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Slovo starostkySlovo starostky

Na základní kámen poklepávají zleva Eva Březinová (stavební firma), hejtmanka doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., předseda představenstva 
skupiny Privamed, a. s., MUDr. Miroslav Mach, starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová a MUDr. Petr Zimmermann.

Nová poliklinika na obvodu
Příští rok budou moci obyvatelé Jedničky jít k lékaři do nové polikliniky.

Pojďme se očkovat 
Pojďme se očkovat je věta, která na nás vykukuje z téměř každých novin, je na 

obálkách časopisů a po cestách nás provází na billboardech. A co my na to? Byli 
jsme se očkovat nebo to nemáme v úmyslu? Nejsem ani odborník na epidemie ani 
zdravotník a ani bych nechtěla patřit do skupiny tzv. militantních prosazovatelů očko-
vání všech a za každou cenu. Jenom prosím Vy, kterým je, stejně jako mně, už trochu 
víc, a dokázali jste se před covidem uchránit, zamyslete se se mnou. Byli jsme všichni 
víceméně doma. Naše děti a vnoučata měly výuku na dálku, bez sociálních kontaktů, 

nemohly sportovat, my vlastně také ne. Kromě do práce a to také občas on-line, jsme nikam nechodili, 
zůstali jsme doma. Nebudu už dál vyjmenovávat, co kdo z nás nemohl. Jenom prosím Vy, možná i ti 
mladší a mladí, zamyslete se, proč vlastně je pro Vás vakcína takový problém, a jestli jen trochu mohu, 
apeluji na Vás. Zaregistrujte se, očkujte se. Pro sebe, pro mladé, pro staré, pro všechny, kteří chtějí na 
podzim a v zimě normálně žít. Máte-li problém s registrací, rádi Vám s ní pomůžeme, obraťte se na nás. 

Závěrem přeju krásné léto, užijte si dny velmi zaslouženého odpočinku a doufám, že se na podzim 
uvidíme na všech akcích, jak jsme byli zvyklí, v divadle nebo jen tak. Mějte se krásně a užívejte.

Vaše starostka MO Plzeň 1
Helena Řežábová
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Již příští rok budou moci obyvatelé Jedničky k lékaři v nové poliklinice
Nová budova pro ambulance 

a například i lékárnu vznikne 
u nemocnice Privamed v Ko-
tíkovské ulici v Plzni na Lo-
chotíně. „Povolení ke stavbě už 
máme a za pár dní se začne 
s pracemi. Hotovo bude do 
konce příštího roku a počítá-
me s náklady ve výši desítek 
milionů korun,“ říká ředitel 
nemocnice a předseda před-
stavenstva skupiny Privamed 
Miroslav Mach.

Nový moderní pavilon, který na-
váže na moderní vzhled přístavby 
hlavní budovy, bude stát na místě 
nynějšího parkoviště u pavilonu 
centra jednodenní chirurgie. „Pře-
stěhují se do něj naše ambulance, 
lékárna, pracoviště hemodialýzy 
a část bude k dispozici k proná-
jmu externím lékařům,“ popisuje 
ředitel. „Pavilon jednodenní chi-
rurgie byl uveden do provozu před 
11 lety, nyní přístavbou získáme 
nové kapacity, které nemocnice 
potřebuje. Parkoviště se s nástu-
pem podzimních měsíců přesune 
na současné místo průjezdného 
očkovacího centra nad hlavní 
prosklenou budovou nemocnice,“ 
doplňuje.

Starostka Lochotína Helena 
Řežábová soukromou aktivitu 
nemocnice vítá. „Zrovna nedávno 
jsme hovořili o tom, že centrální 
obvod má polikliniku na Denisově 
nábřeží, poliklinika je na Slova-
nech i na Doubravce a my jako 

obvod s 50 tisíci obyvateli ji ne-
máme. Takže je určitě dobře, že 
bude i tady,“ říká starostka.

Uvádí, že na Lochotíně jsou 
sice dvě nemocnice, ale ty jsou 
určeny k jiné péči než například 
k běžným kontrolám zdravotního 

stavu. „Nová poliklinika přispěje 
ke zlepšení kvality a dostupnosti 
zdravotní péče pro naše obyvatele. 
Budou to mít kousek, a navíc mají 
blízko zastávky městské hromadné 
dopravy,“ upozornila starostka.

Eva Millerová, Privamed
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Vážení spoluobčané,

Moji milí spoluobčané Lochotína!

Vážení sousedé v našem obvodu,

Tirá�: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené Mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: 00075370. DIČ: CZ00075370. Adresa: Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Tel.: 378 036 026, e-mail: bachmannova@plzen.eu, web: http://umo1.plzen.eu, www.facebook.com/MOPlzen1. Periodicita: 6x do roka, vychází od roku 1994. Náklad: 24 200 ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do 
schránek obyvatel MO Plzeň 1. Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Tisk: NAVA Tisk s.r.o. Registrační číslo: MK ČR E 15082.

 obdivuji vás 
všechny, kteří 
jste se poprali 
s úskalím ži-
votních zkou-
šek v minu-
lém a letošním 
roce. Situace 

to byla velmi nelehká, ale mu-
síme jít dál, a proto mohu říct, že 
úřad se nezastavil a jednání rady, 
zastupitelstva a komisí v rámci 
pandemie fungovala. Já osobně 
jsem navštěvoval jako zastupitel 
řádně komise i zastupitelstvo, kde 
jsme museli projednávat závažné 
pochybení stavební firmy, která 

prováděla vnitroblok v Krašov-
ské, a ta, z důvodu nedostatku 
peněz, nemohla dopracovat tento 
projekt. Proto jsme museli, v čele 
s paní starostkou, učinit rychlé 
kroky pro znovuobnovu prací, 
abychom mohli udržet termín 
prací a jejich dokončení. Dnes 
mohu říct, že se vše povedlo 
a za to dík rychlé reakci celého 
zastupitelstva a úředníkům MO 
Plzeň 1 v čele s paní starostkou. 

Nechci jenom chválit, vše se 
také nepovedlo, víme všichni, že 
problém s parkováním na našem 
obvodě stále narůstá a narůstá 
jen proto, že kapacita našich par-

kovišť není neomezená a určitě 
mluvím za všechny, kteří mají 
rádi pěkné prostředí na našem 
obvodě a zeleň okolo nás je pro 
ně důležitá a přínosná. Proto je 
důležité vybudovat další parko-
vací místa a dále se zaobírat my-
šlenkou parkovacích zakladačů 
anebo nadzemních parkovišť. 

Za bývalou Krašovskou ško-
lou vyroste multifunkční hala 
pro sport financována městem 
a přilehlé parkoviště. 

Nechci jen kritizovat a pou-
štět negativní myšlenky mezi 
vás, jsem rád, že spousta našich 
spoluobčanů jsou tolerantní a ví, 

jak je naše situace je obtížná, ale 
velmi statečně to nesou, a přesto 
mohu říct, že na obvodu žiji 33 
let a stále se něco buduje a  pře-
dělává k lepšímu. Mohu vám slí-
bit, že budu nadále zodpovědně 
vykonávat svoji funkci zastupite-
le, a když to bude v mých silách, 
budu vaše připomínky prosazovat 
v rámci obvodu pro blaho našich 
spoluobčanů. Závěrem chci podě-
kovat za spolupráci s pracovníky 
úřadu i kolegům zastupitelům.

Přání pevného zdraví a krásné 
odpočinkové léto

Miroslav Kesl (ČSSD)
zastupitel MO Plzeň 1

dovolte mi, 
abych vás 
opět co nej-
srdečněji po-
zdravil na za-
čátku dovole-
né a prázdnin. 

Chtěl bych být poslem dobrých 
zpráv a chtěl bych, abychom 
si mohli říci, že je to pomalu 
za námi a už bude jenom lépe. 
Musíme tomu všichni věřit 

a snažit se proto dělat vše po-
třebné. Je třeba k tomu přistu-
povat zopovědně a určitě se ne-
chat naočkovat. To si myslím, 
že je ta správná věc a začátek 
konce koronaviru. Doufám, že 
se nám všem podaří užít si do-
volenou, po které už asi všichni 
hodně toužíme. 

