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Vyčerpaným záchranářům poděkovalo vedení prvního obvodu

http://umo1.plzen.eu		www.facebook.com/MOPlzen1		duben	2021		ZDARMA

Za nebývalým nárůstem vý-
jezdů záchranné služby stojí 
pomoc pacientům s příznaky 
nemoci covid. S maximálním 
vypětím všech sil dávají kaž-
dodenně bratři a sestry Zdra-
votnické záchranné služby 
Plzeňského kraje naději desít-
kám lidí bojujících o svůj život. 
Vedení prvního plzeňského ob-
vodu se proto rozhodlo podě-
kovat záchranářům a předalo 
jim, ve spolupráci s lokálními 
dodavateli, pivovarem Raven 
a Pekelnou cukrárnou, pozor-
nost, která jim dodá tolik po-
třebnou energii. 

Dýchací problémy, horečky 
a především beznaděj, to jsou 
důvody, proč se lidé s covid 
obrací na linku 155. Bratři a se-

stry, kteří pomáhají dostat pan-
demii pod kontrolu, se tak musí 
několikrát denně oblékat do 
ochranných obleků a vyjíždět 
za pozitivními pacienty. O tom, 
že výjezd k pozitivnímu jedinci 
je skutečně extrémně náročný, 
vypovídá i skutečnost, že jeho 
délka zabere i s přípravou a ná-
slednou dekontaminací řádově 
o půlhodinu více, než je tomu 
v případě běžných výjezdů. 
„Nikdy jsem neslyšela houkání 
sanitek tak často jako v uplynu-
lých týdnech, zvuk výstražných 
sirén se nese městem prakticky 
bez ustání. Za těmito výjezdy, 
které neznají oddechu, však stojí 
boj o holý život, obětavost zdra-
votníků a jejich vůle vytrvat,“ 
uvedla starostka městského ob-

vodu Plzeň 1 Helena Řežábová 
a dodala, že bratrům a sestrám 
patří velký dík i obdiv, jelikož 
zachraňují životy a tím dodávají 
lidem tolik potřebnou naději. 

Záchranářům předala starost-
ka prvního obvodu Helena Ře-
žábová společně s místostarosty 
Miroslavem Brabcem a Ilonou 
Jehličkovou koláčky a dezer-
ty z dílny Pekelné cukrárny 
a 30 dárkových setů řemesl-
ného pivovaru Raven, z nichž 
každý obsahuje tři druhy piva. 
Jak Pekelná cukrárna z Roudné, 
tak i pivovar Raven z Lochotína 
se podílely na daru pro záchra-
náře, přičemž pivovar daroval 
40 lahví piva a cukrárna naopak 
koláčky. 

(red)



strana 2Zprávy z obvodu

Vážení, 
dovolte mi obrátit se touto cestou 

na vedení našeho obvodu s následují-
cím dotazem. Pomalu finišuje stavba 
průtahu 1/20 mezi ulicemi Studentská 
a Jateční. Po jeho zprovoznění dojde 
jistě k žádoucímu zklidnění provozu 
v oblasti Boleveckého rybníka. Tato 
oblast se však zároveň stane praktic-
ky nepřístupnou pro občany našeho 
obvodu právě pro nepřekonatelnou 
překážku – novostavbu obchvatu. 
V podobě, v jaké je nyní dokončován, 
s dvojitými středovými svodidly, pro-
tihlukovými náspy a stěnami, odřízne 
oblast Boleváku kompletně. 

Není mi jasné, proč je takto náklad-
ná investice od počátku nedokonalá 
a při rozsahu stavby nebylo pamato-

Zeptejte se vedení
Nová silnice I/20, úsek Plaská – 

Na Roudné – Chrástecká
Místostarosta Jiří Uhlík, MBA 

odpovídá: 
S ohledem na samotnou dispozici 

území a jeho technické a urbanis-
tické nároky vznikl poměrně citlivě 
zasazený projekt komunikace l. třídy 
do celkového rázu obce. Nová sil-
nice odlehčí ulici U Velkého rybní-
ka, která je v současné době silně 
dopravně zatížena a její současné 
směrové vedení i šířkové uspořádá-
ní nevyhovuje dané dopravní zátěži. 

Silnice I/20 uleví nejen přetíže-
né dopravě, ale pomůže i místní 
dopravní obslužnosti při přípravě 
území pro jeho budoucí rozvoj. 

V místě, kde dříve bývala pouze 

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PRVNÍHO OBVODU?

Své dotazy nám zasílejte na:

ZEPTEJTE SE VEDENÍ
podatelna ÚMO1, alej Svobody 60

pavelkovaj@plzen.eu

@MOPlzen1

váno na nějaké řešení, které by umož-
nilo tuto jinak potřebnou stavbu bez 
problémů překonat. Plánovaný jeden 
přechod v tomto úseku, navíc na konci 
čtyřproudového úseku „dálnice“, mi 
přijde nejen nevhodný, ale i krajně 
nebezpečný. O přecházení této ko-
munikace v oblasti nového kruhového 
objezdu cestou z Boleváku směrem do 
centra města platí totéž. Spojení nej-
významnější rekreační oblasti našeho 
města z jeho centrem bylo do současné 
doby pro pěší a cyklisty problematic-
ké, po dokončení výše uvedeného díla 
se stane ještě horší, a totiž nebezpečné. 

Plánuje město či obvod nějaké 
řešení, dokud není stavba předaná 
do užívání?

Mnohokrát děkuji za odpověď.

železniční trať a pole, je nyní umís-
těna komunikace, která je doplněna 
o cyklostezku a protihlukový val. 
Cyklisté a chodci budou mít možnost 
překonat novou komunikaci na kři-
žovatce ulic Pod Stráží – U Velkého 
rybníka nebo po kruhové křižovatce 
v ulici Na Roudné. 

V prostoru bývalého železniční-
ho přejezdu pod Mikulkou vznikne 
v blízké budoucnosti také lávka, kte-
rá umožní mimoúrovňový přechod 
frekventované komunikace chodcům 
a cyklistům. Poloha plánované láv-
ky vychází vstříc zejména místním 
obyvatelům s ohledem na přístup do 
rekreační oblasti Velkého Bolevec-
kého rybníka a navazuje na dříve 
používané polní cesty.

Je v kompetenci MO Plzeň 1 
úklid veřejného prostranství, as-
faltová plocha + přilehlé travnaté 
plochy u benzíny ONO, Studentská 
ulice, před prodejnou vietnamských 
majitelů (bývalé DELVITY)?

O víkendech tam parkují auta 
TIR a jelikož tam není žádný kon-
tejner na odpadky, tak to tam vy-
padá takto: 

apod. Bohužel se jedná o proble-
matické území, které je již několik 
let úřadem řešeno z důvodu výsky-
tu černých skládek a znečištěného 
prostranství. 

Ohniska odpadů jsou likvidová-
na insolvenčním správcem a drobný 
úklid odpadků je zajištěn v rámci 

Toto jsou jen některé z dotazů, 
které naše vedení obdrželo. Všem 
tazatelům jsme odpověděli a pokud 
to bylo v našich možnostech, i na-
vrhli řešení.                         (red)

Starostka Ing. Řežábová odpovídá: 
V tomto případě se jedná o pozemek 

ve vlastnictví právnické osoby, která je 
v insolvenci a o její majetek se v sou-
časné době stará insolvenční správce. 

Jedná se o snadno přístupný veřej-
ný prostor, který je dlouhodobě zne-
užíván občany k odkládání odpadu 
různého druhu, např. stavební suť, 
komunální odpad, objemný odpad 

běžných úklidů veřejných prostran-
ství na území obvodu.
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Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

Vážené dámy, vážení pánové, sousedky a sousedé,

v letošním 
roce bych rád 
využil prostor 
v Plzeňské 
jedničce jako 
zastupitel k té-
matu, které 
nás bohužel 

dlouhodobě provází. Koronavirus 
nám všem zkomplikoval poslední 
rok našich životů. Nikdy nezapo-
menu, když jsem v březnu každý 
den poslouchal zprávy z Wucha-
nu o šířící se pohromě v podobě 

onemocnění covid-19 a vůbec by 
mě tenkrát nenapadlo, že stejná 
situace bude stále trvat i o rok 
později u nás v České republice. 
Opravdu jsem si nedokázal před-
stavit, že v naší zemi může nastat 
situace, kdy zdravotnický systém 
začne kolabovat nad nadměrným 
přísunem nových pacientů. Ani 
ve snu jsem si nemyslel, že se 
rok plnohodnotně nepotkám se 
svojí rodinou, přáteli a jak moc 
mi bude chybět sociální kontakt. 

Přemýšlím nad škodami, kte-

ré nenávratně vznikají, jestli by 
opravdu nebylo dobré pozvolna 
vrátit do škol žáky, prioritně ma-
turitních ročníků. Jestli testování 
ve školách a firmách bude mít 
úspěch v podchycení nově na-
kažených, když antigenní testy 
nejsou příliš spolehlivé. 

Rád bych Vás v této nelehké si-
tuaci podpořil a dodal Vám aspoň 
kapku naděje a optimismu. Věřím, 
že dodržování opatření, jako je no-
šení respirátorů, omezení kontaktů 
a dezinfikování rukou, povede ke 

snížení šíření a společnými silami 
docílíme zastavení nákazy a roz-
volňování stávajících omezení, ve 
kterých vláda fatálně selhala, situ-
aci nezvládla a svými neuvážený-
mi kroky uvedla celou republiku 
do dlouhodobé pasti. Věřím, že 
očkování je světlo na konci tunelu 
a doufám, že vláda začne konat, 
aby se naše životy brzy vrátily do 
normálu k běžným denním staros-
tem, na které se paradoxně a s tro-
chou nadsázky všichni těšíme.

Jan Husák

prož íváme 
zvláštní dobu. 
S přibývajícím 
časem je stále 
složitější na 
této době najít 
něco dobrého. 
Ale snad přece.

 Z důvodu uzavření města 
a okresu jsme poznali své okolí 
jako nikdy předtím.

I v tomto omezeném prostoru 
jsme s rodinou objevili mnoho 
krásných, dříve opomíjených míst.

Možná paradoxně právě proto, 

že jsou od nás tak blízko. Na-
štěstí v Plzni existuje spousta 
cest pro pěší i cyklisty, které 
spojují jednotlivé části města. 
Možná už je moc nevnímáme. 
Vedou mimo velké dopravní 
tepny, proto jsou někdy trochu 
skryté.

Průchodnost města je důležitá, 
ale možnosti ubývají. Stále více 
přirozených spojnic mizí.

Někdy je důvodem příprava 
a realizace důležitých doprav-
ních staveb, ale to je věc nezbyt-
ná, a proto pochopitelná.

Je přece normální chodit pěšky 
a jezdit na kole! A byla by škoda 
přijít o cesty, které to umožňují. 
Je správné, že i v nově plánova-
ných projektech, jak jsme byli 
ujištěni, je na toto pamatováno. 
Já o to budu vždy usilovat.

Mám velkou radost, že se 
mohu aktivně podílet na realizaci 
plánovaných projektů: vybudo-
vání cyklo trailů v lokalitě Zruč 
Senečák a pumptracku pod ko-
nečnou tramvaje č. 1 v Bolevci. 
Jsem rád, že s většinou kolegů z 
vedení obvodu se na důležitosti 

těchto akcí shodujeme. Z pohle-
du trenéra mládeže jsou oba tyto 
projekty velkým přínosem pro 
náš obvod. Budou to atraktivní 
místa s aktivním využitím. Vě-
řím, že přilákají ke sportu mno-
ho dětí i dospělých. Stejně jako 
v místech, kde podobné projek-
ty již zrealizovali. Zaznamenal 
jsem mnoho kladných ohlasů už 
při zveřejnění jejich návrhů.

Nezoufejte a jděte poznávat 
své okolí.

Václav Černý,
zastupitel

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.

dnes jsem 
si zkusila dát 
úkol, abych 
do článku pro 
Vás či do po-
selství, chce-
te-li, nena-

psala ani jednou slova covid, 
krize, pandemie, prostě abych 
psala o obyčejných věcech, 
které jsou kolem nás a mohou 
nás potěšit nebo pozlobit, pro-
stě tak jak si to nastavíme tím, 

co od sebe a okolí očekáváme. 
A mám hned první problém. 

Je kolem nás tolik závažných 
situací, že dodržet tohle před-
sevzetí nedokážu a musím se 
vrátit ke každodennosti, kde 
se tahle slova prostě nachá-
zejí. Přemýšlela jsem, jak se 
můžeme z téhle krize nebo 
situace dostat. Problém spat-
řuji hlavně v ovlivnění našich 
životů, někteří v Vás mají ztrá-
tu nejvyšší, životy nebo zdraví 

svých nejbližších někteří ne-
vědí co vlastně bude s jejich 
firmami a zaměstnáním v době 
po...

Marnost vidíme v tom, že 
děti nechodí do školy už té-
měř rok a nežijí své životy tak, 
aby se naučily nejen znalosti 
ale i komunikaci a sociální 
dovednosti. 

