
Vážení spoluobčané,

období května a června bylo plné větších i menších
společenských a kulturních akcí. V rámci celoměstských
oslav osvobození Plzně americkou armádou proběhly
i u nás na obvodu pietní a vzpomínkové akty u pomníků
obětí II. světové války, „máje“ se slavily na kluzišti v Ice
Parku a péčí Sdružení boleveckých rodáků  také na
Bolevecké návsi. Dětský den pořádaný 1. června rovněž
na kluzišti se velice vydařil, stejně jako Dny otevřených
dveří u hasičů na Bílé Hoře, kde hosty byly děti ze zá-
kladní a mateřské školy v Malické ulici spolu s před-
školáky z Bílé Hory. 25. 6. proběhl v Ice Parku hokejo-
vý turnaj základních škol o pohár starosty.

Největší obvodní společenskou akcí, kterou připravu-
jeme a na kterou vás všechny srdečně zvu, je již čtvrtý
ročník zábavného dne na Boleváku. Uskuteční se v so-
botu 19. července a věřím, že bohatý program potěší
všechny věkové skupiny návštěvníků. Za předpokladu
pěkného počasí by mohl padnout i loňský rekord, kdy se
na Bolevák přišlo pobavit 22 000 lidí.

Stejně srdečně vás zvu ve dnech 31. 7. a 1.–2. 8. do
Centrálního parku, kde pod názvem LOLEK  pořádáme
Lochotínské letní kino. Jako prázdninový bonus budou
bez vstupného a se začátkem vždy ve 22 hodin promít-
nuty tři vybrané celovečerní filmy.

Dne 17. června proběhlo zasedání obvodního zastu-
pitelstva. Z rozpočtových záležitostí stojí za zmínku, že
v rámci spolufinancování víceúčelové sportovní haly
u 31. ZŠ na Lochotíně přispěje obvod na její výstavbu
(vedle již schváleného pětimiliónovému příspěvku) další-
mi 12 milióny korun. Zastupitelé také schválili rozdělení
částky bezmála 2,5 milionu korun z výtěžku provozu vý-
herních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely.

K pololetí letošního roku byla také oceněna práce ko-
misí rady a výborů zastupitelstva. Vážím si věcné spo-
lupráce orgánů obvodu a děkuji za práci odváděnou
členy komisí a výborů, radními a zastupiteli při vyřizo-
vání obvodních záležitostí.

Nastává čas prázdnin a dovolených.
Školákům a študákům pěkné vysvědčení a hezké

prázdniny, Vám všem pak příjemné dovolené a sluneč-
né léto přeje

Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1

V posledním vydání „Jed-
ničky“, které vyšlo v dubnu,
jsme vás informovali o inves-
tičních záměrech, jejichž re-
alizaci chystá MO Plzeň 1
v letošním roce. První akce
jsou již dokončeny, další jsou
rozestavěny, popř. práce na
nich budou zahájeny v nej-
bližších dnech.

Začátkem června byly do-
končeny chodníky v Gerské
ul. v blízkosti konečné tram-
vaje č. 4 a v Manětínské ul.
v sousedství autosalonu. V těch-
to dvou místech chodníky
zcela chyběly a zejména část
chodníku, vedoucí od koneč-
né tramvaje č. 4, přispěla ke
zvýšení bezpečnosti chodců,
kteří používali k cestě na
tramvaj ve většině případů
komunikaci.

Z rozestavěných staveb lze
zmínit rozšíření parkoviště
v Rabštejnské 20–22, kde do
konce srpna dojde ke zvětše-

Čtenáři a Bílá Hora
Pobočnou knihovnou Ob-

vodní knihovny Lochotín je
Knihovna Bílá Hora, působí-
cí v budově TJ Sokol Plzeň
Bílá Hora (pobockabilaho-
ra@centrum.cz) Nad Štolou
716. Knihovnické služby zde
zajiš�uje pí Jarmila Sedláčko-
vá, jejíž pečlivá práce a péče
o knihovnu je zde zřejmá na
každém kroku. Spokojené
čtenáře nevyjímaje. Knihov-
na Bílá Hora eviduje téměř
stovku čtenářů. Navštíví ji
však ročně na 1400 návštěv-

Investiční akce MO Plzeň 1
v plném proudu

Zajímavá pobočka Obvodní knihovny Lochotín
níků, kteří si v průměru půjčí
až 50 knih na jednoho čtená-
ře. Kromě knížek pro děti
i dospělé najde návštěvník
v knihovně cca 15 druhů ča-
sopisů. Otevírací doba je zde
dvakrát v týdnu, a to v pon-
dělí od 13 do 17 hodin a ve
středu od 13 do 18 hodin.

Knihovna města Plzně pro-
vozuje knihovnu v části Plzeň
Bílá Hora již pěknou řádku let.
Nikdy se však o ní nemluvilo
tolik, jako v poslední době, kdy
se prostory knihovny dočkaly
nejen nové vnitřní podoby vy-

malováním a novým uspořádá-
ním, ale především nových,
velmi vítaných služeb.

K dispozici je zde pro regis-
trované čtenáře i ostatní ná-
vštěvníky knihovny veřejný
internet, jehož využití je bez-
platné a mohou jej užívat
všichni zájemci bez rozdílu
věku, národnosti či místa byd-
liště. O internetové služby je
tradičně stejně tak, jako v ji-
ných knihovnách Knihovny
města Plzně, i na Bílé Hoře
velký zájem. Měsíčně zde in-
ternet využijí desítky čtenářů

a uživatelů knihovny. Ti vel-
mi oceňují i možnost půjčová-
ní stále nových a dalších titulů
časopisů jako například Kvě-
ty, Vlasta, Praktická žena, Xan-
tipa, Pěkné bydlení, Burda aj.,
určené zejména ženám, nebo
Zahrádkář, Meduňka, Naše
krásná zahrada, Vítaný host,
Chatař a chalupář pro kutily,
chalupáře a zahrádkáře, kte-
rých je právě v této plzeňské
části nespočet. Děti a teena-
geři v knihovně najdou časo-
pisy jako např. Dívka, Lidé
a země, ti nejmenší pak např.

oblíbený Čtyřlístek a další.
Širokou nabídku knih, te-

maticky zaměřených na co
nejširší vrstvu čtenářů a nabí-
zejících tematiku napříč vše-
mi žánry české a světové lite-
ratury, opečovává a zajiš�uje
již úctyhodnou řádku let kni-
hovnice Jarmila Sedláčková.
Jak sama říká, knihovnu na
Bílé Hoře má ráda a již neod-
myslitelně patří k jejímu živo-
tu. Vybudovala si v knihovně
své zázemí a věrnou klientelu
čtenářů různých věkových
skupin. Pro své čtenáře připra-

vuje literární či vědomostní
soutěže a kvízy a nejlepší od-
měňuje. Jak sama říká – aby
čtenáři v knihovně našli nejen
zázemí plné zajímavé četby,
ale i něco zábavného navíc.
A to se jí vskutku daří.

Bělohorští mají svoji
knihovnu rádi a vědí, že v ní
najdou nejen kvalitní literatu-
ru, stráví příjemné odpoled-
ne, popovídají si, ale najdou
i milý úsměv a přívětivé slo-
vo. A knihovna Bílá Hora jim
toto vše může kdykoliv na-
bídnout.                    (dab)

ní stávající parkovací plochy
a tím k částečnému zlepšení
situace v oblasti parkování
v této lokalitě.

Rovněž tak v oblasti komu-
nikací byly zahájeny práce
v ul. Nad Štolou na Bílé
Hoře, kde do konce září
vznikne nový povrch ze zám-
kové dlažby a celá ulice bude
mít podobu obytné zóny.

V plném proudu jsou také
opravy stávajících kontejne-
rových stání. Tato stání jsou
postupně upravována tak, aby
zde mohly být umístěny kro-
mě nádob na komunální od-
pad i nádoby na odpad sepa-
rovaný a nejnověji i biood-
pad. Některá z těchto stání
jsou opravena již dnes. V le-
tošním roce bude tímto způ-
sobem upraveno 20 stání na
Košutce, Lochotíně a Bolev-
ci, 40 stání pak na Vinicích.
Celá tato akce bude dokonče-
na nejpozději do konce září.

Nejrozsáhlejší letošní in-
vestiční akcí je bezesporu
kompletní rekonstrukce
90. MŠ v Západní ul. Tato
stavba, která byla zahájena
v květnu, spočívá v provede-
ní zateplení, výměně oken
a provedení nových střech na
pěti pavilonech. Navíc zde
dochází i k celkové obnově

sociálního zařízení, topení,
vyzdění všech spojovacích
chodeb mezi pavilony
a k opravě chodníků. Kon-
cem prázdnin bude celé dílo
dokončeno tak, aby naši
nejmenší mohli po prázdni-
nách nastoupit do „nové“
školky.

Dokončení na str. 3
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Novinku v konání zábavných
akcí připravil pro své občany
první městský obvod. V polo-
vině školních prázdnin, na pře-
lomu července a srpna se chys-
tá promítání filmů pod širým
nebem, akce s názvem LOLEK
– Lochotínské letní kino. Filmo-
vé hity můžete shlédnout v Cen-
trálním parku na Lochotíně na
nafukovacím plátně speciálně
vyrobeném pro tyto účely. Pro-
mítat se bude od deseti hodin

večer, pro diváky bude zajiště-
no občerstvení.

Městský obvod Plzeň 1 tak
přichází s nápadem na příjem-
né strávení letních večerů
v centru sídliště. Letáky s na-
bídkou filmů budou k dispozi-
ci před akcí v místě konání, na
webových stránkách obvodu
i vývěsních tabulích po celém
obvodě. Proto nezapomeňte
a určitě přij	te se na LOLKA
podívat.           (red)

TĚŠTE SE NA LOLKA
LOLEK – Lochotínské letní kino

Vzpomínkový akt na hranici obvodů

Položením květin si v květnových dnech připomínáme hrdinství lidí padlých v bojích 2. světové války. Jedním takovým pietním místem je pomník
na Saském mostě. Na hranici pvrního a třetího plzeňského městského obvodu se sešli starostové Jiří Uhlík a Jiří Strobach.



Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 24. 4. 2008:
– Schválila pronájem částí po-

zemků v k. ú. Plzeň Správě
a údržbě silnic Kralovice,
příspěvkové organizaci Pl-
zeňského kraje, za účelem je-
jich dočasného záboru nebo
záboru jejich částí v souvis-
losti s výstavbou stavby „II/
231 Provizorní most Jateční
ulice“; stanovila podmínky
pronájmu.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 13. 5. 2008
mimo jiné:
– Schválila personální změny

v Komisi sociální a pro ob-
čanské záležitosti Rady MO
Plzeň 1;

– Souhlasila s rozborem hos-
podaření MO Plzeň 1 k
31. 3. 2008;

– Souhlasila s přidělením fi-
nančních příspěvků dle návr-
hu Komise sociální a pro ob-
čanské záležitosti Rady MO
Plzeň 1;

– Souhlasila s darováním su-
šáků prádla a klepadel kober-
ců a s bezplatnou výpůjčkou
částí pozemků pod sušáky
a klepadly na dobu deseti let
s možností prodloužení sdru-
žením vlastníků bytových
jednotek, která souhlasí
s uzavřením příslušných
smluv; vydala doporučení
pro Radu města Plzně;

– Schválila návrh na zadání
projektové dokumentace na
stavební úpravy bytu v areá-
lu 60. MŠ, Manětínská, pro
potřeby Dětského domova
„Domino“, opravu kontejne-
rového stání Sokolovská 17

a 21, opravu a zpevnění plo-
chy v Manětínské u č. or. 65
a realizaci nového, resp. ob-
novu stávajícího vodorovné-
ho značení na parkovacích
plochách v lokalitách Kazně-
jovská (2 parkoviště), Soko-
lovská (4 parkoviště), Soko-
lovská x Vlastina (1 parko-
viště), Komenského
(1 parkoviště) a Manětínská
(1 parkoviště);

– Souhlasila s poskytnutím
půjčky z Fondu rozvoje byd-
lení dle vyhlášky města Plz-
ně č. 1/2008 žadateli.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 3. 6. 2008 mimo
jiné:
– Vzala na vědomí zprávu Fi-

nančního odboru ÚMO Pl-
zeň 1 o vybírání místních po-
platků a správních poplatků
v roce 2007;

