
všechno zničilo,“ řekla desetiletá
Nikolka Nováková. Přírodní živel
odnesl střechu, jednu stranu domu
a celé jeho vybavení, rodinné auto
i služební dodávku.

Jižní Moravu zasáhla 24. června
2021  silná bouře skrupobitím ator-
nádem. Nejvíce postiženy byly obce
Lužice a Mikulčice na Hodonínsku
a Moravská Nová Ves a Hrušky na
Břeclavsku, značné škody hlásil také
Hodonín. Zraněny byly   stovky lidí
včetně dětí, zničeny byly celé ulice...
Následně byly odklízeny trosky,

desítky domů musely být strženy.
Městský obvod Plzeň 2-Slovany se
proto rozhodl také pomoci.

„Jedná se o mimořádnou katastro-
fu, která se udála v naší zemi. Roz-
hodli jsme se proto, že nechceme jen
nečinně přihlížet, ale také se zapojit.
Vybírali jsme z příběhů v postižených
oblastech jednu rodinu, kterou

bychom konkrétně podpořili. Nejvíce
nás oslovil příběh Nikolky Novákové
z Mikulčic,“ sdělil starosta městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.

„Před třemi měsíci tatínek dostavěl
u nás v Mikulčicích nový dům, 

ve kterém měl pro mne přichystaný
pokojík. Tornádo ale během chvilky

městského obvodu

Plzeň 2-Slovany
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Tornádo odneslo Nikolce pokojík, Slovany pomohly

Slovo
úvodem

Často slýcháme,
jak se celý náš svět
mění k horšímu.
Že se lidé k sobě
chovají stále hůř
a hůř. Myslím, že my Češi máme
k podobnému pesimistickému
přístupu docela sklon. Možná je to
dáno našimi historickými zkuše-
nostmi. Přiznejme si ovšem, že
taková slova můžeme občas slyšet
i z našich vlastních úst.

Pak ale přijdou chvíle a situace,
kdy se ukáže, že to s námi není zase
až tak zlé. A pro příklad nemusíme
chodit daleko. V uplynulých týd-
nech jsme mohli sledovat vlnu soli-
darity s lidmi a obcemi na jižní
Moravě, postiženými ničivým tor-
nádem. Tyto červnové dny si neje-
nom Moravané budou ještě dlouho
pamatovat. Vždyť mnozí z nich při-
šli o své domovy, vybavení, někteří
dokonce utrpěli četná zranění.
A právě v tuto chvíli se v nás zvedla
obrovská vlna solidarity. Téměř
všichni z nás chtěli aspoň malou
špetkou pomoci. A to doslova a do
písmene. Ať už to byly finanční
sbírky, materiální pomoc, psycho-
logická podpora či dobrovolníci,
kteří přiložili ruce k dílu. 

Osobně jsem rád, že k jejich osudu
nezůstalo lhostejné ani zastupitelstvo
našich Slovan. Na svém mimořád-
ném zasedání se jeho členové roz-
hodli finančně pomoci konkrétní
rodině Novákových z Mikulčic. Více
se otomto příkladném kroku dočtete
v samostatném článku našeho Zpra-
vodaje. Děkuji všem kolegyním
a kolegům v zastupitelstvu za jejich
hlas pro tuto pomoc.

Lumír Aschenbrenner, 
starosta

Radní pomohli nemocnému chlapci,
předali mu šek na 58 tisíc korun

Čtyřletý Daneček Szivák z Plzně
má velmi těžký začátek života. Pro-
šel si rakovinou sítnice, která mu
vzala pravé oko a ve dvou letech mu
byla diagnostikována těžká dětská
mozková obrna. Tyto nemoci zasta-
vily jeho psychomotorický vývoj,

takže nyní je na úrovni šesti měsíč-
ního miminka. Jeho osud emočně
velice zasáhl radní městského obvo-
du Plzeň 2 - Slovany, proto se mu
rozhodli   pomoci. V pondělí 7. červ-
na jeho rodině předali šek na  částku
58 tisíc korun. 

„Při mé poslední návštěvě
v 17. mateřské škole, kterou navštěvuje
Danečkova sestra Adélka, jeho dvojče,
jsem se dozvěděla o jeho těžkém život-
ním údělu. Hned mi bylo jasné, že něco
musím udělat. Oslovila jsem proto členy

pokračování na straně 2

pokračování na straně 2
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2-Slovany
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Rady městského obvodu a domluvili
jsme se, že mu každý z nás přispěje na
tento f inanční dar,“ sdělila místosta-
rostka Eva Trůková.

Chlapcova rodina peníze využije
na pokrytí nákladů spojených s jed-
ním cyklem terapie TheraSuit. Cílem
této léčby je pomoci Danečkovi roz-
hýbat jeho tělo a naučit ho chodit.
Pojišťovny tyto nákladné, ale potřebné
rehabilitace většinou  vůbec nehradí.

„Jsem rád, že mohu s kolegy pomoci
tomuto malému bojovníkovi a jeho
rodině. Musíme si pomáhat. Držím
Danečkovi palce v jeho léčbě,“ uvedl
starosta městského obvodu Plzeň 2
– Slovany Lumír Aschenbrenner,
který přispěl nejvyšší částkou.

„Situace je o to komplikovanější, že
v současné době jsem po několika ope-
racích s podezřením na vzácnou choro-
bu. Navíc jsem od podzimu zůstala

s dětmi sama. S jejich celodenní péčí mi
proto musí pomáhat ošetřovatelka, která
však stojí 20-25 tisíc měsíčně. Za dar
jsem proto velmi vděčná,“ říká Daneč-
kova maminka  paní Lucie Podlešá-
ková.

Přátelé navíc zřídili Danečkovi
webové stránky https://www.pro-
danecka.cz/, kde je možné finančně
přispět a zároveň sledovat jeho
pokroky. 

Také zastupitelé městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany se roz-
hodli společně přispět finančním
darem rodině čtyřletého Danečka
Sziváka. Po svém mimořádném
červencovém zasedání vybrali dal-
ších 19 tisíc korun, které pomohou
rodině financovat náročnou péči.

DB

Tornádo odneslo Nikolce pokojík, Slovany pomohly
„Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo, že poskytneme peněžní
dar ve výši 250 tisíc korun obci
Mikulčice právě na pomoc rodině
Novákových, čímž pomůžeme
Nikolce vrátit její nový pokojíček,“

uvedla místostarostka městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany Eva Trů-
ková.

Tatínek Nikolky smanželkou řádě-
ní tornáda přežili s drobnými pora-
něními. Pan Novák pracuje jako

obchodní zástupce místního vinařství
a měl štěstí, že tomu se tornádo
vyhnulo, takže má i nadále jistou prá-
ci.

„Chtěli jsme se schovat v dodávce,
ale nakonec jsme s manželkou vběhli

do domu. Tohle rozhodnutí nám
zachránilo život, protože dodávku
tornádo odhodilo o několik desítek
metrů dál. Za tuto finanční pomoc
jsme vděční a velmi za ni děkujeme,“
řekl pan Novák.