Jako naráz zmizely maturitní 
plesy, slavnosti, mladí lidé ko-
munikují on-line a já jen dou-

Poděkování     
Dobrý den,

moc rádi bychom touto cestou poděkovali celé 78. MŠ, paní ředitelce Kalašové a celému 
kolektivu, který se staral v době pandemie covid-19 o našeho syna Martínka. Martínek chodil 
domů vždy s úsměvem a moc se mu ve školce líbilo. Jednání s paní ředitelkou bylo vždy jas-

né, přesné a naprosto spolehlivé. 

Celému kolektivu ještě jednou velké díky! 

MUDr. Procházková, Chirurgická klinika FN Plzeň

fám, že budeme všichni ještě 
umět se sejít a říci si pár slov. 
Říci si pár slov pro povzbuzení. 

Zkusme se zastavit, těšit se 
na to, co přijde i když to přesně 
nebude podle našich představ, 
zkusme být tolerantnější k sobě 
i okolí, vezměme si na ten pře-
chod k normálu, který už moc 
neumíme, tolikrát vyslovené 
v posledním roce SPOLEČNĚ 
TO ZVLÁDNEME!!

Helena Řežábová
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Je tomu více než rok, co dá-
vají zdravotníci plzeňské fa-
kultní nemocnice šanci na život 
lidem s těžkým průběhem ne-
moci covid. Psychické i fyzic-
ké vypjetí lékařů, sestřiček, ale 
i pomocného personálu, kteří 
na jednotlivých odděleních 

Obětavým zdravotníkům poděkovalo vedení prvního obvodu. 
Energii jim bude nově dodávat kvalitní káva.

pomáhají, je enormní, proto 
se vedení prvního plzeňského 
obvodu rozhodlo jim poděko-
vat a předalo jim dva kávova-
ry pro přípravu kvalitní kávy, 
která jim dodá tolik potřebnou 
energii. 

Starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová v rozhovoru s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D. 

Sestřičky z kardiochirugického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň testují 
nový kávovar.

„Našim lékařům a sestřičkám 
vděčíme za to, že se zdravotnic-
tví nezhroutilo. Věřím, si najdou 
chvilku, aby se mohli alespoň 
na chvíli zastavit, a zpříjemní si 
tak službu šálkem dobré kávy,“ 
uvedla starostka městského ob-
vodu Plzeň 1 Helena Řežábová 
a dodala, že zdravotníkům patří 
velký dík i obdiv, jelikož zachra-
ňují životy a tím dodávají lidem 
tolik potřebnou naději. 

Z rukou starostky prvního ob-
vodu Heleny Řežábové převza-
ly za oddělení pečující o covid 
pozitivní pacienty vrchní sestry 
kávovar Espresso DeLonghi 
Magnifica. Druhý kávovar, na 
nějž se složili zaměstnanci úřa-
du prvního obvodu, pak předal 
zdravotníkům tajemník Úřadu 
MO Plzeň 1 Pavel Stehlík. Nově 
si tak bude moci dopřát personál 
fakultní nemocnice, konkrétně 
z kardiochirurgického oddělení 
a z 1. interní kliniky, kvalitní 
kávu.      (red)

Tajemník ÚMO Plzeň 1 Pavel Stehlík předává kávovar vrchní sestře 
kardiochirurgického oddělení FN Plzeň. 
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Po uskutečněném výběrovém ří-
zení na získání nového zhotovitele 
prací pro dokončení této rozestavě-
né stavby, kterým se v březnu stala 
společnost GARDENLINE s.r.o. 
z Litoměřic, se již můžeme všichni 
těšit na skutečnou proměnu tohoto 
vnitrobloku, jenž bude mít podo-
bu parku plného stromů a zeleně, 
protkaného sítí cest umožňujících 
pohyb nejen pěším, ale i cyklis-
tům či bruslařům. Děti i dospělé 
potěší hned několik hřišť určených 
jednak nejmenším, jednak i teen-
agerům, multifunkční sportoviště, 
cvičební soustava pro seniory či 
kavárna s posezením, která umož-

Proměna vnitrobloku Krašovská konečně běží v plném proudu 

ní setkávání obyvatel a pořádání 
kulturních i komunitních akcí. Pro-
středí by měl oživit také jednodu-
chý vodní prvek, který obzvláště 
v letních měsících zpříjemní lokál-
ní mikroklima. Takováto proměna 

čeká toto prostranství vnitrobloku 
Krašovská v Plzni na Košutce nej-
později v srpnu tohoto roku.

Velkorysý prostor sevřený pane-
lovými domy ze 70. a 80. let minu-
lého století má obrovský potenciál, 
jen bylo třeba jej správně uchopit. 
Toho se zhostilo vedení první-
ho obvodu již v roce 2015, kdy 
s přispěním spolku Pěstuj prostor 
začalo připravovat projekt promě-
ny vnitrobloku Krašovská. Již od 
počátku byla k projektu přizvána 
široká veřejnost, jelikož základním 
předpokladem úspěšného projek-
tu je právě spolupráce s místními 
lidmi, kteří prostor důvěrně znají. 

Výslednému projektu proměny 
vnitrobloku, jenž reflektuje přání, 
náměty i připomínky veřejnosti, 

Statutární město Plzeň prostřed-
nictvím Správy veřejného statku 
města Plzně připravuje novou stez-

Výstavba další části stezky pro chodce a cyklisty v ulici Na Roudné
ku pro chodce a cyklisty v ulici Na 
Roudné v Plzni. Stavba bude reali-
zována při místní komunikaci ulice 

Na Roudné, v úseku od lávky nad 
opěrnou zdí u slepého ramene řeky 
Berounky k železničnímu mostu na 
trati Plzeň – Žatec, před nově budo-
vanou okružní křižovatkou s Jateční 
ulicí. Jedná se o jednu etapu stavby 
„Stavební úpravy ulice Na Roudné“. 
V letošním roce tak vznikne nový 
úsek společné stezky pro cyklisty 
a chodce v celkové délce 325 m 
s většinovou základní šíří min. 2 m. 
V rámci akce bude nutná ve větším 
rozsahu výstavba opěrných gabio-
nových zdí, zpevnění tak dosahuje 
až 3,4 m šíře pod cyklostezkou. 
Dále proběhne výstavba veřejného 
osvětlení, svodidel a zábradlí. Před 
zahájením stavebních prací došlo 
k nutnému kácení dřevin. Zejména 
málo vitálních trnovníků, menších 
smrků a ostatních dřevin pro jejich 
špatný zdravotní stav či jejich kolizi 
se stavbou. Kácení dřevin bylo pře-
dem projednáno a povoleno naším 
odborem životního prostředí a do-
pravy. Za pokácené stromy bude do 

předcházela dlouhodobá spoluprá-
ce s obyvateli košuteckého sídliště, 
která probíhala formou dotazní-
kových šetření, besed, veřejných 
setkání a v neposlední řadě také 
na neformálním setkání na první 
z celkem čtyř zahradních slavností, 
na níž se začaly formovat prvotní 
návrhy řešení úpravy vnitrobloku. 

Z následných diskuzí obča-
nů, zástupců městského obvodu 
a zapojených odborníků vzešla 
architektonická studie Ing. arch. 
Ondřeje Ryse, která zvítězila ve 
veřejné architektonické soutěži 
a stala se podkladem pro pro-
jektovou dokumentaci samotné 
stavební akce. Že bude proměna 
vnitrobloku Krašo vská opravdu 
citlivá, dokládá i hodnocení od-

borné poroty, která konstatovala, 
že vítězný návrh představuje vel-
koryse pojatý prostorový koncept 
odpovídající charakteru této části 
sídliště Košutka. Velikost volné-
ho centrálního prostoru je vhodně 
zvolena, návrh není přeplněn ak-
tivitami a ponechává tak prostor 
pro další vývoj parku. Dobře je 
vybrána poloha a především po-
jetí kavárny jako jednoduchého 
mobilního objektu.

Stavební práce byly zahájeny 
neprodleně po podpisu smlouvy 
o dílo a tentokráte věříme, že dílo 
bude dokončeno řádně, odborně 
a zejména ve smluvně sjednaném 
termínu.

Odbor investic
 a majetku ÚMO Plzeň 1

dvou let realizována náhradní vý-
sadba 30 kusů kvalitních alejových 
listnatých stromů. 
Termín realizace: 07–09 /2021.
Předpokládaná cena: 
9 mil. Kč vč. DPH.

Investorem stavby je Správa ve-
řejného statku města Plzně. 

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1
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Od 1. 4. 2021 došlo k úplnému 
zprovoznění hlavní trasy mezi Plz-
ní a Třemošnou. Řidiči již mohou 
bez větších komplikací jezdit po 
novém čtyřproudém úseku silni-
ce I/27 a provoz v tomto úseku 
je plynulejší a hlavně bezpečnější.

V současné době jsou realizová-
ny práce na dokončení lávky pro 

Aktuální informace o průběhu stavby „I/27 Plzeň,  
Třemošenský rybník – Orlík“

pěší a cyklisty a následně proběhne 
zpřísněná zatěžkávací zkouška. 

Také se dokončuje obslužná 
komunikace mezi Třemošenským 
a Kamenným rybníkem.

Zhotovitel předpokládá do-
končení celé stavby do termínu 
21. června 2021. 

OŽPD ÚMO Plzeň 1

Na území MO Plzeň 1 se nachází 
dva podchody, jeden u Lochotínské-
ho pavilonu a druhý v Bolevecké 
ulici u čerpací stanice SHELL. 
ÚMO Plzeň 1 zajišťuje celoroční 
pravidelný úklid těchto podchodů 
pracovníky veřejně prospěšných 
prací (zametání a úklid nepořádku) 
a dále od jara do podzimu úklid tzv. 
mokrou metodou, který spočívá 
v mytí tlakovou vodou. Úklid mok-
rou metodou spočívá v mytí pod-
lah, schodů, obkladů, oken z vnitřní 

Úklid podchodů na území MO Plzeň 1 rok 2021
a vnější strany a očistění hliníkové-
ho soklu, kdy v letošním roce bude 
vzhledem k přetrvávající nepříznivé 
situaci opětovně doplněn o použití 
dezinfekčního bezoplachového pro-
středku pro desinfekci všech ošetřo-
vaných ploch a předmětů. Termíny 
letošních úklidů jsou naplánovány 
na 23. 3. nebo 24. 3., 27. 4. nebo 
28. 4., 1. 6. nebo 2. 6., 6. 7. nebo 
7. 7., 10. 8. nebo 11. 8., 14. 9. nebo 
15. 9., 19. 10. nebo 20. 10.

OŽPD ÚMO Plzeň 1

Soutěž Plzeňské jedničky

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

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

od městského obvodu Plzeň 1.

V minulé jedničce byla na fotografii psí loučka v parku U Bazénu
Výherci byli odměněni.

městská část lokalita svozový den týden
Bílá Hora 17. MŠ úterý sudý
Bolevec Starý Bolevec – dolů úterý sudý
Zavadilka Mozartova x Pod Mikulkou úterý sudý
Stará Košutka V Lomech x Pod Košutkou úterý sudý
Roudná Pramenní úterý sudý

městská část lokalita svozový den týden
Bílá Hora Nad Štolou úterý lichý
Bolevec Pode Dvory úterý lichý
Zavadilka Pod Stráží (naproti č. 43) úterý lichý
Zadní Roudná Na Roudné x K Stráži úterý lichý
Starý Lochotín K. Světlé x Libušina úterý lichý

Harmonogram svozů kontejnerů pro bioodpad na území MO 
Plzeň 1 pro rok 2021

Od března jsou opětovně přista-
vovány kontejnery pro bioodpad. 
Velkoobjemové kontejnery budou 
přistavovány v určený den na vy-
braná místa od 10.00 do 18.00, 
v měsících červen až září v pro-
dlouženém čase od 10.00 do 20.00, 
a budou pravidelně přistavovány 
do konce listopadu 2021.

V případě tzv. zahradního odpadu 
mohou občané bezplatně využívat 
sběrné dvory. Sběrná místa a vel-
koobjemové kontejnery, které jsou 
pravidelně přistavovány dle harmo-
nogramu společnosti Čistá Plzeň 
s.r.o., jsou jen pro bioodpad. Pokud 
je zahradní odpad odložený v pytlích 
kolem hnědých nádob umístěných 
na kontejnerových stáních, nelze 
takto odložený odpad dále využít. 

Hnědé nádoby na kontejnero-
vých stáních nejsou určeny pro od-
kládání odpadu ze zahrad. Do hně-
dých nádob prioritně patří slupky 
a zbytky od ovoce a zeleniny, ká-
vová sedlina, čajové sáčky, zbytky 
jídla (kromě masa a kostí), skořáp-
ky od vajec, popel ze dřeva (ale 
ne z uhlí) apod. Důležité je, aby 
občané do těchto hnědých nádob 
nevkládali bioodpad v plastových 
sáčcích. V případě, že je do těchto 
nádob odložen čistý bioodpad bez 
příměsí jiných druhů odpadu, je 
možné ho dále využívat. 

Dále mohou občané využít 

možnosti komerčního objedná-
ní „vlastní“ nádoby do domu od 
společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za 
daných podmínek a příslušnou 
úhradu dle ceníku (lze objednat 
i svoz na zavolání). V případě zá-
jmu o „vlastní“ nádobu je možnost 
bezplatného nájmu nádoby o obje-
mu 240 l na bioodpad (hrazen bude 
pouze vlastní svoz nádoby). Tato 
možnost platí pouze pro plátce, 
kteří mají řádně uhrazen poplatek 
za komunální odpad pro dané ob-
dobí na území města Plzně. 