Jinak náš obvod se připravuje 
na změnu prostoru za školou 
na Vinicích. Vznikne nám zde 

pěkný prostor a hlavně pěkná 
cukrárna pro naše maminky 
a také pro naše seniory. Musí-
me ale vybrat dobrého nájem-
ce, aby to nebylo drahé a mohli 
si to všichni dovolit. Vše vypa-
dá tak, že se zase budeme moci 
potkávat a budeme se scházet 
a povídat si, co nás trápí a co 
bychom si přáli. Obvod poma-
lu začíná žít a začínají některé 
akce, kde se můžeme potkat 

a popovídat si. Proto si držme 
palce a snažme se, abychom už 
se měli jenom lépe a vše šlo 
pěkně dopředu. A hlavně, aby 
už se nám tato divná a zlá doba 
nevrátila. 

Všem vám chci popřát krás-
né prázdniny a hlavně hezkou 
dovolenou a prostě vše jenom 
krásné a zalité sluníčkem.

Jaroslav Stroukal (ČSSD)
 radní MO Plzeň 1

Jsem rád, že 
vás mohu zas 
po čase po-
zdravit a jsem 
ještě více rád, 
že vás mohu 
p o z d r a v i t 

v čase úlev v naší zemi. Úlev 
a rozvolňování, na které jsme 
tak dlouho čekali. Úlev z obav 
o zdraví a život nás a hlavně 
našich blízkých a také úlev 
v oblasti pohybu a cestování, 
v oblasti kultury a vůbec úlev 

v celkovém našem životě! Bylo 
toho dost, co jsme si museli od-
říct. Dost nám toho chybělo, ale 
vydrželi jsme! Nebylo to snad-
né a lehké a já vám za všech-
no to odříkání a omezování 
chci moc poděkovat. Doufám, 
že naše počínání nebylo zby-
tečné a že se svět zase pomalu 
vrátí do normálního života. Tak 
bychom to asi všichni chtěli.

Začínáme znovu žít! Trochu 
jsme ještě opatrní, někdy zase 
zbytečně až moc neopatrní! 

Musíme si zvyknout na to, že 
život už bude jiný než před 
covidem! Věřím, že společný-
mi silami, jak jsme to dělali 
celé období pandemie, se nám 
podaří vše úspěšně překonat, 
vstřebat a zažít.

Moji milí! Přeji vám krás-
né prožití léta, plného slunce, 
úsměvů, radosti a štěstí. Pře-
ji vám hodně radosti v životě, 
hodně krásných zážitků a hod-
ně milých slov, která pronese-
te ke svým známým anebo je 

uslyšíte od svého okolí. Člověk 
je tvor společenský, a proto 
vám přeju hodně zajímavých 
setkání, hodně kulturních, 
cestovních, gastronomických 
a jiných zážitků a navíc ješ-
tě hodně pocitů lásky a štěstí. 
Přeji vám, aby vás tyto pocity 
provázely nejen celé léto, ale 
i v časech příštích.

Krásné léto a prázdniny vám 
přeje 

Miroslav Brabec, 
místostarosta

Rozhodnutím prezidenta republi-
ky č. 611/2000 Sb. byl vyhlášen 

termín voleb do 
Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky
 na dny 

8. a 9. října 2021. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pro zajištění voleb na území MO 

Plzeň 1 vám nabízíme možnost 
zapojit se za finanční odměnu do 
přípravy těchto voleb jako členové 
okrskových volebních komisí.
Členem okrskové volební ko-

mise může být státní občan Čes-
ké republiky

a) který v den složení slibu 
dosáhl věku nejméně 18 let

b) u něhož nenastala překážka 
výkonu volebního práva 

c) který není kandidátem pro 
volby do Parlamentu České re-
publiky.
Členové okrskové volební 

komise se musí zúčastnit po-
vinných školení okrskových 
volebních komisí, musí být pří-
tomni ve dny voleb ve volební 

Hledáme nové členy do okrskových volebních komisí.
místnosti po celou dobu hla-
sování (kromě přestávky dané 
zákonem) a při sčítání výsledků 
hlasování.

V případě zájmu, vyplňte, 
prosím, dotazník člena okrskové 
volební komise, který naleznete 
na webových stránkách ÚMO 
Plzeň 1, a to v sekci volby.

Organizační odbor
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Při zpracování Závěrečného účtu MO Plzeň 1 bylo postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ ních rozpočtů. 
Finanční hospodaření se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem, resp. s upraveným rozpočtem pro rok 2020.

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2020

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2020 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 170 ze dne 21. 4. 2021.

P Ř Í J M Y
Daňové příjmy – 15,9% podíl na 

celkových příjmech MO Plzeň 1 
Městský obvod Plzeň 1 v roce 2020 
vybíral místní poplatky – poplatek 
ze psů, poplatek za užívání veřejné-
ho prostranství, poplatek z ubytovací 
kapacity. Do daňových příjmů patří 
i správní poplatky. Na těch se nej-
více podílí Odbor stavebně správní, 
dále je vybírá i Odbor životního pro-
středí a dopravy, Organizační odbor 
a Finanční odbor.

Nedaňové příjmy – 27,4% podíl 
na celkových příjmech MO Plzeň 1.

Největší podíl na nedaňových pří-
jmech tvoří příjmy z pronájmu po-
zemků vybíraných Správou veřejného 
statku města Plzně. Dále jde o proná-
jem bytových a nebytových prostor 
v mateřských školách, nebytových 
prostor v objektu Žlutická 2, pronájmu 
nebytových prostor v budově ÚMO 
Plzeň 1 – Lékárna. Do nedaňových 
příjmů patří i příjem za údržbu Parku 
za Plazou, příjem z pronájmu inzert-
ních ploch v Plzeňské jedničce a vy-
brané vstupné na rozhlednu Sylván.

Přijaté provozní transfery – 
48,2% podíl na celkových příjmech 
MO Plzeň 1.

V roce 2020 přijata dotace na veřej-
ně prospěšné práce, dotace na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpeče-
ním činností vykonávaných v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí, dotace na 

zajištění voleb do zastupitelstva kraje 
a voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, 
dotace na výkon agendy sociální prá-
ce, podle ustanovení § 92–93a zákona 
č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Z rozpočtu Ministerstva vnit-
ra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR na výdaje jed-
notek sborů dobrovolných hasičů. Na 
projekt Šablony III přijaty dotace pro 
60. MŠ a 91. MŠ. Z rozpočtu kraje 
přijata dotace pro 7. MŠ a 78. MŠ. Ze 
Státního fondu podpory investic přija-
ta dotace na akci Proměna vnitrobloku 
Krašovská a na akci Regenerace vnit-
robloku Sokolovská 106–130. 

Přijaté transfery investiční – 
8,5% podíl na celkových příjmech 
MO Plzeň 1.

Kapitálové příjmy zahrnují přijatou 
investiční dotaci na úhradu nákladů na 
regeneraci veřejného prostranství na 
sídlišti ze Státního fondu podpory in-
vestic na projekt Proměna vnitrobloku 
Krašovská a Regenerace vnitrobloku 
Sokolovská 106–130.

V Ý D A J E
Provozní výdaje – 80,3% podíl 

na celkových výdajích MO Plzeň 1
Běžné výdaje ve výši 119 633 tis. 

Kč – byly čerpány na zajištění cho-
du úřadu MO Plzeň 1, údržbu silnic 
a zimní údržbu, na péči a údržbu zele-
ně a dětských prvků, opravu a údržbu 
dětských hřišť a sportovišť na území 
MO Plzeň 1, opravy a údržbu v ob-

jektech mateřských škol. Z běžných 
výdajů hrazeny výdaje na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 
– Bílá Hora a Bolevec.

Provozní příspěvky zřízeným PO 
ve výši 15 874 tis. Kč – jedná se 
o mateřské školy, ke kterým plní MO 
Plzeň 1 funkci zřizovatele.

Provozní transfery jiným organi-
zacím a veřejným rozpočtům ve výši 
4 615 tis. Kč – finanční prostředky 
vyplaceny na dotace poskytnuté na 
veřejně prospěšné účely v oblastech 
tělovýchovy a volnočasových aktivit 
a životního prostředí, sociálních služeb 
poskytovaných občanům MO Plzeň 1, 
prevenci rizikového chování dětí a mlá-
deže, prevence sociálního vyloučení.

