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Facebook obvodu: aktuality z první ruky
Transparentnost a lepší informovanost našich občanů přináší od září tohoto roku oficiální facebooková 

stránka obvodu, která má již 660 sledujících. Děkujeme všem, kteří chtějí být v obraze, a proto sledují 
dění v našem obvodu. Aktuality z první ruky najdete na: www.facebook.com/MOPlzen1                   (red)

Mikulášská – vozíčkáři Plzeňska  
je každoroční akce, kde se setká-
vají vozíčkáři a lidé z obvodu. Le-
tošní ročník se konal pod záštitou 
městského obvodu Plzeň 1. Na 
ved lejší fotografii vítá všechny pří-
tomné starostka Helena Řežábová.

Mikulášská vozíčkářů Plzeňska
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Setkávání vedení obvodu s občany probíhají již rok
V restauraci U rytíře Lochoty 

před rokem začala „šňůra“ setká-
vání vedení prvního plzeňského 
obvodu s občany. Ve středu 
20. listopadu se na tomtéž místě 
uskutečnilo první setkání „druhé-
ho kola“. Akce nazvaná Přijďte na 
pivo se během uplynulého roku 
konala v různých částech obvodu 
s tím, aby bylo možné diskuto-
vat právě ty problémy a rados-
ti, které se dané lokality týkají. 
„Sešli jsme se např. s obyvateli 
Bílé Hory, Roudné, Vinic a dal-
ších míst. Některá témata, která 
na setkáních zazněla, se prolínají 
celým obvodem, jiná jsou velmi 
specifická,“ uvedla starostka 
městského obvodu Plzeň 1 Hele-
na Řežábová. 

Setkání se pravidelně kromě sta-
rostky Řežábové účastní i místosta-
rostové Ilona Jehličková, Miroslav 
Brabec a Jiří Uhlík. Pravidelným 
hostem je také náměstek primátora 
města Plzně Michal Vozobule.

Tématy, která jsou zajímavá pro 
obyvatele celého obvodu, jsou na-
příklad stav vody v soustavě Bole-
veckých rybníků a projekty, které 
řeší její doplňování, problémy 
s parkováním, rekonstrukce Stu-
dentské ulice, problematika údržby 
zeleně v obvodu či projekt stavby 
nového kostela.

Specifická témata, která zajíma-
la obyvatele na letošním posled-
ním setkání, byla např. rekon-

strukce plynovodu, zda je v plánu 
rekonstrukce bazénu, výstavba 
záchytného parkoviště na konečné 
tramvaje č. 1 či výskyt bezdomov-
ců v zahrádkářské kolonii.

„Potěšila mě slova chvály. Tý-
kala se vydání publikace Legenda 
Lochotín, na čemž se obvod podí-
lel, a také akce, při které se sá-
zely stromy na Vinicích,“ uzavírá 
starostka.

(red)

Termíny konání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2020

22. 1. 2020
22. 4. 2020
17. 6. 2020
16. 9. 2020
2. 12. 2020

Zastupitelstvo bude 
v příštím roce zasedat  

v těchto termínech.

Jednání zastupitelů městského 
obvodu Plzeň 1 probíhají vždy 

od 17 hodin ve společenském sále 
Mezigeneračního a dobrovolnické-
ho centra TOTEM, z.s., Kaznějov-
ská 51, Plzeň. Oznámení o konání 
zastupitelstva jsou zveřejněna na 
webových stránkách a facebooku 

MO Plzeň 1 s předstihem. 
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Kostel jako zbytečné jablko sváru

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Vážení spoluobčané,

Jmenuji se 
Jan Řehula 
a pocházím 
z  Chebu. 
V sedmi le-
tech jsem se 
s rodiči na-

stěhoval do Plzně, kde jsem 
vystudoval Gymnázium a Zá-
padočeskou univerzitu – uči-
telství AJ-TV. 

Následně jsem se živil spor-

tem jako profesionál a proces-
toval celý svět. Od roku 2004 
jsem působil jako trenér ná-
rodních teamů. V roce 2014 
jsem se vrátil zpět do Plzně 
a pracoval u české triatlonové 
reprezentace. Následně jsem 
vybudoval Triatlonovou aka-
demii Plzeň a pravidelně od 
roku 2016 pořádám závody 
pro mládež či Den dětí u Bo-
leveckého rybníka. Sport je 

můj život a snažím se předat 
své zkušenosti dalším gene-
racím. Miluji prostředí svého 
mládí – sídliště Bolevec. Naše 
rodina tu bydlela jako první 
tehdy v ještě nedodělaných 
panelových domech. Cítím se 
tu doma, znám tu každý strom, 
každé lesní zákoutí. Není mi 
lhostejné prostředí našeho ob-
vodu, svým přístupem a pod-
něty v politické sféře bych rád 

přispěl k pozitivnímu rozvoji 
našeho obvodu, obzvlášť v ob-
lasti pěších, běžeckých a cykli-
stických stezek i zlepšení sta-
vu vody Bolevecké rybníkové 
soustavy. Mým cílem je, aby 
se nám tu žilo v bezpečí a po-
hodové atmosféře.

Hezké Vánoce a aby se Vám 
v novém roce vše dařilo přeje

Jan Řehula 
zastupitel MO Plzeň 1 za  ODS

P o s l e d n í 
dobou v na-
šem obvodu 
rezonuje téma 
výstavby kos-
tela v Komen-
ského ulici. 
Bohužel se 

zde naplno projevuje veliká 
bolest (nejen) plzeňské ko-
munální politiky – obrovská 
netransparentnost územního 
plánování. Nezabývám se nyní 
otázkou, zda by na předmětném 
pozemku za domem Komen-

ského 20 měl stát kostel, par-
kovací dům, hřiště anebo nic. 
Domnívám se ale, že v případě 
projektů v takto hustě zastavěné 
oblasti musí být samozřejmostí 
široká a hlavně včasná debata 
s veřejností, a to jak ze strany 
investora, tak ze strany města 
či městského obvodu. V tom-
to případě se to (předtím než 
Zastupitelstvo města Plzně 
v roce 2017 schválilo souhlas 
s budoucí směnou pozemků) 
nestalo. Situace se tedy nyní 
nutně dostala do fáze souboje 

mezi zúčastněnými stranami, 
kdy někteří mají právem pocit, 
že se jim nedostalo zastání a že 
jejich volení zástupci nerozhod-
li ve veřejném zájmu.

Naše strana dlouhodobě pro-
sazuje transparentní politiku 
a zapojování občanů do rozho-
dování. Budeme usilovat o to, 
aby co nejvíce informací z naše-
ho obvodu bylo jednoduše a po-
hodlně dosažitelných „na jedno 
kliknutí“. V příštím roce bude 
„velké“ zastupitelstvo schva-
lovat změny územního plánu. 

My, Piráti, předtím plánujeme 
zorganizovat besedy s občany, 
kde jim navržené a nejvíce kon-
troverzní změny představíme. 
Můžeme tím společně pomoci 
tomu, aby veřejný zájem ne-
ustupoval různým zájmovým 
skupinám a spekulantům. Váže-
ní spoluobčané, spolehněte se, 
že nadále budeme držet kurz! 
Navzdory tomu, že na našem 
obvodu Pirátská loď brázdí opo-
ziční vody…

Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 
(Piráti), zastupitel MO Plzeň 1

rád bych 
upřímně po-
děkoval za 
Vaši důvěru, 
kterou jste 
mi zvolením 
za zastupitele 

MO Plzeň 1 dali. 
Již pátým rokem se jako člen 

Komise investic, rozvoje a ži-
votního prostředí Rady měst-
ského obvodu Plzeň 1 podílím 
na realizaci vašich návrhů, 
impulsů i připomínek. Mám 

velkou radost ze schválení 
mnoha investičních akcí a hřeje 
mě dobrý pocit, že většina jich 
vzešla z vašich podnětů. Mám 
na mysli provedení takových 
investic jako úpravy vnitroblo-
ků, demontáže betonových prv-
ků a s tím související ozelenění 
sídlištních ploch, ale i obnovu 
kuchyní MŠ a v neposlední 
řadě rozšíření dětských hřišť 
o nové herní prvky. Těší mě 
rovněž úspěšná výstavba no-
vých sportovišť, která sám při 

svých sportovních aktivitách 
navštěvuji, a tak vidím, jak jsou 
veřejností hojně využívána. 
Budu velmi rád za vaše nové 
návrhy a další nápady a sou-
časně se těším na naše společné 
diskuze.

Na území ÚMO 1 žiji většinu 
svého života, proto mohu s jis-
totou říci, že se nejen díky krás-
ným lesům a rybníkům jedná o 
jednu z nejhezčích částí Plzně. 
Mnoho Plzeňanů zde plnohod-
notně tráví svůj volný čas. Již 

teď se těším na budoucí proměny 
okolí Boleveckého rybníku a je-
jich přínos pro obyvatele. Záro-
veň se vždy budu snažit chránit 
tamní přírodu a dbát na její za-
chování pro příští generace.

Na závěr mi dovolte vám 
srdečně popřát krásné prožití 
vánočních svátků v kruhu nej-
bližších. Hodně štěstí, zdraví 
a mnoho úspěchů v celém roce 
2020 všem.

Jiří Novák (ANO)
zastupitel MO Plzeň 1

rok se po-
malu, ale 
jistě chýlí ke 
konci, nad-
chází čas kli-
du a vánoč-
ní pohody. 

Při bilancování uplynulého 
roku si uvědomuji, jak bo-
hatým a jiným pro mne byl. 
Byl to rok plný setkávání se 
s Vámi, řešení Vašich men-

ších či větších problémů. 
Jako starostka dělám maxi-
mum proto, abych dostála 
svým předvolebním slibům. 
Velmi podnětnou a důležitou 
je pro mne diskuze s Vámi 
o možných změnách nejen 
míst kolem nás. Rozšířili 
jsme Klub Jednička o sekci 
pro seniory, která dnes má 
už 600 členů a nabídka je 
skutečně zajímavá. Dokon-

čujeme investiční akce a dal-
ší plánujeme tak, abychom 
zvelebili okolí. 

Ale teď už se pojďme vě-
novat adventu a předvánoč-
nímu času. Těším se, že se 
s mnohými z vás setkám při 
slavnostním rozsvícení vá-
nočního stromu na Vinicích, 
kde si u svařáku a perníčků 
společně zazpíváme koledy 
a užijeme si vánoční atmo-

sféru, stejně tak, jako tomu 
bylo na Lochotíně. 

Dovolte mi, abych Vám 
závěrem popřála šťastné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu svých nejbližších 
a splnění všech vyřčených 
i nevyřčených přání v tomto 
i v novém roce.

Poklidné Vánoce a šťastný 
nový rok Vám přeje 

starostka Helena Řežábová

Rád bych, aby nám tu spolu bylo dobře
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Nový úsek Zručské cesty dokončen. Co konkrétně? 