Veškeré informace jsou do-
stupné na webových stránkách 
Magistrátu města Plzně https://
odpady.plzen.eu/ a na webových 
stránkách společnosti Čistá Plzeň 
s.r.o. http://www.cistaplzen.cz/

OŽPD ÚMO Plzeň 1



I v letošním roce pokračuje 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 
ve stejném duchu výsadeb dřevin 
na území našeho městského ob-
vodu. V měsíci květnu letošního 
roku budou provedeny další vý-
sadby stromů, keřových porostů 
a trvalek. Cílem našeho městské-
ho obvodu není jenom nahrazovat 
uhynulé nebo pokácené stromy, ale 
i zvelebovat konkrétní místa nový-
mi výsadbami v rámci tzv. revita-
lizace zeleně. Při vyhledávání míst 
k novým výsadbám je důležité řešit 
jak stávající inženýrské sítě a jejich 
ochranná pásma, tak i vhodnost za-
členění výsadeb do stávající kraji-
ny, tak aby plnily funkční celek se 
stávajícími výsadbami.

Nové výsadby budou realizo-
vány v lokalitách Hodonínská 
u školy, záliv nad Atomem, Kotí-
kovská, Nad Řekou, U Jam a v Br-
něnské ulici bude vysazeno celkem 

Jarní výsadby stromů, keřových porostů a trvalek 

12 kusů stromů (jírovec, dřezovce, 
duby červené, kaštan a okrasná 
třešeň). Dále budou doplněny ke-
řové porosty v Kralovické ulici, 
nad Atomem, Pod Záhorskem, 
El Krásnohorské, Na Roudné a ve 
Studentské pod Edekou, kdy zde 
bude vysázeno 105 keřů. Převáž-
ně se bude jednat o zlatice, ptačí 
zob a bobkovišně. V rámci studie 
Louka za školou v Hodonínské uli-
ci budou vysazeny 3 kusy jasanu 
úzkolistého. V ulici Okounová 
u zastávky MHD bude vysazeno 
32 kusů bobkovišně. Další výsad-
by budou zrealizovány dle návrhů 
na revitalizaci ploch zpracovaných 
zahradní projektantkou. V aleji 
Svobody 56 před administrativ-
ní budovou bude nově osazeno 
136 kusů keřů, ve vnitrobloku 
Kaznějovská x Studentská bude 
vysazeno 20 kusů okrasných 
třešní, 1 kus dubu zimního a 4 ks 
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dubu červeného. Ve vnitrobloku 
Žlutická za školkou bude vysazeno 
25 kusů stromů a 16 kusů keřů, 
kdy je zde navrženo tzv. arboretum 
a výsadba bude tvořena pestrým 
výběrem stromů a keřů převážně 
původem z domácích dřevin. Ob-
čané se mohou těšit na výsadbu 
okrasných jabloní, okrasných třeš-
ní, ořešáku, okrasných hrušní, lip, 
jasanu, javoru, dubu, břízy, buku, 
habru a několika kaštanů, dále 
pak na výsadbu rakytníkových 
keřů, bezu černého, lísek obec-
ných, šípkových růží, muchovní-
ků, jeřábů černých, dřínu jarního 
a kdoulovců.

Dalšími výsadbami budou revi-
talizace okolí pamětního stromu 
v aleji Svobody, kde bude pro-
vedena výsadba 36 kusů šeříků. 
Dalším místem, které bude nově 
zrevitalizováno, je okolí pomníku 
Lidice varují!, v parku U Bazénu. 
U tohoto památníku bude vysaze-
no 43 kusů trvalek jako výměna za 
stávající záhon růží. 

Celkem bude vysazeno 65 stro-
mů a 369 keřových porostů a tr-
valek.

Magdalena Bruková, 
OŽPD ÚMO Plzeň 1

Náš poslední úklid v rámci 
celorepublikové akce Ukliďme 
Česko se stále ještě nesl v duchu 
pandemických opatření. Tentokrát 
jsme se zaměřili na náplavku řeky 
Mže na Roudné, kde jsme měli od 
ÚMO 1 informaci o větším množ-
ství odpadu. Úklid byl netypický. 
Na začátku jsme jen krátce řekli 
základní informace. A poté rych-

Ukliďme Česko

le vypustili jednotlivé účastníky, 
vybavené pytli na odpad a rukavi-
cemi, do terénu. Úklid byl indivi-
duální, ale každý si bez problému 
našel své místo.

Za dvě hodinky jsme se sešli 
na smluveném místě svozu odpadu 
a dali se do závěrečného vážení. 
To nám slouží pro evidenci odpadů 
a dalším institucím ke sběru dat.

A výsledek? Ten nás opravdu 
překvapil...

Kolem 20 dobrovolníků a 2 pej-
sci nám nasbírali celkem 522 kg 
odpadu (směsný odpad – 348 kg, 
plasty – 81 kg, sklo – 71 kg, plech 
a kov – 14 kg, elektro – 8 kg). Co 
nás nepotěšilo, bylo větší množství 
injekčních stříkaček, všechny byly 
předány městské policii.

Z úklidu jsme se vraceli unave-
ní. Ale se spoustou nových nad-
šenců a nabití energií do dalších 
úklidů, které již brzy přijdou.

Trash Hero je celosvětová dob-
rovolnická organizace, která pořádá 
pravidelné úklidy veřejných prostor.

Jeho plzeňskou buňku tvoří Kat-
ka, Martin, Katka, Erika a Jirka.

Trash Hero Plzeň

Jen malý ilustrativní snímek, jak vypadalo místo před a jak vypadá po 
vyčištění.
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Odpadky a nepořádek, kam se 
podíváš. Rozčiluje to mě i tebe a už 
bereš do ruky nářadí. Ovšem psací, 
ne úklidové. Pěknou stížností jim 
to nandáš a trochu si ulevíš.

Podívejme se na to, kdo nám 
tu kazí vzhled našeho společného 
líbezného bydliště a jak vzniká 
nepořádek v našem obvodě.
1. Přeplněné kontejnery komunál-
ního odpadu. Spořivá (spíše vypo-
čítavá) společenství vlastníků neob-
jednávají dostatečný počet vývozů 
kontejnerů a přebytek odpadu řeší na 
cizí účet. Je běžné, že vedle sebe sto-
jí kontejnery vyvážené 3x týdně a 1x 
týdně. Kam asi odpad z domácnosti 
přijde? K sousedům do kontejneru 
(v tom „lepším“ případě) nebo na 
zem nebo k odpadkovému koši, na 
zastávku MHD, do křoví. Vítr už 
udělá své. On to někdo uklidí.
2. Přeplněné kontejnery tříděného 
odpadu. Proč asi? Naše pohodlnost 
minimalizovat velikost odpadu se-
šlápnutím plastu, plechovky, slo-
žením papírové krabice. Položím 
to vedle kontejneru (tu novou telku 

Máslo na hlavě aneb kam s ním

musím přece rychle zapojit). Vítr 
už udělá své. On to někdo uklidí.
3. Nezavřené kontejnery všeho 
druhu. Jsem líný, netečný, štítím 
se, pospíchám, mám v noci strach, 
je zima, prší, je horko? Důvodů 
plno, výsledek jeden. Vítr už udělá 
své. On to někdo uklidí.
4. Černé skládky u kontejnerů (a ne-
jen tam). Asi takto: seženu, přivezu 
nebo si nechám přivézt, obal vy-
hodím ke kontejnerům a věc (tře-
ba i v hodnotě stovek tisíc korun) 
sám užívám. Když věc doslouží 
(televize, pračka, kuchyňská linka 
atd.), vynesu ji před dům a nechám 
ji k užívání ostatním. A na odvoz 
na sběrný dvůr nemám čas, peníze 
a chuť. On to někdo uklidí.
5. Bioodpad ze zahrad. Nabídl 
vám někdy cizí majitel zahrady 
či zahrádky ovoce, zeleninu, po-
sezení na svém pozemku? Asi ne, 
ale o odpad ze svého lukrativního 
pozemku se rád se všemi podělí. 
Trávu, větve, kamení, listí, shnilé 
ovoce vyveze na cizí pozemek, 
v lepším případě odloží ke kon-

tejnerům na bioodpad. Neuvědo-
muje si, že s právy jsou spojeny 
i povinnosti. On to někdo uklidí.
6. Firmy a kutilové. Provedou re-
konstrukci bytu a v zájmu nízké 
ceny vybouraný materiál (futra, 
záchodové mísy, beton, lino, oba-
ly, dveře atd.) odloží u kontejnerů. 
On to někdo uklidí.
7. Svým dílem k nepořádku přispí-
vají i „hledači pokladů“. Přehrabu-
jí kontejnery a mnohdy vyhazují 
obsah na zem. K nim bych přiřadil 
i desítky bezdomovců. 
8. Abych na někoho nezapomněl: 
motoristi nám rádi nechávají ojeté 
pneumatiky, kuřáci se rádi podě-
lí o prázdné krabičky od cigaret 
a o miliony nedopalků. On to ně-
kdo uklidí.
9. Hyper super multi obchody. 
V jejich okolí poletují především 
plastové sáčky a jiný obalový ma-
teriál. Od koho asi? Vítr už udělá 
své. On to někdo uklidí.
10. A to zmiňované máslo na hlavě 
mají i pejskaři. Jak by to bylo jed-
noduché – na ÚMO si zdarma vy-

zvednu sáčky na exkrementy svého 
psího miláčka, které vždy seberu. 
Ale proč? On to někdo uklidí.

Jestliže moje veškeré zájmy 
končí na prahu bytu, nemá situa-
ce řešení.

Na úklid odpadu rozlítaného po 
komunikacích, trávnících a ostatních 
veřejných plochách v pětapadesátiti-
sícovém obvodu je na ÚMO zřízena 
pracovní skupina „veřejně prospěš-
ných prací“. Jedná se o klien ty úřadu 
práce, kteří jsou dlouhodobě neza-
městnaní a nezaměstnatelní. Žádní 
„Stachanovci“. Je jich v současnos-
ti osmnáct, ale z různých důvodů 
(dlouhodobé nemoci, ošetřování 
člena rodiny, dovolená, návštěva 
lékaře) máme k dispozici obvykle 
10 až 15 pracovníků. 

S ručním nářadím – koště, lopata, 
hrábě, škrabka a pytli na odpad – 
po částech uklízejí obvod. Obvyklý 
program je: pondělí – sídliště Locho-
tín, úterý – sídliště Bolevec a Malý 
Bolevec, středa – sídliště Košutka 
a stará Košutka, čtvrtek – Vinice 
a Kilometrovka, pátek – Roudná, 
Zavadilka, vilová čtvrť Lochotín, 
podél Kotíkovské ke staré Karlo-
varské, podchody. Spolu s nimi ka-
ždý den nákladní vozidlo se dvěma 
závozníky sváží nasbíraný odpad 
a odložené věci od kontejnerů.

Kromě této každodenní činnos-
ti dostávají i další úkoly – čistit 
škrabkami okraje chodníků, někte-
rých místních komunikací a par-
kovišť od nánosů hlíny a od trávy.

V sezoně sekají některé úseky 
trávníků, stříhají některé keře, za-
vážejí materiál do volebních míst-
ností, roznášejí pozvánky na akce 
obvodu, zajišťují akce obvodu (židle, 
stany, následný úklid) i o víkendech. 
Provádějí manuální práce na ÚMO.

Závěr: vychází zase ten nejmé-
ně oblíbený – začni u sebe, jestli 
chceš žít v čistém prostředí.

OŽPD ÚMO Plzeň 1
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SOUČASNÁ DOPRAVNÍ
SITUACE NA ÚZEMÍ MO

PLZEŇ 1 
přehled uzavírek - omezení provozu

 na pozemních komunikacích

Vážení spoluobčané,
na území MO Plzeň jsou nadále 

prováděné stavební práce, zejména 
z důvodu rekonstrukcí inženýrských 
sítí a z důvodu zlepšení průjezdnosti 
městem – výstavby nových okruž-
ních křižovatek, napojení nově 
vybudovaných komunikací apod. 
Jelikož přibývá uzavírek komunika-
cí, rozhodli jsme se Vás informovat 
o aktuálních uzavírkách na území 
městského obvodu Plzeň 1, včetně 
termínů jejich trvání.

UZAVÍRKY:
Na Roudné, 
nadále trvá úplná uzavírka vozov-
ky, v prostoru křižovatky s ulicí 
Jateční, a to v obou směrech (do 
a z centra města), z důvodu sta-
vebních prací – výstavba nové 
okružní křižovatky, napojení ob-
chvatu Plzně.
V termínu: do 17. 5. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma EUROVIA CS, a.s., IČO 
45274924, U Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha.
Investor: ŘSD ČR, Statutární měs-
to Plzeň.

Nýřanská, 
trvá úplná uzavírka vozovky, 
v úseku před objekty Nýřanská 
č. 12–22, Nýřanská č. 36–46, 
z důvodu stavebních prací spočí-
vajících v obnově kanalizace.
V termínu: do 1. 5. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je fir-
ma STRABAG a.s., IČO 60838744, 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha.
Investor: Vodárna Plzeň, a.s.

