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Slovo
úvodem

těchto několik
jako obvykle struč-
ných  vět svého
„Slova úvodem“
píši ještě před le-
tošními volbami do Parlamentu
České republiky. Konkrétně do její
Poslanecké sněmovny.

V době, kdy se k vám náš obvod-
ní Zpravodaj dostává, bude prav-
děpodobně mediální prostor
zahlcen hodnoceními a komentáři
výsledků voleb a povolebních jed-
nání. Tyto události jistě zprostřed-
kovaně ovlivní životy nás všech.

Životy nás všech ale nezpro-
středkovaně a bezprostředně ovliv-
ňují hlavně lidé kolem nás. V naší
blízkosti.

Tak, jako jej ovlivnil, vlastně pří-
mo zachránil, školák Jakub König,
o němž je článek v tomto čísle
našeho slovanského Zpravodaje.
Naštěstí se podobných skutků ode-
hrává v našem okolí více. Jen jim
není věnován takový mediální pro-
stor, jako jiným událostem.

Děkujeme, Jakube!

Lumír Aschenbrenner 
starosta, MO Plzeň 2-Slovany

V říjnu se bude putovat z Hamburku na Petrohrad

Josef Skupa, Miroslav Horníček,
Karel Gott, Miroslav Zikmund,
Ladislav Světlík, Božena Kamenic-
ká, Bohumil „Bimba“ Konečný, Jiří
Trnka, Miroslav Štandera jsou osob-
nosti spjaté s opomíjenou plzeňskou
čtvrtí Petrohrad. Město Plzeň před-
stavuje v galerii nedávno otevřené
Paluby Hamburk výstavu Slavní
Petrohradští, která návštěvníkům
připomene životní osudy plzeň-
ských velikánů. Expozici doplňuje
nově připravená poznávací stezka
Z Hamburku na Petrohrad.

Zájemce na téměř tříkilometrové
trase provede po důležitých místech
a upozorní na události a osobnosti
spjaté s touto lokalitou. Stezka končí
na Jiráskově náměstí, kde si Masa-
rykova základní škola připomněla sto
let od položení základního kamene.
Tomuto slavnostnímu aktu byli přít-
omni místostarostové obvodu Jan
Fluxa a Eva Truková. 

„Chtěli jsme připomenout specif ický
charakter dříve převážně dělnické čtvrti
Petrohrad, její zajímavá místa i osob-
nosti, kdy zdejší část je spojena se jmény
osobností světového významu, které se
zde narodily, navštěvovaly místní školy
či se sem přestěhovaly. Například jedním
z rodáků z Petrohradu je slavný cesto-
vatel a spisovatel Miroslav Zikmund,
jenž se narodil ve spodní části Petro-
hradu v Úslavské ulici 31. Karel Gott
zanechal na Petrohradě svou stopu díky
několika místům, kde žil se svými rodiči
či chodil do mateřské i základní školy
na Jiráskově náměstí. Malíř a ilustrátor
Bohumil Konečný studoval na II. reálce
na Mikulášském náměstí a v době studií
se přátelil s Miroslavem Horníčkem,
absolventem gymnázia na Mikuláš-
ském náměstí. Poslední část života na
Petrohradě prožil také brigádní generál
Miroslav Štandera u své dcery v Bož-
kovské ulici 43. Své pokročilé stáři zde
trávila i věhlasná léčitelka Božena
Kamenická, známá jako bába radnic-
ká,“ připomněl slavné petrohradské
primátor Martin Baxa.

Výstava Slavní petrohradští je
k vidění v Palubě Hamburk do konce
října. Stezka Z Hamburku na Petro-
hrad přibližuje čtvrť Petrohrad a její
důležitá místa, události i osobnosti.
Trasa s 12 zastaveními od Paluby
Hamburk vede až k Jiráskovu náměstí. 

Aby byla stezka atraktivní pro
celou rodinu, připravili navíc pro děti
jednoduché soutěžní otázky. Pro děti
jsou na všech zastaveních připraveny
úkoly. Kartička pro zapisování odpo-
vědí s mapou stezky je k vyzvednutí
v Turistickém informačním centru
Paluby Hamburk, kde také po jejím
odevzdání s alespoň deseti správně
zodpovězenými otázkami z šestnácti
získají drobnou odměnu. 

Stezka zavede zájemce například
ke slavné smaltovně Bartelmus nebo
ve své době jedinému panoramatic-
kému a dnes již bývalému kinu Eden.
Také připomene oběti hladových
bouří, kdy v závěru první světové vál-
ky bylo před zámečnickou firmou
podnikatelů Jaroše a Michálka
zastřeleno pět dětí ve věku od 10 do
14 let, a historii Mikulášského
náměstí, gymnázia a místního hřbi-
tova. Stezka končí na Jiráskově
náměstí, kde se zájemci seznámí
s jeho minulostí včetně dominikán-
ského konventu. Stezka i výstava jsou
součástí Plzeňských oslav vzniku
republiky, které město připravuje na
28. říjen.

Duchapřítomný chlapec zachránil
topící se kamarádku 

Na Košuteckém jezírku za-
chránil v úterý 27. července te-
prve dvanáctiletý Jakub König
svou čtrnáctiletou kamarádku,
která spadla do vody a topila se.
Jakub je žákem 25. základní školy
v Plzni a fotbalistou SK Smíchov
Plzeň.   Se statečným chlapcem
a jeho maminkou se sešel starosta
městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany Lumír Aschenbrenner

a místostarosta Roman Andrlík,
aby mu za jeho hrdinský čin podě-
kovali.

Dívka ten den nešťastně uklouzla
na skále kousek od Jakuba a z něko-
likametrové výšky spadla do vody,
kde se zranila o kameny, ztratila
vědomí a začala se topit.

pokračování na straně 2
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Slovany zrekonstruovaly hřiště v Šeříkové ulici 

V letních měsících se uskutečnila
obnova dětského hřiště v Šeříko-
vé ulici. Tu zajistila společnost
YGGDRASILMONT, s. r. o., kte-
rá vyhrála výběrové řízení na zho-
tovitele. Návrh obnovy byl v mi-
nulém roce svěřen spolku Pěstuj
prostor, z. s. Ten společně s měst-
ským obvodem Plzeň 2-Slovany na
začátku projektu uspořádal setkání
s občany, kteří tak mohli sdělit své
zkušenosti a přání ohledně fungo-
vání a obnovy místa. Na základě
toho vznikla studie drobných úprav
daného zeleného prostranství, kte-
ré obsahuje prvky pro vyžití dětí
různých věkových kategorií.

„Snažili jsme se k obnově hřiště
přistoupit inovativně a s citem, upra-
vit je ve spolupráci s občany. Nový
prostor, který využívá přírodní mate-
riály, má několik zón určených pro
různé věkové kategorie a využití.
Věřím, že si jej lidé oblíbí,“ řekl místo-
starosta městského obvodu Plzeň
2-Slovany Jan Fluxa. 

První zóna opraveného hřiště cílí
zejména na děti do deseti let a jejich
rodiče, posedět si zde ale mohou
i senioři. Najdete zde nízkou věž se
skluzavkou a dvě pískoviště, která
jsou umístěna tak, aby vždy jedno
bylo střídavě na slunci a druhé ve stí-

dokončení ze strany 1
„Slyšel jsem výkřik a pak jsem viděl

Šarlotu ležet dole ve vodě. Seběhl jsem
pod skálu, skočil za ní, ale nemohl ji
dostat na břeh. Naštěstí přiběhl pán,
který šel kolem, skočil vedle mě do vody
a Šarlotu mi nahoru podal. Pak jsme ji
společně odnesli na lavičku," popsal
Jakub svůj zásah.

