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Nabucco pod širým nebem

Velkolepá opera Nabucco pod širým nebem uchvátila 7 500 diváků

Pro příznivce nevšedních zážitků přichystalo Divadlo J. K. Tyla
již pátý ročník zcela mimořádného projektu Noc s operou, kdy
28. června 2019 v prostředí Lochotínského amfiteátru představilo

slavnou operu Giuseppe Verdiho
Nabucco. Vášnivá a působivá hudba pod taktovkou Jiřího Štrunce,
silný příběh v režii Tomáše Pilaře
a hvězdné pěvecké obsazení v čele
s oceňovaným maďarským bary-

tonistou Michelem Kalmandym
v titulní roli a známou sopranistkou Csillou Boross v roli Abigail
byly příslibem nezapomenutelného
večera.
Dokončení na str. 7

Slovo starostky

Vážené dámy, vážení pánové, milí sousedé,

léto nám pomalu, ale jistě mizí,
blíží se podzim.
Zatím přichází ta
pro mě krásnější část podzimu,
s ní ovšem i řada
povinností pro
nás pro všechny. Chtěla jsem Vám
všem do téhle části roku popřát hodně síly, dětem a s nimi i rodičům
úspěšný vstup do nového školního
roku. Během letních prázdnin jsme
zrekonstruovali 78. MŠ, dodělali slíbené předškolí 4. ZŠ, otevřeli nová
parkovací místa v Sokolovské ulici.

O prázdninách jsme také naplánovali další sérii setkávání se s Vámi,
občany, na kterých budeme rádi naslouchat Vašim problémům a hlavně
se je pokusíme alespoň trochu vyřešit. Připravili jsme další akce, u kterých se společně pobavíme. Těším
se na Bolevecké vinobraní nebo na
Pepu Pospíšila, který pro nás zahraje
na zahradě Čtyřlístku, domova důchodců nebo na již tradiční koncerty
v parku U Bazénu.
Připravujeme v rámci Klubu jednička řadu zajímavých akcí, z nichž
mě napadá Vás upozornit na společnou návštěvu Loosových interiérů,

exkurzi v Prazdroji či v plzeneckém
Bohemia Sektu.
Také jsem Vám všem chtěla poděkovat za trpělivost při opravách
na silnicích, kde se mi, stejně jako
Vám, nelíbí, že se některé z nich
protahují, jako například naše Studentská, nelíbilo se mi čekat ve frontách při opravě Rooseveltova mostu
nebo tramvajové trati. To už máme
naštěstí za sebou.
Závěrem svého krátkého zamyšlení přeju za nás, vedení MO Plzeň 1,
krásné následující období.
Helena Řežábová
starostka

Poslední letošní páteční srpnové odpoledne patřilo v parku U Bazénu všem
dětem, které se na akci městského obvodu
Plzeň 1 přišly rozloučit s prázdninami.
Bohatý program, spousta soutěží,
karaoke, trampolíny, skluzavky, to

vše začalo úderem třinácté hodiny. Děti
tancovaly s Culinkou, vystoupil soubor
Pískomil a k všeobecnému nadšení návštěvníků zahrála kapela Poetika. Soutěže připravilo Středisko volného času
Radovánek, každý, kdo splnil úkoly, si

vyrobil medaili, spoustu zajímavých informací se všichni dozvěděli u stánku
městské policie. V modrém stanu MO
Plzeň 1 si děti vyzvedly odměny, nikdo
se domů nevracel s prázdnou. (red)
Fotky z akce najdete na str. 8

Děti se rozloučily s prázdninami
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Zprávy z obvodu

Po prázdninách přivítáme občánky v nové obřadní síni
V měsíci září se po letní prázdninové pauze opět rozběhnou oblíbené slavnostní obřady přivítání
nových občánků městského obvodu Plzeň 1. Tentokrát to bude
ovšem premiéra v krásně zrekonstruované obřadní síni v budově
ÚMO Plzeň 1, kde byly provedeny stavební úpravy všech povrchů. Na stropě je nově instalován
sádrokartonový podhled se zapuštěnými světly, na stěnách je provedena interiérová betonová stěrka
a instalována tapeta s motivem významných plzeňských osobností.
V prostoru obřadní místnosti jsou
také nově instalovány dekorační
dřevěné polopříčky s vyřezávaným
motivem plzeňské věže.

Slavnostní obřad vítání nových
občánků s trvalým pobytem na
území městského obvodu zajišťuje
Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti Rady
MO Plzeň 1. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově
narozených občánků a na památku
obdrží malý dárek a grafický list.
Milou a dojemnou atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační
vystoupení dětí ze 78. a 87. MŠ.
Přihlášky na vítání občánků jsou
k dispozici na recepci a na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1 nebo na
webových stránkách MO Plzeň 1
https://umo1.plzen.eu/.
Dalšími významnými příležitostmi, ke kterým bude obřadní síň

využívána, budou svatební obřady
včetně svateb jubilejních, předání bronzových medailí profesora

Janského dárcům krve a mnoho
dalších společensky významných
událostí.
(red)

Stěnu v nové obřadní místnosti zdobí fota plzeňských osobností.

První školní den se v mateřské školce v Sokolovské
ulici rozdávaly dárky

Starostka městského obvodu
Plzeň 1 Helena Řežábová a místostarostka Ilona Jehličková navštívily 2. září děti v mateřské
škole. 78. mateřská škola v Plzni
je sedmitřídní a třídy jsou krásně
barevné, velmi prostorné a modernizované. Celý areál je umístěn ve
vnitrobloku sídliště v Sokolovské
ulici. Paní starostka i paní mís-

tostarostka rozdaly všem dětem
dárky v podobě CD Muzikantská pohádka, na jehož výrobě se
městský obvod Plzeň 1 podílel. Pro
některé děti byl nástup do školky
po prázdninách náročný, u někoho
se objevily i slzičky na tváři, ale
z dárku měly všechny děti radost
a s paní učitelkou se těšily, až si
písničky poslechnou.
(red)
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Ohlédnutí se nejen za létem
Dobrý den
milí spoluobčané, je čas tak
trochu bilancovat moje působení ve funkci
místostarostky
obvodu. Mám
na starosti školství, kulturu a sociální záležitosti, tedy věci, které
jsou mi blízké. Mateřské školky
na našem obvodě postupně procházejí rekonstrukcemi, přes letní
měsíce proběhla přestavba kuchyně
v 78. MŠ a modernizace sociálních
zařízení a kuchyně v 90. MŠ. Ve
výhledu na příští tři roky jsou další plánované investiční akce v ma-

teřských školách s cílem vylepšit
prostředí pro naše nejmenší. S tím
souvisí i rekonstrukce obřadní síně,
kde budou od září znovu probíhat
všechny občanské obřady – svatby,
vítání občánků či předávání Jánského plakety dárcům krve. V oblasti
sociální a kulturní bylo letos rozděleno 2 259 000,- Kč v rámci dotačního programu na podporu činnosti
sociálních služeb poskytovaných
občanům MO Plzeň 1 a podporu
kulturních a volnočasových aktivit.
Velmi mě také těší, že jsme rozšířili
Klub Jednička o sekci Jednička pro
seniory, kde je o členství zájem, jak
o tom svědčí v současné době 277
přihlášených. Senioři obvodu mohou

Milí obyvatelé Lochotína,

čerpat velké množství výhod, které
jim klub nabízí. Jednou z posledních
nabídek byla například slevová vstupenka do Zoologické a botanické zahrady města Plzně či účast na generální zkoušce muzikálu Billy Elliot.
V září se také rozjíždí další ročník
Senior Akademie, projekt prevence
kriminality zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů.
Přednášky s názvy Jak si nenechat
ublížit či Nebezpečí prodejních akcí
jsou stále aktuální.
Vážení spoluobčané, potkávám
se s vámi na jednotlivých setkáních, poslouchám vaše připomínky a návrhy na zlepšení života na
našem obvodě a poctivě se snažím

hledat řešení. V neposlední řadě
jsem velmi ráda, že jsme spolu
s paní starostkou vám byly nablízku a pomáhaly v době, kdy hořelo
v Brněnské ulici. Byly jsme svědky mnoha vašich příběhů, ale také
hrdinství a obětavosti. Tyto mezní
situace vždy prověří schopnost samosprávy. Velké poděkování patří
také všem zaměstnancům úřadu,
kteří trávili hodiny a dny s lidmi
z Brněnské ulice a pomáhali jim.
Nicméně přeji nám všem co nejméně takových událostí.
Krásný zbytek babího léta a těším
se na další setkání s vámi.
Mgr. Ilona Jehličková
místostarostka obvodu

myslím, že
nám všem je
trochu líto, že
krásné letní
dny se pomalu
krátí, protože
právě v tomto období je
nejvhodnější doba k pohybovým
a volnočasovým aktivitám. Začátek školního roku však neznamená,
že se přestaneme hýbat. Naopak,

řada sportovních kroužků obnovuje
svoji činnost, přijímá nové členy a
pokračuje se starými. I já se setkávám s vámi i vašimi dětmi už několikátý rok ve Sport Parku 1. Učíme
se tu bruslit na in-linech, užíváme
si kvalitní sportovní zázemí a jsem
rád, že mám velkou podporu v
této činnosti od ÚMO 1. Díky této
podpoře každoročně organizujeme
kurzy in-line bruslení pro děti ze
základních škol. Je pro mě radost

sledovat, jak školáci sportují, jak se
pod mým vedením zlepšují a získávají nejen správné návyky, ale
také radost, kterou pohyb přináší.
Máme velkou výhodu. Náš obvod
má ideální podmínky ke sportování
a díky blízkosti přírody i skvělou
možnost trávit v ní co nejvíce času.
Lesy a rybníky v bezprostředním
okolí, to není pro velké město zcela
běžný jev. Važme si toho! I proto
se snažím zabránit dalšímu asfalto-

vání cest v našem lese, chodníků
a asfaltek je přece ve městě dost.
Chtěl bych využít lesních cest k procházkám, ke sportu a mé milované cyklistice. Nechme přírodu bez
zbytečných zásahů, vrátí nám to.
Vůně lesa a pohyb po přirozených
a přírodních cestách nám dává víc,
než si uvědomujeme.

Téma, které
v současné době
silně rezonuje na
našem obvodě
a občany poměrně zásadně
rozděluje, je zamýšlená stavba
kostela v Komenského ulici. Komunální volby
nejsou ještě zcela zapomenuty, aby
nebylo možné připomenout, co politické strany ve svých programech
slibovaly a díky čemu také potom
obsadily vedoucí posty na naší radnici. Ačkoliv jsem si pozorně pročetl
předvolební materiály jednotlivých

kandidujících subjektů, tak žádný
z nich, a to dokonce ani KDU-ČSL,
takto významnou stavbu nám občanům na obvodě NESLIBOVAL!
V minulosti velice často zaznívala z úst koaličních představitelů
obvodu, v souvislosti s revitalizací
sídlišť, kritika kvality jejich „předlistopadové“ výstavby. Kritizovala se
hustota sídlištní zástavby, nedostatek
parkovacích míst, napojení na zbytek
města a v neposlední řadě nedostatek
zeleně. Ano, s většinou připomínek
lze souhlasit, ale je to více jak čtyřicet
let, kdy bylo vše plánováno a posléze
i vybudováno. A v tomto prizmatu je
na to nutno také pohlížet.