Jesenická, Hořejší, U Jam, Nad 
Šídlovákem,
částečné uzavírky vozovek a úpl-
né uzavírky chodníků, z důvodu 
stavebních prací – inženýrské sítě, 
pokládka kabelu NN.
V termínu: od 1. 4. do 16. 8. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma OMEXON GA Energo s.r.o., 
IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, 
323 00 Plzeň.
Investor: ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

U Velkého rybníka, 
úplná uzavírka vozovky, v úseku 
od křižovatky s ul. K Prokopávce 
až k železničnímu viaduktu, směr 
Doubravka, z důvodu napojení 
nové komunikace – akce „I/20 
a II/231 v Plzni, Plaská – Na 
Roudné – Chrástecká, 2. etapa“. 
V termínu: od 1. 3. do 17. 5. 2021.

Současná dopravní situace na území MO Plzeň 1 – přehled 
uzavírek – omezení provozu na pozemních komunikacích

Zhotovitelem stavebních prací je 
firma EUROVIA CS, a.s., IČO 
45274924, U Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha.
Investor: ŘSD ČR, SÚSPK a Sta-
tutární město Plzeň.

Břeclavská,
úplná uzavírka vozovky a chodní-
ků, v úseku od křižovatky s ul. Br-
něnská až za objekt Břeclavská 
č. 12, z důvodu stavebních prací 
(rozdělené na 2 etapy) spočívají-
cích v opravě kolektorů. 
V termínu: od 1. 4. do 31. 8. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma VIDA GROUP s.r.o., IČO 
29158206, U Školky 355/19, 
326 00 Plzeň.
Investor: Statutární město Plzeň, 
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, 
zastoupené Magistrátem města Plz-
ně, odborem správy infrastruktury.

U Velkého rybníka, 
úplná uzavírka vozovky a chodníků, 
v úseku od křižovatky s ul. Plaská 
a Lidická až ke vjezdu k objektu 
Plaská 14 (prodejna vozidel), z dů-
vodu napojení nové komunikace – 
akce „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – 
Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“.
V termínu: od 6. 4. do 17. 5. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma EUROVIA CS, a.s., IČO 
45274924, U Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha.
Investor: ŘSD ČR, SÚSPK a Sta-
tutární město Plzeň.

Luční,
částečná uzavírka vozovky, v úse-
ku od křižovatky s ul. Bělohorská 
až ke vjezdu do tréninkového are-
álu FC Viktoria Plzeň, z důvodu 
stavebních prací – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace.
V termínu: od 22. 3. do 30. 9. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma STAVMONTA spol. s r.o., 
IČO 40525007, Hřbitovní 996/33, 
312 00 Plzeň.
Investor: Vodárna Plzeň a.s.

Jesenická, Hořejší, U Jam, Nad 
Šídlovákem, Kaznějovská, Ný-
řanská,
částečné uzavírky vozovek a úpl-
né uzavírky chodníků, z důvodu 
stavebních prací – rozsáhlá rekon-
strukce plynovodu.
V termínu: od 29. 3. do 31. 10. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma REVIS – Praha, spol. s r.o., 
IČO 41190114, sídlem Výpadová 
317/19, 153 00 Praha. 

Investor: GasNet Služby, s.r.o., Klíš-
ská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem.

Karlovarská, 
úplná uzavírka vozovky, v úseku 
mezi křižovatkou s ul. Kotíkov-
ská a křižovatkou s ul. Studentská, 
z důvodu výstavby nové okružní 
křižovatky – akce „Městský okruh, 
úsek Křimická (Chebská), Karlo-
varská, v Plzni“. 
V termínu: od 7. 4. do 31. 7. 2021. 
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma BERGER BOHEMIA a.s., 
IČO 45357269, sídlem Klatovská 
410/167, 321 00 Plzeň. 
Investor: SÚSPK a Statutární měs-
to Plzeň.

Janáčkova, Otakara Březiny,
částečné uzavírky vozovek, z dů-
vodu stavebních prací – rekon-
strukce plynovodu.
V termínu: od 1. 4. do 10. 7. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma REVIS – Praha, spol. s r.o., 
IČO 41190114, sídlem Výpadová 
317/19, 153 00 Praha. 
Investor: GasNet Služby, s.r.o., 
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 
Labem.

Toužimská,
úplná uzavírka vozovky mezi ob-
jekty č. 11 a č. 13, včetně uzavírky 
celoplošného parkoviště za uvede-
nými objekty, z důvodu stavebních 
prací – inženýrské sítě – výstavba 
vodovodu, kanalizace, horkovodu, 
pokládka kabelů VN a NN. Jedná 
se o připojení těchto sítí na nově 
budovanou sportovní halu.
V termínu: od 1. 4. do 31. 8. 2021.
Zhotovitelem stavebních pra-
cí je firma Elektro H + H, s.r.o., 
IČO 25241371, sídlem Roky-
canská 61/173, 312 00 Plzeň, 
a POHL cz, a.s., IČO 25606468, 
odštěpný závod Plzeň, sídlem Do-
mažlická 168, 318 00 Plzeň. 
Investor: Statutární město Plzeň, 

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, zast. 
Magistrátem města Plzně, odborem 
správy infrastruktury, a ČEZ Distri-
buce, a.s., IČO 24729035, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín.

Kralovická, Rabštejnská, Žlu-
tická,
částečné uzavírky vozovek a úpl-
né uzavírky chodníků, z důvodu 
stavebních prací – rozsáhlá rekon-
strukce plynovodu.
V termínu: od 19. 4. do 31. 10. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma REVIS – Praha, spol. s r.o., 
IČO 41190114, sídlem Výpadová 
317/19, 153 00 Praha. 
Investor: GasNet Služby, s.r.o., 
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 
Labem.

Manětínská, Gerská, U Jam, 
Rabštejnská,
částečné uzavírky vozovek a úpl-
né uzavírky chodníků, z důvodu 
stavebních prací – rozsáhlá rekon-
strukce plynovodu.
V termínu: od 3. 5. do 31. 10. 2021.
Zhotovitelem stavebních prací je 
firma REVIS – Praha, spol. s r.o., 
IČO 41190114, sídlem Výpadová 
317/19, 153 00 Praha. 
Investor: GasNet Služby, s.r.o., Klíš-
ská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem.

Na Roudné, 
částečná uzavírka vozovky, v úse-
ku od objektu č. o. 162 směrem 
k Jateční ul., až ke vjezdu k areálu 
střelnice, z důvodu stavebních pra-
cí spočívajících v opravě povrchu 
vozovky.
V termínu: od 7. 4. do 23. 4. 2021. 
Zhotovitelem stavebních prací je fir-
ma STRABAG a.s., IČO 60838744, 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha.
Investor: Správa veřejného statku 
města Plzně, příspěvková organiza-
ce, Klatovská 10–12, 301 00 Plzeň.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1
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V měsíci květnu (v závislos-
ti na klimatických podmínkách) 
proběhne na území našeho obvo-
du každoroční pravidelná údržba 
celkem 59 dětských pískovišť. 
Jedná se jak o pískoviště, která 
jsou součástí dětských hřišť, tak 
i o pískoviště samostatně umís-
těná v travnatých plochách. Tato 
údržba spočívá ve výměně písku 
za písek červený nebo bílý (dle 
stávající barvy písku v pískovišti, 
vždy v tloušťce vrstvy písku min. 
30 cm), vhodného typu a složení 
s kombinací dezinfekčního zá-
sahu. Vše za podmínek dle vy-
hlášky č. 238/2011 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na 
koupaliště, sauny a hygienické li-

Pravidelná údržba pískovišť v roce 2021
mity písku v pískovištích venkov-
ních hracích ploch, a dle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. Výměnu 
písku pro městský obvod na zá-
kladě smluvního vztahu zajišťuje 
společnost Desinsekta, s. r. o.

OIM ÚMO Plzeň 1

Dětské dopravní hřiště se nachá-
zí v areálu 1. základní školy v Plzni, 
jeho provoz a výuku zajišťuje pro 
městský obvod Plzeň 1 Středisko 
volného času Radovánek. Dětské 
dopravní hřiště modeluje silniční 
provoz v obci a jízdu mimo obec 
(světelná křižovatka, přechody pro 
chodce, parkoviště, zastávka auto-
busu, kruhový objezd, čtyřproudá 
ulice apod.). Děti se zde naučí 
základy jízdy v běžném provozu, 
chůzi po chodnících, přecházení 
ulic a mnoho dalších potřebných 
dovedností souvisejících s bezpeč-
ností silničního provozu. Městský 
obvod Plzeň 1 pravidelně obno-
vuje vybavení dopravního hřiště 
tak, aby vyhovovalo co nejširší-

MO Plzeň 1 vybavil dětské dopravní hřiště
mu počtu a věkové struktuře dětí. 
V letošním roce byla na dětském 
dopravním hřišti obnovena část 
dopravních značek a pořízena čtyři 
zcela nová jízdní kola určená svou 
velikostí pro věkově starší děti. Na 
jaře 2020 pro vás dopravní hřiště 
opět otevřeme a těšíme se na vaši 
návštěvu. 

OIM ÚMO Plzeň 1

Populární lokalita Košuteckého 
jezírka je půvabná v létě i v zimě. 
Vodní hladina s přilehlým parkem 
dávají zapomenout, že se člověk 
nachází nedaleko největšího pl-
zeňského sídliště. V nejbližších 
letech může být pobyt u Košu-
teckého jezírka pro návštěvníky 

Připravovaná výstavba nového objektu PALUBA – JEZÍRKO

ještě mnohem příjemnější, neboť 
MO Plzeň 1 nechal zpracovat stu-
dii objektu PALUBA – JEZÍRKO. 
Jednalo by se o novou budovu 
s občerstvením, která by nabíd-
la návštěvníkům mnohem lepší 
služby než v minulosti a stala by 
se místem pro příjemnou relaxa-

Návrh ÚKRMP (12/2020)

Koncept studie 

ci. Na začátku května 2021 bude 
představen architektonický návrh 
ve formě konceptu studie pro-
střednictvím TV ZAK. O termínu 
reportáže Vás budeme informovat 
na našich webových a facebooko-
vých stránkách. Pro představu vám 
předkládáme 2 obrázky z návrhu.

Jak šel čas…
V roce 2020 (říjen a listopad) 

byla provedena demolice bývalého 
objektu BACARDI V Lomech 13 
u Košuteckého jezírka. 

Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně zpracoval v rámci zjišťovací 
studie návrh možného řešení vý-
stavby nového objektu, který byl 
nazván „PALUBA – JEZÍRKO“. 

LEDEN 2021
Na základě poptávkového řízení 

byla v lednu roku 2021 uzavřena 
smlouva o dílo na projektovou do-
kumentaci se společností Nosek & 
Raffelová architekti s.r.o. Byl se-
staven harmonogram postupu jed-
notlivých fází projektové přípravy, 
včetně zahájení výstavby nového 
objektu, která je předpokládaná 
v roce 2023. 

BŘEZEN 2021
Zhotovitelem byl odevzdán 

koncept architektonického návrhu 
studie nového objektu PALUBA – 
JEZÍRKO. Tento návrh bude pro-
jednán s dotčenými orgány města 
Plzně a po případné úpravě bude 
studie představena veřejnosti. 

OIM ÚMO Plzeň 1
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Rekonstrukce Prokopávky spěje do finiše

Město Plzeň zahájilo výstavbu 
nové sportovní víceúčelové haly 
Krašovská se zázemím, restaura-
cí a vlastním parkovištěm. Hala je 
umístěna na okraji města v těsném 
sousedství areálu Krašovská Ak-
tivity centrum na Košutce. V ob-
jektu bude možné hrát například 
badminton, házenou, florbal, ma-
lou kopanou, volejbal, basketbal či 
futsal, ale také provozovat aerobik 
nebo společenský tanec. Stavba 
má být dokončena v srpnu 2022, 
náklady představují 143 milionů 
korun bez DPH. 

„Město dlouhodobě koncepčně 
podporuje volnočasové sportovní 
aktivity dětí, mládeže i dospělých. 

Výstavba městské sportovní haly Krašovská odstartovala

Tento nový víceúčelový objekt v Kra-
šovské přispěje k rozšíření možností 
sportovat ve volném čase zájemcům 
nejen z Košutky, Bolevce a Lochotí-
na, ale i z celého území Plzně a blíz-
kého okolí,“ uvedl plzeňský primátor 
Martin Baxa. „Součástí objektu bude 
i restaurace pro 70 osob s venkovní 
terasou. Budova zázemí a restaurace 
budou mít ploché střechy, vzniknou 
zde pobytové terasy v kombinaci se 
zelenou střechou. Hala bude mít 
vlastní parkoviště s 52 parkovacími 
stáními a možností zajíždění auto-
busu, nebudou chybět stojany pro 
cyklistická kola,“ popsal objekt 
první náměstek primátora Roman 
Zarzycký.

Výška haly je devět metrů, maxi-
mální rozměr celé sportovní plochy 
je 23x70 m. „Hala bude vybavena 
navinovací sítí pro možné dělení na 
tři části, aby se zde mohly současně 

odehrávat různé sportovní aktivi-
ty. V hale vznikne také tribuna pro 
200 diváků,“ popsala Veronika Kru-
pičková, vedoucí Odboru správy in-
frastruktury Magistrátu města Plzně.  