„Jakub neváhal a rychle a správně
zareagoval. Vážím si ho o to víc, že
pohotovost a chladnou hlavu zachoval
v takto mladém věku,“ uvedl starosta
městského obvodu Plzeň 2–Slovany
Lumír Aschenbrenner, který Jaku-
bovi poděkoval a předal mu jako
dárek mobilní telefon.

DB

Duchapřítomný chlapec zachránil topící se kamarádku 

nu. Celý prostor vymezuje kačírkové
pole, které slouží nejen jako dopadová
plocha, ale též pro hru dětí. Plocha
má tvar kruhu, který zdůrazňuje
dominantní kruhovou výsadbu pře-
vážně původních ptačích třešní
a sakur. Druhou zónu tvoří opičí drá-
ha, která zabaví i o něco starší děti:
jednoduché prvky – kladiny, špalky,
pražce apod. – tvoří okruh vedoucí

kolem dominantní třešně. Třetí
zónou je neformální sportovní plácek
určený pro míčové hry.

„Dětská hřiště z  našeho pohledu
nemají být zaplocené disney-parky
vyňaté z reality okolního veřejného
prostoru. Prostředí pro děti má zapa-
dat do celkového rázu, má vítat
návštěvníky více generací a má co nej-
více těžit z přirozených podnětů, které

místo nabízí – a to se zde, myslím,
povedlo,“ řekl předseda Pěstuj pro-
stor, z. s. Marek Sivák.

Na místě došlo také k prosvětlení
některých zákoutí a k prořezu stromů,
které byly ve špatném stavu a byly
nebezpečné, za ně budou dosazeny
nové. Na obnovu zelené plochy bude
navazovat revitalizace celého vnitro-
bloku. MH

Zprávy z jednání Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2-Slovany

Jednání ZMO
dne 14. 9. 2021
ZMO přijalo
celkem 14
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:
■ schválilo
rozbor hospo-
daření MO
Plzeň 2-Slova-
ny za období
leden–červen
2021;

■ schválilo souhrnné rozpočtové
opatření č. 8 rozpočtu schváleného
MO Plzeň 2-Slovany roku 2021,
zařazení nové investiční akce „5. MŠ
– chodníky pro koloběžky“ do jme-
novitého seznamu stavebních inves-
tičních akcí rozpočtu odboru
majetku, investic a rozvoje a dále
zařazení nových akcí do rozpisu
použití Fondu rezerv a rozvoje MO
P2 pro rok 2021:
– „oprava ulice Polní, Zahradní,

Rubešova“,
– „oprava kanalizace, vody a zednické

práce v objektu 23. mateřská škola
Plzeň, Topolová 3“;

■ souhlasilo s  návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního města
Plzně o místním poplatku z pobytu; 
■ souhlasilo s  návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního města
Plzně o místním poplatku za odklá-
dání komunálního odpadu; 
■ schválilo poskytnutí peněžního
daru ve výši 30 tis. Kč na transpa-
rentní účet ZOO Hodonín; 
■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:

– Činnost JSDH a SDH, působících
v MO Plzeň 2-Slovany, za I.polo-
letí 2021; 

– Spolupráce Úřadu městského obvo-
du Plzeň 2-Slovany s Městskou
policií Plzeň – služebnou Slovany
aPolicií ČR – obvodním oddělením
Plzeň 2, za I. pololetí 2021;

– Činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2-Slovany za období
07–09/2021;

– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2-Slovany za období
06–09/2021;

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2-Slovany
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Jednání RMO dne 17. 8. 2021
RMO přijala celkem 7 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila uzavření nájemních
smluv na krátkodobý pronájem učeb-
ny pro zájmovou činnost v mateř-
ských školách pro školní rok
2021–2022, za nájemné 60 Kč/hod.
+ DPH. Jednalo se o tyto MŠ: 
5. MŠ, Zelenohorská 25, Plzeň
17. MŠ, Čapkovo nám. 4, Plzeň
21. MŠ, Na Celchu 33, Plzeň
23. MŠ, Topolová 3, Plzeň
89. MŠ, Habrová 8, Plzeň
■ schválila smlouvu na dodavatele
provedení kácení, frézování pařezů,
výsadby stromů a povýsadbovou péči
v parčíku za budovou ÚMO P2 v loka-
litě Koterovská, Blatenská, v  MO

Plzeň 2-Slovany,
se společností:
ARBO – zahrad-
nictví s. r. o., IČ:
25248553, se síd-
lem Všeruby 16,
330 16 Všeruby; 
■ schválila
smlouvu na
dodavatele pro-
vedení kácení,
frézování paře-

zů, výsadby stromů a povýsadbovou
péči v parčíku za budovou ÚMO P2
v  lokalitě Koterovská, Blatenská,
v MO Plzeň 2-Slovany, se společ-
ností: ARBO – zahradnictví s. r. o.,
IČ: 25248553, se sídlem Všeruby 16,
330 16 Všeruby; 

Jednání RMO
dne 8. 9. 2021
RMO přijala
celkem 14 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ souhlasila
s  dokumentem
„ K o n c e p c e
městských bře-
hů“ (Útvar kon-
cepce a rozvoje

města Plzně 08/2021), jako podkla-
dem pro rozhodování v území a pod-
kladem pro další kroky vedoucí
k naplňování cílů koncepce;
■ a současně doporučila Radě města
Plzně schválit dokument „Koncepce
městských břehů“ a zahájit jednání

o výkupu všech
dotčených sou-
kromých po-
zemků nezbyt-
ných pro realiza-
ci prioritních
částí koncepce;
■ schválila nej-
v ý h o d n ě j š í
nabídku na pro-
vedení výsadby
28 ks stromů na

území MO Plzeň 2-Slovany
a smlouvu o dílo a o poskytnutí záru-
ky na vysazené stromy, včetně pový-
sadbové péče, s  firmou Miroslav
Langer, IČ: 74539124, se sídlem
Koperníkova 917/20, 301 00 Plzeň;

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

Sbor dobrovolných hasičů z Bož-
kova uspořádal na Božkovském
ostrově v sobotu 25. září dětské
závody v požárním sportu. Účast-
níci soutěžili ve dvou disciplínách:
ve štafetě dvojic a požárním útoku.
Celkově se soutěže zúčastnily čtyři
městské sbory dobrovolných hasičů. 

Všechny soutěžící přišla podpořit
místostarostka městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Eva Trůková. „Jsem
ráda, že si soutěžící i návštěvníci celé
klání moc užili. Chci poděkovat všem
dobrovolným hasičům, kteří dnes akci
připravovali, za výbornou organizaci
i atmosféru, která zde vládla,“ sdělila
místostarostka.

Soutěžní družstva z Božkova obsa-
dila 5. a 6. místo v kategorii starší
a 2. místo v kategorii mladší žáci.
Kromě klasického vyhlášení stupně
vítězů byli oceněni i nejlepší a nej-
rychlejší proudaři – tedy hasiči, kteří
spojí dvě hadice s proudnicí a poté
běží k terčům a naplní je vodou. Oba
vítězní proudaři pocházejí ze Sboru
dobrovolných hasičů Bolevec. DB

Dobrovolní hasiči soutěžili v Božkově

Také městský obvod Plzeň 2-Slo-
vany se ve středu 25. srpna představil
na již šestém ročníku oblíbeného spor-
tovního festivalu Sportmanie Plzeň,
kterou pořádá Magistrát města Plzně.
V informačním stanu byly přichystány
propagační materiály a pozvánky na
slovanské akce pro veřejnost. 

