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Dobré zprávy
Každý, kdo žije

u vody, potvrdí
staré rčení, že
voda dává, ale
i bere.

Z  tohoto po-
hledu můžeme
říci, že hasiči díky

povodním v roce 2002 také něco
získali. Jde o prestiž a potvrzení
toho, že jsou důležití a potřeba.
Spousta lidí (a to i z řad odbor-
níků) si totiž myslela, že dobro-
volní hasiči jsou přežitek a že vše
zvládnou profesionálové.

Díky povodním se tento
pohled změnil a byl důvod sku-
tečně řešit vybavení, obnovu
a modernizaci techniky. Město
Plzeň spustilo obnovu automo-
bilové techniky, s níž se začalo
v Koterově v roce 2007 a byla
ukončena v Božkově počátkem
letošního roku. Slovanské jednot-
ky tak získaly od města dvě cis-
terny a tři dopravní automobily.
Zároveň MO Plzeň 2-Slovany
pořídil dva osobní, jeden technic-
ký a jeden dodávkový vůz. Dále
získali následující techniku: člun,
elektro agregát, čerpadla, týlové
vybavení atd.

Lze s hrdostí říci, že MO Plzeň
2-Slovany byl jakýmsi průkop-
níkem v modernizaci a vybavení.
Zde mám na mysli týlové nafu-
kovací stany, osvětlovací stožáry
do vozidel a vapky do vozidel pro
JPO V. To, že hasiči v Božkově
otevřeli v roce 2006 novou hasi-
čárnu, se dá přičíst k  dobru
povodním. Ta stará na Bož-
kovském ostrově byla zcela vyto-
pená. Jen pro dokreslení, slovan-
ská radnice ročně dává hasičům
1 600 000,- Kč, a to bez investic.

Klima se mění a v myslích lidí
strach z  povodní momentálně
nahrazuje strach z ohně a větru.
A zase to jsou hasiči, kdo pomáhá.
Za to jim patří náš dík!

Lumír Aschenbrenner 
starosta, MO Plzeň 2-Slovany

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
letos zrealizoval několik rekon-
strukcí ve svých mateřských ško-
lách tak, aby poskytovaly dětem co
nejvíce pohodlí a péče. Celkem
zatím investoval 6 381 tisíc korun
(všechny ceny jsou uvedeny včetně
DPH).

V květnu se jednalo o rekonstrukci
vjezdu do zahrady 25. mateřské školy
Ruská 83, kde vznikla také nová par-
kovací stání. „Tato akce zapadá do naší
investiční strategie, kdy se postupně sna-
žíme opravovat nebo budovat to, co
mateřské školy potřebují a investovat
do nich. Kompletní cena přesáhla 355
tisíc korun,“ řekl místostarosta měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany Jan
Fluxa. Zahrada je tak nyní lépe přís-
tupná jak pro zahradníky, kteří ji udr-
žují, tak pro případné kulturní akce
a návštěvy.

Ve stejné mateřské škole byla pro-
vedena zřejmě nejsložitější a finančně
nejnáročnější investiční akce letoš-
ního roku, a to rekonstrukce kuchyně
včetně výtahů. „Kuchyně zde byla
původní ze šedesátých let a svým zaří-
zením již neodpovídala současným
standardům,“ doplnil místostarosta

Pasování malých čtenářů

Vprostorách slovanské knihovny
se v červnu uskutečnilo pasování
prvňáčků na čtenáře. Z  žáčků
prvních tříd, kteří byli na návštěvě
v knihovně začátkem školního roku

a kteří ještě před devíti měsíci sotva
znali některá písmenka, se stali sku-
teční čtenáři. 

Nejprve však bylo nutno projít
úspěšně zkouškou. Každý přečetl na-

hlas kousek z textu knihy, kterou si
sám vybral, a pak následovalo složení
čtenářského slibu, ve kterém se
všichni zavázali k ochraně knížek
a všeho, co je v nich dobrého. Potom
už jeden po druhém poklekali před
rytířku Řádu čtenářského, která je
pasovala lehkým dotekem meče na
obě ramena. Každý si odnesl zlatý
dukát z rytířského pokladu, pasovací
listinu, časopisy na čtení, sladkou od-
měnu a hlavně dobrý pocit, že tímto
okamžikem už definitivně patří mezi
opravdové čtenáře. 

Na fotografii jsou děti z 1.třídy
Církevní ZŠ. 

Za Obvodní knihovnu Slovany
Ingrid Posoldová

Foto: Adéla Mrázová

Slovany se vzorně starají o své mateřské školy

pokračování na straně 2
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Slovany se vzorně starají o své mateřské školy

Zprávy z jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Jednání ZMO
dne 21. 6. 2022
ZMO přijalo
celkem 15
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:
■ vzalo na
vědomí 
–zánik mandá-
tu člena Zastu-
p i t e l s t v a
m ě s t s k é h o

obvodu Plzeň 2-Slovany pana Ing.

Tomáše Hejtmánka (ANO 2011)
z důvodu jeho písemné rezignace;
– usnesení Rady městského obvodu

Plzeň 2-Slovany, kterým byl prohlá-
šen pan Bc. Petr Skala (ANO 2011)
novým členem Zastupitelstva měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany; 

– že pan Bc. Petr Skala složil slib
předepsaný zákonem o obcích; 

■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:
– Činnost Finančního výboru ZMO

Plzeň 2-Slovany za období 04 až
06/2022;

– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2-Slovany za období
04-05/2022;

– Vyhodnocení investiční činnosti
MO Plzeň 2-Slovany od počátku
roku 2022, včetně investic v budo-
vách MŠ; 

■ schválilo rozbor hospodaření MO
Plzeň 2-Slovany za období leden-
březen 2022; 
■ schválilo poskytnutí dotací z roz-
počtu MO Plzeň 2-Slovany v celkové
výši 661.000 Kč; 
■ schválilo darování hasičského auta

Tatra 815 CAS 32, RZ PMA 16-77,
včetně příslušenství, obci Raková, okr.
Rokycany; 
■ schválilo poskytnutí věcných darů
ukrajinskému městu Oděsa, a to 600
kusů turniketů (škrtidel) v  ceně
88.767 Kč jako humanitární pomoc;
■ souhlasilo se svěřením pozemků par. 
– 251/5 o výměře 5 m2 a parc. č.

1191/9 o výměře 18 m2 (zast. plo-
cha a nádvoří), oba k. ú. Božkov,
zapsaných v současné době na LV
461, do trvalé správy městského
obvodu Plzeň 2-Slovany; 

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2-Slovany

Jan Fluxa. Byla zde tak provedena
instalace nových elektrických rozvo-
dů, odpadů, výměna dlažeb, obkladu
zdí, oken, dveří a dvou výtahů, které
slouží k transportu jídel do přípraven
vedle jednotlivých tříd. Součástí bylo
i nové gastro vybavení. Celková část-
ka dosáhla 2 770 tisíc korun. 

V červenci bylo ve 2. mateřské ško-
le U Hvězdárny a v 5. mateřské škole
Zelenohorská 25 vyměněno celkem
šest prosklených stěn. Místo původ-
ních, bezpečnostně nevyhovujících
stěn mezi třídami, byly nainstalovány
nové, které jednotlivé prostory ply-
nule propojily. Při výměnách byla

K nejlepším sportovcům roku patří i mladí ze Slovan
Obřadní síň plzeňské radnice

hostila v úterý 7. 6. 22022 nejlepší
plzeňské sportovní naděje. Vyhlá-
šení ankety Sportovec Plzně 2021
v kategoriích žactva a dorostu zde
pod záštitou primátora města Plzně
Pavla Šindeláře připravila Nadace
sportující mládeže. 

Mezi oceněnými nechyběla ani
šestice sportovců z druhého plzeň-
ského obvodu, kterým přišel blaho-
přát a předat ceny také starosta
Lumír Aschenbrenner. Jmenovitě
se jednalo o Karolínu Klepačovou
(ml. žactvo – plavání), Davida Peter-
ku (starší žactvo – cyklistika), Elišku
Vokatou (starší žactvo - plavání),
Kateřinu Altmannovou (dorost -
jachting), Nicole Harmašovou
(dorost – plavání) a Lucii Zavadi-
lovou, dorost (atletika).

