParkSimply Plzeň.
Je uživatelsky přívětivá a intuitivní.
„V mobilu stačí zadat registrační
značku, zvolit dobu parkování
a zaplatit online pomocí platební karty. Při dalším použití se již registrační
značka automaticky nabízí. Aplikace
umožňuje uložení více registračních
značek. Pomocí několika kliknutí jde
v případě potřeby dobu stání prodloužit. Aplikaci si mohou zájemci
zdarma stáhnout na operační systém

Android i iOS,“ řekl ředitel Úseku
rozvoje Správy informačních technologií města Plzně Tomáš Benedikt.
Změnu ale zaznamenají všichni
řidiči, nejen ti, kteří budou aplikaci
využívat. Na parkovacích automatech
v zóně A již přibyla klávesnice, na níž
bude nově nutné zadat registrační
značku vozidla. Poté úhrada za parkování proběhne už standardně,
hotově nebo platební kartou, včetně
volitelného obdržení parkovacího
lístku. Registrační značku musí
vyplnit každý, a to vzhledem k jednotné evidenci pro přehlednou kontrolu úhrady parkovného, do které se
budou ukládat platby z aplikace,

všechny úhrady z parkovacích automatů a zároveň vydané rezidentské
karty.
Na parkovacích automatech lidé
najdou návod k úhradě pomocí nového systému, pokud by měli jakékoliv
dotazy, mohou zavolat na číslo uvedené v informačním textu.
Nový systém je řešen dodavatelsky,
je již odzkoušen, úspěšně funguje
v dalších městech. Jeho pořízení vyšlo
město Plzeň na 570 tisíc korun bez
DPH. Plzeň chce pilotní provoz
v zóně A vyhodnotit do několika
měsíců. Pokud se ukáže jako efektivní
a přínosný, mohl by se postupně rozšířit i do ostatních parkovacích zón
ve městě.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Jednání ZMO dne 16. 6. 2020
ZMO přijalo celkem 10 usnesení,
z nichž vybírám:
■ vzalo na vědomí informaci o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
■ schválilo rozbor hospodaření MO
Plzeň 2 - Slovany za období ledenbřezen 2020;
■ schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na
základě 34 žádostí v celkové výši
1.466 tis. Kč;
■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:
–Dotace projednané a schválené

Radou městského obvodu Plzeň
2 - Slovany;
– Vyhodnocení
investiční činnosti
MO
Plzeň 2 - Slovany od počátku
roku 2020 včetně
Ing. Lumír
investic v budoASCHENBRENNER,
vách mateřských
starosta
MO Plzeň 2-Slovany škol;
–
Činnost
Finančního výboru ZMO Plzeň 2 Slovany za období 04-06/2020;
– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 - Slovany za období
04-05/2020

Dne 19. 7. 2020 oslavila 100. narozeniny paní Marie Bulová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěstí a pohody
popřáli Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany, paní Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany a zástupce odboru sociálního Úřadu
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

Z Mikulášské ulice
k Radbuze po novém schodišti
oplocení TJ ČSAD bylo posunuto a na
ploše přibyly lavičky, odpadkový koš
a prolézačka pro děti.
„Tato stavba je jedním z letošních
velkých městských projektů, které
počítají s úpravami plzeňských parků
a rekreačních míst tak, aby v nich obyvatelé mohli co nejpříjemněji trávit
volný čas. Dalšími akcemi jsou rozšíření parku Zemník na Košutce a druhá
etapa revitalizace Lochotínského parku. Město na všechny tyto projekty
vyčlenilo celkem 34 milionů korun,“
řekl náměstek pro oblast dopravy
a životního prostředí Michal Vozobule.
Stavba vzhledem ke svému situování a terénním podmínkám byla
náročná na stavební práce a sadové

úpravy. Stavební materiál na schodiště
musel být dopravován ručně. Jen pro
představu, na stavbu bylo použito 68
tun žulových výrobků, 3678 tun betonu a 6,5 tuny oceli.
„Úpravy spočívaly ve vybudování
žulového schodiště, které spojuje pěší
komunikaci podél řeky Radbuzy
s Mikulášskou ulicí. Schodiště má
z obou stran zídky obložené žulovými
kameny, v jejichž bocích je zabudováno
osvětlení. Navíc jsou horní a dolní část
schodiště opatřeny stožáry veřejného
osvětlení. V dolní části na schodiště
navazují nové chodníky s mlatovým
povrchem a žulovou mozaikou,“
doplnil technický náměstek primátora
Pavel Šindelář.
Marie Fialová

Oznámení
Nové schodiště z Mikulášské ul. k Radbuze
Město Plzeň dokončilo projekt, který upravuje cestu pro pěší z Mikulášské
ulice přes Park u Ježíška k řece Radbuze,
kde se napojí na stávající stezku pro pěší
a cyklisty podél řeky. Stavba spočívala
především ve vybudování 82 metrů
dlouhého žulového schodiště na jižní
straně Mikulášského hřbitova opatřeného zídkami z obou stran a pořízení
veřejného osvětlení. Součástí projektu
jsou i sadové úpravy, pořízení mobiliáře
a prolézačky pro děti. Akci za 15,2
milionu včetně DPH měla na starost
Správa veřejného statku města Plzně.
„Jsem rád, že jsme tímto projektem
přispěli k pohodlí a bezpečí pěších

(foto: M. Pecúch)
i k lepšímu vzhledu této lokality.Také
jsme se tím přiblížili k plánované celkové revitalizaci Parku u Ježíška.
O tom, že jde o atraktivní místo, svědčí
mimo jiné i to, že si park pro vybudování své scény pod širým nebem letos
již podruhé vybral letní plzeňský festival Divadelní léto,“ řekl plzeňský primátor Martin Baxa.
Celé stavbě před zahájením prací
na základech schodiště předcházela
přeložka trakčních kabelů Plzeňských
městských dopravních podniků. Dále
byly provedeny terénní úpravy a stabilizace svahu, založeny trávníky, vysazeny rostliny, keře a strom. Stávající

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v obvodu Plzeň 2-Slovany ve volebních okrscích č.20012034 jsou místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
viz příloha na str. 7–9
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r. starosta MO Plzeň 2 - Slovany
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Svá sportoviště budeme
prezentovat na Sportmanii
V sobotu 15. srpna 2020 startuje
slavnostním zahájením v 18 hodin již
5. ročník oblíbené plzeňské sportovní
akce Sportmanie Plzeň, při které se
změní amﬁteátr a park za OC Plzeň
Plaza (na celý týden až do neděle 23.
8. 2020) ve sportovní park, který přivítá malé i velké milovníky sportu.
V rámci sportovního týdne poskytnou desítky sportovních klubů
a zapsaných spolků aktivních v Plzeňském kraji návštěvníkům možnost
vyzkoušet si na vlastní kůži pod
odborným dohledem různé druhy
sportů.
Akce je pro všechny účastníky
zdarma a nabídne známá i nová stanoviště plná sportu, zábavy a požitku.
Mezi novinky letošního ročníku patří
cvičení pro zaměstnance a cvičení pro
seniory zakončené tematickou přednáškou. Pro děti do 15 let jsou připraveny soutěže o ceny a medaile.
Organizátorem akce je Magistrát
města Plzně, Odbor sportu, Smart

Cities a podpory podnikání, který
dává v odpoledním programu prostor
i jednotlivým městským obvodům
města Plzně prezentovat se. V rámci
programu je tato spolupráce nazvaná
Dny s městskými obvody. V úterý
18. 8. 2020 se v odpoledních hodinách
představí Městský obvod Plzeň 2 Slovany spolu se svými sportovišti.
„Jsme rádi za možnost spolupracovat na této významné sportovní
události pořádané v Plzni a zapojit
náš slovanský obvod prezentací svých
dvou sportovišť, kterými jsou Božkovský ostrov a Škoda sport park,“
uvedla paní místostarostka Eva Trůková. „V rámci prezentace slovanských
sportovišť
plánujeme
návštěvníkům představit zároveň
i úspěšnou slovanskou cyklistku
Simonu Spěšnou,“ doplňuje slovanský program paní místostarostka.
Více
informací
k
akci:
https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen

Výuka ve 2. pololetí
mimořádného školního roku
Při předávání výpisu vysvědčení na
konci ledna se všichni těšili na pololetní
prázdniny a jaro. Tehdy nikdo netušil,
co pro nás právě jaro připraví! Už návrat
z prázdnin první březnový týden byl
plný dohadů a nejasností ze zpráv, které
proudily z médií. Ale aktivita žáků
a vyučujících z „Třináctky“ se rozjela
hned od pondělí 9. března 2020 naplno.
Začala tandemová výuka v deváté
a druhé třídě v rámci projektu EU –
Šablony II, čtvrťáci vyrazili do divadla.
V úterý osmáci z áčka navštívili Infokariéru v Tylově ulici v Plzni, což je součástí předmětu volba povolání. Osmáci
z béčka absolvovali projektový den
v Církevním gymnáziu Plzeň v rámci
spolupráce mezi školami v projektu
gymnázia ﬁnancovaného EU. Při
návratu zpátky do školy byli již všichni
plni otázek. Co bude dál? S okamžitou
platností byly od středy uzavřené školy
a ze dne na den zůstali všichni doma
a zvykali si na nová pravidla výuky.Tehdy jsme ještě doufali, že tento stav je
pouze na přechodnou dobu. Ale až do
konce školního roku se hlavním nástrojem výuky stala technika – počítače,
tablety, telefony – a pedagogickými
partnery se v mnohých případech pro
nás učitele stali rodiče.
Jelikož návrat do školy byl v nedohlednu, byl zaveden „nouzový“ rozvrh,
který nastavil základní řád ve výuce.
Učitelé, žáci a rodiče se učili pracovat

s novými programy, komunikovat na
dálku, zvládat zpracovávat a posílat úkoly. Společným zájmem bylo upevňovat
získané vědomosti a dovednosti, ale také
získávat nové. Ti, kteří neměli doma
dostatečné technické vybavení, dostávali
informace telefonem a mohli úkoly
vyzvedávat a odevzdávat ve vestibulu
školy.
Za přísných hygienických podmínek
proběhly v koronavirovém období
i netradiční zápisy prvňáčků pro školní
rok 2020/21 – bohužel bez přítomnosti
dětí. O to víc se již nyní těšíme na děti
ve dvou přípravných třídách a nové žáky
ve třech prvních třídách.
I přes všechny technické a legislativní
překážky, se kterými jsme se museli
vyrovnat, nám uzavření škol přineslo
i dobré poznatky. Zjistili jsme, že jsme
schopni vzájemně spolupracovat, že naši
učitelé, žáci a rodiče dokázali společně
– ve velmi krátkém čase – proměnit tradiční vzdělávání v moderní školu začátku 21. století.
Děkuji všem učitelům, že se téměř
přes noc proměnili v IT experty a zmodernizovali své výukové přípravy, že
požadavky upravili tak, aby bylo možné
je realizovat distančně.
Děkuji ostatním pedagogickým pracovníkům (asistentkám a vychovatelkám) za individuální podporu žákům,
přípravu materiálů pro výuku a tipy na
volnočasové aktivity.

Děkuji většině našich žáků, kteří se
zapojili do výuky na dálku a byli aktivní
při svém sebevzdělávání v domácím
prostředí.
Děkuji rodičům za spolupráci při
zvládnutí domácí výuky, kladné ohlasy
na naši práci i připomínky, které
pomohly zlepšovat naše aktivity tak,
abychom společně co nejlépe situaci
zvládli.
Děkuji ostatním zaměstnancům ško-

ly za pomoc při udržení chodu školy –
zvláště při postupném návratu žáků při
dodržení přísných hygienických podmínek.
Na závěr využiji názoru jednoho
z rodičů z našeho dotazníkového šetření
k hodnocení koronavirového období:
„Myslím si, že naše škola to zvládla!“
Díky za to a doplňuji – společně jsme
to zvládli!
Zdeňka Vrátníková, ředitelka školy

Z vašich dopisů • Z vašich dopisů • Z vašich dopisů

Několikeré putování slovanské knihovny
Přesně před dvaceti lety (18.července 2000) byla na Slovanech slavnostně otevřena nová knihovna
v Táborské ulici. Bylo by tedy vhodné
si připomenout krátce její historii.
V posledních letech předminulého
století byla na Slovanech založena
spolková knihovna. V r. 1904 se stala
součástí Občanské besedy a ta ji v roce
1919 (po přijetí prvního knihovnického zákona) předala i s veřejnou
čítárnou městu Plzni. Po roce 1921
se knihovna přemístila do suterénu
nové školy T.G. Masaryka na Jiráskově náměstí. Postupem času ale přestaly prostory vyhovovat, proto se
knihovna stěhovala v r. 1950 do přízemí domu na Slovanské třídě č. 53.

Další stěhování knihovnu čekalo
v roce 1991, protože dům, kde sídlila,
byl v restituci vrácen původním majitelům. Místo, i když značně menší,
se našlo na náměstí Gen. Píky č. 4
(dnešní květinářství).V červenci 1992
se součástí slovanské knihovny stala
pobočka bývalé škodovácké knihovny
na Koterovské třídě č. 134. Rozšíření
knihovny na nám. Gen. Píky nebylo
možné, hledaly se tedy větší prostory.
Řešení nabídla velká zrušená
samoobsluha v Táborské ulici č. 24.
A tak se knihovna v roce 2000 stěhovala opět a my pevně doufáme, že
to bylo naposledy.
Ingrid Posoldová,
Obvodní knihovna Slovany
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Kulturní předzahrádky míří i do obvodu
Projekt Plzeňské kulturní předzahrádky vznikl s cílem zdůraznit nepopiratelný vliv a význam kultury na aktivitách cestovního ruchu, a to právě
po proběhlé celosvětové pandemii, jež obě tyto složky paralizovala. Iniciátory jsou zástupci společnosti Film Servis Plzeň s. r. o. a organizátoři
ﬁlmového festivalu Finále Plzeň, který byl z důvodu vládních restrikcí
přesunut na poslední zářijový týden.
V konkrétních termínech mohou
lidé navštívit vybranou kavárnu či restauraci po celé Plzni, rezervovat si
nejen místo na její venkovní zahrádce
a zakoupit si speciální menu, ale současně s tím si zajistit vstupenku na
ﬁlmovou projekci či hudební představení, zprostředkované přímo na
zahrádce či ve vnitrobloku tohoto
zařízení. Filmoví fanoušci a gurmáni
se tak mohou těšit na 12. srpna do
Restaurace 12 v Kopeckého sadech,
kde se uskuteční koncert skupiny
X-Cover a v nabídce bude speciální
HotDog menu.
Projekt však nabídne i akce zdarma
a taktéž hudebně laděné události. Ve
středu 26. srpna bude u Parku Homolka prezentovat bývalý provozovatel
Kafe Smetanka, která sídlila na plzeňském náměstí, aktuálně budovanou
kavárnu, kterou bude od podzimu

2020 na Slovanech provozovat. Od
18.00 do 22.00 hodin budou na místě
vystupovat lokální DJs Diom a Johnny
Fitz a návštěvníci si mohou zakoupit
Miladu. Oč se jedná? Milada je speciální gin&tonic drink, podávaný s ﬁltrovanou kávou a grepovým džusem
kde jinde než tematicky na náměstí
Milady Horákové. V nabídce budou
však i další kávové drinky a nealkoholické nápoje. Volba místa a gastronomického provozovatele opět není
náhodná. Organizátoři uvedli, že Kafe
Smetanka byla jednou z prvních a nejvíce postižených lokálních provozoven. Zdejší event má dopomoci
k prezentaci nově budované kavárny,
jejíž výstavba je podpořena Městským
obvodem Plzeň 2 - Slovany a započne
na podzim letošního roku.
“Plzeňské kulturní předzahrádky
vznikly s cílem dopomoci k opětov-

nému rozvoji image města, jeho infrastruktury a lokálního cestovního
ruchu po uplynulé situaci nouzového
stavu, a to formou propojení lokálních
dodavatelů služeb cestovního ruchu –
gastronomických provozovatelů –
s kulturou. Obě tyto složky byly
výrazně zasažené vládními restrikcemi, vyhlášenými z důvodu boje proti
pandemii COVID-19.Tento unikátní koncept, cílený do jedné až dvou
desítek letních večerů, nejenže propojí

“business s kulturou”, ale nadto ukáže,
jak výrazně umí kultura (ač taktéž
postižená pandemií a souvisejícími
restrikcemi) otevřít brány danému
businessu a podpořit navýšení jeho
příjmů plynoucích z turistického
ruchu,” doplňuje na závěr Petr Veruněk, koordinátor projektu Plzeňské
kulturní předzahrádky. Další události
a kulturně-gastronomické večery
budou postupně uveřejňovány na
Facebooku Finále Plzeň.