Místostarostka Eva Trůková přiví-
tala na hlavním podiu hokejisty Filipa
Přikryla, Vojtěcha Budíka (oba HC
Skoda Plzeň) a brankáře Pavla Fran-
couze, kteří poté potěšili fanoušky
autogramiádou. Plzeňany přišla

pozdravit iMarie Horáčková, úspěšná
plzeňská lukostřelkyně a účastnice
olympijských her v Tokiu. 

Vedení městského obvodu na
Sportmanii také ocenilo úspěšné slo-
vanské sportovce z kategorii žactvo
a dorost, kteří byli vyhlášeni v anketě
Sportovec Plzně 2020. Z rukou místo-
starostů Jana Fluxy aEvy Trůkové pře-
vzali gratulaci adárek atletka Kateřina
Čermáková, rallye závodník Tomáš
Václavík a cyklisté David Peterka
a Simona Spěšná, kterou na předání
zastoupila její babička. ORG

Slovany se představili
na Sportmanii
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 30. 6.
Provozní příjmy RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá plnit

Daňové

Správní poplatky 1 160 689 471

Poplatek ze psů 600 578 22

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300 873 427

Poplatek z dobývání nerostů 5 6 -1

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 065 2 146 919

Nedaňové

Příjmy z poskytování služeb 703 681 22

Příjmy z pronájmu pozemků 3 500 2 501 999

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 2 545 1 449 1 096

Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0

Příjmy z úroků 1 1 0

Sankční platby 163 102 61

Ostatní přijaté vratky transferů 0 323 -323

Přijaté pojistné náhrady 0 0 0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 21 -21

Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 912 5 078 1 834

Kapitálové

Příjmy z poskytování služeb 0 42 -42

CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 42 -42

Přijaté provozní dotace

Neinv.příjaté transf. z všeobec. pokladní správy SR 0 0 0

Neinv.přijaté transf. ostatní 4 627 4 732 -105

Dotace od KÚ 0 0 0

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE PROVOZNÍ 4 627 4 732 -105

Financování – (Záloh. příděl do SF, převody na MMP) -6 888 -5 809 -1 079

Financování + (Převody z MP, použití fondů) 155 938 70 278 85 660

CELKEM 163 654 76 467 87 187

Celkový objem příjmů MO P2 – Slovany pro r. 2021 11 998

Celkový objem výdajů MO P2 – Slovany pro r. 2021 57 703

Příjmy – výdaje MO P2 – Slovany v roce 2021  -45 705
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 30. 6.
Provozní výdaje RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá čerpat

Běžné výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 100 26 74

Sociální fond 2 349 628 1 721

Odbor majetku a investic 11 688 3 842 7 846

Odbor životního prostředí 34 301 12 687 21 614

Kultura 323 22 301

Kancelář tajemníka 7 620 2 767 4 853

Personální oddělení 57 892 25 670 32 222

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 2 210 1 144 1 066

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 1 791 0 1 791

Provozní příspěvky vlastním PO

12 MŠ – příspěvkové organizace 13 713 8 348 5 365

Transfery obyvatelstvu

Sociální fond 1 773 925 848

Odbor sociální – kultura 125 0 125

Personální oddělení 1 154 611 543

Ostatní provozní výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 453 0 453

Odbor sociální – sociální oddělení  140 29 111

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 135 632 56 699 78 933

Kapitálové výdaje

Stavební 27 112 904 26 208

Nestavební 750 0 750

Investiční příspěvky vlastním PO 100 100 0

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům 60 0 60

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 28 022 1 004 27 018

CELKEM VÝDAJE 163 654 57 703 105 951

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 18 764
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ÚMO Plzeň 2-Slovany, odbor sociální a oddělení sekretariát tajem-
níka, 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 bla-
hopřání v rodině. 

„Setkání důchodců MO Plzeň 2-Slovany“
v roce 2021 by se měla konat

ve dnech 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 pozor-
nosti, a předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského
obvodu Plzeň 2-Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání
v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-
mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2- Slovany s dostatečným před-
stihem – nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit
občanský průkaz a oddací list manželů. 

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 tajem-
níka, Koterovská 83, 307 53 Plzeň. 

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2021:
19. 10. a 23. 11. 2021

Uskutečnění plánovaných obřadů je závislé na vývoji epidemio-
logické 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, 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

DATUM NAROZENÍ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

ZDRŽUJI SE NA ADRESE:

ČÍSLO TELEFONU:

✄

✄

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 EMAIL*

✄

*Nepovinný údaj
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 pří-
tomen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií je na svobod-
ném rozhodnutí zúčastněných. Fotografie pořízené při jednotlivých slav-
nostních obřadech úřad nezveřejňuje.Podpis 

Podpis rodiče
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Naši senioři se opět předvedli v nejlepším světle

Senioři ze Slovan se mohou
opět setkávat 

V polovině měsíce září se v Srní
na Šumavě opět po roce sešli senio-
ři z obvodu Slovany, aby zde spolu
se svými kolegy z plzeňského tře-
tího obvodu prožili pestrý týden na
kurzu „Nedám se“ v rámci pokra-
čujícího projektu plzeňské Senior
Akademie. Slovanský městský

obvod ve spolupráci s Městskou
policií, sociálním odborem MMP
a Policií ČR Plzeňského kraje při-
pravil pro starší spoluobčany nabitý
program. 

„V krásném prostředí šumavských lesů
je čekaly vědomostní soutěže, střelba nebo
zdravověda. Senioři tak měli možnost

na vlastní kůži si ověřit své znalosti.
Mám velkou radost z toho, že právě naši
slovanští účastníci prokázali své doved-
nosti na jedničku a ukázali, že oni se
opravdu nedají,“ sdělil místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany Roman
Andrlík, který si akci nenechal ujít
a přijel je osobně podpořit. Na závěr

pobytu se uskutečnil společenský večer
na kterém se hrálo, zpívalo apovídalo. 

„Všichni opět prokázali mimořádný
smysl pro humor, čímž se závěrečný spo-
lečenský večer a vlastně celý kurz nesl
vopravdu dobré náladě avelmi se vyda-
řil,“ pochvaloval si místostarosta
Andrlík.

Na jaře letošního roku musely
být z důvodu epidemie COVID 19
zrušeny zájezdy slovanských
seniorů. Ti se nyní opět dočkali,
protože první letošní výlet se usku-
tečnil 7. září. Zájemci plně obsadili
autobus o čtyřiceti osmi místech
a společně se podívali do Nymbur-
ka, kde absolvovali prohlídku
pivovaru a plavbu lodí.

Na druhou cestu do Velhartic,
Hartmanic a Dobré Vody vyprovo-
dila účastníky místostarostka Eva
Trůková se slovy: „Jsem moc ráda, že
jsme se po vynucené pauze mohli opět
vrátit k aktivitám pro naše starší spo-
luobčany. Náš obvod nabízí různé akti-
vity, které dotujeme, ať už se jedná
o zájezdy, poskytujeme také vstupenky
do divadla či na hokej a pořádáme setká-

ní v Kulturním domě Šeříkovka. Pra-
videlnými se staly Slovanské procházky
za poznáním, kdy společně poznáváme
nejen přírodně zajímavá místa slovan-
ského obvodu.“

Poslední letošní zájezd se usku-
tečnil ve středu 6. října. Senioři
navštívili nejzápadnější cíp naší
země: města Aš, Lázně Kynžvart
a podívali se na nejzápadnější roz-
hlednu Háj.