Jak ale však v kontextu s touto kritikou hodnotit počínání těch,
kteří dnes prosazují další výstavbu
a zahušťování zástavby v sídlišti? Je
zcela lhostejno, zda se bude jednat
o bytový dům nebo kostel! Za svoji
zastupitelskou praxi jsem takových
pokusů zažil bohužel již několik.
V probíhající debatě ohledně výstavby kostela jsem však nemile překvapen
postojem některých politických stran
a také agresivitou obhajoby ze strany
„lidovců“ a církve samotné. Klesající
počty farníků, nepotřebná směna pozemku s městem, pronájem nedaleké
budovy do roku 2034 pro místní farnost, doporučení na jinou lokalitu ze

strany majetkové komise obvodu a celá
řada dalších aspektů jasně hovoří proti
stavbě nového kostela v této lokalitě.
A jak už to tak bývá, tam, kde chybí
racionální argumenty, hlásí se o slovo
křik, agrese a zastrašování. Jak jinak
také chápat vyjádření biskupa Holuba
ve veřejném dopise, kdy všechny, kteří
nesouhlasí se stavbou, pokrytecky obvinil z komunismu.
Zastupitelé za KSČM na MO Plzeň 1 ale vždy stáli na straně občanů,
kteří trvale žijí na našem obvodě,
a proti nesmyslnému zahušťování
výstavby budou tak bojovat i nyní.
Václav Heřman
zastupitel MO Plzeň 1 za KSČM

Vážení a milí čtenáři, v rámci článku
do zpravodaje Plzeňská jednička jsem si
vybral téma, které se
bude zabývat aspekty
pořádání kulturních
a společenských akcí
v areálu Velkého Boleveckého rybníka,
který je vzhledem
k ročnímu období tématem aktuálním. Samotný areál byl sice předán ke správě městu
Plzeň (Správě veřejného statku města Plzně),
nicméně rozléhá se na území našeho obvodu
Plzeň 1, a i polemika o tom, zda spravovat či
nespravovat daný prostor, je dle mého názoru
na místě.

Každoročně se na našem oblíbeném „Boleváku“ koná množství kulturních, sportovních
a společenských akcí, ať už se jedná o akce spolupořádané naším obvodem nebo pod záštitou
obvodu, které musí být v souladu s Pravidly
pro pořadatelství a spolupořadatelství akcí MO
Plzeň 1, schválených Radou městského obvodu
Plzeň 1, nebo akce soukromoprávních komerčních subjektů. De facto všechny tyto akce se těší
velkému zájmu osob, jsou hojně navštěvovány,
nicméně najdou se i tací, kteří nesdílí nadšení
účastníků těchto akcí, ba naopak.
Autor tohoto článku by se rád pozastavil
nad tím, zda pořádání uvedených akcí jsou pro
náš obvod, město Plzeň či přímo areál Velkého Boleveckého rybníka přínosné, či naopak.
Samozřejmě je jasné, že lidé si mohou vybrat,
zda a jakou akci navštíví a zároveň i to, že ka-

ždý preferuje to, co má rád, nicméně v rámci
negativního vymezení to neznamená, že to,
co se nelíbí střední generaci osob, se nebude
líbit generaci mladší či případně starší. Jelikož
jsem členem kontrolního odboru ÚMO 1, jsem
obeznámen se skutečností, že pořádání akcí na
„Boleváku“ se neobejde bez podnětů či stížností
k prošetření naplnění skutkové podstaty zejména
přestupku rušení nočního klidu či imise hlukem,
nicméně nutno dodat, že se jedná o nepatrné
množství a je patrně lhostejné, o jaký druh společenské akce jde, když zpravidla jde o dotčené
osoby v blízkosti místa konání akce.
Za mě osobně jsou kulturní, sportovní
a společenské akce v areálu Velkého Boleveckého rybníka přínosné a to jak pro návštěvníky
akcí, jelikož samotný Velký bolevecký rybník
a přilehlé okolí jsou okrasou města Plzně, tedy

uvedené prostředí je zpestření každé jednotlivé
akce, a zároveň i pro občany našeho obvodu
a obvod samotný, kdy i s ohledem na zvýšenou
návštěvnost areálu je v plánu inovace a zvelebení areálu, který tak bude ještě lákavějším
a hezčím místem pro relax a odpočinek zejména pro občany našeho obvodu.
Závěrem bych chtěl sdělit, že samotný Velký Bolevecký rybník je nejvýznamnější lokalitou využívanou k rekreaci z celé Bolevecké
rybniční soustavy a tím je s ohledem na míru
návštěvnosti ovlivněna i kvalita vody a nutnost
komplexní údržby celého areálu, když kvituji,
že správu Boleveckých rybníků realizuje město
Plzeň, které má celkově vyšší kapacitní možnosti než náš obvod.
JUDr. Martin Holý
zastupitel MO Plzeň 1

Zeleň, nebo beton?

Přeji Vám krásné podzimní dny
Václav Černý
zastupitel MO Plzeň 1 za ODS

Aspekty pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí v areálu Boleveckého rybníka
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Rekonstrukce plynovodní sítě

Aktuální stav rekonstrukce plynovodní sítě na území MO Plzeň 1 – rok 2019 část Lochotín
Od začátku roku 2019 je postupně prováděna rozsáhlá rekonstrukce plynovodní sítě, kdy
stavební práce jsou prováděny na
celém území sídliště Lochotín.
Rekonstrukce plynovodní sítě je
prováděna z důvodu jejího stáří a nevyhovujícího technického
stavu. Práce byly rozděleny do
několika etap a menších úseků.
Na některých místech již byla rekonstrukce plynovodní sítě dokončena a začalo se upravovat okolí
stavebních míst. Rovněž se začalo s konečnou pokládkou nového

povrchu na komunikacích, kterých
se dotkly tyto stavební práce. Dne
12. 4. 2019 byla zahájena poslední
etapa, kdy práce jsou prováděny
v ulicích Gerská, Komenského,
Majakovského, Ledecká, K Topolu, Spojenců, Vaníčkova, Dolejší,
Pod cvičištěm, Studentská, nám.
Odboje a Lidická. Tato etapa potrvá do 30. 10. 2019.
V rámci této rozsáhlé rekonstrukce musel investor a zejména
zhotovitel řešit spoustu technických problémů, zejména u podloží
a původního uložení plynovodní

sítě. Z těchto důvodů došlo na některých místech ke zpoždění stavebních prací a tyto budou postupně dokončovány. Jedná se o menší
úseky v ulici Gerská, Sokolovská,
Komenského a Studentská. Celková rekonstrukce plynovodní
sítě na území MO Plzeň 1, část
Lochotín, tak bude dokončena do
30. 11. 2019.
Stále platí, že většina stavebních prací bude prováděna mimo
komunikace na travnatých plochách a poškozené travnaté plochy budou následně upraveny

a zatravněny. Zbytek prací, které
se dotknou chodníků a vozovek,
budou prováděny tak, aby měly co
nejmenší dopad na občany bydlící v dotčených lokalitách. Pokud
to situace dovolí, práce budou
prováděny po menších úsecích.
Pro chodce zůstanou zachovány
bezpečné přístupy do přilehlých
nemovitostí a bude zajištěn průchod kolem stavebního místa.
U vozovek dojde pouze k částečným uzavírkám.
Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Proměna vnitrobloku Krašovská zahájena
tohoto sportoviště si dovolujeme
uvést, že na místě tohoto hřiště
bude v rámci „proměny“ vybudováno nové sportovní hřiště, které
bude tvořit kruhová plocha průměru cca 32 m s jednolitým povrchem
z materiálu EPDM s příslušným
vybavením. Hřiště bude po obvodu
opatřeno mantinely a ochrannou
sítí a kolem hřiště bude zřízeno
veřejné osvětlení.
Součástí „proměny“ bude dále
vybudování chodníkových tras
s dominantní okružní cestou i hřiště pro teenagery, fitness prvky
Společný projekt občanů a městského obvodu Plzeň 1 se konečně
po dlouhých čtyřech letech dočkal
svého zhotovitele, kterým se na
základě výsledku výběrového
řízení stala společnost Jech &
Hoffmann, s.r.o. Realizační náklady na tuto stavbu činí dle uzavřené
smlouvy o dílo 16 902 tis. Kč.
V červenci bylo zhotoviteli
předáno staveniště a v současné
době společnost Jech & Hoffmann, s. r. o., vyřizuje potřebná
dopravní povolení (uzavírka komunikace, schvalování dopravně
inženýrského opatření) nutná pro

zajištění průběhu realizace stavby.
Předpokládaný termín dokončení
prací je stanoven na říjen roku
2020. Tato stavba bude částečně
hrazena z dotace poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení.
Práce na kultivaci veřejného
prostoru v zastavěné části mezi
obytnými domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a frekventovanou
komunikací Studentská byly již
započaty, neboť došlo k odstranění
sportovního hokejbalového hřiště
za domem Žlutická 17. Na základě
nesčetných dotazů občanů žijících
v této lokalitě na důvod likvidace

Nová parkovací stání Sokolovská 67–75
V druhé polovině měsíce srpna
byly dokončeny stavební práce
na komunikaci v Sokolovské ulici č. or. 67–75. Původní podélné
parkování v počtu cca 13 míst
v horní části ulice bylo nahrazeno 20 kolmými parkovacími stáními. Výše uvedená úprava parkování vyvolala posunutí stávající
chodníkové trasy před bytovými
domy. Dalších 8 nových parkovacích míst vzniklo namísto stávající zelené plochy v dolní části
u výjezdu z ulice. V místě stávající

vyšlapané cesty od parkoviště ke
stávajícímu chodníku podél ulice
Sokolovská byl vybudován nový
chodník s vyrovnáním výškového
rozdílu terénním schodištěm. Součástí stavby byly mimo jiné úpravy
stávajících míst pro přecházení,
přeložka vedení veřejného osvětlení a kompletní oprava asfaltového
povrchu komunikace.
Stavbu zrealizovala společnost
SUPTel a.s. za smluvní cenu
5 687 tis. Kč.
Oddělení investic ÚMO Plzeň 1

a v neposlední řadě i hřiště psí.
Směrem k bytovým domům v Krašovské ulici bude osazen mobilní
objekt kavárny, v jejíž blízkosti
bude umístěn vodní prvek a hřiště pro malé děti. Důležitou částí
této akce je i osazení mobiliáře
a sadové úpravy, spočívající ve
v sadbě 111 ks vzrostlých listnatých stromů, 1 ks solitérního dubu
letního, výsadbě nízkých keřových
skupin, solitérních keřů, trvalek,
cibulnatých a hlíznatých rostlin
a v založení trávníků.
Oddělení investic ÚMO Plzeň 1
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Investiční akce městského obvodu Plzeň 1 v roce 2019
Rekonstrukce ve školkách

Již v minulém čísle jsme vás
informovali o investičních akcích,
jejichž realizace byla plánována na
letní prázdniny 2019 v objektech
mateřských škol. První započatou
akcí byla „Rekonstrukce kuchyně
v areálu 90. MŠ včetně umístění
odlučovače tuků“. Stavba byla zahájena již v červnu a její součástí bylo
provedení kompletně nových rozvodů vody, elektroinstalace a nové
tukové kanalizace. Dále byly vybourány stávající povrchy a nahrazeny novými obklady a dlažbami.
Pro prostor kuchyně byla navržena
nová vzduchotechnická jednotka,
která zajišťuje výměnu vzduchu.

