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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
svět, jak jsme ho znali, se změnil a s ním se od základu změnily i naše životy. Změna 

se stala integrální součástí našich životů. Zdá se Vám to jako déjavu? Bohužel je to 
tvrdá realita. Na jaře jsme se jako národ semkli a držela nás víra, že společně doká-
žeme koronavirovou krizi překonat, a také jsme ji překonali. My občané jsme společně 
podrželi naši zemi a vládu, která se právě díky občanské společnosti stala světovým 
premiantem v boji s koronavirem. Bohužel draze koupený čas byl promrhán laxním 

přístupem odpovědných osob i institucí a nástup druhé vlny doslova zaskočil naši vládu zcela nepřipravenou. 
Ač vidím mnoho promarněných dní, díky nimž opět tvrdě dolehlo na naši společnost břímě spojené 

s omezeními, jsem přesvědčena, že znovu nastala doba, kdy se musíme semknout. Dodržujme proto, pro-
sím, nově přijatá opatření, kterými chráníme nejen sebe, ale především své blízké a všechny zranitelné. 
Tuhle krizi opět zvládneme jen společnými silami a až pomine, nastane čas účtování. Tehdy bude prostor 
na vyjádření našeho svobodného názoru. 

Radujte se z maličkostí, protože radost se nedělí na velkou či malou, radost je jen jedna. Přeji Vám 
všem krásný podzim s trochou sluníčka.

                                                                Vaše starostka
Helena Řežábová

Na Den stromů plánovali před-
stavitelé městského obvodu Plzeň 1 
uspořádat akci pro veřejnost se 
sázením stromů, workshopy pro 
lidi a soutěžemi pro děti. Chtěli 
tak navázat na vloni založenou 
tradici, kdy se ve stejný den sešli 
obyvatelé na akci „Oslava dne stro-
mů“ a společně s vedením obvodu 
vysadili několik stromů na předem 
vytipovaná stanoviště.  Vzhledem 
k současným opatřením, kdy pořá-
dání hromadných akcí není možné, 
se uskutečnilo sázení stromů v ko-
morním duchu. Čtyři mladé lípy 
přišli do Komenského ulice v úterý 
20. října zasadit starostka obvodu 
Helena Řežábová s místostarosty 
Miroslavem Brabcem a Jiřím Uh-
líkem a s předsedou finančního vý-
boru Štěpánem Krňoulem. V rám-
ci zdejší revitalizace zeleně bude 
stromů následně vysazeno více 
než třicet a spolu s další výsadbou 
vznikne ve vnitrobloku v Komen-
ského 25–29 nově upravený prostor 
s vyhlídkou na dlouhodobou údrž-
bu. Více o revitalizaci naleznete na 
straně 9 uvnitř tohoto vydání Plzeň-
ské jedničky.                              (red) 

Vysadili jsme budoucnost
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Město Plzeň průběžně obno-
vuje techniku pro své jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů. 
Dobrovolní hasiči v Bolevci 
v sobotu 19. září převzali no-
vou automobilovou stříkačku 
CAS 20 Scania, která nahradila 
starou stříkačku CAS 24 Iveco. 
Díky nové technice si bolevec-
ká jednotka zachová vysokou 
akceschopnost. Nová stříkačka 
je vhodná i pro pohyb v sídlišt-
ní zástavbě. Veřejnou zakázku 
uskutečnil Odbor bezpečnosti, 
prevence kriminality a krizové-
ho řízení Magistrátu města Plz-
ně. Vůz stál téměř sedm milionů 
korun. Klíče od nového vozidla 
slavnostně boleveckým hasičům 
předal první náměstek primátora 
města Plzně Roman Zarzycký.

Automobilová stříkačka 
CAS 20 Scania P 440 B4x4HZ 
je schopna provozu na všech ko-
munikacích a částečně i mimo 
komunikace. Maximální hmot-
nost vozidla je 18 000 kilogramů, 
má automatickou převodovku 
opticruise, konfiguraci náprav 
4x4, výkon 440 HP (324 kW) 
a řadový šestiválcový vznětový 
motor. CAS je vybavena nádrží 
na vodu o objemu 4 000 litrů, 
nádrž na pěnidlo pojme 240 lit-
rů. Dalším vybavením je vysoko-

Hasiči v Bolevci převzali novou automobilovou stříkačku

tlaký hasicí systém, el. naviják, 
přední nárazníková kropicí lišta, 
osvětlovací LED stožár a mnoho 
dalších technických prostředků.

Slavnostního předání nového 
automobilu se v sobotu 19. září 
kromě ostatních hostů zúčastnila 
i starostka MO Plzeň 1 Helena 
Řežábová. 