Provozní transfery obyvatelstvu ve 
výši 2 148 tis. Kč – finanční prostřed-
ky na dotace poskytnuté fyzickým 
osobám v oblastech tělovýchovy, 
školství a podpory zájmových činnos-
tí. Na nákup vstupenek na divadelní 
představení a zájezdy pro seniory, 
příspěvek pro děti na příměstské tá-
bory. Dále na náhrady v době nemoci 
poskytnuté zaměstnancům ÚMO Pl-
zeň 1. Do této položky patří i výdaje 
ze Sociálního fondu poskytované dle 
platné kolektivní smlouvy zaměst-
nancům ÚMO Plzeň 1.

Kapitálové výdaje – 19,7% podíl 
na celkových výdajích MO Plzeň 1.

Stavební investice ve výši 33 300 
tis. Kč – největší investiční akcí 

v roce 2020 byly stavební úpravy 
Zručské cesty, úsek Nad Řekou – 
28. října, 60. MŠ – stavební úpravy 
pavilonů C a D, 91. MŠ – stavební 
úpravy pavilonu č. 3, včetně zelené 
střechy.

Nestavební investice ve výši 1 638 
tis. Kč – v rámci nestavebních in-
vestic pořízeno např. zařízení do ku-
chyně v 7. MŠ, nestavební investice 
v rámci projektu Regenerace vnit-
robloku Sokolovská 106–130.

Investiční příspěvky zřízeným PO 
ve výši 76 tis. Kč – jedná se o ma-
teřské školy, ke kterým plní MO 
Plzeň 1 funkci zřizovatele.

Investiční transfery jiným organi-
zacím a veřejným rozpočtům ve výši 
100 tis. Kč – poskytnutí individuální 
dotace Mateřské škole kardinála Be-
rana Plzeň – na pořízení a instalaci 
schodišťové sedačky.

F I N A N C O V Á N Í 
Financování zahrnuje použití 

a tvorbu účelových fondů městské-
ho obvodu (Fond rezerv a rozvoje, 
Sociální fond), převody mezi rozpo-
čty města a městského obvodu. Do 
financování je zařazen převod podílu 
na daních, převod příspěvku na vý-
kon státní správy a podíl na příjmech 
z hazardu. Přebytek hospodaření po 
finančním vypořádání za rok 2020 
je ve výši 32 940 028,89 Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru

 
Skutečnost k 31. 12. 2020 v tis. Kč 

P r o v o z n í   p ř í j m y 26 534
Daňové 4 621
Místní poplatky 3 572
Správní poplatky 1 049

Nedaňové 7 939 
Příjmy z vlastní činnosti 1 173
Příjmy z pronájmu majetku 6 044
Příjmy z úroků 1
Sankční platby 183
Ostatní nedaňové příjmy 539

Přijaté transfery provozní 13 974
K a p i t á l o v é   p ř í j m y 2 452

Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 0
Přijaté transfery investiční 2 452

Financování +/– vlastní zdroje 181 219
Použití prostředků minulých let 24 751
Převod MMP x MO v rámci FV 33
Převod – podíl na daních 116 590
Převod – podíl na výkon státní správy 11 211
Převod podílu na P z odvodu z loterií a jiných pod. her 28 498

Použití vlastních fondů (+) 32 367
– fond rezerv a rozvoje 29 261
– fond sociální 3 105

Tvorba vlastních fondů (–) 29 784
– fond rezerv a rozvoje 26 225
– fond sociální 3 559

Převody MMP x MO v daném roce -2 447
– převod MO/MMP 3 142
– převod MMP/MO 695

 

 

 

 

Skutečnost k 31. 12. 2020 v tis. Kč
P r o v o z n í   v ý d a j e 142 700

Běžné výdaje 119 653
Sociální odbor 213
Odbor životního prostředí a dopravy 16 617
Oddělení vnějších vztahů 3 447
Finanční odbor 24
Odbor investic a majetku 23 428
Organizační odbor 74 180
Sociální fond 1 723

Provozní příspěvky zřízeným PO 15 874
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 4 615
Provozní transfery obyvatelstvu 2 148
Ostatní provozní výdaje 430

Kapitálové výdaje 35 113
Stavební investice 33 300
Nestavební investice 1 638
Investiční příspěvky vlastním PO 76
Investiční příspěvky jiným org. a veř. rozpočtům 100

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 v roce 2020 28 986
Celkový objem výdajů MO Plzeň 1 v roce 2020 177 813
Financování MO Plzeň 1 v roce 2020 181 219
Přebytek hospodaření před finančním vypořádáním 32 391
Finanční vypořádání – vyúčtování účelových fondů -72
Finanční vypořádání s organizacemi MMP 68
Finanční vypořádání fondů 553
Přebytek hospodaření po finančním vypořádání 32 940



Památku lidických obětí uctili 
v pátek 11. června u pomníku 
Lidice varují! zástupci města, 
prvního městského obvodu i kra-
je. Primátor Plzně Martin Baxa, 
starostka jedničky Helena Řežábo-
vá a hejtmanka Plzeňského kraje 
Ilona Mauritzová položili na místě 

Uctili památku lidické tragédie

V areálu Armádní střelnice 
v Plzni Lobzích uctili přítom-
ní v pátek 11. června památku 
dvanácti občanů z Plzně a okolí, 
popravených v souvislosti s pří-
pravou atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda 

Na dva tisíce respirátorů 
zajistí bezpečný chod domovů 
se zvláštním režimem Petrklíč 
a Čtyřlístek, kde pečují o senio-
ry s omezenou soběstačností. 
Respirátory, jež byly vyrobeny 
na lince darované Senátu České 
republiky tchajwanskou vládou, 
předalo vedení prvního obvodu 
v čele se starostkou Helenou 
Řežábovou spolu se senátorem 
a starostou městského obvo-
du Plzeň 2 Lumírem Aschen-
brennerem a místostarostkou 
Ilonou Jehličkovou.

„Respirátory jsou tím, čím byly 
roušky na jaře loňského roku. Za-
mezují šíření koronavirové nákazy, 
což je obzvláště v domově pro se-
niory s chronickým onemocněním, 
kteří našli v místních domovech 
Petrklíč a Čtyřlístek svůj druhý do-
mov, zásadní pro kvalitu jejich ži-
vota,“ uvedla starostka městského 
obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová. 
Ačkoliv je většina z personálu i kli-
entů obou zařízení již očkována, 
respirátory jsou i nadále využívány 
převážně personálem, a to z pre-
ventivních důvodů.

Ing. Lucie Kužílková

Respirátory putují potřebným do domovů se zvláštním 
režimem Petrklíč a Čtyřlístek

Heydricha, či za pomoc členům 
výsadkové skupiny před 77 lety. 
Za MO Plzeň 1 se pietního setkání 
na místě bývalého popraviště zú-
častnil místostarosta MO Plzně 1 
Miroslav Brabec.
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květiny a připomněli si tragédii, 
k níž v Lidicích došlo před 79 lety. 

Pomník se nachází v parku 
u Bazénu na Lochotíně a měst-
ský obvod jej nechal letos na jaře 
zrevitalizovat. V jeho okolí rostou 
růže, které pocházejí přímo z Li-
dic, ty ale byly nyní přesazeny, 

aby se jim lépe dařilo. Zahradníci 
pak pietní místo zkrášlili více než 
čtyřmi desítkami trvalek. Památ-

ník byl na Lochotíně vybudován 
v roce 1982 ke čtyřicátému výročí 
od vyhlazení obce Lidice.     m.v.

Pieta u památníku v Lobzích

Na fotografii zleva místostarostka Ilona Jehličková, zaměstnanci DZR Petrklíč, starostka MO Plzeň 1 Helena 
Řežábová a senátor a starosta MO Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner.
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Do finále se blíží revitalizace 
vnitrobloku Krašovská. Ten na-
bídne všem generacím moderní 
veřejný prostor pro relax i ak-
tivní odpočinek. Když půjde vše 
podle plánu, bude hotovo v po-
lovině srpna.

