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Slovo starostky
Vážené dámy, vážení pánové, vážení sousedé,

Městský obvod Plzeň 1 má od září tohoto roku vlastní facebookovou stránku, jejímž 
cílem je zefektivnění servisu občanům, tzn. zajistit lepší informovanost, transparentnost, 
poskytování online služeb a opravdu klientský přístup úředníků. 

Sledujte nás a budete mít z první ruky všechny aktuality týkající se dění v obvodu.
www.facebook.com/moplzen1                                                                        (red)

Obvod je na sociálních sítích

Ve středu 2. října se setkali 
představitelé prvního plzeňské-
ho obvodu s obyvateli Bílé Hory 
v restauraci V Háji, aby s nimi 
řešili radosti i starosti, které jsou 

Vedení obvodu diskutovalo s obyvateli Bílé Hory
součástí jejich života. Setkávání 
s občany si dala do volebního 
programu současná starostka 
obvodu Helena Řežábová a svůj 
slib již rok skutečně plní.

„Uvědomuji si, že nemáme ře-
šení na každou stížnost, problém 
či neduh, který naše spoluobčany 
tíží, ale také vím, že řadu věcí 
můžeme urychlit, poptat u jiných 
zodpovědných institucí, či v dané 
záležitosti z pozice obvodu inter-
venovat. Cílem těchto setkání je 
konstruktivně a věcně najít témata 
či oblasti, které dokážeme tímto 
způsobem obsáhnout,“ vysvětluje 
důvod organizace takových veřej-
ných diskusí starostka Řežábová. 

Setkání se kromě nejužšího ve-
dení obvodu, kterým jsou již zmí-
něná starostka Helena Řežábová 
a místostarostové Miroslav Bra-
bec, Ilona Jehličková a Jiří Uhlík, 
zúčastnili také náměstci primátora 
města Plzně Pavel Šindelář a Mi-
chal Vozobule. Celá akce se nes-
la zejména v informačním duchu, 
neboť zaznělo hodně informací 
týkajících se plánovaných rekon-
strukcí či zpracovaných studií na 
revitalizace.

Témat, která obyvatelé dané 
lokality chtěli prodiskutovat, byla 
celá řada. Nejpalčivější otázkou se 
ukázala rekonstrukce Zručské cesty 
a ulice 28. října. U Zručské cesty 
se otázky týkaly zejména rych-
lostních retardérů, omezení rych-
losti na 30 km v hodině v místě 
za mateřskou školkou i problémů 
s eventuálními objízdnými trasami 
při rekonstrukci ulice 28. října. 

Z úst náměstka Vozobuleho 
zaznělo, že tato rekonstrukce je 
v kompetenci Správy a údržby 
silnic Plzeňského kraje a město 
Plzeň je pouze spoluinvestorem. 
První etapa rekonstrukce ulice 
28. října bude pravděpodobně 
zahájena po napojení silnice I/20 
okružní křižovatkou. Jedná se 
o úsek od autosalonu Hornát po 
kruhový objezd u Boleváku a dále 
směr Jateční ul. Zde pan Vozo-
bule uvedl, že zmíněné práce za-
čnou koncem dubna 2020 a jsou 
plánovány na necelých 5 měsíců. 
Dopravní omezení, která z těch-
to prací vyplynou, se budou týkat 
nejen automobilové dopravy, ale 
i MHD. 

Dokončení na str. 13

Další setkání vedení obvodu s obyvateli
6. 11. od 18 hod. Bolevec, Starobolevecká hospůdka

20. 11. od 18 hod. Lochotín, U Rytíře Lochoty

dnes bych se 
chtěla ve svém 
úvodníku zaměřit 
na to, že od ko-
munálních voleb 
uběhl rok a my, 
společně s vede-
ním městského 

obvodu, ten uplynulý rok tak tro-
chu bilancujeme. Chtěla bych jej 
dnes vyhodnotit i společně s Vámi 
a podělit se o své pocity. Pro mě 
to byl hlavně rok plný práce a ať 
už se mi v ní dařilo lépe, či nikoli, 
bylo a je jí skutečně hodně. 

Největší důraz, jak jsme na 
začátku stanovili, jsme věnovali 
Vám a uskutečnili jsme za ten 
rok mnoho setkání, byli jsme 
skoro ve všech menších částech 
obvodu. Snažíme se naslouchat 
Vašim problémům a pokoušíme 
se je řešit. Jak jsem už několikrát 
zdůrazňovala, neumíme zařídit 
všechno, přesto i tam, kde nás 
problém převyšuje, předáváme 
podněty dál a to, co zvládneme, 
se snažíme urychlit. 

Na dalších stránkách najdete 
informace o všech akcích, které 

připravujeme nebo které se nám 
zdají být důležité, tak je tu nechci 
samostatně uvádět, jen bych zmí-
nila Klub Jednička a jeho novou 
seniorskou sekci, kterou osobně 
považuji za skvělý počin. Může-
me se scházet, setkávat se, a nebýt 
sami! 

Snažíme se obvod a tedy i měs-
to Plzeň o maličko zlepšit, aby se 
nám tady dobře žilo, aby se nám 
líbilo naše okolí a abychom měli 
ze sebe a svého okolí dobrý pocit.

Helena Řežábová 
starostka
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Je tomu právě rok, co bylo 
zvoleno nové vedení jednotlivých 
plzeňských obvodů. Starostové 
tak měli již dostatek času, aby 
ukázali, jak svůj obvod znají, 
a zda důvěru, již jim vložili voliči 
do rukou, nezklamou. Diskuze 
pořádaná Plzeňským deníkem 
poodhalila specifika jednotli-
vých obvodů a postoje, které 
k nim zaujali samotní starosto-
vé. Nosnými tématy diskuze byl 
život v obvodech a plány vedení 
na jeho zkvalitnění, doprava či 
bezpečnost.

Starostka Helena Řežábová 
v úvodu vyzdvihla především 
význam komunikace s obyvate-
li, jelikož právě ta je cestou ke 
kvalitní správě obvodu, a tedy 
i spokojenosti jeho obyvatel. „Zá-
kladní prioritou jsou pro nás lidé. 
Nasloucháme tomu, co by chtěli, 
a snažíme se to naplňovat,“ dodala 
starostka.

Investice obvodu tak, díky 
uplatnění participativních projek-
tů, vychází z názorů a připomínek 
občanů. „Příkladem takovéhoto 
projektu je proměna vnitrobloku 
Krašovská, velká investiční akce, 
jejíž podoba se již v minulém vo-
lebním období důkladně prodisku-
tovala s občany. Vzniknou tu nová 

Jaká jsou stěžejní témata plzeňských obvodů? 
Diskutovali starostové.

sportoviště, park, ale i kavárna,“ 
poukázala na již probíhající in-
vestici Helena Řežábová a do-
dala, že v těchto participativních 
projektech hodlá obvod i nadále 
pokračovat. Zmíněny byly též 
proměny vnitrobloků Manětínská 
či Bzenecká, v obou případech 
již proběhla veřejná debata. „Co 
se vnitrobloku Manětínská týče, 
vzniká nyní architektonický ná-
vrh vycházející z názorů obyva-
tel,“ nastínila starostka další vývoj 
projektů. V případě vnitrobloku 
Bzenecká se pak ukázal význam 
dialogu obvodu s lidmi, jelikož 
v původním projektu se počíta-
lo s umístěním altánků v areálu. 
Ty však lidé odmítli s tím, že by 
upřednostnili raději více zeleně. 

V debatě nemohla být opomenu-
ta ani problematika dopravy. Sta-
rostka prvního obvodu poukázala 
především na nutnost koordinace 
staveb dopravní infrastruktury: 
„Každou akci plánuje a dělá někdo 
jiný, například ŘSD se příliš neptá 
a má-li v rozpočtu peníze, opra-
vuje. Dále jsou tu akutní opravy, 
jejichž odklad není možný, což byl 
případ opravy Rooseveltova mos-
tu. Byla však již ustanovena koor-
dinační skupina, která by měla za-
mezit překrývání stavebních akcí, 

a tím umožnila plynulost dopravy 
ve městě.“ Nutnost koordinace po-
tvrdili i ostatní starostové. 

 A co bylo učiněno pro zlepšení 
kvality života v obvodu? „Snaží-
me se oslovit seniory k aktivněj-
šímu způsobu života,“ podotkla 
starostka Helena Řežábová, která 
iniciovala, společně s vedením 
městského obvodu, vznik sekce 
klubu Jednička pro seniory právě 
za účelem podpory kvality života 
seniorů. Senioři tak hojně vyu-
žívají možnosti, jež jim členství 
v Klubu nabízí. Kromě zájezdů 
a divadelních představení jsou to 
i exkurze. „Seniorů je hodně a při-

bývají, chtějí být aktivní a účastnit 
se akcí. My se jim snažíme to vše 
umožnit,“ dodala starostka.

Diskuzi starostů zakončila otáz-
ka bezpečnosti. Všichni předsta-
vitelé zastoupených městských 
obvodů se shodli na nutnosti 
zmírnění dopadů bezdomovectví. 
„První obvod není nebezpečný, 
i když i naše občany trápí bezdo-
movci. Bohužel proti nim nelze 
dělat nic – maximálně je ukáznit 
nebo přesunout. I proto lidé ne-
chtějí před svými domy lavičky 
či altány,“ dodala starostka Helena 
Řežábová.                        (red)

Foto: zdroj Deník

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. Periodicita: 6x do roka. Náklad: 23 000 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.

Prvním výsledkem participace, 
tedy debaty s občany, je žádost 
obyvatel Vinic, kteří nás žádali 
o rozsvícení vánočního stromu 
u nich, a to tak, aby nemuseli ni-
kam s dětmi chodit a mohli si odbýt 
svoji slavnost se svými sousedy. 
Městský obvod Plzeň 1 ve spolu-

Občané z Vinic budou mít letos 
svůj vánoční strom

práci s Útvarem koncepce a rozvoje 
města vybral místo a do konce říj-
na by měla být zasazena jedle tak, 
aby mohla být začátkem adventu 
slavnostně rozsvícena. Rozsvícení 
proběhne 10. 12. v 17.00 hodin. 

Ing. Helena Řežábová, 
starostka MO Plzeň 1

Tímto bychom chtěli za úřad MO 
Plzeň 1 poděkovat profesionálním 
a dobrovolným hasičům z Plzně 
a okolí, za nasazení při zajišťování 
pitné vody Plzeňanům. V důsled-
ku ekologické havárie na Drnovém 
potoce, jednom z přítoků Úhlavy, 

Poděkování plzeňským hasičům
přistoupila Vodárna Plzeň z pre-
ventivních důvodů k využití vody 
z Radbuzy, namísto kontaminované 
Úhlavy. Za tímto účelem byly na-
sazeny čtyři jednotky profesionál-
ních hasičů a zhruba deset jednotek 
dobrovolných hasičů.           (red)

Vzpomínka na Karla Gotta
Básnířka Hana Gerzanicová věnovala panu Gottovi In Memoriam 

následující verše.
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Milí občané Lochotína, 

Milí spoluobčané,

Milí sousedé,

chtěl bych 
Vám poděko-
vat za zvolení 
zas tup i t e l em 
do našeho ob-
vodu  MO1 
Lochotín. Moc 
rád bych řekl, 

že žiji v našem obvodě více jak 
30 let se svojí rodinou a jsme 
tu velice rádi. Svoji funkci beru 
vážně, proto slibovat Vám ně-

Vážení spoluobčané,
jaké vzdušné zámky neumím. 
Setkání s Vámi při různých kul-
turních a společenských akcích 
bude pro obě strany přínosem. 
Rád vyslechnu Vaše připomínky 
a rady, které pak budu přednášet 
na zastupitelstvu. Plzeň je boha-
té město na kulturu a sport. Náš 
obvod se nachází v krásném okolí 
přírody, kde se dá věnovat vol-
nočasovým aktivitám. Pro děti se 
upravil park v Toužimské ulici. 

Ve vnitrobloku ulice Krašovská 
nám vyroste nové sportovní hři-
ště, které nám přinese mnoho ra-
dosti ať k relaxaci, tak i ve sportu. 
Jsem členem finančního výboru, 
kde se všichni staráme o hospo-
daření a rozdělení financí správ-
ným směrem na našem obvodu. 
Máme na Lochotíně spoustu roz-
dělaných staveb a tedy nelehkou 
dopravní situaci, apeluji a prosím 
o velkou shovívavost a pochope-

ní. Určitě mi není cizí problema-
tika všeho, co se týká nás všech 
a povede k jejich řešení.