Na rekonstrukci Studentské 
ulice se společně podílejí společ-
nosti Vodárna Plzeň a.s., Statutární 
město Plzeň zastoupené Odborem 
investic, plzeňská pobočka Ředi-
telství silnic a dálnic ČR a firma 
EUROVIA CS, a.s., jako přední 
zhotovitel stavby. Předmětem re-
alizace je druhá fáze modernizace 
navazujícího silničního tahu první 
třídy 1/20 z Karlových Varů přes 
Plzeň do Českých Budějovic. 

Při započetí rekonstrukce se již 
během prvních odkopávek narazilo 
na tzv. „dědictví z minulosti“, tedy 
problémové části předchozích sta-
vebních konstrukcí, které v době 

Dostavbu Studentské ulice již netrápí plánovaná zimní přestávka

přípravy nového projektu nebyly 
známy a jejichž stav v konečném 
důsledku zapříčinil prodloužení re-
alizace záměru už v samém prvopo-
čátku stavby. Jde především o skry-
té základy bývalých domů, odlišná 
uložení kanalizačních šachet a stav 
kolektorů rozvodů inženýrských 
sítí, jejichž konstrukce zpočátku 
vypadala v mnohem uspokojivější 
kondici, než se projevilo při odkrytí 
zasypané konstrukce. Následná ře-
šení si tak vyžádala specializované 
práce, zejména štolování a unikátní 
kanalizační čedičové vyzdívky, jež 
je schopno provádět v ČR pouze 
omezený počet firem, které měly 

v rozjeté stavební sezoně nabito 
předchozími zakázkami. 

Na podzim letošního roku 2019 
firma EUROVIA CS, a.s. uzavřela 
s hlavním investorem akce ŘSD 
dohodu o zrušení zimní přestávky, 
aby s ohledem na situaci a celko-
vou dobu realizace mohly tyto 
specializované práce probíhat i na-
dále, a to za vhodných povětrnost-
ních podmínek během plánované 
zimní technologické přestávky. 
S ohledem na aktuální postup prací 
tak budou uvolňovány jednotlivé 

jízdní pruhy a křižovatky, které 
budou jako dosud srozumitelně 
označeny a z části tak vždy za-
jistí přístupy k okolním objektům.

Za předpokladu výhledu dobré-
ho počasí během zimy, popř. ab-
sence dalších nepříznivých nálezů 
minulého „dědictví“, dojde pou-
ze k cca dvouměsíčnímu skluzu 
a předpokládaný termín dokončení 
díla je tak v současné době stano-
ven do konce června roku 2020.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Na přelomu října a listopadu byly 
dokončeny stavební úpravy Zručské 
cesty, konkrétně v úseku od ulice 
Nad Feronou po křižovatku s ulicí 
Na Louce. V rámci stavebních úprav 
tohoto úseku byla provedena nová 
dvoupruhová komunikace s povr-
chem z asfaltového betonu, dále 
byly upraveny křižovatky s místními 
komunikacemi K Pecihrádku a Na 
Louce. „Díky nově vybudovaným 
parkovacím místům u mateřské 
školy se zlepší dopravní obslužnost, 
rodiče tak již nebudou muset složitě 
hledat parkovací místa. K výrazné-
mu zvýšení bezpečnosti v místě na-
víc přispěla zvýšená křižovatková 

plocha s osazenými sloupky proti 
možnému najetí vozidel na chod-
ník a práh integrovaný s místem 
pro přecházení,“ vysvětlil přínosy 
provedených stavebních úprav mís-
tostarosta Jiří Uhlík. 

Součástí stavby byla též insta-
lace nových stožárů veřejného 
osvětlení, byly vybudovány nové 
oboustranné chodníky z betonové 
zámkové dlažby a 13 nových par-
kovacích míst.   

Zhotovitelem stavby byla spo-
lečnost EUROVIA CS, a.s., za její 
realizaci zaplatil městský obvod 
celkem 7 186 924 Kč.

Oddělení investic ÚMO Plzeň 1

 1. Interaktivní dětské hřiště.
 2. Kolem lavičky a na střed podi-

um pro různé akce.
 3. Hry na chodník www.hryna-

chodnik.cz/.
 4. Hospoda, občerstvení.
 5. Místo pro odpočinek (fontánka 

a okolo lavičky).
 6. Streetworkoutové hřiště.
 7. Vystavit staré sochy. 
 8. Cvičební náčiní pro seniory.
 9. Přírodní venkovní terasa.
 10. Komunitní prostor – po obvodu 

vyvýšené záhony se zeleninou 
a trvalkami a uprostřed prostor 
k setkávání, posezení ...

Betonové plochy na Vinicích, co s nimi?
Podněty (náměty) – betonové plochy Brněnská

 11. Vrátit zeleň.
 12. Herní prvky pro děti.

Vy určíte, jaká bude proměna 
betonových ploch v Brněnské ul. 

Pro aktuální volební období je 
příznačný dialog vedení obvo-
du s veřejností. Nejinak tomu je 
i v případě revitalizace betonových 
ploch v Brněnské ul. na Vinicích, 
která proběhne dle představ míst-
ních obyvatel.

Obvod vyzval občany, aby před-
ložili své návrhy na oživení zmí-
něných betonových ploch, přičemž 
o návrzích bude následně hlasová-

no ve veřejné anketě. První část an-
kety již proběhla na facebookové 
stránce obvodu, kde padly návrhy 
mimo jiné na posezení s pódiem, 
dětské hřiště či cvičební náčiní pro 
seniory. Nyní je na čtenářích Pl-
zeňské jedničky, aby se vyjádřili.
„Chceme, aby se lidé podíleli na 
podobě svého okolí, což přispívá 
k vyšší kvalitě a trvalé udržitelnos-

ti výsledných proměn,“ vysvětlila 
důvod zapojení veřejnosti do for-
mováníveřejného prostranství sta-
rostka Helena Řežábová. 

Máte jiný nápad, který by oživil 
betonové plochy v Brněnské ul.? 

Pošlete nám ho do redakce na 
email: bachmannova@plzen.eu
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Městský obvod Plzeň 1 uspořá-
dal společně s Útvarem koncepce 
a rozvoje města Plzně a Centrem 
pro komunitní práci veřejné setká-
ní s občany za účelem představení 
návrhu zpracované architektonické 
studie pro stavební úpravy areálu 
bývalého minigolfu v Manětínské 
ulici. Veřejná diskuse se zástupci 
městského obvodu Plzeň 1, zá-
stupci Útvaru koncepce a rozvo-
je města Plzně a zpracovatelem 
studie Ing. arch. Alešem Kuba-
líkem proběhla dne 12. 11. 2019 
od 17.00 hodin v jídelně 4. ZŠ 
v Kralovické ulici. Prezentaci si 
přišlo prohlédnout cca 30 občanů. 

Architektonická studie pro stavební 
úpravy areálu bývalého minigolfu

Cílem tohoto moderovaného 
setkání bylo seznámit obyvatele 
s návrhem architektonické studie, 
do které byly zapracovány podněty 
získané od obyvatel z předchozího 
plánovacího setkání, které proběh-
lo již 18. 6. 2019. Tato studie bude 
podkladem pro zadání dalšího stup-
ně projektové dokumentace, která 
bude potřebná pro získání povolení 
realizace stavby. I v rámci tohoto 
dalšího stupně projektové dokumen-
tace se její zhotovitel pokusí vypořá-
dat s připomínkami a náměty, které 
byly obyvateli při diskuzi vzneseny.

CPKP a oddělení investic 
ÚMO Plzeň 1

Revitalizace vnitrobloku Sokolovská 25–39
Dne 11. listopadu 2019 se setka-

li v sále Střední průmyslové školy 
dopravní občané se zástupci vedení 
městského obvodu Plzeň 1 a zá-
stupci Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně. Tématem setkání byla 
revitalizace vnitrobloku v Sokolov-
ské ulici. Obyvatelé vnitrobloku, 
kterých se sešlo téměř 40, měli 
možnost vyjádřit svá přání, námě-
ty a připomínky k tomu, jak by 
měla úprava okolí jejich bydliště 
vypadat. Nejčastěji se objevovaly 
názory, aby se během revitalizace 
zbytečně nekácelo. Místní by také 
chtěli zachovat současné hřiště, kte-
ré by však podle jejich názoru mělo 
dostat nový povrch. Lidé by také 

Názory široké veřejnosti jsou 
pro vedení prvního městského 
obvodu stěžejní. Jako pomysl-
ná nit se tak aktuálním voleb-
ním obdobím vine komunikace 
s veřejností, jelikož právě ta je 
cestou ke kvalitní správě obvo-
du, a tedy i spokojenosti jeho 
obyvatel. Názory a připomínky 
občanů jsou promítány mimo 
jiné do jednotlivých participativ-
ních projektů. Jakou roli hraje 
participace ve správě obvodu?

V plánování města rozumíme 
participací všechny aktivity, které 
zprostředkovávají účast veřejnosti 
na vytváření podkladů, návrhů a ko-
nečné podoby rozhodnutí určujících 
podobu a charakter území a v něm 
se odehrávajících aktivit. Důležitý 
je právě „lidský“ rozměr participač-
ních procesů, tedy snaha přiblížit 
jinak běžně obtížně srozumitelné 
úřední postupy veřejnosti. Důraz 
je kladen na to, aby se zapojování 
veřejnosti stalo integrální součástí 
jednotlivých procesů plánování. 

Jaké příležitosti participace nabízí?
• Zapojení místních obyvatel 

a využití místních znalostí může 

První obvod naslouchá veřejnosti – využívá participace
projekt nebo plánovací dokumenta-
ci obohatit o nové možnosti řešení, 
které mohou být často lepší, a do-
konce i levnější než ty konvenční.

Laici vystupují jako experti na 
problémy svého okolí. Zapojová-
ní veřejnosti umožňuje kombino-
vat znalost situace občanů s odbor-
nou znalostí zpracovatelů návrhu. 

• Navázání dialogu s veřejností, 
což umožní pochopit odborníkům 
a představitelům samosprávy, jak 
občané hodnotí současný stav, jaké 
mají potřeby a požadavky a dozví 
se i o jejich obavách z budoucího 
vývoje. Zohlednění těchto poznatků 
v návrhu obvykle přispívá k jeho 
vyšší kvalitě a trvalé udržitelnosti.

Aktivní účast občanů přispívá 
k jejich větší sounáležitosti s mís-
tem, ve kterém žijí, a v konečném 
důsledku i k pocitu větší zodpo-
vědnosti za jeho další rozvoj.

Poskytnutí srozumitelných odů-
vodnění činí plánování města 
transparentnějším.

Aktivace komunity může vést 
k oživení komunitního života, k je-
jich dalším aktivitám přispívajícím 
ke zkvalitnění života v místě. (red)

Vinická veřejnost vyřkla na setká-
ní vedení obvodu s veřejností přání 
vlastního vánočního stromu stejně, 
jako je tomu v případě sousední čtvrti 
Lochotín. Participace tak není otáz-
kou výhradně velkých investic, ale 
je naopak aplikována i v dílčích roz-
hodnutích. „Lidé nás žádali o rozsví-
cení vánočního stromu ve své čtvrti, 
aby nemuseli nikam s dětmi chodit 
a mohli si užít slavnost se svými 
sousedy,“ vysvětlila důvod starostka 
Helena Řežábová. Vánoční strom tak 
již čeká jen na slavnostní rozsvícení 
10. prosince.     (red)

byli rádi, kdyby proběhla výsadba 
nových stromů a uvítali by i více 
odpadkových košů. Zájem byl také 
o vytvoření relaxačního koutku pro 
seniory nebo o obnovení pískoviště 
pro děti.