– Souhlasila s návrhem na roz-
dělení finančních prostředků
z části výtěžku z výherních
hracích přístrojů odvedených
podle § 4 zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách v platném znění na
účet MO Plzeň 1 v celkové
výši 2 427 423,48 Kč na ve-
řejně prospěšné účely; vydala
doporučení pro Zastupitel-
stvo MO Plzeň 1;

– Schválila uzavření dodatků
č. 2 ke smlouvám o posky-
tování služeb na čipování
psů na území MO Plzeň 1 se
společností VETA JEDNA,
s.r.o., s MVDr. Ladislavem
Kunclem a s MVDr. Jitkou
Drozdovou;

– Souhlasila s poskytnutím
půjčky z fondu rozvoje byd-

lení dle vyhlášky MP č. 1/
2008; vydala doporučení pro
Zastupitelstvo MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí informativ-
ní zprávu o výstavbě na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Povolila výjimku v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb.,
§ 23 odst. 3 z počtu dětí ve
třídě mateřské školy, stano-
veném Vyhláškou o před-
školním vzdělávání č. 14/
2005 Sb. pro školní rok
2008/2009 u mateřských
škol v MO Plzeň 1;

– Souhlasila se zajištěním vy-
bavení služebny obvodního
oddělení PČR Plzeň ve výši
130 tis. Kč; souhlasila s roz-
počtovým opatřením MO Pl-
zeň 1 č. 17; vydala doporu-
čení pro Zastupitelstvo MO
Plzeň 1;

– Schválila zadání projektové
dokumentace na chodník v ul.
Nad Šídlovákem, na opravu
chodníku v areálu 7. MŠ,
Kralovická 35, a na opravu
sportovního hřiště v areálu
7. MŠ, Kralovická 35;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Pl-
zeň 1 na rok 2008 č. 20–25;
doporučila Zastupitelstvu
MO Plzeň 1 schválit tato roz-
počtová opatření;

– Souhlasila s vypsáním měst-
ské soutěže pro neurčený
okruh zájemců na pronájem
s následným prodejem po-
zemků parc.č. 11092/4
a parc. č. 11095, oba v k.ú.
Plzeň, za účelem výstavby
rodinných a bytových domů
v lokalitě Sylván, stanovila
podmínky; vydala doporuče-

ní pro Radu města Plzně;
– Schválila vypsání soutěže

a schválila složení komise
k výběru investora pro zá-
stavbu částí pozemků parc. č.
11102/127 a parc. č. 14430/
99 v k. ú. Plzeň za účelem
výstavby bytového domu
„B“ v lokalitě Sylván; stano-
vila podmínky.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 17. 6. 2008
mimo jiné:
– Projednala návrhy změn

Územního plánu města
Plzně.

– Souhlasila s návrhem Spor-
tovní komise RMO Plzeň 1
na zapracování změny prio-
rit obvodu v rámci Koncep-
ce podpory sportu a volno-
časové aktivity mládeže na
území MO Plzeň 1.

– Na každém zasedání Rady
MO Plzeň 1 jsou předkládá-
ny zprávy o plnění usnesení
z předchozích jednání Rady
MO Plzeň 1, dále jsou pro-
jednávány majetkové záleži-
tosti. Jedná se například
o pronájmy nebytových pro-
stor a pozemků, směny po-
zemků, žádosti o odkoupení
pozemků atd.

– Radě jsou předkládány zápi-
sy ze zasedání komisí Rady
MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém 10. zasedání dne
24. 4. 2008 mimo jiné:
– Schválilo rozpočtová opatře-

ní rozpočtu MO Plzeň 1 na
rok 2008 č. 6 – 15;

– Schválilo účelový převod
částky 1 200 tis. Kč kryté fi-

nančními prostředky z Fon-
du rozvoje a rezerv MO Pl-
zeň 1 do rozpočtu města Plz-
ně za účelem úhrady výda-
jů na opravy a rekonstrukci
určené pro Boleveckou zá-
kladní školu Plzeň, nám.
Odboje 18, příspěvkovou
organizaci, Plzeň; schválilo
rozpočtové opatření rozpoč-
tu MO Plzeň 1 č. 16;

– Schválilo použití finančních
prostředků ve výši 100 tis. Kč
na opravu oplocení areálu
SDH Bílá Hora z rozpočtové
kapitoly odboru stavebně
správního MMP, určených
k „legalizaci tzv. akcí Z“

– Schválilo návrh rozšíření
plánu stavebních akcí vlast-
ní investiční výstavby
a oprav Městským obvodem
Plzeň 1 v roce 2008;

– Vzalo na vědomí zápis ze
zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva MO Plzeň 1.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1

na svém 11. zasedání dne
17. 6. 2008 mimo jiné:
– Vzalo na vědomí kontrolu

usnesení z 9. a 10. zasedání
Zastupitelstva MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí zprávu
o činnosti Rady MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí zprávu o
činnosti starosty MO Plzeň 1;

– Schválilo rozbor hospodaře-
ní MO Plzeň 1 k 31.3.2008;

– Schválilo rozpočtová opatře-
ní rozpočtu MO Plzeň 1
č. 17–27;

– Schválilo přidělení finanč-
ních prostředků z části výtěž-
ku z výherních hracích pří-
strojů odvedených podle § 4
zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
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teriích a jiných podobných
hrách v platném znění na
účet MO Plzeň 1 v celkové
výši 2 427 423,48 Kč na ve-
řejně prospěšné účely;

– Schválilo přidělení finanč-
ních příspěvků dle návrhu
Komise sociální a pro občan-
ské záležitosti Rady MO Pl-
zeň 1;

– Schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení ža-
datelům;

– Schválilo zajištění vybavení
služebny Obvodního odděle-
ní Policie ČR Plzeň 1 ve výši
130 tis. Kč;

– Souhlasilo se svěřením po-
zemků parc.č. 2925/7
a 2925/8 v k.ú. Bolevec do
trvalé správy MO Plzeň 1
v případě realizace koupě
předmětných pozemků do
vlastnictví města Plzně;

– Schválilo odvody z odpisů
jednotlivých MŠ, příspěvko-
vých organizací, do rozpoč-
tu zřizovatele;

– Vydalo stanovisko k návr-
hům změn Územního plánu
města Plzně;

– Schválilo návrh Rady MO
Plzeň 1 na zapracování změ-
ny priorit obvodu v rámci
Koncepce podpory sportu
a volnočasové aktivity mlá-
deže na území MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí zápisy jed-
notlivých výborů Zastupitel-
stva MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí informativ-
ní zprávu o výstavbě na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí informativ-
ní zprávy o činnosti jednotek
SDH Bolevec a Bílá Hora.

Zlepšování podmínek pro
obyvatele obvodu při třídění
a ukládání odpadu patří mezi
priority Odboru životního pro-
středí ÚMO Plzeň 1. Pěkný
vzhled obce, čisté a upravené
prostředí, ve kterém chceme
žít, je dáno přístupem každého
z nás, ale je také otázkou eko-
nomickou. Pro zajímavost uvá-
díme základní informace o pří-
nosu a funkčnosti systému
EKO-KOM.

Víte že:
– MO Plzeň 1 je zapojen do

systému EKO-KOM od roku
2002, v praxi to znamená, že

čím více separovaného odpa-
du se v obvodu sebere, tím
vyšší finanční příspěvek ob-
vod na tuto činnost obdrží
(účelově vázané finanční
prostředky)

– Finanční prostředky před-
stavují stoprocentní náklady
na separaci v obvodu a je to
velmi významná finanční
podpora, která se využívá
na zajištění zkvalitnění slu-
žeb týkající se odpadů pro
občany. Jedná se o rozšíře-
ní sběrových míst, zvětšo-
vání objemu nádob, četněj-
ší svozy, oprava kontejnero-
vých stání apod.

Systém EKO-KOM se obvodu vyplácí

Před tím, než začnete vy-
měňovat okna nebo zatep-
lovat dům, je důležité si
vyřídit povolení k užívání
veřejného prostranství na
ÚMO Plzeň 1. Povolení
k užívání veřejného pro-
stranství může získat bu�
zhotovitelská firma nebo
společenství vlastníků. Ne-
zapomínejte, že s využitím
pozemku před domem je
spojen poplatek za užívání
veřejného prostranství.

K zabrání veřejného pro-
stranství pro stavební práce,
umístění lešení nebo
k umístění stavebních zaří-
zení je nutné souhlasné sta-
novisko správce pozemku
a sepsání dohody o technic-

Užívání veřejného
prostranství

Úřad městského obvodu Plzeň 1 oznamuje, že v měsíci květ-
nu letošního roku provedl Zdravotní ústav v Plzni rozbor vzor-
ků vody odebraných z  pramenů v městském obvodu Plzeň 1.
Voda byla odebrána z prameniště pod Fakultní nemocnicí na
Roudné.

Rozborem bylo zjištěno, že voda ani z jednoho pramene ne-
vyhovuje  normě pro pitnou vodu a to v ukazateli její kyselosti,
kdy se pH těsně nedostává ke stanovené limitní hranici. Voda
tedy není pitná ani po tepelné úpravě.

Případné užívání vody z pramenů je na vlastní nebezpečí.
Detailní rozbory jsou k nahlédnutí na ÚMO Plzeň 1 a na in-

ternetových stránkách našeho úřadu.
Odbor životního prostředí

Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Informace o kvalitě vody
z pramenů na Roudné

Neházejte zářivky do popel-
nic, tam nepatří. Správným mís-
tem pro vyřazené světelné zdro-
je (trubicové zářivky, kompakt-
ní úsporné zářivky a výbojky)
je sběrný dvůr odpadů v Úně-
šovské ulici na Košutce (ved-
le Globusu), který slouží jako
místo bezplatného zpětného
odběru elektrozařízení z domác-
ností. Mimo vysloužilých tele-
vizí, ledniček, monitorů a ji-
ných odpadů tady můžete bez-
platně odevzdat i zářivky nebo
úsporky. Tyto světelné zdroje
však musí být celé a nepoško-
zené. Jinak nepodléhají bezplat-
nému zpětnému odběru a likvi-
dují se jako odpad. Místa zpět-
ného odběru mohou bezplatně
využívat i právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání,
aniž by se musely v případě

– Finanční prostředky získané
od EKO-KOMu (odměna za
vytříděné složky komunální-
ho odpadu) od roku 2002 do
roku 2007 činí cca 18 mil. Kč
(PŘÍJMY)

– Vynaložené finanční pro-
středky za separaci v obvo-
du od roku 2002 do roku
2007 činí cca 14,5 mil. Kč
(VÝDAJE)

– V roce 2002 bylo rozmístě-
no na území MO Plzeň 1 cel-
kem 520 nádob (papír, sklo,
plast) a v roce 2008 je již roz-
místěno celkem 722 nádob
(papír, sklo, plast), to zname-
ná velký nárůst nádob na tří-

děný odpad od doby zapoje-
ní se do systému

– Celkové množství odpadů
(papír, sklo, plast) vytřídě-
ných od roku 2002 do roku
2007 je přes 9 000 tun

– Pro srovnání: v roce 2002 se
vytřídilo celkem 350 tun pa-
píru, 210 tun plastu, 140 tun
skla a v roce 2007 se vytřídi-
lo 1200 tun papíru, 440 tun
plastu, 580 tun skla

– Za zmínku stojí velmi dobrá
spolupráce s regionálním zá-
stupcem společnosti EKO-
KOM, panem Lu�kem Kö-
nigsmarkem

Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Zářivky odevzdejte na sběrném dvoře
nebo v prodejnách

odevzdání zářivek a výbojek
prokazovat speciální kartou
nebo jiným dokladem. Otevíra-
cí doba sběrného dvora je pon-
dělí až pátek od 10.00 do 17.00
hodin a v neděli od 13.00 do
17.00 hodin.

Dalším místem, kde je mož-
né zdarma odevzdat použité
zářivky, jsou prodejny, ve kte-
rých tyto výrobky nakupujete.
V prodejně Vám vezmou zpět
tolik kusů použitých světel-
ných zdrojů, kolik kupujete
nových. Při nákupu musí být
zákazník informován o způso-
bu a možnostech zpětného od-
běru použitého elektrozařízení.
V případě, že zákazník v ob-
chodě tuto informaci nedosta-
ne, je prodejce povinen od něj
stará elektrozařízení odebrat
v neomezeném množství, aniž

by jejich odběr vázal na nákup
nových výrobků. Poslední pro-
dejci pak mohou tyto odebra-
né světelné zdroje odevzdat
v nejbližším sběrném dvoře.

