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Vážení spoluobčané,

Slovany mají také nové vedení radnice. Zleva: Pavel Janouškovec, Roman Andrlík,
Eva Trůková, Lumír Aschenbrenner,Olga Sejrková, Václav Cinádr, Martin Hrubý

Slovany mají nové zastupitelstvo právě prožíváme
adventní čas, už
jenom týdny zbývají
do Vánoc ado konce
letošního roku. Po
pravdě si musíme
přiznat, že to nebyl
právě lehký rok.

Neočekávaně nás vtáhl do válečné
vřavy, která se odehrává nedaleko nás.
Potýkat se musíme i s následnou
inflací a energetickou krizí, která se
dotýká každého z nás. 

Rád bych řekl, že bychom měli být
optimisté a věřit, že se vše v dobré
obrátí. Nerad bych dával sliby, které
sám nemohu splnit. Vím však, že
můžeme leckde pomoci. Všichni,
každý z nás. 

Ale, jak už jsem se zmínil vúvodu,
zanedlouho tu máme vánoční svátky.
Na ty se jistě těšíme všichni, hlavně
naši nejmenší. Vám všem bych proto
rád popřál hlavně klid apohodu, tak-
též mi dovolte věřit, že příští rok 2023
bude klidnější a přinese nám více
toho dobrého.

Lumír Aschenbrenner, starosta

Ustavující zastupitelstvo se
na Slovanech konalo ve stře-
du 19. října. Noví zastupitelé
zvolili starostu, místostaros-
ty, další členy Rady MO
Plzeň 2-Slovany a předsedy
finančního a  kontrolního
výboru zastupitelstva. Vlád-
noucí koalici utvořili členové
ODS, KDU-ČSL, PRO
PLZEŇ, STAN a  České
pirátské strany.

Do čela slovanského obvodu
byl opětovně zvolen starosta
Lumír Aschenbrenner (ODS),
který tuto funkci zastává na
Slovanech již od roku 1998.
V  čele obvodu dále stojí tři
místostarostové. První místo-
starostkou se stala Eva Trůková
(ODS). Druhým místosta-
rostou pak Roman Andrlík
(PRO PLZEŇ) a  třetím
místostarostou je Václav Ciná-
dr (STAN).

Do Rady slovanského obvodu byli
vedle starosty a místostarostů zvoleni
Martin Hrubý (ODS), Pavel Janouš-

kovec (KDU-ČSL) a Olga Sejrková
(Česká pirátská strana).

DB
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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Zasedání ZMO dne 16. 10. 2022 – ustavující ZMO
přijalo celkem 2 usnesení, z nichž vybírám:

■ vzalo na vědomí složení slibu 26 nově zvolených
členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany;
■ stanovilo počet členů Rady městského obvodu Plzeň
2-Slovany na 7 a počet dlouhodobě uvolněných členů
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2-Slovany na
4, pro výkon funkce dvou místostarostů, předsedy kon-
trolního výboru a předsedy finančních výboru;
■ zvolilo nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastu-
pitelstva městského obvodu:

– neuvolněným starostou MO Plzeň 2-Slovany Ing. Lumíra Aschenbrennera, 

– uvolněnými místostarosty MO Plzeň 2-Slovany p. Romana Andrlíka
a Mgr. Václava Cinádra, 

– neuvolněnou místostarostkou MO Plzeň 2-Slovany p. Evu Trůkovou, 
– neuvolněnými členy Rady MO Plzeň 2-Slovany Mgr.Pavla Janouškovce,

p. Martina Hrubého a Mgr. Olgu Sejrkovou,
– uvolněným předsedou kontrolního výboru ZMO Plzeň 2-Slovany

Ing. Františka Sokola, MBA,
– uvolněným předsedou finančního výboru ZMO Plzeň 2-Slovany p.Martina

Složila,
– neuvolněné místopředsedy a další členy obou výborů ZMO Plzeň 2-Slo-

vany;
■ schválilo rozdělení kompetencí místostarostů MO Plzeň 2-Slovany pro
volební období 2022–2026 a pořadí místostarostů při zastupování starosty
MO Plzeň 2-Slovany v době jeho nepřítomnosti; 

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2-Slovany

Místo zničeného hřiště dostaly děti nové
Lanová pyramida a lanová drá-

ha nahradily zničenou herní sesta-
vu ve vnitrobloku Motýlí a Liliové
ulice na Slovanech. Tu zapálil
letos v červnu neznámý pachatel.
Nové herní prvky vyšly druhý
městský obvod na více než 800 tisíc
korun. 

„Rozsáhlá herní sestava Madagas-
kar byla po řádění vandala tak poško-
zená, že jsme ji museli kompletně
odstranit. Už v září jsme na plochu
stávajícího pískoviště nechali nain-
stalovat herní sestavu Písková Lhota
pro nejmenší,“ popisuje sled událostí
místostarosta MO Plzeň 2-Slovany
Roman Andrlík.

Současně byla zajištěna dodávka
lanových prvků na místo shořelé
sestavy. Nyní má vedení dvojky dob-
rou zprávu i pro větší děti.

„V polovině listopadu byla dokončena
instalace lan a rekonstrukce tohoto dět-
ského hřiště. Na ploše, kde hořelo, se
nachází lanová pyramida, kterou s pís-
kovištěm spojuje lanová dráha,“
doplňuje místostarostka Eva Trůková
s tím, že věří, že nové prvky budou
sloužit dětem co nejdéle. MIR

Hravé kalendáře propojí generace 
Senioři ze stacionáře Domo-

vinka se už po šesté proměnili ve
fotomodelky a fotomodely. Výsled-
kem je kalendář pro rok 2023. Pe-
níze z jeho prodeje půjdou na akti-
vity klientů. Pomoci se rozhodl
také slovanský městský obvod.

Senioři ze stacionáře Domovinka
se už po šesté proměnili ve fotomo-
delky a fotomodely. Výsledkem je
kalendář pro rok 2023. Peníze z jeho
prodeje půjdou na aktivity klientů.
Pomoci se rozhodl také slovanský
městský obvod.

„Zakoupili jsme hned čtrnáct kalen-
dářů, které v rámci mezigeneračního
propojení rozdáme do všech našich ma-
teřských škol,“ vysvětluje starosta
Lumír Aschenbrenner. Téma kalen-
dáře je k tomu více než příhodné,

protože je o hrách. A ne ledajakých,
fotilo se například s obří tužkou na
vyplňování křížovek, velkým miká-
dem, šachovými figurkami nebo
mini kulečníkem. „Líbí se mi, že děti
uvidí, že i babičky a dědečkové si stále
umějí hrát. Jejich fotografie jsou plné
energie a radosti,“ říká starosta. 