Na diskusi s obyvateli navazuje 
také on-line anketa, kterou je mož-
né vyplnit na webu ukr.plzen.eu. 
Zde můžete doplnit své připomínky 
nebo přidat hlas k návrhům, které 
vzešly z listopadového setkání.

Na základě těchto námětů vznik-
ne zadání pro projektanta. Z pod-
kladů by měl následně vzejít návrh 
úpravy vnitrobloku, který bude 
opět projednán s veřejností.

(red)

A jak vypadá participace v praxi?

Viničtí rozsvítí svůj vánoční strom
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Zastupitelé města Plzně schvá-
lili novelu městské vyhlášky, jež 
stanoví poplatek za komunál-
ní odpad vznikající na území 
krajské metropole. Od ledna 
2020 budou platit pro majitele 
nemovitostí nové sazby. Ty sice 
poplatek za svoz odpadu zvýší, 
ale zákazníci budou platit zhruba 

Proč budeme za odpad platit více?

Město nově rozšíří změnou od-
padové vyhlášky oblasti, v nichž 
mají majitelé nemovitosti povin-
nost uklidit svou popelnici do ob-
jektu do 24:00 hodin téhož dne 
od jejího svozu. Toto opatření 
se dotýká i Městského obvodu 
Plzeň 1 a to konktrétně Roudné. 
Zavedení této povinnosti v cent-
rální části nám jasně ukázalo, že 
právě nádoby na ulici, chodnících, 
v komunikacích jsou základem 
černých skládek. Úklidem nádob 
se zvýšila čistota v ulicích i kom-
fort pohybu po chodníku. Naším 
cílem je mít veřejný prostor slou-
žící všem občanům, čistý a uklize-
ný, nikoliv veřejný prostor sloužící 
popelnicím,“ dodal Pavel Šindelář. 

tolik, kolik platily za svoz odpadu 
v letech 2009 až 2014, tedy než 
byl zaveden celoměstský systém 
nakládání s komunálním odpa-
dem. Důvodem nyní schválené 
úpravy je narovnání cenotvor-
by na úroveň roku 2020 oproti 
výdajům na celoměstský systém. 
Odpadů se týkají i další změny. 

„Současné poplatky za komu-
nální odpad platí od září 2015, 
kdy se o svoz odpadu začala starat 
místo soukromých firem městem 
založená společnost Čistá Plzeň. 
Tehdy také zlevnil odvoz odpadu 
na zhruba polovinu. Toto však není 
dále udržitelné, proto se přiblížíme 
k cenám platným v letech 2009 až 
2014. Domácnost o čtyřech lidech, 
jež má obvyklou 120 litrový po-
pelnici, dosud platila za odpad 
zhruba sto korun měsíčně. Nově 
by to mělo být o 120 korun více, 
tedy na jednu osobu o 30 korun 
za měsíc více,“ vysvětlil radní pro 
oblast ekonomickou, bytovou a na-
kládání s majetkem David Šlouf. 

Doplnil, že město ročně vydá 
na svoz a lik vidaci odpadů přes 
200 milionů korun, přičemž z po-
platků vybere zhruba 50 milionů 
korun. Od ledna 2020 by měl vý-
běr činit zhruba 100 milionů, měs-
to a občané by se tak podíleli na 
nákladech shodně zhruba 50 pro-
centy. Po změně vyhlášky bude ve 
srovnání s ostatními statutárními 
městy Plzeň v průměru. Do nákla-
dů města se promítá například to, 
že občané Plzně už nemusí od roku 
2015 platit za sběrné dvory, dále 
je ovlivňuje také rostoucí počet 
kontejnerů na tříděný odpad, vý-
znamnou sumu v nákladech tvoří 
i úklidy černých skládek. 

Popelnice už nebudou na ulicích na Roudné
Nově stanovené povinnosti vlastníkům nemovitostí v lokalitě Roudná.

Vlastníci nemovitostí na Roudné 
budou upozorněni během měsíce 
prosince a opětovně i v lednu na 
skutečnost, že tato povinnost od 
1. 1. 2020 pro ně nastává. Zároveň 
v dopise obdrží i informace, jak 
mohou situaci řešit v případě, že 
nemůžou povinnost vyřešit sami. 
Ze strany Odboru životního pro-
středí Magistrátu města Plzně jim 
bude poskytnuta pomoc nejen po 
telefonu, ale budou pro ně připra-
veny osobní schůzky nebo budou 
za vlastníky nemovitostí docházet 
zaměstnanci OŽP MMP přímo do 
jejich objektů, aby došlo přímo na 
místě k nalezení ideálního řešení pro 
splnění výše uvedené povinnosti.

Poplatek za komunální odpad v Kč 
za měsíc platný od ledna 2020

objem 
nádoby

(v litrech)

frekvence svozu (počet za rok)
26 42 52 104 156

1x za 
14 dní 

kombi-
novaný

1x za tý-
den

2x za 
týden

3x za 
týden

120 134 202 222 466 689*
240 244 334 425 823 1109
660 557 761 968 1819 2609

1100 735 1008 1283 2295 3612

Autorka obou článků: ing. Dagmar Svobodová Kaiferová,
Magistrát města Plzně
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Chtěli bychom Vás informovat 
o prováděných změnách v ulici 
Na Chmelnicích v Plzni. Zejmé-
na řidiči při jízdě svými motoro-
vými vozidly směrem do centra 
zcela jistě zaregistrovali změny 
dotýkající se provozu na zmíněné 
komunikaci, v úseku před křižo-
vatkou s ulicí Nad Zoo. Na tomto 
úseku komunikace došlo k čás-
tečné uzavírce, a to z důvodu 
stavebních prací spočívajících ve 
vybudování zastávky MHD pro 
autobusovou linku č. 41. Vlast-

Nová zastávka MHD Na Chmelnicích
ně se jedná o přemístění zastáv-
ky MHD „Amfiteátr“, která se 
do současné doby nacházela za 
křižovatkou s ulicí Nad Zoo ve 
směru do centra. Úřad městského 
obvodu Plzeň 1 inicioval přemís-
tění zastávky MHD na základě 
požadavků občanů. Přemístěním 
zastávky se zmenší docházková 
vzdálenost a zvýší se tak komfort 
občanů sídliště Vinice, v případě 
jejich využívání MHD. 

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Dne 26. 11. 2019 bylo ukončeno 
provedení náhradní výsadby stro-
mů uložené v rámci stavební akce 

Dalších 41 nových stromů našlo své místo na Lochotíně
rekonstrukce plynovodu v lokali-
tě Lochotína. V ulici Sokolovská, 
v místě od křižovatky s ulicí alej 
Svobody, bylo vysazeno do rabát-
ka mezi chodníkem a komunikací 
11 ks okrasné třešně, v ulici alej 
Svobody č. 29–39 bylo vysazeno 
podél komunikace 13 ks javoru 
babyky a do zelené plochy mezi 
domy byl umístěn 1 ks jasanu 
ztepilého, v lokalitě Majakov-
ského ulice, v zelené ploše mezi 
domy č. 27–29 bylo vysazeno 7 ks 
jasanu ztepilého, 8 ks okrasných 
třešní a 1 ks platanu javorolistého. 
Celkem bylo v rámci této akce vy-
sazeno 41 ks kvalitních alejových 
stromů o obvodech kmenů v 1 m 
nad zemí minimálně 16 cm.

Kateřina Čakarovová, OŽPD

Městský obvod Plzeň 1 se připojil 
k akci „ Sázíme stromy“

V neděli 17. listopadu bylo vy-
sazeno deset javorů babyk na Syl-
vánu na trojúhelníkové ploše (Bo-
žická x Pálavská x Mikulovská) 
v rámci akce „Sázíme stromy“. 
Firma Diebold Nixdorf zafinan-
covala nákup těchto stromů a na 
výsadbě se vlastními silami i po-
dílela. Zaměstnanci firmy vysadili 
pod odborným dohledem javory 

a následnou péči o stromy převzal 
městský obvod Plzeň 1. V příštím 
roce je naplánována na této ploše 
výsadba dalších 12 stromů, která 
doplní podzimní výsadbu o lípu, 
javor klen, habr, dub a třešeň.

OŽPD

V minulém čísle Plzeňské jed-
ničky jsme zmiňovali plánované 
nové výsadby trvalkových záho-
nů.  Koncem listopadu proběhla 
realizace záhonu na Vinicích před 
základní školou. Začátkem prosin-
ce byl upraven vyvýšený záhon 
u fontány v Západní ulici a byl 
dosazen keřový pás u parkoviště 
ve Studentské ulici. 

Další výsadby stromů v počtu 
23 ks budou probíhat začátkem 
prosince, podle vhodných klima-
tických podmínek. Jedná se o vý-
sadbu jednotlivých stromů v ul. 
Rabštejnská, Bolevecká, Sedlec-
ká, Sokolovská a vnitroblok ve 
Strážnické ulici.

OŽPD

Trvalkové záhony
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Vánoční rukodělný jarmark 
patří mezi oblíbené tradiční akce 
pořádané městským obvodem 
Plzeň 1. Letošní ročník se ko-
nal opět v bolevecké Sokolovně 
v neděli 24. listopadu. Na jar-
marku se peklo vánoční cukroví 
a bylo k vidění množství ručně 
vyrobené krásy, kterou zejména 
v tomto předvánočním čase tolik 

Vánoční jarmark rozvoněl Sokolovnu v Bolevci
vyhledáváme. Nespočet andě-
lů, adventních věnců, korálků, 
ozdob a dalších rukodělných 
výtvorů předváděli zapálení 
výrobci. Inspirace na vánoční 
dárky či výzdobu bylo v Soko-
lovně vidět víc než dost, kdo 
chtěl, mohl prohlížet, koupit či 
probrat nové netradiční výrobní 
postupy.                        (red) 

Divadelní představení se odehrálo v úřední obřadní síni

Dětské dopravní hřiště se nachá-
zí v areálu 1. základní školy v Plz-
ni, jeho provoz a výuku zajišťuje 
pro městský obvod Plzeň 1 Stře-
disko volného času Radovánek. 
V této sezóně navštívilo doprav-
ní hřiště celkem 1 323 účastníků 
a k výuce dopravní výchovy jej 
využívají i mateřské školy prv-
ního plzeňského obvodu. Dětské 
dopravní hřiště modeluje silniční 
provoz v obci a jízdu mimo obec 
(světelná křižovatka, přechody pro 
chodce, parkoviště, zastávka auto-
busu, kruhový objezd, čtyřproudá 
ulice apod.) Děti se zde naučí zá-
klady jízdy v běžném provozu, 
chůzi po chodnících, přecházení 

MO Plzeň 1 rozšířil zázemí na dětském dopravním hřišti
ulic a mnoho dalších potřebných 
dovedností souvisejících s bezpeč-
ností silničního provozu. Městský 
obvod Plzeň 1 pravidelně obno-
vuje vybavení dopravního hřiště 
tak, aby vyhovovalo co nejširší-
mu počtu a věkové struktuře dětí. 
V letošním roce byla na dětské 

dopravní hřiště pořízena nestaveb-
ní investice, a sice nový ocelový 
skladový kontejner za účelem roz-
šíření zázemí, které slouží k ulože-
ní veškerého vybavení, především 
jízdních kol, koloběžek, odrážedel 

a ostatního zařízení, pro teoretickou 
část výuky a další potřeby provozo-
vatele. Na jaře 2020 pro vás i vaše 
děti dopravní hřiště opět otevřeme 
a těšíme se na vaši návštěvu.