Všechny přítomné v obřadní síni
plzeňské radnice uvítal první

náměstek primátora města Plzně
Roman Zarzycký, do jehož gesce
spadá také oblast sportu. Připom-
něl, že podpora sportovců v žákov-
ských a dorosteneckých kategoriích
je jednou z priorit města Plzně. To
se stará mimo jiné o to, aby spor-
tovní infrastruktura byla dětem
a mladým lidem lehce dostupná.
Město také každý rok vypisuje
několik dotačních titulů na pod-
poru sportu, nicméně v letošním
roce to byl i zcela nový grant Pod-
pora mimořádných sportovních
talentů a sportovních kolektivů
v kategorii dětí a mládeže v Plzni.
Ten rozdělí finanční dary přímo
talentovaným dětem a mládeži od
10 do 19 let. Žádosti se přijímají
v srpnu a úspěšní sportovci mohou
obdržet až 20 tisíc korun.

použita silná,  bezpečnostní skla
s atestem a folií zabraňující vysypání
při případném rozbití. Náklady činily
u 2. mateřské školy více než 320 tisíc
korun, u 5. mateřské školy 336 tisíc
korun.

V 89. mateřské škole Habrová 8 se
na začátku srpna začalo s opravou
chodníku a výměnou venkovního
osvětlení. Dokončení prací je pláno-
váno na konec srpna a celková cena
bude více 1 600 tisíc korun. Nové

„inteligentní“ osvětlení je v duchu filo-
zofie města Plzně o úspoře elektrické
energie. 

Do letošního programu kofinan-
cování, u něhož 20% celkové částky
hradí ze svého rozpočtu daná mateř-
ská škola, byly zapojeny dvě mate-
řinky. V 51. MŠ v Částkově ulici 6
došlo k výměně dvou zahradních
domků za nové, u jednoho z nich se
připojila pergola. Návrh i malý 3D
model vytvořila spolu s rodiči samot-

ná škola. Cena byla 472 tisíc korun.
Na své prostorné zahradě se může
těšit z koloběžkové dráhy v hodnotě
463 tisíc korun zase 31. mateřská ško-
la Spojovací 7.

Z  důvodu extrémních teplot
v několika posledních letech nechal
městský obvod Plzeň 2-Slovany ve
21. mateřské škole Na Celchu 33 pro-
vést za 119 tisíc korun instalaci kli-
matizačních jednotek do ložnic dětí. 

MIR

2. MŠ u Hvězdárny 26 výměna 2 prosklených stěn 320 626

5. MŠ Zelenohorská 25 výměna 4 prosklených stěn 336 237

25. MŠ Ruská 83 rekonstrukce kuchyně vč. výtahů 2 770 033

25. MŠ Ruská 83 vjezd do zahrady 270 262

31. MŠ Spojovací 7 koloběžková dráha 463 409

51. MŠ Částkova 6 2x zahradní domek + pergola 472 771

89. MŠ Habrová 8 oprava chodníků a výměna venkovního osvětlení 1 628 365

21. MŠ Na Celchu 33 instalace klimatizace do 2. NP 119 344

Celkem    6 381 047

dokončení ze strany 1

Dokončené investice do budov mateřských škol 8/2022

Starosta Lumír Aschenbrenner poděkoval oceněné jachtařce Kateřině Altmannové za
vzornou reprezentaci obvodu Slovany. 
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Jednání RMO
dne 17. 5. 2022
RMO přijala
celkem 2 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ schválila
podání žádosti
38. MŠ, příspěv-
kové organizace,
Spojovací 14,
326 00 Plzeň,

IČO: 70941084, o dotaci ve výši
330.000 Kč z dotačního programu
„Adaptační skupiny pro cizince
migrující z Ukrajiny 2022“, vyhláše-
nou Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, její případné přijetí
a vypořádání;

Jednání RMO dne 7. 6. 2022
RMO přijala celkem 22 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválilavyhlášení zadávacího řízení
na výběr dodavatele stavby „Vyhlídka

na pilíři u řeky
R a d b u z y “ ,
následné uzavře-
ní smlouvy o dílo
s  vybraným
d o d a v a t e l e m
a složení hodno-
tící komise, v sou-
ladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřej-
ných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů; 
■ schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „Vnitroblok
Koterovská – Habrmannova – 1.
část“ s uchazečem, který předložil
v zadávacím řízení nejnižší nabídko-
vou cenu: SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stav-
by ZÁPAD, Zemská 259, 337 01
Ejpovice, IČ: 48035599, s nabídko-
vou cenou 3.785.004,00 Kč bez
DPH, tj. cena 4.579.855,00 Kč včet-
ně DPH; 

■ schválila uza-
vření smlouvy
o dílo na doda-
vatele stavby„89.
MŠ Habrová 8 –
oprava chodní-
ků a výměna
v e n k o v n í h o
o s v ě t l e n í “
s  uchazečem,
který předložil
v  písemném

zadávacím výběrovém řízení nejnižší
nabídkovou cenu: CETINA
a KENAUR s.r.o., se sídlem Vřesová
494, 330 08 Zruč – Senec, IČ:
26315114, s  nabídkovou cenou
1.345.755,92 Kč bez DPH, tj. cena
1.628.364,66 Kč včetně DPH; 
■ schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „17. MŠ Čap-
kovo nám. 4 – výměna oplocení“
s uchazečem, který předložil v písem-
ném zadávacím výběrovém řízení
nejnižší nabídkovou cenu: Triumfa

Energo s.r.o., se sídlem Klatovská
515/169, 321 03 Plzeň, IČ:
64830209, s  nabídkovou cenou
932.488,14 Kč bez DPH, tj. cena
1.128.310,65 Kč vč. DPH; 

Jednání RMO dne 29. 6. 2022
RMO přijala celkem 10 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválilapoužití investičního fondu
21. MŠ, příspěvkové organizace, Na
Celchu 33, 326 00 Plzeň, IČO:
70941068, ve výši 25.000,00 Kč na
rozšíření nového zabezpečovacího sys-
tému v suterénu školy, od firmy INEL
– Market s.r.o., Kollárova 623/42,
301 00 Plzeň, IČO: 25223399;
■ schválila předloženou smlouvu na
dodavatele provedení kácení, frézo-
vání pařezů, výsadby stromů a pový-
sadbovou péči v lokalitě Slovanské
třídy před č.o.163-169 v MO Plzeň
2-Slovany: JVV Ginkgo s. r. o., se
sídlem Vyhlídková 1418/17, 312 00
Plzeň, IČ: 25219456;

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

K památce oběti
komunistického režimu

Pietní akt k uctění památky generála Heliodora Píky se uskutečnil
v úterý 21. června 2022 od 10 hodin u pomníku na náměstí Generála Píky
v Plzni na Slovanech. 

Zúčastnili se ho senátor a starosta MO Plzeň 2-Slovany Lumír Aschen-
brenner, tajemník Magistrátu města Plzně Václav Váchal, místostarostové
MO Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa, Eva Trůková a Roman Andrlík, zastupitel
MO Plzeň 2-Slovany Filip Sequens, ředitel Krajského vojenského velitelství
Plzeň plukovník Milan Sklenář, zástupce Českého svazu bojovníků za
svobodu Jaroslav Bukovský a Iveta Irvingová za Patrioty odkazu gen. Jana
R. Irvinga.

Generál Heliodor Prokop Píka (3. 7. 1897–21. 6. 1949) byl československý
voják a legionář, významný představitel zahraničního československého pro-
tinacistického odboje a po únorovém převratu oběť komunistického režimu.
Dne 29. ledna 1949 byl ve vykonstruovaném soudním procesu Státním sou-
dem odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949
na dvoře plzeňské věznice Bory. DB

Zleva: Václav Váchal, Lumír Aschenbrenner, Eva Trůková, Jan Fluxa, Roman
Andrlík, Filip Sequens

Uctili ženu, matku a političku
Miladu Horákovou

Místostarosta Jan Fluxa a zastupitel Pavel Janouškovec městského obvodu
Plzeň 2-Slovany se sešli společně se zástupci Plzeňského kraje, města Plzně,
21. ZŠ Plzeň a občany v úterý 28. června 2022 u pomníku Milady Horákové
na Slovanské aleji. Položením květin tak vzdali hold ženě, která byla jedinou
popravenou političkou v jednom z nejvýznamnějších vykonstruovaných
politických procesů v komunistickém Československu.