Místo mezi domy se promění 
v park plný stromů a zeleně, pro-
tkaný sítí cest, po nichž se budou 
moci pohybovat chodci, bruslaři 
i cyklisté. Hned na několika hři-
štích se tu pak vyřádí malé děti 
i teenageři. „Chybět nebude ani 
multifunkční sportoviště, cvičební 
soustava pro seniory, psí hřiš-
tě anebo kavárna s posezením,“ 
starostka MO Plzeň 1, Ing. Helena 
Řežábová.

Objekt kavárny, který je sesta-
ven z několika modulů, přivezla 
firma v druhé polovině června. 
Uvnitř bude moci posedět až 
dvacet lidí. „Kolem kavárny bude 
kruhová terasa, přičemž větší část 
bude tvořit kamenný povrch a zby-
tek povrch ze dřeva, který bude 
z větší části zastřešený textilním 
stíněním pro možnost příjemného 
venkovního posezení,“ popisuje 
vedoucí Odboru investic a majetku 
ÚMO Plzeň 1. 

Revitalizace vnitrobloku zapo-
čala v červenci 2019. Protože však 
práce nepostupovaly ve sjednaném 

Moderní, svěží, krásnější, nová tvář vnitrobloku Krašovská

tempu, v březnu převzala projekt 
firma, která vzešla z nového vý-
běrového řízení. Ta se záhy pus-
tila do vybudování přípojky vody 
a kanalizace ke kavárně, betono-
vání chodníků, osazení osvětlení 
a také modelování žulové dlažby 
u jednoduchého vodního prvku, 
který bude zpestřením prostoru 
zejména v letních měsících. Sta-
vební práce probíhaly též na hřiš-
tích a během jarních měsíců byla 
rovněž zasazena většina stromů 
a dřevin. 

Velkorysý prostor sevřený pane-
lovými domy vznikl s výstavbou 
sídliště na Košutce v 70. a 80. le-
tech minulého století. O jeho cel-
kové proměně začal první městský 
obvod s občany nahlas diskutovat 
v roce 2015. „Vedení MO Plzeň 1 
k projektu přizvalo i obyvatele ko-
šuteckého sídliště. Ti vyplňovali 
dotazníky, účastnili se besed i veřej-
ných setkání,“ připomněla starostka 
MO Plzeň 1. Pod rukama architekta 
Ondřeje Ryse se pak zrodila studie, 
která zvítězila ve veřejné architek-
tonické soutěži a stala se zároveň 
podkladem pro projektovou do-
kumentaci. Odborná porota tehdy 
konstatovala, že návrh představuje 
velkoryse pojatý prostorový kon-
cept odpovídající charakteru této 
části sídliště.                         (red)
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V průběhu května a června byly 
realizovány stavební práce při 
opravě obvodového soklu fontá-
ny v Západní ulici v prostoru před 
1. ZŠ v Plzni. 

Práce spočívaly ve vybourání 
stávajících dlaždic obvodového 
soklu, v odstranění částí poškoze-
ného betonu, očištění a penetraci 
všech dotčených ploch, v opravě 
stávajících betonových povrchů 
a omítek a v provedení silikátové 
omítky. I když květnové počasí 
svými vrtochy brzdilo zahájení 
prací, podařilo se nakonec dokon-
čit opravy v dohodnutém termínu. 
Doufáme, že fontána po úpravě 
bude lépe reprezentovat tuto část 
prvního plzeňského obvodu. 

OIM 

Fontána u 1. ZŠ opravena
Ze soklu fontány už konečně přestanou opadávat dlaždice...
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I proto, aby zachovali původ-
ní květenu, tak letos již osmou 
sezonu v řadě sekali na začátku 
června trávník v Komenského 
a Kralovické ulici kosou. Ten-
tokrát se zúčastnili i místní oby-
vatelé. 

Na sekání se vrhli profesionální 
sekáči František Baloun a Franti-
šek Smolík. Pod jejich odborným 
dohledem se pak do práce dali 
i místní obyvatelé, kteří si tradiční 
způsob úpravy trávníku chtěli vy-
zkoušet. A připraveni byli výbor-
ně, přinesli si totiž i vlastní kosu. 

Ke kosení trávy, které bylo běž-

Do sekání kosou se zapojili i obyvatelé jedničky

né v časech dávno minulých, se 
dnes vrací na stále více místech. 
První městský obvod není výjim-
kou. Myšlenkou je ukázat lidem 
techniku sekání a možnost si ji vy-
zkoušet. Cílem je rovněž udržení 
luční květeny, která je i v sídlištní 
zástavbě velmi rozmanitá. Květ-
naté louky, jenž jsou trendem po-
sledních let, se daří zachovat právě 
i díky ručnímu sekání. 

Trávníky se ručně sekají dvakrát 
do roka. Další seč, které se opět 
budou moci zúčastnit i dobrovol-
níci, se uskuteční na podzim. 
   m. v.



strana 9Zprávy z obvodu

Je šetrnější ke včelám, motýlům 
i květomilným broukům, pomáhá 
zadržování vody v krajině a za-
jišťuje větší biodiverzitu. Řeč je 
o tzv. mozaikové seči, kterou pro 
sekání svých travnatých ploch le-
tos znovu zvolil i první plzeňský 
městský obvod. 

Pro mozaikovou seč jsou typic-
ké ostrovy s vysokou trávou vedle 
vysekaných ploch. Správci zeleně 
trávník sečou zhruba dva metry od 
chodníku a v ploše pak vytvoří ješ-
tě průšlapy pro chodce a pejskaře. 
Zbytek už ponechají na přírodě. 

Mozaikově se bude sekat na Ko-
šutce, Lochotíně, Vinicích a v Bo-
levci, a to v období od 8. června 
do 29. června. 

V prvním městském obvodu šlo 

První městský obvod znovu vsadil na mozaikovou seč

loni o pilotní projekt, který veřej-
nost hodnotila velice pozitivně. 
I proto bylo letos vytipováno ješ-
tě více ploch, které budou sečeny 
právě tímto způsobem. „Jde o nový 
přístup v péči o trávníky, který je 
šetrnější k rostlinám i živočichům 
a v neposlední řadě k našemu ži-
votnímu prostředí, kdy je třeba se 
přizpůsobit klimatickým změnám. 
Vysoká tráva zadržuje více vláhy, 
a přirozeně tak ochlazuje okolní 
prostředí,“ uvedla starostka prv-
ního městského obvodu Helena 
Řežábová. 

Neméně důležitá je podle ní 
i estetická stránka věci. „Kvetoucí 
trávníky na sídlišti vypadají oprav-
du krásně,“ poznamenala.

m. v.
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Vzhledem k epidemiologické si-
tuaci nemohlo být realizováno ve-
řejné projednání s občany obvodu 
Plzeň 1, a proto bylo představení 
studie občanům zprostředkováno 
prostřednictvím reportáže v TV 
ZAK a na webových stránkách 
městského obvodu. Dalším krokem 
bylo dotazníkové šetření, které 
proběhlo v období 10.–31. 5. 2021.

Zpevněná a zajištěná je nyní 
skalní stěna bývalého lomu v par-
ku Košutka. Správa veřejného 
statku města Plzně (SVS MP) zde 
loni v říjnu zahájila stavební prá-
ce, které během letošního června 
dokončila. Bylo to nutné z toho 
důvodu, že skalní stěna byla nesta-
bilní a před pěti lety se zde zřítil 
asi dvoukubíkový kus skály. To 
už nyní nehrozí. 

„Nestabilní skalní bloky a zvě-
tralé části skály byly odstraněny 
a stěna byla důkladně vyčištěna 
od náletových dřevin. Skalní bloky 
byly ukotveny a dutiny vyzděny. 
Velké rýhy v horní části způsobené 
erozí vyplnily gabiony, tedy drá-
těné koše s kamením,“ uvedl ing. 
Evžen Kaucký z oddělení přípravy 
staveb SVS MP. Zpevněna byla 

Město nechalo zpevnit skalní stěnu bývalého lomu v parku Košutka

také horní část u silnice v místě 
poruchy, odborníci zde provedli 
mikropiloty s železobetonovou 
převázkou. Části skal jsou nyní 
překryty ocelovými sítěmi, dále 
byly provedeny protierozní ve-
getační pásy vyplněné zeminou 
a doplněny osetím. 