DB

Jednání ZMO
dne 22. 6. 2021
ZMO přijalo
celkem 10
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:
■ schválilo roz-
bor hospodaře-
ní MO Plzeň
2–Slovany za
období leden-
březen 2021; 

■ schválilo souhrnné rozpočtové

opatření č. 5 rozpočtu schváleného
MO Plzeň 2– Slovany roku 2021; 
■ schválilo poskytnutí dotací z roz-
počtu městského obvodu Plzeň 2–
Slovany v celkové výši 815 tis. Kč;  
■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:
– Vyhodnocení investiční činnosti
MO Plzeň 2–Slovany od počátku
roku 2021, včetně investic v budovách
mateřských škol;
– Dotace projednané a schválené
Radou městského obvodu Plzeň 2–
Slovany;

– Činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2–Slovany za období
04–06/2021;
– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2–Slovany za období
04–05/2021;

Mimořádné jednání ZMO dne 8. 7.
2021
■ schválilo poskytnutí peněžního
daru ve výši 250 tis. Kč na transpa-
rentní účet obce Mikulčice (IČO
00285102) z důvodu zasažení obce
ničivým tornádem; 

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany
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Jednání RMO dne 8. 6. 2021
RMO přijala celkem 16 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila poskytnutí dotací v sou-
ladu s vyhlášenými dotačními pro-
gramy v  roce 2021 na základě
43 žádostí v celkové výši 915 tis. Kč
a doporučila Zastupitelstvu městské-
ho obvodu Plzeň 2–Slovany ke
schválení 41 žádostí o dotace v cel-
kové výši 785 tis. Kč;  
■ schválila poskytnutí dotací na účel,
který není cílem vyhlášených dotač-
ních programů v roce 2021, na zákla-
dě 5 žádostí v celkové výši 105 tis.Kč
a doporučila Zastupitelstvu městské-
ho obvodu Plzeň 2–Slovany ke
schválení 2 žádosti o dotace v celkové
výši 30 tis. Kč; 
■ souhlasila s prodloužením Smlouvy
onájmu nebytových prostor v Kultur-
ním domě Šeříková od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2024 s OZ Sylván a.s., Palac-

kého náměstí 6,
301 00 Plzeň, IČ:
63509831 a sou-
časně schválila
uzavření Dodat-
ku č.1 ke Smlou-
vě o správě
objektu Kulturní
dům Šeříková
č. 2016/001860
ze dne 31. 5.
2016, s touto spo-
lečností; 

■ schválila uzavření Smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „Vnitroblok
Francouzská – Brojova – Slovanská
alej“ s uchazečem, který předložil
v zadávacím výběrovém řízení nej-
výhodnější nabídku, tj. se společností
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD, Zemská 259, 337 01 Ejpo-
vice, IČ: 48035599, s nabídkovou

c e n o u
6.800.000,00 Kč
bez DPH, tj.
c e n a
8.228.000,00 Kč
včetně DPH; 
Jednání RMO
dne 30. 6. 2021
RMO přijala
celkem 8 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ schválila vzo-

rovou rámcovou nájemní smlouvu na
krátkodobý pronájem travnaté plo-
chy relaxačně odpočinkového areálu
Božkovský ostrov v Plzni a cenu krát-
kodobého pronájmu této plochy pro
neziskové účely, od 15. 7. 2021 ve výši
250,- Kč/hodinu vč. DPH; 
■ schválila použití investičního fon-
du 2. MŠ, příspěvkové organizace,
U Hvězdárny 26, 326 00 Plzeň, IČ:

7 0 9 4 0 7 2 0 , 
ve výši
77.125,00 Kč na
nákup dobro-
družného mostu
se stupínky
a posezení na
školní zahradu,
od firmy DŘE-
VOARTIKL,
s.r.o., Brněnská
3794/27, 669 02
Znojmo, IČ:
26306921; 

■ schválila použití investičního fon-
du 37. MŠ, příspěvkové organizace,
Barvínkova 18,  326 00 Plzeň, IČ:
70940746, ve výši 58.564,00 Kč na
nákup herního/sportovního prvku
„Houpačky s lanem“, od firmy Pavel
Václavek, Předměstí 714, 341 01
Horažďovice, IČ: 45369445;   

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2-Slovany

Nadace Proměny Karla Komárka
se podílela na velké sportovní a zábav-
né akci pro děti i dospělé, která se
konala ve čtvrtek 17. června na Jirás-
kově náměstí v Plzni. Ta se ve spo-
lupráci s  městem dlouhodobě
zasazuje o obnovu celého prostoru.
Nadace rozdala lidem letáky s odpo-
věďmi na nejčastější dotazy ohledně
plánované rekonstrukce náměstí.
Návštěvníci akce dostali také mož-
nost doptat se na další záležitosti, kte-
ré je v souvislosti s obnovou prostoru
napadaly.   

Sportovní aktivity pro děti, lanové
překážky pro lidi každého věku, šipky,
jízdy zručnosti na koloběžkách, kolo
štěstí nebo ukázky tancování se psy.
To je jen skromný výčet bohatého pro-
gramu červnové olympiády.

„Na Jiráskovo náměstí chodí bohu-
žel jen málo lidí. Smyslem naší akce
proto bylo tento prostor oživit akti-
vitami, kterých by se účastnili společně
děti a rodiče. Díky pečlivě vytvořené-

mu programu, kam jsme zařadili také
fantazijní hru dračí doupě nebo kolo
štěstí, si přišli na své zkrátka všichni,“
uvedla organizátorka Lucie Jasovská
z  Akademie nadání.  

Nadace Proměny Karla Komárka,
druhý plzeňský městský obvod Slo-
vany a další organizace, které se na
zajímavém programu podílely,  umo-
žnily lidem bavit se až    do šesté hodi-
ny večerní.  

„Těší nás, když veřejné prostory
ožívají nápaditými akcemi pro širokou
veřejnost. Olympiáda představuje dal-
ší příležitost poskytnout lidem mož-
nost doptat se na vše, co je
v souvislosti s rekonstrukcí náměstí
zajímá. Rozdávali jsme lístky, které
mohli dát do připravené schránky.
Informace zveřejňujeme na webu
jiraskovonamesti.plzen.eu,“ uzavřela
ředitelka Nadace Proměny Karla
Komárka Petra Lepková Melingerová
s tím, že nadace obnovu náměstí pod-
pořila sumou 25 milionů korun.

Olympiáda proměnila Jiráskovo náměstí v zábavu
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Sportovní centrum SOKOL „Pětka“ je pro všechny
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň

V (Klášterní 2) reaguje na covidový
rok rozšířením sportovních aktivit
a pravidelného cvičení pro všechny
věkové kategorie. Zkušení certifiko-
vaní cvičitelé připravují vnitřní i ven-
kovní sportovní aktivity, kterých se
může zúčastnit každý bez ohledu na
fyzickou kondici a díky pravidelnosti
nacházet radost z pohybu v přátel-
ském prostředí tradiční české orga-
nizace.

Slovanský SOKOL již 32 let zajiš-
ťuje sportovní vyžití obyvatelům
městské části Slovany a okolí. Aktivní
jsou oddíly kuželek, stolního tenisu
a sportovní všestrannosti, kde si lze
zacvičit v hodinách pro nejmenší děti
s rodiči,  předškoláky a školáky,
dospělé i seniory v hodinách pilates,

kalanetiky, jógy, čchi-kungu a nově
od září pro zájemce z řad starších dětí
(6 až 8 let) cvičení s hudbou s jógo-
vými prvky. Cvičí se nejen v soko-
lovně, ale i na hřišti a v příjemném
prostředí vzrostlých stromů. Některé
hodiny se uskutečňují díky obětavosti
dobrovolných cvičitelek i o prázdni-
nách.

V červnu se „Pětka“ zúčastnila
celoevropské akce Move Week
a Evropská míle. Dále je zapojena
do Evropského týdne sportu, jehož
cílem je rozhýbat veřejnost. V září se
sokolovna opět otevře i novým
zájemcům o cvičení. V týdnu od 23.
do 30. září proběhne pod názvem
Sokol „Pětka“ spolu v pohybu pre-
zentace činnosti spojená s náborem
do oddílu všestrannosti. Součástí

bude BeActive Night jako výzva pro
členy Sokola i veřejnost k překonání
co nejdelší vzdálenosti a Pohádkové
hřiště pro děti. Aktuální informace
budou zveřejněny na webu „sokol-
plzen5.cz“ a ve vývěsní skříňce.  