Ode dne, kdy byla v Praze popravena oběšením paní Milada Horáková,
uplynulo 27. června právě 72 let. Česká právnička, politička, národní socialistka
a feministka se tak stala obětí justiční vraždy během komunistických poli-
tických procesů za vykonstruované spiknutí a velezradu. 

DB
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městského obvodu
Plzeň 2-Slovany, Zastupitelstva města Plzně, Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3
Senátu Parlamentu ČR se konají
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 24. září
2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pokud ve volebním obvodu nezíská
žádný z kandidátů v prvním kole
voleb do Senátu PČR nadpoloviční
většinu všech odevzdaných hlasů,
a nebude tak zvolen žádný z kandi-
dátů, bude se konat druhé kolo
voleb ve dnech 30. září a 1. října
2022, ve stejném čase jako při konání
prvního kola voleb.

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
spadá do volebního obvodu č. 7, ve
kterém se konají společné volby do
1/3 Senátu Parlamentu České
republiky souběžně s volbami do
Zastupitelstva městského obvodu
Plzeň 2-Slovany a do Zastupitel-
stva města Plzně. Volby do zastu-
pitelstev obcí upravuje zákon č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších přepisů
a volby do Senátu PČR zákon
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parla-
mentu ČR a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. 

Voličem pro volby do zastupitel-
stev obce je občan obce za předpo-
kladu, že jde o státního občana České

republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb v  této obci přihlášen
k trvalému pobytu a státního občana
jiného členského státu EU, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen v obci
k pobytu, a zároveň volič nemá pře-
kážku volebního práva. Občané člen-
ských států EU, kteří splňují
podmínky volebního práva, mohou
hlasovat ve volbách do zastupitelstva
obce, pokud požádali o zápis do
dodatku stálého seznamu.

Voličem pro volbu do Senátu je
státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb
do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den konání druhého
kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a nemá překážku volebního práva.

■ Hlasování
Každému voliči budou minimálně

3 dny před dnem, tj. do 20. září 2022
doručeny hlasovací lístky do Zastu-
pitelstva MO Plzeň 2-Slovany, do
Zastupitelstva města Plzně a do
Senátu. 

Ve volební místnosti musí volič
prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občan je

oprávněn hlasovat na území České
republiky, následně obdrží dvě prázd-
né úřední obálky opatřené úředním
razítkem (1 pro volby do Senátu a 1
pro volby do zastupitelstev obcí),
popř. hlasovací lístky. 

Úřední obálka a hlasovací lístky
pro volby do Senátu (barva žlutá)
jsou barevně odlišeny od úřední obál-
ky a hlasovacích lístků pro volby do
zastupitelstev obcí (barva šedá), tzn.
jeden hlasovací lístek žluté barvy pro
kandidáta do Senátu musí být odevz-
dán v úřední obálce žluté barvy, urče-
né pro volby do Senátu, jinak je
neplatný. Hlasovací lístky do Zastu-
pitelstva města Plzně a do Zastupi-
telstvo MO Plzeň 2- Slovany budou
oba vloženy do šedé obálky. 

V případě konání II. kola voleb
do Senátu nebudou hlasovací lístky
voliči dodány předem, ale volič
je obdrží přímo ve volební místnosti
ve dny voleb. Hlasovací lístek a úřední
obálka pro II. kolo voleb do Senátu
jsou barvy šedé.

■ Úprava hlasovacího lístku pro
volby do zastupitelstev obcí
Hlasovací lístek pro volby do

zastupitelstva obce je vytištěn obou-
stranně. V záhlaví každého hlasova-
cího lístku je uveden název obce
a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. 

V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič může hlaso-
vací lístek upravit jedním z uvede-
ných způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku

v  záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle hla-
sovacího lístku. V tomto případě se
již jednotliví kandidáti v označené
straně nekřížkují. Pokud by byla
označena více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný. 

• Označit křížkem ve čtverečku před
jménem kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoliv volební

strany. Nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno (počet členů zastu-
pitelstva je uveden v záhlaví hlaso-
vacího lístku). Pokud by bylo
označeno více kandidátů, než je sta-
novený počet, byl by takový hlas
neplatný. 

• Lze také kombinovat oba způsoby
popsané v předchozích bodech. Je
možné označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidátů další kan-
didáty, ato vlibovolných samostat-
ných sloupcích z kterékoli volební
strany, mimo té, která je označena
jako volební strana. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných členů zastupitelstva obce.
Pokud má být voleno např. 27 členů
zastupitelstva a je označena jedna
volební strana s 27 kandidáty akromě
toho 10 kandidátů ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené
volební straně 17 hlasů (pro kandi-
dáty na prvních 17 místech) + dalších
10 vybraných kandidátů z ostatních
sloupců. Pokud by byla tímto způ-
sobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný. 
Neplatné jsou také hlasovací lístky,

které nejsou na předepsaném tisko-
pise, jsou přetržené, v obálce je více
hlasovacích lístků do stejného zastu-
pitelstva, nebo nejsou v úřední obálce. 

■ Hlasování na voličský průkaz
• volby do Senátu PČR – na voličský

průkaz může volič hlasovat ve
volebním okrsku spadajícím do
volebního obvodu, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvo-
du je volič přihlášen k trvalému
pobytu, popřípadě v jakémkoli
volebním okrsku spadajícím do
volebního obvodu, kde jsou vyhlá-

Starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších přepisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2-Slovany, Zastupi-

telstva města Plzně a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 24. září 2022 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 přihlášeni
k trvalému pobytu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komi-
se.

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.

7. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
dne 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Ing. Lumír ASCHENBRENNER v. r.,
starosta MO Plzeň 2-Slovany

Informace pro voliče • Informace pro voliče • Informace pro voliče
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šeny volby, jde-li o voliče, který
nebydlí na území České republiky

• volby do zastupitelstev obcí – platná
právní úprava voleb do zastupitel-
stev obcí neumožňuje hlasovat na
voličský průkaz. 

■ Hlasování v zahraničí
Při volbách do zastupitelstev obcí

a do Senátu se v zahraničí nehlasuje.
Chce-li v ČR hlasovat volič, který je
v zahraničí zapsán ve zvláštním
seznamu voličů u zastupitelského
úřadu, může využít své volební právo
jen v případě, že předloží potvrzení
o vyškrtnutí z tohoto zvláštního
seznamu obecnímu úřadu (městské-
mu obvodu) v místě trvalého pobytu
(popř. v den voleb přímo okrskové
volební komisi).

■ Hlasování v nemocnici či podob-
ném zařízení

• volby do zastupitelstev obcí -voliči
mohou hlasovat pouze ve svém
volebním okrsku, kde jsou zapsaní
ve stálém seznamu voličů. Voliči, kte-
ří se ve dnech voleb budou zdržovat
mimo svůj volební okrsek (např.
zdůvodu hospitalizace apod.) nemo-
hou volit. Při volbách do obecních
zastupitelstev není možné nechat se
zapsat do zvláštního seznamu vede-
ného úřadem vmístě, kde se zvláštní
zařízení (nemocnice apod.) nachází,
ani není možné požádat si o vydání
voličského průkazu

• volby do Senátu - do zvláštního
seznamu se zapisují pouze voliči
přihlášení k trvalému pobytu ve
volebním obvodu, kde jsou vyhlá-
šeny volby, popřípadě voliči zapsaní
do zvláštního seznamu

■ Volební právo občanů jiných
členských států EU 

Podle platné právní úpravy mohou
občané jiných členských států EU při
volbách do zastupitelstev obcí na úze-
mí ČR realizovat právo volit tehdy,
pokud jsou u místně příslušného
obecního úřadu zapsáni v dodatku
stálého seznamu voličů.

Občan jiného členského státu EU,
který o zápis do dodatku již jednou
požádal pro některé předchozí volby
do zastupitelstev obcí, v něm zůstává
zapsán, aniž by musel svoji žádost
pro každé volby opakovat. Z dodatku
lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlast-
ní žádost nebo z důvodu pozbytí prá-
va volit.