Domovinka, která sídlí na Slova-
nech v Úslavské ulici, pomáhá na
území Plzně již přes dvacet let. Pro-
vozuje stacionář, v němž naleznou
domov senioři, kteří již nemohou ze
zdravotních důvodů žít sami. Nabízí
ale i možnost denního stacionáře
především pro rodinné příslušníky,
kteří se nechtějí odloučit od svého
příbuzného natrvalo, a v neposlední
řadě provozují také terénní pečova-
telskou službu. Tvář titulní strany kalendáře: Stoletá Soňa Koudelová
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Jednání RMO dne 11. 10. 2022
RMO přijala celkem 17 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila použití investičního fon-
du 37. MŠ, příspěvkové organizace,
Barvínkova 18, 326 00 Plzeň, IČ:
70940746, ve výši 102.729.00 Kč na
nákup sporáku kombinovaného
s horkovzdušnou elektrickou troubou
do školní kuchyně, od firmy Ivo
Housar, Dukelská 253, 330 21 Líně,
IČ: 45343870;
■ schválila poskytnutí dotace ve výši
5 tis.Kč pro TAJV, z.s. (Tenisová aka-
demie Jan Váňa), IČ: 09287094,
Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, na
Sportovní den mládeže s TAJV; 
■ schválila operační plán zimní

údržby místních
k o m u n i k a c í
v MO Plzeň 2-
Slovany pro
období od 1. 11.
2022 do 31. 3.
2023; 

Jednání RMO
dne 16. 11. 2022
RMO přijala
celkem 16 usne-

sení, z nichž vybírám:
■ souhlasila s rozborem hospodaření
MO Plzeň 2-Slovany za období
leden–září 2022; 
■ souhlasila s návrhem rozpočtu
MO Plzeň 2-Slovany na rok 2023,

s akcemi zařaze-
nými do jmeno-
vitých seznamů
investičních akcí
a se střednědo-
bým výhledem
rozpočtu MO
Plzeň 2-Slovany
sestaveným na
roky 2024–2026; 
■ schválila uza-
vření Smlouvy

o propagaci obchodní firmy se
ŠKODA TRANSPORTATION
a.s., se sídlem Plzeň, Jižní Předměs-
tí, Emila Škody 2922/1, PSČ
301 00, IČ: 626 23 753, v areálu
ŠKODA SPORT PARK v Plzni,

od 1. 1. 2023 do
31. 12. 2023; 
■ souhlasila
s  poskytnutím
2 ks dieselových
generátorů pro
město Charkov,
jako věcného
daru v  celkové
h o d n o t ě
103.598 Kč
v rámci humani-

tární pomoci Ukrajině;
■ zřídila komise Rady městského
obvodu Plzeň 2-Slovany, jako své
iniciativní a poradní orgány, jmeno-
vala jejich předsedy, místopředsedy
a další členy;

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Václav Cinádr
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Zprávy z jednání Rady městského obvodu Plzeň 2-Slovany

Slovany pomáhají Ukrajině, nyní jde o léky a generátory
Půl milionu korun. Takovou

částkou se rozhodl městský obvod
Plzeň 2-Slovany pomoci válkou
zmítané Ukrajině v březnu letošní-
ho roku. Podmínkou bylo, že peníze
nebudou použity na nákup zbraní.
V současné době již poskytly Slo-

vany humanitární pomoc ukrajin-
ským občanům v hodnotě téměř
400 tisíc korun. A pokračují dál.

Mimořádné zastupitelstvo, jehož
cílem bylo pomoci Ukrajině, svolal sta-
rosta druhého městského obvodu už 1.
března.„Ukrajina je od 24. února ve válce,

ve které její občané čelí útoku ze strany
Ruska. Proto jsme na mimořádném zastu-
pitelstvu v reakci na tuto situaci odhla-
sovali humanitární pomoc ve výši 500
tisíc korun,“ uvádí starosta MO Plzeň
2-Slovany Lumír Aschenbrenner.

Jako první konkrétní pomoc
z odhlasované částky slovanský obvod
zakoupil ještě v březnu čtyři defibri-
látory, které vyšly na necelých sto tisíc
korun. „Dále jsme pořídili například
úklidové a hygienické prostředky, bez-
drátové přijímače, vařiče, sady pro pře-
žití a zdravotnická škrtidla,“ jmenuje
jednotlivé položky starosta. 

Ženám, které musely odejít zUkra-
jiny, hradil obvod výuku češtiny, aby
se lépe začlenily do života v nové zemi.
Lekce se konaly v prostorách ÚMO
Plzeň 2-Slovany. Z počátku byli
Ukrajinci rádi za materiál jako jsou
vesty nebo chrániče, ty se už ale naučili
dělat sami, a proto se aktuální pomoc
ubírá jiným směrem.

V pondělí 31. října přijali na slo-
vanské radnici zástupci vedení MO

Plzeň 2-Slovany starosta Lumír
Aschenbrenner a místostarostka Eva
Trůková Jurije Kenize. Ten zajišťoval
komunikaci s Ukrajinou a dopravu
pomoci na její území tak, aby se
dostala do konkrétních rukou
a zamezilo se jejímu případnému pře-
prodeji. 

„Přišel jsem osobně poděkovat za
dosavadní pomoc a spolupráci. Obyva-
telé Ukrajiny si jí nesmírně váží, což
dokazují slova díků i zaslané fotogra-
fie,“ uvedl Jurij Keniz.

Při setkání hodnotil se zástupci
obvodu nejen poskytnutou pomoc, ale
i současnou situaci na Ukrajině s ohle-
dem na jednotlivá území. „Hovořili
jsme také o využití zbývajících finanč-
ních prostředků přesahujících 100 tisíc
korun. Aktuálně je velmi žádané vyba-
vení generátory elektřiny,“ říká Lumír
Aschenbrenner. Spřicházejícím chla-
dem je potřeba i zdravotnický materiál
a léky na běžné podzimní nemoci, jako
jsou horečky, rýmy apod., jejichž záso-
by na Ukrajině nejsou dostatečné. 

Vánoce v Zoologické a botanické zahradě začínají pravidelně živým betlémem o čtvrté adventní sobotě na statku
Lüftnerka. Letos ho předvedou v premiéře ochotníci z divadelního souboru TADEAŠ GULÁŠ z Plzně-Lhoty.