Zdroj www.plzen.eu

Na základě žádosti uživatelů 
rekreačních objektů a zahradních 
chat v lokalitě Mikulka – jižní 
svah byla nově pojmenovaná 
původní cesta mezi jednotlivými 
pozemky.  Cesta je na soukro-
mých pozemcích ve spoluvlast-

Zastupitelé městského obvodu Plzeň 1 schválili dva nové názvy ulic
nictví více vlastníků a zastupitelé 
vybrali nový název ulice „Nad 
Moštárnou“. 

Druhá z ulic nese název „Ke 
Slonům“, což napovídá, kde 
bychom novou ulici na našem 
obvodu mohli hledat. O pojme-

nování komunikace opět požá-
dali občané vlastnící pozemky, 
rekreační objekty a chaty, které 
sousedí s původní cestou spojují-
cí Lochotínskou ulici a ulici Pod 
Vinicemi.  Zde cesta skutečně 

vyústí naproti hlavnímu vchodu 
do zoologické zahrady. Obyva-
telé zdejších objektů si od toho 
slibují zlepšení orientace pro 
lidi i pro přepravní a doručova-
cí služby.                        (red)

Foto po slavnostním křtu stříkačky 
místním farářem, na spodním snímku 
velitel boleveckých hasičů přebírá 
stříkačku od prvního náměstka pri-
mátora Romana Zarzyckého.
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Pojďme si zase pomáhat

Vážení spoluobčané, 

Moji milí obyvatelé Lochotína!

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, 

abych Vás po 
delší době opět 
co nejsrdečně-
ji pozdravila 
prost řednic-
tvím alespoň 

několika řádek v našem časopise, 
který se za dobu své existence 
stal už pravidelným a nesporně 
užitečným pojítkem mezi Va-

šimi zástupci vzešlými z voleb 
do místní samosprávy a Vámi, 
občany největšího plzeňského 
obvodu.

Shodou okolností píšu tyto 
řádky po krajských volbách, 
a proto bych chtěla poděkovat 
všem občanům, kteří nám – tedy 
Hnutí ANO – odevzdali své hla-
sy. Děkujeme jim za důvěru i za 
podporu, kterou vyjádřili tímto 

aktem. Vážíme si jejich přízně 
a jsme za ni vděčni.

Hnutí ANO v našich krajských 
volbách zvítězilo. Ale vítězství bo-
hužel opět neznamená, že se auto-
maticky ujímáme vedení kraje. Jed-
nání o tom, kdo se stane hejtmanem, 
kolik křesel v radě kraje budou mít 
jednotlivá politická uskupení, to je 
boj, který v době, kdy píši tento pří-
spěvek, není u konce.

Zdravím Vás 
opět z tohoto 
místa a musím 
se přiznat, že 
jsem si přál 
a v duchu také 
hodně věřil, že 

svůj podzimní příspěvek v naší 
Jedničce budu psát v úplně jiné 
atmosféře. Že Vás budu vyzývat, 
abyste se radovali z krásného, 
barevného a hojného podzimu, 
který je o to kouzelnější, že 
očekáváme nejkrásnější svátky 
v roce – Vánoce. Že s Vámi 
budu rozebírat a hodnotit uply-
nulé hojné akce na našem obvodě  
a budu Vás zvát na další. Život 

ale napsal, jak to mnohdy mívá 
ve zvyku, úplně jiný scénář, a my 
se podle toho musíme zachovat.

Po krátkém nadechnutí přes 
léto jsme opět v sevření koro-
naviru a náš život se chtě ne-
chtě musí s tímto omezujícím, 
a mnohdy i stresujícím  faktem 
vyrovnávat. 

Vím, o čem mluvím, protože 
v průběhu krásného a slunného 
začínajícího podzimu jsme  já 
i moje rodina byli touto zákeř-
nou a invazivní nemocí napade-
ni. Jsem velice rád, že jsme tuto 
zkoušku překonali. Ačkoli jsem 
byl prakticky bezpříznakový, 
přesto moji rodinu, mne a mé 

okolí tento fakt velice ovlivnil 
a omezil. 

Ze svých osobních zkušeností 
Vás vyzývám, abyste koronavirus 
nepodceňovali, abyste se podřídili 
mnohdy chaotickým, matoucím 
a protiřečícím se  vládním na-
řízením a abyste s velikým úsi-
lím a pozorností pečovali o své 
zdraví a zdraví svých bližních. 
Dámy a pánové,  zachovejme si, 
i přes mnohdy tragická vystoupe-
ní vedoucích představitelů tohoto 
státu, optimismus, veselou mysl, 
toleranci, nadhled a hlavně  po-
chopení  a lásku ke svým bližním.  
Již na jaře jsme se snažili razit 
heslo: Úsměv nám rouška nevez-

me! Prosím, mysleme na tuto my-
šlenku a chovejme se podle toho! 