Touto cestou chci poděkovat 
spoluobčanům, týmu kolegů a též 
zaměstnancům úřadu, kterým není 
lhostejné, kde žijeme a jak se nám 
bude všem dařit.

Přeji našim čtenářům krásný 
podzimní čas. 

Miroslav Kesl (ČSSD)
 zastupitel MO Plzeň 1

jsem potěšen, 
že za uplynulý 
rok se v našem 
obvodu učini-
lo mnohé pro 
naše občany, 
což považuji 
za úspěch. Po-

dařilo se navýšit počty parkovacích 
míst, vybudovat několik sportovišť, 
opravit mnoho vnitrobloků a každý 
rok se zrekonstruuje jedna mateř-
ská škola. Společně s kolegy jsme 
si plně vědomi, že doprava je jed-
no z nejzásadnějších témat, které 
obyvatele prvního obvodu tíží, 

proto stále pracujeme na zlepšení 
dopravního propojení s centrem, 
které by vedlo k zlepšení dopravní 
situace. 

Jelikož jsem milovníkem pří-
rody a procházek, považuji za 
významný úspěch nového vedení 
obvodu a města již schválenou 
studii pro revitalizaci Bolevecké-
ho rybníka, která by měla navýšit 
možnosti rekreace, sportovního 
vyžití a volnočasových aktivit 
pro občany. 

V neposlední řadě bych nechtěl 
opomenout participativní projekt 
proměny vnitrobloku Krašovská. 

I zde by měly vzniknout nové ko-
munikace, herní plochy, zpevněné 
plochy a parkové úpravy. Měla 
by zde být umístěna kavárna, 
oplocené psí hřiště a také umís-
těny nové herní a cvičební prv-
ky. Právě participativní projekty 
umožňující investice obvodu dle 
požadavků obyvatel, jsou cestou 
k utváření příjemného prostředí 
k žití, a proto v nich hodláme 
i nadále pokračovat. V počátcích 
jsou pak projekty proměny vnit-
robloku Manětínská či Sokolov-
ská, přičemž i v těchto případech 
bude výsledná podoba architekto-

nických návrhů vycházet z názorů 
obyvatel. 

Jako nynější zastupitel a dřívější 
místostarosta obvodu si dovolím 
tvrdit, že se nám daří plnit sliby, 
ke kterým jsme se zavázali ve vo-
lebním programu, a i proto jsem 
rád, že mohu být, spolu s kolegy 
za Občanskou demokratickou stra-
nu, pod vedením starostky Heleny 
Řežábové, součástí změn, jež ve-
dou ke kvalitnímu a spokojenému 
životu nás občanů na území měst-
ského obvodu Plzeň 1. 

Mgr. Jan Husák (ODS)
zastupitel MO Plzeň 1

máme za 
sebou téměř 
rok fungování 
nové koalice po 
komunálních 
volbách v roce 
2018. A musím 
říci, že to byl 

plodný rok. Spousta věcí se nám 
podařila a spousta věcí se nedaří 
tak rychle, jak bych si představoval. 
Daří se nám budovat nové parko-
viště například v Sokolovské ulici 
„U Řezníka“, zahájili jsme výstav-
bu parku ve vnitrobloku Krašovská. 
Nezapomínáme ani na naše mateřské 

školky, například jsme zrekonstru-
ovali dřevěnou terasu ve 46. MŠ 
ve Fibichově ulici. V 90. MŠ jsme 
zrekonstruovali kuchyni včetně 
vybavení novými spotřebiči. Bude-
me realizovat chodník v ulici Pod 
Všemi Svatými na Roudné, který 
je opravdu nutný z hlediska bez-
pečnosti. Na Bílé Hoře realizujeme 
první etapu rekonstrukce Zručské 
cesty, a v následujících letech nás 
bude čekat ještě druhá etapa. Po-
kračujeme v regeneraci ploch před 
základními školami, momentálně 
před 4. ZŠ. A co se nám tak úplně 
nedaří? Například prosadit v ulici 

Na Roudné přechod pro chodce. To 
nás nesmírně mrzí, protože na zadní 
Roudné není ani jeden přechod pro 
chodce a autobusových zastávek je 
tam opravdu hodně. Snažíme se ve 
spolupráci se Správou veřejného 
statku města Plzně vymyslet nějaké 
provizorní řešení, které by se dalo 
použít. A v průběhu letošního roku 
nás velmi trápí hluk, který doprovází 
diskotéku v Aréně, a také nepořá-
dek v okolí včetně nepořádku na 
dětském hřišti v Komenského ulici.
Několikrát jsme jednali s nájemcem 
diskotéky, s policií ČR a s Městskou 
policií. Jsme si vědomi, že hluk dě-

lají venku převážně opilí návštěvní-
ci, kteří si kupují alkohol v prodejně 
Albert nebo na benzínové pumpě. 
S policisty jsme domluveni na pra-
videlných kontrolách na požívání 
alkoholických nápojů a naposle-
dy proběhla tato kontrola v pátek 
18. 10. Budeme se dál snažit, aby 
mladiství a nezletilí nepožívali al-
kohol a nedělali nepořádek v okolí. 
S tímhle doufám, že nám pomohou 
i rodiče, protože pro mladistvé je 
přeci normální se neopíjet a být 
střízlivý je docela sexy.

Jiří Uhlík, MBA.
místostarosta MO Plzeň 1

zdravím vás 
v tomto časopi-
se  poprvé. Od 
loňského roku 
jsem neuvol-
něným radním 
městského ob-
vodu Plzeň 1. 

Jsem na tomto postu nováček 
a nejsem jediný. 

Chtěl bych se s vámi podělit 
o své zkušenosti za uplynulý rok 
a naznačit, co očekávám od roku 
následujícího. 

Především mne mile překvapila 
velice konstruktivní práce vedení 

obvodu. Starostka i místostarosto-
vé mají jasný tah na bránu a vědí, 
co mají  i co chtějí dělat. My, noví, 
se od nich tuto práci učíme. Zase-
dání Rady MO Plzeň 1 jsou veli-
ce pracovitá, uvolněná  a pro mne 
velice přínosná. Vážím si toho, že 
mohu s těmito zkušenými komu-
nálními politiky pracovat a učit se 
od nich.

Vážení, já osobně se chci věno-
vat  problematice sociální a pře-
devším místu, kde bydlím. Miluji 
Vinice, jejich rozmanitost, jejich 
obyvatele i okolí tohoto sídliš-
tě.  Vím, že máme problémy, ale  

žijí zde dobří lidé a já jsem rád, 
že skoro každého znám osobně. 
Mohu tedy s nimi bez problémů 
komunikovat. 

Věřím, že budoucnost místa, 
kde žije skoro tolik lidí jako 
v mnohých bývalých okresních 
městech, je zajištěna. Plány ob-
vodu na rozvoj Vinic jsme si 
mohli poslechnout a připomín-
kovat už na letošním setkání 
s vedením obvodu a změny bu-
dou vidět každým rokem. Už se 
těším na první rozsvícení vánoč-
ního stromku na Vinicích v úterý 
10. prosince 2019.

 Další zkrášlování obvodu, jeho 
rozvoj a budoucnost je pro mne 
odměnou za veřejnou práci, kterou 
vykonávám. 

Jsem tu pro vás. Kdykoli se 
můžete se mnou spojit, napsat mi, 
zavolat a nejraději budu, když se 
osobně potkáme. Rád si vyslechnu 
vaše názory a  věřím, že rozhovor 
s vámi mne obohatí, tak, jako to 
bylo doposud.

Přeji Vám všem krásný podzim 
roku 2019 a těším se spolu s Vámi 
na rok 2020.

Jaroslav Stroukal (ČSSD)
radní MO Plzeň 1
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Jedná se o dlouhodobě připra-
vovaný projekt, pro který nebylo 
možné získat stavební povolení 
z důvodu nutnosti majetkopráv-
ního vypořádání stavbou dotče-
ného pozemku. Bylo nutné, aby 
město Plzeň projednalo směnu 
pozemku se soukromým vlastní-
kem. Nicméně pro tuto stavbu byla 
již v říjnu 2019 uzavřena smlou-
va o dílo se společností CETINA 
a KENAUR s.r.o., v hodnotě 
1 640 104,00 Kč bez DPH. Rea-

Výstavba chodníku v ulici Pod Všemi svatými
lizace bude zahájena v závislosti 
na klimatických podmínkách. 

Stavba řeší opravu stávajícího 
chodníku v délce 75 m a výstavbu 
chodníku nového v délce 215 m 
v ulici Pod Všemi svatými. Trasa 
chodníku je dále vedena podél stá-
vajícího oplocení dětského hřiště až 
k ulici K Nivě. Součástí stavby je do-
plnění veřejného osvětlení a úprava 
místa pro přecházení v návaznosti na 
stezku vedoucí od lokality Pod Zá-
horskem.    Odbor investic a majetku

V tomto období probíhají staveb-
ní práce na proměně vnitrobloku 
Krašovská, konkrétně na výstavbě 
cestní sítě, která do značné míry 

Podzimní stavební práce na proměně vnitrobloku Krašovská 
nahradí velkou část původních 
cest, ať již zpevněných či průšla-
pů. Hlavním prvkem cestní sítě je 
okružní cesta v délce cca 333 m. 

Tak jako každý rok pokračoval 
i letos městský obvod Plzeň 1 v od-
straňování již nepotřebných prvků 
občanské vybavenosti, kterými jsou 
zejména ocelové konstrukce sušá-
ků prádla včetně betonových ploch 
a betonové bloky hyzdící veřejné 
prostranství v sídlištích. 

V letošním roce byly odstraněny 
výše zmíněné prvky v blízkosti domů 
Toužimská 22 a 26, Komenského 49, 
Elišky Krásnohorské 28, 34 a 44, Ta-
chovská 11, 29, 73 a 83, U Jam 17, 
Kaznějovská 11–31, 42–44, 58, Zá-
padní 4, Plaská 19, 25, 47, 55, Ný-

Odstranění staré občanské vybavenosti bylo dokončeno
řanská 10, 14, 20–22, 26, Studentská 
14–16, Manětínská 43, Turistická 14. 
Takto uvolněné plochy byly následně 
zavezeny zeminou a zatravněny. Pří-
padné nedostatky v zatravnění dotče-
ných pozemků budou průběžně ještě 
řešeny se zhotovitelem. 

V současné době začínáme při-
pravovat další etapu na rok 2020, 
s případnými náměty na odstranění 
nepotřebné občanské vybavenosti 
u bytových domů v sídlištích se 
mohou společenství vlastníků ob-
racet na Odbor investic a majetku 
ÚMO Plzeň 1.                 (OIM)

Soutěž 
Plzeňské jedničky

Kde se nachází 
v našem obvodě tato socha

a o co se jedná?
Odpovědi posílejte 

na adresu bachmannova@plzen.eu 
do 20. listopadu 2019. 

Ze správných odpovědí vylosujeme 
2 výherce, kteří obdrží knihu 

od městského obvodu Plzeň 1.
V předešlém čísle byla na fotografii 
kaple Panny Marie v Pramenní ulici. 

Výherci byli odměněni.

Tato cesta bude v šířce 3 m s po-
vrchem z probarveného betonu. 
Okružní cestu budou protínat dvě 
příčné cesty šířky 2 m se stejným 
druhem povrchu. Podél okružní 
cesty bude vybudováno veřejné 
osvětlení. Pokračování stavebních 

prací bude nyní záviset na přízni 
počasí. 