A ještě tip na další akci: 
Setkání pro starší doprovázená

orchestrem Antonína Duba probí-
hají pravidelně v Kulturním domě
Šeříkovka každou poslední středu
v  měsíci, tedy ve dnech 27. října
a 24. listopadu vždy od 16.00 do
19.00 hodin.  DB

Slovanští účastníci kurzu „Nedám se“ na společné fotografii s místostarostou Romanem Andrlíkem

Dne 10. září 2021 se dožila krásných 85 let paní Ludmila Ševčíková, bývalá
dlouholetá členka Komise pro sociální věci a občanské obřady městského
obvodu Plzeň 2-Slovany a členka výboru Seniorů České republiky, z. s.,
základní organizace Plzeň 2-Slovany. Paní Ludmila je aktivní Plzeňankou
v oblasti sociální, společenské, kulturní i charitativní. Je známá ve veřejném
prostoru jako mistryně mluveného slova, bravurní recitátorka i jako držitelka
ocenění Anděl Plzně za svůj dlouholetý osobní přínos pro plzeňskou seni-
orskou veřejnost.

Vážené paní Ludmile Ševčíkové děkujeme za všechna její vystoupení, kte-
rými potěšila spoustu seniorů, a přejeme jí pevné zdraví. Ať jí elán a nadšení
vydrží a může ještě dlouho kolem sebe rozdávat jen samou radost. 

Blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví
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Jeřáby – podzimní radost pro mnohé živočichy
S  příchodem podzimu máme

možnost ocenit krásně oranžově
zbarvené plody jeřábu ptačího. Plody
však nejsou jen požitek pro oko, ale
přinášejí i užitek, obzvlášť ptactvu.
Ptáci totiž jejich plody milují a hojně
se na ně slétají. Latinský název Sorbus
aucuparia (2000 let starý) vznikl prá-
vě z „avis capere“ – lovit ptáky, což

napovídá, že se právě plody jeřábu
k jejich lovu používaly. 

Na plodech si ve městě pochut-
návají převážně drozdi, špačci, jíkav-
ci, brkoslavové, ale i kosi, sojky, vrány,
kavky a straky. Díky ptákům se také
jeřáby v  přírodě mohou množit,
neboť obsah kyseliny parasorbinové
v plodech zabraňuje klíčení semen.

Ostrov nabízí pronájem a láká ke sportovním aktivitám
Božkovský ostrov jako relaxačně

odpočinkový areál nabízí nejen
různorodé možnosti pro trávení vol-
ného času, ale také prostory k pronáj-
mu. Městský obvod Plzeň 2-Slovany
umožňuje veřejnosti pronajmout si
v novém objektu, který funguje jako
zázemí pro celý areál, zasedací míst-
nost. Ve venkovních prostorách si
veřejnost zase může krátkodobě pro-
najmout travnaté hřiště. 

„Jedinečné prostředí Božkovského
ostrova tak mohou firmy nebo jednot-
livci využívat na příklad pro přednášky,
školení, oslavy nebo team building. Na
ostrově se konají také příměstské tábory,“
uvedl místostarosta městského obvo-
du Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa. 

Užívání prostor zasedací místnosti,
která má kapacitu 20 osob, je zpo-
platněno částkou 300 Kč/hodinu.
Zároveň je možné si pronajmout
i místnost v prvním patře objektu
jako šatnu či zázemí.  Cena za pro-
nájem činí 150 Kč/hodinu.

Cena za pronájem travnaté plochy
hřiště je 250 Kč/hodinu.

Semena vyklíčí až poté, co projdou
zažívacím traktem ptáků (nejčastěji
drozdovitých). Plody mají v oblibě
i lidé, používají se v potravinářství,
léčitelství a pro výrobu diabetického
sladidla – sorbitu. Na plodech si
smlsnou i malí savci jako jsou kuny
a myši. Nejen plody jsou však pří-
nosem tohoto stromu. Jeřáb je pro-
spěšný v mnoha směrech – zužitkují
se z něj květy, plody i dřevo, jedná se
o pionýrskou a meliorační dřevinu.
Tato naše původní dřevina roste běž-
ně od nížin až do hor. Roste rychle,
ale je krátkověká. Přestože jeřáby
snášejí znečištěné prostředí a suché
zimy, dochází v  našem obvodě
k jejich čím dál tím častějším úhy-
nům. 

Protože o krásu i užitek jeřábů
nechceme ve městě přijít, zkoušíme

vysazovat i jiné druhy. Zatím se zřej-
mě jako odolnější jeví jeřáb prostřed-
ní (Sorbus intermedia), což je
kříženec jeřábu ptačího a muku. Má
krásné jednoduché listy až 11 cm vel-
ké. Do úzkých ulic nově vysazujeme
poměrně malý jeřáb – jeřáb duryňský
(Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´),
který má pravidelnou, hustou, úzce
kuželovitou korunu. Tento jeřáb kro-
mě plodů zaujme na podzim i krás-
ným žlutooranžovým zbarvením
listů. Jeřáby duryňské ´Fatigiata´
můžete vidět například v ulicích Rus-
ká, U Pumpy, na Koterovské u ulice
Krejčíkova.

Při krásném slunečném dni si
můžeme udělat procházku obvodem
a sledovat, jak si ptáci i ostatní orga-
nizmy užívají ´plodů podzimu´.

Za OŽP Nina MyslíkováJeřáb duryňský

Jeřáb ptačí

Kontakt pro zájemce o užívání prostor:
paní Hana Strnadová, referent Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany

telefon: 378 036 220 • e-mail: strnadova@plzen.eu
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Na Slovanech mají dobrovolní hasiči stále napilno
Pod městský obvod Plzeň 2-Slo-

vany patří celkem tři sbory dobro-
volných hasičů: hasiči z Koterova,
Božkova a Hradiště. Ty se starají
o výchovu a výcvik členů Jednotek
sboru dobrovolných hasičů, kteří
vyjíždějí nejen k požárům, ale zajiš-
ťují také ostatní důležité činnosti jako
např. likvidaci provozních kapalin,
kontrolu stavu řeky Úslavy včetně
značení nebezpečných oblastí nebo
odstraňování padlých stromů. Asis-
tují také při demolici domů či odčer-
pávají vodu ze sklepních prostor
a parkovišť v postižených oblastech
a mnoho dalšího. 

V uplynulém roce byla navíc
postupně v souvislosti s pandemií
stanovena různá nová opatření
a k pravidelné činnosti dobrovolných
hasičů přibyla ještě péče o veřejný
prostor a jeho dezinfikování. Jedná
se např. o zastávky hromadné dopravy
či dětská hřiště, budovy mateřských
školek či radnici úřadu městského
obvodu na Koterovské ulici. 

Dobrovolní hasiči jsou také part-
nery obvodu při realizaci akcí pro
veřejnost, kde zajištují elektrickou
energii, představují hasičskou tech-
niku nebo v případě horkého počasí
připravují za pomoci deflektoru vod-
ní clonu pro ochlazení k velké radosti
malých i velkých účastníků. „Všechny

tyto tři sbory mají svou nezastupitelnou
roli v životě našeho obvodu. Vážím si
jejich práce,“ sdělil starosta Lumír
Aschenbrenner. „Oceňuji, že i přes své
vysoké vytížení si každoročně najdou
čas, který stráví s dětmi na našem letním
příměstském táboře. Letos si například
děti vyzkoušely hasičskou závodní drá-
hu na Božkovském ostrově,“ doplňuje
místostarostka Eva Trůková. 