V závěrečné fázi už se jen upra-
voval terén v dolní části parku 
a byl proveden monitoring dna 
jezírka. „Rovněž byly upraveny 
plochy přilehlé ke skále a do pů-
vodního stavu se vrátil prostor, 
který využívala těžká technika 
pro odvoz uvolněných skalních 
bloků,“ doplnil Kaucký. Práce si 
vyžádaly celkovou investici ve 
výši 7,9 milionu korun. 

Košutecké jezírko je vyhledá-
vaným místem Plzeňanů. Vzniklo 

Dotazníkové šetření Paluba Jezírko
Dotazníkového šetření se zú-

častnilo celkem 316 responden-
tů. V dotazníku byly zjišťovány 
údaje o respondentech – věk, 
pohlaví a jak často respondent 
Košutecké jezírko navštěvuje. 
Nejvíce byla zastoupena věková 
skupina 30–45 let – 50 %, ohled-
ně pohlaví respondentů tvořily 
ženy 69 %. Navrhované úpravy 

se líbily velmi 44 % respondentů 
a 65 % respondentů odpovědělo, 
že navržené řešení má dostatek 
travnatých ploch. 70 % respon-
dentů preferuje v tomto zájmo-
vém území dětské brouzdaliště 
a celkem 96 % upřednostňuje 
dětské hřiště v přírodním stylu.

V dotazníkovém řešení byla 
možnost návrhu nového jména 

kavárny. Jako nejčastější název 
bylo uvedeno U jezírka, Jezírko, 
Kavárna Jezírko.

Respondenti měli dále možnost 
uvést komentáře k jednotlivým 
otázkám. Kompletní zprávu z do-
tazníkového šetření naleznete na 
našich webových stránkách.
   OIM

v někdejším pískovcovém lomu, 
který byl zatopen a vyrostla u něj 
relaxační zóna, park zde slavnost-
ně otevírali v roce 1937. Místní 
navštěvují jezírko celoročně, nej-
více lidí je tu však přes léto, kdy je 
místo využíváno ke koupání. Na-

chází se zde i dětské hřiště nebo 
restaurace. Zdejší skalní stěny 
popraskaly vlivem vodní i větrné 
eroze, následná kontrola skalního 
masivu poukázala na nutnost sta-
vebních úprav a vznikl projekt na 
dlouhodobé zabezpečení. 
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První městský obvod je zase 
o něco zelenější. Na jeho území 
totiž přibyly nové stromy a keře, 
zahradníci též založili několik zá-
honů s trvalkami, které v těchto 
dnech září barvami. Podtrženo 
sečteno, ve čtvrtích na jedničce 

Obvod zkrášlují nové stromy a keře. Přibyly i záhony trvalek.

je o 65 stromů a 369 keřů a tr-
valek víc. 

Výběr dřevin je opravdu pestrý. 
V obvodu rostou nově jírovce, dře-
zovce, duby červené, okrasné jab-
loně, hrušně a třešně, ořešáky, lípy, 
jasany, javory, duby, břízy, buky, 

habry a kaštany. Nechybí ani lísky, 
šípkové růže, šeříky, muchovníky, 
jeřáby černé, dříny jarní, kdoulovce, 
zlatice nebo bobkovišně. 

Vedení prvního městského ob-
vodu klade dlouhodobě důraz na 
kvalitu zeleně. Prosperující zeleň je 

totiž cestou k odolnosti městského 
prostředí vůči současným klimatic-
kým změnám. Leckde byly nahraze-
ny původní stromy, které uhynuly, 
na mnoha místech jde však o zcela 
novou výsadbu s cílem zvelebit ve-
řejný prostor.                        m. v.

Dne 15. 4. 2021 byly pracov-
níkem odboru životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1 odebrá-
ny vzorky vody ze dvou veřejně 

Informace o kvalitě vody z pramenů na Roudné a studánky Petrovka 
přístupných pramenů v lokalitě 
ulic Pramenní – Na Hrádku (pod 
fakultní nemocnicí) a jeden vzorek 
ze studánky v údolí Petrovka. 

Rozborem odebraných vzor-
ků bylo Zdravotním ústavem, 
Centrem hygienických laborato-
ří, pracoviště Plzeň zjištěno, že 
voda ze všech studánek nevyho-
vuje hygienickým požadavkům 
pro pitnou vodu dle platné nor-
my, a to ani po tepelné úpravě. 

Vzorek vody z levého pramene 

na Roudné (při čelním pohledu) 
v hodnocených ukazatelích nevy-
hovuje příslušné legislativě. Pře-
kračuje limit podle platné legislati-
vy v těchto ukazatelích: koliformní 
bakterie a pH (6,2).

Vzorek vody z pravého pra-
mene na Roudné (při čelním po-
hledu) v hodnocených ukazatelích 
nevyhovuje příslušné legislativě. 
Překračuje limit podle platné le-
gislativy v těchto ukazatelích: 
koliformní bakterie. 

Vzorek vody ze studánky Pet-
rovka v hodnocených ukazatelích 
nevyhovuje příslušné legislativě. 
Překračuje limit podle platné legis-
lativy v těchto ukazatelích: amonné 
ionty, Escherichia coli, koliformní 
bakterie, konduktivita a pH (6,1).

Podrobné protokoly o celkovém 
výsledku rozborů všech vzorků 
vody jsou k dispozici na Odbo-
ru životního prostředí a dopravy 
ÚMO Plzeň 1.

OŽPD
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Každý z občanů bydlících na 
sídlišti Vinice zaregistroval vý-
stavbu retenční nádrže, v blízkosti 
křižovatky ulic Karlovarská x Na 
Chmelnicích. V současné etapě 
výstavby nádrže bude nutno na-
pojit uliční vpusti. Z toho důvodu 
bude v době 14. 6.– 31. 7. 2021 

Chodcům a cyklistům slouží nová betonová lávka u Kamenného rybníka

V červnu začala chodcům a cyk-
listům sloužit nová lávka nad roz-
šířenou silnicí vedoucí z Plzně na 
Třemošnou a přes železniční trať 
na Žatec. Lávka je dlouhá 130 me-
trů a umožňuje bezpečný přechod 
a přejezd silnice i trati od Kamen-
ného rybníka směrem k arboretu 
Sofronka. 

„Díky výstavbě technicky vel-
mi náročné lávky již nebudou pěší 
a cyklisté přecházet a přejíždět vel-
mi frekventovanou komunikaci od 
Kamenného k Seneckému rybníku 
a následně i trať v místě, kde ne-
byl vyznačený železniční přejezd. 
Lávka široká tři metry zajišťuje do-
statek prostoru pro chodce i cyk-

listy,“ uvedl technický náměstek 
primátora Pavel Šindelář.

Dokončení lávky se dvakrát 
posouvalo. Nejprve z předpo-
kládaného květnového termínu 
loňského roku na letní měsíce, 
důvodem byla opatření spojená 
s šířením koronaviru. Následně 
byly při technické prohlídce zjiš-
těny mírné nestandardní pohyby 
konstrukce a vlásečnicové trhliny, 
které u takto složitého technického 
řešení nelze nikdy zcela vyloučit. 
Odbor investic Magistrátu města 
Plzně, jenž stavbu zajišťoval, zá-
roveň zadal odborné posouzení 
stavu lávky odborníkům z Fakulty 
stavební Českého vysokého učení 

technického v Praze (ČVUT). Je-
jich výstupy poté posloužily pro 
novou realizační dokumentaci 
stavby, kde byl podrobně rozpra-

Uzavírka v ulici Karlovarská, v Plzni 
– omezení přístupu do Lochotínského parku

k následujícím uzavírkám v ul. 
Karlovarská: 
– částečná uzavírka vozovky, 
část pravého jízdního pruhu 
mezi křižovatkami ul. 
Na Chmelnicích a Lidická, 
v délce cca 90 m, směrem do 
centra města,

– úplná uzavírka souběžného 
chodníku – společná stezka pro 
chodce a cyklisty (přístup do Lo-
chotínského parku), v délce cca 
90 m, směrem do centra města,

– částečná uzavírka podchodu 
do Lochotínského parku od 
Lékařské fakulty UK (přístup 

k zastávce Zoologická zahra-
da – oba směry, od Lékařské 
fakulty UK zůstane zachován). 
Cyklisté a chodci pohybující se 

ve směru do centra budou doprav-
ním značením převedeni na protější 
chodník a cyklostezku, a to po pře-
chodu v křižovatce ulic Karlovar-
ská x Na Chmelnicích. Následný 
vstup chodců a cyklistů do ulice 
Lochotínská a Pod Vinicemi bude 
umožněn až podchodem u BČ Shell, 
Karlovarská. Chodcům a cyklistům 
ve směru od sídliště Vinice zůstane 
umožněn vstup do uvedené lokality 
ul. Nad Zoo, kolem amfiteátru.