Díky získaným hlasům při on-line
hlasování v projektu PENNY Mar-
ketu „Hýbeme se hezky česky“ má
„Pětka“ šanci umístit se v mikrore-
gionu na předním místě. Během
měsíce září může každý zákazník
podpořit spolek tím, že při nákupu
převyšujícím 100 Kč vhodí získaný
kupon v prodejně Penny v Částkově
ulici do boxu označeného logem
Sokol Plzeň V. Případný finanční
příspěvek bude použit na pravidelnou
obnovu tělocvičny náčiním a nářadím
a na úpravu hřiště.

Nová malba oživila Škoda sport park, později přijdou na
řadu i bezpečnější prvky

Skatepark ve Škoda sport parku
upoutá novou malbou tvůrčího tan-
demu OBRAS AKROBAD, který
tvoří Tomáš Staněk a Josef Sedlák.
Skatepark tak oživily dynamické
abstraktní diagonály, které mají evo-
kovat pohyb, rychlost, proudění
a jízdu.  Zároveň městský obvod
Plzeň 2–Slovany plánuje vzhledem
k vzrůstajícímu počtu nebezpeč-
ných situací v některých částech
areálu přijmout opatření na zvýšení
jeho bezpečnosti.

Cílem autorů „muralu“ ve skate-
parku bylo, aby malba byla čitelná i za
jízdy, a aby fungovala ze všech úhlů
abez dlouhého čtení. Diagonály v sig-
nálních barvách doplňují křehčí kon-
strukce   rukou kreslené geometrie,
které nabízejí srovnání se skejtovými
překážkami, rampami a městskou
architekturou vůbec.

Škoda sport park je atraktivní pro
mnoho občanů všech věkových kate-
gorií. Z důvodu velké návštěvnosti

zde bohužel dochází k rostoucímu
počtu nebezpečných situací, hlavně
v některých částech areálu. Problé-
mem je, že in-line dráhu mnoho
návštěvníků nesprávně využívá k chů-
zi, jízdě na kole nebo na koloběžce
apoté bruslaři zažívají několikrát den-
ně nebezpečné situace, při kterých se
s těmito lidmi mohou srazit. 

Městský obvod Plzeň 2–Slovany
se proto rozhodl přijmout opatření
ke zvýšení bezpečnosti. Zabudoval
zatravňovací dlažbu a umístil nápisy
na chodníky v místech křížení chod-
níků s in-line dráhou. Městský obvod
Plzeň 2-Slovany zároveň připravuje
modernizaci areálu včetně zvýšení
bezpečnosti všech návštěvníků. První
etapa těchto prací je vzhledem
k finanční náročnosti plánována na
příští rok.

MH



5srpen 2021

Zprávičky z „Ptačí stezky na Božkovském ostrově“
V loni městským obvodem Plzeň

2-Slovany nainstalovaná ptačí stezka
přináší své ́ ovoce´. Oblíbili si ji totiž
návštěvníci všech věkových kategorií.
Ještě lepší zpráva je, že tuto lokalitu
vyhledává opravdu velké množství
ptactva, které je při ztišení možno
pozorovat. Na otázku - „Proč právě
tady?“ je snadná odpověď. Božkovský

ostrov je totiž obklopen vodou (řeka,
náhon, průleh), vyskytují se zde ote-
vřené louky, starší, přírodě blízké
porosty stromů i např. s dutinami,
suchými větvemi, s keřovým podros-
tem. Právě to ovlivňuje druhovou
pestrost ptactva. 

Vyskytují se zde běžní ptáci, kteří
jsou vidět v krmítkách či v zahradách
jako jsou kosi, sýkory, brhlíci. Starší
stromy jsou pak vhodným místem
pro šplhavce. Můžeme zde spatřit
strakapouda, ale i žlunu zelenou, kteří
pod kůrou hledají hmyzí potravu.

Pěkným zážitkem je i zahlédnutí
méně známého šoupálka. Na zemi
se občas kmitne červenka, která – jak
název napovídá – upoutá výrazným
rezavě-červeným zbarvením hrdla.
Na travnaté ploše kmitá svým dlou-
hým ocáskem konipas či rehek.
Obtékání ostrova vodou přináší obo-
hacení v počtu druhů, které se zde
vyskytují. Častěji lze vidět skorce,
kteří se i s mladými noří do vody a loví
u jezu, u břehu lze zase spatřit drob-
ného střízlíka. V jarním období zde
zazářil i konipas horský. Pozorným

okem lze postřehnout i oblíbeného
tažného ptáka krutihlava nebo nená-
padného budníčka, lejska či barevnou
čečetku.

Z uvedeného výčtu ptactva je vidět,
že biotop Božkovského ostrova
z pohledu ornitologa žije, ptáci zde
hnízdí, vyvádějí mladé, loví. Jako
návštěvníci je tedy respektujme, cho-
vejme se tiše a sledujme jejich krásný
a pestrý ptačí život. Také se můžeme
těšit, neboť na podzim dojde
k doplnění další informační tabule.

Za OŽP Nina Myslíková 

Foto: Jan Hrabě

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

Starosta městského obvodu Plzeň 2-Slovany podle § 15 odst. 1 záko-
na č. 247/1995 Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se usku-

teční 

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v obvodu Plzeň 2-Slovany ve volebních okrscích
č. 2001-2034 jsou  místnosti pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:

viz příloha
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost

a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební míst-
nosti 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

Na žádost svých obyvatel reagoval
městský obvod Plzeň 2 - Slovany
a opravil hned několik sportovních
hřišť a na dvou místech instaloval
nové pingpongové stoly.

„Místní komunita nás požádala
o opravu hřiště na míčové hry u Doud-
levecké lávky, které již bylo částečně
zarostlé travou. Dali jsme proto ještě
v červnu strhnout drny, navézt nový
písek a zválcovat hřiště tak, aby hráči
volejbalu či nohejbalu stihli letošní sezo-
nu,“ sdělil místostarosta městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.

V Barákové ulici zase místní obyva-
telé požádali o úpravu dětského hřiště
i přilehlého hřiště na míčové hry. Obě
jsou  upravena tak, aby je bylo možno
plnohodnotně užívat co nejdříve. Menší
děti se tak mohou těšit na nové hou-
pací hnízdo, upravené povrchy a nově
opravené hřiště na míčové hry. 

Městský obvod také instaloval nové

branky akoše na basket. Už na podzim
tohoto roku zde přibyde stůl na ping-
pong a na jaře pak multifunkční herní
sestava pro děti. Doplněn byl také
chybějící odpadkový koš a pro lepší
bezpečnost nejmenších dětí byly nain-
stalovány plůtky mezi keři, aby se
zamezilo jejich vběhnutí pod kola pro-
jíždějících aut.

„Koncem června jsme také pořídili
dva nové betonové pingpongové stoly,“
sdělil místostarosta městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa. První
stojí na dětském hřišti vŠeříkové ulici,
kde již kdysi takový býval. Druhý
pingpongový stůl obvod dodal do vni-
trobloku Habrmannova – Jablonské-
ho – Koterovská – Táborská na volné
prostranství pod vzrostlými stromy,
kde vhodně doplňuje plochu se stá-
vajícím kolotočem, pískovištěm aher-
ními prvky. 