Městský obvod Plzeň 1 má
zájem, aby se množství odevzda-
ných použitých lineárních
a úsporných zářivek stále zvyšo-
val. Proto uzavřel smlouvu
o zpětném odběru s kolektivním
systémem EKOLAMP. Pomoci
můžete i vy – žádnou zářivku ani
úsporku neházejte do popelnice
nebo do kontejneru. Tam se
s největší pravděpodobností roz-
bijí. Pokud se však v nepoško-
zeném stavu dostanou k recyk-
laci, bude možné z nich více než
devadesát procent materiálu
(sklo, hliník) využít.

Odbor životního prostředí
ÚMO Plzeň 1

kých podmínkách se Sprá-
vou veřejného statku města
Plzně (Klatovská 10–12,
Plzeň). Poté ÚMO Plzeň 1
vydá souhlasné stanovisko
na užívání pozemku. V pří-
padě, že se jedná o umístě-
ní kontejneru, mobilního
WC, skládku materiálu, vy-
dává souhlas s tímto užívá-
ním pouze ÚMO Plzeň 1.

Pracovník odboru životní-
ho prostředí (pí Hejduková
– tel.: 378 036 041) s Vámi
bude řešit zábor veřejného
prostranství na všech ne-
zpevněných plochách
a v zeleni. Zábory pozem-
ních komunikací, chodníků
a parkoviš
 povoluje oddě-
lení dopravy (p. Soukup –

tel.: 378 036 063) ve správ-
ním řízení na základě pí-
semné žádosti, proto je nut-
né žádost podat minimálně
14 dnů před užíváním. Zá-
bor veřejného prostranství
se zpoplatňuje na finančním
odboru (pí Štorcová – tel.:
378 036 074).

Doporučujeme všem vlast-
níkům domů, aby při uzaví-
rání smluv se zhotovitelem
stavby počítali i s platbou
poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství, jehož výše je
závislá na době užívání veřej-
ného prostranství před do-
mem. V některých případech
s jedná o nemalé částky.

Bc. Romana Tomašuková,
vedoucí OŽP



Pravidelně jako každý rok, tak
i letos uspořádala naše plzeňská
provozovna na svých sběrných
dvorech oslavu Dne dětí, která
připadla na pátek 6. června 2008.
Pro děti z mateřských škol byly
na sběrném dvoře v Úněšovské
ulici připraveny ve spolupráci se
studenty ze Střední rodinné ško-
ly ze Spáleného Pořičí a studen-
ty Gymnázia Fr. Křižíka soutě-
že s ekologickou tematikou.
Děti se zúčastnily několika sou-
těží, např. závodily na koloběž-
kách, nakládaly na autíčka PET
lahve a papír a třídily odpad do
správných nádob, prolézaly tu-

Dětský den pro naše nejmenší
nelem, čistily „rybníček od od-
padků“, přičemž tahle soutěž se
těšila největší oblibě. Byly jsme
mile překvapeni, kolik dětí umí
odpady správně roztřídit. Na
sběrný dvůr do Úněšovské uli-
ce si přišlo během dne zasoutě-
žit okolo 200 dětí, počasí se
nám více než vydařilo a všech-
ny děti odcházely s úsměvem na
tváři a sladkou odměnou od
ÚMO Plzeň 1.

Rádi tímto způsobem podpo-
rujeme ekologickou osvětu
našich nejmenších, a proto se
těšíme i na další dětské dny.

Jaroslava Klasová

Sdružení boleveckých rodá-
ků spolu s hasičským sborem
opět tradičně připravily stavě-
ní májky na Bolevecké návsi
u hasičské zbrojnice. Stavění
májky předcházela důležitá
příprava, a to poražení vhod-

Na Bolevecké návsi se opět tančilo

ného smrku. Již den před sta-
věním májky se vydali hasi-
či a rodáci do městských lesů,
kde měli povoleno porazit
v úseku Na Dolíkách jeden
smrk. Po vhodném výběru
stromu parta hasičů z výjez-

dové jednotky strom porazila
a nahrubo očistila a po nalo-
žení na nákladní auto se smrk
přesunul na Boleveckou ná-
ves. Druhý den ráno 30. dub-
na byl partou Boleveckých
rodáků ozdoben a připraven
do konečné podoby. Kolem
15. hodiny se pak solečně
májka postavila. Vlastní akce
započala za krásného slunné-
ho počasí v 17 hodin výstřely
z historických děl, která ob-
sluhovali Plzenští střelci. Po
výstřelech vystoupil s krát-
kým projevem starosta Bole-
veckých rodáků pan Čechura,
který přivítal hosty a seznámil
přítomné s programem na
akci „Májka“. Z význačných
hostů se zúčastnil pan staros-
ta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík se

synem. Plzeňští střelci se pak
ujali prvé části programu, a to
praktickými ukázkami středo-
věkých zbraní. Po krátké pře-
stávce, kterou vyplnila hu-
dební skupina „Holešovská
trojka“ pod vedením Jirky
Klášterky, vystoupila taneč-
ní skupina IMPRO v lido-
vých krojích pod vedením
paní Věry Řežábové. V této

Sdružení boleveckých rodáků
se rozhodlo na své valné hro-
madě, že každý rok na první
jarní den udělá dobrý skutek.
Cílem je obnovení nějakého
památečního místa, obnovení
zeleně, obnova studánek apod.
V loňském roce jsme se rozhod-
li vysadit dvě lipky u kamen-
ných Šteklinských božích muk
ze 17. století, které stojí přibliž-
ně na stejném místě, původně

„Udělej dobrý skutek…“
stály před třiceti lety u bývalé
točny trolejbusu pod Bolevec-
kou návsí. V r. 1975 byla boží
muka zachráněna před demoli-
cí spodní části Bolevecké ná-
vsi přesunutím do centra návsi
a v roce 1993 opět dána na pů-
vodní místo. Dnes se nachází
pod evangelickým kostelem
poblíže autobusové zastávky
č. 30. Před demolicí spod-
ní části Bolevecké návsi byly u

božích muk dvě krásné vzrost-
lé lípy a to nám dalo podnět opět
tyto stromy k božím mukám vy-
sadit. Akce se konala
21. 3. 2007 za účasti téměř ce-
lého výboru Sdružení bolevec-
kých rodáků. V letošním roce
jsme se rozhodli obnovit pamá-
teční místo U Obrázku, kde
v lese nad Petrovskou dírou,
kde se také říká v Jalovcové
houštině u bývalé hlavní cesty

Investiční akce MO Plzeň 1
v plném proudu

Dokončení ze str. 1

Od začátku července budou
zahájeny práce na točně a par-
kovišti u 31. ZŠ v ul. El. Krás-
nohorské. Realizací této stavby
dojde ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v okolí ško-
ly zejména v ranních a odpoled-
ních hodinách, kdy je v tomto
místě často nepřehledná situa-
ce způsobená dopravou zejmé-
na mimoplzeňských dětí do
zmíněné školy. Celá akce bude
dokončena do konce prázdnin.

První práce byly zahájeny
i v areálu MŠ na Zručské ces-
tě na Bílé Hoře, kde vznikne do
konce září nové dětské hřiště.

Z dodatečně zařazených in-

vestičních akcí bude v letošním
roce ještě realizováno sportov-
ní hřiště v areálu 7. MŠ v Kra-
lovické ul. a v neposlední řadě
i oprava všech chodníků v are-
álu 87. MŠ v Komenského ul.

O postupném dokončování
všech plánovaných investič-
ních záměrů vás budeme prů-
běžně informovat s tím, že se
s vašimi případnými dotazy či
náměty, týkajícími se dané pro-
blematiky, můžete obrátit na
investiční odbor ÚMO Plzeň 1,
tel. 378036050, e-mail: bre-
cik@plzen.eu.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

ÚMO Plzeň 1
Kontejnerové stání v Sokolovské ulici. Chodník na Gerské ulici.

době se již náves začala za-
plňovat návštěvníky. Ve
20 hodin tradičně přiletěl
houf boleveckých čaroděj-
nic, které rozdávaly dětem
sladké dobroty a vyzvaly ná-
vštěvníky k tanci. Kolem
deváté hodiny celá ulice
u hasičárny tančila. Nálada
všech byla skvělá, Holešov-
ská trojka hrála k naprosté

spokojenosti starších i mlad-
ších účastníků a pro velký
zájem byla akce prodloužena
do jedné hodiny po půlnoci.
Májky se zúčastnilo rekord-
ních 700 návštěvníků. Věří-
me, že se všem velice líbila
a že přijdou opět v příštím
roce na Boleveckou náves.

Jaroslav Čechura
Starosta SBR

do Ledec, byl přepaden a zabit
v 17. století ledecký sedlák lou-
pežníky. Na pamě	 této událos-
ti zde byl osazen kříž s obráz-
kem Panny Marie, který byl ně-
kolikrát obnovován, naposledy
již zemřelým rodákem Jiřím
Kavinou asi před třiceti lety.
Borovice, na které kříž s obráz-
kem naposledy visel, padl stá-
řím, a proto jsme se rozhodli
pro jeho obnovu. S místním
hajným panem Chyškou byl
dohodnut strom – krásná stale-
tá borovice, která se nachází

v těsné blízkosti původního pa-
mátného místa události. Dne
21. března letošního roku byl za
přítomnosti výboru Bolevec-
kých rodáků a hostů kříž s ob-
rázkem nově osazen. Až bude-
te procházet nádherným údolím
Petrovky, tak nad informační
tabulí č. 4 Sigmondovy stezky,
cca 150 metrů do kopce, je
mohutná borovice, na které se
nový kříž s obrázkem Panny
Marie nachází.

Jaroslav Čechura
Starosta SBR



Přij�te si pohovořit se zastupiteli MO Plzeň 1
Zastupitelé za ČSSD MO Plzeň 1 zvou všechny občany na pravidelná setkání

nad všemi všedními otázkami života v městském obvodě.

Setkání se konají:
ve středu 10. 9. 2008

a ve středu 8. 10. 2008
vždy od 17.30 hod. v restauraci U Řezníka,

Sokolovská 79 (Pod Foniatrií)
Mgr. Miroslav Brabec, předseda Kontrolního výboru, předseda poslaneckého klubu ČSSD

Ing. Antonín Diviš, člen Finančního výboru a investiční komise
Vítězslav Klíma, předseda Komise bezpečnosti a člen komise pro zadávání veřejných zakázek

se zastupiteli ČSSDIng. Antonín Diviš
Mgr. Miroslav Brabec

Vítězslav Klíma

HOVORY
Poslední etapa výměny
občanských průkazů

Dokážete odhadnout, zda
by byl ze Slunce vidět Jupi-
ter? Jaký měsíc naší sluneční
soustavy je větší než planeta
Merkur?

Techmania science center
Vás opět zve na procházku slu-
neční soustavou. Přij�te si ově-
řit své znalosti z astronomie!

Rozměr sluneční soustavy je
pro realizaci v muzeu či v ja-
kýchkoli uzavřených prosto-

V letošním roce probíhá po-
slední etapa výměny občan-
ských průkazů bez strojově či-
telných údajů za občanské prů-
kazy se strojově čitelnými údaji
(strojově čitelnými údaji jsou
dva řádky písmen, číslic a zna-
ků na spodním okraji přední stra-
ny občanského průkazu). Povin-
nost provést výměnu mají obča-
né, kteří vlastní občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů vy-
daný do konce roku 2003. Žá-
dost o vydání nového občanské-
ho průkazu by měli podat nej-
později do 30. 11. 2008, nebo	
platnost jejich dosavadního ob-
čanského průkazu končí nej-
později dnem 31. 12. 2008. Tato
výměna nepodléhá správnímu
poplatku. Žádost mohou obča-
né podat na oddělení správních
činností Magistrátu města Plz-

ně, nám. Republiky 16, v úřed-
ní dny: pondělí a středa od 8.00
do 18.00 hod., úterý a čtvrtek
od 8.00 do 12.00 hodin. Mohou
také využít službu objednání
přes internet na adrese:
www.uradbezcekani.cz., aby se
tak vyhnuli případným delším
dobám čekání.