(red)

Vánoční divadelní představení si 
do nové obřadní síně v budově úřadu 
přišly užít děti z 81. mateřské školy. 
Vedení obvodu pokračuje ve spolu-
práci s Divadlem Josefa Kajetána 
Tyla a po úspěšných generálkách 
představení Broučci a Elisabeth, 

které viděli členové Klubu Jednička, 
byly pozvány také děti z mateřinek. 
V pásmu Rozverné Vánoce se nej-
menším představily děti z Divadelní 
dramatické dílny pod vedením šéfky 
činohry DJKT Apoleny Veldové.  

(red)
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Ani letos nemohli představitelé 
městského obvodu vynechat již tra-
diční milé vánoční setkání s pracov-
níky a dětmi z mateřských škol. Tyto 
návštěvy jsou poděkováním za celo-
roční úsilí a také představují příleži-
tost k radostnému shledání zakonče-
nému sladkou nadílkou. Děti i letos 
zazpívaly vánoční písně a mnohdy 
měly naučené skutečně originální 
představení s vánoční tématikou, 
a tak byly nejen ony, ale i ostatní 
děti ze všech tříd mateřských škol 
obdarovány adventními kalendáři 

a  vánočními kolekcemi. Pro radost 
dětem putovaly do každé třídy kolek-
ce a dva kalendáře doplněné pohád-
kou. Nákupem ručně malovaných ad-
ventních kalendářů „Veselé, láskou 
prosněžené Vánoce 2019“ městský 
obvod prostřednictvím Nadačního 
fondu Dobří lidé Česka stejně jako 
v loňském roce podpořil onkologicky 
nemocné pacienty. 

Nejen do mateřských škol pře-
jeme příjemné prožití vánočních 
svátků se spoustou pohody a klidu.

(red) 

Ředitelky z obvodních mateřských škol poseděly s vedením obvodu

V mateřských školách se připravují na Vánoce

Starostka Helena Řežábová pozvala ředitelky z obvodních mateř-
ských školek na příjemné neformální pobesedování u adventního věnce 
s vedením prvního plzeňského obvodu.                                    (red)

Vyzdobená vánoční tramvaj zajede i na Košutku a do Bolevce

Na žádost vedení prvního plzeňského obvodu vypravily plzeňské dopravní podniky Vánoční tramvaj i na linkách 1 a 4. 
Podrobný jízdní řád Vánoční tramvaje najdete na webových stránkách obvodu.



INFORMACE PRO ČLENY

Divadelní představení pro seniory MO Plzeň 1 
na měsíc leden 2020

Název představení Datum Od Den Divadlo Cena Kč
     /lístek

Elisabeth 3. 1. 19.00 Pá Nová scéna 245,-
muzikál     

Sluha dvou pánů 23. 1.  19.00 Čt Nová scéna 175,-
činohra

Alenka v říši divů 29. 11.  19.00 St Nová scéna 130,-
činohra

Billy Elliot 31. 11.  19.00 Pá Nová scéna 215,-
muzikál

Vstupenky na divadelní představení se prodávají 
v pondělí 16. 12. 2019 

od 8.00 hod. v kanceláři č. 111, 1. patro.

Členové Klubu Jednička měli 
možnost vybrat si ze zajímavé 
nabídky zájezdů na rok 2019. 
V dubnu byl připraven první zá-
jezd Biskupův Týn a Kozinovo 
Chodsko, v květnu na seniory če-
kaly dva zájezdy, a to návštěva 
premonstrátů, knížete a maršála 
a výlet do rozkvetlého parku Prů-
honice a zámek v Tróji. V červnu 
byl připraven zájezd z Ameriky 
do kraje Oty Pavla a Svatá Hora, 
šlechtické zámky a Antonín Dvo-
řák. O letních prázdninách zavíta-
li na Plavbu vltavskými kaskáda-
mi a zámek růží Konopiště. V září 
navštívili senioři zážitkové zahra-
dy v dalekém Rakousku a histo-
rickou Kremži a výlet do První 
republiky. V říjnu se mohli těšit 
na pražský semmering a Prahu ná-
rodní. Jako poslední byl připraven 
zájezd advent v SRN: Tři oříšky 
pro Popelku. 

Velmi oblíbené byly exkur-
ze, senioři zavítali na prohlídku 
Adolfa Loose – Brummelův dům 

Klub Jednička má za sebou v tomto roce pestrý program
v Husově ulici, zjistili, jak se vy-
rábí pivo v Plzeňském Prazdroji, 
ochutnali oblíbený Bohemia Sekt 
ve Starém Plzenci a poznali, jak 
funguje svět kolem nás v plzeňské 
Techmania Science Center. 

Městský obvod Plzeň 1 ve spo-
lupráci s Divadlem J. K. Tyla při-
pravil neveřejnou generální zkouš-
ku opery Broučci, která proběhla 
v říjnu, na představení se přišli 
podívat obě sekce Klubu Jednička 
Rodiče a děti a senioři. V listopadu 
byla připravena neveřejná generál-
ní zkouška muzikálu Elisabeth, 
představení bylo pro členy Klubu 
Jednička zdarma. Jako každý mě-
síc po vyvěšení programu s mís-
tem a časem prodeje mají senioři 
možnost zakoupit lístky do divadla 
za poloviční cenu.

Po dohodě mezi městským 
obvodem Plzeň 1 a zoologic-
kou a botanickou zahradou mají 
všichni členové Klubu Jednička 
možnost dvou kusů vstupenek 
v hodnotě 20 Kč, které si můžou 

vyzvednout na městském úřadě 
Plzeň 1. 

V sekci Rodiče a děti jsou vy-
užívány příspěvky na příměstské 
tábory, kde členové dostanou 
příspěvek v hodnotě 300 Kč na 
každé dítě. 

Městský obvod Plzeň 1 ve spolu-
práci s Divadlem J. K. Tyla pozval 
členy Klubu Jednička v sekci Jed-
nička pro seniory na neveřejnou ge-
nerální zkoušku muzikálu Elisabeth. 

Celosvětově úspěšné dílo pres-
tižních evropských tvůrců před-
stavuje životní osudy proslulé 
císařovny Alžběty, zvané Sisi, 
v nichž se prolínala láska, nená-
vist, radost i smrt. Romantický 
a zároveň tragický příběh nekon-
formní manželky císaře Františka 

Členové Klubu Jednička navštívili generální zkoušku muzikálu Elisabeth
Josefa I. na konzervativním vídeň-
ském dvoře se odehrává na pozadí 
dramatických událostí upadajícího 
rakousko-uherského mocnářství. 

Generální zkouška muzikálu se 
uskutečnila ve čtvrtek 28. října 
2019 od 11 hodin na Nové scéně. 

Představení nového muzikálu 
zhlédlo 250 seniorů zaregistrova-
ných v Klubu Jednička. Divadelní 
představení uvedl místostarosta MO 
Plzeň 1 Miroslav Brabec. 

(red)

Mezi akce, které pořádá měst-
ský obvod Plzeň 1, patří například 
i ,,Veselý plzeňský Pepící“, známé 
nejen plzeňské písničky v podá-
ní harmonikáře Josefa Pospíšila 
a spol. Senioři si mohli poslechnout 
a zazpívat v Sokolovně Bolevec. 
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Senioři z Klubu Jednička na-
vštívili plzeňskou Techmanii, 
kde mohli prozkoumat všechny 
expozice. 

Pro návštěvníky jsou připraveny 
interaktivní exponáty, kde si každý 
jednotlivec může vyzkoušet, jak 

Ve středu 13. 11. 2019 se sál 
Sokolovny Bolevec zaplnil senio-
ry, kteří se přišli pobavit a také si 
zazpívat s harmonikářem Josefem 

Členové Klubu Jednička poznali, jak funguje svět kolem nás 
fungují přírodní jevy, obory lid-
ských činností a spousta dalšího. 

Jednotlivé exponáty nabízí na-
příklad Vodní svět, Vzhůru dolů, 
Chemistři, Pod hladinou, Člověk 
a zvíře, 150 let průmyslu v Plzni, 
Inženýr nebo tolik oblíbená expo-
zice Vesmír.     (red)

Senioři z „Jedničky“ si zazpívali s harmonikou

Pospíšilem a Josefem Dvořákem. 
Duo harmonikářů se představilo 
v programu Plzeňský Pepíci.

Repertoár tvořily staropražské 

Projektem JEDEME DÁL pro-
šlo v průběhu 3,5 let jeho realiza-
ce více než 330 seniorů. Celkem 
proběhlo 18 dvouměsíčních kurzů 
a někteří senioři absolvovali bez 
vynechání téměř všechny. 

Největší přínos projektu je ze-
jména pravidelnost pohybu. Na 
výlety s trekovými holemi chodí 
i lidé, kteří žijí z různých důvodů 
sami. Tím, že přijdou do styku 
s partou lidí, obvykle si najdou 
nějakého společníka, se kterým 
si mají co říct. Senioři tak zkrát-
ka opustí 2x týdně byt a přijdou 
mezi lidi. Městský obvod Plzeň 1 
pokračuje v projektu i v zimních 
měsících.                           (red)

Projekt Jedeme dál je stále živý

písničky Karla Hašlera, Jaromíra 
Vejvody, Karla Vacka a dalších. 

Tento program připravil pro se-
niory městský obvod Plzeň 1. Sta-

rostka obvodu Helena Řežábová 
přišla seniory pozdravit a několik 
písniček si ráda poslechla.

(red)

Prohlídkou Techmanie byl zakončen velmi úspěšný pestrý program 
exkurzí v tomto roce.
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Soutěž Plzeňské jedničky
Kde se nachází v našem 

obvodě tato pamětní deska?
Odpovědi posílejte 

na adresu 
bachmannova@plzen.eu 
do 31. prosince 2019. 

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme 

2 výherce, kteří obdrží knihu 
od městského obvodu Plzeň 1.

V předešlém čísle byla na fotografii pískovcová socha Jaro – Léto – 
Podzim – Zima stojící v sídlišti Košutka. Výherci byli odměněni.