Plzeňské základní školy mají nové kompostéry
V zahradách devíti základních škol se objevily nové kompostéry. Díky
projektu Biopoklad do školních zahrad je vyrobili a nainstalovali členové
Spolku Ametyst.

poradí a s čím ne, a ozdobí si nádobu
pro sběr zbytků z ovoce, zeleniny a dalšího rozložitelného odpadu. Žáci

Na jaře se plzeňská nezisková organizace Spolek Ametyst věnující se
ochraně přírody a environmentální
výchově naplno opřela do svého nového projektu. Ten si klade za cíl motivovat žáky i učitele k třídění
a kompostování bioodpadu. Celkem
se do něj zapojilo devět plzeňských
základních škol.Ty tak získávají nejen
dřevěný kompostér, ale také výukový
program pro vybranou třídu, plakát,
nádobu pro sběr bioodpadu a meto-

a dovednosti z výukových programů
plynule převádět do své každodenní
praxe. Na výrobě čtrnácti dřevěných
kompostérů se podílely i lektorky ekovýchovy. Jejich vedoucí Jana Vondráčková k tomu říká: “Bavilo nás pracovat
se dřevem, brousit, vrtat a vlastníma
rukama tak vytvářet užitečnou věc,
která bude zároveň i praktickou
pomůckou pro žáky i učitele.”
Projekt Biopoklad do školních
zahrad ﬁnančně podpořilo město
Plzeň.
Více o projektu: http://www.ametyst21.cz/biopoklad-do-skolnichzahrad/

Ve Waldorfské ZŠ Dobromysl měli z nových kompostérů opravdu radost

Kompostér v zahradě 17. ZŠ v Plzni

dický list, který učitelům poskytne
množství tipů, jak využívat školní
kompost v různých předmětech.
V zapojených školách proběhne celkem čtrnáct výukových programů.
“Žáci během programů pomocí lup
a určovacích klíčů prozkoumají rozkladače a jejich úlohu v kompostu.
Zjistí, s čím si příroda v kompostu

prvního stupně si také zahrají na krtky
a žížaly a starší žáci z druhého stupně
si pomocí hry ujasní, jak funguje koloběh látek v přírodě,”vysvětluje lektorka
Venuše Makrlíková.
Spolek Ametyst zajistil také výrobu
a rozvoz kompostérů do plzeňských
základních škol, aby učitelé a žáci měli
možnost nově získané poznatky

Vykládání kompostérů před Církevní
ZŠ a SŠ v Plzni
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Mezigenerační spolubydlení –
odvážná cesta mezilidské důvěry
Populace ve vyspělých zemích stárne, zvyšují se náklady na živobytí a snižuje se dostupnost bydlení pro všechny
věkové kategorie. Neexistuje jedno
řešení na tyto problémy, ale přesto je
možné hledat cesty, které mohou
pomoci. Jednou z nich je mezigenerační spolubydlení, které si klade za cíl
propojovat novým způsobem studenty
a seniory.
Princip je velmi jednoduchý, i když
pro české prostředí zatím nezvyklý.
Senior, který má volný pokoj (ať již
bydlí ve svém nebo nájemním bytě),
ubytuje v tomto pokoji studenta výměnou za ﬁnanční příspěvek a závazek

pomoci. Senior tak může získat přilepšení k důchodu, výpomoc v domácnosti
a (možná především) společnost. Student na druhé straně klidné a ﬁnančně
dostupné bydlení a obohacení o zkušenosti generace, která již prošla životní
cestou, která jeho teprve čeká. Sociální
rozměr a propojování dvou generací
jsou další přidané hodnoty.
Ze zkušenosti víme, že studenti již
bydlení u seniorů využívají. Jedná se
ale většinou o jejich příbuzné či blízké
známé. Je ale vůbec možné dát za takových podmínek dohromady dva zcela
neznámé lidi? Organizace BytSpolu
– mezigenerační spolubydlení, z.s.,

která myšlenku spolubydlení do Plzně
přináší, vybírá vhodné kandidáty z řad
studentů i seniorů, setkává se s nimi,
prověřuje je a na základě získaných
informací navrhuje dvojice, které by
spolu mohly bydlet. Konečné rozhodnutí je ale vždy na studentovi a seniorovi, budou-li s dotyčným chtít bydlet
či nikoli. BytSpolu je zde také od toho,
aby zodpovídal dotazy všech, které tato
myšlenka jen trochu zaujala. Není nutné se vždy rovnou zapojit, ale je možné
poprosit o bližší informace a vysvětlení.
Všichni, kteří by se rádi dozvěděli více,
mohou navštívit stránky www.bytspolu.cz nebo volat na 702 015 645.

Mezigenerační spolubydlení je
odvážnou cestou mezilidské důvěry,
která člověka vyvádí ze zaběhlých
představ a každodenního koloběhu
života. Je postavena na pevném přesvědčení, že stále existuje dostatek
lidí, mladých i starých, kteří dokáží
žít v harmonii, přijímat rozdílnost
a hledat kompromisy. Třeba se do
budoucna i v České republice stane
nedílnou součástí služeb, které si kladou za cíl propojovat generace tak,
jako například ve Francii, kde již jsou
tisíce spokojených dvojic, které se
touto cestou vydaly a úspěšně jí prošly.

K dětským hřištím chtějí přistupovat inovativně,
první vlaštovkou bude hřiště v Šeříkové ulici
Netradiční veřejné setkání k rekonstrukci dětského hřiště v Šeříkové ulici
se uskutečnilo ve středu 22. července.
V průběhu velmi kultivované diskuse
nastínilo téměř třicet občanů své potřeby a preference týkající se nejen tohoto
hřiště, ale i dalších hřišť na Slovanech
a veřejného prostoru obecně.
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
oslovil spolek Pěstuj prostor s přáním
inovovat svůj přístup k rozvoji dětských
hřišť s ohledem na současné trendy
a společenské potřeby. Součástí projektu je právě rekonstrukce zmíněného
hřiště. Besedu zorganizovanou společností Pěstuj prostor za účasti zástupců obvodu, včetně místostarosty
PhDr. Jana Fluxy, navštívili převážně
rodiče s dětmi, ale i další občané. Předcházelo jí sociologické šetření v lokalitě.
Mezi hlavními tématy zaznělo, že
lidem vcelku vyhovuje stávající koncepce menších hřišť s různorodými
prvky a pískovišti na více místech,
mezi kterými mohou s dětmi putovat.
Za většími hřišti vyrážejí do Chvojkových lomů, ale i do vzdálenějších
částí Plzně. Přirozeným lokálním prostorem pro větší koncentraci aktivit
by byl prostor vedle kulturního domu
a restaurace Šeříková. Občané vzpomínali na dřívější sportovní aktivity