MH

Oprav se dočkalo několik
sportovních hřišť
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Kompletní seznam volebních místností na území volebního obvodu
2001 Barrandova 19-31, 30-34 Gymnázium

Božkovská 5-15 Mikulášské nám. 23 
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9  
Rubešova 29, 33
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železniční 3-21,14-42

2002 Guldenerova 25-49, 54-68 13. základní škola
Lobezská 10-18 Habrmannova 45
Plzenecká 65-77, 72-90
Sladkovského 58-72
Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží ČD

2003 Barrandova 1-7, 2-28 Gymnázium
Božkovská 19-47, 4-26 Mikulášské nám. 23
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská 
Mikulášské nám. 3-13, 2-14
Rejskova
Rubešova 3-25, 24-28
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železniční 2-12

2004 Božkovská 30-48 Gymnázium
Houškova 3-13 Mikulášské nám. 23
Jablonského 1-13, 4-16
Koterovská 29-53, 34-48
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50

2005 Houškova 17-35, 4-36 Církevní gymnázium
Jablonského 18-92 Mikulášské nám. 15
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22
Plzenecká 19-35, 36-40
Radyňská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18

2006 Božkovská 51-71, 56-70 Církevní gymnázium
Jablonského 19-39 Mikulášské nám. 15
Koterovská 55-61, 52-72
Plzenecká 37-59, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58

VO území volebního okrsku volební místnost 
2007 Buková Masarykova základní

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 33-43 13. základní škola
Jablonského 43-55 Habrmannova 45
Koterovská 69-79,78-90
Mezi Stadiony
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75

2009 Gruzínská 3-9, 4-16 TJ Sokol V.
Habrmannova 3-9, 2-20 Klášterní 2
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26
Kyjevská 22-36
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27

2010 Cyklistická TZÚS
Habrová 11-13, 2-24, 38, 39, E371 Zahradní 15
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Květná 1-47, 2-44
Liliová 17-55, 22-66
Motýlí 3-37, 18-46
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Pod Dubem
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64

2011 Částkova 1, 3 Autoškola Sládek

VO území volebního okrsku volební místnost 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 8. 10. 2021 od 14.00 do 22.00
hodin av sobotu 9. 10. 2021 od 8.00
do 14.00 hodin. Podrobná úprava
voleb je obsažena v  zákoně
č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky. 

Hlasování
Volič dostane do 5. 10. 2021 hla-

sovací 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 hlaso-
vací lístek. Na hlasovacím lístku
může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kan-
didátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému
zkandidátů dává přednost. Jiné úpra-
vy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv.

Voličský průkaz
Pokud je volič v době voleb mimo

místo svého bydliště a nebude volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, může požádat
ovydání voličského průkazu. Ovolič-
ský průkaz lze žádat ode dne vyhlá-
šení voleb, a to osobně nejpozději do

uzavření stálého seznamu dne 6. 10.
2021 do 16 hodin, písemným podá -
ním opatřeným úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky nejpozději do 1. 10.
2021 do 16 hodin. Převzít lze voličský
průkaz osobně nebo na základě plné
moci s ověřeným podpisem, anebo
jej úřad voliči zašle nejdříve 23. 9.
2021. Za ztracený nebo odcizený
voličský průkaz nelze vydat duplikát. 

Voličům s nařízenou karanténou
nebo izolací z důvodu onemocnění
Covid-19 bude zachována možnost
hlasovat u volebního stanoviště (tzv.
drive-in), v uzavřeném pobytovém

zařízení sociálních služeb nebo do
zvláštní přenosné volební schránky. 

Zájemci opráci v okrskové voleb-
ní komisi se mohou hlásit na tel.
378036230, v kanceláři č.209 ÚMO
Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83 nebo
e-mail: postaumo2@plzen.eu. Čle-
nem okrskové volební komise může
být občan ČR uněhož nenastala pře-
kážka výkonu volebního práva, není
kandidátem pro volby do PS PČR
avden složení slibu dosáhl věku 18let.
Zájemci nejsou do komisí zařazeni
automaticky, ale na základě zákona
musí být nejprve zohledněny dele-
gace volebních stran. Členům komise
náleží odměna za výkon funkce.

Důležité informace pro voliče k nadcházejícím volbám
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Gruzínská 18-32 Slovanská 93
Jetelová 2-16, 1-35
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

2012 Hluboká Vodárna Plzeň
Jasanová společenský sál
Javorová 3-11, 8-14 Malostranská 2
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Květná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce
Olšová 1-13
Plzeňská cesta 7-43, 2-42
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
Příkrá
Slovanská 130-172  
Srázná
Úhlavská
Vřesová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88

2013 Částkova 37-45 13. základní škola
Habrmannova 22-34 Habrmannova 45
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44
Kyjevská 3-37, 2-16
Lužická 4-38
nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachmače 13-35, 18-46

2014 Částkova 7-33, 2-32 Myslivecký spolek
Gruzínská 13-27 Plzeň-sever
Kpt. Jaroše 1-35 Ruská 16
Kyjevská 39-75, 40-72
Rychtaříkova 4-12
Slovanská 107-119
Sudova 9-15
Suvorovova 16-40
U Bachmače 1-9, 2-14

2015 Habrmannova 48-52 Radnice MO
Jablonského 71-103 Plzeň 2 - Slovany 
Koterovská 83, 92-96 Koterovská 83
Lužická 19-35
nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-36

2016 Částkova 47-49,73-105,52-54 VOŠ a SPŠE
Lobezská 54-64 Koterovská 85
nám. Gen. Píky 30, 31
Nohova 3-27, 18-34
Stanko Vodičky
U Lomů 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30

2017 Blatenská 3-29 VOŠ a SPŠE
Částkova 58, 76, 78 Koterovská 85
Drážní
Koterovská 85A,85B,85C
Lobezská 15-67, 20-50
Na Cihlářce
Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lomů 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17

2018 Blatenská 2-48 VOŠ a SPŠE
Koterovská 87-101 Koterovská 85

VO území volebního okrsku volební místnost 
Na Celchu 2-12
Petřínská 1-13
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42

2019 Barákova 15-31, 12-30 VOŠ a SPŠE
Ječná 3-17 Koterovská 85
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29
Petřínská 17-45, 4-46
Sladovnická 11-29, 20-48
Sušická 44-58, 23-31
U Světovaru 1-43, 4-26

2020 Brojova 13-35, 18-28 20. základní škola
Koterovská 114-148 Brojova 13
Krejčíkova 8-12
Sladová
Spojovací 3-9, 16-24

2021 Francouzská tř. 3-15, 29-39 20. základní škola
Krejčíkova 1-7, 2-6 Brojova 13
nám. Gen. Píky 27
Spojovací 4-12

2022 Brojova 3-11, 4-16 20. základní škola
Francouzská tř. 17-27, 41-65 Brojova 13
Slovanská alej 29, 31,33,33A

2023 Částkova 38-50 VOŠ a SPŠE
Kpt. Jaroše 4-30 Koterovská 85
Kyjevská 77-89, 74-84
nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9
Ruská 15-33, 20-36
Rychtaříkova 16-30
Slovanská 123-139
U Hvězdárny 3-29

2024 Čapkovo nám. 21. základní škola
Francouzská tř. 2-22 Slovanská alej 13
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18
Ruská 35-53
Rychtaříkova 3-13,32-52
Strnadova 13-35,20-28
U Hvězdárny 14-30

2025 Francouzská tř. 24-44 21. základní škola
Chválenická 4-10 Slovanská alej 13
nám. M. Horákové 15-17
Nepomucká 3-19
Slovanská alej 13-25
U Školky 3-13

2026 Kyjevská 106a, 106b 21. základní škola
nám. M. Horákové 3-9, 2-10 Slovanská alej 13
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

2027 Chválenická 16-42 25. základní škola
Nepomucká 21-41, 2-18 Chválenická 17
U Pumpy 6-12, 5-11
U Školky 2-6
Za Vodárnou 2-12, 3-7, 9-11, 7A,  9A
Zelenohorská 2-12

2028 Barákova 33-85, 32-80 Autoškola
Cukrářská Václav Synek
Ječná 23-51, 2-30, 26A Jiráskova ul. 56
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164
Libušínská 1-37
Na Růžku
Pivovarská
Sladovnická 33-75, 54-78