Povinnost vyměnit občanský
průkaz se netýká občanů naro-
zených před 1. 1. 1936, kteří
vlastní občanský průkaz, ve
kterém mají vyznačenou dobu
platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez
omezení“. Tyto průkazy zůstá-
vají nadále platné. Stejně tak
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji platí po dobu
v nich uvedenou.

Ivana Vítová,
ved. odd. správních činností

Nejvzdálenější planeta sluneční soustavy opět na Lochotíně
rách naprosto nevhodný. Vzá-
jemné poměry vzdálenosti
a velikosti planet jsou tak ne-
porovnatelné, že v jednom mě-
řítku se vzdálenostmi vychází
rozměr planet opravdu titěrný.
Pokud bychom se chtěli vejít
do jedné místnosti, rozměry
malých planet by vycházely
menší než zrnka prachu. Proto
se Techmania science center
rozhodla umístit model přímo

do ulic města Plzně. Spatřit jej
můžete od 9. června do 31. srp-
na 2008.

Model je v měřítku 1: 1 000
000 000 nejen pro vzdálenos-
ti, ale i pro velikosti, což zna-
mená, že 1 metr představuje
1 milion kilometrů. Např.
Slunce a Neptun jsou od sebe
v modelu vzdálené 4,5 kilome-
tru. Obdivovat nejvzdálenější
planetu sluneční soustavy mů-

žete na Lochotíně, a to na ko-
nečné tramvaje č. 1.

Jednotlivé exponáty mají
tvar disku o průměru 1, 4 me-
tru, což odpovídá velikosti
Slunce v daném měřítku. Na
každém disku je navíc 3D
model reprezentující danou
planetu, a tak každý návštěv-
ník na první pohled vidí rozdíl
mezi velikostí planety a Slun-
ce. Průměr planety Merkur

v modelu je oproti Slunci
v modelu „velký“ pouze 4,5
milimetrů. Jednotlivé disky ba-
revně korespondují s reálnou
barvou planety.

Exponát Slunce bude umís-
těn před Západočeským muze-
em a okolo něj v příslušné
vzdálenosti bude soustředěno
osm planet (viz tabulka).

Pro učitele základních
a středních škol Techmania
science center připravila spe-
ciální materiály s informace-
mi, které jsou umístěny na jed-
notlivých stanovištích, a také
náměty, jak je možné využít
Pou	 k planetám ve školní
výuce.

Tento projekt byl již realizo-
ván v říjnu 2007 a pro velký
zájem veřejnosti se Techmania
science center rozhodla pro
opakování akce. Projekt byl
finančně podpořen z grantu
města Plzně – univerzitní měs-
to. Záštitu nad projektem pře-

vzala radní pro oblast školství
a sportu Petra Fischerová. Pr-
votní myšlenka vytvoření
zmenšeného modelu sluneční
soustavy vzešla od tzv. tvůrčí
skupiny, což je neformální sku-
pina studentů a zaměstnanců
ZČU v Plzni ve složení: Zde-
něk Kalvoda, Rostislav
Medlín, Pavla Mertlíková, Ol-
dřiška Štemberová, Lucie Vi-
dunová a Jakub Vondrák. Do-
hled nad obsahovou stránkou
zajistila Hvězdárna a planetá-
rium Plzeň, odborným garan-
tem projektu se stal Lumír
Honzík. Design všech exponá-
tů a doprovodných materiálů
vytvořili Eva Hudečková, Petr
Janda a Jan Dienstbier z Ústa-
vu umění a designu ZČU
v Plzni.

Pro zamyšlení: Pokud se člo-
věk pohybuje průměrnou rych-
lostí chůze 4 km/hod., jakou
rychlostí cestuje v plzeňském
vesmírném modelu?

Objekt Vzdálenost od Průměr pla-   Umístění
Slunce v m net v mm     exponátu

1. Slunce --- 1 385 Kopeckého sady
2. Merkur 46.0 až 69.8 4.9 Anglické nábřeží
3. Venuše 107.5 až 108.9 12.1 Kopeckého sady
4. Země 147.1 až 152.1 12.8 Kopeckého sady
5. Mars 206.6 až 249.2 6.8 Křižíkovy sady
6. Jupiter 740.7 až 816.1 143.0 Mikulášské náměstí
7. Saturn 1349 až 1504 120.5 Edvarda Beneše
8. Uran 2736 až 3006 51.1 Masarykova ulice
9. Neptun 4460 až 4537 49.5 Plaská ulice

Mgr. Monika Kovandová
Techmania science center



Zúčastněte se s dětmi
Prázdninové štafety!

Prázdninová zoologická
a botanická zahrada patří tra-
dičně především návštěvní-
kům, kteří si vybrali Plzeň a Pl-
zeňský kraj jako místo pro svo-
ji dovolenou. Lidé z různých
koutů republiky mohou samo-
zřejmě srovnávat s dalšími zoo.
Ve většině případů jsou slyšet
slova chvály. Na plzeňské zoo
se jim líbí především, „že je tak
akorát“ – jednotlivé expozice
a pavilony se dají pohodlně
obejít i s menšími dětmi. Ti
zvláště všímaví oceňuji i cel-
kový ráz zahrady – propojení
zoologických a botanických
expozicí v jeden celek. Zážit-
kem je návštěva dobového stat-
ku Lüftnerka se zemědělským
skanzenem a celkový dojem
umocňuje shlédnutí DinoParku
s 3D kinem.

Skutečnost, že o prázdninách
patří zoologická a botanická
zahrada především návštěvní-
kům ze vzdálenějších míst, se

projevila i v dramaturgii víken-
dových doprovodných progra-
mů. Končí v poslední den škol-
ního roku a začínají v závěru
srpna. Jsou totiž určeny přede-
vším stálým návštěvníkům za-
hrady a mají být určitým zpes-
třením nabídky v průběhu
roku, či příspěvkem k ekolo-
gické osvětě.

Poslední akcí tohoto polole-
tí je loučení se školním rokem
– celodenní program 28. červ-
na s klaunem a řadou soutěží
o sladké i další ceny. Obdobný
ráz bude mít i loučení s prázd-
ninami v sobotu 30. srpna.

Červenec si řada rodičů
z Plzně a blízkého okolí již šes-
tým rokem spojuje s příměst-
ským táborem Deset dnů s ka-
marády ze zoo. Každoročně se
zvyšující zájem si letos vyžá-
dal pořádání dvou běhů. Usku-
tečnit se mohou především
díky pochopení a vstřícnosti
vedení 1. ZŠ v Západní ul. Sem
se totiž konání tábora přesou-
vá. Na jeho programu – tj, po-

Prázdniny v zoologické a botanické zahradě

znávání zoologické a botanic-
ké zahrady a přírody vůbec –
se však nic nemění. Pouze ško-
la mu poskytne lepší technic-
ké zázemí a bude jistější a spo-
lehlivější základnou v případě
deštivého počasí.

Celotáborová hra bude mít
letos dokonce dvě témata: děti
se alespoň na pár dnů zapojí do
celoevropské kampaně za zá-
chranu obojživelníků a součas-
ně se přenesou o několik dese-
tiletí zpět, aby si učinily ales-
poň základní představu
o životě našich předků zhruba
před sto a více lety. Hlavním
programovým garantem je ob-
čanské sdružení přátel zoolo-
gické a botanické zahrady
IRIS.

Jako opakovaně nejnavště-
vovanější turistický cíl v Pl-
zeňském kraji se zoologická
a botanická zahrada již šestým
rokem snaží o popularizaci
i dalších pozoruhodností a za-
jímavostí v regionu. Zprvu jí
bylo partnerem Město Plzeň,

od roku 2006 se Prázdninová
štafeta rozlétla ve spolupráci
s Plzeňským krajem po celých
západních Čechách. Projekt je
určen pro děti a mládež do 18
let. Účast v ní je velice jedno-
duchá: Zájemce o putování po
zámcích, hradech, muzeích,
přírodních výjimečnostech
a dalších významných turistic-
kých cílech si vyzvedne v in-
formačním centru nebo při za-
koupení vstupenky účastnický
list, který zaplňuje důkazy
o návštěvě alespoň 12 ze 46
štafetových zastávek. Jejich
výběr je libovolný. Pro vyloso-
vané malé poutníky jsou při-
praveny zajímavé ceny od za-
hraničního rodinného zájezdu,
triček s emblémem štafety
a jménem výherce až po exkur-
zi do Českého rozhlasu Plzeň
či den se zámeckým pánem.
Drobné ceny však čekají na
všechny úspěšné účastníky to-

hoto letního putování po Plzeň-
ském kraji (více na
www.turisturaj.cz). Vyrazit na
prázdninovou štafetu můžete
již v sobotu 28. června a zapl-
něný účastnický list je třeba
mít nejpozději do 31. srpna. Na
poutníka, který obrazí nejvíce
štafetových zastávek, čeká po-
hled na část Plzeňského kraje
z nebeských výšin.

Při zachování nabídky turis-
tických skvostů Plzeňského
kraje se mezi cíli zvýšil počet
přírodních, technických a kra-
jinotvorných zajímavostí. Je
mezi nimi i kolomazná pec
ukrytá v lesích u plzeňských
rybníků. Mezi devíti cíly na-
cházejícími se na území Plzně
je tak plná třetina na území
prvního plzeňského obvodu
(Zoologická a botanická zahra-
da města Plzně, DinoPark a ko-
lomazná pec).

Čtenářům Plzeňské jedničky

doporučujeme: Přivítáte-li
o prázdninám příbuzné či přá-
tele, rozhodně jim neopomeň-
te nabídnout návštěvu zoolo-
gické a botanické zahrady. Je
přece součástí a chloubou va-
šeho domovského městského
obvodu. Vám osobně pak ná-
vštěvu doporučujeme napláno-
vat na září. Měla by být již
zpřístupněna Česká řeka – uni-
kátní akvarijní expozice i s jed-
ním průchozím akváriem – pod
statkem Lüftnerka. A konat se
budou dvě vlajkové akce ví-
kendového programu v zahra-
dě: 13. až 14. září to bude fes-
tival dobových řemesel k užit-
ku i potěše a za týden budou
mít na Lüftnerce v rámci
III. ročníku oblastní výstavy ji-
řinek dostaveníčko ty nejkrás-
nější květinové královny babí-
ho léta.

Ing. František Hykeš
Foto Jaroslav Vogeltanz

Dominantním víkendovým programem pozdního léta je v zoologické a botanické zahradě festival lidových
řemesel k užitku i potěše.

K programu prázdninového tábora Deset dní s kamarády ze ZOO patří i krmení vybraných zvířat borůvka-
mi. Nejdříve je musí děti samozřejmě nasbírat; ti, kteří byli nejpilnější, mají výsadu dobrotu za účasti médií
medvědům nebo opicím předložit.

V prosinci 2006 zahájila Ka-
tedra celoživotního vzdělávání
Vysoké školy v Plzni, o. p. s.,
vzdělávací aktivity zaměřené
nejen na odbornou zdravotnic-
kou veřejnost, ale zaměřila
svoje aktivity směrem k laické
veřejnosti ve spolupráci s ob-
vodem ÚMO 1. Nabídka vzdě-
lávacích kurzů byla projedná-
na s vedením obvodu a postup-
ně upravována a rozvíjena
podle potřeby a zájmu občanů
obvodu.

Odborné programy zaměře-
né na zdokonalování znalostí
v péči o své fyzické zdraví
Škola zad a První pomoc
pro laiky byly velmi úspěš-
né a zájem o jejich rozšíření
projevili i občané s tělesným
postižením. Představiteli
Města Plzně a ÚMO 1 byl
schválen příspěvek pro Sdru-
žení svazu tělesně postiže-
ných a tak se mohla uskuteč-
nit rekonstrukce bezbariéro-
vého vstupu do školy.
Umožnili jsme přístup vozíč-
kářům a připravili jsme lekce

Jak se vyvíjí vzdělávání pro laickou veřejnost na Vysoké
škole v Plzni, o. p. s., v roce 2008?

zaměřené na relaxaci a dušev-
ní hygienu pro občany s těles-
ným postižením.