Zhotovitelem prací je firma 
STRABAG a.s., IČO 60838744, 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, 
www.strabag.cz, tel. 377 832 811.

Investor: Vodárna Plzeň, a. s.
 OŽDP

cován systém zesílení lávky včetně 
jednotlivých, na sebe navazujících 
pracovních postupů. 

Na začátku letošního května se 
betonoval poslední, čtvrtý pilíř 
a stavebníci osadili ložiska na obou 
krajních opěrách lávky. Poté byla 
uvolněna pomocná táhla a lávka 
byla spuštěna do své definitivní 
polohy. Závěrečné práce zahrno-
valy montáž mostních dilatačních 
závěrů, zábradlí, izolace pochozí 
části lávky, provedení ochran-
ných nátěrů konstrukce, napojení 
na cyklostezku a terénní úpravy. 
Na začátku června pak odborní-
ci z ČVUT provedli zatěžkávací 
zkoušku.

Stavba lávky započala ve dru-
hém čtvrtletí roku 2019. Nákla-
dy na vybudování lávky vyšly 
na zhruba 27 milionů korun, při-
čemž peníze putovaly z rozpočtu 
města. Pod lávkou letos v dubnu 
Ředitelství silnic a dálnic zpro-
voznilo rozšířenou silnici I/27 
v délce kolem 1,6 km.

                             m. v.
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Máme velkou radost, že vzhle-
dem k rozvolnění protiepidemic-
kých opatření mohl MO Plzeň 1 
obnovit slavnostní obřady vítání 
občánků. Na naše nejmenší jsme 
v žádném případě nezapomněli – 
dříve podané přihlášky stále vede-
me v patrnosti a rodiče postupně 
kontaktujeme, abychom ověřili, 
zda jejich zájem o účast na slav-
nostní akci trvá. 

V minulosti jsme byli zvyklí ví-
tat miminka zpravidla ve věku 3 až 
5 měsíců, a tak je novou, úsměv-
nou zkušeností, když stávající ob-

Městský obvod Plzeň 1 obnovuje slavnostní obřady
čánci přijdou po této delší pauze 
na obřad už „po svých“. O to více 
se na ně těšíme.

Přihlášky na vítání občánků jsou 
k dispozici na recepci a na Sociál-
ním odboru ÚMO Plzeň 1 nebo na 
webových stránkách MO Plzeň 1 
https://umo1.plzen.eu/.

Zástupci MO Plzeň 1 mohou 
také navštěvovat seniory při pří-
ležitosti jejich významného život-
ního jubilea 80, 85, 90 a více let, 
pokud o to oni sami nebo jejich 
blízcí projeví zájem. Návštěva 
může proběhnout v domácnosti 

jubilanta, popřípadě v zařízení 
sociálních služeb na území města 
Plzně, jestliže zde dotyčný oslave-
nec pobývá. Po předchozí domluvě 
zajišťují blahopřání a předání dár-
kového balíčku členové Komise 
pro školství, kulturu a občanské 
a sociální záležitosti Rady MO 
Plzeň 1.

Kromě toho každý jubilant s tr-
valým pobytem na území městské-
ho obvodu Plzeň 1, který oslaví 80, 
85, 90 a více let, obdrží od vedení 
obvodu písemné blahopřání. 

Vzhledem ke stabilizaci epide-

miologické situace se již mohou 
v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 konat 
klasické i jubilejní svatby. U těch 
klasických je nejprve zapotřebí 
kontaktovat matriku oddací na 
ÚMO Plzeň 3, tel. 37 803 6538, 
a domluvit si termín. Svatbu je mož-
né na ÚMO 1 uspořádat každý pátek 
v době od 10.00 do 13.00 hod.

Bližší informace ke slavnostním 
obřadům a jubileím obdrží zájemci 
na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
kancelář č. 209, tel. 378 036 089. 

soc. odbor

Máme za sebou rok, kdy MO-
TÝL i Vlnka zely prázdnotou, 
od května už naše aktivity běží 
a my se nemůžeme dočkat, až 
vše poběží „normálně“. Máte to 
tak také? Pokud ano, tak vyu-
žijte aktuálně probíhajících zá-
pisů do kroužků a Miniškolky 
a zajistěte svému dítku místo. 
Můžete vybírat mezi Spor-
ťáčkem, Roztleskávačkami, 

Motýl s Vlnkou se těší na léto 
i začátek nového školního roku

Tanečky, Jógou, Keramikou, 
Dramaťáčkem a mnohým dal-
ším. Na Miniškolku zase za-
měřte svou pozornost, pokud 
chcete, aby váš dvouleťáček 
zažil první krůčky bez rodičů 
v kolektivu dětí, užil si zábavná 
dopoledne a zároveň se naučil 
novým věcem. Všechny infor-
mace najdete na webu www.
rcvlnka-plzen.cz.

Soutěž Plzeňské jedničky

Kde se nachází v našem obvodě toto místo?
Odpovědi posílejte na adresu 

simanovakl@plzen.eu do 15. července 2021.
 Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří obdrží knihu 

od městského obvodu Plzeň 1.
V minulé jedničce byla na fotografii socha houpacího koně s dětmi 

před 90. MŠ v Nýřanské ul. Výherci byli odměněni.



INFORMACE PRO ČLENY

Seniory Klubu Jednička čeka-
jí v září další procházky, během 
nichž se podívají na zajímavá 
místa prvního městského obvo-
du. Zájemce budou opět provázet 
nadšenci z plzeňského sdruže-
ní Zestínu, s nimiž se mnozí již 
v červnu vydali např. do nově 
zrekonstruovaného boleveckého 
statku U Matoušů či na procház-
ku po Bolevci. Dobrou zprávou je, 
že díky rozvolnění protiepidemic-
kých opatření pokračuje i oblíbený 

Senioři z Jedničky se mohou těšit na procházky i zájezdy
projekt Jedeme dál. Jeho součástí 
jsou organizované kurzy aktivní 
chůze nordic walking, které si se-
nioři užili v uplynulých týdnech 
v oblasti Boleveckých rybníků.

Pro členy Klubu jednička obvod 
také naplánoval představení Ital-
ka v Alžíru v divadle J. K. Tyla 

a mnoho zajímavých zájezdů. Jed-
ním z nich je zážitková šestihodi-
nová plavba lodí z Prahy do Měl-
níka a následně přejezd autobusem 
do Nelahozevsi, kde se před 180 
lety narodil světoznámý skladatel 
Antonín Dvořák. Zájezd se koná 
v neděli 22. srpna. Jeho účastníci 

mohou během plavby nerušeně 
pozorovat krajinu, procházet se 
po palubě či využít možnost ob-
čerstvení. 

Jsme moc rádi, že jsme jako 
obvod mohli všechny tyto aktivi-
ty, tolik oblíbené seniory, pro ně 
znovu připravit.                    m. v.
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Divadlo J. K. Tyla hodlá směle 
vykročit do další, již 157. sezóny 
stálého českého divadla v Plzni. 
Že je plzeňské divadlo i po dvou 
ochromených divadelních sezó-
nách stále v kondici, dokáže pi-
lotním projektem, který nese název 
Týden odložených premiér. Bě-
hem jednoho týdne, konkrétně od 
soboty 4. září do soboty 11. září, 
uvede celkem 11 slavnostních 
premiér inscenací, které se kvůli 
pandemii nemohly odehrát v plá-
novaných termínech a které dopl-
ní slavnostní zahajovací koncert. 
První zářijový víkend bude patřit 
taneční adaptaci známé knihy Vy-
hoďme ho z kola ven, jejíž slávu 
umocnil i pěti Oskary oceněný 

Divadlo J. K. Tyla plánuje velkolepý start nové sezóny!

film Miloše Formana Přelet nad 
kukaččím hnízdem. Inscenaci se 
souborem baletu nastudoval na pů-
vodní hudbu Simona Lovermanna 
německý choreograf Dustin Klein, 
jenž zakomponoval do vážného 
tématu i prvky humoru. Druhou 
premiérou tohoto víkendu bude 
titul určený pro nejmenší diváky 
– v režii někdejšího dramaturga 
činoherního souboru Vladimíra 
Čepka se na Malé scéně představí 
Křemílek a Vochomůrka. 