„Hala navazuje na východním 
okraji na park Zemník. Je navržena 
tak, aby nebránila pěším projít nebo 
cyklistům projet po nové cyklostezce 
od sídliště a parku směrem k chotí-
kovskému polesí a Krkavci,“ dodala 
Veronika Krupičková.

Město předalo staveniště zhotoviteli 
v březnu 2021, stavba má být dokon-
čena do 18 měsíců. Projekt: project-
studio8, s.r.o., zhotovitelem stavby je 
SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ – POHL 
– IMOS Brno. Novou komunikaci 
a napojení bude řešit Správa veřejného 
statku města Plzně.       město Plzeň  

druhém podlaží došlo k revitalizaci 
pokojů pro ubytovnu,“ uvedl Za-
rzycký s tím, že každý pokoj je vy-
baven vlastním sociálním zázemím. 
Nechybí ani prostory pro wellness 
a masáže pro šest osob. Ve třetím 
podlaží jsou umístěny pouze poko-
je s vlastním sociálním zázemím. 
„Ubytovna je vybavena interiérovým 
výtahem,“ podotkl náměstek.

Proměnou prošlo i fotbalové hři-
ště. Nově má umělý travní koberec 
o rozměru hrací plochy 70x105 me-
trů. Vybaveno je čtyřmi střídačkami, 
světelnou tabulí zobrazující skóre 
a časomíru a fotbalovými brankami, 
umělým osvětlením a ozvučením.

Obyvatelé městského obvodu Pl-
zeň 1 po rekonstrukci sportovního 

Město Plzeň nechalo kompletně 
přestavět a zrevitalizovat městský spor-
tovní areál Prokopávka. Rekonstrukce 
sportovního areálu trvala 18 měsíců 
a zahrnovala úpravy tří navzájem spo-
jených budov ubytovny a tělocvičné 
haly. V areálu vyrostlo nové umělé 
fotbalové hřiště, vznikla moderní re-
staurace, recepce i pokoje ubytovny, 
kanceláře, šatny, prostory pro wellness, 
sklady, společenská místnost a další. 
Návštěvníci budou moci využít i in-li-
novou dráhu, novou malou tělocvičnu 
či parkoviště. Celkem úpravy přišly na 
206 milionů korun.

V ubytovně došlo k rekonstruk-
ci od prvního až po třetí podlaží. 
„V prvním podlaží byla revitalizová-
na restaurace a technické zázemí. Ve 

areálu Prokopávka dlouho volali 
a jejich přání byla vyslyšena. „Jsem 
nadšena, že na našem obvodě vznik-
ne další nové místo pro sportovní 
vyžití, což je v dnešní době velice dů-
ležité a všichni se těšíme na moment, 
kdy bude možné začít zase veřejně 
sportovat,“ uvedla starostka MO Pl-
zeň 1, Ing. Helena Řežábová.

 Nově také vyrostlo v areálu par-
koviště pro 59 osobních automobilů, 
z toho sedm pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a jedno parkova-
cí stání pro BUS včetně příjezdové 
asfaltové komunikace. Nechybí malé 
jednopodlažní tělocvičny pro tělový-
chovu o zastavěné ploše 471 m2, in-
-linové dráhy s asfaltovým povrchem 
šířky čtyři metry a délce 302 metrů, 
přístupové ocelové rampy pro pěší. 
„Dále byla provedena výstavba a za-
pojení kompaktní trafostanice, sadové 

úpravy, nové zpevněné plochy pro pěší, 
areálové oplocení a areálová technická 
infrastruktura,“ dodal Zarzycký.

Druhá etapa přestavby za zhruba 
85 milionů korun zahrnuje výstav-
bu nové dvoupodlažní budovy let-
ní restaurace, víceúčelového hřiště 
s umělým polyuretanovým povrchem 
o rozměru 45x25 metrů, nového ví-
ceúčelového hřiště obsahující čtyři 
hrací plochy s pískovým povrchem 
pro beach volejbal včetně nafukovací 
haly, dětského hřiště, včetně vybave-
ní herními prvky, dvou antukových 
kurtů pro tenis a hřiště pro nohejbal, 
pískového hřiště pro plážovou kopa-
nou, dřevěné vyhlídkové věže. Dále 
budou provedeny dokončovací sadové 
úpravy a dobudovány nové zpevněné 
plochy pro pěší kolem hřišť. Tato etapa 
není zatím finančně kryta rozpočtem 
města.                     zdroj: plzen.cz



informace pro členy

pomoc seniorům při registraci na
očkování proti Covid-19

Pracovnice kontaktního místa pomohou seniorům osobně či s asistencí
po telefonu.

Vedení městského obvodu Pl-
zeň 1 se rozhodlo darovat část re-
spirátorů členům Klubu Jednička 
ze sekce Jednička pro seniory. Od 
čtvrtka 11. března 2021 si mohl 
každý senior registrovaný v Klu-

Pokud si nevíte rady s registrací 
na očkování proti covid-19 nebo 
nemáte počítač s přístupem k in-
ternetu, pomohou vám pracovnice 
Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1.

Registraci a následnou rezerva-
ci termínů očkování vám zajistí-
me buď osobně nebo asistencí po 
telefonu.

Kontaktovat nás můžete na lince 
602 222 741 nebo e-mailu ocko-
vaniMO1@plzen.eu.

Najdete nás v budově ÚMO Pl-
zeň 1, alej Svobody 60, kancelář 
č. 204 nebo 208, 2. patro.

Provozní doba:
Po, St  8.00–17.00 hod.
Út, Čt  8.00–14.00 hod.
Pá  8.00–13.00 hod.

Senioři z Klubu Jednička si vyzvedli respirátory 

První obvod pomáhá seniorům s registrací na očkování proti covid-19
Jestliže senior nemá možnost 

dopravit se na místo očkování, 
městský obvod Plzeň 1 je scho-
pen zajistit dopravu i případný 
doprovod.

Spolupracujeme též s Mezige-
neračním a dobrovolnickým cen-
trem Totem, z.s., které podobnou 
pomoc poskytuje občanům Plzně 
na lince 374 780 960.

Od konce ledna do poloviny 
dubna pracovnice ÚMO 1 zaregis-
trovaly 28 seniorů, dvaceti čtyřem 
z nich byly již zarezervovány ter-
míny na očkování. Pěti seniorům 
městský obvod Plzeň 1 zajistil také 
dopravu do zvoleného očkovacího 
místa včetně doprovodu, a to na 
obě dvě dávky očkování.     (red)

Vedení prvního plzeňského ob-
vodu myslí i na zdravotně znevý-
hodněné lidi. Starostka Helena Ře-
žábová společně s místostarostkou 
Ilonou Jehličkovou předaly 650 
kusů respirátorů třídy FFP2 seni-

Předání respirátorů v domu U Jam

Pan Jaroslav Bratrych je rodák 
z Plzně. Vyučil se soustružníkem 
pro Škodovy závody v Plzni a za 
druhé světové války byl tři a půl 
roku totálně nasazen na území teh-
dejšího nacistického Německa. Po 
válce vystudoval Strojní průmys-
lovou školu v Plzni a celoživotně 
pak působil jako projektant ve 
strojírenském podniku Škoda Pl-
zeň. V roce 1952 se pan Jaroslav 
oženil, s manželkou Hedvikou vy-

Pan Jaroslav Bratrych oslavil 19. 4. 2021 životní jubileum – 100 let
chovali dva syny, Jaroslava a Petra 
a společně se těší ze své vnučky 
Kateřiny, vnuka Petra a dvou 
pravnuků Davídka a Edíka. Letos 
v srpnu oslaví s manželkou 69. vý-
ročí společného soužití. Pan Jaro-
slav ve volném čase rád rybařil, 
zahradničil a pracoval se dřevem. 

Za městský obvod Plzeň 1 pře-
jeme panu Jaroslavu Bratrychovi 
hodně zdraví!

Sociální odbor ÚMO Plzeň 1

orům a zdravotně znevýhodněným 
lidem, kteří bydlí v komunitních 
bytech v domu U Jam v Bolevci. 
Respirátory, jež obdržel první ob-
vod od Potravinové banky, převzal 
za seniory pan Lindmajer. 

bu Jednička ve vrátnici ÚMO Pl-
zeň 1, alej Svobody 60, vyzved-
nout jeden balíček obsahující 5 ks 
respirátorů FFP2. O respirátory 
byl velký zájem, rozdalo se 800 
balíčků.                           (red)
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V situaci, kdy vláda doporučila 
uzavření dětských hřišť, stál měst-
ský obvod Plzeň 1 před nelehkým 
rozhodnutím, zda hřiště opravdu 
uzavřít veřejnosti nebo zvolit jinou 
variantu. Rozhodli jsme se zare-
agovat raději prevencí v podobě 
dezinfekce a umožnit tak jejich 
přístupnost. V rámci území ob-
vodu i soustavy boleveckých 
rybníků jsou tak dezinfikována 
veřejná prostranství, především 
dětská hřiště, herní prvky, lavič-
ky, zastávky a ostatní odpočinková 
místa na území obvodu i soustavy 
boleveckých rybníků. Tohoto ne-
lehkého úkolu se obětavě zhostili 
naši dobrovolní hasiči z Bolevce 

Hasiči neúnavně dezinfikují veřejná prostranství 

a Bílé Hory, kteří již několik týd-
nů nezištně a neúnavně provádějí 
dezinfikování uvedených míst 
prostředkem Anti-Covid pomocí 
zádových postřikovačů. Jenom do 
poloviny měsíce března bylo tak-
to ošetřeno více než 118 herních 
prvků. Jednalo se o tyto lokality: 
ul. Nad Štolou, Zručská cesta, Pod 
Stráží, U Velkého rybníka, Pod 
Všemi svatými, K Stráži, Na Po-
říčí, V Lužánkách, Na Roudné, ul. 
Brněnská, Bzenecká, Strážnická, 
Nad ZOO, Pálavská, alej Svobody.

Za tuto zaslužnou činnost jim pa-
tří hasičům náš velký dík!

Odbor investic 
a majetku ÚMO Plzeň 1

 

Co takhle přijít na jiné myš-
lenky? Zkuste se prostřednictvím 
objektivu přesunout do jiné per-
spektivy... Fantazii se meze ne-
kladou! Těšíme se na vaše vidění 
světa, jenž nás obklopuje. Stačí 
vzít telefon a fotit. Fotky zasílejte 

Fotosoutěž: Jednička za časů korony
do zpráv, komentářů pod tento 
příspěvek nebo na email: stadle-
rovaev@plzen.eu

O nejlepších fotografiích ná-
sledně rozhodnete v anketě vy. 
Tři nejlepší autoři se mohou těšit 
na odměny, které udělají radost.

Motivem nové komunikace Plzně s občany  
je symbolika návratu k normálu

V rámci spolupráce s městskými 
obvody a cílené podpory města Plz-
ně při udržení akceschopnosti plzeň-
ských jednotek sboru dobrovolných 
hasičů bylo z rozpočtu Odboru bez-
pečnosti, prevence kriminality a kri-
zového řízení Magistrátu města Plzně 
pořízeno mimo jiné dvanáct setů dý-
chací techniky značky Dräger. Velite-
lé obou našich jednotek dobrovolných 
hasičů si tak mohli převzít nové vyba-
vení, konkrétně JSDH Bílá Hora čtyři 
kompletní sety dýchacích přístrojů, 
dále pak obě jednotky bezdotykové 
automatické dávkovače dezinfekce 
včetně stojanu a tlakové kompozitní 
lahve. Dýchací technika přispívá ke 
zvýšení akceschopnosti při zásazích 
jednotek. Cílem podpory je zabezpe-
čení a systematická podpora plošného 
pokrytí území kraje jednotkami po-
žární ochrany.                         (red)

Dobrovolní hasiči mají novou 
dýchací techniku   

Jen díky hasičům z Bílé Hory a Bolevce jsme pro děti hřiště neuzavřeli
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1. Pane profesore, nemohu jinak 
než směřovat první otázku na Váš 
úctyhodný věk. Jakým způsobem se 
udržujete v tak výborné kondici?

Pořád čtu a píšu, a pokud mi to 
zdraví dovolí, chodím na procházky.

2. Narodil jste se v Praze na 
Žižkově, kde jste prožil své dětství 
a část i svého mládí, jak na tu dobu 
vzpomínáte?

Hodně jsem jezdil na kole na 
výlety do pražského okolí, sbíral 
jsem přírodniny, zejména rostliny, 
minerály, zkameněliny. Všechno se 
to muselo vejít do tří malých skří-
něk pod oknem v našem jednopo-
kojovém bytě. Ve stejném prostoru 
si matka vydělávala šitím a na noc 
tam chodili přespávat má teta, bra-
tranec a sestřenice. Chodil jsem do 
tří různých škol na Žižkově a pak 
do klasického gymnázia v tehdejší 
Dvořákově ulici, pak tam z něj udě-
lali jedenáctiletku. 