První pomoc pro laickou
veřejnost v rozsahu 10 vyuču-
jících hodin proběhla v roce
2007 ve třech termínech a plá-
nujeme další pokračování ve
druhém pololetí roku 2008.
Znalosti zvládání laické první
pomoci v situacích, které ne-
jsou běžné a je potřeba pomoc
poskytnout v jakékoliv situaci;
na výletech, při sportu, na do-
volené i na pracovišti, mohou
přispět nejen postiženému, ale
také zmírní stres poskytovate-
li, když tuto pomoc zvládne.
Někteří z absolventů našich
kurzů potvrdili, že byli motivo-
váni k účasti na kurzu právě
takovou situací, kdy byli posta-
veni před nelehký úkol poskyt-
nout první pomoc a jejich zna-
losti nebyly dostatečné. Pro-
školení v první pomoci jsme
zařadili i do programu vzdělá-
vání seniorů, účastníků Univer-
zity 3 věku. Spektrum proško-
lených absolventů je velmi roz-

manité a z jejich vyjádření
jsme se přesvědčili, že je po-
třebné pro všechny věkové
kategorie.

Naším cílem je i nadále na-
bízet proškolení na vysoké
odborné úrovni s využitím
zdravotnických pomůcek, kte-
ré slouží na škole k výuce
zdravotnických záchranářů,
všeobecných sester a dalších
zdravotnických profesionálů.
Nabídka školení v laické prv-
ní pomoci je otevřená pro za-
městnance podniků, školských
zařízení i veřejnost. Máte-li
zájem o školení, můžete se
přihlásit na sekretariátu kated-
ry. I vy můžete zachránit lid-
ský život.

Další vzdělávání je zamě-
ře né na prevenci potíží, které
trápí většinu dospělé populace.
Škola zad v rozsahu 30 vyu-
čujících hodin proběhla již po
třetí pod vedením odborné lek-
torky Marty Trázníkové. Ško-
la zad je výchovný program,
který učí optimalizaci pohybu
v nejrůznějších zátěžových si-
tuacích tak, aby se zabránilo
vzniku bolest zad. Naučené
metody mohou trvale od těch-
to potíží pomoci a jsou převáž-
ně plně v rukou samotných po-
stižených. Účastníci našeho
posledního kurzu ocenili nejen
organizační zajištění, odbornou
úroveň kurzu a přínos pro udr-
žení vlastního zdraví, ale hlav-
ně bezbariérový přístup do ško-
ly. Skupina totiž byla složená
z občanů s různým stupněm
tělesného postižení nebo jejich

pečovatelů, kteří potřebují udr-
žet vlastní fyzické zdraví, aby
mohli pečovat o své blízké.
Odborný teoretický program
byl přijímán se zájmem, v ho-
dinách probíhala živá diskuse
a praktickou část zvládali
všichni alespoň částečně
v rámci vlastních možností.
Všichni účastníci se naučili
řadu užitečných cviků a pohy-
bů a velmi ocenili přístup lek-
torky v průběhu kurzu

Katedra od začátku roku po-
řádala mnoho dalších kurzů
a školení, zaměřených na spe-
cifickou skupinu lidí pracující
ve zdravotnictví. Akce Speci-
ální práce s pacientem, Právo
ve zdravotnictví a Psychohygi-
ena rovněž ukázaly dobré vý-
sledky v hodnocení.

Kromě akcí specializujících
se na zdravotnické obory pořá-
dala katedra i akce určené pro
administrativní pracovníky
a zaměstnance státní správy.
Akce byly zaměřeny na komu-
nikaci, archivaci dokumentů a
zvládání zátěžových situací, se

kterými se tito pracovníci se-
tkávají během svého pracovní-
ho procesu.

Všechny kurzy proběhly
v příjemné atmosféře, účastní-
ci obdrželi výukové materiály
a potvrzení o účasti.

V celoživotním vzdělávání
pro veřejnost budeme po-
kra čovat ve spolupráci s
ÚMO 1 a budeme nabízet akce
pro veřejnost za velmi přijatel-
ných finančních podmínek.
Máte-li zájem o některé z výše

uvedených témat, hlaste se na
níže uvedené adrese. Máte-li
jiné požadavky, sdělte nám je.
Vaše přání je pro nás výzvou.
Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
Katedra celoživotního
vzdělávání
Komenského 42
Vedoucí katedry:
Bc. Nina Müllerová
Sekretariát:
Bc. Lenka Golláňová
Tel.: 377 534 450
e-mail: Mullerova@vsplzen.cz



Vážení čtenáři,
dnešní poradna bude věnována právě

tématu, které se každoročně opakuje.
Letošní kolo rozúčtování nákladů na
teplo a teplou vodu máme sice už za
sebou, ale právě proto odpovídáme tou-
to cestou na vaše nejčastější dotazy.

Záleží nám totiž na tom, aby název naší
společnosti, Plzeňské služby, skutečně
splňoval to, co vás jako první napadne při
jeho vyslovení, tedy – služby v Plzni, služ-
by poskytované Plzeňanům. A ke službám
jistě patří i bezproblémová komunikace,
odpovědi na vaše otázky. Předpisy o rozú-
čtování nákladů na teplo a teplou vodu
jsou totiž mimořádně složité a tak je po-
chopitelné, že zdaleka ne každý se v nich
orientuje.

Obracejte se na nás se svými dotazy,
vždy si najdeme čas vám odpovědět.
A pokud by se stalo, že prostor v Jednič-
ce nebude svým rozsahem stačit, odpo-
víme vám jinou cestou. Své dotazy zasí-
lejte na adresu: Plzeňské služby a. s.,
E. Beneše 23, 301 00 Plzeň nebo na e-mail:
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz. Svůj
dotaz označte heslem – PORADNA.

Na vaše dotazy se těší Iveta Rejšková,
obchodní manažer, Plzeňské služby.

Iveta Rejšková

TEPLO
Chtěl bych se zeptat, zda je ve výpo-

čtu za teplo zahrnuta poloha pokoje,
velikost radiátoru, počet žeber?

Ve výpočtu rozúčtování nákladů na vy-
tápění je zahrnut výkon otopného tělesa
(dále jen OT), který je dán jeho velikostí,
tedy i počtem jednotlivých „žeber“. Umís-

Provozovna správy nemovitostí:  
Sousedská 5, 312 00  
Plzeň - Doubravka
tel. a fax: 377 263 650
mobil: 605 88 66 88
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tění indikátoru topných nákladů na OT je
určeno normou EN-ČSN 835 nebo 834
podle toho zda se jedná o indikátor na
principu odparu či elektronický. K umístě-
ní pokoje – vytápěného prostoru v domě
při vlastním rozúčtování je přihlédnuto,
pokud rozúčtovatelská firma respektuje
ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb.

UMÍSTĚNÍ POMĚROVÝCH MĚŘI-
DEL NA RADIÁTOR

Ve kterém místě na radiátoru má být
přesně umístěno digitální poměrové
měřidlo?

Umístění indikátorů topných nákladů
specifikuje v ČR přijatá evropská technic-
ká norma č. EN ČSN 834. Indikátory se
standardně umis�ují do 3 výšky topného
tělesa.

VÝPOČET ÚHRADY ZA TOPENÍ
Která vyhláška je v současnosti plat-

ná pro výpočet spotřeby tepla a TUV?
Jediným platným předpisem pro rozúčto-

vání nákladů na vytápění a na dodávku
teplé vody je vyhláška č. 372/2001Sb.

POROVNÁNÍ INDIKÁTORŮ
Jaký je rozdíl mezi elektronickým in-

dikátorem a indikátorem založeným na
principu odparu?

Oba dva typy registrují teplotu otopného
tělesa v čase (udávají časový integrál tep-
loty). Na základě odečtu registrovaných
hodnot se v obou případech stejným způ-
sobem určuje podíl uživatele bytu na spo-
třební složce nákladů na vytápění. Rozdíl
mezi oběma indikátory je v technickém
způsobu registrace a integrace teploty:

– „Odparka“ využívá toho, že rychlost od-
pařování měrné kapaliny z kalibrované
ampulky závisí na teplotě kapaliny. Am-
pulka je v dobrém tepelném kontaktu s po-
vrchem otopného tělesa a proto se ohří-
vá i chladne současně s otopným tělesem.
Čím vyšší je teplota otopného tělesa, tím
rychleji se kapalina z ampulky odpařuje,
čím déle trvá tepelná expozice, tím více
kapaliny se odpaří. Tento jednoduchý fy-
zikální princip nepotřebuje žádný pomoc-
ný zdroj energie, ale ampulka s kapalinou
se musí každým rokem vyměnit za novou.

– Elektronické indikátory registrují teplotu
pomocí polovodičového teplotního čidla
a integraci teploty provádí standardními
elektronickými obvody.

Hlavní přednosti jsou následující:
1. Na displeji počitadla průběžně nabí-

hající hodnota registrace teploty se v na-
stavený den a hodinu (např. 31.12. ve
24hod.) automaticky zaznamená do vnitřní
paměti přístroje jako spotřeba uplynulého
období. Technik může přijít prakticky kdy-
koli po tomto datu a odečíst hodnotu do-
saženou v nastavený den. U indikátorů
Telmetric Plus lze z paměti odečíst i mě-
síční stavy počitadla 14 měsíců zpět.

2. Indikace se automaticky vypíná v době
mimo provoz otopného tělesa v závislosti
na teplotě tělesa. Tím se eliminuje načí-
tání teplot v letním období, které se u od-
pařovacích indikátorů řeší přeplňováním
o tzv. „studený odpar“.

3. Odečítání čísel na displeji přístroje je
jednodušší a přesnější, než odečítání od-
pařených dílků na stupnici u odpařovacích
indikátorů.



Olympiáda MŠ o pohár starosty MO Plzeň 1

Dětský den v Iceparku

Pohár starosty MO Plzeň 1 získala 90. MŠ.
Foto vlevo: radost vítězů olympijských her.
Foto uprostřed nahoře: jedna z disciplín.
Foto uprostřed dole: místostarosta Jan Husák vyhlašuje výsledky.

Karaoke s Petrem Berkou. Vylézt na vrchol nafouknuté coly není žádná legrace.Při akci v Iceparku bylo veselo.

Závody na bruslích. Soutěže při dětském dni.

Výtvarná soutěž.

Základní školy z MO Plzeň 1 na prohlídce
u profesionálních hasičů Plzeňského kraje

Den u hasičů na Bílé Hoře



Otevírám Kroniku naší 90. MŠ
v Západní ulici a zamýšlím se,
jak ten uplynulý školní rok shr-
nout na pár stránek.

Končila jsem loňským prázd-
ninovým provozem, kdy naše
školka otevřela náruč všem dě-
tem z plzeňského 1. obvodu, pro
které jejich zaměstnaní rodiče
neměli příjemnější variantu.
Všichni jsme se tehdy snažili,
aby jim u nás bylo co nejlépe, k

čemuž jsme kromě jiného vyu-
žívali naši překrásnou zahradu.

 Od září se děti vrátily do svých
školek, u nás jsme přivítali „ma-
záky“, kteří nás opustili v červnu
a nyní se těšili na své paní učitel-
ky a děti, aby jim vyprávěli o
svých prázdninových zážitcích.
Také jsme uvítali „nováčky“. Ně-
které s úsměvem, jiné se slzička-
mi, které jim během září postup-
ně osychaly, až se ztratily úplně.

Rok se rozběhl a kromě každo-
denních hrátek přinesl i dny výji-
mečné. Chodilo se na plavání, do
Solné jeskyně, na pohybové cviče-
ní Želva, do tělocvičny 1. ZŠ. Děti
měly možnost zvolit si kroužek,
kde realizovaly své zájmy – tanec,
výtvarné činnosti, zpěv, hru na flét-
nu, hasičské dovednosti, vyšívání,
tenis, předškolní děti i angličtinu.