Předpokládaný termín dokonče-
ní celé stavby je stanoven na říjen 
roku 2020. Stavba bude částečně 
hrazena z dotace poskytnuté Stát-
ním fondem rozvoje bydlení. (OIM)

Děti ze 7. ZŠ a MŠ v Brněnské 
ulici se již učí v nových multi-
funkčních učebnách určených pro 
výuku přírodních věd, ale i pracov-
ních činností. Díky nové nástavbě 

Děti jsou naše budoucnost! 
vznikly nejen nové učebny, ale i zá-
zemí pro pedagogy a bezbariérové 
hygienické zařízení pro žáky. Sou-
časně byla realizována i přístavba 
venkovního výtahu.             (red)



strana 5Zprávy z obvodu

Zveme na představení architektonického návrhu obnovy 
vnitrobloku Manětínská – Rabštejnská

Dne 12. listopadu od 17 hod. 
proběhne druhé setkání s obča-
ny k rekonstrukci prostoru ve 
vnitrobloku Manětínská – Rab-
štejnská. Na tomto setkání bude 
veřejnosti představen zpracovaný 
architektonický návrh obnovy 
vnitrobloku. Setkání s občany se 
bude konat ve školní jídelně 4. ZŠ 
Kralovická 12. Po představení ná-
vrhu architektem bude následovat 
moderovaná diskuse. 

Městský obvod Plzeň 1 po-
kračuje v postupné rekonstrukci 
vnitrobloků na Košutce. Zatímco 
úpravy některých se již realizují, 
jiné jsou zatím ve fázi příprav. 
V současné době se pozornost sou-
střeďuje na prostor ve vnitrobloku 
mezi Manětínskou a Rabštejnskou 
ulicí – okolí bývalého minigolfu, 
současné restaurace/baru V Jamce 
a přiléhajícího asfaltového hřiště. 

S ohledem na to, že místo je vyu-
žíváno zejména obyvateli okolních 
domů, je cílem vedení městského 
obvodu Plzeň 1, aby naplánované 
úpravy odpovídaly jejich potřebám 
a aby po úpravě sloužilo místo oby-
vatelům pro relaxaci i sportovní či 
společenské aktivity. V červnu le-
tošního roku proto proběhlo první 
setkání občanů okolních ulic se 
zpracovatelem studie rekonstruk-
ce. Při setkání se diskuse zaměřila 
nejen na potřebu úprav a doplnění 
zeleně, úpravy asfaltového hřiště 
a doplnění laviček, ale i na úpravy 

objektu restaurace V Jamce. V prů-
běhu letních měsíců zpracovávalo 
architektonické studio Sporadical 
studii rekonstrukce a v současné 
době je její návrh připraven k před-
stavení veřejnosti. 

Dne 12. listopadu od 17.00 
mohou obyvatelé přijít do školní 
jídelny 4. základní školy (Kralo-
vická 12) na veřejné představení 

architektonického návrhu, sezná-
mit se s navrhovanými úpravami 
a diskutovat o nich s autorem 
a se zástupci městského obvodu 
Plzeň 1. Následně bude probíhat 
zpracování dokumentace potřeb-
né pro povolení realizace stavby 
a samotná obnova by mohla být 
zahájena v roce 2021, příp. 2022. 
Veřejné setkání k obnově vnit-
robloku pořádá městský obvod 
Plzeň 1 společně s Centrem pro 
komunitní práci. Více informací 
lze získat na adrese www.umo1.
plzen.eu.

Pavla Dusíková, M.Sc.,
manažerka projektu 
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Zastupitelstvo městského obvodu 
Plzeň 1 na návrh Rady MO Plzeň 1 
schválilo názvy pro vzniklé ulice 
novou výstavbou čtrnácti rodin-
ných domů U Boleveckého rybníka, 
vedle Malého Bolevce. Ulice byly 
pojmenovány podle loutkových po-
staviček – Spejblova a Hurvínkova. 
Tyto nové ulice budou prodlouženy 
při další plánované výstavbě v této 
lokalitě.

Na základě revize názvosloví Ka-
tastrem nemovitostí a zjištěných ne-
přesností ulice K Prokopávce a ulice 

V červnu letošního roku schválilo 
Zastupitelstvo města Plzně pokračová-
ní příprav přestavby křižovatky zvané 
Rondel v městské části Roudná. Dů-
vodem nutnosti rekonstrukce je zejmé-
na špatný technický stav mostů, ale 
také potřeba zlepšit obslužnost lokality 
veřejnou dopravou a vytvoření měst-
ské třídy, která propojí centrum města 
se Severním předměstím. Schválená 
varianta počítá s tím, že současný 
kruhový objezd i mimoúrovňovou 
silnici nahradí úrovňová křižovatka. 
Město nechalo zpracovat podrobnou 
technickou studii, kterou chce na jaře 
představit obyvatelům Plzně.

 „Projektová příprava přestavby 
Rondelu rozhodně neusnula. Jsme si 
vědomi, jak přeměna takto významné 
křižovatky zasáhne do života všech ob-
čanů města. Z tohoto důvodu je potřeba 
všechny kroky co nejlépe naplánovat 
a pokusit se připravit tu nejlepší vari-
antu postupu stavby jak z technického 
hlediska, tak z hlediska prostupnosti 
území během přestavby,“ uvedla Irena 
Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně. Město zadalo 
ke zpracování podrobnou technickou 
studii. Ta má za cíl prověřit způsob, 
jakým se dá stavba provést tak, aby 
byl v jejím průběhu zachován provoz 
MHD a částečně i provoz automobi-
lové dopravy. Studie zároveň stanoví 
technické a prostorové podmínky do 
dalších stupňů projektové dokumenta-
ce, aby byl vytvořen dostatečný prostor 
pro inženýrské sítě, MHD a taktéž pro-
stor a podmínky pro alejové stromy, 
které jsou významnou součástí nové 
městské třídy. 

Kam se posunuly přípravy přestavby Rondelu?

„Studii bychom měli mít připrave-
nou k představení začátkem příštího 
roku a poté bychom ji chtěli prezen-
tovat občanům, kterých se přestavba 
dotkne nejvíce, zejména obyvatelům 
Roudné a okolí. Chystáme pro ně veřej-
né projednání, na kterém se dozví nej-
novější informace,“ uvádí Vostracká. 

K potřebě řešit budoucnost Ronde-
lu vedlo hned několik důvodů. Kro-
mě špatného technického stavu 
mostů, které je zapotřebí buď znovu 
postavit, nebo nahradit zcela jiným 
dopravním řešením, je nutné zajis-
tit lepší dopravní obslužnost nové 
městské čtvrti, která zde v souladu 
s Územním plánem Plzně již začíná 
vznikat. V současném stavu se zde 

také nachází více než kilometrový 
úsek tramvajové trati bez zastávky, 
kterou je potřeba doplnit jak pro stá-
vající obyvatele přilehlé oblasti, tak 
pro návštěvníky blízkého obchodního 
centra a rovněž pro budoucí zástavbu.

Po prověření několika variant se 
jako nejvhodnější ukázalo pokračovat 
v projednávání úrovňové komunika-
ce se třemi dopravními pruhy v obou 
směrech. Některé pruhy budou sloužit 
pro automobily a některé budou vy-
hrazeny pouze pro MHD. Tramvajová 
trať je v návrhu vedená středem této 
komunikace, od které je oddělena trav-
natým pásem se stromy. Dopravu řídí 
tři světelné křižovatky, které zajistí 
plynulost dopravy ve všech směrech. 

Podél komunikace jsou navrženy cy-
klostezky a chodníky pro pěší, které 
jsou od silnice i mezi sebou opět od-
děleny alejemi stromů.

Mimo řešení dopravní situace 
a nahrazení mostů, které jsou ve 
špatném stavu, nové řešení nabízí 
také možnost vytvořit pro vznikají-
cí obytnou čtvrť náměstí s kvalitně 
upraveným pobytovým prostorem. 

Zásahy do stávajícího stavu křižo-
vatky bude možné provádět nejdříve 
v roce 2023 po dokončení západní a se-
verovýchodní části městského okruhu, 
který této lokalitě výrazně dopravně od-
lehčí. Stavbu ale nelze zbytečně odklá-
dat vzhledem ke stavu mostů. 

Renata Benešová, DiS., ÚKRMP
 

Chtěli bychom Vás informovat 
o dlouhodobém dopravním omeze-
ní na území MO Plzeň 1, které se 
dotýká převážně občanů bydlících 
v části „Na Zavadilce“. Začátkem 
měsíce října došlo k úplné uzavírce 
ulice Jakuba Jana Ryby, v úseku od 
křižovatky s Mechovou ulicí ke kři-
žovatce s ulicí U Velkého rybníka. 
Důvodem uzavírky je nutnost pro-
vedení stavebních prací – vodovodní 
a kanalizační práce, výstavba kana-

lizace, v rámci propojení ulic „akce 
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na 
Roudné – Chrástecká, 2 etapa“. Toto 
dopravní omezení by mělo trvat až do 
30. 9. 2020. Dopravní obslužnost celé 
lokality „Na Zavadilce“ zůstane po 
celou dobu uzavírky zachována z ulic 
Mozartova a Lidická. Příjezd do zmi-
ňované lokality tak bude znemožněn 
pouze z ulice U Velkého rybníka.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

+ foto Šárka

Úpravy stávajících ulic a atraktivní názvy nových
Pode Dvory, zastupitelstvo upravilo 
rozsah těchto ulic. Ulice K Prokopáv-
ce byla ukončena před železničním 
nadjezdem u Prokopávky. Zbývající 
část se stala součástí ulice Pode Dvo-
ry, takže v celé oblasti Pode Dvory 
je pouze ulice Pode Dvory. Tato ne-
přesná pojmenování byla historická 
a neodpovídala současnému stavu 
a označení nemovitostí. Pojmeno-
vání ulice Pode Dvory pokračuje až 
k nemovitostem u Košináře.

Ing. Zdeněk Hanzelín, 
vedoucí stavebního odboru

Dopravní omezení Na Zavadilce

Sp
ej

bl
ov

a

Hurvínkova

H
urvínkova

Hurvínkova
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MO Plzeň 1 plánuje zlepšit 
komfort užívání dětského hřiště v 
Brněnské ulici, kde se v součas-
né době po vydatnějších deštích 
špatně vsakuje voda. Stávající 

Zajistíme nový povrch na dětském hřišti v Brněnské ulici
herní prvky zůstanou zachovány, 
úprava dopadových ploch a herní 
plochy bude provedena umělým 
povrchem SmartSoft s podkladní 
štěrkovou vrstvou. Jedná se o po-

Městský obvod Plzeň 1 na zá-
kladě požadavků občanů o obno-
vu starého mobiliáře nechal nain-
stalovat 11 kusů nových laviček 
na území našeho městského obvo-
du. Jedná se o pevně zabudova-
né lavičky s ocelovou konstrukcí, 
kdy sedák je zhotoven ze dvou 

Proběhla instalace nových laviček 
dřevěných prken a opěrák lavičky 
z jednoho dřevěného prkna. Pod 
lavičky byla umístěna zpevněná 
plocha skládající se ze 4 zahrad-
ních betonových dlaždic a slou-
žící jako pevná podložka nohou. 
Nové lavičky byly umístěny ve 
vnitrobloku Sokolovská 61, So-

vrch certifikovaný, hygienicky 
nezávadný, vodopropustný, s dlou-
hou životností. Estetickou úroveň 
povrchu zvýší vrchní nášlapná vrs-
tva, která bude provedena s grafic-
kými motivy. Městský obvod má 

na tuto úpravu ve svém rozpočtu 
vyčleněno 1 630 tis. Kč. Doufáme, 
že tato úprava bude uživateli hři-
ště uvítána a nebude v budoucnu 
ničena vandaly.

Odbor investic a majetku

Čtyři nové stromy krášlí okolí Komenského 20 a další dva jsou vysazené u 31. ZŠ.
Vedení obvodu pořídilo nové stromy

Dne 20. 10. se městský obvod Pl-
zeň 1 připojil k oslavě Dne stromů. 
Reagovali jsme tak na výzvu paní 
Ryšavé, abychom spolupořádali 
toto setkání a zakoupili a společně 
zasadili šest stromů. Jsme rádi,že 
můžeme alespoň částečně nahra-
zovat zeleň v místech,kde musí 
ustoupit jiným záměrům, opravám, 
prostě rozvoji města. Jsme si vě-
domi závažnosti celé problematiky 
a zeleni dáváme zelenou.