vedle dětského hřiště a ocenili by
návrat ping-pongového stolu případně branek na „čutání“. Preferují mezigenerační bezbariérový prostor, který
není hřištěm jen pro jednu věkovou
skupinu, ale najdou v něm podněty
děti různého stáří a využijí ho i dospělí.
Silně zaznělo téma starších dětí
a teenagerů, na které se, na rozdíl od
malých dětí, ve veřejném prostoru
zatím tolik nemyslí. Zmiňováno bylo
také téma bezpečnosti včetně lepšího
osvětlení a údržby. Padly ale i zajímavé
ekologicko-výchovné podněty nebo
přání zřídit u hřiště stojan na kola. Diskusí se linul akcent na uměřenost
a ohled i na občany bydlící v okolí –
postačí pískoviště, dvě až tři „atrakce“
pro malé děti, něco pro starší děti
i dospělé, zlepšení přehlednosti
a dohledu i zachování stinného charakteru místa tvořeného vzrostlými
stromy. Vedle účasti na besedě mohli
obyvatelé zasílat své podněty také
písemně.
A co bude následovat? Na základě
analýzy potřeb zpracují architekti společnosti Pěstuj prostor návrh hřiště.
O něm budou občané informováni
elektronicky i vyvěšením na místě.
Realizace by se měla uskutečnit po
zpracování návrhu a provedení výbě-

rového řízení na zhotovitele. Finanční
prostředky na realizace hřiště jsou připraveny v rozpočtu na rok 2020. Měst-

ský obvod zároveň získá odborné
doporučení, jak obecně přistupovat
k dalším hřištím na Slovanech.

Ve Chvojkových lomech se ve
čtvrtek 3. září 2020 uskuteční od 13
hodin již 6. ročník Festivalu volného
času, na kterém budou představeny
stovky volnočasových kroužků a kurzů.
Festival se každoročně těší velké účasti
a pod záštitou Městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany ho pořádá Plzeňská
krajská rada dětí a mládeže.
„Akce je určena pro děti i dospělé.
Děti a jejich rodiče se na jednom místě
seznámí s širokou nabídkou volnočasových aktivit, které pro ně nabízí
neziskové organizace Plzeňského kra-

je,“ uvedl starosta Lumír Aschenbrenner.“
Letošní ročník se ponese v duchu
Havajských ostrovů. Na pódiu proběhne prezentace vybraných neziskových
organizací pracujících s dětmi a mládeží,
ale také divadélko či koncert. Zástupci
jednotlivých organizací zde představí
svou činnost a budou připraveni zodpovědět otázky k jednotlivým kroužkům či kurzům pro rok 2020/2021.
Akce je zdarma.
Více informací na www.festivalvolnehocasu.cz

Novinky ve Škoda sport parku
Prázdniny jsou ve Škoda sport parku
na Malostranské ulici ve znamení stavební činnosti. Až do konce srpna bude
uzavřeno dětské hřiště, kde se bude pro
naše nejmenší budovat zcela nové hřiště
s umělou dopadovou plochou.
Apelujeme proto na všechny návštěv-

níky parku, aby dbali zvýšené opatrnosti
v blízkém okolí dětského hřiště, neboť
se zde bude pohybovat stavební technika, která bude najíždět po části inline dráhy. Hned po dokončení instalace
herních prvků se dobuduje nové pískoviště s posezením v rozšířené části

oploceného hřiště. Konečná podoba
bude určitě stát za to.
Pro návštěvníky areálu se v srpnu
budou do připravené betonové niky
u vstupu do skate parku montovat úložné boxy. Bude zde namontováno 12 ks
nerezových skříněk, uzamykatelných

na vlastní nebo v občerstvení areálu za
zálohu zapůjčený zámeček. Upozorňujeme, že využití těchto úložných boxů
bude možné pouze jednorázově, vždy
během dne, nikoli přes noc. Za odložené
věci provozovatel areálu nenese odpovědnost.
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Informace pro voliče
Volby do zastupitelstev krajů se
uskuteční v pátek 2. října 2020 od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Volby upravuje zákon č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších přepisů.
Hlasování
Každému voliči budou do 29. 9.
2020 doručeny hlasovací lístky. Hlasovací lístky lze také obdržet ve volební místnosti ve dnech voleb. Po
obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží
volič do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku může

přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování
vliv.
Voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat
o vydání voličského průkazu. O voličský průkaz lze žádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději do
30. 9. 2020 do 16 hodin, písemným
podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě
zaslané
prostřednictvím datové schránky

VO
2001

území volebního okrsku
Barrandova
19-31, 30-34
Božkovská
5-15
Guldenerova
3-23, 2-52
Lobezská
1-9
Rubešova
29, 33
Sladkovského
57-71
Úslavská
3-43, 2-10
Železniční
3-21,14-42

volební místnost
Gymnázium
Mikulášské nám. 23

2002

Guldenerova
25-49, 54-68
Lobezská
10-18
Plzenecká
65-77, 72-90
Sladkovského
58-72
Táborská
31-45
Úslavská
45-67
Hlavní nádraží ČD

13. základní škola
Habrmannova 45

2003

Barrandova
Božkovská
Koterovská
Mikulášská
Mikulášské nám.
Rejskova
Rubešova
Sladkovského
Úslavská
U Ježíška
Železniční

1-7, 2-28
19-47, 4-26
1-27, 4-32

2004

Božkovská
Houškova
Jablonského
Koterovská
Mikulášské nám.
Rubešova
Sladkovského

30-48
3-13
1-13, 4-16
29-53, 34-48
15
4-18
19-45, 44-50

2005

Houškova
Jablonského
Jiráskovo nám.
Mikulášské nám.
Plzenecká
Radyňská
Sladkovského
Táborská

17-35, 4-36
Církevní gymnázium
18-92
Mikulášské nám. 15
31-35, 32, 34
17,19,23,16,18,22
19-35, 36-40
3-37
9-15, 16-28
3-9, 2-18

2006

Božkovská
Jablonského
Koterovská
Plzenecká
Sladkovského
Táborská
Úslavská

51-71, 56-70
19-39
55-61, 52-72
37-59, 46-70
32-42, 52-56
15-27
40-58

2007

Buková

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

nejpozději do 25. 9. 2020 do
16 hodin. Převzít lze voličský průkaz
osobně nebo na základě plné moci
s ověřeným podpisem, nebo jej úřad
voliči zašle. Na voličský průkaz lze
volit v územním obvodu kraje,
v jehož obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
Vzhledem k epidemiologické
situaci doporučujeme občanům sledovat sdělovací prostředky. Podrobnosti k případným změnám budeme
zveřejňovat na webu městského
obvodu http://umo2.plzen.eu
MO Plzeň 2-Slovany spadá do
volebního obvodu č. 7, ve kterém se
volby do Senátu PČR souběžně
s volbami do zastupitelstev krajů
v roce 2020 NEKONAJÍ!!! Ve volebVO

území volebního okrsku
volební místnost
Farského
3-19, 4-20, E6,E13
škola
Habrmannova
21-29, 36-46
Jiráskovo nám. 10
Hlavanova
Jiráskovo nám.
5,7,17-27,2-10,16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická
3-17
Mikulášské nám. 20,21
Modřínová
Papírnická
Plzenecká
3-15, 2-22
Radyňská
4-38
Sladkovského
1-7, 4-12
Slovanská
3-53, 4-44
Zahradní
1,2,2a,3

2008

Habrmannova
Jablonského
Koterovská
Mezi Stadiony
Táborská
Úslavská

33-43
43-55
69-79,78-90

Gruzínská
Habrmannova
Habrová
Hradištská
Jedlová
Jugoslávská
Kyjevská
Liliová
Polní
Slovanská
Suvorovova
Zahradní

3-9, 4-16
3-9, 2-20
1-5
3-15, 2-30

3-13, 2-14
2009

3-25, 24-28
51-55
14-34
2-12
Gymnázium
Mikulášské nám. 23

2010

Církevní gymnázium
Mikulášské nám. 15

2011
Masarykova základní

ním obvodu č. 7 se volby do Senátu
PČR uskuteční v roce 2022.
Zájemci o práci v okrskové volební komisi se mohou hlásit na tel.
378036230, v kanceláři č.209 ÚMO
Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83 nebo
e-mail: postaumo2@plzen.eu. Členem okrskové volební komise může
být občan ČR, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, není
kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková
volební komise vytvořena a v den složení slibu dosáhl věku 18 let. Zájemci
nejsou do komisí zařazeni automaticky, ale na základě zákona musí být
nejprve zohledněny delegace volebních stran. Členům komise náleží
odměna za výkon funkce.