Na podzim jsme se sešli na za-
hradě s rodiči a společně se s ní

Městská policie ve spoluprá-
ci s Úřadem městského obvo-
du Plzeň 1, Rádiem Kiss Pro-
ton, Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje
a Vysokou školou Dr. Ilony
Mauritiové, Plzeň připravila na
středu 11. června pro žáky II.

stupně základních škol preven-
tivně výchovnou a sportovní
akci pod názvem ,,Branný
den“. Samotná soutěž probíha-
la v areálu střelnice Plzeň –
Košutka a v přilehlém lesním
terénu v katastru Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1. Počasí

si s aktéry závodu pohrálo.
Poslední z řady dvaceti startu-
jících družstev vybíhalo na tra�
za deště. Na všechny účastní-
ky čekaly nelehké úkoly. Střel-
ba ze vzduchové pistole, lano-
vá dráha, hod granátem na cíl
a především běh na tra� dlou-

hou 3 km. Den dětem zpestřili
strážníci ukázkami profesní
sebeobrany a ukázkou práce

Branný den

Rok se s rokem sešel a my
jsme mohli navázat na krásné
přátelství, které vzniklo mezi
dětmi, učitelkami a rodiči
z 90. MŠ – křes�anské třídy
a církevní MŠ St. Johannes
v německém Neumarktu.

V loňském roce navštívili
naši školku němečtí přátelé,
rodiče a pracovníci MŠ v čele
s ředitelkou – řádovou sest-
rou G. Reichold. Tenkrát ješ-
tě bez dětí.

Od té doby se ale mnohé

před zimou rozloučili při „Za-
mykání zahrady“.

Pak už jsme se pilně připravo-
vali na Vánoce: zadělávali jsme
s dětmi těsto na perníčky a spo-
lečně je vykrajovali, paní kuchař-
ky nám je potom upekly.

Po mikulášské nadílce, na kte-
ré nechyběl ani pravý čert s an-
dělem a Mikulášem, jsme uspo-
řádali poprvé Vánoční pracovní
dílnu. Rodiče s dětmi odpoled-
ne procházeli celou školkou a v
každé třídě měli možnost společ-
ně si vyrobit něco s vánoční te-
matikou – ozdobit si vlastnoruč-
ně zhotovené perníčky, vyrobit
PF nebo drobný dáreček.

Pěvecké sbory Hvězdičky
a Hašlerky uspořádaly ve škol-
ce pro děti Vánoční koncert, ná-
sledovala vánoční nadílka. Ježí-
šek byl ve školce štědrý, tak děti
s údivem prohlížely nové hrač-
ky, stavebnice, knížky a jiná pře-
kvapení, která ráno pod rozsví-
ceným stromečkem našly.

Po Novém roce prožívaly své
„období těšení“ obzvláště děti
v předškolních třídách. Blížil se zá-
pis do školy, tak jsme společně vy-
robili drobné dárečky a navštívili
své kamarády v 1. třídách 1. ZŠ,
kam drtivá většina našich před-
školáků po prázdninách odchází.
Naše děti během ukázkové hodi-
ny zvědavě sledovaly, co se jejich
lonští „spoluškolkovníci“ za půl
roku ve škole naučili.

K dalším zimním aktivitám
patřily vzdělávací programy
v plzeňské ZOO, jejichž téma si
jednotlivé třídy vybíraly podle
svého zájmu.

Proběhla návštěva s besedou
s panem Vobrubou ze ZOO, na
které děti vzhledem k jejich
věku asi nejvíce zaujal živý had.
Ti odvážnější se mohli přesvěd-
čit, že had není vůbec slizký, jak
se o něm povídá.

O týden později nás navštívil pan
Makoň ze Záchranné stanice živo-
čichů na Doubravce se zajímavým
vyprávěním, obrázky a hudbou, při
které si děti zacvičily.

A byl tu konec února a s ním
maškarní bál, který si všechny
třídy náležitě užily.

Po jarních prázdninách pro-
běhly Velikonoční slavnosti ve
všech třídách, na které nám paní
kuchařky napekly piškotové be-
ránky a perníčky.

Během celého roku děti příleži-
tostně zhlédly několik divadelních
představení. Některé soubory při-
jely zahrát k nám do MŠ, na někte-
ré jsme cestovali tramvají do Po-
lanovy síně. Některé třídy zhlédly
i filmové pohádky v Měš�anské be-
sedě v rámci festivalu Finále 2008.

Od začátku dubna naše školka
zahájila rozsáhlou rekonstrukci.
Ještě několik týdnů jsme směli
zůstat pod vlastní střechou 2 pa-
vilonů (ten třetí byl předán stav-
bařům), což se nám podařilo jen

díky pochopení a ochotě rodičů,
z nichž někteří podle svých mož-
ností docházku dětí do MŠ výraz-
ně omezili, nebo pro letošní škol-
ní rok ukončili. Za jejich spolu-
práci jim všem moc děkujeme.

Pak už zbývalo jen vyrobit malé
dárečky pro maminky k jejich
květnovému svátku a postupně
jsme se začali balit.

Stavba postupovala, a tak nám
nezbývalo než naposledy zamá-
vat školce ve starém kabátě a
přijmout azyl, který nám ochot-
ně poskytla 1. ZŠ v naší ulici.
Děti neměly problémy
s adaptací na nové mírně „bojo-
vější“ podmínky a my všichni
ostatní chápeme, že jde o nutný
krok, abychom se v září mohli
vrátit do krásnější školky. Až
půjdete na podzim kolem, všim-
něte si, jak to naší školce sluší!

Čeká nás ještě červnová akce s
Policií ČR na dopravním hřišti 1.
ZŠ, školní výlet do Pohádkového
domu v Pičíně, kde děti kromě ji-
ného uvidí výstavu strašidel, osla-
va MDD, rozloučení s předškoláky,
kteří jdou do školy na slavnosti v
aule 1. ZŠ a pak už popřejeme všem
dětem hezké prázdniny a společně
se s většinou z nich sejdeme zase
v září... a vše vypukne znova...

Nadepisuji v Kronice školní
rok 2007 – 2008 a vidím, že
i letos budu mít o čem psát…...

Alexandra Mašková
– učitelka 90. MŠ

Co napsat do Kroniky 90. mateřské školky

změnilo, cesty přes hranice se
ještě zjednodušily a my jsme
letos mohli návštěvu oplatit,
a to i s dětmi a rodiči. Díky do-
taci magistrátu města Plzně
poskytnuté v rámci projektu
„Přátelství bez hranic“ byl jed-
nodenní výlet uskutečněn
25. 4. 2008. A je skutečně na
co vzpomínat.

Hned po příjezdu a uvítání
ve školce, kde nám německé
děti předvedly roztomilý pro-
gram, jsme byli uvítáni na rad-

nici s nečekanou noblesou
a fotografováním do místního
tisku. Oficiálního uvítání
a představení města se ujal sám
pan starosta P. Winner a za
českou stranu promluvili s dě-
kovným slovem generální vi-
kář biskupa P. RNDr. Falke-
nauer a školní inspektorka paní
Mgr. Krýslová, která s námi
celou akci absolvovala. Po
krátkém občerstvení jsme byli
provedeni radnicí s výhledem
na město.

Poté jsme prošli historické
jádro Neumarktu s velmi trpě-
livou průvodkyní, která přiblí-
žila zajímavosti města zejmé-
na dětem hravou formou.

Následovala jízda do soukro-
mé Jura ZOO, kde nás čekalo
příjemné prostředí se zvířátky,
průlezkami a možností dobré-
ho oběda. Děti se zde mohly
dosyta vyřádit.

Po dobrém jídle a dostateč-
ném pohybu jsme se opět vra-
celi do MŠ St. Johannes, kde na
nás zatím čekala druhá skupina
dětí, abychom si s nimi společ-
ně zatancovali tanec přátelství.
Naše děti bravurně zazpívaly

Přátelství bez hranic

německy naučený text, vyměni-
li jsme si navzájem dárky a pro-
hlédli celou školku. Byli jsme
pozváni i na vernisáž prodejní
výstavy s úžasnými výtvory
německých dětí. Sestra Rei-
chold ani nestačila odpovídat na
mnohé dotazy nás i našich ro-
dičů, jak nás všechno nesmírně
zajímalo. Škoda, že jsme ne-
mohli zůstat ještě déle, určitě

bychom měli stále o čem poví-
dat. Veškerý program pro nás
perfektně připravila paní
R. Fuchs, dobrá duše a koordi-
nátorka mezi našimi školkami.
Patří jí velký dík.

Pro nás byla tato návštěva
velmi poučná a přínosná. Měli
jsme možnost utužit naše vzta-
hy a děti šanci bourat mezi
sebou hranice, naučit se vzá-

jemně respektovat, ctít rozdíl-
nou kulturu a budovat přátel-
ství na společných základech.
Věříme, že se jim tento ne-
všední zážitek vryje do srdí-
ček a přinese jim do budouc-
na tolerantní a láskyplný po-
hled na svět.

Dagmar Ettlerová
a Ilona Tomanová

učitelky 90. MŠ, Plzeň

Ukázka sebeobrany.

Nácvik poskytnutí první pomoci.

Střelba ze vzduchovky.

Další z disciplín náročného bran-
ného dne.

psovoda. Zástupci Vysoké ško-
ly Dr. Ilony Mauritiové před-
vedli základy I. pomoci. Hasič-
ský záchranný sbor Plzeňské-
ho kraje zase svoji techniku,
vyproš�ování osob z vozidla.
Ceny do soutěže věnované
Úřadem městského obvodu

Plzeň 1 a Městskou policií při-
šel předat vítězným družstvům
starosta zmiňovaného obvodu

p. Jiří Uhlík. Vítězným týmem
se stali žáci 13. Základní ško-
ly z Habrmannovy ulice v Plz-
ni. Pro děti bylo připravené
také občerstvení. Na nedale-
kém ohništi si mohli opéct
vuřty. Všem aktérům závodu se
,,Branný den“ líbil a těší se už
na jeho další ročník.

Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň



Návštěva Anglie
ve dnech 1. – 6. května 2008

Svět pohádek očima dětí

Městská policie pro 91. MŠ,
Jesenická 11

Dárek ke Dni matek

Hasiči SDH Bolevec pro 91. MŠ Plzeň

91. MŠ na festivalu Synagoga zpívá II.

I letos se mohly děti
z 91. MŠ Plzeň zúčastnit za-
jímavého soutěživého dopo-
ledne, které pro ně připravi-
lo SDH Plzeň Bolevec.
Uskutečnilo se dne 20. květ-
na 2008 na výcvikovém are-
álu SDH Bolevec, zvaném
"Na ledárně". Starosta SDH
Bolevec, pan Miloslav Pyt-
lík, mile přivítal děti, před-
stavil se jim a seznámil je
s několika dalšími členy ha-
sičského sboru, kteří pomá-
hali organizovat celou akci.
Byli to: p. Larva Pavel a
Kolařík Jan. Pro děti byly
připraveny pěkné soutěže na

čerstvě posekané louce. Na jed-
notlivých stanovištích si děti
mohly ověřit svou zdatnost. Stří-
kaly na pohyblivý terč, házely na
cíl, lezly po visutém žebříku.
Měly možnost se též obléknout
do hasičské přilby a uniformy
a prohlédnout si vybavení hasič-
ského vozu. Překvapením byla
ukázka likvidace pořáru – haše-
ní zapáleného ohně hasícím pří-
strojem. Zpestřením celé akce
byla také ukázka části sbírky ha-
sičských autíček a figurek, které
vlastní pan Miroslav Pytlík. Děti
i paní učitelky si se zaujetím vy-
slechly komentář k celé sbírce
a prohlédly si vystavené modely

a také sbírku znaků hasičů růz-
ných měst a obcí. Děti měly ra-
dost z drobných dárečků, kte-
ré dostaly za splnění úkolů na
jednotlivých stanovištích. Byly
poučeny, jak se chovat v přípa-
dě pořáru, jak požáru předchá-
zet a z obdržených samolepek
si mohly „přečíst“ telefonní
číslo na hasiče. Chtěla bych
tímto poděkovat SDH Bolevec
za další velice přínosnou, vy-
dařenou akci pro děti, za její
bezchybnou organizaci a pěk-
ně upravené prostředí. Příští
rok rádi přijdeme zase!

Za 91. MŠ Plzeň Renata
Kočandrlová, učitelka MŠ.

Opět po roce zorganizova-
la 91. mateřská škola Plzeň,
Jesenická 11, příspěvková or-
ganizace již 17. ročník vý-
tvarné soutěže mateřských
škol města Plzně „Svět pohá-
dek“. Záměrem této soutěže
je vést děti k tvořivosti, roz-
víjení výtvarné představivosti
a podporování jejich zájmu
o malování od nejútlejšího
věku pod dohledem pedago-
gických pracovnic.