Přeji Vám všem hodně zdra-
ví, životního optimismu a lásky, 
hodně úsměvů a málo starostí  
v souvislosti s pomalu končícím 
rokem 2020! Věřím, že to je lep-
ší a účinnější lék na nemocnou 
společnost než všechny vakcíny 
světa! Buďte opatrní, ale zároveň 
si hledejte  věci, ze kterých se 
můžete radovat! Dávejte najevo 
svou lásku bližním a radujte se 
i z drobných věcí s nimi. Věřím v 
NA SHLEDANOU V LEPŠÍCH 
ČASECH!!!

Mgr. Miroslav Brabec,
místostarosta 

Nakonec ale všichni zjistíme, 
že jsou na světě důležitější věci 
než výsledek voleb. A proto Vám 
všem bez rozdílu, od miminek 
až po babičky a dědečky, přeji 
příjemný podzim a vůbec zby-
tek letošního roku. Hlavně však 
Vám a Vašim blízkým přeji pev-
né zdraví v této nelehké době. 
Opatrujte se.

Ing. Ivana Bubeníčková

Když jsem 
šel k volbám  do 
zastupitelstva 
kraje a do Se-
nátu, tak jsem si 
opět silněji uvě-
domil, jak žije-
me v městském 

prostředí plném dalších lidí a jak 
jsme si přitom daleko. Na chodbách 
školy, kde byla moje volební míst-
nost, jsem potkával jiné lidi, kteří 
šli k volbám a nebo již od nich. 
Mám ve zvyku pozdravit člověka, 
kterého potkám v budově a nebo 
v jinak ohraničeném prostoru. A tak 
jsem zdravil i tentokrát. Většinou 
jsem protijdoucí lidi vystrašil, pro-
tože to nečekali a samotné je ani 

žijeme ve 
zvláštní době, 
kdy jsme nuce-
ni respektovat 
opatření vlády. 
V myšlenkách 
bych se vrátil 

několik měsíců zpět, kdy nás 
opatření „uzavřela“ do našich do-

nenapadlo, že by si mohli povšim-
nout někoho, kdo jde proti nim. Ale 
našli se i takoví, kteří s pousmáním 
odpověděli. 

Žijeme ve zvláštní a nezvyklé 
době. Za poslední desítky let jsme 
si zvykli, že život kolem nás má 
nějaká pravidla, je předvídatelný. 
Zvykli jsme si, že nás jako jedni-
ce výrazněji neohrožují neobvyk-
lé situace, že stát není výrazněji 
ohrožován na svém bytí, že máme 
co jíst a můžeme si dopřát více, 
než tomu bylo před 20 lety. Zvykli 
jsme si žít v relativně velké jisto-
tě. A možná i tato jistota nás vede 
k určitému druhu odcizení. Máme 
dojem, že druhé lidi ani příliš ne-
potřebujeme, že si vystačíme sami. 

A možná, že to v danou chvíli je 
i pravda. 

Poslední měsíce žijeme v ne-
zvyklé a hlavně nepředvídatelné 
době. Denně jsme bombardová-
ni rekordy v počtu nakažených, 
nemocných, zemřelých. Nevíme, 
zda se i nás jako jedince tato čísla 
dotknou. Nevíme, zda ekonomický 
dopad současné epidemiologické 
situace bude pro nás katastrofální, 
nebo jen mírný. 

Myslím, že současná doba je 
vhodná pro to, abychom se více 
rozhlédli kolem sebe a zamysleli 
se, zda někdo v našem okolí ne-
potřebuje pomoci. Zda se nedostal 
do situace, kterou sám nemůže 
zvládnout. Možná si můžeme všim-

nout člověka, kterého jsme dosud 
neregistrovali, i když jsme jej čas-
to potkávali. Možná, že když jej 
potkáme a podíváme se mu do očí, 
zjistíme, že nám chce něco říct. Že 
nás třeba potřebuje. A on také může 
snáze dostat odvahu, aby to udělal. 

Pokusme se tedy využít tuto 
dobu nejistoty k tomu, abychom 
prožili pocit sounáležitosti. Už 
jenom dodržováním základních 
hygienických pravidel můžeme 
chránit sebe i ty kolem nás proti 
dalšímu šíření infekce. A pokud 
přidáme ještě něco navíc, napří-
klad pomoc druhému, bude to vel-
ký zážitek pro obě strany.