Cyklistická
Habrová
Hradištská
Jetelová
Kaštanová
Květná
Liliová
Motýlí
Na Skalce
Olšová
Pod Dubem
Polní
Slovanská
Zahradní
Částkova
Gruzínská
Jetelová

13. základní škola
Habrmannova 45

20-36
71, 75
TJ Sokol V.
Klášterní 2

2-26
22-36
4-18
3-15
59-73, 50-82
1-35
4-22, 15-27
11-13, 2-24, 38, E371
17, 19
20
3-21, 2-12
1-47, 2-44
17-55, 22-66
3-37, 18-46

TZÚS
Zahradní 15

15-27, 2-30
31-39, 2-28, 42-60
118-126
61-69, 56-64
1, 3
18-32
2-16, 1-35

Autoškola Sládek
Slovanská 93
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

území volebního okrsku
Liliová
1-15
Motýlí
2-16
Polní
19-25
Slovanská
75-97, 86-114
Sudova
1-5, 4-10
Suvorovova
2-14
Zahradní
29-57, 26-52
Hluboká
Jasanová
Javorová
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová
Květná
Malostranská
Na Bradlavce
Olšová
Plzeňská cesta
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní
Příkrá
Slovanská
Srázná
Úhlavská
Vřesová
Za Homolkou
Zahradní

3-11, 8-14

volební místnost

území volebního okrsku
Petřínská
1-13
Sladovnická
14-18
Sušická
34-42

2019

Barákova
Ječná
Koterovská
Na Celchu
Petřínská
Sladovnická
Sušická
U Světovaru

15-31, 12-30
3-17
105-131
1-29
17-45, 4-46
11-29, 20-48
44-58, 23-31
1-43, 4-26

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

2020

Brojova
Koterovská
Krejčíkova
Sladová
Spojovací

13-35, 18-28
114-148
8-12

20. základní škol a
Brojova 13

2021

Francouzská tř.
Krejčíkova
nám. Gen. Píky
Spojovací

3-15, 29-39
1-7, 2-6
27
4-12

20. základní škola
Brojova 13

2022

Brojova
Francouzská tř.
Slovanská alej

3-11, 4-16
17-27, 41-65
29, 31,33,33A

20. základní škola
Brojova 13

2023

Částkova
Kpt. Jaroše
Kyjevská
nám. Gen. Píky
Neumannova
Ruská
Rychtaříkova
Slovanská
U Hvězdárny

38-50
4-30
77-89, 74-84
19-26
3-9
15-33, 20-36
16-30
123-139
3-29

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

2024

Čapkovo nám.
Francouzská tř.
Kyjevská
Neumannova
Ruská
Rychtaříkova
Strnadova
U Hvězdárny

2-22
93-113, 88-112
4-18
35-53
3-13,32-52
13-35,20-28
14-30

Vodárna Plzeň
společenský sál
Malostranská 2

14-52
53-71
1-13
7-43, 2-42
66-82, 45-63
130-172

71-93, 66-88

Částkova
Habrmannova
Jiráskovo nám.
Jugoslávská
Kyjevská
Lužická
nám. Gen. Píky
Suvorovova
U Bachmače

37-45
22-34
13, 14
3-31, 28-44
3-37, 2-16
4-38
9-17, 8-16
37-51
13-35, 18-46

13. základní škola
Habrmannova 45

Částkova
Gruzínská
Kpt. Jaroše
Kyjevská
Rychtaříkova
Slovanská
Sudova
Suvorovova
U Bachmače

7-33, 2-32
13-27
1-35
39-75, 40-72
4-12
107-119
9-15
16-40
1-9, 2-14

Myslivecký spolek
Plzeň-sever
Ruská 16

Habrmannova
Jablonského
Koterovská
Lužická
nám. Gen. Píky

48-52
Radnice MO
71-103
Plzeň 2 - Slovany
83, 92-96
Koterovská 83
19-35
1-7,2-6,33-37,32-36

Částkova
Lobezská
nám. Gen. Píky
Nohova
Stanko Vodičky
U Lomů
Wolkerova

47-49,73-105,52-54
54-64
30, 31
3-27, 18-34

Blatenská
Částkova
Drážní
Koterovská
Lobezská
Na Cihlářce
Nohova
Sušická
U Lomů
Vyšehradská
Wolkerova

3-29
58, 76, 78

Blatenská
Koterovská
Na Celchu

VO

2-16
1, 4-30
1-5
1-20
1-17
2-48
87-101
2-12

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

21. základní škola
Slovanská alej 13

Francouzská tř.
24-44
Chválenická
4-10
nám. M. Horákové 15-17
Nepomucká
3-19
Slovanská alej
13-25
U Školky
3-13

21. základní škola
Slovanská alej 13

2026

Kyjevská
106a, 106b
nám. M. Horákové 3-9, 2-10
Ořechová
1-19, 2-14
Ruská
57-95, 38-98
Slovanská alej
1-11
Slovanská
141-201
Strnadova
1-7, 4-18
U Hvězdárny
4-8

21. základní škola
Slovanská alej 13

2027

Chválenická
Nepomucká
U Pumpy
U Školky
Za Vodárnou
Zelenohorská

16-42
25. základní škola
21-41, 2-18
Chválenická 17
6-12, 5-11
2-6
2-12, 3-7, 9-11, 7A, 9A
2-12

2028

Barákova
Cukrářská
Ječná
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská
Libušínská
Na Růžku
Pivovarská
Sladovnická

33-85, 32-80

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

85A,85B,85C
15-67, 20-50

3-9, 16-24

2025

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

9-15
19-35, 18-30

volební místnost

23-51, 2-30, 26A
139-179, 156-164
1-37
33-75, 54-78

Autoškola
Václav Synek
Jiráskova ul. 56
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VO

území volebního okrsku
Slovanská alej
30, 36
Tetínská
U Světovaru
30-58
Velenická

volební místnost

2029

Božkovské nám.
Buksická
Dubnická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská
Lobezská
Meruňková
Na Příčce
Na Spojce
Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Poříční
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická
Švestková
Údolní
U Křížku
U Památníku
U Pošty
V Podlučí
Ve Višňovce
Vřesinská
Zahradnická

Základní škola
a mateřská škola
Vřesinská 17

2030

2031

Kostincova
K Řečišti
K Starým valům
Na Bajnerce
Na Rychtě
Nad Hradištěm
Nad Zátokou
Nepomucká
Osadníků
Plzeňská cesta
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U Českého dvora
U Hamru
Zelenohorská
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karaﬁátová
Kostincova
Koukolová
K Řece
Lomená
Na Drahách
Nad Údolím
Nepomucká
Plzeňská cesta
Pod Bručnou
Postranní
Přední cesta
Střední cesta
Slavičí
Štefánikova

VO

území volebního okrsku
U Českého dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská
53-85, 34-90

volební místnost

2032

Barvínková
Chrpová
K Češníkům
K Dráze
K Hornovce
K Hůrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bořích
Na Brázdě
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká
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

Klub U Motorkáře
Nepomucká 108
vchod
z ul. Pod Bručnou

39, 39A,39B,39C,39D-67, 48-98
72,74

33-117, 60-132

1-9, 2-18

Hasičská zbrojnice
Hradiště
Na Rychtě 17

Břidlicová
Čedičová
chata E55
Jílová
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na Břehu
Na Dílcích
Na Hačkách
Na Hradčanech
Na Lipce
Na Nivách
Nade Vsí
Pastýřská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U Včelníku
V Závrtku
Žulová

2034

Chválenická
1-59
Jasmínová
Koterovská
166-192
Mezi Řekami
Na Průtahu
nám. M. Horákové 13, 14
Skladová
Slovanská alej
2-28, 2A
Šeříková
Topolová
4-16, 5-9
U Pumpy
15-25, 16-28
U Školky
8-18, 19-21