Výtvarné práce dětí na mo-
tivy pohádek Neposlušná kůz-
látka, Šípková Růženka, Čer-
vená Karkulka zaslalo 18 ma-
teřských škol z města Plzně –
2. MŠ, 7. MŠ, 17. MŠ, 21. MŠ,
22. MŠ, 29. MŠ, 31. MŠ,
33. MŠ, 46. MŠ, 49. MŠ,
51. MŠ, 57. MŠ, 61. MŠ,
87. MŠ, 89. MŠ, 90. MŠ,

91. MŠ a Tyršova MŠ + ZŠ,
celkem zasláno 194 prací.

Dětem i pedagogickým
sborům děkujeme za zaslané
obrázky.

Dne 6. května 2008 odborná
komise ve složení Mgr. Ivana
Kryslová – školní inspektorka,
Mgr. Jana Jeremiášová – učitel-
ka ZUŠ Sokolovská ul. a výtvar-
ník Petr Parlásek měla velice slo-
žitý úkol, vybrat z každé kate-
gorie po třech nejlepších
soutěžních prací. Na slavnost-
ním vyhodnocení, které se kona-
lo 22. května v aule 1. ZŠ, pořa-
datelé pozvali rodiče a děti, kte-
ré obdržely diplomy a věcné
ceny. Veškeré výdaje s touto akcí
byly financovány z příspěvku
Nadačního fondu pro podporu
vzdělávacích programů a mimo-
školních aktivit dětí a mládeže.

Po vyhodnocení a předání
cen zhlédli všichni přítomní di-
vadelní představení v podání
umělecké agentury Mgr. Ště-
pánky Kašparové O Popelce.

Na závěr slavnostního odpo-
ledne si všichni společně pro-
hlédli zajímavou výstavku
z výtvarných prací všech dětí,
která je umístěna ve spojovací
chodbě 91. MŠ. Tato výstava
je přístupná pedagogickým
kolektivům a veřejnosti do
13. června 2008, v době od
8.00 – 13.30 hodin.

Děkuji svým kolegyním pí
uč. Ivaně Vlkové, Jindře Nová-
kové a Janě Voglerové za obě-
tavost při přípravě a vzornou
organizaci této akce.

Za pořádající MŠ:
Bc. Marie Hrachovcová,

ředitelka školy

V pátek dne 23. 5. 2008 vy-
stoupil sboreček Berušky
91. MŠ Plzeň, Jesenická 11 se
svým programem v plzeňské
synagoze na dvoudenním fes-
tivalu Synagoga zpívá II., kte-
rý pořádala 1. ZŠ Plzeň.

Pozvání pí uč. Hany Šlégro-
vé jsme rádi přijali, oslovila
nás náhodně na soutěži Minis-
křivánek 2008. Přestože jsme
do fetivalu byli zařazeni na
poslední chvíli a na přípravu
programu jsme měli zhruba
týden čistého času, zpívání
v synagoze jsme si přece ne-
mohli nechat ujít.

Jakožto nejmladší sboreček
jsme v pátečním programu za-
zpívali jako první a pak jsme
se zaposlouchali do vystoupe-
ní starších dětí.

Velice nás překvapila úro-
veň zpěvu jednotlivých sbo-
rečků. Obdivovali jsme zají-
mavé aranžmá písní a čistý
zpěv dětí ze sborečků Hašler-
ky a Lentilky (1. ZŠ Plzeň),
Ještěrky (ZUŠ Rokycany),
Svítání (starší přípravný sbor
Praha) a pobrukovali jsme si
pohádkové melodie se sborem
Sněženky a Machři (Masary-
kova ZŠ Klatovy). Na závěr si
děti s radostí zazpívaly se vše-
mi sborečky pod zkušeným
vedením paní učitelky, sbor-
mistryně sborečků Hašlerky
a Lentilky a zároveń moderá-
torky celé akce Hany Šlégrové
píseň Černé oči, jděte spát, ve
které si mohl každý zaimpro-
vizovat podle libosti. Děti měly
radost z milého dárečku – ply-

šáčka pro sboreček, i z bonbón-
ků – smlsly si na hašlerkách
a lentilkách.

Tímto bychom chtěly moc
poděkovat všem sborečkům za
krásný hudební zážitek a paní
učitelce Haně Šlégrové za
milé pozvání, vstřícnost a peč-
livou organizaci festivalu.
Chvályhodné je, že celá akce
splnila i charitativní účel –
výtěžek z dobrovolného
vstupného byl využit na po-
moc dvěma dívkám z Indie
(tzv. adopce na dálku).

Jsme rádi, že jsme se mohli
festivalu Synagoga zpívá II.
zúčastnit a snad jsme svým
zpěvem také někoho potěšili.

Za 91. MŠ Plzeň Renata
Kočandrlová a Ivana Vlková,

vedoucí sborečku Berušky

Čtrnáct žáků Bolevecké zá-
kladní školy Plzeň se společně
se svými učitelkami Janou Ma-
lečkovou a Ludmilou Křížovou
vydalo na velmi zajímavé a
poučné putování po části Velké
Británie. Velký dík patří orga-
nizátorovi této akce panu Petru
Klikovi z cestovní kanceláře K
TOUR Třemošná, který nás ce-
lou cestu zásoboval historkami
a informacemi o místech, jež
jsme v Anglii navštívili. Proto-
že jsme byli ubytováni v rodi-
nách, všichni si mohli vyzkou-
šet, zdali jsou schopni se do-
mluvit jazykem, který se už pět
let učí. Také ochutnali anglic-
kou kuchyni, zvláště pak typic-
kou snídani – cereálie s mlé-
kem, tousty s máslem a marme-
ládou, pomerančový džus a čaj.
Všechna místa, která jsme na-
vštívili, v nás zanechala hlubo-
ké zážitky (Stratford – rodiště

Shakespeara, Warwick – nej-
krásnější středověký hrad Ang-
lie, Oxford – univerzitní měs-
to, Salisbury – gotická katedrá-
la s nejvyšší věží v Anglii, Bath
– slavné anglické lázně, Stone-
henge – nejznámější prehisto-
rické kultovní místo v Anglii,
Windsor – sídlo anglických pa-
novníků a v neposlední řadě
Londýn se všemi památkami –

pevnost Tower, most Tower
Bridge, katedrála sv. Pavla, Big
Ben a budovy parlamentu, Buc-
kinghamský palác, náměstí Tra-
falgar, Leicester a Picadilly, mu-
zeum voskových figurin
a mnoho dalších). Ještě dlouho
budou všichni vzpomínat na
tento poučný zájezd, při kterém
nám přálo také počasí.

Žákyně 9. D Bolevecké ZŠ

Děti ze tříd 6. A a 6. B z 91.
MŠ si, jako každoročně, pro
nás, maminky, nachystaly ke
Dni matek skutečně krásné
překvapení. Byly jsme spolu
s babičkami, ale samozřejmě
i tatínky a dědečky, pozváni
na pohádkové vystoupení
„O Šípkové Růžence“. Hrálo
se v prostorách třídy a místo
pro diváky bylo doslova „na-
cpané k prasknutí“.

Celou pohádkou nás pro-
vázely dvě „Růžové víly“,
dvojčata Hanka a Lenka Ko-
čandrlovy.

Formou písničky „O šíp-
kových růžích“, doplněnou
o další, paní učitelkou Iva-
nou Vlkovou vymyšlené slo-
ky s doprovodem na flétničky.

Pohádka začíná královským
plesem, na kterém tančí něko-
lik tanečních párů slavnostní
polonézu. Královně se narodí
dcerka, nad kterou se postup-
ně naklání tři sudičky se svý-
mi dary. Emička Pilná, před-
stavitelka 4leté Růženky, svo-
lává skupinku nejmenších
dětí, malých princezen a prin-
cátek, společně zpívají a jejich

hra dojímá snad každého z nás di-
váků.Nastává čas pro další králov-
ský ples a další úžasné taneční va-
riace větších a „zkušenějších“ her-
ců. V den princezniných 16.
narozenin se Růženka, hraná a zpí-
vaná Šárkou Horovou, nechá zlá-
kat zlou sudičkou, píchne se o po-
dávanou růži a celý zámek usne až
do vysvobození princem, kterého
s chutí zahrál Tomáš Bouda. Opět
se koná královská oslava a s ní ne-
zapomenutelný taneček královské-
ho šaška, 3 a půl letého Pavlíka Le-
derera.

Chtěly bychom tímto poděko-
vat nejen všem dětem, ale hlavně
paním učitelkám I. Vlkové,
J. Novákové, J. Voglerové. Bez je-

jich nadšení pro práci s dětmi,
laskavého jednání, citu a neko-
nečné trpělivosti by toto před-
stavení vůbec nevzniklo. Dob-
ře víme, jak náročné je udržet
pozornost těch nejmenších,
a protože jsou jejich třídy smí-
šené, pracují s dětmi ve věku od
3 do 7 let. Nacvičit tedy tak
náročné pásmo, v němž oprav-
du každý má svou nezastupitel-
nou roli, a připočteme-li navíc
časté nemoci dětí a jiné školko-
vé aktivity, kterých se děti čas-
to a rády účastní, je dílo vskut-
ku úctyhodné.

Děkujeme.
Za rodiče dětí ze 6. A

Marta Pilná

Dne 22. 5. 2008 se usku-
tečnila v naší MŠ ve třídě
4. B beseda se dvěma meto-
dičkami prevence kriminali-
ty Městské policie Plzeň –
Markétou Češkovou a An-
dreou Vlčkovou.

Paní policistky donesly dě-
tem na ukázku obrázky do-
pravních značek, diskutovaly
s dětmi o různých dopravních
situacích. Prostřednictvím

básniček s dopravní tématikou
objasnily dětem, jak předcházet
dopravním nehodám a jak se cho-
vat v silničním provozu.

Děti se mohly zeptat na vše, co
je zajímalo. Na závěr besedy si
děti mohly vybrat omalovánky
s dopravní tématikou.

Po skončení besedy jsme si
paní policistky s dětmi vyfotily
na zahradě MŠ (viz foto) a děti
se vydaly se svými koly a kolo-

běžkami na dopravní hřiště,
kde mohly získané poznatky
bohatě využít.

Tímto bych chtěla moc podě-
kovat pí. Markétě Češkové
a Andreje Vlčkové za přínosnou
besedu a paní Aleně Mrázové,
mamince Honzíka, který navště-
vuje naši třídu, za nabídnutí
a zprostředkování celé akce.

Za 91. MŠ Plzeň Renata
Kočandrlová, učitelka MŠ.



Další, již v pořadí dvanác-
tý ročník Divadla v atriu při-
pravuje Divadelní soubor Se-
branka a zachovává tak tra-
dici oblíbených představení
v netradičním prostředí
v konci prázdnin a v začátku
nového školního roku. Sou-
bor Sebranka je jedním ze
souborů Střediska volného
času v Plzni Bolevci. Kaž-
dým rokem nastuduje jednu
novou inscenaci a sehraje
mnoho menších vystoupení
k různým příležitostem.
Hlavní letošní premiérou
bylo uvedení autorské „pu-
bertální komedie“ s názvem
Anděl už není panic, která se
shledala o premiéře s velkým
ohlasem, a proto bude ještě
reprízována v červnu a po-

tom v listopadu. Humorný
příběh mladého nesmělého
jedince mezi dnešní emanci-
povanou mládeží se stal nos-
ným faktem komedie. Zásah
„andělské pomoci“ ve chví-
lích, kdy hlavní hrdina tápe
v oblasti navázaní vztahu
s dívkou, mu pomůže celou
situaci vyřešit. Herecky je
soubor Sebranka skvěle vy-
baven velmi talentovanými
mladými herci a herečkami,
a tak žánr „pubertální kome-
die“ byl pro ně příjemným
uměleckým úkolem. Mladší
část herecké kapacity Stře-
diska volného času v Ledec-
ké ulici je soustředěna v sou-
boru Thália, který pro letoš-
ní sezonu připravil
nastudování pohádkové férie

na motivy knížky Ondřeje
Sekory: Ferda mravenec.
Představení těch nejmenších
divadelníků bylo plné neopa-
kovatelných bezprostředních
výkonů, které v celku vytvo-
řily pro malé diváky, ale
i dospělé velký divadelní zá-
žitek. Oba soubory vede
a jejich repertoár dramatur-
gicky připravuje zkušený
Zdislav Princ za vydatné po-
moci Rity Firýtové a Aleny
Princové. Ferda mravenec
se dočká v červnu uvedení
ještě pro malé diváky z pl-
zeňských mateřských škol.