Helena Řežábová

V poslední době se začaly množit 
stížnosti na zvýšený hluk a nepořá-
dek v okolí znovuotevřeného klubu 
Arena v OC Gera. Tento problém 
nás velice trápí a snažíme se ho 
dostupnými prostředky řešit, avšak 
skutečně se nejedná o snadný úkol. 
Především jsme v kontaktu s pro-
vozovatelem klubu a důrazně na 
něho apelujeme, aby nedocházelo 
k podávání alkoholu mladistvým, 
což se dle našeho názoru uvnitř 
klubu skutečně neděje – mladiství 
návštěvníci jsou označeny páskami, 
aby je bylo snadno rozeznat a nebyl 
jim alkohol podáván, avšak větším 
problémem je právě to, že skupin-
ky mladistvých nakupují alkohol 

v nedalekých supermarketech nebo 
si ho přinesou rovnou z domova. 
Právě popíjením v okolí OC Gera 
vzniká ten největší hluk a nepořá-
dek. Z tohoto důvodu jsme dlouho-
době v kontaktu s PČR a Městskou 
policií, která na místo pravidelně 
dojíždí a snaží se udržet veřejný 
pořádek v okolí. Vzhledem k ne-
dostatku strážníků je to však velmi 
náročný úkol. Když ještě uvážíme, 
že mladiství návštěvníci klubu jsou 
při požívání alkoholu z hlediska 
zákona poškozenými, je opravdu 
složité jakýmkoliv způsobem je 
sankcionovat, pokud nejsou stráž-
níkem přímo přistiženi při konání 
protiprávního jednání. 

Rádi bychom proto vyzvali ob-
čany k součinnosti a okamžitému 
nahlášení rušení nočního klidu nebo 
jakéhokoliv protiprávního jednání, 

kolovská 73 a Sokolovská 69. 
Dále před domem Gerská 10, 
Elišky Krásnohorské 9 a 42, na 
dětských hřištích Pod Stráží a Na 
Roudné, v ulici Toužimská před 
domy č. 19 a 21 a u asfaltové plo-
chy Karlovarská 64.

Magdalena Bruková, OŽPD

kterého budou svědkem v okolí klu-
bu Arena, na služebnu PČR či MP.

Mgr. Pavel Stehlík
tajemník ÚMO Plzeň 1

Noční hluk a nepořádek v okolí OC Gera
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S potěšením si Vám dovoluje-
me oznámit, že městský obvod 
Plzeň 1 obdržel v pořadí již dru-
hou dotaci na úpravu sídlištního 
vnitrobloku. Tentokrát se jedná 
o vnitroblok na sídlišti Lochotín, 
a to konkrétně pro stavbu pod ná-
zvem „Regenerace sídliště Plzeň-
-Lochotín, vnitroblok Sokolovská 
106–130, I. etapa“. Dotace bude 
stejně tak jako na akci „Proměna 
vnitrobloku Krašovská“, jejíž re-
alizace v současné době probíhá, 
poskytnuta Státním fondem roz-
voje bydlení a to ve výši max. 
50 % uznatelných výdajů (max. 
však 2 616 tis. Kč). 

V tomto případě se jedná o pro-
jekt, jehož cílem je vytvoření par-
kového prostoru se solitérními 
stromy, nízkými keřovými sku-
pinami, novými pěšími komuni-
kacemi, odpočívadly, zálivy s la-
vičkami, sportovní posilovací se-
stavou a herním prvkem na ploše 
o celkové rozloze 8 854 m2, a to 
včetně tříleté rozvojové a udržo-
vací péče. Trasa pěších komuni-
kací je vedena zejména v souladu 
se stávajícími průšlapy, dvě hlav-
ní trasy budou s povrchem z be-
tonové dlažby a povrch zbylých 
cest bude tvořit mechanicky zpev-
něné kamenivo. Stávající dětské 

Obvod získal další dotaci 
hřiště před domem Sokolovská 
110 bude zachováno, pro oddě-
lení plochy hřiště a chodníku, na 
který navazuje parkoviště, bude 
osazen pevný plůtek. Odstraně-
na bude pouze stávající svahová 
skluzavka v dolní části prostoru, 
která bude nahrazena skluzavkou 
nerezovou. V tomto místě bude 
provedena modelace terénu a vy-
tvořen kopec, v jehož horní části 
bude umístěno odpočívadlo. Za 
domem Sokolovská 106, v místě 
původního sportovního hřiště, je 

navrženo odpočívadlo s posilova-
cí sestavou a dvěma lavičkami. 
Nemalou součástí této regenerace 
budou i sadové úpravy, spočíva-
jící ve výsadbě 45 ks solitérních 
stromů, v založení nových tráv-
níků a osazení keřových skupin 
a trvalkových výsadeb. 

Projektová dokumentace byla 
zpracována v souladu s projektem 
„Regenerace sídliště Plzeň – Lo-
chotín“, kterou pro Útvar koncep-
ce a rozvoje zpracovalo Architek-
tonické studio Hysek, s. r. o. Pro 

stavbu je vydán územní souhlas 
a v současné době probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. 
Podmínkou pro poskytnutí dotace 
je, aby počátkem měsíce prosince 
byla uzavřena smlouva o dílo na 
realizaci stavby. Veškeré práce by 
byly realizovány v příštím roce. 

Podrobnější informace naleznete 
na stránkách:

https://umo1.plzen.eu/urad-a-
-samosprava/projekty-a-vystavba/
projekty/

Renata Benešová, DiS., ÚKRMP
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Rekreačně velmi oblíbená sou-
stava Boleveckých rybníků se 
v současné době potýká s nedo-
statkem vody. Výstavba sídlišť 
na Severním Předměstí v letech 
1972–1982 vzala soustavě ryb-
níků z 15. a 16. století přibližně 
čtvrtinu přirozeného povodí, pro-
tože srážkové vody z ulic i střech 
panelových domů jsou svedeny 
kanalizací mimo povodí potoka. 

Největším rybníkem soustavy je 
Velký Bolevecký rybník s rozlo-
hou 42,15 ha. Na něm se v sou-
časné době deficit vody projevu-
je nejcitelněji. Chybí v něm cca 
300 tis. m3 vody, což odpovídá 
poklesu hladiny o 70 cm. Prove-
dené průzkumy ukázaly, že během 
letních měsíců červen až srpen vý-
par významně převyšuje přítok. 

Město Plzeň (vlastník a správce 
rybníků) proto nechalo zpracovat 
vodohospodářskou studii k prově-

Voda pro Bolevecký rybník
ření dalších zdrojů vody k doplnění 
rybníků. Studie navrhuje jednak va-
rianty přirozené, například převe-
dení dešťové vody ze zpevněných 
ploch v povodí, úpravu odtokových 
poměrů a využití zdrojů podzemní 
vody. Dále studie zvažuje využití 
vody ze zdrojů mimo povodí ryb-
níků, jimiž jsou infiltrace a čerpání 
vody z Berounky, případně dočiš-
tění a využití vod vypouštěných 
z ČOV (čistírny odpadních vod). 

Navrhované úpravy hospodaření 
se srážkovou vodou budou vyža-
dovat projektovou přípravu a po-
stupné stavební úpravy v povodí. 
Využití zdrojů, jako je infiltrovaná 
voda z řeky Berounky nebo voda 
z ČOV, musí být dále podrobně 
prověřeny a posouzeny oborníky. 
Bude se jednat o opatření v krátko-
dobém i dlouhodobém horizontu.

Ing. Irena Tolarová, SVSMP, 
Úsek koncepce zeleně

Starostka Helena Řežábová 
a místostarostka Ilona Jehličková 
navštívily lesní školku Větvička, 
která je historicky první svého 
druhu v Plzni. Děti mají ve zdejší 
lesní školce, jež je členem asociace 
lesních školek, možnost být celý 
den v přírodě a zároveň získávat 
nové dovednosti a znalosti přiro-
zenou cestou. V případě nepříz-

nivého počasí mají děti s učiteli 
k dispozici zázemí v dřevěné jurtě 
a maringotce. „Dětem je vytváře-
no bezpečné prostředí, ve kterém 
je kladen velký důraz na mezi-
lidské vztahy, na spolupráci, na 
respektování druhého,“ uvedla 
v rámci debaty s paní starostkou 
a místostarostkou ředitelka školky 
Veronika Formánková.        (red) 

MO Plzeň 1 zajišťuje celoročně 
údržbu zeleně na městských pozem-
cích, které jsou svěřeny obvodu do 
údržby. Převážně se jedná o sídlištní 
zeleň a zelené plochy podél komu-
nikací. Od konce října do prosince 
jsou prováděny náhradní výsadby 
dřevin, které jsou uloženy za pokáce-
né stromy na městských pozemcích 
nebo jsou provedeny nové výsadby 
v rámci revitalizace zelených ploch.

V rámci údržby zeleně se vysazují nové stromy
V polovině října byla provedena 

výsadba dřevin v rámci projektu 
„Sadové úpravy předškolí 4. ZŠ 
Plzeň-Košutka. Zde byl vysazen 
1x buk lesní (převislý) a 7x okras-
ná jabloň, která by měla vytvořit 
dojem sadu.

Další výsadba stromů byla 
uskutečněna v rámci „Oslavy dne 
stromů“ – 20. 10. 2019, kdy bylo 
vysazeno celkem 6 ks alejových 

stromů v lokalitě Komenského uli-
ce. Byly vysazeny 2 ks ambroně, 
2 ks lípy a 2 ks jeřábů. 

Městský obvod má naplánova-
ný i další výsadby. Do konce října 
bude vysazena na louce za školou 
na Vinicích dvoumetrová jedle ko-
rejská, která bude v období vánoc 
nazdobena. Na Vinicích budou 
obnoveny záhony před základní 
školou, ve kterých bude vyměněna 
zemina a založen nový trvalkový 
záhon. V lokalitě sídliště Bolevec 
bude odstraněna přerostlá výsadba 
ve vyvýšeném záhonu u fontány 

v Západní ulici a je navržena nová 
úprava trvalkového záhonu se žu-
lovými valouny. Do trvalkových 
záhonů jsou navrženy miskantusy, 
rozchodník, tavolník, vajgélie, třa-
patka rozrazil, levandule, pryšec, 
svatolina, kavyl atd.

U parkoviště na Studentské ulici 
(pod EDEKOU) bude vysazen ke-
řový pás, který oddělí parkoviště 
od chodníku. A další dosadby 10 ks 
stromů budou provedeny v Lidic-
ké 33, Kralovické 33, Rabštejn-
ské 34, Bolevecké 15 a Sedlecké ul.

(OŽPD)

Jak funguje 1. lesní školka v Plzni?

Úpravy zeleně a prostranství před 4. základní školou.
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POZVÁNKA
Vážení přátelé, Spolek boleveckých rodáků 

si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

Pietní vzpomínkovou akci 
na hřbitově v Bolevci 

na Památku zesnulých „Dušičky“, 

která se koná v sobotu, 

dne 2. listopadu, od 16.00 hodin.

Lidé v těchto dnech přicházejí na 
hřbitovy, aby uctili památku svých 
zemřelých příbuzných, blízkých 
a přátel. Jsou však hrobová místa, na 
kterých nejsou zapáleny svíčky ani 
položeny květiny či věnce. Nejedná 
se bohužel pouze o zemřelé, kteří 
žili osaměle nebo bezdomoveckým 
způsobem života, ale také o občany, 
kteří odešli na věčnost bez zájmu 
příbuzných. Pohřeb jim musela na 
základě zákona o pohřebnictví vy-
pravit obec, protože se nenašel nikdo 
jiný, kdo by tak učinil. Takzvaných 

Sociální odbor informuje
sociálních pohřbů Úřad městského 
obvodu Plzeň 1 vypravuje v průmě-
ru kolem padesáti ročně.

Obec musí zajistit pohřbení oso-
by zemřelé na jejím území, pokud 
do 96 hodin od oznámení úmrtí 
nezajistí pohřeb jiná fyzická nebo 
právnická osoba. ÚMO Plzeň 1 
objednává pro zemřelé českého 
občanství kremaci bez obřadu, 
včetně vsypu popela. Pro cizince 
pak zpravidla uložení do hrobu, po-
kud do jednoho měsíce neobdrží od 
příslušného státu souhlas s kremací.