45-75,103-105, 58,102

4-14, 28, 30
31-51,34-52
Hotel PRIMAVERA
Nepomucká 128

17a-17g,19-49,20-60

9-49, 14-64

23-29,14-32

2033

46-78

82-120,144-204
79-83

32-44, 43-79,123-201

Hasičská zbrojnice
Koterov
Koterovská náves 15

Kulturní dům
Šeříková 13
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Obvod ocenil mladé sportovce ze Slovan
V letošním roce se z důvodu pandemie covid-19 neuskutečnilo vyhlášení Sportovce Plzně 2019 v kategorii
žactva a dorostu, které bylo naplánováno v termínu 18. 3. 2020. Výsledky
ankety byly přesto vyhlášeny
v náhradním termínu dne 24. 6. 2020.
Z městského obvodu Plzeň 2 Slovany byli oceněni sportovci
a sportovní kolektivy:
JEDNOTLIVCI
Dan Hlaváček, starší žactvo (golf )
Simona Spěšná, starší žactvo
(cyklistika)
Petr Hrubý, dorost (golf )
Jan Šindelář, dorost (slalom a sjezd
na divoké vodě)

Veronika Tondrová, dorost (plavání)
DRUŽSTVA
TJ Lokomotiva Plzeň, žactvo
(jachting)
BK Lokomotiva Plzeň, žactvo
(basketbal)
PK Slávia VŠ Plzeň, žactvo (plavání)
PK Slávia VŠ Plzeň, dorost (plavání)
Se zúčastněnými se setkala místostarostka Eva Trůková, která jim
poděkovala za výbornou reprezentaci
a předala jim věcné dary a hodnotné
poukazy.

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany pořádá ve spolupráci s Komisí pro
sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 - Slovany pro občany s trvalým
bydlištěm na území MO Plzeň 2 - Slovany různé společenské akce a obřady:
■ „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Šeříkové
ulici;
■ blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let věku a více;
■ slavnostní obřady u příležitosti zlaté, smaragdové, diamantové, kamenné,
platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň
2 - Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Komisí
pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 - Slovany

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“
v roce 2020 se budou konat ve dnech
30. 9., 21. 10. a 25. 11. 2020 od 16 do 19 hodin.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2020:
22. 9. a 10. 11. 2020

✄

✄

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil níže uvedená
data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souhlasu.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

hůlkovým písmem

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na
tento slavnostní obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a předat
jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 2 Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

✄

✄

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich životního
jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit níže otištěný
souhlas s blahopřáním v rodině a předání 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 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 manželů.

„Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany 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:
KONTAKTNÍ TELEFON*
KONTAKTNÍ EMAIL*

DATUM NAROZENÍ:

Podpis rodiče
*Nepovinný údaj

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:
ZDRŽUJI SE NA ADRESE:
ČÍSLO TELEFONU:
Podpis

Upozornění:
Žadatel bere na vědomí, že slavnostní obřady se konají v obřadní místnosti ÚMO
Plzeň 2 - Slovany, tj. na veřejném místě a že při obřadu bude přítomen profesionální
fotograf. Vlastní zhotovení fotograﬁí je na svobodném rozhodnutí zúčastněných.
Fotograﬁe pořízené při jednotlivých slavnostních obřadech úřad nezveřejňuje.
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Výročí 70 let od smrti Milady Horákové
Pietní akt k uctění 70. výročí od
smrti Milady Horákové se uskutečnil
v pátek 26. 6. 2020 od 10 hodin
u pomníku před 21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej. Památku Milady Horákové přišel za MO Plzeň 2 - Slovany

uctít starosta Lumír Aschenbrenner
i místostarostové Jan Fluxa a Roman
Andrlík, za město Plzeň jeho primátor Martin Baxa a zastupitelka Mauritzová, krajská radní Trylčová, ředitel
21.ZŠ Prokop.

Umísťování velkokapacitních kontejnerů v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2020
Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro odkládání objemných odpadů, neodkládá se biologicky rozložitelný odpad.
termíny svozů: NEDĚLE 27. září, 22. listopadu

termíny svozů: NEDĚLE 20. září, 15. listopadu
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1
Šeříková (u fotbal. stadionu)

Hodina přistavení
8:00–9:00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD)

9:10–10:10 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2

Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov)

8:00–9:00 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10–10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20–11:20 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20–11:20 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20–13:20 hod.

Sporná (Plzeňská cesta)

12:20–13:20 hod.

Střední cesta (křižovatka s Karaﬁátovou)

13:30–14:30 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30–14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů)

14:40–15:40 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40–15:40 hod.

Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50–16:50 hod.

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro svozy biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
Kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00 hodin, v měsících červen až září v prodlouženém
čase od 10: do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu.
sudý týden
Plzeň 2 - Slovany

lichý týden
pondělí

Plzeň 2 - Slovany

pondělí

Vyšehrad

Velenická x Ječná

pondělí

S

Božkov

Božkovské nám.

pondělí

L

Slovany

Srázná

pondělí

S

Slovany

Plzeňská cesta x Sporná

pondělí

L

Hradiště

U Hamru x Na Rychtě

pondělí

S

Čechurov

Střední cesta x Karaﬁátová

pondělí

L

Bručná

Do Zámostí (Hyunday)

pondělí

S

Koterov

Pod Chalupami

pondělí

L

Čechurov

Mezi Ploty x Společná

pondělí

S

Černice

Veská – obecní úřad

pondělí

L

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady
měsíc

den

datum

čas přistavení
8:00–10:00

10:30–12:30

13:00–15:00

U Hamru x Na Rychtě

Do Zámostí

Mezi Ploty

září

1. neděle

6. 9. 2020

září

2. neděle

13. 9. 2020

Plzeňská cesta

Střední cesta

Pod Chalupami

říjen

1. neděle

4. 10. 2020

Božkovské nám.

Jiráskovo nám.

Plzeňská cesta

říjen

2. neděle

11. 10. 2020

Velenická x Ječná

Srázná

U Hamru x Na Rychtě

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.
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Letní příměstský tábor na Slovanech je za námi

Již 20. léto mohli rodiče využít možnost přihlásit své děti ve věku od 5 do
15 let na příměstský letní tábor v Plzni
na Slovanech. Spolupořádá ho Měst-

ský obvod Plzeň 2 - Slovany v prostorách 25. ZŠ ve Chválenické ulici,
kam se v roce 2015 přestěhoval z KD
Šeříkovka, a to především z kapacit-

ních důvodů, neboť každým rokem se
zvyšuje zájem ze strany rodičů o využití tábora.
V období od 7. července do 7. srpna
2020 prošlo slovanským příměstským
táborem více než 200 dětí s tím, že
denně se programu zúčastnilo až 100
dětí. Při tomto počtu účastníků byl
chod tábora ušetřen omezení spojených s nemocí Covid 19.
„Děti byly v převážné většině doma
již od jarních měsíců, a tak jsme byli
rádi, stejně jako jejich rodiče, že se náš
pravidelný letní tábor mohl uskutečnit,“ uvedl starosta Ing. Lumír
Aschenbrenner.
V rámci programu letního příměstského tábora si děti užily nespočet
sportovních, kulturních a poznávacích
zážitků. Na své základně v prostorách
tělocvičny 25. ZŠ společně tvořily,
sportovaly, hrály deskové hry či si
poslechly zajímavé přednášky. Společně navštívily také farmu Jitřenka,
bazén Slovany, profesionální hasiče