Přímo před budovou Masaryko-
vy školy se v sobotu 2. října usku-
tečnila vzpomínková akce ke 100.
výročí položení základního kamene,
na který v roce 1921 poklepal osob-
ně sám prezident republiky T. G.
Masaryk.

Na krátké oslavě jsme přivítali
primátora Martina Baxu, vedoucí
odboru školství mládeže a tělový-
chovy MMP paní Dagmar Škrlan-
tovou, místostarostu Slovan Jana
Fluxu a zejména bývalou žákyni
školy paní Jindřišku Panskou, která

nastoupila do 1. třídy v roce 1936.
Celou akci provázely písně

pěveckého sboru Beránci, s orga-
nizací pomáhali žáci školy – členové
skautského hnutí. Všechny přítom-
né upoutal svým projevem k histo-
rické návštěvě prezidenta Masaryka
zástupce ředitele školy Martin
Šimek. Setkání zakončily komen-
tované prohlídky interiéru školy,
kterých se zúčastnilo 61 zájemců
o historii této krásné budovy.

Antonín Herrmann,
ředitel školy

Sbory dobrovolných hasičů se také
starají o mladou nastupující generaci.
Vedou hasičské kroužky pro děti
a mládež, pořádají letní soustředění,
nabízejí školám a školkám návštěvu
hasičské zbrojnice včetně možnosti
si vyzkoušet různé hasičské sportovní
disciplíny. Jejich členové reprezentují
slovanský obvod celoročně na hasič-
ských soutěžích po celé republice.

V sobotu 5. září se konal Prazdroj
Cup 2021 na historické dlažbě
Plzeňského Prazdroje, kde družstvo
SDH Plzeň – Hradiště vybojovalo
krásné 2. místo a týmy SDH Božkov
obsadily 6. a 7. místo. V sobotu
25. září pořádal SDH Božkov dět-
skou soutěž v požárním sportu ve
sportovně relaxačním areálu Božkov-
ský ostrov. DB

U zrodu školy stál sám prezident! 

V areálu Božkovského ostrova
se ve středu 29. září konala akce
s názvem Vítání podzimu. U spo-
lečného opékání buřtů došlo na
setkání vedení městského obvodu
Plzeň 2–Slovany s veřejností. 

Odpoledne se neslo v přátelské
komorní atmosféře. Po teplém
víkendu se totiž ochladilo a dopo-
ledne nás potrápil i déšť. Ani ten však
neodradil desítky občanů, na které
se v  průběhu odpoledne usmálo
dokonce i sluníčko. 

Za občany dorazili také místosta-
rostové Jan Fluxa a Eva Trůková.
„Domnívám se, že je důležité se osobně

potkávat a naslouchat tomu, co lidé
zrovna řeší, jaké mají starosti a přání.
Proto tato setkání pořádáme a jsem
ráda, že nám to nyní covidová situace
umožnila,“ řekla místostarostka Eva
Trůková.

Rozhodně se nenudili ani malí
návštěvníci, pro které byl připraven
skákací hrad, pro děti školního věku
pak tvořivé dílny. V rámci nich si děti
vyrobily záložku do knížky, odznáček
či lapač snů, jehož tvorba prověřila
jejich trpělivost. Božkovský ostrov
tak opět potvrdil, že je ideálním mís-
tem pro odpočinek a volný čas.

DB

Vítání podzimu
na Božkovském ostrově 
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Koncem srpna došlo k instalaci nové informační tabule na stávající
´Ptačí stezku´. Tabule se věnuje ptákům v zimě a jejich podpoře – jak
zvolit správné krmítko, jak přikrmovat. Tematicky byla umístěna k velkému
ptačímu krmítku u ´mořského světa´, odkud je v zimě možné sledovat
pohyb ptactva. Doufáme, že tato tabule bude dětem i dospělým inspira-
cí. Za OŽP Nina Myslíková

Nová informační tabule 
na Božkovském ostrově

Průleh na Božkovském ostrově
není jenom opřevádění vody z náhonu
do řeky. V jeho vodách a na jeho bře-
zích najdeme rozmanitý život. Ve vodě
nežijí jenom ryby, ale i další živoči-
chové, jak ti miniaturní, kteří kolikrát
nejsou ani vidět, tak ti větší. Všichni
mají své podstatné místo a patří do
potravinového řetězce, který pak tvoří
spolu s flórou ucelené zdravé životní
prostředí nejen pro ryby ve vodě, ale
ipro všechno ostatní živé, co je na vodě
závislé, tedy i pro nás lidi.

V průlehu a na jeho březích roste
řada vodních a pobřežních rostlin
jako jsou orobinec, kosatec žlutý,
ostřice, puškvorec, kyprej vrbice. Tyto
rostliny jsou nejen krásné na pohled,
ale hlavně také zajišťují čištění vody
a poskytují místo pro život a vývoj
dalším druhům. Mimo ryb lze zde
vidět i larvy vážek, jepice, pošvatky,
potápníky a další. Na hladinu často
přilétnou divoké kachny. 

Průleh je v dlouhodobé výpůjčce
a ve správě městského obvodu Plzeň
2-Slovany. Není součástí rybářského
revíru, tudíž zde nelze aplikovat
rybářské právo.

Abychom mohli inadále pozorovat
všechno to dění abyli tak součástí toho-
to života, buďme ohleduplní a nepoš-
kozujme tyto elementy. Konkrétně

Lovení a chytání v průlehu na Božkovském ostrově

bychom chtěli upozornit na skutečnost,
že ten, kdo si nabere do kbelíku z prů-
lehu vodu plnou rybiček a jiných vod-
ních živočichů a odnese je pryč, se
dopouští krádeže a může mu být ulo-
žena pokuta až do výše 50 000 Kč. 

Za OŽP Hana Morávková

Vážení návštěvníci,
na přelomu loňského roku a letos

na jaře se nám v areálu Božkovského
ostrova objevila nevítaná návštěva –
divoká prasátka.

Po jejich opakovaných návštěvách
zůstala na nejvíce využívaných plo-
chách – na pobytových loukách a na
travnatém hřišti, více či méně rozrytá
místa… Poškození povrchu těchto
ploch bylo v tak velkém rozsahu, že
hrozilo vysoké riziko úrazu v případě
užívání ploch veřejností a bylo nutno
povrchy opravit – srovnat rozrytá
místa a dosít. Současně je nutno zajis-
tit majetek před opakovanými nájez-
dy a opakovaným poničením.

Špatné zkušenosti s řáděním prasat
má nejeden zemědělec, majitelé trav-

natých hřišť …. a žádná z pravděpo-
dobných možností ochrany majetku
právě u tohoto druhu dobytka není
nikdy 100 %.

Celý, poměrně velice členitý areál,
se nachází v aktivní záplavové oblasti
a není možno ochránit před prasaty
celý areál. 

Městský obvod proto okolo hřiště
nainstaloval elektrický ohradník, kte-
rý bude aktivován vždy na období
podzimu až jara v nočních hodinách.
Jeho spouštění a vypínání bude říze-
no automaticky světelným čidlem.

A právě z těchto důvodu bude hřiš-
tě od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 uza-
vřeno pro veřejnost.