Zápis do dodatku stálého seznamu
voličů může obecní úřad na základě
žádosti občana jiného členského státu
EU provést do uzavření dodatku, tj.
do 21. září do 16 hodin. 

Zápis do dodatku může obecní
úřad provést, pokud žadatel splňuje
všechny stanovené podmínky pro
tento zápis: a) státní občanství jiné-
ho členského státu EU, b) druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a c)
druhý den voleb je držitelem
potvrzení o přechodném pobytu
nebo povolení k trvalému pobytu
na území ČR a je přihlášen k pobytu
v této obci. 

Žádost může být podána písemně
nebo osobně a musí z ní být patrno,
že se žadatel domáhá zápisu do
dodatku stálého seznamu voličů.

Odbor organizační

■ volební obvod 2001
volební místnost – Gymnázium
Mikulášské nám. 23 
Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská1-9 
Rubešova29, 33
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železniční 5-21,14-42

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

■ volební obvod 2003
volební místnost – Gymnázium
Mikulášské nám. 23 
Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26 
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská 
Mikulášské nám. 3-13, 2-14
Rejskova
Rubešova3-25, 24-28
Sladkovského 51-55
U Ježíška
Úslavská 14-36
Železniční 2-12

■ volební obvod 2004
volební místnost – Gymnázium
Mikulášské nám. 23 
Božkovská 32-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16
Koterovská 29-53, 34-48
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-46

■ volební obvod 2005
volební místnost – Církevní gym-
názium, Mikulášské nám. 15
Houškova 17-35, 2-36
Jablonského 18-92
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18
Plzenecká 19-35, 36-38
Radyňská 3-35
Sladkovského 9-15, 14-30
Táborská 1-9, 2-18

■ volební obvod 2006
volební místnost – Církevní gym-
názium, Mikulášské nám. 15
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39
Koterovská 61-63, 52-72
Plzenecká 37-57, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58

■ volební obvod 2007
volební místnost – Masarykova
základní škola, Jiráskovo nám. 10
Buková
Farského 3-19, 4-20
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5,7,17-27,2-10,16-
30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20,21
Modřínová
Papírnická
Plzenecká 3-15, 2-22
Radyňská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 2,2a,3

■ volební obvod 2008
volební místnost – 13. základní
škola, Habrmannova 45
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55
Koterovská 69-79,78-90
Mezi Stadiony
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75

■ volební obvod 2009
volební místnost – TJ Sokol V.,
Klášterní 2
Gruzínská 3-7, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
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

■ volební obvod 2010
volební místnost – TZÚS,
Zahradní 10
Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, E38, E791,
E39
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Květná 1-47, 2-46
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

■ volební obvod 2011
volební místnost – Autoškola Slá-
dek, Slovanská 93
Částkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15
Motýlí 6-16
Polní 19-25
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10

Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52

■ volební obvod 2012
volební místnost – Vodárna Plzeň,
společenský sál, Malostranská 2
Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Květná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce
Olšová 1-13
Plzeňská cesta 7-43, 2-42, E14
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-59
Příkrá
Slovanská 130-172 
Srázná
Úhlavská
Vřesová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88

■ volební obvod 2013
volební místnost – 13. základní
škola, Habrmannova 45
Částkova 37-45
Habrmannova 22-34
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

■ volební obvod 2014
volební místnost – Myslivecký
spolek Plzeň-sever, Ruská 16
Částkova 7-31, 2-32
Gruzínská 19-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 40-72
Rychtaříkova 4-12
Slovanská 107-119
Sudova 9-15
Suvorovova 16-40
U Bachmače 1-9, 2-14

■ volební obvod 2015
volební místnost – Radnice MO
Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83
Habrmannova 48-52
Jablonského 71-101
Koterovská 83, 92-96
Lužická 19-35
nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-
36

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

■ volební obvod 2017
volební místnost – VOŠ a SPŠE,
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Koterovská 85
Blatenská 3-29
Částkova 58, 76, 78
Drážní
Koterovská 85A,85B,85C
Lobezská 15-65, 20-50
Na Cihlářce
Nohova 2-16
Sušická 1, 6-30
U Lomů 1-5
Vyšehradská 2, 11-19
Wolkerova 1-17

■ volební obvod 2018
volební místnost – VOŠ a SPŠE,
Koterovská 85
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101
Na Celchu 2-12
Petřínská 1-13
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42

■ volební obvod 2019
volební místnost – VOŠ a SPŠE,
Koterovská 85
Barákova 15-31, 12-30
Ječná 3-17
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

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

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

■ volební obvod 2022
volební místnost – 20. základní
škola, Brojova 13
Brojova 3-11, 4-16
Francouzská tř. 17-27, 41-65
Slovanská alej 29, 

■ volební obvod 2023
volební místnost – VOŠ a SPŠE,
Koterovská 85
Částkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
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

■ volební obvod 2024
volební místnost – 21. základní
škola, Slovanská alej 13
Čapkovo nám.
Francouzská tř. 2-22

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

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

■ volební obvod 2026
volební místnost – 21. základní
škola, Slovanská alej 13
Kyjevská 106a, 106b
nám. M. Horákové 3-9, 2-10
Ořechová 1-19, 2-14
Ruská 57-95, 38-98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141-201
Strnadova 1-7, 4-18
U Hvězdárny 4-8

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

■ volební obvod 2028
volební místnost – Autoškola Vác-
lav Synek, Jiráskova ul. 56
Barákova 33-85, 32-80
Cukrářská
Ječná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164
Libušínská 1-37
Na Růžku
Pivovarská
Sladovnická 33-75, 54-78, 78a
Slovanská alej 32
Tetínská
U Světovaru 30-58
Velenická

■ volební obvod 2029
volební místnost – Základní škola
a mateřská škola, Vřesinská 17,
vchod z Palírenské ulice 
Božkovské nám.
Buksická
Dubnická 
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A,39B,39C,39D-
67, 48-94
Lobezská72,74
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

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

■ volební obvod 2031
volební místnost – Hotel PRIMA-
VERA, Nepomucká 128
Do zámostí
Fialková
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
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90

■ volební obvod 2032
volební místnost – Klub U Motor-
káře, Nepomucká 108, vchod z ul.
Pod Bručnou

Barvínková
Chrpová
K Češníkům
K Dráze
K Hornovce
K Hůrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bořích
Na Brázdě
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201
Nová
Ovesná
Pěnkavova
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomněnková
Pšeničná
Společná Koterov 645
Šafránová
U Přivaděče
U Seřadiště
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32

■ volební obvod 2033
volební místnost – Hasičská
zbrojnice Koterov, Koterovská
náves 15
Břidlicová
Čedičová
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
Koterov E17

■ volební obvod 2034
volební místnost – Kulturní dům,
Šeříková 13
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi Řekami
Na Průtahu
nám. M. Horákové 13, 14
Skladová
Slovanská alej 2-28, 2A
Šeříková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21
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Rozšíření parkovací zóny Petrohrad
Od 1. srpna 2022 došlo k rozšíření

zóny placeného stání Petrohrad
v městském obvodu Plzeň 2-Slovany.
Parkování bude zpoplatněné v celém
území mezi ulicemi Lobezská,
Železniční, Slovanská a Plzenecká,
resp. Táborská. Výše parkovného se
nemění a činí 10 korun za hodinu
v pracovní dny od 7 do 19 hodin,
maximálně 60 korun v daný den.

Rezidenti s trvalým pobytem
v místě s parkovací zónou zaplatí za

parkovací kartu 700 korun na rok.
Parkovací karta pro ostatní předpla-
titele stojí  7000,- Kč na rok. 

Parkovací karta R:
Parkovací karta „R“, čili rezidenční

karta, je určena pro obyvatele z těch
částí města, které spadají do dané
zóny placeného stání. Rezidentem je
vlastník či provozovatel vozidla, který
má k příslušnému domu či bytu vlast-
nické právo nebo má na místě trvalý

pobyt. Určena pro fyzické osoby
nepodnikající.