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

2029 Božkovské nám. Základní škola
Buksická a mateřská škola
Dubnická Vřesinská 17
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A,39B,39C,39D-67, 48-98
Lobezská 72,74
Meruňková
Na Příčce
Na Spojce
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

2030 Kostincova 1-9, 2-18 Hasičská zbrojnice
K Řečišti Hradiště
K Starým valům Na Rychtě 17
Na Bajnerce
Na Rychtě
Nad Hradištěm
Nad Zátokou
Nepomucká 46-78
Osadníků
Plzeňská cesta 45-75,103-105, 58,102
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U Českého dvora 2a-2g, 4-14, 28, 30
U Hamru
Zelenohorská 31-51,34-52

2031 Do zámostí Hotel PRIMAVERA
Fialková Nepomucká 128
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g,19-49,20-60
Koukolová
K Řece
Lomená
Na Drahách
Nad Údolím
Nepomucká 82-120,144-204
Plzeňská cesta 79-83
Pod Bručnou
Postranní
Přední cesta
Střední cesta
Slavičí
Štefánikova 9-49, 14-64
U Českého dvora 3-47

VO území volebního okrsku volební místnost 
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90

2032 Barvínková Klub U Motorkáře
Chrpová Nepomucká 108
K Češníkům vchod
K Dráze z ul. Pod Bručnou
K Hornovce
K Hůrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bořích
Na Brázdě
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201
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

2033 Břidlicová Hasičská zbrojnice
Čedičová Koterov
chata E55 Koterovská náves 15
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 Kulturní dům
Jasmínová Šeříková 13
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

VO území volebního okrsku volební místnost 
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Senioři si v červnu užili tři společné procházky

Na podnět místostarostky Evy
Trůkové vznikl projekt pro seniory
nazvaný Slovanské procházky za
poznáním. „Chtěla jsem vymyslet pro
seniory malou kompenzaci, protože
v loňském roce přišli o mnoho zají-
mavých akcí, které by náš slovanský
obvod jinak uspořádal,“ zdůvodnila
místostarostka Eva Trůková.

Zářijový cyklus procházek se těšil
velkému zájmu seniorů, a proto ho
v červnu zopakovali. První vycházka
se konala 16. června. Její účastníci prošli
od Papírenské lávky přes Park UJežíš-
ka, který v posledním roce „zažil“ káce-
ní topolové aleje i novou parkovou
výsadbu, až na Mikulášské náměstí.
Průvodkyněmi byly Nina Myslíková
aDrahomíra Sýkorová z odboru život-

ního prostředí. Skupinku seniorů
doplnila také místostarostka Eva Trů-
ková, která seznámila účastníky s dal-
šími plánovanými projekty. 

Druhá procházka, doprovázená
opět paní místostarostkou, se usku-
tečnila 23. června a skupinka seniorů
se sešla u areálu Škoda sport park.
Tady  se všichni dozvěděli zajímavosti
z historie   parku i o jeho rekonstruk-
cích v posledních letech. Dále prošli
po cyklostezce kolem vodárny a leso-
parku Homolka k Vokounově lávce.
Cestou do Hradiště se zastavili na
archeologické památce Hradiště a na
Plzeňské cestě u pomníku padlým ve
světových válkách, dále u kapličky
a třešňového sadu. Senioři se sezná-
mili i s historií Hradiště a nedávnou
rekonstrukcí ulice Na Rychtě. Cestu
zakončili u řeky Úhlavy na Plovárně
Hradiště, kde na ně čekalo občer-
stvení od starosty městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany Lumíra Aschen-

brennera, který právě v tento den sla-
vil své narozeniny. Průvodkyněmi
procházky byly Drahomíra Sýkorová
a Hana Morávková z odboru život-
ního prostředí. 

Třetí výšlap směřoval 30. června
na památkově chráněné území Kote-
rovskou náves. Průvodci byli Karel
Foud z  Národního památkového
ústavu a František Bartovský, starosta
TJ Sokol Koterov. Účastníky  doplnili
starosta Lumír Aschenbrenner
a místostarostové Jan Fluxa a Eva
Trůková. Tentokrát se zajímavé
informace týkaly historie Koterova.
Přítomní si pak prohlédli mlýn při
řece Úslavě, na jehož pozemku stojí
památná lípa. Procházka pro všechny
skončila na terase Hostince Soko-
lovna, kde je čekalo občerstvení, při
kterém s organizátory zhodnotili
uplynulý cyklus  a probrali nápady
na budoucí pěší výlety, které vedení
plánuje už na letošní září. DB

Směle vykročit do další, již
157. sezóny stálého českého divadla
v Plzni, hodlá Divadlo J. K.Tyla. Že
je plzeňské divadlo i po dvou ochro-
mených divadelních sezónách stále
v kondici, dokáže pilotním projek-
tem, který nese název Týden odlo-
žených premiér. 

Během jednoho týdne, konkrétně
od soboty 4. září do soboty 11. září,
uvede celkem 11 slavnostních pre-
miér inscenací, které se kvůli pan-
demii nemohly odehrát
v plánovaných termínech. Ty doplní
ojedinělé uvedení oratoria Antonína
Dvořáka Svatá Ludmila jakožto při-
pomínka 1100. výročí smrti sv. Lud-
mily. První zářijový víkend tak bude
patřit zahajovacímu koncertu Svatá
Ludmila – 1100 let, který přivede
na jeviště Nové scény na 200 účin-
kujících, dále taneční adaptaci zná-
mé knihy Vyhoďme ho z kola ven,
jejíž slávu umocnil i pěti Oskary oce-
něný film Miloše Formana Přelet
nad kukaččím hnízdem. Inscenaci

se souborem baletu nastudoval na
původní hudbu Simona Loverman-
na německý choreograf Dustin Kle-
in, jenž zakomponoval do vážného
tématu i prvky humoru.

Další premiérou tohoto víkendu
bude titul určený pro nejmenší divá-
ky – v režii někdejšího dramaturga
činoherního souboru Vladimíra
Čepka se na Malé scéně představí
Křemílek a Vochomůrka. Středeč-
ní večer 8. září se ponese v duchu
jedné z nejslavnějších operet všech
dob a české tragigrotesky – na Nové
scéně potěší diváky svou krásnou
hudbou a vtipným libretem Straus-
sův Netopýr, a to v režii ředitele
divadla Martina Otavy. Na jevišti
Velkého divadla se rozehraje bolest-
ná i nesmírně vtipná tragigroteska
Neapolská choroba Karla Steiger-
walda. Ti, kteří navštíví ve čtvrtek
9. září Novou scénu, budou svědky
české premiéry světového muzikálu
Něco shnilého! (Something Rot-
ten!), který plzeňské divadlo uvede

jen šest let po jeho broadwayské pre-
miéře. Diváci v něm uvidí Jozefa
Hruškociho, Martina Holce
a Dušana Krause v hlavních rolích
a dozvědí se, jak zcela zaručeně vzni-
kl už v dobách Shakespearových
vůbec první muzikál v historii. 

Oproti bláznivé hudební kome-
dii bude na Malé scéně představe-
no citlivé komorní drama Králičí
nora s  Martinem Stránským
v hlavní roli. Je tady pátek a pre-
miérový divadelní maratón pokra-
čuje dál! Brilantní Rossiniho dílo
Italka v Alžíru přinese do Velkého
divadla příběh z exotického pro-
středí, kde Mustafa znuděný živo-
tem a svou ženou Elvírou touží po
krásné Italce Isabelle. Ta je ovšem
snoubenkou před časem zajatého
Lindora, který slouží právě Mus-
tafovi. Na jevišti Nové scény pak
bude bavit bezstarostná komedie
Španělská muška, která ukáže, jak
se krutě nevyplácí zametat své staré
hříchy pod koberec. 