V mnohých případech se bohu-
žel stává, že pozůstalí sice nemají 
zájem se rozloučit se zemřelým, 
ale dědictví je láká. Notáři však 
částku za vypravení sociálního 
pohřbu stejně automaticky zahrnou 
do pasiv dědictví. Za zmínku stojí 
i skutečnost, že obec v rámci vypra-
vení sociálního pohřbu v žádném 
případě nesmí vydat urnu osobě 
blízké zemřelému, byť je tato oso-
ba ochotna obci zaplatit náklady za 
sociální pohřeb a doložit dokladem 
uložení urny ve své rodinné hrobce. 

Dle zákona o pohřebnictví 
obec, která zajistí pohřbení, při-
hlásí svoji pohledávku z titulu 
účelně vynaložených nákladů 
na slušné pohřbení do dědické-
ho řízení. Bylo-li poté toto řízení 
o pozůstalosti zastaveno, nebo 
nebyla-li k němu dána pravo-
moc českých soudů, uplatní obec 
proplacení nákladů za pohřbení 
u Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociální odboru

Poplatník Sazba Sazba   
 za 1. psa za 2. a každého
  dalšího psa
držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo 500,00 Kč 1 500,00 Kč
v rodinném domě

držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v domě 900,00 Kč 1 500,00 Kč
panelovém,  činžovním, bytovce atd. 

držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, 200,00 Kč 300,00 Kč
vdovského nebo vdoveckého souběhu dvou či více
důchodu nebo sirotčího důchodu, a to i v případě
výše uvedených důchodů, pokud tento důchod či důchody
tvoří jediný zdroj příjmů držitele

Místní poplatek ze psů
Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2019 se blíží! 

Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli psa – 
popřípadě psů a nemají uhrazen místní poplatek 
ze psů na rok 2019, který je splatný do 30. 6. 
a do 30. 11. každý rok, že dle Vyhlášky statutár-
ního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku 
ze psů, ve znění Vyhlášky č. 10/2007, Vyhlášky 
č. 9/2010, č. 2/2012 a č. 5/2018, v platném zně-
ní, se blíží termín úhrady ke dni 30. 11. 2019. 
Do té doby budou poplatníkům zaslány složenky 
s uvedením částky a variabilního symbolu. V pří-
padě neuhrazení tohoto místního poplatku bude 
zahájeno jeho vymáhání dle platné legislativy ČR.
Stanislava Mixová, referentka Finančního odboru

Pátek 18. října byl významným 
dnem pro snoubence Kateřinu 
Terčovou a Jana Fialu. Rozhodli 
se vyslovit své ano v nové obřadní 
síni v budově úřadu na Lochotíně. 
Slavnostní řeč pronesla starostka 

První svatba v nové obřadní síni 

MO Plzeň 1 Helena Řežábová, kte-
rá dodává: „Jsem moc ráda, že si 
snoubenci vybrali pro svůj velký den 
právě naši krásnou obřadní místnost 
a přeji jim do dalšího společného 
života jen to nejlepší.“          (red)



INFORMACE PRO ČLENY
Divadelní představení pro seniory MO Plzeň 1 

na měsíc listopad 2019
Název představení Datum Od Den Divadlo Cena Kč
     /lístek

Josef a jeho úžasný 13. 11. 19.00 St Nová scéna 175,-
pestrobarevný plášť, muzikál     

Šelma a sedlák 19. 11.  19.00 Út Velké divadlo 150,-
opera

DONAHA! 23. 11.  19.00 So Nová scéna 245,-
muzikál

Zácpa 27. 11.  19.00 St Nová scéna 160,-/175,-
činohra

Vstupenky na divadelní představení se prodávají v pondělí 4. 11. 2019 
od 8.00 hod. v kanceláři č. 111, 1. patro.

V pondělí 16. září se sešli se-
nioři s vedením městského obvodu 
Plzeň 1 na zahradě Čtyřlístku. Na 
akci vystoupil harmonikář Josef 
Pospíšil, senioři zpívali a pochut-
nali si na opečených buřtech. Na 
akci zavítaly starostka obvodu 
He lena Řežábová, místostarostka 
Ilona Jehličková a místostarosta 
Jiří Uhlík, na zahradě Domova 
se zvláštním režimem Čtyřlístek 
vzácné hosty přivítal ředitel Měst-
ského ústavu sociálních služeb 
města Plzně Vladimír Chuchler 
a vedoucí Čtyřlístku Eva Žípková. 

(red)

MO Plzeň 1 uspořádal pro seniory opékání buřtů s harmonikou

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se uskutečnilo zahájení dalšího ročníku 
Plzeňské senior akademie. v L Klubu na Lochotíně. Na slavnostní 
zahájení přišly do L-klubu na Lochotíně podpořit seniory starostka 
Helena Řežábová a místostarostka Ilona Jehličková, které nad celou 
akademií přijaly záštitu. Senioři se seznámili s plánem přednášek, který 
je velmi zaujal. Zároveň se dozvěděli, co vše obnáší práce Městské 
policie Plzeň. Vzdělávací program senior akademie je tvořen deseti 
přednáškovými bloky.                                                        (red)

Plzeňská senior akademie byla zahájena 

Na další výlet vyrazili senioři z jedničky. Tentokrát do Prahy, projet se po 
trati Pražského Semmeringu a dále ochutnat Prahu národní. V prosinci 
čeká zájemce adventní výlet do Drážďan. 

U seniorů z Klubu Jednička jsou oblíbené exkurze. Zde nasedají do autobusu 
k prohlídce Plzeňského Prazdroje.

Další akce z bohaté podzimní nabídky v Klubu Jednička

Městský obvod Plzeň 1 nabídnul členům Klubu Jednička možnost zúčastnit se 
neveřejné generální zkoušky operního představení Broučci. Vedení obvodu do-
hodlo sp olupráci s Divadlem Josefa Kajetána Tyla a poskytlo tím další benefit 
členům Klubu Jednička. O představení byl ze strany členů klubu velký zájem, 
ve Velkém divadle se tak 11. října sešlo více než 200 lidí z obou sekcí.   (red)
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Bolevecká náves, jediný pozůs-
tatek původní, po staletí se formu-
jící vesnice, navozuje příjemnou 
atmosféru venkova uprostřed 
města. Ač je dnes chloubou nejen 
prvního obvodu, ale i celé Plzně, 
v 70. letech minulého století měla 
ustoupit panelové výstavbě, stejně 
jako zbytek starého Bolevce.

Bolevec byl původně vsí s roz-
lehlými hospodářskými statky, 
až průmyslová revoluce s sebou 
přinesla první ze série razantních 
změn. Právě rozvoj průmyslu 
šel ruku v ruce s potřebou nové 
pracovní síly, ta našla ubytování 
mimo jiné v Bolevecké vesnici, 
která se tak začala výrazně roz-

Návrat v čase: Starý Bolevec
růstat a postupně nabývat rysů 
předměstí. V téže době došlo 
i k propojení Bolevce jak s Plzní, 
a to díky dokončení tzv. Saského 
mostu, tak i s okolními městy pro-
střednictvím zavedení železniční 
dopravy. V roce 1942, kdy má již 
Bolevec na 6000 obyvatel, se stá-
vá součástí města Plzně, čímž je 
započata jeho nová etapa. 

Další z milníků ve vývoji Bo-
levce nastal v období tvrdé nor-
malizace, kdy došlo k výstavbě 
velkého sídliště. Původní plány 
komunistického urbanismu spo-
čívaly ve zboření celého Bolevce 
a jeho nahrazením sídlištním měs-
tem. Můžeme děkovat nejen histo-

rikům, ale i boleveckým rodákům, 
kteří se zasadili o zachování tohoto 
ostrůvku, dnes již památkově chrá-
něných staveb, uprostřed panelové 
zástavby. 

Bolevecká náves tak přímo vy-
bízí k pořádání tradičních lidových 

akcí spojených s kulturním pro-
gramem, jako je například Bole-
vecké vinobraní či zabijačka.

Máte-li fotografie Lochotína 
z minulosti, rádi je v rámci příš-
tího čísla seriálu Návrat v čase 
uveřejníme.                               (red)

Inzerce
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V pátek předala starostka měst-
ského obvodu Plzeň 1 Helena Ře-
žábová veliteli obvodní služebny 
městské policie Lochotín Petru 
Landsmanovi kolo na elektrický 
pohon. Kolo poslouží strážníkům 
při kontrolních cestách, zrych-
lí přesun hlídky z různých částí 
obvodu. Slavnostního předání se 
kromě starostky Heleny Řežá-
bové a velitele Petra Landsmana 
zúčastnili také místostarostka Ilo-
na Jehličková, místostarosta Jiří 
Uhlík a zástupkyně velitele Gabrie-
la Černá.                                (red)

Strážníci městské policie dostali od vedení prvního plzeňského 
obvodu elektrokolo

Ke zvýšení pocitu bezpečí obča-
nů a dodržování veřejného pořádku 
by měla přispět dvojice strážníků, 
která začne vykonávat svoji čin-
nosti v Plzni na Roudné. 

Jde o tzv. pomněnky – v této loka-
litě budou k zastižení prakticky kaž-
dý den, od pondělí do pátku. Lidé se 
na ně budou moci obrátit s širokou 
škálou problémů, ať už od volně po-
bíhajících psů, přes nepořádek v uli-
cích, černé skládky, problémy v do-
pravě, upozornit je rovněž mohou na 
skupinky lidí, které obtěžují ostatní, 
rušení nočního klidu, a mnoho ji-
ného. Vykonávat hlídkovou službu 
budou tzv. pomněnky v denních 
hodinách, ve večerních a nočních 

Pomněnky aneb městští strážníci pomáhají na Roudné
hodinách do těchto míst bude na 
kontrolu zajíždět hlídková služba 
vozidlem.                            (red)

Vedení obvodu diskutovalo s obyvateli Bílé Hory

Dokončení ze str. 1
O případných změnách tras 

MHD i době dojezdu budou ob-
čané informováni prostřednictvím 
magazínu Jednička či na webo-
vých stránkách obvodu.

Významným tématem diskuse 
se ukázal projekt „Voda pro Bole-
vák“. Současná neradostná situace 
týkající se vodohospodářské situ-
ace kaskády boleveckých rybníků 
se citelně dotýká také obyvatel 

Bílé Hory. Z informací, které za-
zněly na setkání, vyplynulo, že se 
v současné době připravuje studie, 
která řeší několik variant, jak vodu 
do rybníků vracet. Jednou z nich 
je přivádění dešťové vody, druhou 
pak varianta mělkých vrtů a jako 
další je přivést do rybníka vyčiště-
nou vodu z čistírny odpadních vod, 
která jinak končí v řece.

Dalšími podněty, které si vedení 
obvodu vyslechlo, byla např. pros-

ba, aby byl brán ohled na běžkaře 
a rodiče s dětmi na bobech a neby-
ly sypány štěrkem všechny cesty 
v rekreační oblasti a byla pone-
chána alespoň 20 cm „stopa“ čis-
tá, aby se vedení obvodu a města 
zamyslelo nad stavem chodníků 
na Bílé Hoře a aby se myslelo na 
mládež a vznik např. fotbalového 
hřiště a mnoho dalšího.

„Jsem příjemně překvapená, ko-

lik lidí na setkání přišlo. Naplňuje 
mě to nadějí, že chceme řešit svoje 
problémy společně, a že to v nás 
předchozí režim neudusil. Lidi 
zajímá, kde a jak žijí. Ráda bych 
poděkovala i za to, že přestože jsou 
některá témata pro naše spoluob-
čany velmi osobní, neslo se celé 
setkání v přátelské a konstruktiv-
ní atmosféře. Těším se na další,“ 
uzavřela starostka Řežábová.  (red)
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V sobotu 21. září se na 
Bolevecké návsi konalo 
Bolevecké vinobraní. Vína 
z Moravy i Čech, burčák, 
cimbálovka pod vedením 
Ondry Škáchy, divadlo 
pro děti, vystoupení kape-
ly Frajara Putika, to vše 
mohli ochutnat a zažít lidé, 
kteří navštívili akci připra-
venou městským obvodem 
Plzeň 1.                  (red)

Návštěvníci Boleveckého vinobraní zaplnili Boleveckou náves

V sobotu 12. 10. se sešli hráč-
ky, trenéři, rodiče i fanoušci DHC 
Plzeň na první podzimní Odpad-
kobraní. Krásné slunečné počasí 
přímo vybízelo k podzimní pro-
cházce, a tak se na startu sešlo 
téměř 50 osob (a čtyři psi).