HZS na Koterovské ulici, West park,
Škoda sport park, ZOO Plasy či dětský svět Lvíček. Celodenního programu si také táborníci užili na
Božkovském ostrově, kam za nimi
dojeli strážníci městská policie, a den
byl zakončen společným opékáním
buřtů.
Tento příměstský tábor by se nemohl uskutečnit bez sehraného týmu
vedoucích a organizací, které jej podporují materiálově či programově.
Děkujeme tímto 25. ZŠ Chválenická,
Vodní záchranné službě ČČK, restauraci Pivovarský šenk Šeříková,
hypermarketu GLOBUS, Plaveckému klubu Slovany, Ragby Plzeň,
Boxing club-star Plzeň, SDH Koterov, SDH Božkov, HZS PK, městské
policii, Lesům ČR s.p., AKTIVITY
PRO, o. s., farmě Jitřenka, Eurocentru
Plzeň a Nošenkám z Plzně z.s.
Bližší informace naleznete na
https://www.facebook.com/primestskyMOPlzen2/
Z. Červený

Pařezy – součást veřejného prostoru
Po kácení dřevin v našem obvodě
obvykle následuje frézování pařezů.
Odstranění pařezu omezí růst pařezových výmladků, také uvolní prostor.
Některým lidem poté prostor připadá
'uklizený', někomu bezpečnější. Také
sekáči trávy ocení odstranění pařezů,
jinak se jim musí vyhýbat.
Pro biotop a přírodní procesy obecně však odstranění pařezů nejlepší není.
Pařezy jsou útočištěm hmyzu, hub a
drobných savců. Mohou být i prvkem
pro hru dětí a rozvíjení jejich fantazie.
Proto pařezy v některých částech

obvodu ponecháváme. Nejčastěji ve
vnitroblocích, ve stinnějších partiích,
kde tolik nepřekážejí sekáčům, nezabírají místo jiným stromům, kde se ale
mohou uplatnit jejich funkce. Někteří
obyvatelé si zachování pařezů i přejí,
neboť v nich zůstává jejich paměť - na
krásný strom i člověka, který ho vysadil,
případně jenom pěkná vzpomínka.
Proto, když zahlédnete ve svém okolí pařez, pomyslete, kolik živých organizmů z něj může mít ještě řadu let
užitek.
Za OŽP Nina Myslíková

Poslední broukoviště
najdete v Polní
V červenci bylo dokončeno
broukoviště v Polní ulici, které se
stalo součástí nové úpravy parčíku.
Je to v tuto chvíli poslední z plá-

novaných instalací broukovišť, která mají podpořit rozvoj biodiverzity a osvětu veřejnosti.
Za OŽP Nina Myslíková

O sekání trávníků v letošním roce
Letošní rok je oproti předchozím dvěma trochu odlišný. Nejen
značnými omezeními v rámci nouzového stavu, ale i průběhem počasí. Duben byl sice velmi teplý a
suchý, ale v květnu už začínaly být
srážky četnější, ochladilo se.
Podobný ráz počasí byl i v červnu
a začátkem července. Vše pak mělo
vliv i na organizaci sečí v našem
městském obvodu.
První seč byla zahájena až
v polovině května a vzhledem
k rychlému nárůstu trávy na ni
téměř hned navázala seč druhá.

Obě seče byly provedeny v plném
rozsahu, tj. na všech plochách bez
omezení. Protože ale trávy po první
seči rychle vymetaly a odkvetly,
byly po posekání trávníků plochy
zabarveny do žluta a jevily se jako
vypálené. Nyní nám ale začíná opět
boj se suchem. Srážky se poslední
dobou Plzni vyhýbají, a když nějaké spadnou, jsou rychlé a prudké.
Další seč se tedy opět budeme snažit organizovat operativně podle
předpovědi počasí, i když i ty ne
vždy nakonec odpovídají reálnému
stavu
OŽP
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Kontroly pejskařů pokračují i o prázdninách
Na základě ohlasů a žádostí mnoha
občanů, proběhla další kontrola pejskařů ve čtvrti Petrohrad.
„Prošli jsme ho celý a postupně

Slovanské procházky
za poznáním pro seniory

zkontrolovali všechny občany, kteří
zrovna venčili. Samozřejmě vnímáme, že v této čtvrti ve vnitroblocích
není tolik zeleně jako v jiných částech

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
připravil na měsíc září tři komentované procházky pro seniory.
„Vzhledem k tomu, že vlivem omezení spojených s virem covid 19 došlo ke
zrušení všech akcí pro naše seniory, rozhodli jsme se připravit pro ně náhradní
program, a to příjemnou procházku
s odborným výkladem po našem obvodě,“
uvádí místostarostka Eva Trůková.
Akce jsou naplánované pro seniory
nad 60let, jsou zdarma a není nutná
rezervace účasti předem.
7. září 2020 – 13,30 hodin, Procházka kolem řeky Radbuzy (sraz na
Papírenské lávce)
16. září 2020 – 11 hodin, Ptačí
stezka na Božkovském ostrově (sraz
na zastávce U Dráhy busu č. 51)
21. září 2020 – 10 hodin, Lesopark
Homolka (sraz na konečné tramvaje
č. 1 náměstí Milady Horákové)

Slovan, ale právě proto je zde nepořádek více vidět. Ještě během prázdnin se tam znovu vrátíme
a provedeme namátkové kontroly
znovu,“ prohlásil místostarosta
Roman Andrlík, který se kontrol
s městskými strážníky ze Slovan pravidelně zúčastňuje.
Pokud u sebe majitelé čtyřnohých
mazlíčků měli sáček na psí exkrementy, byli odměněni opět přívěskem
se zásobníkem se sáčky minimálně
na měsíční venčení. Ti, co ho u sebe
neměli, byli důrazně napomenuti
a vyzváni k nápravě.
„Na Slovanech se situace v této
problematice postupně zlepšuje, proto věřím, že tento trend bude pokračovat i na Petrohradě. Uděláme proto
maximum,“ dodal Roman Andrlík.
Na fotograﬁích místostarosta MO
2 Slovany Roman Andrlík se zástupci
městské policie při jedné z kontrol
na Petrohradě.

Pocta generálu Heliodoru Prokopu Píkovi
Pietní akt se uskutečnil v pátek
19. 6. 2020 od 10 hodin u pomníku
na náměstí Generála Píky. Generál
Heliodor Prokop Píka (3. července
1897 – 21. června 1949 ) byl československý voják a legionář, významný
představitel zahraničního českoslo-

venského protinacistického odboje
a po únorovém převratu oběť komunistického režimu. Jeho památku přišel za MO Plzeň 2 - Slovany uctít
starosta Lumír Aschenbrenner,
místostarosta Jan Fluxa a místostarostka Eva Trůková.
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Divadelní sezónu zahájí Prodanou nevěstou
v tradičních plzeňských krojích
Po nestandardní divadelní sezóně,
během níž bylo po řadu dlouhých
týdnů znemožněno divadlům i jiným
kulturním scénám pravidelně vítat
diváky ve svých hledištích, plánuje
plzeňské Divadlo J. K. Tyla zahájit
nadcházející sezónu 2020/2021 už
9. srpna 2020.
První inscenací bude zcela nové
nastudování Smetanovy komické
opery Prodaná nevěsta v režii Tomáše
Ondřeje Pilaře a s hudebním nastudování Jiřího Štrunce. Do hlavních
rolí byli obsazeni převážně plzeňští
sólisté v čele s držitelkou Ceny Thálie
Ivanou Veberovou, která prestižní
české ocenění získala právě za ztvárnění Mařenky v této české opeře. Jako
Jeník se představí slovenský rodák
Amir Khan, v dalších rolích se diváci
mohou těšit mimo jiné na Dalibora
Tolaše, Janu Foﬀ Tetourovou, Janu
Pioreckou, Tomáše Kořínka, Radku
Sehnoutkovou, Jana Hnyka či Jana
Ježka, dále pak na dospělý i dětský
sbor a velký balet v energické choreograﬁi Martina Šintáka.
Mimořádná situace sice zamíchala
zamýšlenou dramaturgií nadcházející
sezóny, a přestože všechny umělecké
soubory musely minimálně jednu
premiéru zrušit nebo přeložit na další

období, o nové inscenace nebude
nouze. V repertoáru divadla se objeví
24 nových inscenací a dvě obnovené
premiéry úspěšných pohádek, přičemž 7 z těchto titulů mělo být uvedeno na jaře roku 2020.
Příznivci opery se mohou například
těšit na premiéru opery Věc Makropulos, která přinese silnou a originální
hudbu společně s nadčasovým příběhem podle románu Karla Čapka.
Chybět nebude ani komická opera
Italka v Alžíru skladatele Giocchina
Rossiniho. Činoherní soubor uvede
mimo jiné satirickou komedii Herkules a Augiášův chlív z pera švýcarského
dramatika Friedricha Dürrenmatta,
jednoho z nejznepokojivějších autorů
20. století, či jedinečné Hrabalovy
Postřižiny, které v únoru přinesou do
Velkého divadla vůni zabijačky, piva,
Maryščiných vlasů a nezaměnitelného
humoru svérázných postav.
Konec sezóny bude v činohře ve
znamení světových premiér. První
z nich bude československé dokumentární drama na Malé scéně v režii Jána
Šimka, jenž je také autorem a režisérem
úspěšných inscenací Plzeň 1953
a 50 odstínů (České porno). Tvůrci
poslední činoherní premiéry sezóny
2020/2021, Jaroslav Rudiš a Petr