Štědrý den v zoo, to je každoroční dopolední chytání zlaté rybky, vánoční naučná stezka a další dárky pod stro-
meček, jesličky plné pamlsků pro zvířátka od návštěvníků a kolem poledního Štědrý den u šimpanzů. 

Projít se naučnou stezkou a chytit si zlatou rybku bude možné i dopoledne poslední den roku. Popoledni bude
uvítán symbolicky poslední návštěvník roku 2022. Uvidíme, zda se podaří pokořit dosavadní návštěvnický rekord. 

Vánoční svátky mezi zvířátky
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Už šedesát let slouží dětem
25. mateřská škola v  Plzni. Její
budovu postavenou v sedmdesá-
tých letech 20. století najdete ve
vnitřní zástavbě sídliště Slovany
v Ruské ulici. A protože šest dekád
je úctyhodný věk i pro mateřskou
školu, konala se zde 20. října 2022
velká oslava.

Její součástí bylo například zasa-
zení stromu a zakopání časové kaps-
le pro další generace, taneční
vystoupení dětí, prohlídka prostor
školky i kuchyně nebo výstava Jak

šel čas. Samozřejmě nemohl chybět
ani dort. Slavnostní den vyvrcholil
lampionovým průvodem a ohnivou
show. 

„Mateřská školka v současné době
slouží zhruba stovce dětí, které mohou
využívat rozsáhlou zahradu. Na ní je
nově vybudované jezero s biotopem,
plně funkční i jako mini koupaliště. Jsem
ráda, že kromě zábavy se tady naši
nejmenší učí poznávat přírodu pozo-
rováním života hmyzu a vodních
rostlin,“ říká místostarostka MO
Plzeň 2-Slovany Eva Trůková. 

V současné době má školka celkem
pět tříd. Jejich prostorné interiéry jsou
vybaveny moderním nábytkem
s dobře dostupným systémem uklá-
dání hraček. Každá třída má navíc
plně zrekonstruované sociální zaří-
zení. Nový kabát získala také třída
pro devět nejmenších dětí, která se
nachází v přízemí budovy. V dalších
patrech pak najdete tři běžné třídy
s kapacitou 26 dětí a jednu třídu se
zaměřením na speciální vzdělávací
potřeby. Jde například o vadu řeči,

poruchy pozornosti a podobně.
V nich je samozřejmě kapacita ome-
zena.

„Chtěla bych školce popřát samé hodné
děti, vlídné paní učitelky a aby mohla
pomáhat vstupovat do světa těm
nejmenším ještě minimálně dalších

šedesát let,“ popřála školce místosta-
rostka Eva Trůková.

Výhodou 25. mateřské školy je její
dostupnost MHD a poloha mimo
frekventované silnice. V blízkosti se
nachází dopravní a sportovní hřiště
a lesopark Homolka. DB

Šedesátku od svého vzniku slaví 25. mateřská škola

Každé desáté dítě v předškolním
věku má oční vadu, tak to alespoň
uvádějí statistiky. Pokud zůstane
neléčena, může si nést následky po
celý život. Právě proto se městský
obvod Plzeň 2-Slovany zapojil do
projektu Lions Clubu Plzeň Ladi-
es, jehož cílem je otestovat zrak dětí
navštěvujících mateřskou školu
novou moderní kamerou PlusoptiX
S16.

„Druhý městský obvod projevil velký
zájem testovat zrak dětí ve všech svých
mateřských školách. Do projektu se zapo-
jil jako první ze všech plzeňských obvo-
dů, a to už v roce 2010. Pokud je vada
zjištěna v předškolním věku, šance na
její odstranění je až 95 %,“ vysvětluje
členka LC Plzeň Ladies Jana Flan-
derová. V šesti letech je totiž vývoj
oka ukončený.

Jedno z měření se uskutečnilo ve
38. mateřské škole, kam se přišla
podívat místostarostka slovanského
obvodu Eva Trůková. „Měření se koná

v prostředí, které děti dobře znají, kde
se cítí dobře a jsou mezi kamarády, takže
ho vlastně považují za zábavu. Zrak
se navíc měří ze vzdálenosti jednoho
metru, bezkontaktně, bez použití očních
kapek a trvá jen několik vteřin,“ hod-
notí dojem z akce místostarostka.
Zapojení do projektu považuje za
velmi přínosné. „V této mateřince dnes
dámy změřily 50 dětí, u 9 z nich byla
zjištěna oční vada,“ doplňuje místo-
starostka Trůková.

„Dítě, které špatně vidí, tuto skuteč-
nost většinou nevnímá a kvůli zhoršené
prostorové orientaci se často místo na
oční vadu mylně poukazuje na poruchu
intelektu. Mezi nejčastější dioptrické
vady patří krátkozrakost, dalekozrakost,
tupozrakost, astigmatismus nebo šilha-
vost,“ říká Jana Flanderová. Vloni
změřil LC Plzeň Ladies zrak 1079
dětem a rodinným rozpočtům tak
ušetřil 220 tisíc korun za vyšetření. 

Lionské hnutí se šíří po celém světě
již od roku 1917, hlavním cílem je

Lví očko se mrklo na zrak dětem v mateřinkách 
pomáhat nezištně lidem ve svém měs-
tě. V Plzni s projektem Lví očko pracují
dva kluby – LC Plzeň Bohemia anově
Dámský lionský klub LC Plzeň Ladi-
es, který byl založen v roce 2018. Svoji

činnost zaměřuje na pomoc seniorům,
hendikepovaným dětem, které žijí ve
svých rodinách, dětským pacientům
FN Plzeň, a právě díky Lvímu očku
i dětem v mateřských školách. 

Na Slovanech uctili památku
válečných veteránů

Jedenáctý listopad je den věnovaný památce ukončení 1. světové války
a známý jako Den válečných veteránů. Od roku 2004 je připomínán také
v České republice.

Uctít památku a čest válečných veteránů se rozhodli také zástupci
vedení městského obvodu Plzeň 2-Slovany starosta Lumír Aschenbrenner,
místostarostové Eva Trůková, Roman Andrlík a Václav Cinádr. V dopo-
ledních hodinách se sešli u Památníku československých legionářů v Bro-
jově ulici před 20. ZŠ, odkud následně v průvodu společně s dalšími
účastníky akce přešli do parku Homolka, kde se poklonili u pomníku
Obětem válek za svobodu a demokracii.