MIR
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Podvod s investicemi do kryptoměny

Našli jste peněženku, mobil
nebo klíče? Pokud se tak stane,
odneste nález na služebnu
Městské policie Slovany, která
se nachází v  budově ÚMO
Plzeň 2-Slovany. Pokud nikoho
na služebně nezastihnete,
můžete využít schránku umís-
těnou z druhé strany budovy.
Schránka je označena a uvnitř
uzpůsobena tak, aby nedošlo
k poškození vhozených před-
mětů. Děkujeme.

ORG

Nevíte, kam s nalezenými věcmi?

Plzeňští a rokycanští kriminalisté
prověřují další útoky podvodníků,
a to nejen pod sofistikovanou legen-
dou falešného bankéře. Tady pama-
tujte, že se nejedná o běžný postup,
kterým bankovní instituce informuje
své klienty. Pozor i na falešné reklamy
s kryptoměnou. 

Kryptoměny vstoupily do maso-
vého povědomí jako alternativa ofi-
ciální měny s  vidinou rychlého
zbohatnutí.  Zájem o kryptoměnu se
zvyšuje, i když její hodnota je pro-
měnlivá. K tomu přispívá i snadná
dostupnost různých kryptoměno-
vých aplikací. Podvodníci si stále
nacházejí nové způsoby, jak docílit
vlastního obohacení, zejména když
jde o anonymní platební nástroj. Bit-
coin s rostoucí hodnotou přitahuje
i stále více podvodníků. Ti zneužívají
mnohdy nedostatečně informované
uživatele, kteří v investici do kryp-
toměn vidí možnost rychlého zisku.

Internetové podvody bývají detail-
ně promyšlené a mnohdy zahrnují
též psychosociální aspekt – snahu
o vyvolání důvěry, možnost získání
významného profitu. Využívají napří-
klad výhodné a  časově omezené
„nabídky“. Poškozený nemusí zprvu
tušit, že se stal obětí trestného činu.
V některých případech to zjistí, až
když se mu zablokuje počítač, dojde
k neoprávněnému čerpání finančních
prostředků z účtu a podobně.

Policie již občany v nedávné době
opakovaně varovala, že podvodníci
využívají metodu tzv. vishingu, při níž
se volající člověk vydává za pracovníka
banky a přesvědčí jejího klienta, aby
své peníze převedl nebo vybral z vla-
stního účtu a následně vložil na jiný.
Pachatelé při tom dokáží napodobit
jakékoliv telefonní číslo včetně info-
linek bank a snaží se pomocí sofisti-
kovaného nátlaku přesvědčit klienty
bank, že hrozí nebezpečí jejich účtu.
Pokusí se je přesvědčit, aby peníze
převedli jinam. Pokud tak člověk uči-
ní, zpravidla o peníze přijde. Pama-
tujte, že se nejedná o běžný postup,
kterým bankovní instituce informuje
své klienty. 

Pozor na falešné reklamy s kryp-
toměnou! Na stránku podvodníků
se uživatel dostane hned, jak klikne
na reklamu. Uživatel se zde zpravidla
dočte částečně zavádějící informace
o investicích do bitcoinu. Bohužel
neznalý investor jen stěží odhalí, že
se jedná o dezinformace. Pro zvýšení
důvěryhodnosti používají stránky
fingované fotografie z médií či fik-
tivních rozhovorů různých osobnos-
tí.

Důležité je být obezřetní a řídit
se několika pravidly:
■ nereagovat na telefonické, emailové

či jakékoliv jiné nabídky k náku-
pům kryptoměn

■ nikomu neumožňovat vzdálený
přístup k PC, notebooku apod.

■ nefotit, ani jiným způsobem nepos-
kytovat osobní doklady nebo jejich
kopie cizím osobám

■ před vlastním nákupem krypto-
měn si pečlivě prostudovat, jak
kryptoměny fungují, jaké druhy
kryptopeněženek existují, jaké jsou
jejich zabezpečení, výhody a nevý-
hody apod.

■ v případě rozhodnutí investice do
kryptoměn si na internetu o bur-
zách zjistit veškeré možné infor-
mace a reference (zda se nejedná
o podvodné burzy)
Stále více dynamický rozvoj infor-

mačních technologií s sebou také při-
náší další a nová rizika, která nás
mohou v kybernetickém prostředí
potkat. Setkáváme se s případy spo-
lečensky škodlivého jednání v pro-
středí informačních a komunikačních
technologií včetně počítačových sítí
– kybernetické kriminality, podvod-
nými útoky v síti internet a dalšími
hrozbami, proto je této novodobé
hrozbě věnována stále větší pozor-
nost.Plzeňští a rokycanští policisté
prověřují další útoky podvodníků,
poškozených je několik!

Plzeňští kriminalisté oddělení
hospodářské kriminality v současné
době zaznamenali další sofistikované
útoky podvodného jednání, které
prověřují. V prvním případě poško-
zená žena na internetu odklikla rekla-
mu s kryptoměnou. Následně byla
telefonicky oslovena mužem, který
se jí představil jako její osobní bankéř
bankovní instituce, ve které měla ulo-
ženy finanční prostředky na účtu. Ten
jí oznámil nestandardní aktivity na
jejím účtu a „poradil“, jak zamezit
tomuto tzv. finančnímu odtoku obě-
živa. Dle telefonických  instrukcí
poškozená poskytla vzdálený přístup
ke svému účtu. Následně zjistila, že
jí veškeré finanční prostředky z jejího
běžného účtu odešly, což činilo necelý
milion korun. Posléze zpozorovala
pohyb finančního toku ve svém inter-
netovém bankovnictví, a to dva
schválené úvěry za necelý milion
korun, ale i tady finanční prostředky z
účtu posléze zmizely.

Ve druhém případě byla poškoze-
ná telefonicky oslovena mužem, který
se jí představil jako osobní bankéř,
opět ženu informoval o nestandard-
ní aktivitě finančních prostředků na
jejím osobním účtu. Na pokyn „ban-
kéře“ žena osobně vybrala ze svého
účtu 300 tisíc korun, které následně
nevědomky vložila na fiktivní bitcoi-
nový účet.

Ve třetím případě přišel na policii
oznámit poškozený muž, že se stal
pravděpodobně obětí podvodného
jednání. Od prosince 2020 do sou-
časné doby měl investovat do kryp-

toměny, kdy zjistil, že pravděpodobně
na fiktivní účet obchodníka s kryp-
toměnou takto proinvestoval přes
1 500 000 korun.

V sobotu (4. 9. 2021) podvodník,
který se vydával za pracovníka banky,
připravil šedesátiletou ženu z Roky-
canska o tři sta tisíc korun. Pod legen-
dou, že došlo k napadení jejího účtu,
přesvědčil neznámý pachatel poško-
zenou, aby vybrala částku ve výši
300  000 korun, kterou následně
podle instrukcí údajného IT specia-
listy z bankovní společnosti poško-
zená vložila na jiný, údajně bezpečný,
účet. V  tomto případě u poškozené
mělo vzbudit podezření to, že pod-
vodník požadoval výběr v hotovosti
z účtu a následně vložení na jiný účet.
Žádná z bankovních institucí by tak-
to nepostupovala. Případ prověřují
rokycanští kriminalisté z oddělení
hospodářské kriminality pro podez-
ření ze spáchání trestného činu pod-
vod.