 

L-klub: Program – prosinec 2019 
 

 

Obvodní knihovna Lochotín, Studentská 22 
 

12. 12. l 18:00 Cesta po Gruzii a Arménii 
Cestovatel Petr Vl ek podnikl zajímavou cestu po dvou státech, kde obdivoval 
nejen památky, ale i skalní m sta, hrady, termály, muzea, kláštery a hory. 
Navštívil také nejv tší zoologickou zahradu na sv t  ve m st  Butami v Gruzii. 
Všechny vzpomínky a zážitky p edstaví ve svém audiovizuálním po adu.  
 

17. 12. l 18:00 Rájem rozhlednovým 
Tradi ní váno ní audiovizuální po ad znalc  rozhleden Ji ího Štekla a Zde ka
Benedikta tentokrát ve ejnosti p ináší zejména rozhledny Pardubického a 
Královehradeckého kraje. Sou ástí po adu bude i prodej nového rozhlednového 
kalendá e na rok 2020 a dvou nových knih za zvýhodn nou cenu. 
 

18. 12. l 18:00 Galapágy a Ekvádor – ráj zví at 
Fotograf, noviná  a cestovatel Tomáš Kubeš p edstaví ve svém audiovizuálním
po adu souostroví v Tichém oceánu, které bylo kdysi domovem pirát  a 
velrybá . B hem putování navštívíme i pevninu Ekvádoru, a to hlavní m sto 
Quito, sopku Cotopaxi nebo vyhlášenou lagunu Quilotoa. 

                KČT, odbor Optimist Plzeň 
                             a      
OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s. 

                                    
                     
                        srdečně zvou ve čtvrtek  

 
 
 

 

Knihovna m sta Plzn , p. o., Obvodní knihovna Lochotín & L-klub l Studentská 22, 323 00 Plze  
T: +420 378 038 231 l E: lochotin@plzen.eu l W: www.knihovna.plzen.eu 

více na:  http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 

Trasy:                      8, 10, 12, 20 km          mapa KČT č. 31      
 
DVĚ MÍSTA STARTŮ:   
8 km:                     Plzeň – Nová Hospoda, konečná trolejbusu č. 12,  
                             9:30 – 10:30 hod. 

10, 12 a 20 km:     Plzeň, hl. nádraží, restaurace Kantýna  
                               (případně čekárna), 8:30 – 10:00 hod.  
Je také možnost jít svoji vlastní trasu s cílem viz níže. 
Cíl:       Křimice, Sport – bar Saracena, 11:00 - 15:30 hod. 
Startovné:         20,-- Kč, dítě do 15 let – zdarma 
        zdarma členové pořádajících spolků 
Informace:         737 275 201, kct.optimist@seznam.cz  

26. prosince 2019 
   

                       na 26. ročník turistického pochodu 
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Rozdávání Betlémského světla v 
poustevně v Lochotínském parku 
opět zajistí skauti ze 45. oddílu 
Poutníci ve spolupráci s Majá-
kem Plzně. Přijďte si v pondělí 
23. prosince od 15 do 17 hodin 

Betlémské světlo od poustevníka

V úterý 5. 11. 2019 se uskuteč-
nil v areálu Košuteckého jezírka 
v Plzni Běh O Pohár starostky MO 
Plzeň 1. 

Pod organizačním vedením vy-
chovatelů Dětského diagnostického 
ústavu se akce i přes nepřízeň po-
časí zúčastnilo přes 40 dětí školní-
ho věku z DDÚ a SVP Plzeň, dětí 

Běh O Pohár starostky MO 1
žijících v Plzni a klientů Střediska 
výchovné péče Karlovy Vary. 

V 6 věkových kategoriích 
(chlapci, dívky) se rozdělily me-
daile, poháry i ceny, které byly za-
koupeny za podpory MO Plzeň 1. 

Hodně hezkých sportovních zážit-
ků popřála před startem dětem paní 
starostka Ing. Helena Řežábová. (red)

Každý už jistě někdy slyšel 
o hasičském nebo mysliveckém 
bálu či o farmářském plese a má 
o takovéto akci určitou představu. 
Co si ale představit pod událostí 
s názvem Ples Nošenek z Plzně? 
Především hodně zábavy! 

Již čtvrtý ročník ojedinělého 
rodinného Plesu Nošenek z Plz-
ně, z. s., tentokrát na téma Čtyř 
živlů (země, voda, oheň vzduch), 
se konal v sobotu 9. 11. 2019 ve 
společenském sále Sokolovny 
Bolevec. Ples se uskutečnil pod 
laskavou záštitou starostky Měst-

4. Ples Nošenek z Plzně aneb Čtyři živly

ského obvodu Plzeň 1, paní Ing. 
Heleny Řežábové, a taktéž za fi-
nanční podpory městského obvodu 
Plzeň 1 a Plzeňského kraje.

4. Nosicí ples se těšil v letoš-
ním roce opět hojné účasti. Ples je 
zcela výjimečný hned z několika 
důvodů. Jednalo se o ples nosicí, 
kam je možné přijít i se svými 
dětmi, včetně těch nejmenších, 
a v programu plesu bylo myšleno 
i na ně. Zároveň se ale jedná o ples 
benefiční, kdy výtěžek bude věno-
ván Domovu – plzeňské hospicové 
péči, z. ú.

Ples byl zahájen již v odpo-
ledních hodinách moderátorkou 
Taťánou Krchovovou. Následova-
lo divadelní představení divadélka 
Letadlo s pohádkou Průzkumníci 
v Africe, které pobavilo jak děti, 
tak dospělé. K tanci a poslechu 
hrála kapela W Band a tanec si 
užívali malí i velcí. V průběhu 
plesu vystoupila taneční skupi-
na TanynyMaminy. Tyto úžasné 
ženy – maminky tančí se svými 
dětmi v šátcích či nosítkách na 
těle. Jejich úchvatné vystoupení, 
též na téma čtyř živlů, ohromilo 
přítomné návštěvníky a ve druhé 
části vystoupení je vtáhlo i s jejich 
dětmi do tance. Pro děti i dospě-
lé byly také připraveny kreativní 
dílny, malování na obličej, foto-
koutek, dětský i výtvarný koutek 
a soutěže. 

Očekávaným vyvrcholením 
večera bylo představení a křest 
Kontaktního nosicího kalendáře 
pro rok 2020, který přišla po-
křtít místostarostka MO Plzeň 1, 
Mgr. Ilona Jehličková. Nechyběla 
ovšem ani ředitelka Domova – pl-
zeňské hospicové péče, z. ú., paní 
Jana Evelína Červánková a foto-
graf Martin Ševčík, který celý rok 

spolupracoval s maminkami – no-
šenkami na focení a přípravách to-
hoto kalendáře. 

Nošenky z Plzně, z. s. tímto 
velmi děkují za laskavou přízeň 
všem návštěvníkům plesu a za 
podporu všem našim partnerům, 
kteří nám pomohli uskutečnit ten-
to výjimečný ples! Více informací 
o průběhu plesu a o Kontaktním 
nosicím kalendáři naleznete na 
těchto stránkách: www.face-
book.com/Nosenkyzplzne nebo 
na www.nosenkyzplzne.cz.

Bc. Tereza Šotová Přívětivá

pro světlo Vánoc přímo k pous-
tevníkovi do Lochotínského parku, 
stanice tramvaje č. 4 – Zoologic-
ká zahrada. Nezapomeňte si vzít 
vlastní lucerny či svíčky.

Adéla Šmausová, Maják Plzně

Klienti Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ zahájili advent 
ve čtvrtek 28. listopadu slavnostním rozsvícením stromu na zahradě 
v Kotíkovské ulici. Sváteční chvíle se zúčastnila i starostka prvního 
plzeňského obvodu Helena Řežábová. Na všechny zúčastněné čekala 
ochutnávka vánočního cukroví, návštěvníci si zazpívali koledy a závěrem 
zhlédli pěkný ohňostroj.     (red)

Zahájení adventu ve Čtyřlístku
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XIV. ročník Křesadlo 2019 v Plzeňském kraji

Křesadlo 2019 organizovala 
opět Dobrovolnická Regionál-
ní Agentura DoRA (DoRA je 
nezisková organizace, zabývá se 
náborem, školením a koordinová-
ním dobrovolníků, kteří svou čin-
nost mohou vykonávat v sociální, 
kulturní, zdravotnické či sportovní 
oblasti, ve školách a státní správě. 

Dobrovolnictví se věnuje od roku 
2012 a ve stejném roce získala 
akreditaci MV ČR na vysílání dob-
rovolníků. Spolupracuje s organi-
zacemi v celém Plzeňském kraji, 
kam vysílá své dobrovolníky.) 

Celá akce se konala pod zášti-
tou hejtmana Plzeňského kraje 
pana Josefa Bernarda a starost-

ky Městského obvodu Plzeň 1 
paní Ing. Heleny Řežábové. 

Porota, která byla složena ze 
zástupců Plzeňského krajského 
úřadu, Odboru sociálních služeb 
města Plzně, Úřadu městského 
obvodu Plzeň 1 a pořádajících 
organizací DoRA Plzeň, v  letoš-
ním roce obdržela 40 nominací, 
udělila tři hlavní ceny Křesadlo, 
dvě Zvláštní ceny poroty a jedno 
Zvláštní poděkování za dobro-
volnické aktivity.

Celý proces oceňování dob-
rovolníků Křesadlo 2019 byl 
zakončen slavnostním večerem 
dne 31. října v kreativní zóně 
DEPO2015 v Plzni od 17 hodin 
vyhlášením a předáním cen za 
účasti vrcholných představitelů 
Plzeňského kraje, partnerů, or-
ganizátorů a médií, provázený 
hudebním doprovodem kapely 
The Bowře a vystoupením žáků 
Bolevecké základní školy. 

Cílem udělování ceny KŘESA-

DLO je ocenit dobrovolníky, zvi-
ditelnit dobrovolnictví i nezisko-
vý sektor, vzbudit v lidech zájem 
o dobrovolnou činnost i respekt 
k těm, kteří ji vykonávají.

Návrh na ocenění může v daném 
ročníku poslat kterákoliv fyzická 
nebo právnická osoba – občan, 
obec, organizace. Podstatné je, 
aby navrhovaný dobrovolník pů-
sobil v Plzeňském kraji. Návrh na 
udělení ceny musí obsahovat jmé-
no a adresu navrhovaného, popis 
jeho činnosti, zdůvodnění toho, 
proč by měl být oceněn a také 
jméno a podpis navrhovatele.

Cenu může získat každý, kdo 
dobrovolně působí či působil 
v jakékoliv oblasti činností, kde 
pomáhá lidem či svému okolí. 
Může to být činnost organizovaná 
v některé z organizací nebo čin-
nost nezávislá a neorganizovaná. 
Důležité je, aby byla dlouhodobá 
a prospěšná širšímu okolí, obci, 
veřejnosti, potřebným.    (red)

Městský obvod MO Plzeň 1 pod-
pořil v letošním roce stejně jako 
v letech předchozích velké množství 
klubů, sdružení a spolků v oblas-
ti sportu a volnočasových aktivit. 
Mezi další podporované subjekty 
patří zařízení zaměřená na posky-
tování sociálních služeb a různá 
obdobná sdružení, která pomáhají 
našim seniorům, handicapovaným 
a osobám, kteří pomoc potřebují. 