Rezidentům se karta vydává pro
osobní vozidla, jejichž jsou vlastní-
kem či provozovatelem. Karta se váže
ke konkrétní RZ/SPZ. Rezident zís-
ká nárok na parkovací kartu i tehdy,
je-li mu vozidlo svěřeno k soukro-
mému užívání podle zákona o daních
z příjmů.

Parkovací karta P:
Parkovací karta „P“, čili předpla-

titelská karta, je určena pro podni-
katele fyzické či právnické osoby,
neziskové či veřejné organizace, které
mají sídlo nebo provozovnu v místě
spadajícím do příslušné zóny place-
ného stání.

Předplatitelům se karta vydává pro
jimi provozovaná služební vozidla
a váže se ke konkrétní RZ/SPZ
a k jedné zóně. Karta se nevydává pro

osobní vozidla zaměstnanců či mana-
žerů předplatitelů.

Karty na nových adresách jsou
k dostání jak na Zákaznickém centru
PMDP Denisovo 12, 301 00 Plzeň
tel.+420 378 035 420 tak ina Samoobs-
luze na webu www.parkingplzen.cz

Parkovací zóna se rozšiřuje
postupně. Zahrnuje projektovou pří-
pravu, fyzické úpravy na komunika-
cích i úřední povolení. Pro řidiče však
platí, že se řídí dopravním znače-
ním. Placené stání tedy určuje vždy
dopravní značka. A to je teprve ten
okamžik k návštěvě Zákaznického
centra či zaplacení parkovného
pomocí parkomatu nebo aplikace
Park Simply. Při rozšíření zóny se
v prvních dvou týdnech pracovníci
PMDP a městské policie v ulicích
Petrohradu soustředili především na
informování veřejnosti o režimu pla-
ceného parkování. SSO

Blížící se komunální volby v září
letošního roku znamenají konec
4letého funkčního období Zastu-
pitelstva MO Plzeň 2-Slovany a jím
zřízených výborů včetně Kontrol-
ního výboru (KV). Po pravdě, byly
to hektické roky naplněné pečlivou,

systematickou a často mravenčí pra-
cí, která ze své podstaty (provádění
kontrol) sice neplní titulky hlavních
zpráv, ale její význam často nelze
plně docenit.  

Příkladem je kontrola plnění
úkolů z usnesení zastupitelstva
(řádově jde o desítky usnesení
a úkolů za rok) kde právě KV je tou
poslední instancí kontroly jejich
plnění, o kterém pak informuje
zastupitelstvo. Skutečnost, že úkoly
uložené zastupitelstvem jsou plněny,
je samozřejmě zásluhou jejich
odpovědných nositelů, ale také tak
trochu i zásluhou našeho Kontrol-
ního výboru, který tvoří devět členů.
Ti v něm zastupují všechny strany
a hnutí zvolené do zastupitelstva.

Činnost KV samozřejmě obnáší
práci v terénu, zejména kontrolu
stavu, pořádku a úklidu veřejných
prostranství, místních komunikací
a chodníků, městské zeleně, repor-
tování autovraků a dlouhodobě
odstavených vozidel atd., kde
poznatky z kontrol jsou předávány
k řešení příslušným kompetentním
činitelům našeho městského obvo-
du, města či jím řízených organizací,

případně městské či státní policie,  se
kterými v rámci možností spolu-
pracujeme a sledujeme průběh vyři-
zování toho kterého konkrétního
případu (více v  mém příspěvku
„Kontrola není o vině a trestu, ale
o jejich předcházení“, Informační
Zpravodaj, prosinec 2021).  

Často se na nás obracejí občané
s podněty a žádostmi o pomoc při
problémech a v situacích, které jim
ztěžují život v našem obvodu. Všem
věnujeme maximální pozornost
a hledáme cesty, které se nám nez-
řídka daří nalézat. Intervence
a účast KV totiž může prolomit ledy
a odblokovat cestu k vyřešení zdán-
livě neřešitelného. Právě tak tomu
bylo i v případě dosažení dohody
mezi naším obvodem a panem
Maráškem o připojení jeho nemo-
vitosti v Koterově ke kanalizaci.  

Lidé vždy ocení rychlou reakci
a jasnou, srozumitelnou odpověď.
Platí to i v případě nedávno obdrže-
ného podnětu občana ve věci chy-
bějící houpačky na dětském hřišti
v ul. Jetelová. Rádi jsme mu předali
odpověď I.Pelíškové z OŽP MMP:
„Na hřišti v Jetelové ulici byla již hned

po zimě (po kontrole revizním tech-
nikem) odstraněna houpačka, tzv.
hnízdo. Konstrukce je shnilá a hou-
padlo bylo také velmi poškozeno.
V průběhu měsíce září bude instalo-
váno nové, stejné, včetně dopadové
plochy.“ (více v  mém příspěvku
„Možná jsou to maličkosti, ale pro
občany důležité!“, Informační Zpra-
vodaj, červen 2022). 

Někdy ale ani dobrá kontrola
nestačí na lidskou bezohlednost. Na
základě podnětu občanů (v srpnu
2021) jsme řešili znečištění život-
ního prostředí na levém břehu Úsla-
vy v  blízkosti rekreačních chat.
Konkrétně se jednalo o nelegální
„těžbu barevných kovů“ vypalová-
ním kabelů z nedaleké stavby želez-
niční trati. Řešení vyžadovalo
spolupráci jak orgánů obvodu, tak
města Plzně, městské policie a Sprá-
vy železnic Plzeň. Ve všech takových
situacích KV pečlivě posuzuje kon-
krétní případ a předává jej přísluš-
ným kompetentním činitelům
obvodu, města Plzně, případně
městským organizacím (SVSmP,
Čistá Plzeň...)

Ing. František Sokol, MBA

Lidé ocení rychlou reakci a jasnou odpověď
říká předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 2-Slovany
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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 2022 by se měla konat ve dnech 

14. 9., 26. 10. a 30. 11. 2022
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 podatelně ÚMO
Plzeň 2-Slovany, kancelář č. 218, 2. patro, nebo vyplnit níže otištěný
tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň. 

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2022:
11. 10. a 22. 11. 2022

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 přít-
omen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném
rozhodnutí zúčastněných. Fotografie pořízené při jednotlivých slavnost-
ních obřadech úřad nezveřejňuje.Podpis 

Podpis rodiče
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Zákon č. 100/1988 Sb., o sociál-
ním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, do 31. 12. 2006 upravoval
podmínky pro nárok na dávku sociál-
ní péče, kterou byl příspěvek při péči
o blízkou nebo jinou osobu. Jednalo
se o dávku, která náležela osobě celo-
denně, osobně a řádně pečující o oso-
bu, která byla převážně nebo úplně
bezmocná, nebo částečně bezmocná
starší 80 let. Příspěvek náležel též
rodiči nebo jiné osobě, která pečovala
o dítě starší 1 roku, které bylo podle
zvláštního předpisu těžce zdravotně
postižené a vyžadovalo mimořádnou
péči. Účinnost tohoto zákona a tím
i existence příspěvku při péči o osobu
blízkou nebo jinou k datu 31. 12.
2006 zanikla. 

Doba, po kterou pečující osoba
pobírala tuto dávku sociální péče, se
považuje podle zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, za dobu náhrad-
ní, tj. dobu, která se pro výpočet
důchodu posuzuje jako doba odpra-
covaná pro hodnocení nároku na
důchod starobní nebo invalidní. Peču-

jící osoby, kterými byly převážně ženy,
mohou nyní nebo v blízké budouc-
nosti žádat o přiznání důchodu.

Pokud si tyto, dříve pečující osoby
nezachovaly doklady osvědčující
poskytování péče a pobírání příspěv-
ku při péči o blízkou nebo jinou oso-
bu, mohou kontaktovat odbor
sociální ÚMO Plzeň 2-Slovany se
žádostí o vydání potvrzení o době
péče. Toto potvrzení je podkladem
k žádosti o důchod.

Kontaktní osobou pro vydání
potvrzení je Bc. Libor Pečenka,
vedoucí odboru sociálního, telefon:
378 036 270, e-mailová adresa:
pecenka@plzen.eu.