Pietní akty na těchto dvou místech uspořádala Československá obec
legionářská Plzeň a Krajské vojenské velitelství Plzeň. DB

Zleva: Josef Bernard, Lumír Aschenbrenner, Eva Trůková, Roman Andrlík,
Stanislava Stupková, Václav Cinádr
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Volba prezidenta republiky se
uskuteční:
v pátek 13. ledna 2023
od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 14. ledna 2023
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

případné II. kolo 
v pátek 27. ledna 2023
od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 28. ledna 2023
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta Čes-
ké republiky je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den
volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby
může volit i státní občan České repu-
bliky, který alespoň druhý den dru-
hého kola volby, tj. 28. ledna
2023, dosáhl věku 18 let. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. 

Překážkami v právu volit jsou a)
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidí
(např. nařízená karanténa) nebo b)
omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva

Hlasování
Každému voliči budou minimálně

3 dny před dnem voleb, tj. do 10. led-

na 2023, doručeny hlasovací lístky
pro volbu prezidenta republiky. Pro
druhé kolo volby prezidenta repu-
bliky obdrží voliči hlasovací lístky
ve volební místnosti (hlasovací líst-
ky nebudou voličům doručovány).

Ve volební místnosti musí volič
prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem,
následně obdrží prázdnou úřední
obálku šedé barvy opatřenou úřed-
ním razítkem, popř. hlasovací lístky. 

Do úřední obálky pak v prostoru
určenému pro hlasování volič vloží
jeden hlasovací lístek, který nijak
neupravuje. Voliči, který se neodebral
do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky,
okrsková volební komise hlasování
neumožní.

Hlasování do přenosné volební
schránky

Volič může požádat ze závažných
důvodů (zejména zdravotních) obec-
ní úřad, ve dnech voleb okrskovou
volební komisi, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který je přihlášen v obvodu

Plzeň 2-Slovany a nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán (kde má trvalé
bydliště), může požádat o vydání
voličského průkazu. 

Žádost lze podat:
■ v listinné podobě s úředně ověře-

ným podpisem voliče 
■ v elektronické podobě zaslané pro-

střednictvím datové schránky 
■ osobně (ÚMO Plzeň 2-Slovany,

II. patro kanceláře č. 210, 211)
Formulář žádosti je možné stáhnout

na stránkách ministerstva vnitra-vol-
by-volba prezidenta republiky-pro
voliče-vzor žádosti ovoličských průkaz
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/vol
b a - p r e z i d e n t a - r e p u b l i k y -
2023.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3
d

V případě, že volič výslovně nepo-
žádá o voličský průkaz pouze na
některé kolo volby, budou mu vydány
voličské průkazy pro obě kola. Obec-
ní úřad voličský průkaz předá nejdříve
29. prosince 2022 voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ově-
řeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu nebo jej
voliči zašle. 

Voličský průkaz lze zaslat na zákla-
dě žádosti voliče i do ciziny, příp. na
adresu zastupitelského úřadu, kde se
volič rozhodl hlasovat. Konec lhůty
pro doručení písemné žádosti o volič-

ský průkaz je 6. ledna 2023, pro druhé
kolo volby do 20. 1. 2023. Zažádat
osobně je možné do 11. ledna 2023
do 16.00 hodin, pro druhé kolo volby
do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Na voličský průkaz může volič
volit v kterékoliv volební místnosti
v ČR a též v zahraničí na zastupitel-
ském úřadu. 

Hlasování ve zdravotnickém či
podobném zařízení

Volič, který se v době voleb nachází
ve zdravotnickém zařízení, v zařízení
sociálních služeb, školském zařízení
pro výkon ústavní výchovy, ve výkonu
trestu či vazby a v jiném obdobném
zařízení, se může nechat zapsat do
zvláštního seznamu vedeného obec-
ním úřadem, kdy o zápis požádá oso-
bu stojící v čele příslušného zařízení.
O této možnosti by jej měla osoba
stojící v čele zařízení informovat.
Volič v takovém případě hlasuje do
přenosné volební schránky.

II. kolo volby prezidenta
V případě, že žádný z kandidátů

nezíská v prvním kole nadpoloviční
většinu z celkového počtu platných
odevzdaných hlasů, koná se druhé
kolo volby prezidenta České repu-
bliky. Do druhého kola volby postu-
pují 2 kandidáti, kteří obdrželi
v prvním kole nejvíce odevzdaných
platných hlasů.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany podle § 34 odst. 1 písm.

a) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční 

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání volby prezidenta republiky 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. 

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

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 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. Informace o době a místě konání druhého kola volby prezidenta (ve
dnech 27. 1. a 28.1. 2023) bude zveřejněno na úřední desce po vyhlášení
výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby
prezidenta bude konat. Pro případné druhé kolo se volební místnosti
nemění. 

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

Informace k volbě prezidenta České republiky 

ilustrační foto
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■ volební obvod 2001
volební místnost – Gymnázium
Mikulášské nám. 23 
Barrandova 19–31, 30–34
Božkovská 5–15
Guldenerova 3–23, 2–52
Lobezská 1–9 
Rubešova 29, 33
Sladkovského 57–71
Úslavská 3–43, 2–10
Železniční 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
Rubešova 3–25, 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 gymná-
zium, 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 gymná-
zium, 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., Kláš-
terní 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 15
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 Sládek,
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 spo-
lek 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,
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
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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 Václav
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
Lobezská 72,74
Meruňková
Na Příčce
Na Spojce
Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Poříční
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33–117, 60–132
Švestková
Údolní
U Křížku
U Památníku
U Pošty
V Podlučí
Ve Višňovce
Vřesinská
Zahradnická

■ volební obvod 2030
volební místnost – Hasičská zbroj-
nice 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 zbroj-
nice 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

Zajišťování zimní údržby v období 2022/2023
Údržba místních komunikací III.

a IV. třídy v MO Plzeň 2-Slovany
v zimních měsících 2022/2023 bude
zajišťována na základě Operačního
plánu zimní údržby MO. Cílem je
zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti na místních komunika-
cích, které vznikají zimními povětr-
nostními vlivy a jejich důsledky. Tato
údržba je zajišťována s přihlédnutím
k potřebám občanů na straně jedné
a ekonomickým možnostem města
na straně druhé. 

Vzhledem k tomu, že není možno
vzimním období závady ve sjízdnosti
a schůdnosti odstranit, nýbrž jen
zmírnit, a že není možno závady

zmírnit okamžitě na celém území
obce, stanoví tento plán i potřebné
priority údržby, a to jak místní, tak
i časové. Tyto priority vyplývají
znestejné důležitosti místních komu-
nikací a z technických možností pro-
vádění zimní údržby. Zimní údržba
zahrnuje pluhování sněhu, včetně ruč-
ního odstraňování sněhu nebo posyp
(kamenná drť, v případě kalamitní
situace chemická sůl).