Kromě rekonstrukce kuchyně proběhla na jednotlivých pavilonech
(A, B a J) rekonstrukce sociálních
zařízení pro personál. V prostorech
sociálních zařízení byly vyměněny
veškeré obklady a dlažby a instalovány nové zařizovací předměty.
K renovacím došlo také v 78. mateřské škole Plzeň, Sokolovská 30,
kde byla ještě před koncem srpna dokončena stavba „Přívod upraveného
vzduchu do kuchyně v 78. MŠ, Sokolovská 30, Plzeň“. Ve škole byla
instalována nová vzduchotechnická
jednotka pro přívod čerstvého a odvod zkaženého vzduchu a v prostoru
kuchyně nad varným centrem nová

účinná digestoř. S instalací vzduchotechnické jednotky byly spojeny
drobné stavební úpravy a ve vstupní

chodbě byla položena nová keramická dlažba.
oddělení investic ÚMO Plzeň 1

Sadové úpravy předškolí 4. ZŠ Plzeň – Košutka
Úřad městského obvodu Plzeň 1 v rámci regenerace veřejného prostranství nechal vybudovat
vyvýšený záhon na prostranství
před vstupem do 4. základní školy
v městské části Košutka. Obvodový
rám původně vytvořený z betonových dílců byl opláštěn modřínovým dřevem, kdy toto opláštění je
místy rozšířeno tak, že zde vznikly pohodlné lavice k odpočinku.
Vnitřní středová skruž je taktéž
obložena dřevem a vegetační plocha je vysypána štěrkodrtí, na níž
jsou uloženy žulové balvany, které
svým charakterem odpovídají prvohorním pískovcům okolních boleveckých lesů. Na podzim letošního

roku bude sousední travnatá plocha
osázena 8 alejovými stromy. Bude
zde vysázen jeden buk lesní, který
vytvoří výraznou dominantu celého
prostoru, a 7 okrasných jabloní, které jsou okrasné květem, ale i drobnými plody a jejich cílem bude
navodit atmosféru ovocného sadu.
Sadové úpravy současně budou
plnit funkci hlukové a pohledové
bariéry a zlepší se mikroklimatické
a estetické poměry tohoto prostoru.
Cílem úřadu městského obvodu
bylo zvýšit počet stromové zeleně
a vytvoření příjemného a kreativního prostoru před touto základní
školou.

V současné době probíhají práce
na stavbě „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na
Louce, Plzeň“, které navazují na rekonstrukci vodovodu a kanalizace
provedenou v celém úseku Zručské
cesty. V rámci stavebních úprav tohoto úseku bude provedena dvoupruhová komunikace v základní šířce 5,50 m s povrchem z asfaltového
betonu, dále budou upraveny kři-

žovatky s místními komunikacemi
K Pecihrádku a Na Louce. Součástí
stavby bude vybudování nových
oboustranných chodníků z betonové zámkové dlažby, parkovacích
míst před mateřskou školou a veřejného osvětlení. Zhotovitelem této
akce je společnost EUROVIA CS,
a.s. za smluvní cenu 7 596 082 Kč
včetně DPH.

OŽPD

Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce

Oddělení investic ÚMO Plzeň 1
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Obyvatelé ulic Manětínská a Rabštejnská plánovali
obnovu vnitrobloku
čenské aktivity jako např. pétanque
či stolní tenis. Dále by zde přivítali
i koutek s herními prvky pro nejmenší a s posezením pro maminky
či tatínky. Z diskuse také vyplynulo, že je potřeba zvětšit vnitřní
prostory občerstvení a stejně tak
rozšířit i venkovní posezení.
Třetím tématem, kterému se
diskutující hodně věnovali, byla
zeleň ve vnitrobloku. Obyvatelům
vyhovuje, že se zeleň za uplynulá
léta rozrostla a poskytuje zejména

Městský obvod Plzeň 1 postupně upravuje vnitrobloky v obvodu. Po Krašovské, kde se zahájení realizace očekává toto léto, se
začala připravovat dokumentace
pro obnovu vnitrobloku Manětínská – Rabštejnská. Aby úpravy
odpovídaly co nejlépe potřebám
obyvatel, uspořádalo vedení obvodu setkání s architektem, který
připravuje architektonický návrh
obnovy vnitrobloku.
Setkání proběhlo v úterý 18. června na místním asfaltovém hřišti. Své
názory přišlo sdělit kolem 90 obyvatel. Diskuse se kromě architekta
Aleše Kubalíka ze společnosti Sporadical zúčastnila také paní starostka
Helena Řežábová a místostarostové
Miroslav Brabec a Ilona Jehličková.
O problémech a výhodách území
a o tom, co by se zde mělo či nemělo měnit, se diskutovalo ve čtyřech
skupinkách při procházce řešeným
prostorem. Poté se všichni schovali
do stínu pod stanem postaveným na

hřišti, jednotlivé skupiny představily
své závěry a následovala společná
diskuse.
Z vyhodnocených výsledků
plánovacího setkání vzešly jasné
priority pro budoucí podobu prostoru. Přítomní obyvatelé se hned
v úvodu jednoznačně vymezili
proti případnému využití území
pro parkování. Dalším tématem,
které skupinky řešily, byla podoba asfaltové sportovní plochy,
která se ve vnitrobloku nachází
a je hojně využívaná. Diskutující
vyjádřili přání ji ponechat, zkvalitnit, případně plochu pro sport ještě
rozšířit. Dále zaznělo, že je potřeba mimo jiné doplnit lavičky po
obvodu hřiště, stojany na sítě pro
míčové hry, také vyřešit chybějící
osvětlení a další náměty.
Dalším tématem, o kterém se
živě diskutovalo, byl bývalý minigolf a přilehlý bar V Jamce s okolním posezením. Místní by zde rádi
provozovali různé sportovně spole-

v areálu minigolfu příjemný stín.
Zeleň naopak chybí kolem asfaltového hřiště, kde by pomohla
zajistit v létě potřebné zastínění.
Získané podněty budou zapracovány do architektonického návrhu,
který zástupci městského obvodu
Plzeň 1 spolu s architektem představí v prosinci 2019 na druhém
plánovacím setkání. K realizaci
úprav vnitrobloku by mělo dojít
v letech 2021 a 2022.
Oddělení investic ÚMO Plzeň 1
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Nabucco pod širým nebem
Dokončení ze str. 1

Akci si přitom oblíbili nejen skalní
fanoušci opery, ale i lidé, pro které
je prostředí divadla příliš formální.
Náročná open air produkce, na
které se podílí stovky účinkujících
a umělecko-technických pracovníků, letos opět vznikla pod záštitou primátora města Plzeň Martina Baxy, hejtmana Plzeňského
kraje Josefa Bernarda a starostky
městského obvodu Plzeň 1 Heleny
Řežábové a za významné podpory
Úřadu městského obvodu Plzeň 1,
statutárního města Plzeň a Plzeň(red)
ského kraje.

Dobrá věc se podařila

Vedení městského obvodu Plzeň 1 v čele se starostkou ing.
Helenou Řežábovou se rozhodlo
pomoci dobré věci ve spolupráci
s ing. Vladimírem Radou, ředitelem CPF a.s., což je bývalá malá
kovárna ve Škodovce. Na open
air představení Nabucco, konaném dne 28. června v lochotín-

ském amfiteátru, byly ředitelce
plzeňské mobilní hospicové péče
Domov Janě Červánkové předány
symbolické klíče od auta značky
Škoda. V úterý dne 13. 8. pak došlo v autosalonu TA a. s. ke skutečnému předání vozu. Škoda Octavia
se blýskala novotou a ozdobená
mašlí čekala na své nové majite-

Nesoudíme. Pomáháme.
Starostka městského obvodu
ing. Helena Řežábová a místostarostka Mgr. Ilona Jehličková si
vzaly záštitu nad projektem Nesoudíme. Pomáháme – který pomáhá nečekaně těhotným ženám
v jejich nelehké životní situaci, poskytuje emoční, odbornou a podle
možností také materiální pomoc
a obnovuje společenský respekt
k nenarozeným dětem.
V úterý dne 20. srpna instalovaly společně s vedoucí projektu
Jaroslavou Trajerovou, vrchní sestrou Mgr. Marií Šedivou, místostarostou Městského obvodu Plzeň 3
ing. Stanislavem Šecem a přednostou Gynekologicko – porodnické kliniky Fakultní nemocnice
doc. MUDr. Zdeňkem Novotným
roll-up ve vestibulu kliniky. (red)

le. Paní Červánková dostala klíče
od vozu za přítomnosti starostky
ing. Heleny Řežábové, místostarostky pro oblast sociálních věcí
Mgr. Ilony Jehličkové, ing. Vladimíra Rady, který vše finančně
zajistil, a ing. Miroslava Majera,
technického ředitele CPF a. s.
Nový vůz tak pomůže zaměstnancům Domova dostat se ke klientům
a vykonávat službu. Domov, to je

24hodinová péče o těžce nemocné
a umírající, s dojezdností 40 km od
Plzně. Za dobu své činnosti doprovodili 200 klientů a z toho dvě děti.
Poděkování patří ještě jednou panu
ing. Vladimíru Radovi. Na začátku cesty byla myšlenka pomoci,
na konci nákup nového vozu aneb
dobrá věc se podařila.
Mgr. Ilona Jehličková
místostarostka obvodu
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Starostka s místostarostkou pokřtily zebry, členové
Klubu Jednička získali slevu do zoologické zahrady
zeber Chapmanových narozených
v plzeňské zoologické zahradě se
staly starostka a místostarostka
MO Plzeň 1. „Pro starší mládě
narozené v dubnu jsem vybrala jméno Ezop. Symbolicky tím
vzpomínám na bajky o zvířátkách
i Werichovu píseň a přeji svému
kmotřenci spokojená léta v plzeňské zoo,“ říká místostarostka Jehličková. Mladšího z hřebečků pokřtila starostka Řežábová jménem
František: „Při výběru jména mne

Návštěva vedení MO Plzeň 1 ve
čtvrtek 27. 6. v zoologické zahradě
přinesla řadu novinek.
Plzeňská zoologická zahrada se
stala partnerem Klubu Jednička.
Ředitel zoo Jiří Trávníček podepsal se starostkou městského obvodu Plzeň 1 Helenou Řežábovou
dohodu o spolupráci. Partnerstvím
vznikla každému členovi Klubu

inspiroval svatý František z Assisi,
který byl patronem zvířat. Potomek tříleté zebry Cabiri, která se
rovněž narodila v Plzni, a Kayese,
tak získal české jméno.“
Zebry jsou v Plzni chovány od
roku 1974, současnými spoluobyvateli zeber v africkém výběhu jsou pštrosi a antilopy. Zebra
Chapmanova obývá v Africe stepi
jižně od řeky Zambezi a patří spolu
s koňmi, osly, nosorožci a tapíry
(red)
mezi lichokopytníky.