Poslední den Týdne odložených
premiér přinese premiéry rovnou
tři! Originální pojetí známé pohád-
ky Princezna se zlatou hvězdou
z dílny choreografického uskupení
DEKKADANCERS zaujme malé
i velké, příznivce činohry potěší
divadelní adaptace nezaměnitel-
ných Hrabalových Postřižin, ve
které jako rozmarná Maryška
vystoupí Jana Ondrušková. Coby
její manžel a jako správce pivovaru
se představí Libor Stach a Michal
Štěrba ztvární svérázného a hluč-
ného Pepina. Novou scénu rozzáří
legendární muzikál My Fair Lady
s prostořekou květinářkou Lízou
Doolittleovou v podání Charlotte
Režné a Lumírem Olšovským
v  kůži morousovitého profesora
Higginse. 

Všechny slavnostní premiéry
začínají v 19.00, tituly pro děti již
v  17.00. Vstupenky na zářijová
představení jsou již v prodeji.

Divadlo J. K. Tyla plánuje velkolepý start nové sezóny!
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Starosta koupil vozík charitativnímu Šatníku

Plzeňská skupina žen pod
názvem HOLKY HOLKÁM orga-
nizuje pomoc charitativním domo-
vům sv. Zdislavy. Ty pomáhají
rodičům – samoživitelům s dětmi
v tísni. V letošním roce  spolek zahá-
jil nový projekt s názvem Šatník. 

Ten slouží všem rodičům, kteří
skončili se svými potomky sami a tuto
situaci doloží rozsudkem o svěření
dětí do výhradní péče nebo jiným
potvrzením o tom, že se nacházejí
dlouhodobě v nouzi. Poté si v Šatníku

mohou zdarma vybrat nejen dámské,
pánské a dětské oblečení, ale také
obuv, doplňky nebo hračky. Do Šat-
níku mohou tyto věci darovat všichni,
kdo chtějí a mohou. 

„Pomáhat lidem v tísni je dobrá věc.
Protože několik „holek“ z Holky Holkám
znám osobně, a protože Šatník nově
sídlí u nás na Slovanech, pomohl jsem
jim alespoň zakoupením klecového
vozíku, který jim práci ulehčí,“ řekl sta-
rosta městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany Lumír Aschenbrenner.

Budova na točně má nový kabát
V týdnu od 14. do 19. června 2021

se v Plzni uskutečnil druhý ročník
street art festivalu WALLZ. Na něm
mohli obyvatelé i návštěvníci Plzně

potkat umělce na vybraných místech
přímo při tvorbě. Na vybraných mís-
tech, do jejichž výběru se letos zapo-
jila i veřejnost s  více jak čtyřmi
desítkami tipů, tak bylo možné sle-
dovat umělce se spreji a barvami pří-
mo v akci. Pozvání   přijali nejen čeští
umělci, ale také uznávaný zahraniční
umělec Johannes Mundinger.

Na Slovanech prošla proměnou
budova Plzeňských dopravních pod-
niků na točně trolejbusu č.12 v Bož-
kově, která se stala plátnem
významnému umělci současného
street artu Jakubovi Tytykalovi, který
na ní ztvárnil malbu na pomezí
abstrakce a surrealismu. 

DB

"Klecový vozík nám v Šatníku vel-
mi usnadní skladování oblečení
a manipulaci s ním. Naše maminky,
které Šatník vedou, do dneška
„navzpíraly“ každou středu dobrých
tři sta až čtyři sta kilo, když přenášely
krabice ze zázemí do prostoru Šat-
níku a zase zpět. Teď jednoduše pře-
vezou vozík, což bude pohodlnější
a rychlejší. Moc za tuhle pomoc
děkujeme," řekla Markéta Čekanová,

vedoucí iniciativy Holky holkám,
která Šatník pro samoživitele v Plzni
provozuje.

Šatník nově sídlí v Papírně v Zahrad-
ní ulici v Plzni na Slovanech aje otevřen
pro zájemce vždy ve středu:
výdej oblečení potřebným: od 14.00
do 18.00 hodin
příjem oblečení od dárců: od 12.00
do 18.00 hodin

DB

Město ocenilo ředitelku 21. mateřské školy
V koncertním sále 25. základní

školy ve Chválenické ulici ocenilo
v úterý 15. června 2021  město Plzeň
výjimečné pedagogy a zaměstnance
plzeňských základních a mateřských
škol. 

Městský obvod Plzeň 2–Slovany
v kategorii Pedagog roku mateřské
školy zastupovala ředitelka
21. mateřské školy Na Celchu Irena
Mainzerová. Ta převzala cenu
z rukou radní pro oblast školství

Lucie Kantorové a kytici od místo-
starostky slovanského obvodu Evy
Trůkové.

Paní Irena Mainzerová je dlou-
holetou zaměstnankyní 21. mateř-
ské školy, která v  závěru tohoto
školního roku ukončí své dlouholeté
pedagogické a manažerské působení
v oblasti předškolního vzdělávání.
Ve své 43 let dlouhé praxi dokázala,
že děti jsou pro ni vším. Je pedago-
gem, pro kterého se stala práce

posláním. Rozdává svým kolegům
i dětem pozitivní energii, umí
naslouchat a být partnerem i rádcem
novým pedagogům, kterým předává
své zkušenosti.

Děkujeme paní Mainzerové za
každý den, který věnovala našim
dětem a do let příštích jí přejeme
pevné zdraví a krásné chvíle.

DB

Oddělení sekretariát tajemníka ÚMO Plzeň 2-Slovany zabezpečuje

ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň

2-Slovany 

„Vítání občánků MO Plzeň 2-Slovany do života“ 
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem,

lze se na tento slavnostní obřad přihlásit osobně na oddělení sekretariát

tajemníka ÚMO Plzeň 2-Slovany, kancelář č. 101, 1. patro, nebo vyplnit

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

Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany, oddělení sekretariát tajemníka,

Koterovská 83, 307 53 Plzeň. 

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2021:

21. 9. a 23. 11. 2021
Uskutečnění plánovaných obřadů je závislé na vývoji epidemiolo-

gické situace v ČR.

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu

pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2-Slovany, oddělení sekretariát tajemníka, použil
níže uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: hůlkovým písmem

DATUM NAROZENÍ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODIČŮ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

POZVÁNKU ZASLAT NA ADRESU:

KONTAKTNÍ TELEFON*

KONTAKTNÍ E-MAIL*

✄

Upozornění: *Nepovinný údaj
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 jed-
notlivých slavnostních obřadech úřad nezveřejňuje.

Podpis rodiče
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Letní příměstský tábor 2021
O jubilejní 20. ročník letního pří-

městského tábora, který pořádá MO
Plzeň 2-Slovany, byl opět zájem,
neboť ho využilo 194 dětí. Pořadatelé,
kterými kromě zmíněného MO
Plzeň 2-Slovany jsou také
25.  ZŠ  Chválenická a Vodní

záchranná služba ČČK Plzeň, se
popasovali nejen s hygienickými opa-
třeními, ale i s  vrtochy letošního
počasí a po dobu dvaceti dnů připra-
vili pro děti pestrý program.

ORG

Školní akademie v KD Šeříková

Děti a zaměstnanci 17. MŠ z Čap-
kova náměstí v Plzni na Slovanech
představili své dovednosti na  školní
akademii, která se uskutečnila ve stře-
du 23. června v KD Šeříková . Pozvá-
ní   přijali za městský obvod Plzeň 2
- Slovany místostarosta Jan Fluxa

a místostarostka Eva Trůková. Ti ve
svých   vystoupeních zhodnotli uply-
nulý školní roku, který byl náročný
vzhledem k pandemii Covid – 19.
Poděkovali personálu mateřské školy
za jeho aktivitu, kterou vynaložil pro
zvládnutí mimořádné situace. Záro-

veň popřáli všem předškolákům
úspěšný vstup do nové životní etapy. 