Středeční večer 8. září se pone-
se v duchu jedné z nejslavnějších 
operet všech dob a české tragigro-
tesky. Na Nové scéně potěší divá-
ky svou krásnou hudbou a vtipným 
libretem Straussův Netopýr, a to 

v režii ředitele divadla Martina 
Otavy, a na jevišti Velkého divadla 
se rozehraje bolestná i nesmírně 
vtipná Neapolská choroba Kar-
la Steigerwalda. Hra o nemocech 
mocných i bezmocných byla na-
psána již v roce 1984, kdy o ne-
moci dnešních poměrů nebylo nic 
známo. 

Ti diváci, kteří navštíví ve čtvr-
tek 9. září Novou scénu, budou 
svědky české premiéry světového 
muzikálu Něco shnilého! (Some-
thing Rotten!), který plzeňské 
divadlo uvede jen šest let po jeho 
broadwayské premiéře. Diváci 
v něm uvidí Jozefa Hruškociho, 
Martina Holce a Dušana Krause 
v hlavních rolích a dozvědí se, jak 

zcela zaručeně vznikl už v dobách 
Shakespearových vůbec první mu-
zikál v historii. Oproti bláznivé hu-
dební komedii bude na Malé scéně 
představeno citlivé komorní drama 
Králičí nora s Martinem Strán-
ským v hlavní roli. Je tady pátek 
a premiérový divadelní maratón 
pokračuje dál! Brilantní Rossiniho 
dílo Italka v Alžíru přinese do 
Velkého divadla příběh z exotic-
kého prostředí, kde Mustafa znu-
děný životem a svou ženou Elvírou 
touží po krásné Italce Isabelle. Ta 
je ovšem snoubenkou před časem 
zajatého Lindora, který slouží 
právě Mustafovi. Na jevišti Nové 
scény pak bude bavit bezstarostná 
komedie Španělská muška, kte-
rá ukáže, jak se krutě nevyplácí 
zametat své staré hříchy pod ko-
berec. Poslední den Týdne odlo-
žených premiér přinese premiéry 
rovnou tři! Originální pojetí zná-
mé pohádky Princezna se zlatou 
hvězdou z dílny choreografické-
ho uskupení DEKKADANCERS 
zaujme malé i velké, příznivce 
činohry potěší divadelní adapta-
ce nezaměnitelných Hrabalových 
Postřižin, ve které jako rozmarná 
Maryška vystoupí Jana Ondruš-
ková, coby její manžel a správce 
pivovaru se představí Libor Stach 
a Michal Štěrba ztvární svérázného 
a hlučného Pepina, a Novou scé-
nu rozzáří legendární muzikál My 
Fair Lady s prostořekou květinář-
kou Lízou Doolittleovou v podání 
Charlotte Režné a Lumírem Olšov-
ským v kůži morousovitého profe-
sora Higginse. 

Všechny slavnostní premiéry 
začínají v 19.00, tituly pro děti 
již v 17.00 hod.                DJKT
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Zpěvák, kytarista a zakladatel 
bluegrassové skupiny COP Míša 
Leicht odstartoval ve čtvrtek 
20. května letošní sezonu prome-
nádních koncertů v parku U Bazé-
nu. Oblíbené hudební podvečery 
pořádá na Lochotíně každoročně 
první městský obvod. 

„Bylo senzační stát po takové 
době zase před živým publikem,“ 
řekl k tomu Leicht, který podob-
ně jako ostatní hudebníci nemohl 
kvůli epidemiologickým nařízením 
přes půl roku vystupovat. „Na Lo-
chotín za mnou přijeli fanoušci do-
konce až z Košic, což bylo úžasné 
překvapení. Všichni jsme si to moc 
užili,“ poznamenal. 

Promenádní koncerty nabídly bluegrass, rock i dixie

Na Míšu Leichta navázala 
3. června Cimbálová muzika Mi-
lana Broučka. Známý hudební an-
sámbl z Plzně potěšil především 
milovníky folklorní hudby, klasic-
kých mistrů, filmových melodií, 
ale i popových a rockových hitů 
v originálním pojetí. 

V polovině června se publiku 
na Lochotíně představil oblíbe-
ný Košík band s charismatickou 
zpěvačkou Zdeňkou Kubíkovou 
a poslední červnový čtvrtek pa-
třil plzeňské skupině The Dixie 
Hot Licks, kde se snoubí původní                                     
„vintage sound“ akustického jazzu 
a moderní výraz dixielandu. Další 
koncerty jsou v plánu.          m.v.
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www.anketazebrik.cz
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Tak hurá do školy!!! Špetka 
slziček u rodičů, prarodičů a paní 
učitelek, naproti tomu úsmě-
vy na tvářích dětí s dychtivým 
očekáváním, co všechno se asi 
bude odehrávat v té škole, kam 
půjdou. Básničky, písničky, šer-
pování, takové je v kostce roz-
loučení se s předškoláky v našich 
mateřských školách na obvodě. 

Děti z mateřských škol na 
jedničce se letos opět zapojily 
do Sportovních her mateřských 
škol, které pořádá město Plzeň, 
Nadace sportující mládeže a spo-
lečnost Pohyb a zdraví o. p. s. 

Hry na půdě 7. MŠ v Kralovické 
ulici slavnostně zahájily starost-
ka MO Plzeň 1 Helena Řežábová 
společně s místostarostkou  Ilonou 
Jehličkovou. Děti zažily atmosfé-
ru sportovních soutěží se vším, co 
k tomu patří.                        (red)

Sportovní hry mateřských škol letos již pošesté

„Bezpečně po celý rok“
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 proběhlo 

na dětském dopravním hřišti v Zá-
padní ulici slavnostní vyhodnocení 
outdoorového vzdělávacího progra-
mu s dopravní tématikou „Bezpečně 
po celý rok“. První ročník se usku-
tečnil v měsících květnu a červnu 
v parku U Bazénu na Lochotíně 
a byl určen pro mateřské a základní 
školy městského obvodu Plzeň 1.

Dětem z 60. MŠ, 90. MŠ, 
91. MŠ a 87. MŠ, které se přímo 
zúčastnily vyhodnocení na DDH, 
ceny předali první místostarosta 
MO Plzeň 1 pan Miroslav Brabec, 
ředitelka Střediska volného času 
RADOVÁNEK paní Eva Tischle-
rová a pan Pavel Beránek, vedoucí 

OAPK Městské policie Plzeň. Ze 
základních škol se do vzdělávacího 
programu v parku zapojila 4. ZŠ.

Vzdělávací program dětem umož-
nil zopakovat si základní pravidla 
chování chodců a cyklistů. Do pro-
jektu byly zapojené metodičky pre-
vence kriminality Městské policie Pl-
zeň, které provedly a pomohly třídám 
zopakovat základní pravidla. Projekt 
probíhal pod záštitou starostky MO 
Plzeň 1 paní Heleny Řežábové. 

Organizátorem vzdělávacího 
programu je Středisko volného 
času RADOVÁNEK ve spoluprá-
ci s BESIPEM, Městskou policií 
Plzeň a MO Plzeň 1.

(red)

Velké poděkování našim 
zdravotníkům za uplynulé ná-
ročné období zformulovaly děti 
se svými učitelkami ze 7. ma-
teřské školy v Kralovické ulici 
v Plzni na Lochotíně do krásných 
srdcí a dalších obrázků, kterými 
vyzdobily chodbu u ambulancí 
nemocnice PRIVAMED.