Jednička možnost získat dvě slevové vstupenky do zoologické zahrady v hodnotě 20 Kč. „Členové
Klubu Jednička si vyzvedávají
slevové vstupenky na úřadě. Jsem
ráda, že se do Klubu Jednička hlásí
stále noví členové a nám se podařilo rozšířit nabídku výhod pro ně,“
říká starostka Řežábová.
Kmotrami nových hřebečků

Děti se v parku U Bazénu rozloučily s prázdninami

Culinka přijela na koloběžce a roztančila dětské návštěvníky akce.
Děti si přišly pro odměny do stánku MO Plzeň 1.

Malířky obličejů měly pořad napilno.

Skupina Pískomil se vrací.
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Stát zas mezi vrátky……

To je titul knihy, která vypráví
o životě PhDr. Hany Gerzanicové.
Narodila se 11. května 1928
v Plzni jako dcera profesora češtiny a latiny na Masarykově gymnáziu pana Vojtěcha Šlaufa. Šlaufovi bydleli v nově postavené vilce
v Roudné u Plzně. Malá Hana tak
prožívala dětství na klidném venkově, obklopena přírodou.
Intelektuál – profesor Šlouf, nechával všechny praktické záležitosti, včetně hospodaření s penězi,
v rukou své milované ženy Anny
Šlaufové, rozené Fürichové. Hana
vyrůstala jako jedináček, ale se
spartánskou výchovou. Střídmost
v jídle, otužování a sportování se
mísily s výukou jazyků, a tak se
Hana už od předškolního věku
učila německy, francouzsky, anglicky a nemohla chybět ani tatínkova oblíbená latina. Znalost mnoha
jazyků byla vynikajícím vkladem
do její budoucnosti. Sny o tom, že
se stane operní pěvkyní, se jí ale
nevyplnily.
Od počátku třicátých let trávila
rodina Šlaufových každé prázdniny v nádherné šumavské přírodě,
na letním bytě ve vsi Volšovy nedaleko Sušice. V roce 1939, na počátku války, zahájila Hana studia na
Městském reálném gymnasiu v Plzni ve Veleslavínově ulici. V patnácti
letech se Hana začala také ve větší
míře věnovat psaní veršů.
Když Plzeň v květnu 1945
osvobodila americká armáda, bylo
Haně Šlaufové právě sedmnáct let.
A tehdy si poprvé vyzkoušela své
nabyté jazykové znalosti, když
mohla Američanům, utábořeným
na prostranství před jejich domem,
tlumočit. Svoji roli tlumočnice
zvládla na výbornou.
Hana chtěla dál studovat a rozhodla se pro studium filozofie
na Karlově univerzitě v Praze.
Pak ovšem přišel komunistický
převrat v únoru roku 1948. Tatínek, profesor Šlauf, musel opus-

tit Masarykovo gymnázium a na
Hanu čekaly studentské prověrky
na škole, které se týkaly nikoliv
prospěchu, ale poměru studentů
k novému režimu.
A v této době se Hana bezhlavě zamilovala do studenta
práv Václava Honse. Václav byl
vyloučen ze studií, a tak v roce
1949 společně s kamarádem utekl do tehdejší americké okupační
zóny v Německu. Od Václava byl
Haně předán vzkaz na lístku, aby
byla připravená na vlakovém nádraží v Protivíně, odkud ji někdo
převede přes hranice. Hana byla
vzkazem zaskočená a samozřejmě,
že měla také strach. Rodičům se
ale se svým záměrem opustit republiku svěřit nemohla. Dobře
věděla, že by s jejím odchodem
nikdy nesouhlasili.
Vydala se tedy do známého kapucínského kláštera v Sušici, kde
vyhledala pátera Aleše, kterému se
při zpovědi svěřila, a on s jejím
rozhodnutím souhlasil. Rodiče
Hanu doprovodili k vlaku na sušické nádraží a netušili, že jejich
jediná dcera neodjíždí na několik
dní, ale na desítky let. Ale to tehdy
nevěděla ani ona.
Příběhy z té doby mají jednoho
společného jmenovatele. Prakticky
nikdo z lidí nevěřil, že se komunisté udrží u moci tak dlouho a že
jedna diktatura bude vystřídána
druhou. Jednadvacetiletá dívka tak
stála před zásadním rozhodnutím
svého života. Společně s kamarádkou Blankou si sbalily věci na
cestu, a protože se nesešly s převaděči, rozhodly se dívky vydat
se samotné na cestu za svobodou.
Neznalé šumavského terénu
samozřejmě zabloudily a nebýt
pomoci ochotných lidí, určitě by
se na druhou stranu hranice nedostaly. Cesta za svobodou vedla
přes kopec Luzný, kde byla státní
hranice roku 1949 zatarasena ostnatým drátem, aby se však v roce
1952 stala hranice definitivně neprostupnou. Komunisté tak drželi
vlastní lidi za ostnatými dráty.
V uprchlickém táboře v Mnichově se Hana potkala s Václavem a společně byli přesídleni do
Ludwigsburgu, kde byla již v roce
1948 založena Masarykova univerzitní kolej československých
studentů, na které Hana jako jediná
žena vyučovala.
V roce 1951 se Hana a Václav
vzali a přemýšleli, kam půjdou dál
z Německa. Nakonec se rozhodli
pro Austrálii. V době své nepřítomnosti v Československu byla

Hana, stejně jako ostatní emigranti, odsouzena k mnohaletému trestu vězení. Komunisté se samozřejmě pomstili i rodičům Hany, kteří
byli vystěhováni z vily na Roudné
do obce Hadačka.
Nový život v Austrálii neznamenal, že by je čekal ráj na zemi.
Nově příchozí museli podepsat, že
dva roky budou pracovat tam, kam
je stát pošle a dělat práci, jakou jim
přidělí. Ale to nejdůležitější bylo,
že byli svobodní. Po několikaletém
stěhování se usadili v Sydney a rodina se v následujících dvanácti
letech rozrostla o šest dětí.
V roce 1958 získala Hana australské občanství. Manžel Václav
bohužel v roce 1980 zemřel. Ve
chvílích největšího smutku a stýskání po dalekém domově hodně
pomáhaly Haně vzpomínky na
dětství, prožité v Plzni na Roudné, na břehy šumavské Otavy a na
krásnou přírodu kolem. Hana, na
kterou spadla celá starost o obživu a chod rodiny, se však nikdy
nevzdala.
Po roce 1989 se poprvé vrací
domů a ještě se potkává s maminkou. Krátce po návratu z cesty do
České republiky zpět do Austrálie
se paní Hana znovu provdala za
Michaela Gerzanice.
V roce 1995, tedy po více než
pětačtyřiceti letech od pražských
studií, převzala Hana Gerzanicová
rehabilitační doktorát na Filozofické fakultě Karlovy univerzity
v Praze.

V roce 1999 se manželé Gerzanicovi rozhodli vrátit do staré vlasti natrvalo. Po návratu do Plzně
opravila Hana rodinný dům, postarala se o rekonstrukci kapličky
či o nový zvon v kostelu Všech
svatých na Roudné.
Dál cestovala, přednášela a recitovala své básně v mnoha městech a vesnicích. V roce 2009 jí
byl udělen titul Významná česká
žena ve světě, který plně vystihuje
význam její celoživotní práce.
Básnířka, cestovatelka, matka,
mecenáška. To všechno je Hana
Gerzanicová v jedné osobě. Jak
sama říká: ,,Tak určil osud“.
Čerpáno z knihy Hany Gerzanicové a Miloslava Krista Stát zas
mezi vrátky……
Mgr. Ilona Jehličková

Děkuji
Malé je slovo „DĚKUJI“,
a přece jsou v něm galaxie,
neznámé oázy vesmíru,
ve kterých duše žije.
Krátké je slovo „DĚKUJI“,
kdo k němu se nepřiblíží,
nespatří hladiny hluboké,
ve kterých se srdce zhlíží.
Skromný je výraz „DĚKUJI“,
však každé písmeno hoří
rubíny krve a perlami myšlenek
v srdci moří.
Hana Gerzanicová
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Střípky z TOTEMu
Zahajujeme novou sezónu...
Srdečně zveme na zahájení
další TOTEMové sezóny v Bolevci
18. 9. 2019 ve
14.00 hodin. Těšit se můžete i na
zajímavý kulturní program a především na vernisáž unikátní výstavy
Kouzlo TOTEMových „Setkávání se...“ aneb 20 let TOTEM, z.s.
mýma očima (fotografie z dvacetileté historie Mezigeneračního
a dobrovolnického centra TOTEM,
z.s. očima jeho současné ředitelky Bc. Vlastimily Faiferlíkové).

Ambasadorkami výstavy se staly
Ing. Helena Řežábová, starostka
MO Plzeň1 a Mgr. Ilona Jehličková, místostarostka MO Plzeň1.
Proběhne také losování o ceny ze
správně vyplněných anketních lístků s otázkami z historie i současnosti TOTEMu. Pokud jste ještě
neodevzdali anketní lístek, udělejte
to nejpozději 16. 9. 2019 na recepci TOTEMu. Pozvání na zahájení
další TOTEMové sezóny platí pro
každého, kdo se cítí být součástí
TOTEMové rodiny, nebo by do
ní rád patřil. Odpolednem provází
Stanislav Jurík.