Na akademii vystoupily všechny
třídy s krátkým programem, zazpíval
školní pěvecký sbor Sluníčko a na

závěr se konalo „pasování“ předško-
láků na školáky. V první školní den - 

1. září -  jim přejeme vykročení
PRAVOU nohou.

DB

Pocta Miladě Horákové, ženě, která se nesklonila
Zástupci městského obvodu Plzeň

2–Slovany, starosta Lumír Aschen-
brenner a místostarostové Jan Fluxa,
Eva Trůková a Roman Andrlík se
společně s občany Plzně a zástupci
Plzeňského kraje, města Plzně a ředi-
telem 21. ZŠ Plzeň sešli v pondělí
28. června na Slovanské aleji
u pomníku Milady Horákové, aby
položením květin vzdali hold ženě,
která byla jedinou popravenou poli-
tičkou v jednom z nejvýznamnějších
vykonstruovaných politických pro-

cesů v komunistickém Českosloven-
sku.

Pietní akt připomněl 71. výročí
justiční vraždy Milady Horákové -
ženy, která se stala, díky své mimo-
řádné odvaze projevené během pro-
cesu, symbolem odporu proti zlovůli
komunistické strany.

Milada Horáková byla popravena
oběšením dne 27. června 1950
v 05:35 na dvoře pankrácké věznice.

Uctít památku generála Heliodora Píky položením věnců k jeho pomníku přišlo
na náměstí Generála Píky na Slovanech vedení městského obvodu Plzeň 2-
Slovany - starosta Lumír Aschenbrenner a místostarostové Jan Fluxa, Eva
Trůková a Roman Andrlík. (Odbor ORG)



12 srpen 2021

Den s hasiči jsme si 
s našimi dětmi velmi užili

V letošním červnu se děti z pří-
pravného ročníku 13. ZŠ Plzeň zúča-
stnily v rámci Šablon II (projekt EU
OP VVV) projektového dne s dob-
rovolnými hasiči v areálu hasičské
zbrojnice v Plzni Božkově. Cílem
akce bylo seznámit je s prací dobro-
volných hasičů, s konkrétními situa-
cemi, při kterých  zasahují, ale
i s možnými riziky a bezpečným cho-
váním. 

Děti byly rozděleny do dvou sku-
pin a postupně prošly několika sta-
novišti, kde pro ně byly připraveny
různé aktivity – co potřebuje hasič
ke své práci, rychlost oblékání, pro-
jekce filmu Den u profesionálních
hasičů a výbava hasičských vozidel.
Velký úspěch sklidila ukázka hašení
požáru,  soutěže v porážení kuželek
proudem vody a v motání hadic. Den
jsme si velmi užili, všechny činnosti
byly zajímavé a chlapci i děvčata se

do nich aktivně zapojili. Ještě dlouho
po návratu do školy si společně sdě-
lovali své zážitky. Poděkování patří
všem členům hasičského sboru, kteří
pro nás tento den připravili. 

V. Tichá a M. Trubačová – TU
Berušek a Veverek

Hvězda Šlágru Veselá Trojka 
vystoupí v plzeňské Šeříkovce!

V neděli 26. září 2021 od 16 hodin
vystoupí v kulturním domě KD Šeří-
ková v Plzni ve spolupráci s MO 2-
Slovany oblíbená kapela Veselá

Trojka Pavla Kršky v náhradním ter-
mínu za loňský neuskutečněný ter-
mín z důvodu hygienických opatření.

Uzel Plzeň – posun prací
Během uplynulých dvou měsíců

došlo k  výraznému posunu prací
významné železniční stavby Správy
železnic s názvem Uzel Plzeň, 5. stav-
ba – Lobzy – Koterov. 

Uskutečnila se např. demolice
železničního mostu nad komunikací
do Koterova, kde bylo následně osa-
zeno mostní provizorium tak, aby
mohl být spuštěn zkušební provoz
a stavba mohla pokračovat v nava-
zujících pracích. Dále byly osazeny
mostní konstrukce pro budoucí pěší
lávku v ulici U Seřadiště, jejíž kom-
pletní dokončení je plánováno na září
letošního roku. 

V následujících měsících budou
intenzivní práce pokračovat na všech
stavebních objektech, jako jsou želez-
niční propustky, mostní konstrukce,
provozní budova v Koterově, montáž
kolejí a výhybek, těžení nevhodných
zemin. Zahájeny byly také práce na
spodní části nového nástupiště
u koleje č. 2 v Plzni – Slovanech aj.

Na tunelovém zárodku již probíhají
odkopy zemin pro mohutné železo-
betonové podzemní milánské stěny.

Stavební správa západ

Ředitel Diecézní charity Plzeň
Ing. Jiří Lodr oslavil 11. července
šedesáté narozeniny. V čele této
církevní nezisková organizace,
sídlící na adrese Hlavanova 16,
která spadá pod ÚMO Plzeň 2 -
Slovany, stojí bezmála osmadvacet
let.   Svoji práci vnímá jako životní
úděl, poslání i Boží požehnání.
Přijde-li řeč na značné pracovní
vytížení, příznačnou pracovitost,
houževnatost, zodpovědnost i svě-
domitost, nikdy neopomene
vyzdvihnout zásluhy svých blíz-
kých spolupracovníků a ostatních
zaměstnanců. 

Posláním Charity je služba
milosrdné lásky církve lidem
v ohrožení nebo nouzi bez ohledu
na věk, pohlaví, politické smýšlení,
rodinné uspořádání či zdravotní
stav. Jiří Lodr kromě postu ředitele
Diecézní charity Plzeň zastává
i další funkce, především v sociál-
ních službách. Především je však

milujícím manželem a jak sám
tvrdí, své ženě Lence vděčí za
mnohé. Oporou a zdrojem vděč-
nosti jsou také  jejich tři děti
s rodinami. Velkou radost jim při-
nášejí  vnoučata Baruška a Vítek.
Popřejme proto Jiřímu Lodrovi
mnoho sil do další bohulibé práce,
pevné zdraví i pracovní tým
schopných a pracovitých lidí.  

Eva Hubatová

Jiří Lodr oslavil životní jubileum
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Setkání s jubilanty v obvodu Slovany opět pokračuje
Po rozvolnění opatření spojených

s pandemií Covid – 19 začali kole-
gové ze sociálního odboru opět plá-
novat setkání slovanských jubilantů
s vedením městského obvodu Plzeň
2-Slovany. 

Spoluobčanům starším 99 let cho-
dí gratulovat zástupce sociálního
odboru a vedení městského obvodu.
Osobní setkání s jubilanty v jejich
domácím prostředí společně s   rodin-
nými příslušníky patří k pravidelným
aktivitám, které se konají na území
slovanského obvodu. Jedná se vždy
o velice příjemné a inspirativní setká-
ní, kdy si obě strany na sebe najdou
čas, který stráví nejen samotnou gra-

tulací, ale především společným
popovídáním. Již třetím rokem
navštěvuje jubilanty místostarostka
Eva Trůková, pro kterou je vždy tako-
vé setkání vzpomínkou i na její babič-
ku, která se dožila v  domácím
prostředí krásných 100 let. 

Dne 19. července 2021 oslavila
101. narozeniny paní Marie Bulová.
K tomuto významnému životnímu
jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví,
hodně elánu, štěstí a pohody popřáli
paní Eva Trůková, místostarostka
MO Plzeň 2–Slovany a zástupce
odboru sociálního Úřadu městského
obvodu Plzeň 2-Slovany.