Nejdřív všichni nafasovali od-
padkové pytle a rukavice, které na 
akci zajistil městský obvod Plzeň 1, 
a pak se pustili do práce. Trasa ved-
la přes Mikulku na Roudnou až k 
Pramenům. Těžká zkouška čekala 
na všechny hned na první zastáv-
ce na Mikulce, kde bylo opravdu 
co sbírat (hlavně pet lahve). I při 

DHC Plzeň pomáhá 
sestupu na Roudnou měli všichni 
plné ruce práce a došlo i na zají-
mavé nálezy – koberec, držák na 
slunečník, okno a dvě pneumatiky. 
Po krátké zastávce na dětském hři-
šti pokračovali malí i velcí sběrači 
ke kostelu Všech svatých a odtud 
až k Pramenům a nové osadě Ame-
rika. Zde se všichni trochu občer-
stvili, a pak pokračovali ve sběru na 
závěrečném úseku kolem starého 
židovského hřbitova.

Poděkování patří všem, kteří se 
zapojili a udělali nejen něco pro 
sebe, ale i pro své okolí!

Jaroslava Šmrhová, DHC Plzeň

Významný milník českosloven-
ských dějin, 17. listopad 1989, si 
Plzeň připomene celodenním hap-
peningovým programem. Několik 
míst v centru města, která různým 
způsobem připomenou událos-
ti listopadu 1989, propojí Cesta 
svobody. Stěžejní lokalitou se stane 
Anglické nábřeží, kde bude po celý 
den otevřena Plzeňská kavárna. Ta 
se stane zajímavým a příjemným 
zázemím pro rozmluvy s hybate-
li tehdejších plzeňských událostí, 
projekce dokumentů a hudební 
vystoupení. Akce vyvrcholí zatím 
blíže nespecifikovanou performan-
cí v 17.11 hodin právě v blízkosti 
Anglického nábřeží. 

Plzeň si připomene 30. výročí událostí listopadu 
1989 projektem Cesta svobody

Svoji roli v programu sehraje bý-
valé sídlo Krajského výboru KSČ 
na Americké 42, které se zcela vý-
jimečně otevře v jeho dolních pro-
storách. Obsadí je umělecké aktivity 
tvůrců narozených po roce 1980 
s důležitým přesahem na aktuál ní 
otázky dneška, jako je svoboda, 
respekt k odlišnostem nebo klima-
tická hrozba, a to v režii centra pro 
kulturní a sociální projekty Johan. 
Návštěvníci se mohou těšit na výsta-
vy, interaktivní divadelní inscenace, 
písničkářské komorní koncerty nebo 
uvedení hry Bezstarostnost polské-
ho divadla Wegajty Bestroska.

Více na www.plzen.eu. 
Adéla Kuželíková

30. výročí listopadu 1989
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Setkání s roudenskými rodáky hned nadvakrát

Promenádní koncerty

Promenádní koncerty v parku U Bazénu se staly vyhledávanou akcí, kterou nabízí obvod zejména se-
niorům v naší městské části. Letošní podzim přálo počasí a koncerty se opravdu vydařily. K poslechu 
zahrály kapely Foligno, Tremolo a folkové uskupení The Bowře.

Rodáci a pamětníci starých 
časů z Roudné se sešli s vedením 
obvodu hned na dvou akcích po 
sobě. Nejdříve slavnostně odhalili 
pamětní desku při vzpomínkovém 
setkání bývalých Američanů a jejich 
příznivců u příležitosti 40. výročí 
od zániku osady Amerika v neděli 
22. září přímo u studánek v ulici Na 
Hrádku. Druhé shledání proběhlo 
v restauraci Černá ovce na Roud-
né, kde zástupkyně vedení prvního 
plzeňského obvodu vyslechly řadu 
příběhů a vzpomínek na doby mi-
nulé, diskutovalo se však i o pří-
tomnosti této osobité čtvrti.    (red) 

Každý rok připraví městský obvod Plzeň 1 
spolu s dobrovolnými hasiči z Bílé Hory 
a strážníky městské policie pro děti ze škol 
a školek akce plné zábavy i poučení. 

Bolevecký běh pod záštitou starostky Heleny 
Řežábové se uskutečnil v sobotu 28. září. Akce 
se koná každý rok, běží malí i dospělí a všichni 
si po celý den užívají sportu i krásy okolí bole-
veckých rybníků. 

Dne 18. září se uskutečnily již 
tradiční, v pořadí čtvrté Sportov-
ní hry seniorů. Na osm družstev, 
reprezentující jednotlivé městské 
obvody Plzně či obce Plzeňského 
kraje, se rozhodlo poměřit své síly 
v rozmanitém víceboji stávajícího 

IV. Sportovní hry seniorů
se např. z hodu na kuželky, nordic-
-walkingu, slalomu či šipek. Sou-
peře vyzvalo mimo jiné i družstvo 
reprezentantů Plzně 1, které přišla 
podpořit paní starostka Helena Ře-
žábová a paní místostarostka Ilona 
Jehličková. Družstvo „Senioři ČR 
– Plzeň 1“ díky svému nadšení 
a elánu skončilo v tvrdé konkurenci 
na senzačním 3. místě, 2. místo ob-
sadilo družstvo Sušice a na nejvyš-
ší stupeň vystoupilo družstvo obce 
Sulkov. Gratulujeme všem zúčast-
něným.                              (red)

Další akce
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Střípky z TOTEMu

V sobotu 5. 10. 
jsme se zase na 
2 roky rozloučili 
s překrásnou akcí 
Třetí festival – pře-
hlídka seniorských 

uměleckých aktivit. A jaký vlastně 
byl tento již 6. ročník? Celý festi-
val trval 3 dny. Zúčastnilo se ho 
18 výprav z celé ČR a Slovenska, 
což znamenalo celkem 20 souborů 
a 239 účastníků. První den začal 
dvěma vernisážemi – na plzeňské 
radnici a ve Studijní a vědecké 

Oslavy 20 let TOTEMu završila retrospektivní výstava
Rok 2019 

jsme v TOTE-
Mu věnovali 
mezi jinými 
aktivitami ma-
lým či velkým 

oslavám našeho dvacetiletého 
výročí fungování v oblasti so-
ciálních a dobrovolnických pro-
gramů pro seniory, rodiny s dět-
mi, studenty, širokou veřejnost. 
Krásným vyvrcholením oslav 

byla výstava fotografií z dvace-
tileté historie Kouzlo TOTEMo-
vých „Setkávání se...” aneb 20 
let TOTEM, z.s. mýma očima, 
kterou připravila jeho současná 
ředitelka Bc. Vlastimila Faiferlí-
ková. Vernisáž výstavy proběhla 
jednak v září při Slavnostním za-
hájení sezóny TOTEMu v našem 
centru v Bolevci a druhá vernisáž 
pak proběhla v prostoru Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského 
kraje v rámci třídenního senior-
ského festivalu kulturních aktivit 
Třetí festival – setkání aktivních 
seniorů. Výstava vznikla za fi-
nanční podpory MO Plzeň 1 
a jejími ambasadorkami se sta-
ly Helena Řežábová, starostka 
MO Plzeň 1, a Ilona Jehličková, 

místostarostka MO Plzeň 1, které 
se také vernisáží zúčastnily. Vý-
stava je krásným ohlédnutím za 
programy, které TOTEM nabízel 
v průběhu své historie, ale také 
ohlédnutím za příběhy lidí, kteří 

Třetí festival TOTEM zaplnil ulice města i společenský sál
knihovně Plzeňského kraje. Pak se-
nioři – účastníci festivalu – na dvě 
hodiny roztančili a rozezpívali jednu 
ze scén Busking festivalu – festi-
valu pouličního umění. Na scéně 
u Muzea se tak tančilo a zpívalo, 
přestože počasí venkovnímu pou-
ličnímu umění příliš nepřálo – vítr 
fičel, zima byla, ale to nám úsměv 
na tváři nesmazalo. Druhý den festi-
valu jsme město Plzeň prezentovali 
devíti exkurzemi, a tak návštěvníci 
kromě TOTEMu mohli obdivovat 
plzeňskou radnici, Loosovy interié-

Tak se jmenuje projekt, který se 
snaží seznámit zájemce se základy 
včelaření a přiblížit jim zajímavý 
a voňavý život včel a práci včelaře… 

Díky finanční podpoře nadační-
ho fondu Zelený poklad a Sprá-
vě veřejného statku města Plzně, 
zastoupeného Ing. Janem Kaňá-
kem Ph.D., který nám vytvořil 
v Arboretu Sofronka jedinečné 
podmínky k této činnosti, mohou 
začínající včelaři, milovníci příro-
dy, děti i dospělí doslova všemi 
smysly nasát úžasnou atmosféru 
včelaření. 

Včelaříme pro radost v Totemu
Úvodem do projektu „Včelaříme 

pro radost“ byly Včelí dny na So-
fronce, které probíhaly souběžně 
se Dny otevřených zahrad v měsíci 
červnu. Od té doby jsme se sešli se 
zájemci o tento krásný koníček na 
včelnici v Sofronce celkem čtyři-
krát. Setkání probíhala pod širým 
nebem přímo u včel. Vždy jsme 
se snažili zájemcům přiblížit prá-
ci včelaře v daném období a naší 
velkou prioritou bylo, aby si zá-
jemci vše vyzkoušeli a osahali na 
vlastní kůži. Naše plány splnily 
očekávání. Nyní nám nastává ob-

dobí, kdy by včelky neměly být 
rušeny. Proto se s naším projektem 
přesouváme ze Sofronky do me-
zigeneračního a dobrovolnického 
centra Totem, kde od listopadu 
do ledna proběhne každý měsíc 
na vybrané téma včelařská před-
náška. Pozváni jsou zkušení vče-
laři, kteří se nám pokusí přiblížit 
své mnohaleté zkušenosti. V lis-
topadu, konkrétně 12. 11., nám 
o včelaření ve městě povypráví 
učitel včelařství Augustin Uvá-
čik. V prosinci, 10. 12., nás svojí 
návštěvou poctí včelař Petr Čer-

nohorský, který nás seznámí se 
včelařením ve Warré úlu, neboli 
se včelařením v souladu s příro-
dou. V lednu, 16. 1., se může-
me těšit na Ing. Daniela Prokeše 
s přednáškou Varroáza ve včelař-
ské praxi. Pokusí se nám nastínit 
problematiku velkého nepřítele 
včel, kleštíka Varroa destructor, 
a cestu, jak převést teorii boje 
proti němu do osvědčené praxe. 

Na přednášky jste všichni srdeč-
ně zváni. Začátek je vždy v 16 hod.

Kateřina Štýsová
jednatelka ČSV

ry, Prazdroj, Moving station a histo-
rické centrum. Následoval odpolední 
a večerní program ve společenském 
sále SOUE na Skvrňanech, kde jed-
notlivé soubory předvedly v rámci 
komponovaného pořadu svá hudební 
a taneční vystoupení. Pásmo takto 
připraveného programu trvalo ne-
uvěřitelných 7 hodin. V sobotu, 
v závěrečný den festivalu, jsme se 
sjeli v TOTEMu v Bolevci a v rám-
ci deseti různorodých workshopů, 
které si účastníci navzájem nabídli, 
sdíleli svoje dovednosti a zkušenosti 
– pletení na hrábích, zdobení jiho-

TOTEMem prošli, našli v něm 
své místo a energii pro život. 
Pokud jste výstavu ještě nevidě-
li, máte příležitost do 5. 11. 2019 
v prostorách Studijní a vědecké 
knihovny Plzeňského kraje. 

českých hnětýnek, enkaustika, papí-
rové tašky, pletení z ruliček, count-
ry tanec, zdravotní cvičení, výroba 
šperků a další. Program třídenního 
festivalu byl pestrý, krásný a nebyl 
by možný bez zapojení celého týmu 
TOTEMu s velkou podporou dobro-
volníků – jim dohromady patří velký 
dík. Celou akci jsme mohli uskuteč-
nit i díky finanční podpoře MPSV, 
MK ČR, Statutárního města Plzně, 
Moravskoslezského kraje, Nadace 
innogy, Kooperativy, Globusu, po-
jišťovny Generali.