V případě, že příjemce příspěvku
při péči o blízkou nebo jinou osobu
nevyužije této možnosti do 31. 12.
2022, později již nebude možné
potvrzení získat, neboť veškerá spi-
sová dokumentace vedená odborem
sociálním ÚMO Plzeň 2-Slovany
k této dávce bude v souladu se spi-
sovým a skartačním řádem skarto-
vána.

Za odbor sociální Libor Pečenka

Příspěvek při péči o blízkou
nebo jinou osobu – informace

Skupina třiceti slovanských
seniorů absolvovala 14. června pro-
hlídku provozu výrobního závodu
STOCK Plzeň-Božkov. Návštěva
tohoto závodu byla uskutečněna na
základě přání seniorů, které před-
nesli jako podnět při jedné z cest
Slovanských procházek za pozná-
ním. Starosta Lumír Aschenbrenner
jejich přání vyslyšel a domluvil pro
ně s ředitelem výrobního závodu
Josefem Berglem soukromou pro-
hlídku. 

Za provozu a vybaveni ochrannými
pomůckami prošli účastníci jednotlivé
budovy likérky a seznámili se s postu-
pem výroby od skladu výrobních suro-
vin až po finální zabalení produktů
do krabic. Z výkladu průvodců se
dozvěděli zajímavosti nejen o historii
závodu, ale především spoustu infor-
mací ze samotné výroby.

Děkujeme za tuto jedinečnou
možnost a za zodpovězení velkého
množství otázek pokládaných úča-
stníky při prohlídce. DB

Slovanští senioři navštívili
božkovskou likérku

Výměnu 20 kusů laviček na Fran-
couzské třídě, které zde byly umístěny
vrámci akce Rekonstrukce ulice Fran-
couzská třída v roce 2005, dokončil
začátkem srpna Odbor životního pro-
středí ÚMO Plzeň 2-Slovany. 

Původní kovové drátěné lavičky
byly již ve špatném stavu, zrezlé ple-
tivo se odtrhávalo od konstrukce. Pro
výměnu byl po předchozích výbor-
ných zkušenostech zvolen trvanlivý,
esteticky a kvalitně zpracovaný mobi-
liář společnosti mmcité – řada
VERA. Oproti původnímu předpo-
kladu byla výměna trochu opožděna
z důvodu nedostupného materiálu
do výroby dodavatelské firmy. Nyní
lavičky již slouží a doufejme, že

nedojde k jejich úmyslnému poško-
zení nebo dokonce odcizení. 

Za OŽP Drahomíra Sýkorová

Nové lavičky nahradily
dosloužilé

V polovině června se na městském obvodě Plzeň 2-Slovany usku-
tečnilo další vítání občánků. Nové človíčky z obvodu Slovany přišel
přivítat místostarosta Roman Andrlík.

Vítáme nové občánky na Slovany

Ráda bych poděkovala za krás-
né lavičky, umístěné podél Fran-
couzské ulice. Je nás tady,
důchodců, kteří obtížně chodí,
více, a tak máme nyní kam po ces-
tě usednout a případně si i popo-
vídat .

Ještě jednou vřelý dík!
Miroslava Štěpánová

Napsali nám…

Účastníci prohlídky se zástupci vedení MO Plzeň 2-Slovany (zleva Roman Andrlík,
Eva Trůková, Lumír Aschenbrenner)

Městský obvod připravuje cvičení pro slovanské seniory 60+ v prostorách
sportcentra Kotelna Slovany na náměstí Generála Píky. Lekce jsou naplá-
novány v letošním roce od října do prosince vždy 1x týdně dopoledne.
Jedna hodina s odborným lektorem je zaměřená na zlepšení fyzické
kondice a načerpání nové energie. Termín první lekce bude zveřejněn
v polovině září na vývěskách, na webu městského obvodu či na telefonu
724 954 483. DB

Cvičte s námi ve sportcentru Kotelna



10 srpen 2022

Letos se naše 21. ZŠ po covidové pauze opět zapojila
do soutěže „Řemeslo má zlaté dno“. Práce dětí byly
vystaveny nejprve ve vestibulu školy, abychom mohli
společně vybrat ty nejlepší výrobky, které postoupily do
krajského kola. A že bylo opravdu z čeho vybírat! Nako-
nec nás v kraji reprezentovali Nikolka Farová ze 4.D
se svým stromem z drátků a Jan Bradáč ze 7.C s mode-
lem Petřínské rozhledny. Ten získal v krajském kole
první místo v kategorii žáků 2. stupně a vyhrál notebook.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen se usku-
tečnilo 26. 5. 2022 v Techmánii.

Mgr. Dana Valentová 

Máme řemeslného vítěze 

Městský obvod rozšířil možnosti
venkovního cvičení v oblíbeném
parku Chvojkovy lomy. 26. červen-
ce se zde konalo slavnostní otevření
nové street workoutové sestavy, kte-
rého se za obvod účastnili místo-
starostové Jan Fluxa, Eva Trůková
a Roman Andrlík. Po symbolickém
přestřižení pásky následovala exhi-
bice freestylerů. Přihlížejícím byly
předvedeny cviky na jednotlivých
prvcích sestavy a na závěr freestyleři
odpovídali na otázky návštěvníkům
akce, mezi nimiž byly také děti z let-
ního příměstského tábora, který již
21. rok pořádá slovanský obvod.

„Oblíbený park jsme letos na jaře
revitalizovali a v květnu jsme do něj
nechali nainstalovat tři cvičební fitness
stroje. Následovalo vybudování nové
venkovní tělocvičny,“ sdělil starosta
městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Lumír Aschenbrenner.

Nainstalované fitness stroje jsou
na procvičování kloubů a ramen, dále
dvojité zařízení na šlapání a na bench
a elipsovité zařízení pro horní i dolní
končetiny. Všechny tři stroje stály

183 tisíc korun, jsou antracitově šedé
a ve stejné barvě je i streetworkoutové
hřiště.

„Nové hřiště je umístěno vedle stá-
vajícího jezírka. V květnu byla vylita
základová deska a poté dodržena 28
dní dlouhá technologická přestávka
potřebná k vytvrdnutí betonu. Následně
byly instalovány jednotlivé prvky a pro-

vedena finální povrchová úprava. Cel-
ková cena je 777 tisíc korun,“ řekl
místostarosta Jan Fluxa. 

„Chvojkovy lomy nyní nabízejí širší
možnosti sportovního vyžití, což je dobře.
Streetworkoutové hřiště je multifunkční
- vhodné jak pro seniory a mládež, tak
ipro handicapované,“ upřesnila místo-
starostka Eva Trůková.

Vedení městského obvodu Plzeň
2-Slovany letos obnovilo zastaralé
prvky mobiliáře: bylo vyměněno 16
laviček a důkladnou opravou prošla
také železobetonová konstrukce
kopírující záhon růží. Vyměněny byly
odpadkové koše a park byl doplněn
o stojany na kolo nebo o dva pikni-
kové sety. DB

Chvojkovy lomy s novou street workoutovou sestavou 

Péče o dřeviny v horkých,
letních dnech

Letošní teplé a větrné dny způ-
sobily stromům ´horké´ chvilky
v hospodaření s vodou. Stromy jsou
různými mechanizmy schopny se
suchu přizpůsobit např. strukturál-
ními adaptacemi – množstvím
a velikostí průduchů, zesílením
kutikuly, voskovým povlakem,
množstvím chlupů. Velkou obranou
proti vysušení je zmenšení transpi-

račního povrchu. Toho je dosaho-
váno skládáním či svinováním listů,
či částečným až úplným opadem
asimilačního aparátu. Přestože prá-
vě opad listů vypadá jako pro stromy
konečná, není tomu vždy tak. Zda
je strom opravdu uschlý se pozná
při bližší prohlídce. Má-li strom
založené, neuschlé pupeny, pak
s velkou pravděpodobností přežije,
někdy se ještě zazelená i po odez-
nění horka v tomtéž roce. 