Na koloběžce v každém věku...
Srdečně zveme seniory, kteří
mají rádi pohyb a chtějí vyzkoušet něco nového, pojďte po létě
zapracovat na svém těle a duchu.
Jízda na koloběžce může být nejen
zábavou, ale i příjemným a účinným posílením celého těla, a to bez
ohledu na věk. Přijďte se s námi naučit, jak na to, projet pár hezkých
tras dohromady a užít si čas venku
pohybem se stejně naladěnými lidmi. Kurz bude probíhat jednou za
14 dní, vždy v pátek od 13.00 do
15.00 hod., a zahrnuje čtyři 2hodinové vyjížďky s lektorem a zapůjčení koloběžky a helmy.
Podrobnosti získáte u Dity Kubešové, kubesova@totemplzen.cz,
tel.: 732 343 947.
Mgr. Petra Bláhová

INFORMACE PRO ČLENY
Klub Jednička pro seniory nabízí zajímavé prohlídky
Městský obvod Plzeň 1 připravuje pro seniory s místem trvalého
bydliště na MO Plzeň 1, kteří jsou
členem Klubu Jednička, prohlídky
za nejzajímavějšími místy v Plzni.
V září zavítáme na prohlídkovou
trasu nejcennější a nejzachovalejší realizaci Adolfa Loose v Plzni
v Husově 58, kterou navrhl pro
manžele Jana a Janu Brummelovy
v roce 1927. Návštěvník si může
celý byt prohlédnout, navštíví
vstupní halu, ložnici s koupelnou,
obývací pokoj, jídelnu a dámský salón s ložnicí. Prohlídka se uskuteční v termínu 20. 9. 2019 v časech
od 12.00, 13.00 a 14.00 hodin.
Dále nás čeká prohlídka Plzeňského Prazdroje, dozvíme se. jaký
se vaří pivo Pilsner Urquel, podíváme se na novou stáčírnu a ochutnáme načepované pivo přímo ze sudu
v historických sklepech. Termín
1. 10. 2019 od 9.30 a 9.45 hodin.

Pro velký zájem opakujeme možnost prohlídky s degustací v Bohemia Sektu ve Starém Plzenci.
Bude pro vás připraven jeden a půl
hodinový program, během kterého
poodhalíte tajemství výroby nejznámějších českých sektů. Dozvíte se například, jaký je rozdíl mezi
klasickou a charmatovou metodou
výroby, uvidíte, jakým způsobem
se setřásají kvasinky či jak se sekty odkalují. Dostanete se přímo do
středu dění a budete moci na vlastní
oči sledovat, jak „Bohemka“ vzniká a ochutnáte ze tří vzorků sektu.
V listopadu jsme pro vás vybrali
termín 5. 11. 2019 ve 13.00 hodin.
Pestrý program prohlídek zakončíme v plzeňské Techmanii,
kde budou mít senioři volný vstup
do expozic, každý si může vybrat,
co ho zajímá. V listopadovém programu jsou připravené Expozice
Science Centra a expozice Ves-

mír, Demonstrace parního stroje
MARX, Van de Graaffův generátor, Tekutý dusík, Se zvířátky
o vesmíru 2D, Robinsonka 2D,
Titáni doby ledové 3D, Cesta
k úspěchu 2D a Gyroskop. Prohlídka se uskuteční 19. 11. 2019
od 10.00 a 11.15 hodin.
Počet návštěvníků jedné prohlídky Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt
a Techmania je 60 osob. Účast na
prohlídce je pro seniory zdarma, náklady na vstupné hradí MO Plzeň 1.

Prohlídky

Doprava do místa konané prohlídky je individuální.
Zájemci z řad seniorů s místem
trvalého bydliště na MO Plzeň 1,
kteří jsou v Klubu Jednička, se mohou hlásit osobně v úřední dny od
pondělí 11. 09. 2018 od 08.00 hodin
na ÚMO Plzeň 1, kancelář číslo 111.
Občanský průkaz a kartu Klubu Jednička vezměte s sebou.
Bližší informace obdržíte na tel.
378 036 107.
(red)

Datum (r. 2019)

Čas (hod.)

Adolf Loose
20. 9.
od 12.00, 13.00 a 14.00
Plzeňský Prazdroj
1. 10.
od 9.30 a 9.45
Bohemia Sekt
5. 11.
od 13.00
Techmanie
19. 11.
od 10.00 a 11.15
Zájemci se mohou přihlásit v úřední dny
od pondělí 11. 09. 2018 od 8.00–17.00 hod.,
na ÚMO Plzeň 1, kancelář číslo 111.

Jedeme dál

Již pátým rokem běží v městském obvodu Plzeň 1 projekt „Jedeme dál“
Po měsíci volna opět vyrážíme
do terénu s NW holemi. My lektoři
a realizační tým se už moc těšíme
a věříme, že se opět setkáme se seniory, kteří si společné NW chození kolem Boleveckých rybníků
pravidelně zařazují do svých diářů.
Věříme, že se potkáme na trase plni
nových zážitků z léta a plni elánu
do nových zážitků společných. Projekt je samozřejmě otevřen i novým
zájemcům a nevadí, jestli jste úplní
začátečníci anebo zkušení chodci,
kteří chtějí posílit svoji kondici.
Pro každého máme skupinu, která
vyhoví vašim požadavkům. Pojďme
si tedy připomenout, co to vlastně
je projekt „JEDEME DÁL“?

Městský obvod Plzeň 1 projekt
„JEDEME DÁL“ koncipoval
jako organizované kurzy aktivní chůze – NORDIC WALKING
s následným využitím vybudovaných sportovišť MO Plzeň 1 probíhá v lokalitě Boleveckých rybníků. Důležitou součástí projektu
je nabídka dalších sportovních
aktivit na seniorském přírodním
hřišti ve skupinkách. Celý turnus trvá 8 týdnů a setkáváme se
2x v týdnu. Lektoři připravují
trasy úměrné možnostem účastníků v dané skupině, podporují,
technicky vedou. Mezi účastníky
a lektory projektu dochází k vzájemné komunikaci, navazování

nových přátelství a kontaktů.
Možnost společné NW cesty přináší prostor pro všechny, kteří
nechtějí sedět doma, ale hledají,
jak se svými vrstevníky aktivně
trávit čas.
Nový podzimní turnus proběhne v termínu 16. 9.–8. 11. 2019.
Pokud byste měli jakékoli dotazy, předstartovní informační
setkání proběhne: 10. 9. 2019
v 15.00 hod. v TOTEM, z.s.
Kaznějovská 51 v Bolevci. Přihláška je ke stažení na webových
stránkách www.jedemedal.cz, FB
stránkách JEDEME DÁL, nebo
k vyzvednutí na recepci TOTEMu. Přihlásit se můžete i při zá-

pisech na TOTEMové aktivity,
které budou probíhat 6. 9., 9. 9.,
10. 9. a 11. 9. 2019. Více informací http://www.totemplzen.cz/
totemovy-rozcestnik-v-zari-v-bolevci.htm
Pokud byste se chtěli přidat
nebo máte ve svém okolí seniora, který nemá s kým vyrazit na
procházku v přírodě, neváhejte
a přidejte se k nám.
Těšíme se, že se k nám připojí
mnoho nových účastníků projektu JEDEME DÁL a společně tak
našlapeme mnoho kilometrů na
čerstvém vzduchu. Těšíme se na
vás, váš tým „JEDEME DÁL“.
Bc. Vlasta Faiferlíková

Divadelní představení pro seniory MO Plzeň 1
na měsíc říjen 2019
Název představení

Datum

Od Den

Divadlo

Cena Kč

Zkrocení zlé ženy
balet
Alenka v říši divů
činohra
Duch (Ghost The Musical)
muzikál
Duch (Ghost The Musical)
muzikál
DONAHA!

05. 10. 19.00 So Velké divadlo 260,-

/lístek
08. 10. 19.00 Út Nová scéna

300,-

24. 10. 19.00 Čt Nová scéna

450,-

24. 10. 19.00 Čt Nová scéna

480,-

27. 10. 14.00 Ne Nová scéna

490,-

Vstupenky na divadelní představení se prodávají v pondělí 25. 09. 2019

od 8.00 hod. v kanceláři č. 208, 2. patro.
Další termín prodeje: středa 23. 10. 2019 – na měsíc listopad 2019.
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Podpora sportu, kultury, sociálních služeb a dalších
veřejně prospěšných aktivit na MO Plzeň 1 v roce 2019
Městský obvod MO Plzeň 1 podpoří stejně jako v letech minulých
i v roce 2019 velké množství sportovních klubů, zařízení zaměřených
na poskytování sociálních služeb
a různých sdružení a spolků rozličného zaměření. Prostřednictvím
poskytnutí finančních prostředků ve
formě dotací z rozpočtu MO Plzeň 1
na podporu sportovní, tělovýchovné,
kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity
volného času a další veřejně prospěšné účely chce obvod podpořit jejich
fungování a další rozvoj.
Žádosti o poskytnutí dotace projednávají Komise pro sport a mládež
a Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti, které jsou
zřizovány Radou městského obvodu
Plzeň 1 jako její poradní orgány. Pro

rok 2019 bylo vypsáno 5 dotačních
programů, z toho 2 se týkaly sportu
(činnost klubů a sdružení v oblasti
sportu a sportovní akce) a zbývající
vyhlášené dotační programy se zaměřily na sociální oblast a oblast kultury.
Z celkového množství podaných
žádostí (žádosti dle programu a individuální žádosti) k 31. 7. 2019 bylo
rozhodnutím Zastupitelstva MO Plzeň 1 zcela nebo částečně uspokojeno 137 žádostí z celkového počtu 182
podaných, to představuje úspěšnost
75 %. Výše přiznaných dotací dosahuje 4 720 500,- Kč, což dokazuje,
že se Městský obvod Plzeň 1 snaží
podpořit činnost spolků i jednotlivců
v různých oblastech jejich činnosti
působících na svém území a částečně
i mimo něj. Poskytnutím finančních
prostředků se Městský obvod Plzeň 1

snaží vyjádřit poděkování všem, kteří
věnují svůj volný čas našim dětem
a mládeži, zapojují handicapované
spoluobčany a seniory do dění ve

svém nejbližším okolí nebo pořádají
kulturní a sportovní akce pro občany
z našeho obvodu.
Ing. Lucie Levová