Mgr. Petra Bláhová
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Krašovská Aktivity centrum Plzeň – prostor sportu, tance a umění

Krašovská se už od minulého 
roku kromě sportovních, tanečních 
a hudebních aktivit velmi pečli-
vě věnuje i vzdělávání. V rámci 
toho dokonce aktuálně připravuje 
speciální kurz, který je určen uči-
telům, pedagogickým pracovní-
kům a trenérům, kteří se pohybu-
jí v oblasti sportovní a pohybové 
přípravy. Garantem vzdělávacího 
programu je známý mentální kouč 
a úspěšný hokejový trenér Marian 
Jelínek. Kurz proběhne na Krašov-

Krašovská Aktivity centrum Pl-
zeň vstupuje do své třetí sezóny 
a může se opět pochlubit úžasný-
mi novinkami. Město Plzeň zde 
neustále vylepšuje jak vnitřní, tak 
i venkovní prostory, čímž z cen-
tra postupně vytváří jedno z nej-
modernějších sportovních center 
v republice. Nejnověji zde vybu-
dovalo například venkovní dětské 
hřiště se skluzavkami, terasu s po-
sezením, nové parkoviště se vsa-
kovací jímkou na dešťovou vodu 
či oplocení s vjezdovou bránou 
a bezbariérovým vchodem. Měs-
to také opravilo chodníky uvnitř 
areálu, upravilo vnitřní prostran-
ství a 2. října slavnostně otevřelo 

i kompletně zrekonstruovanou 
sportovní halu.

Centrum v této chvíli nabí-
zí špičkové zázemí pro spoustu 
organizací ve městě a do svých 
prostor stále láká více a více ná-
vštěvníků. „V centru v současné 
době trénuje a působí přes sto 
klubů a skupin, které si jeho 
prostory pronajímají a jsou brá-
ny jako partneři. Spolupracují na 
akcích a často využívají reklam-
ní i organizační podporu centra. 
Centrum se soustředí na podporu 
menšinových sportů a všestranné-
ho pohybu. Provozují se v něm 
například bojové sporty, florbal, 
volejbal, badminton, nově i bra-

zilská fotbalová škola. Dále různá 
cvičení, například rodičů s dětmi. 
Před půl rokem centrum otevřelo 
i nové venkovní parkourové hřiště, 
největší ve střední Evropě, jež je 
v určitou dobu přístupné i veřej-
nosti. V centru trénují a zkouší 
také taneční a hudební soubory, 
a to přímo v profesionálním hu-
debním studiu. Centrum nabízí 
i kurzy pro veřejnost a programy 
pro mateřské a základní školy,“ 
říká hlavní kreativní manažerka 
centra Ilona Křížková. 

Veškerý výčet aktivit a partnerů, 
kteří na Krašovské působí, najdete 
na www.krasovska.cz! 

Michal Křížek, PR manager

Krašovská a hudební kurzyKrašovská a vzdělávací kurzy
Krašovská není ale jen centrem 

sportu a tance. V bohaté nabídce 
aktivit totiž najdete také hudeb-
ní kurzy. Ze všech jmenujme ty, 
které budou startovat na přelomu 
měsíce října a listopadu – muzi-
kálový kurz a DJ kurz.

Muzikálový kurz bude mít svoji 
první lekci 3. listopadu a povede 
ho známý muzikálový zpěvák 
Ladislav Korbel. Chcete nasbí-
rat důležité zkušenosti, které pak 
zúročíte na divadelních prknech? 

Potřebujete se připravit na casting? 
Potřebujete se zdokonalit ve zpěvu, 
tanci nebo herectví? Tak právě vám 
je tenhle kurz určen. DJ kurz pak 
proběhne pod názvem DJ BEAT 
ACADEMY. Start je naplánova-
ný na 30. října a vyučovat bude 
DJ Beat, někdejší rezidentní DJ 
celoplošného rádia. Kurzy jsou 
určeny dětem i dospělým. 

Do budoucna se pak připravuje 
ještě bubenický workshop a me-
diální kurz. 

ské ve dnech 29. a 30. listopadu 
a bude rozdělen do dvou částí. 
Tu první povede přímo Marian 
Jelínek a bude na téma „Jak vést 
děti v dnešní době k pohybovým 
aktivitám“. Druhá část, jejíž lek-
torem bude sportovní fyziotera-
peut David Vrbický, pak bude na 
téma „Prevence a regenerace při 
sportovních aktivitách“. Zájemci 
se můžou přihlásit přes webové 
stránky www.krasovska.cz, a to 
nejpozději do 20. listopadu. 

Město Plzeň nechá 
kompletně přestavět 
a zrevitalizovat městský 
sportovní areál Proko-
pávka. V areálu vznikne 
nová malá tělocvična, 
fotbalové hřiště, in-line 
dráha, prostory pro well-
ness, ale i zázemí v po-
době moderní restaurace, 
ubytování či parkoviště.

Položení základního 
kamene 14. 10. 2019 se 
zúčastnili zástupci vedení 
města a obvodu. Stavba 
potrvá 20 měsíců.   (red)

Prokopávka se převléká do zbrusu nového hávu
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Nový školní rok teprve začal a my – 
KOŤATA ze 7. MŠ ve Žlutické ulici už 
máme za sebou dvě úspěšné akce.

Pozvánka na účast ve Štruncových sa-
dech na sportovním dopoledni POJĎME 
SE HÝBAT A SPORTOVAT S VIKTOR-
KOU 2019 nás opět potěšila. Skvělá orga-
nizace, nápaditá sportovní stanoviště a milí 
trenéři, kteří to s touto věkovou skupinou 

7. MŠ a hybohledy v Muzeu loutek

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se 
odpočatí a plni energie opět sešli u Kosíků.

Náš sboreček se prakticky od prvních 
dní babího léta zapojil do společenského 
dění v rámci plzeňské jedničky. A protože 
rozdávat radost prostřednictvím písniček 
a říkanek je v dnešní době asi tím nej-
milejším a nejhodnotnějším dárkem 
vůbec, jsme moc rádi, že právě Kosíci 
jsou pevnou programovou součástí jedné 
z nejkrásnějších událostí – vítání občánků. 
Děti z 87. MŠ se prezentují hudebně-před-
nesovým pásmem, o jehož nastudování 
se starají paní učitelky Mirka a Markéta.

Naše velké poděkování patří organi-
zátorům akce Sportujeme s Viktorkou. 
Trenéři a metodici FCVP připravili pro 
děti dopoledne doslova nabité aktivi-
tami. V areálu ve Štruncových sadech 

Už v tom zase lítáme...

opravdu umí! Děti si zasoutěžily a pod 
překážkami rozhýbaly svá těla, některé 
dokonce tak, že svým skvělým výkonem 
zaujaly k další případné spolupráci.

Sportování s VIKTORKOU známe. 
Už víme, do čeho jdeme, ale nabídka 
výtvarného programu v MUZEU LOU-
TEK, neobyčejná výstava HYBOHLE-
DŮ, nás zaujala hned od prvního přečtení 
– 26. září jsme s 22 dětmi vyrazili.

Co to vlastně jsou ty HYBOHLEDY?! 
Nikdo z nás si to nedokázal představit, ten-
to výraz v žádném slovníku nenajdete. Pan 
Pavel Macek je opravdu machr! Jedná se 
o malé interaktivní skříňky, do kterých lze 
nahlédnout kukátkem a při tom mechanis-
mus, který je uvnitř, rozpohybovat k tomu 
určenou kličkou. Je tam plno táhel, převodů, 
kladek, provázků a jiných hýbadel… 

A tak se děti, rozděleny do dvou sku-
pin, postupně vystřídaly u všech 25 hra-
cích skříněk, rozmístěných po celém 
muzeu, aby za točení kličky u každé 
z nich mohly uvnitř spatřit pohybují-
cí se rozmanité scény z oblasti vědy, 
kultury, umění a života, jako například 
Sluj velkých ještěrů, Návštěvu v pekle, 

Svatební procesí, Podmořskou krajinu 
a plno dalších.

Součástí programu byla i nově otevřená 
dílna profesora Skupy, v níž si děti, ve druhé 
polovině návštěvy, mohly vyrobit a odnést 
plochou „hýbací“ loutku dle vlastní fantazie. 
Paní průvodkyně vysvětlily postup, ochotně 
a trpělivě pomohly každému, kdo si nevěděl 
rady, a tak se na konci činnosti pohybova-

lo po stole stádo dupajících slonů, plavaly 
rybky a namířily si to rovnou do dětských 
batůžků. A protože času bylo ještě stále dost, 
mohli jsme i navíc zhlédnout krátké lout-
kové představení vzpěrače a šaška a poté si 
pohrát s maňásky.

Bylo to moc příjemně strávené dopo-
ledne. Budeme se těšit na další návštěvu!

Lenka Křepelková, uč. 7. MŠ Plzeň

si tak děti měly možnost vyzkoušet, co 
všechno je třeba udělat proto, aby za-
daný úkol nejen splnily, ale využily při 
tom také nějakou pohybově-obratnostní 
schopnost a dovednost. Rozjezd školního 
roku jsme využili také k tomu, abychom 
rodiče trochu více a podrobněji zasvětili 
do dění v naší mateřské škole. Citát „Kdo 

si hraje, nezlobí…“ zná asi valná většina 
z nás odrostlejších, proto jsme si dovolili 
využít tohoto moudrého rčení a zorgani-
zovali během prvního říjnového týdne na 
třídách setkání pod názvem „Mámo, táto, 
pojď si hrát“. Režijní taktovku jsme rádi 
předali do rukou dětem. Právě ty se sta-
ly podle očekávání natěšenými průvodci 

svých nejbližších bezstarostným světem 
her, soutěží, skládání a tvoření.

Až nebudete vědět co s volným časem, 
neváhejte a požádejte o radu vaše malé 
ratolesti. Budete zaručeně spokojeni 
a třeba načerpáte mnoho dalších origi-
nálních nápadů – stejně jako my.

Bc. Lenka Hirschnerová, 87. MŠ

Bilingvní mateřská škola Junikorn 
v Plzni zaměřená na německý jazyk 
8. 10. 2019 oslavila na Radnici města 
Plzně své páté narozeniny. Slavnostní 
zdravice zazněla z úst německého velvy-
slance v Praze Christopha Isranga, radní 
pro oblast školství Lucie Kantorové a ře-
ditele Tandemu Plzeň Jana Lontschara. 
Mezi váženými hosty byli také Jarosla-
va Havlíčková, vedoucí odboru školství, 
mládeže a sportu Plzeňského kraje, Ilona 

Česko-německá školka Junikorn slaví 5. rok své existence

Jehličková, místostarostka ÚMO 1, Martin 
Dzingel, ředitel Shromáždění německých 
spolků v ČR, zástupci Spolku Němců 
v Čechách – regionu Plzeň, Zdeňka Cho-
choloušková, proděkanka pro vědeckou 
činnost a projekty Fakulty pedagogické 
Západočeské univerzity, a paní Ivana 
Mádlová, bývalá místostarostka ÚMO 1. 

Jazyková výchova u dětí předškolního 
věku se stává běžnou záležitostí, soukro-
má školka Junikorn před pěti lety přišla 

s dvojjazyčným konceptem, který umož-
ňuje osvojení cizího jazyka - konkrétně 
němčiny – velmi efektivní a jedinečnou 
cestou. Koncept je založen na denní ko-
munikaci s rodilými mluvčími v českém 
a německém jazyce.

„S ohledem na blízkost německých 
hranic a díky vlastním zkušenostem z roč-
ního pobytu v Německu jsme měly jasnou 
představu o volbě druhého jazyka,” říká 
ředitelka školky Alena Svobodová, jedna 
ze zakladatelek. 

Školku navštěvují děti z českých, ně-
meckých i smíšených rodin. Přirozeně tak 
vzniká prostředí, kde lze slyšet oba ja-
zyky. Součástí pedagogického týmu jsou 
dobrovolnice přijíždějící na rok v rámci 
programu Evropské dobrovolné služby. 

„Předpokladem k nástupu do školky 
není znalost češtiny ani němčiny. Děti 
se učí nenásilnou formou při denních 
činnostech a hrách.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd – do 
Sluníček dochází děti ve věku 2–3 roky, 
ve třídě Hvězdiček jsou děti od 3–6 let. 