Odbor životního prostředí ve
snaze usnadnit nově vysazeným
stromům přežití zajišťuje jim tříle-
tou udržovací péči, tedy hlavně
vydatné zálivky. V suchých letech
tuto péči i prodlužujeme. V travna-
tých rabátkách trpí suchem převáž-
ně lípy, proto se zajišťuje i zálivka
starších lip, které strádají (Brojova,
Koterovská, Částkova). Tam, kde se
lépe zajistí vsáknutí vody pomalou
zálivkou, instaluje zahradník zavla-
žovací vaky (náměstí Generála
Píky). 

Zálivky neprobíhají denně, ale
v různých intervalech v závislosti
na počasí. Důležité je při jednorá-
zové zálivce dostatečná dávka
(obvykle 80 l) tak, aby nebyl mokrý
jen povrch země, ale voda se dostala
až ke kořenům. Někdy proto
zahradníci zalévají po dešti, kdy
dochází k lepšímu vsaku vody. 

Z  četných podnětů víme, že
i veřejnost se snaží pomoci přežít
stromům a zalévá ty v okolí svého
bydliště, čehož si vážíme.

Za OŽP Nina Myslíková 

Radní městského obvodu Plzeň 2-Slovany podpořili projekt Hrá-
kuléto 2022 finanční částkou 33 tisíc korun.
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Veletrh ITEP bude opět v Plzni, přijede stovka vystavovatelů z Čech i zahraničí 

Turistické a cestovní informace
z různých koutů Česka i světa, mapy
a brožury, inspirativní přednášky
nejen o cestování, velkou expozici
poutních stezek, zajímavé hosty,
interaktivní zábavu pro děti a boha-
tý doprovodný program – to vše
nabídne veletrh cestovního ruchu
ITEP ve sportovní hale TJ Loko-
motiva Plzeň na Slovanech.

ITEP je jedním z největších mezi-
národních veletrhů cestovního ruchu
v České republice, pořádá ho pravi-
delně Plzeňský kraj. Letos se koná
po vynucené koronavirové pauze
v termínu 15.–17. září. Do Plzně se
sjede stovka vystavovatelů nejen
z regionu, ale i z celé České republiky
a zahraničí.

„Na veletrhu se budou prezentovat
kraje, města, informační centra, cestovní
kanceláře i destinační společnosti,“ uvedl
radní pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Libor Picka
s tím, že chybět nebude ani interak-
tivní prezentace vybraných oblíbe-
ných turistických cílů. 

Vystavovatelé dorazí nejen
z Plzeňského kraje a Čech, ale také
z Německa, Rumunska či Slovenska.
„Bude se prezentovat rumunská Aso-
ciace Dunaj Nová Moldava, přijedou
zástupci sklářského muzea ve Frae-
nau, velmi rozsáhlou a zajímavou
expozici má mít i sousední Ústecký
kraj,“ vyjmenovává Josef Kuželka,
vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu. 

Na letošní ITEP přijedou opět
zajímaví hosté. Ve čtvrtek to bude
český divadelní a filmový herec
Lukáš Hejlík, který je známý i svým
blogem a projektem Gastromapa
o českých restauracích, kavárnách
a bistrech. Pátečním hostem bude
česká herečka, dabérka a moderátor-
ka kulinářského pořadu Peče celé
Česko Tereza Bebarová. Do Plzně
přiveze oblíbená herečka i svoji novou
knihu Čas na pečení, kterou vydala
společně s pekařským guru Josefem
Maršálkem. Tereza Bebarová se navíc

v Plzni zhostí asistence při gastro
show v podání Hotelové školy Plzeň. 

Konat se bude celá řada cestova-
telských přednášek. Vzhledem k vel-
kému boomu poutního cestování,
bude velká část expozice věnována
poutním stezkám, které procházejí
Plzeňským krajem. Veletrh ITEP je
atraktivní i pro rodiny s dětmi. Pro
děti je připravena celá interaktivní
hala plná překvapení, vědomostních
soutěží, pohybových aktivit, tvořivých
dílen, workshopů a další zábavy.
Vstup na veletrh je opět zdarma. 

Kamennou svatbu (65 let manželství) oslavili ve středu 15. 6. 2022
manželé Josef a Věra Špottovi. K tomuto významnému životnímu
jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřál
zástupce odboru sociálního MO Plzeň 2-Slovany.
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Městský obvod připravil pro své občany svozy
velkokapacitních kontejnerů:

Svoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpad

Sběrný den na objemný komunální odpad 1. října a 12. listopadu 2022

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 svozů pravidelného
přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro bioodpad, které
zajišťuje společnost Čistá Plzeň.
Více informací na webových
stránkách www.cistaplzen.cz.
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány během vegetačního období
v určený den, vždy nejdéle od 10.00 do 18.00 hodin, v měsících červen až
září v prodlouženém čase 10.00 do 20.00 hodin. 

městská část lokalita svozový den / týden

Vyšehrad Velenická x Ječná pondělí / sudý

Slovany Srázná pondělí / sudý

Hradiště U Hamru x Na Rychtě pondělí / sudý

Bručná Do Zámostí (Hyunday) pondělí / sudý

Čechurov Mezi Ploty x Společná pondělí / sudý

městská část lokalita svozový den / týden

Božkov Božkovské náměstí pondělí – lichý

Slovany Plzeňská cesta x Sporná pondělí – lichý

Čechurov Střední cesta x Karafiátová pondělí – lichý

měsíc den datum čas přistavení

8.00–10.00 10.30–12.30 13.00–15.00

září 1. neděle 4. 9. 2022 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty

září 2. neděle 11. 9. 2022 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami

říjen 1. neděle 2. 10. 2022 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

říjen 2. neděle 9. 10. 2022 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

Tyto kontejnery jsou určeny jen pro objemný odpad, nikoli pro biologicky rozložitelné odpady.

Zmíněná stavba představuje
práce na rekonstrukci železniční
trati Plzeň – České Budějovice
probíhající v současnosti na území
našeho obvodu. Jejich vlivem dojde
v období 8–10/2022 k následují-
cím uzavírkám či omezením: 
Železniční most mezi Bručnou
a Koterovem – kruhový objezd –
směr Koterov
■ pouze omezení pro pěší na

chodníku při obkládání mostu
a následné opravě chodníku

Oblast Koterov
■ staveništní doprava ke koleji č.1

je vedena ulicí Velenická
■ v rámci stavby zde probíhá pra-

videlné čistění komunikací

Železniční most na Růžku (pod-
chod)
■ uzavírka pro pěší  do 31. 8. 2022

+ vyblokování přilehlých par-
kovacích stání

■ následně drobné omezení
(řádově dny) při realizaci defi-
nitivního chodníku pro pěší –
předpoklad v 11/2022

Oblast Tunelu
■ zde pouze zvýšená doprava, vliv

na provoz malý, bez stavebních
zásahů do provozovaných
komunikací

■ Sušická – aktuálně bez stavební
činnosti, probíhá čistění komu-
nikací 

■ Velenická – zemní práce, milán-
ské stěny – odvoz zeminy, beto-
náže 

■ Velenická – staveništní doprava
bude vedena po provizorní
panelové komunikaci vybudo-
vané stavbou – nebude tady
zatížena ulice Pivovarská, Cuk-
rářská 

■ pracovní doba Po–So – 7.00
hod. – 20.00 hod., Ne – 8.00
hod. – 20.00 hodin

Oblast Sušická 
■ realizace koleje č.1 – odvoz/pří-

voz materiálu bude do ulice
Sušická – odvoz směr Koterov/
u koleje č.2 u zastávky Slovany
– vliv na provoz malý

■ probíhá čistění komunikací
MIR

Omezení a uzavírky vlivem stavby Uzel Plzeň,
5. stavba Lobzy – Koterov v období 08–10/2022.



13srpen 2022

Kafe Smetanka v roce 2022
Oblíbená kavárna na Slovanech

získala v tomto roce – 21. 6. 2022
ocenění Křišťálovy špendlík jako nej-
lépe hodnocený podnik západních
Čech v oboru gastronomie podle uži-
vatelských recenzí na Mapách Goog-
le. Kafe Smetanka se stala jedním
z 10 oceněných podniků v republice,
a to nejen za úroveň poskytovaných
služeb, ale také za výbornou komu-
nikaci se zákazníky.