Podpora veřejně prospěšných aktivit na území MO Plzeň 1
 v roce 2019 prostřednictvím dotací

Městský obvod Plzeň 1 neopome-
nul ani kulturní vyžití svých občanů 
a formou poskytnutí finančních pro-
středků podpořil konání kulturních 
akcí na svém území nebo na úze-
mí města Plzně, kam mohli zavítat 
i občané našeho obvodu.

Ze všech podaných žádostí o po-
skytnutí dotace v roce 2019 bylo 
rozhodnutím Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 zcela nebo částečně vyhověno 

139 žádostem a výše přiznaných 
dotací dosahuje 4 770 500,- Kč, 
což ukazuje, že se Městský obvod 
Plzeň 1 snaží touto formou podpořit 
činnost spolků i jednotlivců v růz-
ných oblastech jejich působení.

Závěrem bychom chtěli in-
formovat, že ve druhé polovině 
prosince by měly být vyhlášeny 
Dotační programy na podporu 
sportovní, tělovýchovné, kulturní 

a zájmové činnosti, na zdravotní 
účely, na aktivity volného času 
a další veřejně prospěšné účely 
pro rok 2020. Veškeré informace 
k vypsaným dotačním programům 
budou dostupné na webových 
stránkách úřadu https://umo1.pl-
zen.eu/urad-a-samosprava/trans-
parentni-urad/dotace/ nebo na 
Finančním odboru ÚMO Plzeň 1.

Ing. Lucie Levová

Pod záštitou městského obvo-
du Plzeň 1 uspořádalo Centrum 
umění a pohybu benefiční koncert 
s názvem „Pod křídly andělů“. 
Celá akce byla věnovaná na pod-
poru Natálky Černé, která po těž-
kém úraze na příměstském táboře 

Koncert „Pod křídly andělů“ vyjádřil podporu Natálce

čelí velkým zdravotním komplika-
cím a je odkázána na nákladnou 
dlouhodobou rehabilitační péči. 
Vedení městského obvodu Plzeň 1 
věnovalo Natálčiným rodičům po-
ukázky na benzín. „Věřím, že náš 
příspěvek pomůže rodině Natálky 

při jízdách do pražského centra, 
a Natálce přeji hodně sil a brzké 
uzdravení,“ říká starostka obvodu 

Helena Řežábová. Koncert rozezpí-
val plzeňské náměstí Republiky ve 
čtvrtek 28. listopadu.            (red) 
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Již po devětadvacáté v řadě 
zakončili dobrovolní hasiči svoji 
sezonu v Plzni soutěží družstev 
v upraveném požárním útoku, 
která již vstoupila do povědomí 
široké veřejnosti pod názvem „Po-
slední káď“. V posledních deseti 
letech je tato oblíbená akce také 
zasvěcená vzpomínce na obětavé-
ho hasiče a vynikajícího komentá-
tora hasičských akcí, Mílu Pytlíka.

Celkem třicet šest družstev ze zá-
padních a středních Čech dorazilo do 
areálu za plzeňskou Plazou, aby zde 
v deštivém počasí mohli jejich čle-
nové předvést svoji zručnost, rych-
lost a přesnost. Účast neodmítla tak 
kvalitní mužská družstva jako např. 
dobrovolní hasiči z SDH Únětice, 
SDH Kostelec, ale ani mnohoná-
sobní vítězové soutěže, borci z SDH 
Mokrouše, a celá řada dalších. V žen-
ské kategorii byly ozdobou obdob-
ně nabité startovní listiny obhájkyně 
loňského prvenství ze SDH Úněšov.

Samotnému zahájení soutěže 
předcházel slavnostní nástup všech 
družstev, kde všechny účastníky 
pozdravili nejen samotní pořada-
telé, ale i zástupci Městského ob-
vodu Plzeň 1, společně s ředitelem 

Poslední káď, podzimní hasičské loučení
HZS Plzeňského kraje – územního 
odboru Plzeň.

Jednokolový systém soutěže 
vygeneroval šest nejlepších týmů 
do finále, kde již o konečném 
pořadí rozhodoval součet dosaže-
ných časů (základní kolo + finále). 
Atraktivní diváckou podívanou tak 
vytvořilo čtyřicet osm, předvede-
nou kvalitou převážně vyrovna-
ných, požárních útoků. 

A kdo tedy ovládl letošní roč-
ník „Poslední kádě“? Žádná velká 
překvapení se nekonala! Ženskou 
kategorii opět ovládly hasičky 
z Úněšova a mezi muži domino-
vali jejich kolegové z Mokroušů.

Předávání cen vítězům se již, 
jako skoro tradičně, ujal Míla 
Pytlík jr., společně se svojí mat-
kou. A aby byla informace úplná, 
tak pořadatelský tým spoluvytvo-

řili členové Hasiči Plzeň – Ko-
šutka z.s., SDH Bolevec a SDH 
Úněšov. Velké poděkování ale 
patří i všem těm, kteří tuto akci 
jakkoliv podpořili a v neposled-
ní řadě také divákům, kteří celé 
akci vytvořili v ne úplně ideál-
ním počasí podpůrnou a vysoce 
motivační kulisu.

Václav Heřman
Hasiči Plzeň–Košutka z.s.

Z pohádky do pohádky putovali mladí hasiči z Bolevce
Rok se s rokem sešel a v sobotu 

19. října 2019 Sbor dobrovolných 
hasičů Bolevec opět uspořádal dět-
skou hasičskou soutěž. Letošní 
ročník se uskutečnil pod záštitou 
starostky MO Plzeň 1 Heleny 
Řežábové. Samotné soutěžící 
pak přišel na start přivítat mís-

tostarosta našeho obvodu pan 
Jiří Uhlík, popřál dětem hodně 
úspěchů při plnění disciplín, 
které na soutěžící čekaly po celé 
trati soutěže.

   Závodilo se ve třech věkových 
kategoriích. Na startu přivítal všech-
ny závodníky samotný Král Jeliman 

z říše lemurů a s jeho pomocníky 
lemurem, tučňákem a hrochem pak 
poslal Mladé hasiče na první sta-
noviště, kde již čekali trpaslíci, aby 
dohlédli na štafetu dvojic. 

Obrovský respekt patří sou-
těžícím dětem, že náročnou trať 
zvládly bez potíží a jejich dospě-

lým vedoucím, kteří se Mladým 
hasičům věnují. Je vidět, že odvádí 
výbornou práci a vychovávají nám 
všem novou generaci hasičů. 

Veliké poděkování patří MO 
Plzeň 1, SDH Bolevec a všem 
sponzorům, bez kterých bychom si 
neužili krásný sobotní večer.   (red)
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Střípky z TOTEMu
Blíží se Vánoce. Díky Vašim ná-

kupům přes internet můžete podpo-
řit TOTEM, který podporuje seniory 
a rodiny s dětmi na Lochotíně.

Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM již od roku 1999 
poskytuje své služby seniorům, dě-
tem i širší veřejnosti v Plzni a regio-
nu. Mezi činnosti centra patří posky-
tování sociálních služeb, dobrovol-
nických aktivit, pořádání kulturních 
i společenských akcí, vzdělávacích 
kurzů a mezigeneračních projektů. 

TOTEM je financován z mnoha 
zdrojů. Nejjednodušší cestou finanč-
ní podpory, která nestojí člověka nic 
navíc, je nakupování na internetu Hotovo, část tras kolem rybníků vyčištěna!

Odpadu „NE!“ řekla desetičlen-
ná skupina čtvrteční procházky 
se záměrem projít se na vzduchu, 
udělat něco pro sebe, ale zároveň 
pomoci naší nejbližší přírodě zba-
vit se nevzhledného odpadu. Jak se 
vám líbí procházet se po krásných 
cestách kolem našich rybníků, když 
tam potkáváte plastové lahve, ne-
dopalky od cigaret a jiné odpadky? 
Nebylo by to lepší bez nich? Trasu 
kolem studánky Petrovky, Šídlov-
ského rybníku a rybníku Kamen-

ného účastníci vyčistili, nasbírané 
odpadky roztřídili a vyhodili do 
určených kontejnerů. Mezitím jsme 
stačili probrat spoustu témat, která 
se týkala třídění odpadů v domácím 
prostředí, využívání obalů a také 
toho, jak co nejméně odpadu pro-
dukovat a přemýšlet o tom už při 
samotném nákupu atd. Po zásluze 
nechyběla ani malá odměna v podo-
bě horkého čaje a domácí bábovky. 
Kam půjdeme příště? Máte nějaké 
tipy? A půjdete s námi?

Na kus řeči s... 

Jeden klik navíc pro TOTEM
přes portál GIVT.CZ.Přes tento 
portál je možné realizovat nákupy 
ve více než tisícovce e-shopů s tím, 
že GIVT.cz pošle TOTEMu přesně 
dané procento z utracené částky.
Infobox: Jak to funguje?
– Zadejte do vyhledávače givt.cz
– Vyberte si e-shop, ze kterého 

chcete nakupovat
– Vyberte TOTEM jako organiza-

ci, kterou chcete podpořit
– NAKUPUJTE A PODPORUJTE! 
– Nestojí vás to ani korunu navíc 

a TOTEM dostane část peněz 
z ceny nákupu. 

– Více informací na www.totem-
plzen.cz nebo givt.cz

Ocenění největšího zážitku z léta
Letos v říj-

nu vyhlásila 
Knihovna Bo-
levec literární 
soutěž pro se-
niory na téma 

Největší zážitek z léta. Do soutě-
že se zapojilo 6 účastníků kurzů 
Trénování paměti a krásně se ro-
zepsali každý o tom svém letním 
zážitku. V úterý 19. 11. 2019 jsme 
mohli všechny autory v TOTEMu 
ocenit, a to za milé přítomnosti 

Mgr. Evy Procházkové, vedoucí 
bolevecké knihovny. Soutěžící 
se o své barvité příběhy podělili 
s ostatními a za odměnu se pak 
mohli těšit z diplomu a z nádherné 
knihy Nebe pod nohama – kraji-
nou boleveckých rybníků, kterou 
do soutěže věnoval Městský ob-
vod Plzeň 1. Celé literární setká-
ní proběhlo v příjemné atmosféře 
a už se těšíme, že se s TOTEMo-
vými klienty budeme moci opět 
zapojit do další soutěže.

Rok 2019 byl i v TOTEMu plný 
krásných akcí a setkání. Do jeho zá-
věru přejeme za celý tým Mezige-
neračního a dobrovolnického centra 

Tentokrát byla hostem místosta-
rostka MO Plzeň 1, Mgr. Ilonou 
Jehličková. Dozvěděli jsme se, jak 
se dostala k politice, co má na sta-
rost, co má v obvodě nejvíce ráda 
i na co je pyšná a kde ji můžeme 
potkat ve volném čase. Během 
besedy paní místostarostka sbíra-
la podněty od občanů, co je pálí, 
kde je „tlačí bota“ a čemu by tedy 
mohla věnovat svou pozornost. 