Zimní údržbu silnic I, II a III tř.,
místních komunikací s  provozem
MHD a ostatních důležitých míst-
ních komunikací celoměstského
významu zajistí Správa veřejného stat-
ku města Plzně a jí pověřená organi-

zace podle vlastního operačního plánu
zimní údržby. V té je zahrnuto pořadí
důležitosti komunikací a způsob
zabezpečování zimní údržby. V pří-
padě kalamity je zajišťován především
průjezd městem apostupováno podle
pokynů kalamitního štábu.

V souladu s Operačním plánem
zimní údržby MO Plzeň 2-Slovany
budou přistaveny žluté nádoby s posy-
povou solí pro potřeby občanů v kala-
mitních situacích. Tyto nádoby budou
na níže uvedených stanovištích v tom-
to zimním období.
Stanoviště:
■ Fialková x Do Zámostí
■ Hluboká

■Ve Višňovce
■Vyšehradská
■ K Potoku
■ Na Bajnerce x K Češníkům
■ Kostincova x Nepomucká
■V Zahradách x Společná
■ Úhlavská x K Vodojemu
■ Žulová x Čedičová
■ Blatenská
■ Barákova – garáže
■ Koterovská náves
■ Habrmannova u bazénu

Do Operačního plánu zimní údrž-
by je možné nahlédnout na webových
stánkách MO Plzeň 2-Slovany nebo
osobně na odboru životního prostředí
Slovanské radnice. -OŽP-



Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2022 – k 30. 9.
Provozní příjmy RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá plnit

Daňové

Správní poplatky 1 160 911 249

Poplatek ze psů 900 824 76

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300 1 569 -269

Zrušené místní poplatky 0 2 -2

Poplatek z dobývání nerostů 5 6 -1

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 365 2 770 595

Nedaňové

Příjmy z poskytování služeb 240 285 -45

Příjmy z pronájmu pozemků 3 500 2 780 720

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 2 550 2 095 455

Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0

Příjmy z úroků 1 154 -153

Sankční platby 165 241 -76

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 0 11 -11

Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0

Přijaté pojistné náhrady 0 0 0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 106 -106

Ostatní nedaňové příjmy 0 2 -2

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 456 5 674 782

Kapitálové

Příjmy z prodeje akcií 0 47 -47

Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet. 300 0 300

CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 47 253

Přijaté provozní dotace

Neinv. příjaté transf. z všeobec. pokladní správy SR 0 1 632 -1 632

Neinv. přijaté transf. ostatní 6 637 6 637 0

Dotace od KÚ 34 34 0

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE PROVOZNÍ 6 671 8 303 -1 632

Financování – (Záloh. příděl do SF, převody na MMP) -15 475 -14 416 -1 059

Financování + (Převody z MMP, použití fondů) 190 279 143 461 46 818

CELKEM 189 531 146 381 43 150

Celkový objem příjmů MO P2-Slovany pro rok 2022 17 336

Celkový objem výdajů MO P2-Slovany pro rok 2022 106 492

Příjmy – výdaje MO P2-Slovany v roce 2022 -89 156

v tis. Kč

8 prosinec 2022
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2022 – k 30. 9.
Provozní výdaje RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá čerpat

Běžné výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 100 40 60

Sociální fond 2 146 990 1 156

Odbor majetku a investic 20 346 8 577 11 769

Odbor životního prostředí 36 260 20 450 15 810

Kultura 303 28 275

Kancelář tajemníka 9 692 4 971 4 721

Personální oddělení 63 963 40 963 23 000

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 1 990 1 102 888

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 1 380 1 375 5

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 50 50 0

Provozní příspěvky vlastním PO

12 MŠ – příspěvkové organizace 15 311 11 958 3 353

Transfery obyvatelstvu

Sociální fond 2 144 1 162 982

Odbor sociální – kultura 155 117 38

Personální oddělení 450 344 106

Ostatní provozní výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 7 062 0 7 062

Odbor sociální – sociální oddělení 150 71 79

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 161 502 92 198 69 304

Kapitálové výdaje

Stavební 28 831 13 449 15 382

Nestavební 1 100 682 418

Investiční příspěvky vlastním PO 33 33 0

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům 130 130 0

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 30 094 14 294 15 800

CELKEM VÝDAJE 191 596 106 492 85 104

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 39 889

v tis. Kč
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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 2023 se bude konat dne 

22. 2., 29. 3., 26. 4., 27. 9., 25. 10. a 29. 11. 2023
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 2023:
21. 2., 18. 4., 16. 5., 12. 9. a 21. 11. 2023

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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První část rekonstrukce vnitrobloku je hotová

Nová parkovací stání i lepší přístup
ke školám. To jsou jen některé z úprav,
které zahrnovala první část rekon-
strukce vnitrobloku v ulicích Kote-
rovská – Habrmannova na
Slovanech. Nyní je hotovo. 

„První část rekonstrukce vnitrobloku
mezi ulicemi Koterovská, Habrman-
nova, 13. základní školou a Církevní

školou byla dokončena v těchto dnech.
Práce navazovaly na předchozí, které
se zde prováděly v letech 2018 a 2019,“
vysvětluje místostarostka městského
obvodu Plzeň 2-Slovany Eva Trů-
ková. 

Během rekonstrukce vznikla
v prostoru nová parkovací stání mezi
bytovým domem v Habrmannově

ulici a školní jídelnou. „Došlo také
k úpravě příjezdu k zásobovací rampě
kuchyně školní jídelny a k doplnění
veřejného osvětlení,“ představuje pro-
vedené práce místostarostka.

V  neposlední řadě zde, kromě
konečných sadových úprav, bylo ve
svahu vybudované také schodiště,
díky kterému se zlepšil přístup od

tramvajové zastávky na Koterovské
k areálům obou zdejších škol. 

Náklady činily 4,8 milionů korun
a byly hrazeny z rozpočtu MO Plzeň
2-Slovany. Do budoucna je v plánu
ještě rekonstrukce zbývajícího úseku
vnitrobloku přímo mezi oběma ško-
lami.