3. Kdy jste poprvé zavítal do Plzně 
a za jakým účelem?

V době studia medicíny jsem se živil 
spravováním mobilního rentgenu pro 
Státní zdravotní ústav v Praze. Byla to 
nárazová práce, čas od času pro mne 
přijeli. V létě 1948 jsem byl na les-
ní brigádě na bavorské hranici, když 
náhle přijelo auto a odvezlo mě do 
Plzně, abych opravil roentgen, kterým 
se snímkovalo ve Škodovce v rámci 
depistáže tuberkulózy. Ukázalo se, že 
oprava vyžaduje více dní, a tak jsem 
byl nemytý a neholý, v brigádnickém 
oděvu, ubytován v tehdejším tzv. cizi-
neckém domě, kde Škodovka přijímala 
a ubytovávala své zahraniční klienty, 
a to bylo mé první seznámení se s Plzní.

4. Jak vzpomínáte na rok 1967, 
kdy jste získal se svým kolegou Doc. 
MUDr. Milanem Hadravským, CSc. 

Prof. MUDr. Mojmír Petráň, Csc.
Významný český lékař, vědec, vynálezce, překladatel a pedagog

Plzeňská jednička přináší novou rubriku, ve které vám budeme přinášet rozhovor s osobnostmi městského obvodu Plzeň 1. Osobnostmi, které 
vynikly v různých oborech činností nebo se účastnily převratných událostí české historie a zanechaly tak budoucím generacím svůj odkaz. 

– narozen 28. března 1923 v Praze 
na Žižkově

– v roce 1942 odmaturoval a stal 
se členem ilegální organizace 
Hnutí za svobodu

– našel zálibu ve fyzice a radio-
amatérství, začal načerno stavět 
vysílače

– do roku 1945 zaměstnán ve fab-
rice ve Kbelích u Prahy, kde se 
vyráběly telekomunikační stroje 
pro Wehrmacht

– v roce 1945 byl agitátorem 
a funkcionářem Svazu mládeže

– zažil vybombardování fabriky ve 
Kbelích i nálet na nemocnici na 
Karlově náměstí

– aktivně se účastnil bojů při 
Pražském povstání

– po válce roku 1945 začal studo-
vat medicínu na 1. lékařské fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze

– v roce 1946 dostal medaili  
Za zásluhy číslo 15999

– roku 1950 dostudoval a poprvé 
se oženil

– byl zaměstnán jako vědecký pra-
covník ve Fyziologickém ústavu 
Akademie věd

– byl spoluautorem publikace 
Elektrofyziologické metody 
v biologickém výzkumu

– v roce 1960 se přestěhoval do 
Plzně, kde získal místo na Kated-
ře biofyziky

– v roce 1964 absolvoval pracovní 
cestu do Spojených států

– v srpnu roku 1964 vymyslel patent 
na zdokonalení mikroskopu zkou-
mající děje v živém těle

– v roce 1967 získal patent se 
svým spolupracovníkem Prof. 
MUDr. Milanem Hadravským, 
Csc. na konfokální mikroskop 
s dvojitým řádkováním, jímž je 
možné pozorovat živou tkáň

– v roce 1968 se účastnil praž-
ského jara a o dva roky později 
ztratil vedoucí postavení na lé-
kařské fakultě v Plzni

– po roce 1989 byl jmenován 
řádným profesorem pro obor 
biofyzika

– byl jmenován Čestným členem 
britské Královské mikroskopické 
společnosti v Oxfordu

– v 90. letech doučoval zahraniční 
studenty v Mariánských Lázních

– 28. října 2005 mu prezident 
Václav Klaus udělil medaili  
Za zásluhy o stát v oblasti vědy

– v roce 2017 obdržel zlatou pa-
mětní medaili České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně

– v roce 2018 mu byla udělena 
Medaile nadace Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových 

patent na konfokální mikroskop 
s dvojitým řádkováním, jímž je 
možné pozorovat živou tkáň?

Ke svým vynálezům v mikro-
skopii jsem se dostal díky mnoha 
náhodám a zásluhou mnoha dobrých 
přátel, zejména Jana Bureše, který 
mě doporučil Robertu Galambosovi 
z Yaleovy univerzity v USA k vyře-
šení jeho problémů s pozorováním 
nervových buněk při jejich činnosti. 
To se mi sice nepodařilo, ale protože 
nerad prohrávám, zakousl jsem se 
do toho problému a vymyslel řešení. 
V práci na něm mi pak vydatně po-
mohl v Plzni Milan Hadravský, a tak 
jsme spolu postavili přístroj, kterým 
bylo možno pozorovat nervové buň-
ky při jejich práci, odjeli s ním do 
Ameriky a tam v práci pokračovali 
a výsledky publikovali. 

5. Komunistický režim Vás perze-
kuoval, když jste se přidal k refor-
mátorům Pražského jara. Jaké to 
pro Vás mělo konkrétní důsledky?

Byl jsem zbaven vedení ústa-
vu biofyziky a měl jsem postavení 
mladšího vědeckého pracovníka 
a děkan zakázal komukoli se mnou 
spolupracovat. Také jsem už nesměl 
učit studenty, a jako mnoha jiným mi 
nepovolovali vycestovat z Českoslo-
venska. Svou pozornost jsem tedy vě-
noval další práci s mikroskopem, jeho 
vývoji a vylepšování. Spolu s Mila-
nem Hadravským, a i dalšími spolu-
pracovníky se nám podařilo postavit 
model, o který projevil zájem prof. 
Alan Boyde z University College 
v Londýně. Přijel se podívat, a tak 
se mu mikroskop zalíbil, že nabídl 
velmi slušnou cenu za tento výrobek. 
Nabídce rektorát Karlovy Univerzity 
nedokázal odolat, a tak se stalo, že 
mně v 80. letech dovolili vycestovat, 

abych pomohl s instalací přístrojů 
prodaných do řady cizích zemí.

6. Od kterého roku žijete v našem 
obvodu a jaké změny v okolí svého 
bydliště vnímáte jako pozitivní či 
negativní?

Na Roudné žijeme spolu s man-
želkou od 70. let. Od r. 1989 pozo-
ruji postupné vylepšování okolních 
staveb, přibylo mnoho nových. Do 
života v naší čtvrti nepříznivě zasáhly 
povodně v r. 2002. V našem domě 
bylo metr a půl vody s příslušnými 
následky. Byly zničeny knihy, pří-
stroje, nábytek. Ale překonali jsme to.

7. Co si myslíte, že by se dalo v prv-
ním obvodu města Plzně zlepšit?

Zklidnit bydlení a zejména zabrá-
nit většímu dopravnímu ruchu. 

8. Vím o Vás, že jste stále pra-
covně činný, protože překládáte 
odborné texty z latinského jazyka 
a dokonce překládáte i poezii z an-
gličtiny. Mohu se Vás tedy zeptat, 
jakého autora překládáte nejraději 
nebo nejčastěji a jak jste se k pře-
kladům vlastně dostal?

S překládáním jsem začal asi 
v r. 1945. Rád jsem překládal bás-
ně i odborné texty, mým oblíbeným 
autorem byl např. Ovidius, Horatius, 
rád jsem překládal Johanesa Keple-
ra, Jiřího Prochásku, J. E. Purkyně.

9. A nyní bych Vám položila po-
slední otázku, která se týká aktuální-
ho dění kolem onemocnění covid-19. 
Jak vnímáte z pohledu lékaře a člo-
věka, který má za sebou tak bohaté 
životní zkušenosti, současnou pan-
demickou situaci u nás a ve světě?

Znepokojuje mě, jak se k odbor-
ným otázkám vyjadřují lidé, kteří jsou 
odborníky v jiných oborech, a případ-
ně politici, kteří situaci zneužívají 
a spíše škodí.                           (red)
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Dnešní díl z cyklu Plzeň známá 
neznámá vás vezme k několika sice 
málo nápadným, ale o to význam-
nějším památkám. Prohlédneme si 
totiž místní boží muka, tedy drobné 
sakrální památky, či památky odkazu-
jící k nějaké dávné historické události 
lokálního významu. Bolevecké drobné 
památky jsou výjimečné svým stářím, 
vždyť jsou převážně renesanční a už 
ze 17. století! Váže se k nim však 
i celá řada příběhů. Některé z nich 
si připomeneme v dnešním díle.

Původní umístění některých těchto 
cenných drobných památek bylo jiné, 
ale při budování panelového sídliště, 

Plzeň známá neznámá: boží muka v Bolevci

Památný iónský sloup.

Gryspekovská boží muka.

Pechatovská boží muka.

Steklinovská boží muka.

kterému padla za oběť nejen velká část 
Bolevce, ale taky rozsáhlá kulturní 
krajina, byly tyto památky převezeny 
na náves v Bolevci. Základním mate-
riálem pro stavbu těchto sloupů bylo 
dřevo, ale později se používal kámen, 
zejména pískovec. Mají sloužit k ná-
boženskému rozjímání a symbolizovat 
sloup, u kterého byl mučen Ježíš Kris-

tus. Tyto drobné stavby se nacházejí 
na návrších, rozcestích či křižovatkách 
a označují místa, kde se stala nějaká 
významná událost. Mnohdy vymezova-
la i hranice pozemků, nebo se stavěla 
i jako pokuta za spáchaný přečin.

Během staletí byl tvar božích muk 
v různých krajích obměňován. Některá 
tvoří architektonicky určitý přechod ke 

kapličce. Standardní boží muka z ob-
dobí gotiky jsou tvořena třemi částmi. 
Jedná se o patku, dřík a hlavici, které 
bývají někdy vytesány z jednoho kame-
ne, ale daleko častěji se skládají z dílů. 
Boží muka patřila k typickému obrázku 
našeho venkova již od 14. století, kdy se 
objevují první písemné zprávy.

Pojďme si jednotlivá představit.

Gryspekovská boží muka

Steklinovská boží muka

Pechatovská boží muka
Nejmladší, kvalitní pozdně re-

nesanční památka je z roku 1690. 
Původně boží muka stála při silni-
ci k Ledcům a Záluží nad lomem 
před Dostalkou, v prostoru dnešní 
točny tramvaje č. 4. Do současné 
pozice byla přesunuta v roce 1985. 
Celá muka jsou vysoká 3,4 metru, 
korunována jsou zlatou soškou Pan-
ny Marie. Na čelní straně soklu je 
vytesaný nápis IAN PECHAT CA-
TERINA PECHAT TOWA 1690.

Kocherská boží muka
Poslední z představených božích 

muk jsou ta, která stojí před domem 
číslo 12 v horní části Bolevecké ná-
vsi. Původně stála v tehdejší spodní 
části Bolevce u bývalé točny trolej-
busů. V roce 1985 byla přemístěna 
na současnou pozici. Boží muka 
pochází z roku 1693, ale nalezne-
me na nich ještě jeden nápis, který 
odkazuje k roku 1841, kdy byly pře-
nesena na nové místo. Celý nápis 
pak zní: 1841: Přenesené r. 1841 
paměti Boleveckých sousedů totiž: 
Jos. Škardy. Jos. Stekla. M. Maura.

Velká část božích muk se zacho-
vala zejména v jižních Čechách a na 
jižní Moravě. Máme právě to štěstí, 
že je můžeme obdivovat i na měst-
ském obvodu Plzeň 1 v Bolevci.

Nejstarší a vizuálně možná nejzají-
mavější jsou boží muka umístěná na 
zídce v horní části Bolevecké návsi. 

nolový sokl stojí na třech kamen-
ných stupních a na čelní ploše nese 
nápis „HONS STEKL MARKITA 
STEKLIN 1666“. Na sokl navazuje 
hladký sloup s hranolovou hlavicí, 
který nese kaplicový nástavec se 
slepými půlkruhovými arkádami. 
Na vrcholu božích muk je osazen 
kotvový kříž. Sloup je vysoký cel-
kem 4,90 m. 

Pověst, která se traduje k této 
památce, vypráví o muži, který 
u jednoho z místních sedláků slou-
žil jako pohůnek. Sedlák byl na něj 
velmi zlý. Pohůnek se rozhodl uté-
ci a přidat se k císařskému vojsku. 
Po válce se pohůnek vrátil zpět do 
Bolevce s deseti vojáky. Vyhledali 
sedláka a nařídili mu, aby jim uká-
zal cestu do Chotíkova. Sedlák se 
s nimi vydal na cestu a byl pohůn-
kem postřelen. Zraněný se z posled-
ních sil doplazil na místo, kde byl 
postaven tento sloup.           (red)

Cenná památka z roku 1666 byla 
původně zazděná v ohradní zdi 
domu čp. 63 „U Stříbrňáků“. Dům 
musel při stavbě sídliště ustoupit 
výstavbě a boží muka byla roku 
1985 přemístěna na Boleveckou 
náves a před evangelický kostel 
byla přesunuta v roce 2000. Hra-

Jedná se o velmi kvalitní renesanční 
práci, která byla realizována v roce 
1606. Původně stála na rozcestí k Ma-
lému Bolevci, na počátku ulice K Pro-
kopávce. V roce 1981 však do této pa-
mátky nabouralo auto, které je povalilo, 
a v příkopu pak ležela několik let, než 
byla v roce 1985 partou nadšených 
zachránců přemístěna na Boleveckou 
náves. Na čelní straně dříku pod hla-
vicí je tesaný letopočet 1606, na pravé 
straně iniciály S. K. A. Nyní se nachází 
na kamenné opěrné zídce před domem 
čp. 16 na bolevecké návsi. Celková 
výška této památky je asi 2,95 metru. 
Vrchol sloupku je ukončen čtyřbokou 
kapličkou s polokruhovými výklenky. 
V čelním výklenku je vytesán Kristus 
na kříži s nápisem INRI, ostatní polo-
kruhové výklenky jsou prázdné.
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Celková obnova selského dvora 
U Matoušů v Plzni-Bolevci za více 
než 43 mil. Kč byla ukončena. Pro-
jekt nazvaný „Rok na vsi“ přinesl 
rekonstrukci historických staveb, 
revitalizaci dvora a přilehlé zahra-
dy i nové expozice. Jedná se o první 
projekt obnovy památky v rámci 
programu IROP, který Národní 
památkový ústav dokončil v Pl-
zeňském kraji.