Další zveřejněné podvodné jedná-
ní s kryptoměnou:

https://www.policie.cz/clanek/b
itcoinove-podvodne-jednani.aspx

Opatrnosti a obezřetnosti není
nikdy dost, o to  více to platí
v kyberprostoru, kde nikdy nevíme,
kdo se skutečně nachází na druhé
straně počítače. Proto si vždy dosta-
tečně prověřte, zda nakupujete,
obchodujete nebo provádíte tran-

sakce u ověřených firem, na skuteč-
ných internetových burzách či
jednáte se skutečnými zástupci
bankovních institucí. Pro ověření
získaných informací by proto bylo
vhodné, vyhledat si na internetu
veškeré dostupné informace, které
se týkají investic do kryptoměny. 

Důvěřuj, ale prověřuj! Tím, že si
informace ověříte, zamezíte tak pří-
padnému riziku lapení v síti pacha-
telů,  kteří se tímto způsobem
nezákonně obohacují na neznalých
investorech. Pokud budete mít
jakékoliv pochybnosti při realizaci
takového obchodování, nic nein-
vestujte a neváhejte se obrátit
o pomoc na linku 158 nebo na nej-
bližší služebnu Policie České repu-
bliky.

Při podání trestního oznámení
hraje zásadní roli poskytnutí úplných
informací, elektronických dat a dal-
ších věcí, ze kterých by bylo možné
zajistit cenné důkazní prostředky pro
potřeby trestního řízení jako je
např. počítač, telefon, tablet. Délka
trestního řízení se primárně odvíjí
od rozsahu trestné činnosti, zda jsou
k dispozici elektronická data, jak
snadná je jejich analýza, záleží také
na spolupráci s dalšími dotčenými
subjekty jako jsou např. banky, posky-
tovatelé internetového připojení
apod.

nprap. Veronika Hokrová

Policie České republiky – Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje
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Český týden s činohrou bude vskutku pestrý
Soubor činohry DJKT připravil

drobné překvapení v podobě celého
týdne napěchovaného hned několika
menšími premiérami. Každý večer
v týdnu od 2. do 6. listopadu budou
mít zájemci možnost vidět jinou
činoherní novinku – menší inscenaci
či scénický projekt. Ve všech přípa-
dech půjde o netradiční zpracování
různorodých žánrů. Soubor by tak
rád přiblížil činoherní možnosti
i z jiných úhlů pohledu než je běžné. 

O pestrost žánrovou ani tematickou
nebude vskutku nouze. Společným
jmenovatelem bude česká provenience

– tímto týdenním projektem se tak
stvrdí ryze české zaměření letošního
roku 2021 v plzeňské činohře. První
premiérou bude 2. listopadu Melo-
dramatický kabaret od Dvořáka
k Vodňanskému. Zde diváci uslyší
celkem 12 ukázek z české tvorby 19.
a 20. století a jedno dílko zcela nové,
které právě vzniká v plzeňské čino-
herně-hudební kuchyni. Následovat
bude představení Divadelní drama-
tické dílny s názvem DDD Otázky. 

Na 4. listopad si uskupení MO-
PED, které již inscenovalo 1× 6 pohá-
dek nebo V žen Karla IV., připravilo

fiktivní seminář s názvem Stud, pud,
úd aneb Česká erotika za Rakous-
ka-Uherska. Předposlední večer bude
věnovaný hře Milana Uhdeho Jak
Božena Němcová předčítala v Brně,
kterou režijně připravil herec Libor
Stach. Samotný závěr přinese premié-
ry rovnou dvě. Nejdříve zavzpomíná
herecká i manželská dvojice Monika
Švábová a Pavel Pavlovský na Miro-
slava Horníčka, a to ve foyer Malé scé-
ny od 17.00 scénickým čtením z děl
tohoto plzeňského rodáka. 

Následovat bude od 19.00 krátká
dobrodružná cesta s názvem Šumné

stopy Lipuse a Lindauera aneb Za
Maory s kamerou. Diváci mohou
s  režisérem Radovanem Lipusem
prozkoumat Nový Zéland, a to
v podobě osobitě komentované pro-
jekce jednoho dílu z oblíbeného tele-
vizního projektu Šumné stopy.
Radovan Lipus připravuje s činoher-
ním souborem na letošní prosinec
novinku Renaty Putzlacher o plzeň-
ském rodákovi – malíři Bohumíru
Lindauerovi. 

Vstupenky v hodnotě 99 korun jsou
k zakoupení v divadelních pokladnách
a on-line v síti Plzeňská vstupenka. 
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Veselá Trojka zahrála
v KD Šeříková

Poslední neděli v září vystoupila pro seniory v KD Šeříková jejich
oblíbená skupina Veselá Trojka Pavla Kršky. Tato akce se uskutečnila
s podporou městského obvodu Slovany. Diváky i skupinu přišel přivítat
a pozdravit místostarosta Roman Andrlík, který byl potěšen tím, že
i v této nelehké době byl sál zaplněn nadšenými posluchači, kteří zpívali
písničky společně s Veselou Trojkou. Ta si za pěknou atmosféru následně
vysloužila velký potlesk.

A koho byste chtěli vidět v KD Šeříkova mezi dalšími vystupující-
mi?

Tipy na své oblíbené interprety můžete posílat na e-mail:
bilkovad@plzen.eu

Medový jarmark v Koterově už po sedmé

Milovníci medu a včelích produktů měli možnost v neděli 3. října
zavítat do Koterova na sedmý ročník Medového jarmarku. Počasí přálo,
teploty se vyšplhaly až nad dvacet stupňů, a tak si návštěvníci mohli
pohodlně projít všechny stánky, zaposlouchat se do hudebních vystou-
pení a vychutnat si atmosféru akce. 

Koterovskou náves zaplnily téměř čtyři desítky stánkařů, kteří nabízeli
med, medovinu a včelí produkty, dále koření, sýry, pečivo, sušené maso,
cibuli, česnek, jablka, ručně vyráběné dekorace, zahrádkářské potřeby,
keramiku, medové perníčky i další sortiment. O hudební vystoupení
se postarali Plzeňští heligonkáři, Malá dudácká muzika z Plzně, Pavel
Roth a Vojta Nedvěd s kapelou Tie Break. Program obohatila dále
kuchařská show šéfkuchaře Filipa Vracovského nebo odborná přednáška
pro včelaře Ing. Petra Texla. Na své si přišly i děti, pro které byly při-
praveny různé hry a soutěže, jízdy na koních nebo skákací hrad. Akci
si nenechala ujít ani místostarostka Eva Trůková. „Velice mě těší, že se
Medový jarmark setkal s kladným ohlasem veřejnosti a lidé dorazili v hojném
počtu. Ráda bych poděkovala koterovským dobrovolným hasičům a sokolům,
kteří se na zajištění jarmarku aktivně podíleli a mají na jeho úspěchu značný
podíl,“ uvedla místostarostka. ORG
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Slovanští sklízejí úspěchy v malé kopané
Na hřišti TJ Prazdroj Plzeň se ve

čtvrtek 2. září uskutečnil fotbalový
turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku
v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo
sedm týmů včetně zastupujícího
městský obvod Plzeň 2-Slovany.
Družstvo složené ze zaměstnanců
úřadu a slovanských sportovců zdo-
lalo v  závěrečném zápase tým
Základní školy Domažlice 4:3, čímž
si vysloužilo postup do krajského
finále v Písku. 

Fotbalisté městského obvodu
Plzeň 2-Slovany nastoupili v sobotu
18. září v Písku do finále Jihozápadní
divize Zaměstnanecké ligy Deníku
v parádní formě. Tým složený ze zku-
šených fotbalistů hrající velký i malý
fotbal ovládl suverénně všechny tři
zápasy a do Plzně dovezl výhru
a postup do celostátního finále v Pra-
ze.