MIR

Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu – informace
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociál-

ním zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, do 31. 12. 2006
upravoval podmínky pro nárok na
dávku sociální péče, kterou byl pří-
spěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu. Jednalo se o dávku, která
náležela osobě celodenně, osobně
a řádně pečující o osobu, která byla
převážně nebo úplně bezmocná,
nebo částečně bezmocná starší 80
let. Příspěvek náležel též rodiči nebo
jiné osobě, která pečovala o dítě star-
ší 1 roku, které bylo podle zvláštního
předpisu těžce zdravotně postižené
a vyžadovalo mimořádnou péči.
Účinnost tohoto zákona a tím i exis-
tence 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
náhradní, tj. dobu, která se pro výpo-
čet důchodu posuzuje jako doba
odpracovaná pro hodnocení nároku
na důchod starobní nebo invalidní.
Pečující osoby, kterými byly převáž-
ně ženy, mohou nyní nebo v blízké
budoucnosti 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

Na základě současné situace
související se zdražováním paliv
a energií se mnoho lidí vrací
k topení v kamnech nebo kotlích.
V kotli či kamnech je však nezbyt-
né používat jen takové palivo, které
určil výrobce. Při spalování dřeva
je konkrétně suché dřevo. Vyšší
vlhkost dřeva totiž vede k vyšším
emisím, které znečišťují ovzduší.
Optimální je proto skladovat dřevo
v zastřešeném, ale provětraném
dřevníku izolovaném od země, a to

minimálně dva roky. Zakázáno je
i spalování odpadu, kvůli kterému
mohou do ovzduší unikat zdraví
nebezpečné látky. 

Důležitým krokem je také pra-
videlně kontrolovat a čistit komín,
aby se zamezilo vzniku požáru.
Žádáme občany, aby byli ohledupl-
ní vůči svým sousedům a v kotlích
a kamnech topili jen palivem sta-
noveným výrobcem (např. suché
dřevo, brikety apod.).

Za OŽP Kristýna Šedivcová

Kvalitu ovzduší ovlivňuje špatné topení

placená inzerce

péče. Toto potvrzení je podkladem
k žádosti o důchod.

Kontaktní osobou pro vydání
potvrzení je Bc. Libor Pečenka,
vedoucí odboru sociálního, tel. 37 803
6270, e-mail: 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. SOC
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Masarykova základní škola ote-
vřela 28. října své dveře, aby se v tento
slavnostní den mohli především její
bývalí žáci podívat, jestli a jak se
budova změnila oproti letům, kdy ji
znali. Na návštěvu dorazilo více než
300 hostů! Školu navštívili mladší
i starší absolventi, dokonce i někteří
bývalí pedagogové včetně někdejšího
ředitele školy Jana Kacerovského. Ten
se podíval do ředitelny a popovídal
si se současným ředitelem Antoní-
nem Herrmannem.

Podle ohlasů byli všichni moc rádi,
že se mohou po letech do své bývalé
školy opět podívat. Sedali si do „svých“
lavic ve „svých“ třídách a zkoumali,
jak se změnil výhled z oken. Zajímali
se, zda tu ještě působí učitelé, které
zažili, a hledali se na třídních foto-
grafiích vystavených na chodbách.
Někteří bývalí spolužáci se na spo-

lečné návštěvě domluvili předem, jiní
se ve škole radostně shledávali. 

Mnozí přinesli do knížky, která
vzniká u příležitosti stoletých naro-
zenin školy, zajímavé archivní mate-
riály (vysvědčení, fotky, učebnice
a podobně). Součástí akce byly také
odpolední komentované prohlídky
s Mgr.Ing.arch. Petrem Klímou, kte-
ré přilákaly nejen bývalé žáky. Děku-
jeme všem za hojnou účast,
vzpomínky a vřelá slova. 

Zároveň zveme na další akci školy,
kterou je Vánoční koncert školního
pěveckého sboru Beránci v kostele
Panny Marie Růžencové na Jiráskově
náměstí ve čtvrtek 15. prosince od
16:00 hodin. Po skončení koncertu
čeká na jeho návštěvníky malé občer-
stvení. Těšíme se další shledání s vámi. 

Lucie Sichingerová, 
Masarykova ZŠ 

Masarykova ZŠ děkuje za návštěvu a zve na Vánoční koncert

Medové perníčky, koledy, vůně
svařeného vína i dárky. To všechno
čeká na obyvatele městského obvodu
Plzeň 2-Slovany v adventním čase.
Ponořit se do kouzelné předvánoční
atmosféry mohou místní i návštěv-
níci už koncem listopadu. 

První adventní neděle totiž letos
připadla na 27. listopad, a to byl také
den, kdy se před slovanskou radnicí

poprvé rozzářil vánoční strom. Slav-
nostní rozsvícení doprovázel bohatý
kulturní program. „Na začátku nás
rozehřály Rolničky z 25. základní školy.
Zahrál i folklórní soubor Meteláček,
dechový soubor ZUŠ Chválenická a na
závěr vystoupila vokální kapela Tutti
Voci,“ shrnuje tradiční akci starosta
MO Plzeň 2-Slovany Lumír
Aschenbrenner. 

Zcela poprvé se letos na Slovanech
konaly vánoční trhy, které se mohou
stát základem další tradice. Od 1. do
3. prosince je pořádala Kavárna kafe,
která sídlí v Jetelové ulici číslo 2. Kro-
mě občerstvení v podobě kávy, sva-
řáku či vaječného koňaku zde měla
zastoupení i česká a čínská kuchyně
a samozřejmě prodej vánočních dár-
ků či dekorací. Zahájení akce se
1.prosince v 15 hodin ujala místo-
starostka slovanského obvodu.

Prosinec, to ale nejsou jen Vánoce.
Než dorazí Ježíšek s dárky, vyhlížejí
děti nejprve Mikuláše a jeho nebes-
ko-pekelnou družinu. Na jeho nad-
ílku se mohou těšit i děti ze všech
slovanských mateřinek. „Jako každý
rok jsme pro zhruba 1150 dětí z mateř-
ských škol v našem obvodu připravili
dárkové taštičky se sladkostí, omalo-
vánkou a pastelkami, které jim také roz-
vezeme,“ uvádí místostarostka MO
Plzeň 2-Slovany Eva Trůková. 

S  dětmi z  mateřských škol má
obvod vůbec skvělou spolupráci. Už
třetím rokem mu například pomáhají
s  grafikou na vánoční billboardy.
„Letos jsme vyhlásili výtvarnou soutěž

na téma Zimní čas. Zapojilo se všech
třináct našich školek a sešlo se nám 110
výtvarných děl, ze kterých odborná
porota vybrala 26 nejkrásnějších. Ta
ozdobí billboardy s vánočním přáním
všem našim občanům,“ vysvětluje Eva
Trůková. Vybraní malíři navíc
obdrželi drobné dárečky, které jim
místostarostka osobně předala.