„Během posledního roku a půl 
prošel objekt náročnou obnovou, 
která výrazně zlepšila jeho technický 
stav a dala mu novou náplň. Věřím, 
že statek má potenciál stát se nejen 
významnou památkou plzeňské me-
tropole, ale i vyhledávaným komu-
nitním centrem,“ říká ředitel územní 
památkové správy NPÚ v Českých 
Budějovicích Petr Pavelec.

Stavební část projektu byla zahájena 
v srpnu 2019. V rámci projektu byla 
provedena kompletní obnova interié-
rů i vnějšího pláště všech historických 
staveb – obytného stavení, stájí, stodo-
ly, sýpky, kůlny a přístavků. Součástí 
prací, jichž se ujala západočeská fir-
ma Bolid M s.r.o., bylo vybudování 
technické infrastruktury v celém areálu 
zahrnující vodovod, kanalizaci, rozvo-
dy elektřiny, plynu a slaboproudu. Na 
dvoře statku byly provedeny terénní 
úpravy a založen štěrkový trávník. 
Ústředním bodem dvora se stala ob-
novená studna s pumpou a nově vysa-
zeným ořešákem. V rámci revitalizace 
zahrady byly dosázeny ovocné stromy, 

Obnova selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci byla dokončena

keře a řada trvalek a bylin užívaných 
v lidovém léčitelství.

Obytné stavení s unikátní doško-
vou střechou je prezentováno jako 
vícegenerační obytný dům se skla-
dovacím zázemím. „Najdeme v něm 
světnici, kuchyni s komorou, ale i by-
dlení pro mladou rodinu hospodářovy 
dcery, která se s manželem připravu-
je na převzetí statku,“ vyjmenovává 
Martin Kolovský. Dobovou atmosfé-
ru interiérů navozuje zrestaurovaná 
šablonová výmalba i nové dřevěné 
podlahy. Ve světnici mohou návštěv-
níci obdivovat slavnostní oděv sedlá-
ka a selky z Plzeňska. Jedná se o pre-
cizní práci paní Kopecké z Luženic 
u Domažlic, která vše vlastnoručně 
nejen ušila, ale i vyšila a dekorovala. 
Ve stodole jsou umístěny zemědělské 
stroje jako mlátičky, čisticí fukary 
nebo velký žebřinový vůz. Nechybí 
unikátně dochované dřevěné potrubí, 
které rozvádělo vodu ze zdejší stud-
ny. V sýpce je instalována expozice 
Cesta obilí, která prezentuje hlavní 
činnosti spojené s pěstováním obilí 
v průběhu zemědělského roku a jeho 
dalším využitím. „Pozornost určitě 
zaujme závěrečná část expozice 
věnovaná výrobě došků, které kryjí 
střechu obytného stavení statku. Tuto 
partii doplňuje působivý videoklip,“ 
říká jedna z kurátorek expozice Ka-
teřina Cichrová z NPÚ. V prostorách 
bývalých stájí a chlévů vzniklo záze-
mí pro návštěvníky. Využíváno bude 
také k pořádání výstav, přednášek 

a akcí. V podkroví vznikl depozitář 
a badatelna. 

Předměty denní potřeby, které byly 
použity na vybavení expozic, se do-
chovaly přímo na statku nebo byly 
darovány spolkem Sdružení bolevec-
kých rodáků nebo majiteli okolních 
stavení. Malované skříně, truhly a dal-
ší lidový nábytek z Plzeňska zapůjčilo 
Národopisné oddělení Západočeské-
ho muzea v Plzni. Téměř všechny 
předměty potřebovaly restaurátorský 
nebo konzervační zásah. Celková 
částka, která zahrnovala i zrestauro-
vání a sestavení kachlového sporáku 
do kuchyně, překročila 1,2 mil. Kč. 
Dalších bezmála 200 000 Kč stála 
výroba kopií plzeňských krojů.

Statek bude otevřen téměř po celý 
rok. „Mimo hlavní sezónu bude ná-
vštěvnický provoz probíhat během 
pracovního týdne, kdy se zaměříme 
hlavně na vzdělávací programy pro 
žáky základních a středních škol. 

S příchodem jara bude otevřeno 
i o víkendech. K významným svátkům 
v rámci roku plánujeme atraktivní 
akce jako například masopust, máje, 
posvícení nebo advent. Prohlídky 
stavení zpestří dekorace a vyprá-
vění o lidových zvycích a tradicích, 
které se vázaly k danému období,“ 
nastiňuje provoz Martin Kolovský. 
Specialitou by podle něj měly být 
„správcovské“ prohlídky, během 
nichž průvodce v kroji provede ná-
vštěvníky celým areálem. Prohlídka 
sýpky, stodoly a dalších částí areálu 
bude jinak bez průvodce.

Otevření objektu bylo původně 
plánováno již na 18. března, avšak 
vzhledem k současné epidemii ne-
moci covid-19 muselo být prozatím 
odloženo. Brána statku se otevře 
ihned, jakmile to epidemiologická 
situace dovolí.

Ing. arch. Martin Kolovský,
správce statku – kastelán
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Od neděle 28. března, na Den 
učitelů, byla k vidění v Komen-
ského ulici u 87. mateřské ško-
ly venkovní putovní obrazová 
výstava o J. A. Komenském, 
která připomněla život jednoho 
z největších českých myslitelů, 
filosofů a spisovatelů. Organi-
zátoři projektu formou obrazů 
a citací Komenského myšlenek 

Putovní výstava – Příběhy lidskosti
se tak spolupodílejí na sérii pro-
jektů, započatých již v minulém 
roce při příležitosti 350 let od 
úmrtí a 420 let od narození 
J. A. Komenského po celé Čes-
ké republice. 

„Komenského život a dílo je 
příběhem muže, který se nikdy 
nevzdal. Jeho víra v lepší budouc-
nost, důvěra v lidi či myšlenka, že 
vzdělání je pro všechny, zůstaly 
nadčasové. Jsem ráda, že výstava 
je instalována na našem obvodě 
a symbolicky začíná právě v Ko-
menského ulici,“ uvedla místosta-
rostka Ilona Jehličková.

Výstava se od května přesouvá 
na 31. základní školu v ulici Elišky 
Krásnohorské. Zde tak může být i in-
spirací pro pedagogy, neboť ji mo-
hou využít jako zajímavý výukový 
projekt v této, pro ně jistě nelehké 
době distanční výuky.            (red)

Světelné instalace, videomapping, 
rozšířenou realitu nebo digitálního 
průvodce pro každého návštěvní-
ka nabídne multimediální výstava 
Osvobození bez svobody, kterou 
připravuje Paměť národa Plzeňský 
kraj. Instalována bude v Návštěv-
nickém centru Plzeňského Prazdroje 
a návštěvníky provede obdobím od 
osvobození Plzně po pád komu-
nistického režimu. Skrze moderní 
technologie bude vyprávět příběhy 
lidí, kteří dějiny 20. století prožili 
na vlastní kůži. První návštěvníky 
by měla přivítat začátkem května, 
respektive hned, jakmile to epide-
miologická situace dovolí.

 Výstavu tvoří příběhy pamětníků 

Výstava v Návštěvnickém centru  
Plzeňského Prazdroje
Multimediální výstava Osvobození bez svobody

reprezentující rozmanitou historic-
kou zkušenost obyvatel kraje, který 
býval označován jako pevná hráz 
socialismu a míru. Hana Moravcová 
na vlastní kůži poznala, jaké to je 
narodit se do buržoazní rodiny, Josef 
Hájek je naopak obyčejný dělník, 
který se jen tak něčeho nezalekne. 
Jestliže se o Josefu Švajcrovi dá říct, 
že ho velké dějiny málem semlely 
jakoby omylem, pro skauta Jiřího 
Světlíka se provokace totalitního 
režimu stala celoživotním úkolem, 
podobně jako pro Vladimíra Líbala, 
který je z vybrané pětice nejmladší 
a vzpomíná především na dobu kon-
ce komunistického režimu. 

Post Bellum

Vážení senioři,
dovolte mi oslovit vás v souvislosti s projektem Komenský 2020 Pří-

běhy lidskosti a požádat vás o napsání příběhů lidskosti, které jste sami 
prožili. Zvláště v dnešní době je potřeba připomínat sílu lidskosti, která 
je hnacím motorem celé společnosti. Vaše příběhy prosím zasílejte na 
adresu ÚMO Plzeň 1, úsek vnějších vztahů, Klára Šimanová, alej Svo-
body 60, 323 00 Plzeň, nebo pošlete e-mailem na adresu simanovakl@
plzen.eu. Na všechny příběhy se už nyní moc těšíme.

Mgr. Ilona Jehličková

 Výstavu podpořily město Plzeň, Plzeňský kraj a Prazdroj lidem, připravuje 
ji nezisková organizace Post Bellum spolu s 3Dsense a Monument Office.
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Zápisy do plzeňských mateř-
ských škol se uskuteční od 2. do 
16. května. V souvislosti s proti-
epidemickými opatřeními bude 
organizace zápisů přizpůsobena 
tak, aby byla zaručena bezpečnost 
účastníků. Proto je v letošním roce 
ponechán větší prostor pro vyplňo-
vání a sběr žádostí. Žádosti k vy-
plnění a další podrobné informace 
jsou na webu mszapis.plzen.eu. Ro-
diče zde vyplní žádost, vytisknou ji, 
podepíší a zajistí potvrzení o očková-
ní dítěte a kopii rodného listu. Tyto 
dokumenty doručí mateřské škole 
v době od 4. do 7. května osobně, 
dle pravidel konkrétní školy. Je mož-
né je zaslat i prostřednictvím datové 
schránky nebo e-mailem s uznáva-
ným elektronickým podpisem zá-
konného zástupce, popřípadě poštou. 

Ve výjimečných případech je 
možné vyplnit přihlášku i na 
ÚMO Plzeň 1, a to po předcho-

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 
zím telefonickém objednání na 
číslech: 37 803 6190 a 37 803 
6092, a také na MMP nebo pří-
mo v konkrétní MŠ. 

Předškolní vzdělávání se organi-
zuje pro děti ve věku od 2 do zpra-
vidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá 
na přijetí do mateřské školy práv-
ní nárok. Předškolní vzdělávání je 
však povinné pro děti, které dosáh-
nou pěti let k letošnímu 31. srpnu. 
Povinný rok je ve veřejných mateř-
ských školách bezplatný. V případě 
povinného předškolního vzdělává-
ní není nutné předkládat potvrzení 
o očkování. Pro zápis je v souladu 
se školským zákonem rozhodující 
trvalý pobyt dítěte. Zákonní zá-
stupci dětí jsou povinni přihlásit 
dítě k předškolnímu vzdělávání 
ve spádové mateřské škole. Město 
Plzeň řeší spádové mateřské školy 
obecně závaznou vyhláškou tak, že 
školské obvody jsou shodné s úze-

mím čtyř velkých obvodů. Dále pak 
území Křimic, Radčic a Malesic je 
dalším školským obvodem a násle-
duje společný obvod Litic a Lhoty. 

Černice jsou součástí školského ob-
vodu Plzeň 2. 

Mgr. Michaela Přibylová, 
OIM  ÚMO Plzeň 1

V pondělí 29. 3. 2021 předala 
91. MŠ zdravotníkům Městské ne-
mocnice Privamed a rychlé lékařské 

školní rok 2021/2022

ZÁPIS DO 
MATEŘSKÝCH ŠKOL 

od 2. do 16. května

Velikonoční dobroty z 91. MŠ
službě na Lochotíně „Velikonoční 
dobroty ze školky“ jako poděkování 
za jejich práci v této nelehké době.

Dobroty za vybrané finance od 
všech zaměstnanců upekla kuchař-
ka této mateřské školy paní Marké-
ta Poprocká. Další spoustu dobrot 
napekli rodiče dětí.

Zdravotníci z Městské nemocni-
ce Privamed poděkovali za dobro-
ty všem aktérům fotografií. 

Já děkuji všem rodičům a zaměst-
nancům za zapojení do této akce. Je 
vidět, že nám všem není práce zdra-
votníků lhostejná a že si jí vážíme.