Alpinum Plzeň 2020
Svět zasáhla pandemie Covid-19
a omezila tak různé hromadné aktivity. Mezi ty zrušené patřila i květnová
výstava Jaro v alpinu 2020. Proto se
Alpinum klub Plzeň rozhodl tuto
ztrátu zájemcům o okrasné rostliny
alespoň částečně nahradit uspořádáním výstavy Alpinum Plzeň 2020 již
v době od 26. srpna do 4. září. Probíhat bude v době od 9 do 18 hodin
v areálu zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí.

Jak je pravidlem, bude výstava spojená s prodejem skalniček a drobných
rostlin. Jejich prodej bude probíhat
ještě 5. září v době od 9 do 12 hodin,
kdy bude výstava již ukončena, a proto bude vstup do prodeje zdarma.
Přesto, že jarní vrchol květeny je
již za námi, věříme, že i v pozdním
létě budeme moci návštěvníkům
představit zajímavé rostliny.

Pýcha, kteří za své literární počiny získali doma i ve světě řadu ocenění, divákům s humorem povyprávějí příběh
s názvem Vánoce na poušti o dvojici
kamarádů z české rockové skupiny.
Nabitá sezóna čeká i muzikálový
soubor, který uvede slavný klasický
muzikál My Fair Lady, komorní příběh podle autobiograﬁckého komiksového bestselleru Fun Home
a českou premiéru broadwayského
muzikálu v bláznivém stylu oblíbeného Spamalotu – Something Rot-

ten! Z baletních premiér je třeba upozornit na taneční adaptaci novely
Nikolaje Leskova Lady Macbeth,
kterou na výběr skladeb Dmitrije
Šostakoviče choreograﬁcky a režijně
nastuduje plzeňským divákům dobře
známý Libor Vaculík.
Vstupenky na nové nastudování
operní klasiky ina všechny ostatní představení mohou diváci zakoupit
v pokladně předprodeje, Smetanovy
sady 16, Plzeň nebo on-line na webových stránkách divadla.
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Hvězda Šlágru Veselá Trojka vystoupí v Šeříkovce!
V neděli 29. 11. 2020 vystoupí
v kulturním domě Šeříková v Plzni
ve spolupráci s Městským obvodem
Plzeň 2 - Slovany oblíbená kapela
Veselá Trojka Pavla Kršky, která je
dobře známá z televizního kanálu
Šlágr. Během koncertu, který startuje
v 16.00 hodin, uslyšíte všechny hity,
které tři sympaťáky s harmonikami
proslavily. Vstupenky si můžete stále
zakoupit v síti Ticketportal.

"Do Plzně už se moc těšíme. Věříme, že si to všichni společně krásně
užijeme," vzkázala prostřednictvím
našeho zpravodaje Veselá Trojka.
Dva členové kapely, a to Pavel
Krška a Miroslav Hrdlička, nedávno
oslavili sedmdesáté narozeniny. Oba
dva ale dokazují, že věk je pouze číslo.
"Dokud nám zdravíčko slouží, tak
chceme hrát. V Plzni už jsme dlouho

Podpořili 1. celostátní setkání Hradišť
S nápadem uspořádat setkání
Hradišť a Hradišťanů přišla obec
Dolní Hradiště na severním Plzeňsku. Uskutečnilo se ve dnech 31. 7.
– 2. 8. 2020 v Dolním Hradišti. Účastnilo se 11 obcí, které mají ve svém
názvu Hradiště, Hradišťko nebo
Hradišťany. Mezi přihlášenými
nechybělo ani Hradiště, které je jako
místní část součástí Městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany.
Svoji obec představili členové

místních spolků (Sokola a Sboru
dobrovolných hasičů). Na krátkém
videoklipu a foto panelu prezentovali svoji obec od vzniku až po současné dění. Jedná se tak o propagaci
nejenom Hradiště, ale i našeho
městského obvodu a města. Proto
tuto akci částkou 5 500,- Kč podpořil i MO Plzeň 2 - Slovany. Možná se tato akce ujme a my se
dočkáme setkání Hradišť i v tom
našem.

Barvy, umění a street art v Plzni
Téma street artu a graffiti v dnešní
době velmi silně rezonuje nejen
v Praze, ale i v dalších městech České
republiky. Jeho hranice se dávno
posunuly od nelegálních graffiti,
vznikajících v 90. letech, k vyčleňování legálních ploch, soutěžím, festivalům i výstavám dříve pouličních
umělců v zavedených galeriích.
Ve dnech 17.–22. srpna se v Plzni
odehraje 1. Street art festival, který
nese název WALLZ. V rámci něj
vzniknou street art díla v 9 plzeňských
lokalitách. DEPO2015 se tak aktivně
podílí na zvelebování a zpříjemňování
veřejných lokalit dříve hlavně průmyslového města.
Na WALLZ spolupracuje osm českých i zahraničních street art umělců

nebyli, proto věříme, že přijde co
nejvíce našich příznivců," dodali členové oblíbené kapely. Jejich koncert
byste si tak rozhodně neměli nechat
ujít a vstupenky zakoupit včas.
Veselá Trojka Pavla Kršky měla
v KD Šeříkova vystoupit už v březnu, ale pandemie koronaviru bohužel akci zabránila.
Již zakoupené vstupenky (nebo
získané od ÚMO Plzeň 2- Slovany) na březnový koncert jsou stále
v platnosti i na toto vystoupení.

Zábavné odpoledne nejen pro seniory
Ve Chvojkových lomech se konalo zábavné odpoledne pro seniory.
Akce se uskutečnila v pondělí 15. 6.
2020 od 16 hodin na stálé venkovní
scéně. Senioři a další návštěvníci si
mohli poslechnout country kapelu
Hop a ŠaVani a staropražské písně
v podání kapely Švejk band.
K občerstvení byla pro účastníky připravena káva se zákuskem. Seniory
přišel na akci uvítat starosta obvodu
Lumír Aschenbrenner a místostarostka Eva Trůková.

– mezi nimi např. Michal Škapa, X–
Dog, Jakub Janovský, známý brněnský
umělec TIMO nebo plzeňský Akrobad. Součástí festivalu je také doprovodný program, kdy se můžete těšit
na výstavu již zmiňovaných umělců
v DEPO2015, jam se studenty FDU,
dále také otevřená diskuze s tvůrci
a komentovaná prohlídka realizací.
Celý festival zakončí 22. 8. od 18:00
vernisáž v DEPO2015 s DJs a tanečníky.

Travnaté hřiště na ostrově
V září tohoto roku proběhne
obnova adorovnání travnaté plochy
volně přístupného hřiště na božkovském ostrově v jeho zadní části.
Důsledkem toho nebude možno
toto hřiště od září letošního roku
využívat. V následujícím období
musí nový trávník dostat dost času
na regeneraci a vytvoření kvalitního
travního drnu.S obnovou využívání
hřiště ke sportovním účelům tak
lze počítat až na jaře příštího roku.
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