Již tradiční předvánoční akcí, která
se těší velké oblibě, je pak 8. ročník
Vánočního charitativního trhu
v Koterově, který se uskuteční v neděli
11. prosince od 14 do 18 hodin v míst-
ní sokolovně. Rukodělné výrobky ze
svých dílen zde nabídne několik
neziskových organizací. Návštěvníci
budou mít možnost nakoupit si zde
nejrůznější vánoční ozdoby a deko-
race či medové perníčky. Děti si zde
mohou samy vyzkoušet zdobení
vánočních perníčků a další zajímavé
tvoření. Chybět nebude ani občer-
stvení a svařák nebo horký čaj na
zahřátí. Nedílnou součástí trhu před-
stavuje i bohatý pódiový program.
Těšit se můžete na pěvecká a taneční
vystoupení, kytarové číslo, šerm, roz-
tleskávačky a mnoho dalšího.

Slovany zahalí vánoční atmosféra, chystají se nové i tradiční akce

Vánoční strom před slovanskou radnicí už září. Jeho slavnostního roz-
svícení se v první adventní neděli ujala místostarostka druhého městského
obvodu Eva Trůková s malou pomocnicí Anetkou. Užít si nádhernou
předvánoční atmosféru dorazily stovky lidí. 

„Jsem ráda, že letos jsme si mohli tu kouzelnou chvíli užít všichni společně
a bez omezení. Moc děkuji všem souborům, díky kterým byla neděle před naší
radnicí naprosto úžasná,“ chválila Eva Trůková malé i velké vystupující. 

Plzeňany, kteří se na tradiční rozsvícení stromu přišli podívat, potěšil
hudební soubor Rolnička z 25. základní školy, folklorní soubor Meteláček
i dechový soubor ZUŠ Chválenická. Program ukončila skvělá vokální
skupina Tutti Voci. „Děti přišel pozdravit náš Slovanský anděl, který jim
rozdával zlaté mince a ochotně se s nimi fotil. Originální památku v podobě
fotografie si návštěvníci akce odnesli také díky Fotobedna.cz, která se stejně
jako vloni i letos těšila obrovskému zájmu,“ uvedla Eva Trůková. 

Díky členům Sboru dobrovolných hasičů Koterov mohli všichni pří-
tomní potěšit i své chuťové buňky. Akci provonělo svařené víno, linecké
cukroví i výborné klobásky. 

Slovany zahájily advent rozsvícením
vánočního stromu

Karolína Čiháková
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Světová premiéra rodinného
muzikálu nabídne zábavný klukovský
příběh na pozadí velkých dějin. Kozí
válka je původní český muzikál
napsaný přímo pro Divadlo J. K.Tyla
skladatelem Daliborem Bártou a tex-
tařem Václavem Bártou starším, mj.
autorem písňových textů z pohádky
Princezna ze mlejna, a vypráví o klu-
kovských lotrovinách, válce, lásce,
nespravedlnosti, naději, osvobození
i věčně zavřeném konzumu. Jedineč-
nost nového titulu tkví v samotném
námětu, který vychází z osobních
chlapeckých zážitků Václava Bárty
staršího, jehož rodnou vesnici roz-
dělila po druhé světové válce demar-
kační linie. Světová premiéra se
odehrála v sobotu 26. listopadu 2022
na Nové scéně DJKT.

Muzikál diváky zavede do jedné
malé vesnice kdesi na Plzeňsku, kde
mezi sebou bojují klukovské party
z horní a dolní části. Zatímco druhá
světová válka končí, klukovské bitvy
stále pokračují – a protože část obce
je osvobozena sovětskou a část ame-
rickou armádou, rozdělí vesnici
demarkační čára přesně uprostřed.
Všechny události sleduje a vypráví
vůdce jedné z chlapeckých part Vašek.

„Jsem rád, že jsme vytvořili příběh
z českých dějin o českých lidech, ale záro-
veň vnímám, jak moc může být nad-

časový a srozumitelný nejen pro české
publikum. Samozřejmě jsem si vědom,
že cesta k divákovi bude složitější, než
kdybychom adaptovali nějakou známou
předlohu. Ale věřím, že právě tahle

odlišnost bude diváky zajímat,“ ko-
mentuje dílo jeden z autorů Dalibor
Bárta.

Na jevišti se objeví vedle oblíbe-
ných stálic plzeňské muzikálové scény,
například Kateřiny Chrenkové, Jozefa
Hruškociho, Romana Krebse, Pavla
Klimendy nebo Dušana Krause, také
několik speciálních hostů v čele s Vác-
lavem Koptou nebo Pavlem Novot-
ným. Roli vnadné Nadi alternují
divadelní a televizní herečka Kristýna
Leichtová a Gabriela Stejskalová.
Partu kluků z dolní Fidlačky vede
v roli Vaška Matyáš Holman nebo
Matěj Vejvoda, proti němu stojí Ton-
da Kůžák v podání Ondřeje Kapusty
či Ondřeje Tolara známých z titulní
role muzikálu Billy Elliot.

Příběh ožívá na jevišti Nové scény
v režii Lumíra Olšovského, v hudeb-
ním nastudování Dalibora Bárty
a choreografii Davida Mikuly a Evy
Rezové, která v loňském roce vytvo-
řila choreografii k vítězné inscenaci

soutěže Intro ’21 – Kouzelné hodinky
doktora Kronera. Malebnou scénu
plzeňské vesničky navrhl televizní
výtvarník Matěj Holý, dlouhodobě
spolupracující například na pořadu
Studio Kamarád; dobové kostýmy
jsou z dílny pravidelné spolupracov-
nice souboru muzikálu Andrey
Pavlovičové.

V dubnu tohoto roku vydal Václav
Bárta st. stejnojmennou knihu ilu-
strovanou jeho synem Václavem Noi-
dem Bártou. Základní osa příběhu
a hlavní postavy jsou shodné, děj byl
ale pro muzikálové libreto upraven.

Vstupenky mohou diváci zakoupit
v pokladně předprodeje Smetanovy
sady 16, 301 00 Plzeň, on-line na
webových stránkách djkt.eu nebo
v síti Plzeňská vstupenka. Držitelé
vstupenek na muzikál Kozí válka
mohou navštívit zdarma i Muzeum
Patton Memorial Pilsen, a to do kon-
ce srpna 2023.

foto: Martina Root

V Plzni vypukla Kozí válka – na prknech plzeňského divadla
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Medový jarmark po osmé

Hned sedm podélných parkova-
cích stání vzniklo ve vnitrobloku
ulic Krejčíkova a Spojovací v plzeň-
ských Slovanech. Úpravu parkování
zvolilo vedení druhého městského
obvodu na příjezdu ke zdejšímu
bytovému domu s mateřskou ško-
lou. 