Perníkovými, keramickými 
srdíčky a dalšími výtvarně zpra-
covanými motivy srdíček, které 
doručily přímo do nemocnice 
prostřednictvím paní ředitelky 
Bc. Martiny Přindové, tak záro-

Srdíčka zdravotníkům 
veň popřály hodně štěstí, zdraví 
i lásky všem sestřičkám k Mezi-
národnímu dni zdravotních sester 
12. května. Radost tak udělaly 
nejen sestrám, které se předání 
zúčastnily, ale všem v nemocnici. 
„Opravdu krásné! Vyzdobíme si 
tím oddělení!“ s upřímnou radostí 
okomentovala předání daru vrch-
ní sestra neurologického oddělení 
nemocnice Bc. Libuše Hořánko-
vá. „Moc děkujeme. Srdíčka plná 
optimismu nalejí sílu do žil perso-
nálu na všech odděleních.

Kolektiv 7. MŠ

Na cestu do školy dostaly děti 
od obvodu kufřík s výtvarnými 
potřebami, který jim určitě po-
může nosit ze školy samé jed-
ničky. Tak v září ať vykročí pra-
vou nohou do školy, potkají v ní 
spoustu kamarádů a báječné paní 
učitelky. To jim ze srdce přeje 
celé vedení městského obvodu.

Mgr. Ilona Jehličková

Hurá do školy
Snad toto známé heslo bude platit v plné míře pro nové 
i starší školáčky i v září a škola jim zůstane po celý 
školní rok otevřena.
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Ve středu 5. 5. 2021 obdržela 
přípravná třída Bolevecké základní 
školy velký balík. 

Co v něm asi je? Kdo nám píše? 
A co nám posílá? 

Nejdřív jsme otevřeli obálku 
s dopisem, ve kterém jsme byli 
pochváleni za to, že jsme vytvo-
řili krásnou pohádkovou knížku 
s názvem „Medvídek Vilda a tři 
kouzelné oříšky“. 

Jak to celé bylo s tvořením 
knížky?

Děti před časem dostaly od paní 
spisovatelky Jaroslavy Pechové 
knihu o skřítcích Mechechulácích 
a dozvěděly se o soutěži „Oživí-
me Česko“ s medvídkem Vildou. 
S velkou chutí se do soutěže za-
pojily, pustily se do práce a zača-
lo jim pod rukama vznikat jejich 
vlastní dílo. Při vytváření knihy 
zažily hodně legrace. Pracovaly 
ve skupinách, dvojicích i indivi-

Oživíme Česko s Boleveckou základní školou

V době covidu, kdy byla zoo 
dlouhodobě uzavřena a peníze 
na provoz se tenčily, uspořáda-
la 7. MŠ, Kralovická ul. Plzeň, 
sbírku na pomoc zvířátkům v zoo. 
Oslovili jsme rodiče i všechny 
zaměstnance naší MŠ. Díky ne-
zištné podpoře a štědrosti rodičů 
a zaměstnanců školy předaly děti 
s paní ředitelkou Bc. Martinou 
Přin dovou v pátek, 28. 5. 2021, 
částku ve výši 27.100,- Kč. panu 
Mgr. Vobrubovi, zástupci plzeň-
ské zoo. Tím jsme se na dva roky 

duálně a občas to ve třídě vypadalo 
jako ve včelím úlu. Jejich před-
stavivost a fantazie neznala mezí. 
Nakonec se jim společnými silami 
podařilo nápady poskládat dohro-
mady, nakreslit obrázky a kniha 
byla hotova. Mnohému se naučily, 
zdokonalily si komunikativní do-
vednosti a zjistily, že napsat oprav-
dovou knihu je velmi namáhavé 
a vyžaduje to obrovskou trpělivost.

Teď se vraťme k tomu našemu 
balíku. Kdo se nebál, mohl hmatem 
poznat, co se v něm ukrývá. Nakonec 
i ti ostýchaví sáhli dovnitř. Ze třídy 
se ozývalo: „Je to měkké, hebké, 
má to srst, ale je to i tvrdé, stude-
né, děsivé… Konečně jsme pomalu 
odhalovali plyšové medvídky, štětce, 
tempery, vodovky, CD s pohádkami, 
pastelky a také čestné uznání od sa-
motné paní spisovatelky. Děti měly 
obrovskou radost, kterou s nimi sdí-
lela paní učitelka Vlasta. 

Naši knihu můžete naleznout 
na webových stránkách „Oži-
víme Česko“ v galerii a bude 
vystavena spolu s ostatními 
díly v Lazarské ulici, v budově 

Pojišťovny VZP, a.s. v Praze na 
konci léta.

 S pozdravem paní učitelka 
a žáci přípravné třídy 

Bolevecké základní školy

Pomáháme plzeňské zoo
stali kmotry Terezky – velblou-
dice dvouhrbé a opičky tamarína 
žlutorukého. A proč zrovna vel-
blouda? Protože je to mládě jako 
my děti, máme ho v plzeňském 
znaku. A nyní ho má i naše ma-
teřská škola. Hurá! Máme velkou 
radost.

Ještě jednou moc děkujeme 
všem rodičům, kteří nás v projektu 
podpořili. Uděláme vše pro to, aby 
i po dvou letech zůstala Terezka 
a opička v naší adopci.

Kolektiv 7. MŠ

 Že zelenina a ovoce 
neroste na pultech regálů, 
už vědí děti ze školek na 
Jedničce dávno. Pěstují 
totiž každoročně zeleni-
nu a ovoce na zahradách 
svých školek. 

 Letos pomohla dětem 
z 90. mateřské školy sá-
zet cukety a dýně mís-
tostarostka Ilona Jehlič-
ková.                   (red)

Hmyzí domečky na Jedničce
 Děti z mateřských škol vědí, že 

včely, brouci a další hmyz nejsou 
škůdci, ale naopak spojenci. Mo-
hou totiž sledovat hmyz, jenž se 
ubytoval ve školkových hmyzích 
hotelech, které skýtají nespočet 
různorodých skrýší, kde se může 
užitečný hmyz nejen ukrýt, ale též 
se dále množit. Je to prosté, člo-
věk je součástí přírody a bez ní by 
jednoduše nebyl.

Děti pěstují zeleninu



Festival WALLZ přinesl umění do veřejného prostoru
Různá místa po celém území 

Plzně s výrazným vlivem na své 
okolí se díky předním českým 
i zahraničním street artovým 
umělcům proměnila v týdnu od 
14. do 19. června během druhé-
ho ročníku festivalu WALLZ 
v rozměrná a trvalá umělecká 
díla. Celkově se šestidenní akce 
na pozvání pořádajícího prosto-
ru DEPO2015 zúčastnilo deset 
výtvarníků, kteří pomalovali 
v součtu více než 2500 m2 ploch 
domů a zdí. Dvě výrazné stopy 
po sobě festival zanechal také na 
Lochotíně.

První lochotínskou realizací je 
malba na zastávce Fakultní ne-
mocnice, jejímž autorem je umělec 
Jan Miko. Druhou pak na fasádu 

Vedle komentovaných prohlídek 
obnoveného selského dvora U Ma-
toušů 17. července jsou připravo-
vány ukázky lidových řemesel 
a regionálních výrobků, folklor-
ní vystoupení, výstava lidových 
staveb vesnických památkových 
rezervací a zón Plzně, přednášky 
o lidové architektuře regionu a kra-
je, zednických, kamenických, te-
sařských mistrech staveb. Součástí 
akce bude i malý jarmark s tradič-
ními a regionálními potravinami 
a výrobky V rámci Dne lidové ar-
chitektury bude do selského dvora 
U Matoušů vstup zdarma.    (red)

Den lidové architektury na statku U Matoušů

panelového domu v Komenské-
ho ulici vytvořila jedna z legend 
české street artové scény Jan Ka-
láb. Výsledné graffiti je se svými 
288 m2 jedním z nejrozsáhlejších 
děl letošního ročníku a zároveň 
také první vlaštovkou ve změně 
vnímání veřejného prostoru nej-
většího plzeňského sídliště. Dílo 
zde totiž nahrazuje reklamní malbu 
propagující již neexistující společ-
nost, což je stav, který je v Plz-
ni poměrně častým fenoménem. 
Zajímavostí je, že obytný dům do 
akce přihlásili sami jeho obyvatelé 
a prokázali tak, že Plzeňané nejsou 
lhostejní k veřejnému prostoru 
a okolí, ve kterém se žijí. A to je 
skvělá zpráva! 

(red)

Dny lidové architektury se letos odehrají v obnoveném Selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci.