Bc. Iveta Burešová, ředitelka 
91. mateřské školy Plzeň

Zápisy do mateřských škol (dále 
jen MŠ) jsou v plném proudu, ale ne 
každý z rodičů má jasno v tom, která 
školka je pro jeho ratolest ta nejlepší. 
Bezpečnostní opatření proti nemoci 
covid-19 mateřským školám neumož-
ňují pořádat dny otevřených dveří 
tak, jak na ně byli rodiče z předcho-
zích let zvyklí. Abychom Vám všem, 
kteří se k letošním zápisům chystáte, 
volbu usnadnili, připravili jsme pro 
Vás krátké představení mateřských 
škol, ke kterým úkoly zřizovatele 
plní městský obvod Plzeň 1, očima 
ředitelek. Další zajímavé informace 
pak naleznete přímo na webových 
stránkách jednotlivých škol, k těm 
se můžete dostat například přes link 
https://mszapis.plzen-edu.cz/mestsky-
-obvod/plzen-1, kde mimo odkaz na 
konkrétní mateřskou školu nalezne-
te například i počet vypsaných míst 
k obsazení.

Jakou školku si mám vybrat?

U nás se pořád něco děje. Aktu-
álně se u nás slétávají čarodějnice, 
aby vytvořily online program. Jsou 
totiž moderní a místo tradičního 
Reje čarodějnic se podívají k vám 
domů skrz obrazovky televizí, ta-
bletů, mobilů apod. Kroužky běží 
také online. Maminky s dětmi si 
s námi mohou užít cvičení nebo 
Veselou školičku. Starší děti se 
pak vyřádí při Roztleskávačkách, 
Sporťáčku nebo mohou ukázat 
svou kreativitu při Keramice. 
Chtěli byste se přidat? Stačí se 
ozvat, rádi vás v našem online 

Zavřený MOTÝL a Vlnka? 
ANI NÁHODOU.

světě přivítáme. Plánujeme i léto, 
věříme, že letní příměstské tábory 
proběhnou, dokonce máme jen pár 
volných míst. Všechny informace 
o tom, co se u nás právě děje, na-
jdete na našem webu www.rcvln-
ka-plzen.cz. Tak mrkněte, třeba 
vás něco zaujme.

Za tým MOTÝLa a Vlnky 
Markéta Kulíšková 

7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, 
příspěvková organizace a její 
odloučené pracoviště ve Žlutic-
ké 2: jsme velká školka s deseti 
třídami, takže je veliká pravdě-
podobnost, že Vaše dítě bude ve 
třídě se stejně starými dětmi ať 
už jde o předškoláky nebo ma-
ličké, dvouleté děti, které vyža-
dují úplně jiný přístup a nároky 
na ně požadované. Přestože jsme 
velká školka, důležitý je pro nás 
individuální přístup ke každému 
dítěti a jeho potřebám. Ve všech 
třídách panuje rodinná atmosféra 
a klademe důraz na spolupráci 
s rodiči. Prioritou u nás je pohyb 
obecně. Navštěvujeme tělocvičnu 
při 4. ZŠ, jezdíme s dětmi brus-
lit a plavat, chodíme na lezeckou 
stěnu. Na všechny děti, co přijdou 
k zápisu, se už teď těšíme!
https://ms7.plzen.eu/

46. MŠ Plzeň, Fibichova 4, př. 
org.: zápisy nepořádá, plná kapacita.

60. MŠ Plzeň, Manětínská 37, 
příspěvková organizace: se na-
chází v klidném prostředí blízko 
lesa, který využíváme k pozná-
vání přírody. Dostupnost školky 
je v blízkém dosahu tramvajové 
linky i autobusu. Dítě bereme jako 
našeho partnera, zaměřujeme se 
na jeho potřeby, prosby, přání. 
Záleží nám na tom, aby se u nás 
cítilo spokojeně, jistě a bezpečně. 
Nově příchozí děti mají dostatek 
času na adaptaci ve třídě. Činnos-
ti vytváříme tak, aby nikdo nebyl 
přetěžován, ale zároveň aby se 
děti rozvíjely. Děti si mohou volit 
z různých nabídek činností, které 
mají odlišnou obtížnost. Neustále 
podporujeme a navozujeme poho-
du ve třídě. Dbáme i na vzájemné 
respektování. 

MŠ má velkou zahradu s dět-
skými herními prvky, hřištěm pro 
pohybové a míčové hry, saunu pr 
o podporu imunity a relaxaci, ke-
ramickou dílnu. V areálu MŠ se 
také nachází ovocný sad, o který se 
děti starají a následovně sklízí dary 
přírody. Děti si na zahradě pěstují 
bylinky, sázejí květiny, starají se 
o rybičky v zahradním jezírku. 
Také spolupracujeme s různými 
odbornými institucemi
https://ms60.plzen.eu/

78. mateřská škola LOCHOT-
KA Plzeň, Sokolovská 30, pří-
spěvková organizace: je moder-
ní sedmitřídní škola umístěná ve 
vnitrobloku sídliště v sousedství 
plaveckého bazénu a 31. ZŠ. Ško-
lu tvoří čtyři propojené pavilony. 
Každý pavilon má přízemní kry-
tou prostornou terasu, která slouží 

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:
I. fáze: Vyplnění žádostí – od 5. 4.–7. 5. 2021
II. fáze: Sběr žádostí – od 4. 5.–7. 5. 2021
III. fáze: přijímací řízení – od 7. 5.–31. 5. 2021

Pokračování na straně 19
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k ranním i odpoledním hrám dětí, 
grilování při zahradních slavnos-
tech. Škola má vlastní keramickou 
dílnu, plně vybavený kuchyňský 
koutek pro malé kuchaře a ma-
lou tělocvičnu s lezeckou stěnou. 
Budovu obklopuje velká zahrada 
se vzrostlými listnatými a jehlič-
natými stromy, hracími prvky, 
pískovišti, venkovní trampolí-
nou, vláčkem a velkou hrací lodí 
s molem. V boční části zahrady 
je plně vybavené sportovní hřiš-
tě s umělým povrchem pro malé 
sportovce. Hlavním cílem školy 
je vytvářet bezpečné prostředí pro 
děti. Respektujeme zájmy, potře-
by a individualitu každého dítěte. 
Snažíme se vytvářet školu rodin-
ného typu s úzkými vazbami na 
rodinu. Chceme děti připracovat 
nejen na vstup do základní školy, 
ale hlavně na život.
https://ms78.plzen.eu/

81. MŠ Plzeň, Hodonínská 53, 
příspěvková organizace a její 
odloučené pracoviště v Břeclav-
ské 12: nachází se v těsné blízkosti 
Lochotínského parku, zoologické 
zahrady a Dinoparku. Vzdělává 
děti dle předškolního mezinárodní-
ho programu Začít spolu. Pracuje-
me dle Školního vzdělávacího pro-
gramu ,,Chceš si hrát, svět objevit? 
Probuď oči, uši, srdce, s kamarády 
můžeš jít“. Snahou všech zaměst-
nanců MŠ je všestranně rozvíjet 
osobnost dětí. Záměrem celého 
kolektivu mateřské školy je, aby 
se děti cítily v mateřské škole 
jistě, spokojeně, bezpečně, aby 
se do mateřské školy těšily. Mezi 
dětmi je podporována vzájemná 
ohleduplnost, přátelství, respekt 
a laskavost. V dětech je podně-
cována citlivost a empatie, samo-
stanost, zdvořilost, vzájemná po-

moc a důvěra. MŠ se účastní řady 
akcí, doplňkovým programem jsou 
před-plavecká výchova, ozdravný 
cyklus v infra sauně a školním 
bazénku či sportování v Centru 
aktivit v Krašovské. Podporuje-
me tvoření „komunity mateřské 
školy“, do výchovně vzdělávací 
práce zapojujeme nejen personál 
mateřské školy, ale i rodiče dětí. 
https://ms81plzen.estranky.cz/

87. MŠ Plzeň, Komenského 46, 
příspěvková organizace: „Chce-
te-li se cítit dobře, pojďte mezi 
nás, budeme tu spolu cvičit, hrát 
si, zpívat si a tancovat.“

Takto bychom Vás a Vaše děti 
rádi osobně pozvali do naší os-
mitřídní mateřské školy, kdyby to 
bylo jen trochu možné. 87. MŠ je 
škola plná pohody a smíchu, kde 
mají děti denně dostatek prostoru 
pro hru a zábavu. Kde je důležité 
nejen to, co se naučí, ale také jak 
se cítí. Školní vzdělávací program 
je zpracován nově a je zaměřen na 
respektování individuality každé-
ho dítěte. Se školním vzdělávacím 
programem souvisí také věkové 
uspořádání tříd. Třída pro 2–3leté 
děti zůstane ve stávající podobě, 
další třídy budou heterogenní, ale 
s menšími věkovými rozdíly mezi 
jednotlivými dětmi, a minimálně 
dvě třídy budou určené pouze dě-
tem předškolního věku. Rozhodli 
jsme se tak právě kvůli respekto-
vání individuálních potřeb a věko-
vých zvláštností jednotlivých dětí. 

Dětem také nabízíme hru na 
flétnu, návštěvy kulturních akcí, 
návštěvy Techmania Science Cen-
ter, poznávací výlety, využití sau-
ny, solné komory v areálu školy, 
před-plavecký výcvik, pravidelná 
sportovní dopoledne v Aktivity 
centru Krašovská, nadstandardní 
aktivity (dílny pro rodiče, sbore-

ček, muzikoterapie, apod.), práce 
s moderními technologiemi (s po-
čítačem, interaktivní tabulí) a další. 
Školku obklopuje rozlehlá zahra-
da, kterou využíváme od jara do 
podzimu.
https://www.kosici.cz/

90. MŠ Plzeň, Západní 7, pří-
spěvková organizace:

Naše mateřská škola je přátel-
ským, bezpečným a inspirujícím 
místem pro děti i jejich rodiče. 
Místem, kde je každý žáček důle-
žitý, stejně jako jeho rodina, kte-
rou vnímáme jako rovnocenného 
partnera. Pro nově nastupující 
děti máme připraven adaptační 
program. Naše škola je prostor-
ná, moderně vybavená a disponuje 
i velkou zahradou s rozmanitými 
herními prvky a částí pro vlast-
ní pěstitelské úspěchy dětí. Čas-
to také využíváme blízkých lesů 
a okolí rybníků pro vzdělávání, bu-
dování úcty k přírodě, ke druhým 
i k sobě samému. Jedna třída je při-
způsobena vzdělávání v programu 
Začít spolu, má prostor rozčleněný 
do center aktivit a podle principů 

programu pracuje. Dále máme také 
připravenou třídu pro děti mladší 
tří let. Podporujeme také sportov-
ní aktivity dětí, pravidelně orga-
nizujeme oblíbené kurzy plavání 
a bruslení pro předškoláky. Těšíme 
se na všechny nové žáčky a dou-
fáme, že v novém školním roce 
už v běžném režimu bez omezení.
http://www.90msplzen.cz/

91. MŠ Plzeň, Jesenická 11, 
příspěvková organizace:

Haló, haló, kluci, holky, zveme 
vás do naší školky. Sluníčkovou 
školku máme, teď se do ní podí-
váme: můžete si tady hrát, zpívat, 
kreslit, tancovat.

Kuchařky nám zdravě vaří, tak 
se nám tu dobře daří. Cvičení tu 
rádi máme, svoje tělo rozhýbáme.
Ve třídě a našem hřišti cvičíme jak 
malí svišti.

Zahrada vždy velmi láká malého 
i předškoláka, vybavená hezky je, 
každý si tu užije. I do lesa chodí-
me, v přírodě se učíme, na louce 
i u vody máme chvíle pohody.

Ten, kdo má rád pohádky, ať ne-
stojí za vrátky, oslavit jde svátek 
dětí s ježibabou na koštěti.

Výlety jsou paráda, batoh dáme 
na záda, autobusem můžem jet, 
poznávat okolní svět. Velcí stejně 
jako malí ve školce se dobře baví, 
při společných výpravách, v zahra-
dě při různých hrách. Společně si 
posedíme, s rodiči se pobavíme, 
táboráky rádi máme, tam se spolu 
poznáváme.

Teď se s vámi loučíme a v září se 
těšíme. Máme se tu všichni skvě-
le, přivítáme vás tu vřele, vždyť 
jsme pilné jako včelky, usměvavé 
učitelky.

Jaká je naše idea? Koukněte na 
naše videa:

ht tps: / /www.zonerama.co-
m/91MSPlzen/Album/7126992
https://ms91.plzen.eu/

Mgr. Michaela Přibylová, 
OIM  ÚMO Plzeň 1
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Předzahrádky mezi paneláky 
Každá je dělaná s láskou, každá je originálem, jež má své osobité kouzlo.

NA KOLE Z PLZNě NA HRADY

TJ Lokomotiva Plzeň 
(www.tjloko-plzen.cz) 

OT pořádá 27. ročník veřejné cyklistické jízdy

v sobotu 29. května 2021 v Plzni-Bolevci
Sledujte info ohledně koronaviru před pořádáním akce na webu, 
mailem a nebo telefonem!
Trasy: silniční – 35, 60, 100, 150 km, horská 30, 55, 80 km, dětská – 15 km.
Start: u Třemošenského rybníka v Bolevci  
(6.00–9.00 hod. dlouhé trasy, 9.00–11.00 hod. krátké trasy). 
Cíl: 12.00–17.00 hod. v místě startu.
Odměna: diplom, suvenýr, samolepka.
Startovné: dospělí 25 Kč, děti do 10 let 10 Kč.
Překvapení: láhve, košíky, kódové zámky, čepice atd.
Info: 725 290 782, nakolezplzne@seznam.cz, www.nakolezplzne.cz