Do konce školního roku ješ-
tě připraví divadelní soubor Se-
branka již zmiňované předsta-
vení pro uvedení v cyklu Di-
vadla v atriu pod názvem

Občanské sdružení Cent-
rum dětí a rodičů (CeDR)
uspořádalo dne 17. květ-
na 2008 již osmý ročník akce
Bolevecké slavnosti, letos
s podtitulem Pohádkový den
pro celou rodinu.

Program byl zahájen
v 10.30 hodin v krásném pro-
středí vesnické památkové re-
zervace Bolevecká náves.

V první pohádce vyčarova-
ly lektorky Centra dětí a ro-
dičů pohádkového skřítka
Hrnka Brnka. Ten rodiče
s dětmi provázel celým po-
hádkovým dnem a představil
jim pět divadelních souborů:
Divadélko Dráček Š. Kašpa-
rové, Divadélko Kuba, DS Je-
zírko, Tyjátr Horaž�ovice
a Divadlo Piškot. Tyto soubo-

ry zahrály například pohádku
o Popelce, O princezně a Po-
pletovi nebo Pletené pohádky.

Od 15 hodin pozval skřítek
Hrnk Brnk děti k plnění zá-
bavných Skřítkovských úko-
lů. Děti sbíraly barevné čepič-
ky osmi skřítků. Skřítek Či-
chálek děti odměnil za
poznávání vůní, Poštovní
skřítek za pomoc při výrobě
poštovních známek, Zahrad-
ní za zalévání kytiček apod.

Během odpoledne byly
dále otevřeny tvůrčí dílny, ve
kterých si děti s pomocí ro-
dičů vytvořily jednoduché
výrobky s pohádkovou tema-
tikou. Děti si odnášely např.
korálky pro princezny, papí-
rové skřítky, pohádkové
škrabošky.

Tvůrčí dílny připravily:
Centrum dětí a rodičů, Mateř-
ské centrum Budulínek
z Dobřan, dále občanské
sdružení Motýl a 1. ZŠ.

Celý program zakončila
koncertem skupina Klobouk
dolů.

Bolevecké slavnosti se
uskutečnily díky finanční pod-

poře Magistrátu města Plzně
a ÚMO1, dále díky podpoře
a spolupráci se Sdružením Bo-
leveckých rodáků a výše uve-
denými organizacemi.

Kontakt:
Ing. Hana Pudelská
Tel. č.: 777 036 704
Centrum dětí a rodičů
Západní 18, 323 26 Plzeň
cedr.plzen@seznam.cz
www.lesyco.cz/cedr

CeDR pořádal již poosmé Bolevecké slavnosti

Divadlo v atriu bude Trpasličí koktejl. Diváci uvidí
pestrou přehlídku humoru,
hudby, zpěvu v pásmu divadel-
ních scének a hudebních čísel.
Kreativní představení pěvecky
a hudebně doplní hudební sku-
pina Demoliční četa, která již
v loňském ročníku Divadla
v atriu zaujala diváky svou mu-
zikálností a sympatickým vy-
stupováním.

Do Atria cukrárny U Per-
nera v Pražské ulici v Plzni
přij�te v pátek 29. srpna
2008 od 18.00 hodin nebo v
sobotu 30. srpna či v pátek
5. září a v sobotu 6. září 2008
vždy v 18.00 hodin. Můžete
se nejen dobře pobavit, ale
také vychutnat některou
z cukrárenských specialit
a zážitek umocnit šálkem
čaje, čokolády, kávy nebo
sklenkou vína.

Foto z pohádkové férie Ferda mravenec, vlevo Ferda mravenec: Domi-
nik Rusina, vpravo na koníku Beruška: Kateřina Princová

Foto z inscenace Anděl už není panic, Anděl strážný: Pavel Váchal
(vlevo), Svatopluk Anděl: Lukáš Černík (vpravo)

78. mateřská škola v Soko-
lovské ulici prošla v minulém
školním roce rozsáhlou rekon-
strukcí interiéru, sociálního
zázemí dětí i dospělých, novou
tvář dostaly barevně laděné
fasády, kryté terasy slouží dě-
tem v teplém počasí ke hrám.

Dalším záměrem školy je
postupná úprava zahrady, kte-
rá je svojí rozlohou velkým
„bohatstvím“ školy.

78. mateřská škola připra-
vuje úpravy školní zahrady

V současné době, ve spoluprá-
ci s autorizovaným krajinným
architektem, je dokončován pro-
jekt zaměřený na ekologii, po-
znávání a pozorování přírody,
ochranu přírodního prostředí, te-
maticky laděný do prostředí lesa.

Finanční prostředky na zpra-
cování projektu získala naše
škola z Nadačního fondu Zele-
ný poklad.

Libuše Čiperová, řed.školy

ICEPARK O PRÁZDNINÁCH
Umělé kluziště v Centrálním parku na Lochotíně

otevřeno i v době školních prázdnin.
Bruslení zdarma, půjčovna bruslí,

broušení, občerstvení.

OTEVŘENO:
Po–Pá   12–20 hod
Víkendy  10–20 hod

www.icepark.cz
Tel. 602 358 198
info@icepark.cz

Po prázdninách velká akce

HURÁ DO ŠKOLY!!



Občanské sdružení Motýl, o.s., které sídlí
ve Žlutické ulici v Plzni na Košutce, nabízí
dětem zdravým i s handicapem aktivní vyu-
žití volného času. Kromě stálé nabídky zá-
jmových kroužků pořádá několikrát během
školního roku také celodenní tematické akce.
Začátkem jara byl první velkou motýlovou
akcí Velikonoční jarmark, kterého se i přes
nepřízeň počasí zúčastnilo okolo 150 ná-
vštěvníků. Dopoledne to byly děti z bolevec-
kých a košuteckých mateřských a základních
škol a odpoledne pak děti, které navštěvují
motýlové kroužky, i se svými rodiči a široká
plzeňská veřejnost. Díky finančnímu příspěv-
ku Nadačního fondu pro kulturní aktivity
občanů města Plzně jsme mohli připravit pro
návštěvníky bohatý zábavný a zároveň pouč-
ný program. Děvčata a chlapci plnili zajíma-
vé úkoly, které se pojí s velikonočním obdo-
bím a po jejich splnění získali odměnu. Po-
dívali se na vtipnou loutkovou pohádku
O ztraceném kuřátku, při které se bavili i do-
spělí. Navštívili také motýlovou cukrárnu
u „Mlsné vosy“ plnou sladkých dobrot. Malí
umělci z Dramatického kroužku pod vedením
lektorky Štěpánky Bauerové předvedli pás-
mo velikonočních říkadel a koled, které bylo
proloženo písničkami hranými na flétnu dět-
mi z kroužku Flétnička. Diváci i účinkující
si společně zazpívali jarní písně za doprovo-
du kytary. Celý program doplnili výtvarníci,
kteří zdobili kraslice voskovou technikou.
Pozvání přijala také krajkářka, která vytvá-
řela paličkovaná vajíčka, a pletařka košíků
a pomlázek. Děti i dospělí si všechny ruční
práce mohli na místě vyzkoušet a získali tak
přehled, co vše patří k oslavám svátků jara,
a návod, jak smysluplně využít velikonoční
chvilky volna.

S přípravou kulis pro Velikonoční jarmark
i ostatní jednorázové akce nám pomáhají kli-
enti na jaře nově otevřených Terapeutických
dílen v Motýl, o.s. Jedná se o dospělé ve věku
18 až 50 let s mentálním a kombinovaným po-
stižením, kteří nemohou pracovat v běžném
pracovním procesu nebo v chráněných dílnách.
V našem zařízení našli možnost uplatnit a roz-
víjet svoje schopnosti i poznat nové přátele.
Pokud máte zájem finančně i jinak podpořit
tuto sociální službu, je možné si najít na na-
šich webových stránkách informace o právě
probíhající veřejné sbírce.

Další skvělou motýlovou akcí byl na konci
dubna „Rej čarodějnic“. Velké i malé čaroděj-
nice a čarodějové zaplnili celou zahradu Mo-
týl, o.s. Opět řešili deset těžkých čarodějnic-
kých úkolů a po jejich splnění získali malý
dárek. Vyvrcholením programu bylo upálení
čarodějnice Děsbuchy IV. Všem se líbilo vy-
stoupení malých tanečnic z kroužku Orientál-
ní princezna, které tančily rovněž v čaroděj-
nických převlecích i s koš�aty. Pak si mohli
všichni návštěvníci opéct špekáčky na čaro-
dějnickém ohni.

Naše sdružení se v květnu prezentovalo na
dvou významných akcích. První z nich byly
Bolevecké slavnosti pořádané Centrem dětí
a rodičů (CeDR) a Boleveckými rodáky. V na-
šem stánku si děti mohly vyrobit barevnou
škrabošku, mašli pro Ferdu mravence a pohyb-
livého trpaslíka. Další velkou prezentační akcí
byla Bambiriáda konaná letos ve Chvojkových
lomech v Plzni na Slovanech. Motýl, o.s., měl
svoji zástupkyni Janu Solničkovou v realizač-
ním týmu, který se podílel na její přípravě. Ve
stánku našeho sdružení děti házely kroužky na
chapadla chobotnice, vyrobily si náramek nebo
vytvářely dlouhý vlak s barevnými vagónky.
Prostřednictvím těchto prezentací se o naší čin-
nosti dozvídá stále větší okruh obyvatel jak
našeho města, tak i blízkého okolí.

Před závěrem školního roku v pátek 13. 6.
jsme pro návštěvníky připravili Indiánské léto.
Hlavním tématem je vztah k přírodě, obratnost,
mrštnost a pomoc bližnímu, prostě vše, co
k pravému Indiánovi patří. Děti budou zachra-
ňovat obyvatele z hořící indiánské vesnice,
házet oštěp na bizona, poznávat zvířata a pl-
nit další indiánské úkoly.

Jaro jsme tedy prožili opravdu dynamicky.
A co nás čeká v létě? Pro děti pořádáme tři
příměstské tábory. První z nich bude probíhat
v červenci pod názvem Malujeme s Motýlem
a na další dva se stejným názvem „S Motý-
lem do přírody a za sportem“ se mohou děti
těšit v srpnu. V běhu od 25. 8. do 29. 8. je ještě
několik volných míst pro ty, kteří by chtěli
prožít zbytek prázdnin s bezva kamarády
a milými lektorkami. Pro maminky s malými
dětmi jsme připravili červencový pobyt v re-
kreačním středisku v Žihli. Po prázdninách
19. 9. můžete navštívit naši další velkou akci
„Pohádková zahrada“, která je součástí Evrop-
ského týdne mobility a dne bez aut. Děti při-
vítají na motýlové zahradě pohádkové posta-
vy a návštěvníci budou plnit na každém po-
hádkovém stanovišti různé ekologické úkoly.

Na závěr bych chtěla za ostatní členy Mo-
týl, o.s. poděkovat dobrovolníkům, kteří nám
během roku nezištně pomáhají při práci s kli-
enty se ZP. Jedná se hlavně o studenty Peda-
gogické fakulty v Plzni a Soukromé vyšší zdra-
votnické školy Dr. I. Mauritzové. Velice nám
pomohli na přelomu roku i skauti a skautky
ze střediska Střela, kteří pro nás v rámci ve-
řejné sbírky prodávali na trhu svoje výrobky
a výrobky vytvořené v dílnách Motýl, o.s. Zís-

Jaro s Motýlem
kané finanční prostředky byly vloženy do na-
šeho nového projektu Raná péče. Tato sociál-
ní služba nabízí pedagogickou a fyzioterape-
utickou podporu dětem od narození do 7 let
s mentálním nebo kombinovaným postižením
v jejich domácím prostředí.

O naší činnosti a pořádaných akcích se do-
zvíte bližší informace na internetových strán-
kách www.motyl-plzen.cz a nebo můžete za-
volat přímo do našeho sdružení na telefonní
číslo 774 855 134.

Eva Kepková, předsedkyně Motýl o.s.

CO MŮŽETE 
SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!

Malé
spotřebiče

Velké 
spotřebiče

Chlazení

Střední
spotřebiče

Nářadí, 
hobby, dílna

Zahrada
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