Na Vinicích hořel dům

Požár v Brněnské ulici napáchal nejen materiální škody, ale měnil i lidské osudy
Bez tragédie se naštěstí obešel
noční požár v Brněnské ulici na
Vinicích, který z dosud nezjištěných příčin vypukl v noci na úterý
23. 7. 2019 ve třetím patře osmipatrového panelového domu. S plameny bojovaly všechny tři profesionální
hasičské stanice z Plzně za pomoci
jednotky dobrovolných hasičů z Bolevce. Hasiči společně s policisty
evakuovali na sedm desítek obyvatel domu a díky jejich perfektnímu
zásahu si hrozivě vypadající požár
nevyžádal žádné oběti na životech
ani vážná zranění. Záchranáři ošetřili
jednoho postiženého na místě a dva
další převezli k ošetření do fakultní nemocnice na Lochotíně. Oheň
zcela zničil dvě bytové jednotky,
které jsou momentálně neobyvatelné, a napáchal škody i v ostatních
bytech, na plášti a společných prostorách domu.
Město Plzeň prostřednictvím
zaměstnanců odboru bezpečnosti,
prevence kriminality a krizového
řízení koordinovalo na místě požáru
zajištění pomoci a informování eva-

kuovaných osob, pro něž poskytlo
balené vody a zajistilo přechodně
ubytování.
Na místo události ještě v noci dorazila Ing. Helena Řežábová – starostka městského obvodu Plzeň 1,
která se ujala organizace pomoci ze
strany městského obvodu. V dopoledních hodinách bylo před domem
vytvořeno provizorní stanoviště, kde
se občané mohli obracet na pracovníky úřadu. Pro čekající postižené
bylo zajištěno sezení a pitná balená
voda. Přivolaní pracovníci sociálního odboru zjišťovali konkrétní potřeby obyvatel postižených požárem či
následky jeho hašení a poskytovali
základní sociálně právní poradenství. Kromě krizových lůžek na
Roudné má obvod k dispozici zázemí v jednatřicáté základní škole.
Paní starostce vyšlo vstříc i vedení
čtvrtého plzeňského obvodu, které
poskytlo pomoc formou ubytování
v krizovém bytě. Během dne dorazili
na místo požáru kriminalisté, vyšetřovatelé hasičů a statik. Zasažený
dům byl střežen Policií ČR a ná-

sledně, až do doby zajištění všech
bytů, i městskými strážníky. Po
vyjádření statika se v podvečerních
hodinách mohli samotní obyvatelé
domu na místě seznámit s rozsahem
škod a následně se vrátit do svých
bytů. Stav stavby i jednotlivých bytů
řešil i Odbor stavebně správní ÚMO
Plzeň 1 jako příslušný stavební úřad.
Pro objekt vydal nařízení vyklizení
(zákaz užívání) bytu, kde vznikl požár a bohužel to samé nařízení také
pro byt nad tímto bytem. Společenství vlastníků a majitelům těchto
bytů bylo zároveň nařízeno provedení zabezpečovacích prací, které
spočívají především ve statickém

prověření stropní konstrukce mezi
těmito byty a další úpravy vyplývající ze statického posouzení.
Na místo se dostavili i pracovníci krizového týmu Diecézní charity,
kteří jsou schopni při mimořádných
událostech poskytnout psychickou
podporu a pomoc.
Obyvatel nejvíce poškozené bytové jednotky nad místem vzniku
požáru později využil možnosti ubytování v krizovém bytě městského
obvodu Plzeň 4. Rekonstrukce jeho
poškozeného bytu se odhaduje v řádech několika měsíců.
Alena Krejsová, DiS.,
sociální pracovnice
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Obnova zeleně v Nýřanské ulici
V pozdním podzimu roku 2018
proběhla obnova jednostranné aleje doprovázející hlavní část Nýřanské ulice, kdy bylo 41 ks esteticky,
zdravotně i bezpečnostně nevyhovujících javorů jasanolistých
nahrazeno 43 ks dřezovce trojtrnného. Výsadba byla provedena
dle zpracovaného projektu, který
řeší celkovou revitalizaci veřejné
zeleně ve vnitroblocích Nýřanské
ulice včetně odstranění nevhodných, dožívajících a provozně nebezpečných dřevin za současného
provedení pěstebních opatření na
stávajících ponechaných perspektivních dřevinách.
Na jaře 2019 proběhla realizace
další části shora uvedeného pro-

jektu, kdy ve vnitřním prostoru
mezi bloky domů Nýřanská 24–34
a 12–22 a v zelené ploše vedoucí
mezi podélným chodníkem a východní stranou bloku Nýřanská
12–22 byly odstraněny nevyhovující dřeviny, převážně staré neperspektivní keřové výsadby, které
byly nahrazené novými výsadbami
13 ks kvalitních alejových stromů
– javor babyka, hloh a dřezovec
a solitérními keři – zlatice, pustoryl, trojpuk, vajgélie, tamaryšek,
v podzimním období letošního
roku bude dokončeno zatravnění
neosazených ploch.
Realizace těchto částí projektu
byla spolufinancována Fondem
životního prostředí města Plzně.

Nové odpadkové koše na psí exkrementy
Úřad městského obvodu Plzeň 1
v poslední době zaznamenal zvýšený počet dotazů od občanů na
instalaci odpadkových košů na
psí exkrementy. Z důvodu snahy
o zlepšení pořádku na území našeho městského obvodu jsme nechali
umístit 5 košů na psí exkrementy,
které navyšují počet odpadkových
košů na drobný komunální odpad
poskytovaných Magistrátem města
Plzně. Jedná se o zelené plastové koše umístěné na sloupcích

a označené logem společnosti
Čistá Plzeň s.r.o. a samolepkou
s pejskem. Tyto odpadkové koše
naleznete v ulici U Velkého rybníka nejblíže domu č. o. 48, v ulici
nám. Odboje u zadního vchodu do
tělocvičen 18. základní školy, na
rohu ulic Pod Mikulkou a Na Zavadilce, v Krašovské 8 a na travnaté ploše za 4. základní školou
v Brněnské ulici. Naplněné sáčky
je možno vhazovat nejen do takto
označených košů, ale i do košů ur-

čených na komunální odpad, které
jsou rozmístěné po celém území
našeho městského obvodu.
Od srpna do prosince proběhne
zkušební provoz těchto pěti košů,
na jehož základě bude řešen následný postup při možné instalaci
dalších odpadkových košů na psí
exkrementy.
V rámci této akce se snažíme vyhovět požadavkům našich občanů
a v maximální míře přispět k čistotě městského obvodu Plzeň 1.

Rekonstrukce Studentské se protáhne

Rekonstrukce Studentské ulice se kvůli nevyhovujícímu stavu kolektoru protáhne
První etapa rekonstrukce Studentské ulice na Lochotíně, jejíž
součástí byla i stavba Boleveckého
kanalizačního sběrače, se kvůli neočekávaným komplikacím s kolektorem protáhne o několik měsíců.
Dosavadní dopravní omezení, která
měla skončit částečně 30. června
2019, tak potrvají nejméně do
30. listopadu 2019. Doprava bude
tedy i nadále obousměrně vedena po ulici Karlovarské, objízdná
trasa pro nákladní dopravu vede
přes Město Touškov, Kozolupy
a Křimice.
„Při výkopových pracích spojených s pokládkou Boleveckého
kanalizačního sběrače stavebníci
plánovaně obnažili kolektor v prostoru křižovatky Studentská s ulicí
Gerská. Po důkladné prohlídce se
zjistilo, že je v mnohem horším
technickém stavu, než se předpokládalo, a je nutné ho nejdříve
opravit,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.
Zdeněk Kuťák, ředitel Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň,

vysvětlil, že v kolektoru jsou uloženy horkovody, vodovod a množství sdělovacích kabelů pro sídliště
Košutka. „Nyní je nutné vyprojektovat opravu kolektoru v rozsahu
Studentské ulice a poté ho opravit. Křížení kanalizačního sběrače
s kolektorem se navíc musí provést
technologií štolování, s níž se nepočítalo. Uvedené kroky jsou časově
náročné, proto je nutné prodloužit
stávající dopravní opatření,“ uvedl
Zdeněk Kuťák.
„Práce na ostatních objektech
stavby budou pokračovat bez
omezení,“ dodal Pavel Grisník,
vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně.
Opraven má být přibližně kilometrový úsek od Gerské ulice po
vjezd do objektu Ice Arena Plzeň
(zimní stadion na Košutce). Celá
stavba spočívá v úpravě šířkového uspořádání Studentské ulice
a navazujících úseků místních
komunikací. Má být navýšen
počet jízdních pruhů v křižovatce
s Gerskou ulicí směrem do cent-

ra, budou opraveny stávající zálivy
autobusových zastávek včetně vybavení. Ve Studentské ulici vznikne před křižovatkou s Krašovskou
ulicí ve směru z centra nový autobusový záliv a podélná parkovací
stání ve Žlutické a Krašovské ulici. Dále stavba řeší rekonstrukci
souběžných chodníků s pruhy pro
cyklisty, světelnou signalizaci,
veřejné osvětlení a sadové úpravy

i výstavbu Boleveckého kanalizačního sběrače.
Stavba je rozdělena do pěti etap,
původně bylo plánováno, že bude
kompletně hotová v červnu 2020.
Rekonstrukci provádí Ředitelství
silnic a dálnic ČR spolu s městem Plzeň a Vodárnou a.s. Celková
cena byla původně plánovaná na
195 milionů korun.
OŽPD
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Školy a školky

Z pohádky do pohádky…

Ten krásný červnový slunečný
den nic nenapovídalo tomu, že na
zahradu naší 90. MŠ v Západní
ulici přilétne zlý čaroděj Černobíl.
A to právě v okamžiku, kdy byla
plná zahrada našich dětí, jejich
rodičů a sourozenců, ale i příchozích z celého sídliště, kteří se
dozvěděli, že začíná letní zahradní
slavnost s názvem „ Z pohádky do
pohádky“.
Vše se zdálo ztracené – Černobíl začaroval vodu, takže byl
nešťastný nejen vodník, kterému
vysychal rybníček, ale i trpaslíčci
se Sněhurkou a všichni u Perníkové chaloupky. Ale naštěstí to byly

právě naše děti, které chtěly vše
zachránit a pomoci zahnat kouzla
zlého čaroděje! Neměly to jednoduché: musely splnit 3 nelehké
úkoly. Nanosily vodníkovi vodu
do rybníčka, za což byly odměněny
lahvičkou živé vody, poté prošly
u trpaslíků zamotanou cestou a odnesly košík s otráveným jablkem,
čímž si vysloužily na další cestu
jablečné křížaly. Do cíle zbývala
už jen další překážková dráha, na
konci které si každé z dětí muselo
vyzdobit svůj perníček a nalepit
ho na chaloupku, odměnou mu byl
skutečný medový perníček.
Po splnění všech úkolů jsme
se opět sešli, zazpívali společnou
píseň a zjistili, že nejen Pohádková říše je díky našim dětem
zachráněná, ale navíc jsme zlého
kouzla zbavili i čaroděje Černobíla, který se proměnil z černé
barvy na barevného hodného
kouzelníka! No to přeci za tu
námahu stálo, ne?