TOTEM, z.s. všem našim klientům, 
partnerům a široké veřejnosti krásný 
adventní čas, který si užijí se svými 
blízkými, mnoho šťastných okamži-

ků, zdraví, lásku. Na další setkávání 
v roce 2020 se těšíme, kde jinde než 
v TOTEMu. 
články TOTEMu: Mgr. Petra Bláhová

V pondělí 28. října 2019 se konal 
čtvrtý ročník turistického Pochodu 
z obvodu do obvodu spojený s Pl-
zeňskými oslavami vzniku republi-
ky a akcí 28 kilometrů na rozhlednu 
Chlum pod záštitou místostarosty 
městského obvodu Plzeň 1 Mgr.
Miroslava Brabce. Na programu 
byla zkrácená trasa 10 km, pro-
tože původně avizované délky 13 
a 15 km nebylo možné realizovat 
kvůli stále havarijnímu stavu dře-
věné lávky v Zábělé. Trasa vedla 

28 kilometrů na rozhlednu Chlum
z konečné stanice tramvaje č. 1 na 
Bolevci kolem vlakové zastávky, 
zahrádkářskou osou k bolevecké 
rybniční soustavě. Trasa potom po-
kračovala přes Bílou horu a Ptačí 
lávku na Berounce, kolem ejpovic-
kých tunelů. Následoval výstup na 
vrchol kopce Chlum.

Pochod symbolicky spojil obča-
ny obou městských obvodů, vytáhl 
je ke zdravé procházce na čerstvém 
vzduchu. Počet registrovaných 
účastníků turistického pochodu 

s pořadateli byl 130, návštěvníků, 
kteří vystoupili na rozhlednu bylo 
210, ale skutečná návštěva samot-
ného vrcholu byla daleko vyšší.

V cíli dostali účastníci akce ko-
vový odznak, který je již čtvrtým 
v řadě.

Po zhodnocení akce pořadatelem 
lze konstatovat, že akce splnila svůj 
účel a bude zřejmě uspořádána 
i v dalších letech. Poděkování patří 
obvodu MO Plzeň 1 za sponzoro-
vání výroby pamětních odznaků.
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V pátek 15. listopadu uspořá-
dalo Centrum pro dětský sluch 
Tamtam setkání rodin s dětmi se 
sluchovým postižením z Plzeňské-
ho kraje, jehož cílem je propojit 
tyto rodiny a posílit jejich komu-
nikační dovednosti. Tříhodinové 
setkání se uskutečnilo v prostorách 
organizace Motýl v Plzni. 

V první společné části setkání 
si rodiče a děti vyslechli pohád-
ku o Létajícím drakovi, který se 
rozbil. Pohádka byla vyprávěna 
v mluveném jazyce za využití 
prvků českého znakového jazyka 
tak, aby všichni rozuměli – malí 
i velcí, slyšící i neslyšící. Draka 
mohly děti vidět, sáhnout si na něj 
a nakonec si ho i s rodiči společ-
ně vyrobit jako dekoraci na okno, 
zápich do květináče pro podzimní 
výzdobu nebo pro následnou hru. 
Ve druhé části setkání si rodiče 
povídali s psycholožkou PhDr. 
Ivou Jungwirthovou na téma sou-
rozeneckých vztahů a měli prostor 
k vzájemné výměně zkušeností, 
„jak to chodí“ u nich doma. Děti 
zatím ve vedlejší herně muzicíro-
valy a hrály hry, které si pro ně 
připravili pracovníci dvou služeb 
Tamtamu – Rané péče Čechy 

Setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením v Plzni
a Sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi. Na hudební 
nástroje si společně zahráli a za-
zpívali písničky s podzimní téma-
tikou. Pomocí krepového papíru 
obarvili podzimní den a zahráli 
si například dračí honičku. V po-
slední části setkání se opět všichni 
sešli na společný čaj nebo kávu. 

Rodiny zde měly možnost sdílet 
své dojmy ze setkání, navázat či 
prohloubit vzájemné vztahy a tím 
vytvořit prostor pro další nefor-
mální setkávání rodičů a dětí. 

Klára Bendíková, Centrum pro 
dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Fotografie archiv CDS Tamtam

Hospic sv. Lazara 

Musíme tam všichni, otázka je jak.
Téma smrti a umírání bychom 

často rádi uklidili z dohledu. Ale 
řekněme si to narovinu. Kromě 
toho, že srdce každému z nás jed-
nou dotluče, můžeme stát před vý-
zvou doprovázet na poslední cestě 
někoho z našich nejbližších. Kam 
si jít pro radu a pomoc, když se 
nás téma umírání začne dotýkat?

Kam jinam se obrátit než na 
hospice. „Babička měla o hospici 
zkreslené představy jako většina 
lidí, měla pocit, že v nějakém 
hrozném prostředí bude čekat na 

Článek o smyslu a možnostech hospicové péče, specificky v Plzeňském kraji

smrt. Po všem, co prožila v ne-
mocnicích a LDN, čekala, že teď 
bude ještě hůře,“ píše Veronika, 
vnučka jedné pacientky Hospice 
svatého Lazara. „Jaké milé pře-
kvapení na ni čekalo. Hned po 
příjezdu dostala svůj vlastní po-
koj. Konečně měla někde soukro-
mí. Návštěvy byly možné pořád. 
Byli jsme tam za ní často a v po-
sledních týdnech se tak viděli více 
než kdy jindy.“

Vyvrátíme i další dva mýty. 
Jednak v hospicích zdaleka ne-
jsou jen senioři, ale i mladí lidé. 

A především pak pobyt v hospici 
neznamená smutné dožití na lůžku 
v bolestech. Lékaři, sestry, ošetřo-
vatelé, sociální pracovnice a další 
členové týmu se starají o maxi-
mální kvalitu života pacientů po 
všech směrech: „Děkuji, že jste ji 
denně brali do vany, kde ji voda 
nadnášela a neskutečně tak ulevo-
vala jejímu bolavému tělu. Díky za 
hudbu na chodbách a na terase, za 
pozitivní atmosféru všude v celém 
hospici. Díky tomu všemu babička 
hned pookřála a poslední týdny ži-
vota si užila tak, jak to jen v jejím 
stavu šlo.“ 

Jak prožít závěr života bez zbyteč-
ných bolestí, důstojně, se zázemím 
pro neomezenou návštěvu rodiny 
a blízkých? Pro občany Plzeňského 
kraje je k dispoziciuž 21 let Hospic 
svatého Lazara v Plzni. Pro bližší 
představu a další informace sleduj-
te Hospic svatého Lazara na Face-
booku nebo navštivte web www.hsl.
cz. Dozvíte se zde také více o mož-
nostech podpory. Zdravotní systém 
nezajišťuje pokrytí nákladů na péči 
o umírající. Bez finančního přispění 
jednotlivců, firem a obcí by proto 
hospic pomáhat nemohl.

ing. Jiřina Helíšková, ředitelka
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Podzimní zahradní slavnosti 
mají v naší 90. MŠ v Západní ulici 
již 15letou tradici. Scénář býval 
podobný: vždy se vybralo jedno 
podzimní téma, zahrála úvodní 
pohádka s motivací k soutěžím 
pro děti a rodiče a na závěr byla 
pohádka dokončena s tím, že vše 
dobře dopadlo, zahrada byla sym-
bolicky uzamčena, opekly se buřty 
a šlo se domů.

Letos jsme se rozhodli vše vzít 
za jiný konec: několik týdnů jsme 
poctivě sbírali všechny dary, kte-
ré nám podzimní příroda zdarma 
nabízí a z vycházek s dětmi na-
nosili šišky, klacíky, kaštany, ža-

Podzimní zahradní slavnost naruby

ludy, trávy… Rodiče nám v tom 
vydatně pomáhali a navíc dostali 
před slavností za úkol vydlabat si 
doma s dětmi svou dýni.

V den slavnosti se děti a rodiče 
sešli se svými učitelkami před pa-
vilony na terasách a zahradě. A pak 
už tvořivost všech neznala mezí. 
Nejen že si za pomoci hromady 
přírodního materiálu překrásně vy-
zdobili své dýně a každá z nich 
byla naprostým originálem, ale 
vyráběla se spousta jiných deko-
rací: závěsy z přírodnin, sluníčko 
z listů, strom s listovými sovami, 
obrázky maskotů tříd z kaštanů, 
stromy ozdobené barevnými šiš-

kami, housenky z listů a celá řada 
dalších ztvárněných podzimních 
nápadů.

Teplé a slunečné počasí letos 
našemu podzimnímu setkání na-
hrávalo a paní kuchařky se opět 
vyznamenaly výborným perníkem 
s čajem, jímž se všichni účastníci 
naší zahradní tvořivé dílny mohli 
během práce občerstvit.

Dýní bylo tolik, že se téměř 
na parapety oken u teras neveš-
ly a ty největší musely zůstat na 
zemi. Začalo se stmívat a dýně se 
postupně rozsvěcely zapálenými 
svíčkami… Přišel čas, kdy se za-

Každá z našich šesti tříd během 
roku pořádá spoustu odpoledních 
akcí pro děti a jejich rodiče. Ne-
dávno například proběhlo Ha-
lloweenské odpoledne ve třídě 
Broučků. Rodiče s dětmi si uži-
li spoustu zábavy při soutěžích 
v netradičních disciplínách, např. 
se proměnili v mumie ovázané to-
aletním papírem, vyráběly se sví-
cínky, vařil se kouzelný lektvar, 

Ať je léto nebo zima, v 91. školce je nám prima…
zdolával se slalom a nechyběla 
ani promenáda ve strašidelných 
kostýmech.

Velký úspěch měl i cyklovýlet 
na Kolomaznou pec ve třídě Vl-
čat, zakončený posezením u ohně 
s opékáním špekáčků. 

V naší školce klademe důraz na 
prožitkové učení a rozvoj kladné-
ho vztahu ke sportu. Děti mají stá-
le méně příležitostí, kde a kdy se 

mohou vyběhat a protáhnout svaly. 
I to byl jeden z důvodů, proč vznikl 
celoškolní projekt Rok v pohybu, 
který probíhá každý měsíc na hřišti 
nedaleké 34. ZŠ. Záměrem tohoto 
projektu je podpořit u dětí zájem 
o aktivní sportování a vedení k tý-
mové spolupráci. Cílem je zdoko-
nalování přirozených pohybových 
schopností (chůze, běh, skoky, 
házení a překonávání překážek). 
Hlavní odměnou nám je radost 
dětí ze splněných úkolů. Fyzickou 
zdatnost zvyšujeme i dlouhými 
vycházkami do lesa a k Bolevec-
kým rybníkům. Velkým úspěchem 
pro nás bylo umístění na krásném 
třetím místě na Sportovních hrách 
mateřských škol. 