ÚMO Plzeň 2-Slovany, odbor sociální a oddělení sekretariát tajemníka, 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. 

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2021

by se měla konat ve dnech 29. 09., 

27. 10. a 24. 11. 2021 od 16 do 19 hodin. 
Uskutečnění plánovaných setkání a slavnostních obřadů je závislé na vývoji

epidemiologické situace v ČR. 
V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich životního

jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit níže otištěný

souhlas s blahopřáním v rodině a předání 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. 

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

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souhlasu.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ hůlkovým písmem

DATUM NAROZENÍ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

ZDRŽUJI SE NA ADRESE:

ČÍSLO TELEFONU:

✄
✄

Podpis 
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Alpinum Plzeň 2021
Pandemie Covid-19 omezila  růz-

né hromadné aktivity, včetně květ-
nové výstavy Jaro v alpinu 2020. Po
zmírnění v létě 2020 jsme uspořádali
koncem srpna a začátkem září výsta-
vu Alpinum Plzeň 2020, připravovali
exponáty a těšili se na květnovou
výstavu Jaro v alpinu 2021. Bohužel
i ta byla zrušena. 

Proto se Alpinum klub Plzeň roz-
hodl tuto ztrátu zájemcům o okrasné
rostliny alespoň částečně nahradit
opětovným uspořádáním výstavy
Alpinum Plzeň 2021, a to v době od

26. srpna do 3. září. Probíhat bude
vždy od 9 do 18 hodin v areálu zahra-
dy gymnázia na Mikulášském
náměstí. Spojená bude s prodejem
skalniček a drobných rostlin. Jejich
prodej bude probíhat ještě 4. září
v čase od 9 do 12 hodin, kdy bude
výstava již ukončena, 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.

K čemu slouží hnědé nádoby na bioodpad – víte to?
V posled-

ní době se
o p a k u j í
požadavky
občanů na
zvýšení čet-

nosti vývozu hnědých odpadových
nádob, případně i nahrazení nádob
o objemu 240 l nádobami s větším
obsahem. Přitom se převážně argu-
mentuje zvýšeným množstvím trav-
ního odpadu, případně i odpadu
z prořezávky a údržby stromů. Tento
odpad se pak ve zvýšené míře vyskytuje

v blízkosti nádob na tříděný odpad,
a to buď v pytlích, případně i volně
odložený na veřejném prostranství.

Proto připomínáme, že hnědé
nádoby na odpad jsou především
určeny pro odkládání omezeného
množství drobného kuchyňského
odpadu, nikoli velkého množství
zahradního odpadu. Pro tyto účely
popelnice o obsahu 240 l plně pos-
tačují. Zahradní objemný bio odpad
patří do sběrného dvora nebo vel-
koobjemového kontejneru na bio
odpad.  Zahradní odpad mají tedy

občané odkládat ve sběrném dvoru
Na Bořích (případně mohou využít
i jiné sběrné dvory v rámci města
Plzně), nebo využít pravidelně přis-
tavované velké kontejnery určené
právě pro tento druh odpadu.

Odkládání tohoto zahradního
odpadu u nádob na vytříděné složky
komunálního odpadu nejen naru-
šuje vzhled obce, komplikuje svo-
zové firmě nakládání s odpadem, ale
naplňuje i skutkovou podstatu pře-
stupku podle platné odpadové legis-
lativy a je tedy možné postihnout

ho i příslušnou sankcí (pokutou).
Apelujeme proto na občany, aby

se při nakládání se svým odpadem
chovali zodpovědně, hnědé nádoby
na bioodpad používali v  souladu
s jejich primárním určením a odpad
ze zahrad odkládali ve sběrném dvoře
nebo do k tomu určených přistavo-
vaných velkých kontejnerů.

Že odkládání bioodpadu u nádob
na tříděný odpad není vhodné a roz-
hodně nepůsobí esteticky, dokládá
připojená náhodná fotografie přímo
z našeho obvodu. OŽP

Službu zajišťuje městský obvod Plzeň 2-Slovany
měsíc den datum čas přistavení

8:00–10:00 10:30–12:30 13:00–15:00
září 1. neděle 5. 9. 2021 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty
září 2. neděle 12. 9. 2021 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami
říjen 1. neděle 3. 10. 2021 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta
říjen 2. neděle 10. 10. 2021 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

Svoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpad

Službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.
Přistavování od 22. 3. 2021.
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících srpen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

městská část lokalita svozový den
Vyšehrad Velenická x Ječná Pondělí - sudé
Slovany Srázná Pondělí - sudé
Hradiště U Hamru x Na Rychtě Pondělí - sudé
Bručná Do Zámostí (Hyunday) Pondělí - sudé

Čechurov Mezi Ploty x Společná Pondělí - sudé

městská část lokalita svozový den
Božkov Božkovské náměstí Pondělí - liché
Slovany Plzeňská cesta x Sporná Pondělí - liché

Čechurov Střední cesta x Karafiátová Pondělí - liché

Pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad
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Brankářská Akademie SK Smíchov Plzeň – líheň talentů
V polovině července se na týden

hřiště SK Smíchov v Šeříkové ulici
zaplnilo mladými fotbalovými bran-
káři. I za podpory grantu MO
Plzeň 2-Slovany se zde uskutečnil
nultý ročník Akademie brankářů.
Mladí sportovci ve věku 7 až 17 let
se zde učili brankářskému řemeslu.
Z celého Plzeňského kraje se jich
sešlo 32. Na vše dohlíželi čtyři reno-
movaní trenéři. 

„Kluci celý týden opravdu makali
a byli z kempu nadšeni stejně, jako
jejich rodiče. Mnozí z nich se už
poptávali po  termínu na příští rok,“
prozradil šéf Akademie Jan Levý.

„Doufám, že se jednou ti nejlepší
objeví v některých zvučných fotba-
lových klubech. Rozhodně mám

radost, že tolik mladých kluků má
zájem o brankářské řemeslo, protože
Češi jsou dlouhodobě proslulí skvě-
lými fotbalovými brankáři,“ pochva-

loval si místostarosta Roman
Andrlík, který v průběhu Akademie
zavítal mezi účastníky a na některé
z nich zacílil i několik penalt.

Nový majetek mateřských
škol z investičních fondů

V prvním pololetí letošního roku
některé mateřské školy požádaly
Radu městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany o možnost použít investiční
fondy na pořízení nového majetku.
Těší nás, že paní ředitelky z těchto
fondů čerpají finanční prostředky na

pořízení například zahradních her-
ních prvků, interaktivních tabulí,
vybavení kuchyní nebo tříd, atd., čímž
zvelebují prostředí svých mateřských
škol.

V tomto roce se zatím jedná o tyto
školky:

Jsme rádi, že mateřské školy na
Slovanech využívají tuto možnost
a zpříjemňují podmínky jak dětem,
které do škol docházejí, tak personálu.
Pro rodiče, kteří teprve mateřskou

školu pro své děti vybírají, není roz-
hodování lehké. Každá školka
v našem obvodě se totiž pyšní velmi
kvalitní vybaveností.   

Odbor EaP

Mateřská škola Investice Cena
2. MŠ, U Hvězdárny 26, Dobrodružný most se 
Plzeň stupínky a posezením 77.125,00 Kč
23. MŠ, Topolová 3, Plzeň Pergola 125.000,00 Kč
37. MŠ, Barvínkova 18, Herní/Sportovní prvek 
Plzeň „Houpačka s lanem“ 58.564,00 Kč
51. MŠ, Částkova 6, Plzeň Kuchyňská linka 127.371,86 Kč

Ukázka kuchyňské linky 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň



Leoš Janáček,Věc Makropulos
foto: Martina Root
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