Dobro zvítězilo nad zlem a poslední odměnou pro děti byly krabice s nanuky, které přinesly naše
zlaté paní kuchařky… A pak už se
jen povídalo, děti spolu dováděly
na naší krásné zahradě – a vody
bylo zase dost, i na pokropení
dětí….
Alexandra Tothová,
učitelka 90. MŠ

Ve 46. mateřské škole se pořád něco děje
Naše mateřská škola se v končícím školním roce účastnila mnoha
akcí a aktivit, nad rámec svého
běžného každodenního působení.
Absolvovali jsme návštěvu plzeňské JUMP arény, prohlídku
Techmanie či návštěvu hasičské
stanice. Stejně tak exkurzi na
Zdravotnické záchranné službě
Plzeňského kraje, kde jsme si měli
možnost prohlédnout záchranná
vozidla a vyslechnout základní
informace o první pomoci, i záchraně lidského života. Děti tak
formou přímého prožitku získaly
povědomí o důležitosti bezpečného chování k sobě i bližním.

Vzhledem k poloze naší mateřské školy máme blízko ke krásnému parku s nedalekou zoologickou zahradou, do níž jsme na
jaře taktéž zavítali. V jejím okolí
jsme se pak často nacházeli i při
běžném pobytu venku. Děti zde
měly možnost volného pohybu
a přesvědčovaly se o tom, jak
důležitá pro nás příroda je a že je
nepřípustné ji ničit.
Podívali jsme se nicméně i na
vzdálenější místa v rámci turistických výletů, a to částečně pěšky
a částečně jízdou MHD, což byla
vždy příležitost k připomenutí
pravidel bezpečného počínání na

ulici, stejně jako slušného chování
v dopravních prostředcích.
Účastnili jsme se i divadelních
představení, která dětem přinesla
příjemný zážitek plný zábavy, ale
také poučení. Představení se konala
v prostorách naší školky, buď na
pracovišti Lidická, nebo na pracovišti Fibichova. Zde nás navštívilo také sférické kino, které velmi
poutavou formou rozšířilo obzory
nejen dětem, ale i pedagogům.
Stejně jako v prvním pololetí,
i v pololetí druhém se děti zapojovaly do zajímavých výukových
programů. Samozřejmostí bylo
pokračování logopedické preven-

Podzim v Alpinu
Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí
připustit, více než polovina roku je
již za námi, léto pomalu končí a blíží se podzim. Listí na stromech začne žloutnout, velká část květin již
dávno odkvetla a zahrádkáři budou
končit sklizeň na svých zahrádkách.
Jsou ale rostliny, které mají vrchol
vegetačního aspektu ještě stále před
sebou. A právě takové představí členové Alpinum klubu Plzeň na své
podzimní výstavě. Upozorňujeme,
že z organizačních důvodů je začátek i konec výstavy, oproti datům
v alpínkářském kalendáři, posunut
o jeden den zpět, tedy začátek místo
11. září a konec na 14. září.
Karel Lumerding

ce. Též jsme navázali kontakty se
ZŠ Bolevecká, s níž budeme dále
spolupracovat v rámci předškolní
přípravy a připravenosti našich
předškoláků. Zároveň tak budeme mít možnost stýkat se nadále
s prvňáčky, kteří už naši mateřskou školu opustili.
V průběhu roku bylo uspořádáno
několik odpoledních setkání s rodiči, pro upevnění vztahů a možnost
strávit společný čas na méně formální úrovni. Moc nás těší, že tyto akce
vždy přinesly kýžený efekt a daly se
označit za více než vydařené.
Karolína Štěpková,
ředitelka 46. MŠ
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Selský dvůr U Matoušů se dočká obnovy

Generální ředitelka Národního
památkového ústavu Naďa Goryczková, senátor za obvod Plzeň-město Lumír Aschenbrenner, primátor
města Plzeň Martin Baxa a místostarostka MO Plzeň 1 Mgr. Ilona Jehličková ve středu 28. srpna,
v plzeňské městské části Plzeň 1
slavnostně zahájili obnovu selského dvora U Matoušů. Práce si vyžádají téměř 40 milionů korun a budou z 85 procent hrazeny z prostředků EU v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP). Kromě stavební obnovy

celého objektu a zřízení nové expozice je do roku 2020 počítáno i s
moderním návštěvnickým centrem
a výstavními prostory.
Cílem projektu Selský dvůr
U Matoušů – Rok na vsi je zachování této hodnotné památky lidové architektury pro další generace a současně její zpřístupnění co největšímu
počtu návštěvníků. Projekt zahrnuje
kompletní stavební obnovu areálu
včetně přilehlé zahrady, vybudování návštěvnické infrastruktury,
vytvoření prohlídkové trasy a výstavních prostor s nabídkou pestré

palety vzdělávacích a kulturně-společenských akcí, které návštěvníky
provedou církevním i zemědělským
rokem tak, jak ho prožívali přibližně
na konci devatenáctého století naši
předkové. Rozpočet obnovy je vyčíslen na 39, 5 milionů Kč. Selský
dvůr bude veřejnosti zpřístupněn
začátkem roku 2021.
Národní kulturní památka Selský dvůr v Plzni-Bolevci se nachází v městské části Plzeň 1 a je
součástí mimořádně hodnotného
souboru klasicistních usedlostí vymezujících historické jádro
vsi. Jde o unikátně dochovanou
lokalitu, která si zachovala svůj
osobitý charakter a intimní prostředí rámované siluetami tradičních selských chalup, přestože ji
v sedmdesátých až osmdesátých
letech 20. století obklopila ze tří
stran zástavba moderních panelových domů. Zemědělská usedlost
má patrně středověký původ. První
písemná zmínka o dvoře pochází
z roku 1635. Po únoru 1948 byli
tehdejší majitelé vystaveni perzeku-

ci ze strany komunistického režimu,
v padesátých letech 20. století byl
objekt využíván JZD Bolevec pro
chov vepřů. Po zániku JZD neměl
statek další uplatnění a postupně
chátral. V roce 2004 město Plzeň
areál statku vykoupilo pro vysokou kulturně historickou hodnotu
od privátních vlastníků a v roce
2007 jej darovalo prostřednictvím
Národního památkového ústavu
České republice.
Pomalý postup oprav byl neustálým terčem kritiky laické i odborné
veřejnosti, která se o situaci aktivně zajímá. Dokončením projektu
v roce 2020 Národní památkový
ústav splní svůj závazek a završí
dlouholeté snahy o záchranu statku. Nově zpřístupněná památka
atraktivní formou nabídne široké
veřejnosti, školám a dalším zájemcům naučný program umístěný v autentickém prostředí selské
usedlosti, která má potenciál stát
se významným kulturně-společenským centrem dané lokality
(red)

Jak na půjčky a jak řešit dluhy?
Podle Exekutorské komory ČR
byl k 1. 2. 2019 celkový počet pravomocných exekucí přes 4 a půl milionu. Exekuce se dotýkaly celkem
více než 820 tisíc osob. Průměrný
počet exekucí na osobu byl v roce
2018 cca 5,7 a více než 10 exekucí
naráz mělo přes 133 tisíc lidí.
Příčinou vysokého počtu lidí
v exekuci je především neúměrné
navyšování původních dluhů, ke
kterému docházelo zejména kvůli
vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů. V široké nabídce
úvěrů je velice obtížné se zorientovat
a v případě potíží se splácením již
vzniklého dluhu zase zjistit, kam je
možné se bez obav obrátit.

Shrnuli jsme pro vás jednotlivá
doporučení, která vám situaci mohou usnadnit.
Zvažujete půjčku a nevíte,
na co si dát pozor? Vyhledejte
si Index odpovědného úvěrování,
který srovnává jednotlivé legální
poskytovatele z řad bank i nebankovních společností, které mají
povolení České národní banky.
Poslední Index byl vydaný v červnu 2019 a zaměřil se na srovnání
poskytovatelů mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních
úvěrů. Index vám pomůže s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmínky, za nichž
věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí
celkem 17 kritérií ve třech různých oblastech – kolik lidí za

půjčku zaplatí a co je bude stát
případné zpoždění se splácením,
rozsah a přehlednost poskytovaných informací a praxe věřitelů
před a po poskytnutí půjčky.
Máte problémy se splácením,
řešíte obtížnou finanční situaci?
Neváhejte se obrátit na odborníky
ve svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete ověřené
dluhové poradny, které nabízejí
kvalitní bezplatné služby. A pokud se do nejbližší poradny nemůžete dostat osobně, existuje Help
linka, na kterou se může obrátit
každý, kdo potřebuje poradit s dluhy, a to od pondělí do čtvrtka od
9 do 16 hodin na telefonním čísle
774 392 950. Na lince je k dispozici dluhový poradce.

Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena protiprávně na
základě netransparentní rozhodčí
smlouvy. Na www.dolozkomat.cz
najdete aplikaci Doložkomat, která
u nezákonných exekucí, kde nebyl
rozhodce vybrán transparentně,
vygeneruje návrh na zastavení
exekuce. K využití aplikace je
potřeba připravit si několik informací – jméno původního věřitele
v úvěrové smlouvě, rok podpisu
smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých
případech ještě jméno rozhodce.
Aplikace je k dispozici zdarma.
Index, mapu i řadu dalších informací najdete na www.jakprezitdluhy.cz.
Člověk v tísni, o.p.s.
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Na dopravním hřišti MO Plzeň 1 se natáčel videoklip
pak lépe orientovat v silničním
provozu.
Hřiště je v provozu od 1. dubna. Provozní doba pro veřejnost
je zajištěna po celý týden, v době
svátků je provozní doba shodná
jako v neděli. Poplatek za aktivního účastníka činí 10,- Kč a do-

Na dopravním hřišti MO Plzeň 1, které se nachází u 1. ZŠ,
se v pondělí odpoledne proháněla
na koloběžce postavička Culinky. Probíhalo zde natáčení nové
písničky autorky Renaty Kočan-

provod je zdarma. V dopoledních
hodinách probíhá výuka pro ma(red)
teřské školky.