„Dosud byly na příjezdu k domu se
školkou chodníky po obou jeho stra-
nách. Jeden z nich ale řidiči nelegálně
využívali k  parkování osobních
vozů,“ vysvětluje místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany Eva Trůková

důvod, proč se jeden z nich rozhod-
lo vedení obvodu zrušit. 

Díky stavebním úpravám zde
vzniklo sedm legálních parkovacích
míst. „V přilehlém trávníku byl také
vytvořen chodníček ze zatravňovacích
plastových tvárnic, který umožňuje
přístup ke zdejšímu oblíbenému dět-
skému hřišti,“ doplňuje místosta-
rostka.

Stavba, která byla hrazena z roz-
počtu MO Plzeň 2-Slovany, vyšla
na 514 tisíc korun.

MIR

Na Slovanech přibyla další parkovací místa

Sousedské vztahy nejsou v někte-
rých případech jednoduché, k jejich
zhoršení může dojít z různých pří-
čin. Jednou z nich může být skla-
dování odpadu na zahradě, jejíž
vlastníkem je výhradně soused. Jaké
máte v takové situaci možnosti a na
jaké instituce se obrátit? 

Policie ČR, městská policie nebo
obecní úřad může vaše oznámení
zpracovat jako přestupek podle zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy dle
§ 66d odst. 1 písm. b) se fyzická oso-
ba dopustí přestupku tím, že neudr-
žuje čistotu a pořádek na pozemku,
který užívá nebo vlastní, a tím naruší
vzhled obce. Za tento přestupek
může být uložena pokuta až do výše
500 tis.Kč. Podmínkou je, že neudr-
žování čistoty a pořádku na pozemku
je až takového charakteru, že narušilo
vzhled obce.

Z dalších správních úřadů lze pod-
nět zaslat na Českou inspekci život-
ního prostředí nebo na příslušnou
krajskou hygienickou stanici, které
se budou věcí zabývat v rámci své
působnosti. Hygienická stanice by
skladování odpadu řešila hlavně
z hlediska možného vzniku infekč-
ních chorob či rozšíření hlodavců
jako jsou krysy či potkani. 

Další možností, jak se problémo-
vému sousedu bránit, je možnost řešit
věc jako občanskoprávní spor soudní
cestou. Tato cesta je zdlouhavá, ale
pokud by byl spor úspěšný, bude
vydáno rozhodnutí, v kterém bude
vlastníkům pozemku nařízeno, jaké
činnosti se mají zdržet, aby neobtě-
žovali své sousedy. 

Podle § 1012 věta druhá občan-
ského zákoníku se vlastníku zakazuje
nad míru přiměřenou poměrům
závažně rušit práva jiných osob, jakož
i vykonávat takové činy, jejichž hlav-
ním účelem je jiné osoby obtěžovat
nebo poškodit. 

Dle § 1013 občanského zákoníku
se vlastník zdrží všeho, co působí, že
odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach,
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podob-
né účinky (imise) vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku.

K řešení sousedských sporů je pří-
slušný okresní soud, ke kterému se
podává tzv. zdržovací žaloba a touto
žalobou se žalobce domáhá toho, aby
se rušitel vlastnického práva zdržel
protiprávních činů a nezasahoval tak
do jeho vlastnického práva.

Co dělat, když vás soused obtěžuje
skladováním komunálního odpadu
na své zahradě?

Milovníci medu a včelích produktů
měli možnost v neděli 2. 10. 2022
zavítat na osmý ročník Medového
jarmarku do Koterova. I přes nepří-
znivé počasí dorazil slušný počet
návštěvníků. Koterovskou náves
zaplnily více než čtyři desítky stán-
kařů, kteří nabízeli med, medovinu
a včelí produkty, dále koření, sýry,
pečivo, sušené maso, cibuli, česnek,
jablka, ručně vyráběné dekorace,
zahrádkářské potřeby, keramiku,
medové perníčky, proutěné zboží,
vykrajovátka, sirupy a džemy i další
sortiment. 

Během trvání akce byla návštěv-
níkům k dispozici Fotobedna, kde
si mohl každý nechat zdarma udělat
památeční fotografii. Kromě toho
se v místní sokolovně v 11 hodin
uskutečnila odborná přednáška pro
včelaře předsedy Spolku pro rozvoj

včelařství MÁJA – RNDr. Václava
Švamberka. Její téma znělo: Včelí
pastva a klimatická změna.

O hudební vystoupení na venkovní
scéně se postaraly kapely Heligonkáři
Aleše Rusňáka, Plzeňský MLS
a Sebranka band. Program obohatila
dále kuchařská show šéfkuchaře
Luboše Pilaře. Připravené pokrmy
mohli zájemci sami ochutnat. Na své
si na jarmarku přišly i děti, pro které
byly připraveny různé hry a soutěže,
malování na obličej, tvořivé dílny, jíz-
dy na koních nebo skákací hrad. 

Akci si nenechala ujít ani místo-
starostka Eva Trůková. „Velice mě těší,
že lidé přišli akci podpořit i navzdory
nepříznivému počasí. Ráda bych podě-
kovala koterovským dobrovolným hasi-
čům a sokolům, kteří se na zajištění
jarmarku opět aktivně podíleli,“ uvedla
místostarostka.
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placená inzerce

Máte E-MAIL?

A CHCETE DOSTÁVAT ZPRÁVY
O NOVINKÁCH A AKTUÁLNÍM DĚNÍ V NAŠEM

OBVODU.
Je to snadné. Stačí si zadat vaši adresu na www.umo2.plzen.eu.

A veškeré informace už vám neujdou.

V roce 2022 jsme pro naše slovanské seniory vypravili několik jedno-
denních zájezdů auspořádali setkání v KD Šeřikovka s hudbou atancem.
Na tuhle tradici bychom rádi navázali, a proto se můžete těšit na zájezdy
i setkávání i v následujícím roce 2023.

Uskutečnění plánovaných setkání je závislé na vývoji epidemiologické
situace v ČR.

Dny pro přihlašování na akce a placení zájezdu:
(změna času vyhrazena)
pondělí: 08:00 – 14:00
středa: 08:00 – 14:00
pátek: 08:00 – 11:30

KONTAKT
e-mail: skopkova@plzen.eu
telefon: 378036263 (pouze v uvedené dny)
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