To se odehrálo v sobotu 2. října
a slovanským „mistrům kopu“ se opět
dařilo. Nebylo to sice finálové vítěz-
ství, ale pohár za vynikající 3. místo
má nesmírnou cenu. 

„Jsem velice spokojený, jak si napo-
prvé hráči mez sebou fotbalově poro-
zuměli a už teď se těšíme na příští jaro
a další kolo poháru. Ze složení letoš-
ního týmu jsem opravdu nadšený…

jde o to, že se povedlo poskládat hráče
tak, že je mužstvo dokonale vyladěné.
Na další rok si opět připravíme nějaké
překvapení. Motivací pro hráče je
účast na nějakém mezinárodním

reprezentačním zápase zvučných
týmů, např. Španělsko, Itálie…,“
uvedl Roman Andrlík, místostaros-
ta Slovan.

DB

Ohlédnutí za létem v městském
obvodě Plzeň 2-Slovany
■ Letní příměstský tábor 2021 

MO Plzeň 2-Slovany pořádá letní příměstský tábor vždy v červenci
již od roku 2002 ve spolupráci s 25. ZŠ Chválenická a Vodní záchran-
nou službou ČČK Plzeň.

Letošní, již 20. ročník, byl ovlivněn protiepidemickými opatřeními,
a tak se nelze divit, že návštěvnost nebyla rekordní. Využilo ho 194
dětí, pro které byl po dobu 20 dnů připraven zajímavý program. Ten
byl poskládaný tak, aby se nenudily ani děti, které tábor využívají
celý měsíc. Prolínaly se programy vzdělávací, tvořivé, sportovní
i zábavné.

Ke sportování jsme využili tělocvičnu a hřiště 25. ZŠ, Škoda sport
park a areál na Božkovském ostrově, kde děti měly možnost seznámit
i s odvětvími jako je požární sport, ragby a box.

V oblasti naučné a vzdělávací – návštěva Environmentálního centra
v Železné Rudě, Den zdraví a her se záchranáři, návštěva členů Vodní
záchranné služby, kteří dětem vysvětlili a ukázali, jak se chovat u vody
a ve vodě, nechyběla ani procházka ptačí stezkou na Božkovském
ostrově s odborným výkladem.

Za zábavou jsme byli v centru Tyjátr, v kině Cinestar, na ranči U Baro-
na v Losiné a v ZOO Plasy. Pobavit děti přijely Nošenky z Plzně z. s.
s tvořivými dílničkami.

O děti se staralo 10 vedoucích. Nutno dodat, že tábor je určen pro
děti od 5 do 14 let bez jakéhokoliv omezení (ani zdravotního), nejsou
turnusy – lze se přihlásit na libovolný počet dnů a o děti je postaráno
od 7. do 17. hodiny každý pracovní den.

ORG

■ Letní kina

K létu neodmyslitelně patří dovolená, koupání a letní kino pod širá-
kem. To poslední má na Slovanech tradici od roku 2000, kdy se začalo
promítat v Hradišti Na Plovárně (dřívější název U jezu). Od roku 2015
pak i v Koterově na hřišti za sokolovnou.

Hrakuléto (Hradišťské kulturní léto) se uskutečnilo od 16. 7., kdy
koncertovala skupina HIBAJ, do 25. července. Celkem bylo pro návštěv-
níky připraveno 9 filmů.

KOKULE (Koterovské kulturní léto) nabídlo divákům ohnivou šou
a 7 filmů od 9. do 15. srpna.

ORG

Během léta bylo ve dvou
mateřských školách rušno

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
uskutečnil v červenci rekonstrukci
ve dvou mateřských školách:
v 2. mateřské škole v ulici U Hvěz-
dárny 26 byla se rekonstrukce týkala
kuchyně a ve 37. mateřské škole
v Barvínkové 18 obvod zrealizoval
sanace základového zdiva. S ohle-
dem na náročnost prováděných
prací bylo nutno obě mateřské školy
v době letních prázdnin uzavřít.

„Mateřská škola v ulici UHvězdárny
měla kuchyni v původním stavu z roku
1965. Rekonstrukce se proto týkala kom-
pletní výměny obkladů a dlažby, dveří
i nových rozvodů elektřiny včetně osvět-
lení,“ řekl místostarosta městského
obvodu Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa.
Realizaci na základě výběrového říze-

ní zajistila společnost INTERIERY-
KOUPELEN s. r. o. Cena činila
544 tisíc korun včetně DPH.

Budova 37. mateřské školy v Bar-
vínkové ulici byla postavena už v roce
1953. Vlhkost základového zdiva
v suterénu narušovala omítky a vysky-
tovaly se zde plísně. Proto bylo nutné
provést sanaci základového zdiva
zvenčí i zevnitř objektu včetně tlakové
injektáže chemickou směsí proti
vlhkosti. Dodavatelem díla na základě
výběrového řízení byla společnost
PPD stav s. r. o., a to za celkovou cenu
961 tisíc korun včetně DPH. 

„Obě školky nyní vyhovují plnohod-
notnému provozu a věřím, že dětem se
v nově opravených prostorách líbí,“ sdě-
lila místostarostka Eva Trůková.
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Máte problém se svým počítačem nebo
notebookem?

Pomůže vám firma BEST IT s. r. o. 

Rychle, levně, spolehlivě
v sídle společnosti i v pohodlí vašeho domova

Nainstalujeme nebo opravíme váš počítač,
notebook, televizor a chytrý telefon, zajistíme

pravidelný servis, naučíme vás základní ovládání
a mnoho dalšího podle vašich požadavků.

VYTVÁŘÍME TAKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
JIŽ OD 10 000 Kč

BEST IT s. r. o

Tel: 723 551 433
www.bestitcz.eu / servis@bestitcz.cz

placená inzerce

placená inzerce

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili v sobotu 14. 8. 2021
manželé Miroslav a Marie Sudovi. K tomuto významnému životnímu
jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřáli
Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2-Slovany a zástupce
odboru sociálního.

Cena inzerce (bez DPH):

QR kódy do 1/16 strany (cca š. 5 cm, v. 3,2 cm) 1 000 Kč
1/8 strany (cca š. 9,8 cm, v. 6,5 cm) 1 500 Kč
1/4 strany (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm) 2 500 Kč 
(je možný i rozměr: š. 13 cm, v. 9,8 cm)       
1/2 strany (cca š. 20 cm, v. 13 cm) 5 000 Kč
celá strana (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm) 10 000 Kč
Přílohou objednávky je inzerát zpracovaný v konečné podobě dodaný na CD či e-mailem ve formátu Word, Power
Point, jpg. Platbu za inzerci se objednatel zavazuje provést uhrazením faktury, kterou ÚMO Plzeň 2-Slovany vystaví
a zašle inzerentovi po vydání aktuálního čísla informačního Zpravodaje.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení 

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8:00–9:00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD) 9:10–10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20–11:20 hod.

Hluboká (u potravin) 12:20–13:20 hod.

Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13:30–14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14:40–15:40 hod.

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

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8:00–9:00 hod.

U Jezu (Božkov) 9:10–10:10 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10:20–11:20 hod.

Sporná (Plzeňská cesta) 12:20–13:20 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13:30–14:30 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14:40–15:40 hod.

Harmonogram přistavování
velkokapacitních kontejnerů na
objemný a komunální odpad konání
sběrného dne v MO Plzeň 2-Slovany
30. října 2021.



Leoš Janáček,Věc Makropulos
foto: Martina Root
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