Provozní doba hřiště
pro veřejnost
PO – PÁ
SO – NE

15.00–18.00 hod.
13.00–18.00 hod.

drlové a Ivany Vlkové z 91. MŠ
v Plzni v podání Marty a Petra
Soukupových. Písnička Semafor
pomůže dětem s orientací v provozu na silnici. Hravou formou
se děti naučí pravidla a budou se

Človíček s Nováčkem vyrazí na zážitkový výšlap mezi domy
Človíček s Nováčkem ve středu
18. září vyrazí na další zážitkovou výpravu mezi lochotínskými
domy. Začátek akce je naplánován na desátou hodinu dopoledne
a trasa, na jejíž start se můžete
postavit ve Stacionáři Človíček
v Kralovické 35 nebo Domovu
Nováček v Rabštejnské 29, nabídne tradičně několik soutěžních za-

stavení a v cíli nezbytnou sladkou
odměnu pro všechny cestovatele.
Na co se tedy na výšlapu mezi
domy můžete těšit?
Opět nebude chybět jízda se speciálními vozíky, malování obrázků
do plotové galerie nebo skládání
speciálních puzzle třetí pořádající
služby Jdeme dál. Celou akci zahájí v 10 hodin kulturní program

před šapitó v Domově Nováček.
Celý den pak zakončí koncert před
Stacionářem Človíček. Tradičně
bude možné nahlédnout do interiérů obou zařízení a zjistit něco více
o životě dětí a dospělých s různou
formou mentálního postižení.
K tomu, aby opravdu nikdo ve
spletitých sídlištích nezabloudil,
nám již tradičně pomohou děti ze
4. ZŠ, které chodníky po celé trase
vyzdobí křídovými malbami.
Přijďte 18. září na výšlap mezi
domy a pomozte nám překonat velikost loňské plotové galerie, která
čítala více než 500 obrázků. Takovýto výšlap je možné absolvovat
jen jednou v roce, tak využijte ideální konstelace. Těšíme se na vás.
Človíček a Nováček

Soutěž

Plzeňské jedničky

Novinky v MOTÝLu a Vlnce
Prázdniny jsou za námi, ale to
nevadí, čeká nás zase celý školní
rok plný mnoha aktivit.
Právě probíhají zápisy do kroužků pro děti i dospělé a zápisy do
Miniškolky.
Zahrada centra se 5. 10. 2019
v 15.00 promění v Pohádkovou zahradu, na děti budou čekat soutěže, divadlo, výtvarka a buřty. Děti

se tentokrát setkají s Popelkou.
Těšíte se? My ano.
A chystají se i nějaké semináře
pro rodiče.
Tak neváhejte a sledujte naše
webovky www.rcvlnka-plzen.cz
nebo náš facebook@rcvlnka a nic
vám neunikne.
Nebo k nám prostě přijďte.
Hana Breníková, Motýl

Kde se nachází v našem
obvodě tato stavba
a o co se jedná?
Odpovědi posílejte na e-mail
redakce do konce června.
Ze správných odpovědí
vylosujeme 2 výherce,
kteří obdrží knihu
od městského obvodu Plzeň 1.

V předešlém čísle byl na fotografii bunkr na Mikulce.
Výherci byli odměněni.
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Sportmanie

Sportmanie

Sportmanie Plzeň 2019 bavila rodiny s dětmi devět dní

V areálu za OC Plaza Plzeň se
během devíti dnů Sportmanie vystřídala více než stovka plzeňských
sportovních klubů a volnočasových
či zájmových sdružení, které nabízely
návštěvníkům – především dětem –
možnost vyzkoušet pod odborným
vedením trenérů na vlastní kůži náročnost jednotlivých sportů. Město
Plzeň pořádalo Sportmanii počínaje
Olympijským parkem Rio 2016 už
počtvrté. Městský obvod Plzeň 1 patřilo mezi hlavní partnery této akce.
Náměstek primátora Roman Zarzycký spolu se starosty 1. a 3. plzeňského obvodu Helenou Řežábovou
a Davidem Procházkou Sportmanii
Plzeň 2019 slavnostně zahajovali. Při

úvodním ceremoniálu předali společně šek na 30 000 korun, který obdržela Plzeňská zastávka – poradna, z.s.
Od soboty 17. do neděle 25. srpna 2019 zavítalo na Sportmanii Plzeň
2019 do parku za OC Plaza Plzeň podle odhadu pořadatelů na 61 000 návštěvníků. Organizátoři udělili dětem
do 15 let téměř 13 000 bronzových,
stříbrných a zlatých medailí, které
si děti musely vybojovat alespoň
na deseti různých sportovištích. Na
stanovištích se vystřídalo kolem tří
set trenérů a sportovců, kteří využili
Sportmanii Plzeň k popularizaci sportu, získání nových zájemců do svých
klubů a rozšíření členské základny.
„Sportmanie Plzeň jednoznačně spl-

nila svůj účel, během tří dnů jsme při
ní získali na dvacet nových adeptů.
Věřím, že v příštím olympijském roce
nabere akce ještě větší rozměr,“ pochvaloval si například Jan Řehula, šéf
Triatlonové akademie Plzeň. Je důležité do budoucna do akce investovat.
V rámci Dne s městským obvodem
Plzeň 1, který se konal ve středu dne
21. 8., byla uskutečněna i soutěž Kop
na rychlost s rozdáváním originálních
diplomů. Zároveň po celý den probíhala anketa mezi návštěvníky ohledně
konání ohňostroje při rozsvěcování vánočního stromku. „Podle vyjádření organizátorů měl náš den na Sportmánii
rekordní návštěvnost. Těší mne zájem
dětí i rodičů o sportovní vyžití, zdravý

životní styl i o akci samotnou,“ říká
starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová, která si společně s místostarostkou
obvodu Ilonou Jehličkovou užila den
s MO Plzeň 1 mezi dětmi.
Každý den v podvečer se konal
společný výběh zájemců pod hlavičkou Rozběháme Česko. V sobotu
24. srpna se Letního párty běhu zúčastnilo na 720 běžců, kteří v rámci
rodinného běhu plného zábavy přispěli částkou více než 25 000 korun
plzeňské Diakonii Západ. Městský
obvod 1 zařídil registraci do Letního
párty běhu zdarma, kterou obyvatelé
obvodu 1 rádi využili.
„Chtěl bych poděkovat všem členům týmu, který se na uspořádání akce
podílel. Z výrazu dětí na sportovištích
bylo zcela zřejmé, že tato akce na
konci prázdnin je jednoznačně smysluplná,“ zhodnotil vydařenou akci
vedoucí Odboru sportu, Smart Cities
a podpory podnikání MMP Přemysl
Švarc, jehož odbor měl Sportmanii
Plzeň 2019 na starosti.
(red)
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Školy a školky, anketa

Výstava OBLOHA v atriu GFK prodloužena
Do 30. září je prodloužena v atriu
Gymnázia Františka Křižíka výstava
Obloha. Své fotografie hvězdné oblohy, galaxií polárních září, halových
jevů, duh a další zde představí několik amatérských i profesionálních
fotografů. Výstava je doplněna fotografiemi a pracemi studentů GFK ze

stejnojmenné soutěže, která probíhá
v této době. Představeno je cca 80
výtvarných a fotografických děl.
Výstavu připravil Středoškolský klub při Gymnáziích v Plzni
a Gymnázium Františka Křižíka.
Výstava navazuje na 3 proběhlé výstavy – To nejlepší z kreslených vtipů

Pavla Kantorka (2015), komiksová
Plzeňská bublanina (2016) a v roce
2015 výstava fotografií Život bez
bariér s doprovodným programem
zaměřeným na „vozíčkáře“. Tyto
akce podporuje Statutární město
Plzeň a Městský obvod Plzeň 1 –
děkujeme!

Do atria se vchází z centrálního parku u bazénu na Lochotíně,
vstup je zdarma.
Informace o otevírací době
a další viz www.krizik.eu. Srdečně zveme!
Jan Hosnedl
Níže ukázky fotografií z výstavy

Děti běžely charitativní běh
Na charitativní běh KRKAVEC19 přišlo s rodiči bez mála 100 dětí a Adélce tím vydělali
30.000,- Kč. Nad celou akcí převzala záštitu
starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová.
Závod byl dlouhý 1.5 km, na trati na děti
čekaly různé překážky jako přelézací stěny, ručkovací konstrukce, sítě na plazení a podobně.
Celou trať překonalo i 5 handicapovaných dětí,
které přijeli Adélku také podpořit. Věk závodníků byl 4 až 12 let. S nejmenšími běželi rodiče.
Zdravotní stav Adélky vyžaduje péči 24 hodin denně, spoustu vyšetření a časté návštěvy
nemocnice. Proto byl letošní závod KRKAVEC19 právě pro tuto bojovnici. Konkrétně k uhrazení péče ve stacionáři, který stojí
850,- Kč/hod a pojišťovna jej nehradí.
(red)

ANKETA
Tradiční akci městského obvodu Plzeň 1 – Rozsvícení vánočního stromu
v parku U Bazénu – vždy zakončil ohňostroj.

Přejete si uspořádat ohňostroj v letošním roce?
ANO

NE

Prosíme o vyplnění naší ankety (Vaši odpověď zakroužkujte)
a odevzdání anketního lístku do vrátnice úřadu, alej Svobody 60.
O stejné otázce můžete hlasovat i na webových stránkách MO Plzeň 1,
www.umo1.plzen.eu.

Koncerty, turistika
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Oddíl turistiky Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s.,
a Turistika TJ Lokomotiva Plzeň pořádají

v sobotu 21. září 2019

45. ročník turistického pochodu

Železničářská padesátka

Trasy pěší: 10, 15, 20, 35, 50 km. Trasy cyklo: 30, 40, 60 km.
Start: Horažďovice, předměstí, žst., 7.00–10.00 hod. (mapa KČT: č. 68).
Cíl: Horažďovice, restaurace U Hlaváčků. Odměna: pamětní list.
Startovné: 20,- Kč, dítě do 15 let a členové pořádajících spolků zdarma.
Informace: tel.: 737 275 201, tjrozvoj@seznam.cz, www.tjrozvojplzen.ic.cz
Oddíl turistiky Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s., a KČT, odbor Optimist Plzeň
srdečně zvou na 4. ročník turistického pochodu

v sobotu 7. září 2019

Vandr po úterských mlýnech

Trasy: 7, 11, 16, 21 km. Mapa KČT č. 31.
Start: Konst. Lázně, žst. 7.45–10.20 hod. (z Plzně: 6.26, 9.13 hod.).
Průchozí cíl: Nová Ves, restaurace Na Vsi, 11.00–15.30 hod.
Cíl: Konstantinovy Lázně, žst. (vlaky do Plzně: 12.17, 14.17, 16.17 hod.)
Startovné: 20,- Kč, dítě do 15 let a členové pořádajících spolků zdarma.
Odměna: pamětní list a radost z příjemně prožitého dne.
Informace: tel.: 774 563 039, pfjohnys@seznam.cz
a dále při příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ Vás zvou

v sobotu 28. září 2019

na 21. ročník turistického pochodu

Senior pochod

Trasy: 7, 15, 24 km. Mapa KČT č. 28.
Start: Tachov, nádraží, 9.30 hod. (z Plzně hl. n. vlakem EX v 8.05
hod., přestup v Plané u Mar. Lázní na os. vlak v 9.08 hod.)
Cíl: Tachov, restaurace Baileys, 11.00–14.30 hod.
Startovné: 20,- Kč, dítě do 15 let a členové pořádajících spolků zdarma.
Informace: tel.: 721 678 734, 775 932 890, tjrozvoj@seznam.cz,
Více na www.tjrozvojplzen.ic.cz

Víte, že Tremolo (třemošenský laskavý orchestr), který nám v parku U Bazénu pravidelně hraje na koncertech, vyhrál na celorepublikové soutěži
dětských orchestrů téměř při všech účastech kategorii jazzových orchestrů
a 3x vyhrál i absolutní cenu pro nejlepší dětský orchestr v ČR?
Přijďte si je poslechnout, věříme, že budete příjemně překvapeni.
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