 91. MŠ je všestranně zaměře-
ná školka. Výborné umístění ve 
sportovních soutěžích není naší 
jedinou předností. Výtvarné práce 
našich dětí se umístily na předních 
stupních v mnoha celostátních 
soutěžích. Za zmínku určitě napří-
klad stojí úspěšné umístění v sou-
těži „Školka plná dětí“, 3. místo 
v „PEZ Olympiádě“, 1. a 2. mís-
to v soutěži „Živá zahrada“ nebo 
2. místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži „Kladenská veverka“. 

 Na začátku adventu nesmí 
chybět tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromečku na školní zahra-
dě. Příjemnou vánoční atmosféru 
provoněnou čajem a perníčky si 
zpříjemníme zpíváním koled spolu 
s naším pěveckým sborem Beruš-
ky. Stromek je rok co rok zdoben 
jedlými ozdobami pro zvířátka, 
které vyrábějí děti společně s ro-
diči. Ozdobená, vzrostlá borovice 
potěší nejen naše oči, ale i bříška 
v zimě hladových ptáků, veverek 
a zajíců. Vánoce se blíží a my se 
těšíme na besídky, dílničky a po-
sezení s rodiči. Všem Vám za ce-
lou školku přejeme mnoho zdraví, 
radosti a lásky, hlavně k dětem...

Mgr. Lucie Zrnová Bradová, 
učitelka 91. mateřské školy 

Plzeň, Jesenická 11, příspěvková 
organizace

pálil oheň a děti s rodiči si opekly, 
co si kdo přinesl z domova. Při 
večeři se všichni už jen kochali 
tou nádherou, kterou jsme spo-
lečně z podzimních darů přírody 
vytvořili.

A druhý den ráno, když většina 
dětí za tmy přicházela do školky, 
vítaly nás zase rozsvícené obličeje 
dýní – to bylo radosti! Krásně vy-
zdobená zahrada nás těšila několik 
dní, dokud obličeje dýní nepozna-
menal čas... Ale tak už to na světě 
chodí, že nic netrvá věčně…

Alexandra Tothová, 
učitelka 90. MŠ
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Až do března probíhá cyklus diskuzních večerů zvaných „Kurzy Alfa“ urče-
ných především mládeži. V příjemném prostředí a kolektivu probíhá diskuze 
nad zásadními křesťanskými tématy. Součástí programu je večeře, úvodní 
promluva řečníka k navození tématu a následná diskuze. Vstup je zdarma.
Program
13. 12. Modlitba: Proč a jak se modlit?
10. 1. – Bible: Proč a jak číst Bibli?

Adventní program v kostele na Bolevecké návsi
Advent Evangelické církve metodistické

Už postupně zapalujeme svíčky 
na adventním věnci. Je čas jíma-
vé krásy, radostného a nadějného 
očekávání. Naše srdce se v těchto 
dnech stávají mnohem více vníma-
vými pro vzácnost daru, kterým je 
láska našich blízkých a přátel. Ad-
ventní a vánoční setkání v nás svou 
atmosférou plnou líbezných vůní, 
lahodných chutí, hřejivých slov, 
písní a koled probouzí vzpomín-

ky na dětství, ale možná i touhu 
po domově, ve kterém jsme ještě 
nikdy nebyli. Jsou to chvíle, kdy 
se někde hluboko v nás ozývá vě-
domí, že tu nejsme náhodou. Bu-
deme rádi, pokud k tomu přispěje 
i některé z našich setkání. Osobně 
vám přeji, abyste v tomto zvlášt-
ním čase, jehož středem je příběh 
o Kristově narození, mohli objevit 
úplně novou posilující radost.

Program

Sobota 14. 12.  13.30–18.00 Vánoční dílnička pro děti*

Neděle 15. 12.  14.00 Stromkobraní na Svidné

Úterý 24. 12.  23.00 Půlnoční bohoslužba

Středa 25. 12.  10.00 Bohoslužba Narození Páně

Středa 1. 1.  5.00 Bohoslužba obnovy smlouvy

Neděle 5. 1.  9.30 Bohoslužba Zjevení Páně

Hvězdičkou * je označena akce vyžadující před-
chozí registraci na kvitek.plzen@volny.cz

Pavel Kuchynka, farář

Alfa kurzy pro mládež
24. 1. – Následování: Jak nás Bůh vede?
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?

Filip Vojta & Miriam Vojtová, vedoucí mládeže

Kam s komunálním odpadem? 
Tak na tuto otázku klasika by jed-
nohlasně odpověděli bývalí žáci 
paní učitelky Kaiserové z 31. ZŠ: 
„Do popelnice a pak do Chotíkov-
ské spalovny“. V rámci projektu 
Podpora odborného vzdělávání 
v Plzeňském kraji se zúčastnili 
projektového dne, stejně jako dří-
ve v průběhu tří let trvání projektu 
žáci dalších škol zapojených v tom-
to projektu pod patronací Střední 
průmyslové školy dopravní, Pl-
zeň – 7. ZŠ, ZŠ Město Touškov, 
ZŠ Chotěšov a ZŠ Třemošná.

Exkurzí po Spalovně (ZEVO) 
nás velmi fundovaně provází paní 
Iveta Čížková, která prostřednic-

Kam s ním
tvím videa a názorného modelu 
seznamuje žáky s výhodami spa-
lování komunálního odpadu opro-
ti skládkování. Přednáška je vždy 
doplněna prohlídkou provozu a in-
teraktivními hrami v informačním 
centru. Žáci tak mohou zajímavou 
a velmi přijatelnou formou mj. 
rozhodnout, zda energii vytvo-
řenou spalováním je lépe během 
roku poslat na vytápění bytů na 
Lochotínském sídlišti anebo nechat 
vytvořit energii elektrickou. Běžná 
veřejnost má možnost se s tímto 
zařízením seznámit při nabízených 
prohlídkách o víkendech. Tuto ná-
vštěvu všem vřele doporučuji.
PaedDr. Pančíková, SPŠD, Plzeň

Často trochu sychravé podzim-
ní dny přímo lákají k návštěvám 
kulturních akcí. Jedna taková se 
uskutečnila ve dnech 4.–29. listo-
padu 2019 v Galerii Evropského 
domu Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje. Byla to výstava 
„Čtyři roční období v České re-
publice“, na níž jste mohli zhléd-
nout výtvarné práce mladých žáků 
školní družiny při 17. základní 
škole v Plzni.

Výstava Čtyři roční období v ČR
Slavnostního zahájení se ujala 

paní Ladislava Feďová, vedoucí 
vychovatelka a hlavní organizátor-
ka celého projektu. Vernisáž byla 
zpestřena hudebním vystoupením, 
které se žáky 6. ročníku nacvičil 
Mgr. Viktor Fiedler.

Návštěvníci výstavy byli pře-
kvapeni, jak pěkné práce jsou 
schopny vytvořit děti z prvního 
stupně ZŠ. O jejich šikovnosti 
svědčí také fakt, že pro organizá-

Dětské venkovní kluby
„Chtěly bychom chodit 

i v zimě“, řekly nám Kája a Klárka 
na jednom z listopadových klubů. 
To už jsme měli vyzkoušeno, že 
to jde i v chladnějším počasí – ve 
stanu, s topením, světlem, skládací-
mi židličkami. Když nám bude přát 
počasí, sešli bychom se v prosinci 
11. a 12. 12. a výjimečně ještě o tý-
den později 18. a 19.12. Po prázd-

ninách bychom kluby rozběhli zase 
po 14 dnech od 15. a 16. 1. 2020 
s klasickým programem tématicky 
zaměřeným na nějaký biblický pří-
běh se soutěžemi, písněmi, hrami, 
samozřejmě odměnami i občerstve-
ním. Nejvíc si to asi užijí mladší 
školáci, ale hraví náctiletí také neo-
dejdou s prázdnou. Rodiče, můžete 
přijít také!

Pro ty, kdo o klubu pro děti ješ-
tě neslyšeli; jedná se o 1,5 hodiny 
programu pro děti pod vedením 
týmu dobrovolníků. Vždy jsou 
připravené hry, soutěže, křesťanské 
písně, biblický příběh a samozřej-
mě odměny. Kluby probíhají ve 
středy a čtvrtky od 16 do 17.30 ho-
din a opakují se každých 14 dní za 
vhodného počasí na dvou místech:

– středy na Vinicích (v ulici 
Strážnická, nad Zoo)

– čtvrtky na Lochotíně (Kazně-
jovská, u 34. ZŠ)
Děkujeme pracovníkům ÚMO 

Plzeň 1 kteří vydali souhlas s vyu-
žíváním asfaltových hřiští na obou 
uvedených místech.

Pavel Wittner, 
pracovník s dětmi

torku výstavy nebylo jednoduché 
z velkého množství výtvarných děl 
vybrat ta, která nakonec umístila 
v galerii. Protože jí bylo líto, že by 
vydařené výkresy mohly skončit 
v „šuplíku“, rozhodla se vystavit 
zbývající obrázky ve škole, kde si 
je mohli prohlédnout rodiče našich 
žáků 27. 11. 2019 v rámci akce 
k 30. výročí sametové revoluce 
„Jak jsme žili před rokem 1989“. 

Mgr. Lenka Jelínková



O vánočním ohňostroji rozhodnete Vy!
Přání obyvatel vyřčené ve veřejné anketě, aby se v letošním roce nekonal ohňostroj u příležitosti slavnostního rozsví-
cení vánočního stromu na Lochotíně, jsme vyslyšeli. Nyní, po zkušenosti s ohňovou show, se na Vás opět obracíme. 

Bude-li v příštím roce ohňostroj součástí rozsvícení vánočního stromu, či nikoliv, je jen na vás… 

Přejete si, aby slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Lochotíně a Vinicích, zakončil ohňostroj?

ANO x NE
Anketní lístek prosím odstřihněte a zaneste do vrátnice ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň. 

Rozsvícení vánočního stromu na Lochotíně doprovodila ohňová show
Rozsvícení vánočního stro-

mu v Plzni na Lochotíně letos 
provázela ohňová show neboli 
tichý ohňostroj. Anketa, kte-
rou vedení obvodu uskuteč-
nilo na webových stránkách, 
v obvodním zpravodaji i na 
akci Sportmanie Plzeň, vyšla 
v neprospěch klasického ohňo-
stroje. Proto se vedení obvodu 
rozhodlo vyslyšet přání hlasu-

ANKETA

Na leden 2020 pro Vás připravujeme následující akce

Odpoledne s muzikou 
v  Sokolovně v Bolevci 

29. ledna 2020 od 15 do 17 hodin
Zahraje Plzeňský MLS

Tradiční zabijačkové hody 
na Bolevecké návsi

18. 1. 2020 od 10 hodin

jících občanů a přistoupilo ke 
klidnější variantě slavnostního 
rozsvícení.

Na Vinicích si obyvatelé přá-
li mít také svůj vlastní strom, 
proto zde vedení obvodu při-
pravilo slavnostní rozsvícení 
na 10. prosince včetně vy-
stoupení umělců ze Základní 
umělecké školy v Třemošné.

(red)