Pedagogický tým tvoří jak Češky, tak 
Němky, každý pedagog mluví s dětmi 
svou rodnou řečí, čímž je zajištěn dobrý 
jazykový vzor a děti jsou přirozeně moti-

vovány k tomu mluvit česky i německy.
Junikorn se svým mottem „… víc než 

školka” pravidelně pořádá akce pro celou 
rodinu, nabízí jazykové i sportovní kurzy 
pro dospělé, pro děti (i z řad veřejnosti) 
kromě toho i letní příměstské tábory. 
Česko-německá školka Junikorn – 

dětská skupina, vznik: 6. 10.  2014, ka-
pacita: 24 dětí, soukromá školka v seces-
ní vile s vlastní zahradou. Sídlo: Boženy 
Němcové 3, Plzeň. Ředitelky: Ing. Alena 
Svobodová a Ing. Jana Konečná

Kontakt: info@junikorn.cz, 
www.junikorn.cz/

Zdenka Ouřadová

Spolupracovníci Česko-německé školky Junikorn.

Hovoří německý velvyslanec v Praze 
Christoph Israng. 
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Program
4. 10. Život: Jde v životě ještě o víc? 
18. 10. Ježíš: Kdo je Ježíš?
8. 11. Kříž: Proč Ježíš zemřel?
22. 11. Víra: Jak získat víru? 
13. 12. Modlitba: Proč a jak se modlit?
10. 1. – Bible: Proč a jak číst Bibli?
24. 1. – Následování: Jak nás Bůh vede?

Podzimní program v kostele Evangelické církve metodistické na Bolevecké návsi

20. výročí kostela
Vážení a milí přátelé, sousedé, z blíz-

ka i z dáli, budeme rádi, když přijmete 
naše pozvání a ochutnáte něco z pro-
gramu, který pro vás při této příležitosti 
chystáme.

Naším přáním vždy bylo, aby se kostel 
stal místem setkávání pro všechny, kteří 
hledají inspiraci a naději pro život. Jeden 
z návštěvníků letošní Noci otevřených kos-
telů, kterého jsem mohl osobně provázet 
našimi prostorami, v jistý moment řekl: 
„Tady to voní jako v mateřské školce.“ 
Vůně naší školičky se ale brzy promísila 

Dětské venkovní kluby
Od poloviny října začínáme dva dět-

ské venkovní kluby pro holky a kluky 
věku cca 5–12 let, na které vás srdečně 
zveme!

Jedná se o 1,5 hodiny programu pro 
děti pod vedením týmu dobrovolníků. 
Budou připravené hry, soutěže, křesťan-
ské písně, biblický příběh a samozřejmě 
odměny. První kluby začnou ve středu 
16. a ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 16 do 
17.30 hodin a opakovat se budou kaž-

Alfa kurzy pro mládež
s vůní napečených buchet, koláčů, dob-
ré kávy a čaje linoucí se z naší čajovny. 
Nechyběla ani vůně tajícího vosku svíce 
ve velkém sále kaple, která všem tiše při-
pomíná světlo Kristovy přítomnosti. Jsem 
vděčný, že jsou to vůně, které charakteri-
zují naše pestré společenství. Společenství 
obyčejných lidí, jejichž životy voní nadějí.

Přejeme si, aby kostel na Bolevecké 
návsi byl i pro vás kostelem vonícím 
nadějí.

Pavel Kuchynka, farář

dých 14 dní za vhodného počasí. Kluby 
budou nacházet na dvou místech
– ve středu na Vinicích (v ulici Stráž-

nická, nad zoo)
– ve čtvrtek na Lochotíně (Kaznějovská, 

u 34. ZŠ)
Děkujeme pracovníků Úřadu městské-

ho obvodu Plzeň 1, kteří vydali souhlas 
s využíváním asfaltových hřiští na obou 
uvedených místech.

Pavel Wittner, pracovník s dětmi

Od října až do konce školního roku 
spouštíme společné diskuzní večery 
zvané „Kurzy Alfa“ určené především 
mládeži. V příjemném prostředí a kolek-
tivu bude probíhat diskuze nad zásadními 
křesťanskými tématy. Součástí programu 
je večeře, úvodní promluva řečníka k na-
vození tématu a následná diskuze.
Víkendový pobyt
7. 2. Duch Svatý: Kdo je Duch Svatý a jak jedná?
8. 2. Duch Svatý: Jak mohu být naplněn Duchem Svatým
21. 2. Zlo: Jak odolat zlému?
13. 3. Uzdravení: Uzdravuje Bůh i dnes?
27. 3. Církev: A co církev?

Podzimní turistické pochody TO Aktivní stáří Rozvoj Plzeň a KČT Optimist Plzeň
26. října 
BRDATKOU DO KŘIVOKLÁTU 
(mapa KČT č. 33)
Trasy:  8, 12 km
Start: Zbečno, vlak. st., 8–10 hodin 
Cíl: Křivoklát, vlak. st. 12–16 hodin
Startovné: 20 Kč, dítě zdarma
Kontakt: 775 316 882, stoklasa.stoklasa@seznam.cz

30. listopadu 
LOUČENÍ S ROKEM POD JASANEM 
(mapa KČT č. 34)
Trasy:  9, 11, 14 km
Start: Rokycany, hala na nádraží, 8:30–10:15 hodin 
Průchozí cíl: Kamenný Újezd, rest. Pod Jasanem, 11–15 hodin
Cíl: Rokycany, nádraží. Startovné: 20 Kč, dítě zdarma 
Kontakt: 724 953 082, 777 989 702, zdenka.denkova@email.cz

Informace o dalších našich akcích na: http://www.tjrozvojplzen.ic.cz

Připravuje se 19. ročník Dětské Porty

Další akce s Radovánkem
5. prosince 2019 
 Mikulášská nadílka

Již tradiční akce, která proběhne od 
17.00 hodin v sálu SVČ RADOVÁNEK 
v Ledecké ulici. Pro děti je připraven 
pestrý program plný her s návštěvou MI-
KULÁŠE, HODNÉHO (na přání i „zlé-
ho“) ČERTA a ANDĚLA, kteří rozdají 
dětem Vámi donesené balíčky. 

16. listopadu 
2019 bude v sálu 
Sokolovny Bole-
vec probíhat ob-
lastní kolo Dětské 
Porty. Do soutěže 
se mohou přihlásit 
mladí muzikanti 
ve věku do 26 let. 
Dětská Porta je 

soutěžní přehlídka interpretační a autor-
ské tvorby jednotlivců i skupin oriento-
vaných na folk, country a příbuzné žánry.

Tuto akci pořádá každoročně Středisko 

Filip Vojta & Miriam Vojtová, vedoucí mládeže

volného času RADOVÁNEK v Plzni, Le-
decká 23. Jednotlivá vystoupení hodnotí 
odborná porota z řad plzeňských muzi-
kantů. Vítězové oblastního kola mohou 
postoupit nejen na republikové finále Por-
ty v Kroměříži, ale také do další repub-
likové soutěže FOLKY TONK v Praze. 

Přihlášky a další informace mohou 
zájemci najít na www.radovanek.cz – 
AKCE. Uzávěrka přihlášek je posunuta 
do 30. října 2019.

Mgr. Marcela Holomelová
Organizátorka soutěže 

Ptáte se, co vás čeká v MOTÝLu 
a v Rodinném centrum Vlnka v nejbližší 
době? Není toho málo…

Potřebuje se vaše dítko připravit na 
zápis do školy? Nebo rádo vyrábí či 
sportuje? Nebo máte miminko, se kterým 
byste rádi cvičili? Mrkněte na naši nabíd-

Nuda na podzim nebo v zimě? To MOTÝL ani RC Vlnka nezná. 
ku na www.rcvlnka-plzen.cz. Nabízíme 
pár posledních volných míst v kroužcích.

Volná místa jsou i v Miniškolce pro 
děti už od 2 let. Dopřejte dětem pobyt 
mezi vrstevníky, třeba jen na jedno do-
poledne v týdnu. Čeká je u nás spousta 
hraček, výtvarka, procházky, opičí dráhy, 

skvělé lektorky, prostě spousta zábavy.
Od 14. 10. 2019 lze rezervovat vstu-

penky na Mikulášskou nadílku, která 
proběhne 29. 11. 2019 a 30. 11. 2019 
– POZOR, MÍSTA JSOU VŽDY RYCH-
LE PRYČ. Mikuláš, čert a anděl jsou 
prostě oblíbenci. 

Hledáte aktivitu pro sebe? Máme kur-
zy i pro rodiče. Rozumíte následujícím 
otázkám? Do you speak english? Parli 
italiano? Ne? Tak přijďte k nám a na-
učíte se to.

Všechny informace o našich aktivitách 
najdete na webu www.rcvlnka-plzen.cz.

7. prosince 2019  
Zvláštní vlak na Křivoklát 

Nabízíme návštěvu tradičních advent-
ních trhů na nádvoří Křivoklátu s progra-
mem nebo prohlídkou hradu. Ve vlakové 
soupravě je 450 míst a bufetový vůz. 
Cestu tam i zpět nám zpříjemní naše 
osvědčená kapela a při zpáteční cestě 
přijdou i čerti s andělem. 

14. prosince 2019  
Krajské kolo 22. ročníku kytarové 
soutěže ZLATÁ STRUNA

Krajské kolo 22. ročníku se bude 
konat ve Střední průmyslové škole do-
pravní na Karlovarské třídě. Republikové 
finále pak proběhne 24.–25. ledna 2020 
v Sokolovně Bolevec.

Všichni mladí kytaristé a kytaristky 
ve věku do 18 let už tedy mohou „ladit 
formu“, vybírat písničky, případně sklá-
dat své vlastní, aby to porotě co nejvíce 
zpestřili. 

Na webobých stránkách www.rado-
vanek.cz jsou k dispozici ke stažení při-
hláška a propozice. 



Vážení spoluobčané,

PŘIJĎTE NA PIVO A NA KUS ŘEČI
se starostkou a vedením městského obvodu Plzeň 1.

6. 11. BOLEVEC
Starobolevecká hospůdka,
U Kašny 5, Plzeň

20. 11. LOCHOTÍN
U Rytíře Lochoty,
Karlovarská 103, Plzeň

Setkání začínají v 18 hodin.

Těšíme se na konstruktivní
diskusi s Vámi.

OBČERSTVENÍ 
ZAJIŠTĚNO

Senioři z Klubu Jednička mají možnost vidět generálku muzikálu Elisabeth 
a zazpívat si s harmonikářem Josefem Pospíšilem

Městský obvod Plzeň 1 při-
chází s další nabídkou pro se-
niory z Klubu Jednička. Po do-
hodě s Divadlem Josefa Kaje-
tána Tyla můžeme poskytnout 
členům klubu v sekci Jednička 
pro seniory možnost zúčastnit 
se generální zkoušky muzikálu 
Elisabeth v nastudování plzeň-
ského divadla.

Elisabeth od Michaela 
Kunze a Sylvestera Levaye 
je příběh o jedinečné ženě 
a jejím osudu. Celosvětově 
úspěšné dílo prestižních ev-
ropských tvůrců představuje 
životní osudy proslulé císa-
řovny Alžběty, zvané Sisi, 

v nichž se prolínala láska, 
nenávist, radost i smrt. Ro-
mantický a zároveň tragický 
příběh nekonformní manžel-
ky císaře Františka Josefa I. 
na konzervativním vídeňském 
dvoře se odehrává na pozadí 
dramatických událostí upa-
dajícího rakousko-uherského 
mocnářství.

Generální zkouška muzikálu 
se uskuteční 28. listopadu 2019 
od 11 hodin na Nové scéně.

Městský obvod Plzeň 1 nabízí 
členům Klubu Jednička v sekci 
Jednička pro seniory návštěvu 
generální zkoušky pro dvě oso-
by, vstupné je zdarma. 

Rezervace je možná buď e-
-mailem na adresu simano-
vakl@plzen.eu nebo osobně 
v kanceláři č. 111, v budově 

ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60. 
Rezervace je možná pouze 

do vyčerpání kapacity sálu, 
která je 250 míst.          (red)

BOLEVECKÁ SOKOLOVNA 
od 1000 do 1700

24. 11. 
V PARKU U BAZÉNU 

NA LOUCE ZA ŠKOLOU NA VINICÍCH

od 1700 

3. 12.

10. 12.

od 1700