Budovu této kavárny přihlásil slo-
vanský obvod 4. července 2022 do sou-
těže Stavba roku Plzeňského kraje 2021

v kategorii B - rekonstrukce budov. Od
odborné poroty obdržela nominaci ado
22. srpna pro ni mohla hlasovat i veřej-
nost na https://www.stavbarokupk.cz/ 

Letos v srpnu a září nabídne pro-
gram kavárny i letní kino. Ve spolu-
práci se soutěžním festivalem Festival
Finále budou promítány filmy –
24. 8. Bod varu a 7. 9. film Chlast.
Součástí vstupného 100 Kč je spe-
ciální popcorn. Vstupenky lze zakou-
pit online na www.festivalfinale.cz či
na místě v  den promítání od 20
hodin. DB

Parkoviště pro rodiče
žáků 25. ZŠ

V těchto dnech končí stavební prá-
ce na parkovišti v ulici U Školky pro
potřeby rodičů školáků, kteří navště-
vují 25. ZŠ ve Chválenické ulici. Sta-
vební úpravou vzniklo 8 parkovacích
míst, která budou sloužit rodičům
k dočasnému zastavení pro výstup
žáků v ranních hodinách před zahá-

jením vyučování a jejich opětovného
nástupu v odpoledních hodinách po
skončení výuky. V první řadě se tím
zlepší bezpečnost školáků, kteří
nebudou muset vstupovat do vozov-
ky. Spolu s tím se zlepší i dopravní
situace v okolních ulicích v ranní
i odpolední dopravní špičce. MIR 

Foto: Adéla Siková

Průvod Vendelín – 6. září 2022
Po dvouleté „covidové“ pauze zve Divadlo J. K. Tyla všechny kulturní

a divadelní příznivce na Průvod Vendelín, který již posedmé symbolicky
otevře novou divadelní sezónu. Průvod vyjde tradičně v 16 hodin z Mlýnské
strouhy a přes sadový okruh dojde k Velkému divadlu, kde malé i velké
potěší program v podání vybraných členů uměleckých souborů plzeňského
divadla. 

První ročník průvodu se uskutečnil v roce 2014 a byl pojmenován po
významné osobnosti plzeňské kultury Vendelínu Budilovi, který v roce
1902 stál u otevření nového Městského divadla v Plzni a jako jeho
ředitel zde působil deset let. Proto účastníci nesou v čele průvodu troj-
rozměrnou podobiznu Vendelína Budila stylizovanou podle jeho nej-
slavnější role – Krále Leara, kterou Budil jako herec nastudoval celkem
třikrát.
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Hřiště SK Smíchov v Šeříkově uli-
ci se v polovině července na týden
zaplnilo mladými fotbalovými bran-
káři. I díky grantu MO Plzeň 2-Slo-
vany se zde uskutečnil již 2. ročník
Akademie brankářů. 

Mladí sportovci se učili brankář-
skému řemeslu. Sešlo se jich celkem
39 z celého Plzeňského kraje, a to 37
chlapců a letos premiérově i dvě dívky.
Na vše dohlíželo již pět renomova-
ných trenérů. Kluci i děvčata celý
týden opravdu makali a byli z kempu

nadšeni stejně jako jejich rodiče, pro-
zradil šéf Akademie Jan Levý. 

„Doufám, že o našich brankářích jed-
nou uslyšíme a věřím, že se ti nejlepší
objeví v některých zvučných fotbalových
klubech. Rozhodně mám radost, že tolik
mladých kluků i dívek má zájem o bran-
kářské řemeslo, protože češi jsou dlou-
hodobě proslulí skvělými fotbalovými
brankáři,“ uvedl místostarosta
Roman Andrlík, který v průběhu
Akademie zavítal mezi účastníky
kempu.

Druhý kemp Brankářské Akademie
SK Smíchov Plzeň

Nejhorší chvíle s velkou vodou připomíná výstava v Koterově
Jsou události, na které člověk

nerad vzpomíná, na druhou stranu
je dobré si je připomenout tehdy,
týkají-li se nás osobně. Bezesporu
se to dá říci o nejhorších srpnových
povodních v  novodobé historii

Plzně, které v roce 2002 způsobily
škody za 562 milionů korun a kom-
pletně zničily 22 domů a objektů. 

První vlna povodně sice napáchala
škody jen v některých okrajových čás-
tech města, a le další vydatný déšť
dokonal dílo zkázy. Zvedla se hladina
Úslavy, pak Úhlavy a později i Rad-
buzy. Celkem bylo ve dnech 8. až
13. srpna 2002 zaplaveno 1 509 hek-
tarů území, tedy 11 procent rozlohy
Plzně. Nejhůře na tom byly městské
části Koterov, Božkov a Roudná. 

A právě tyto chvíle připomíná
výstava, kterou v pátek zahájil v areálu
koterovských hasičů starosta Slovan
Lumír Aschenbrenner. Zahrnuje jak
fotografie, tak i výstřižky z novin
a další texty, které popisují atmosféru
těžkých a vypjatých okamžiků, jež
Plzeňané prožívali přesně před 20
lety. 

Další blok setkání v rámci oblí-
beného projektu Slovanské pro-
cházky za poznáním, který je
připraven pro občany nad 60 let aje
bezplatný, v červnu zorganizoval
městský obvod Plzeň 2-Slovany.
Senioři společně s odbornými prů-
vodci z úřadu městského obvodu
navštívili například významný kra-
jinný prvek Mokřad na Černickém
potoce, revitalizovaný park Chvoj-
kovy lomy či božkovskou náves.

Na první letošní procházku se
účastníci sešli 6. června unové kote-
rovské lávky, kde si povídali onáhrad-
ní výsadbě za kácení realizovaném
při stavbě dopravního uzlu Lobzy –
Koterov. Poté vyšli na trasu dlouhou
necelé čtyři kilometry, která vedla
přes městskou část Bručná na
Mokřad na Černickém potoce, který
je výjimečný nejen výskytem vzácné
orchideje prstnatce májového, ale
také tím, že je biotopem silně ohro-
ženého druhu žáby kuňky žlutobři-
ché. Na závěr senioři přijali pozvání
starosty TJ Sokol Koterov Františka
Bartovského a prohlédli si pamětní
místnost architekta Františka Krás-
ného a Sokola Koterov. 

Ve středu 22. června poznávali
senioři Jiráskovo náměstí a Chvoj-
kovy lomy. Průvodkyně z odboru
životního prostředí se ve svém výkla-
du věnovaly nejen historii těchto
míst, ale také plánům pro blízkou

ivzdálenou budoucnost. Nejzajíma-
vějším tématem pro účastníky byla
péče ostromy. Procházka byla zakon-
čena diskusí s místostarostkou Evou
Trůkovou, která se seniorských
vycházek účastní pravidelně. Mluvilo
se omožných řešení ochrany přírody,
předneseno bylo i několik námětů
na zlepšení tohoto parku. 

Závěrečné setkání červnového
bloku procházek se konalo v pondělí
27. června a mělo za cíl společně
poznat božkovskou náves aBožkov-
ský ostrov. Zaměřeno bylo na archi-
tekturu a historii návsi, čehož se ujal
památkář Národního památkového
ústavu Karel Foud, který svůj výklad
doplnil o dobové fotografie. V druhé
polovině procházky přivítal účastníky
příjemný prostor Božkovského
ostrova, kde se debata zaměřila pře-
vážně na ptačí život na ostrově. Byla
představena Ptačí stezka Standy
Benedy včetně podrobného popisu
budek pro ptáky či krmítek pro
veverky. Senioři se dozvěděli také
očinnosti bobra v této lokalitě apro-
hlédli si budovu zázemí, kterou zde
před dvěma lety vybudoval slovanský
obvod. Zde dostali malé občerstvení
amohli uněj s organizátory projektu
zhodnotit získané informace
a navrhnout své tipy na další blok
Slovanských procházek za pozná-
ním. Ty plánuje obvod uskutečnit
opět v září. DB

Slovanští senioři poznávali svůj obvod
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placená inzerce

placená inzerce

Umělecký počin Václava Fialy „VIVAT UKRAJINA“ před budovou
slovanské radnice vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou. Dílo, které sochař
poskytl zdarma, bude zde umístěno do srpna příštího roku nebo do
konce válečného konfliktu.

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.
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