MUDr. Pavel Boček, 
zastupitel MO Plzeň 1

movů. Nebylo to lehké. Paradox-
ně to většinu lidí nasměrovalo do 
přírody, která je tu od nepaměti 
s námi. Uzavření velkých továren 
i omezení leteckého i silničního 
provozu pomohlo našemu ovzdu-
ší. Příroda se očistila, nikdy ne-
zapomenu na výhledy na vrcholy 
alpských velikánů ze Šumavy. 

Stejně tak i my – lidské bytosti, 
jsme měli možnost vytrhnout se 
ze shonu každodenního rituálu 
a zamyslet se nad hlubší úrovní 
našeho bytí, smyslem života, vý-
znamem rodiny.

Pomáhat bližnímu a respekto-
vat názory druhého jsou nyní o to 
důležitějšími ctnostmi, kterými 

můžeme pozitivně ovlivňovat 
život nás všech v našem obvo-
dě. Přeji Vám nadhled, rodinnou 
pohodu, pevné zdraví a mnoho 
krásných podzimních dní na-
příklad při procházkách kolem 
Boleveckých rybníků.

Držím Vám palce !
Jan Řehula, radní MO1 
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V září 2020 byla dokončena 
stavba s názvem „Levé odbo-
čení z ulice Na Chmelnicích 
do ulice Kotíkovská“, na kte-
rou byl dne 24. 9. 2020 vydán 
kolaudační souhlas s užíváním 
stavby. Jedná se o úpravu ko-
munikace Na Chmelnicích, ze 
které je odpojovacím pruhem 
provedeno odbočení do Kotíkov-
ské ulice. Hlavním cílem stavby 
bylo umožnit občanům snadněj-
ší odbočení z Vinic, konkrétně 
z ulice Na Chmelnicích do ulice 
Kotíkovská. Řidiči nyní nemusí 

Levé odbočení z ulice Na Chmelnicích do ulice Kotíkovská

Od října je celá Studentská ulice konečně průjezdná

Horní část Studentské ulice byla po rok a půl dlouhé rekonstrukci znovu otevřena. Stavbu provázely komplikace, kdy kvůli špatnému stavu kolek-
torů se celková doba opravy protáhla o tři čtvrtě roku. Neplánovaná oprava kolektorů, kterými vede vodovod, horkovod i ostatní sítě, zastavila na 
dlouhou dobu práce na silnici. Od 1. října se kromě dopravy na Studentskou vrátily také všechny autobusy. Dokonce zde vznikla i nová zastávka 
Krašovská, kde zastavují linky 30, 33, 40, N3 a N6.                                                                                                                                              (red)

úsek zdlouhavě objíždět. „Vzhle-
dem ke komplikacím spojeným 
s odbočením ve směru z Vinic 
na Chotíkov jsme se rozhodli pro 
vybudování odbočovacího pruhu 
tak, aby byla zajištěna plynulost 
dopravy,“ uvedla starostka He-
lena Řežábová, která současně 
dodala, že zmíněné odbočení je 
využívané zejména pro směr na 
Karlovy Vary, případně do NC 
Globus či nemocnice Privamed.

Stavbu realizovala společnost 
CETINA a KENAUR s.r.o. za 
smluvní cenu 756 tis. Kč.  (red)

Projekt „Proměna vnitroblo-
ku Krašovská“ byl připravován 
v úzké spolupráci městského 
obvodu Plzeň 1 s jeho občany 
a v roce 2019 byl ve výběrovém 
řízení vybrán i zhotovitel celé 
akce – společnost Stavby Jech 
& Hoffmann s.r.o. Dílo mělo být 
dokončeno a předáno nejpozději 
do 10. října 2020, avšak v průbě-

hu realizace akce začaly vyvstá-
vat důvodné pochybnosti o tom, 
zda je zhotovitel schopen tento 
termín dodržet, na což byl něko-
likrát důrazně upozorňován. Přes 
veškeré výzvy k posílení stavby 
a řádnému plnění svých závaz-
ků zhotovitel nezjednal nápravu 
a termín pro dokončení díla mar-
ně uplynul. 

Celou věc v současné chvíli 
intenzivně řeší právní zástup-
ci městského obvodu Plzeň 1 
s cílem stanovit ideální právní 
postup, který by měl především 
vést k co nejrychlejšímu ukonče-
ní spolupráce s uvedeným zhoto-
vitelem a dále k možnosti výběru 
nového dodavatele stavby tak, 
aby mohla být tato investice řád-

ně dokončena. Vzhledem k na-
prosto nezodpovědnému přístupu 
zhotovitele k plnění sjednaného 
díla je městský obvod Plzeň 1 
připraven vůči němu podniknout 
veškeré adekvátní právní kroky, 
které mu smlouva a právní řád 
nabízí.

Mgr. Pavel Stehlík, tajemník 
ÚMO Plzeň 1

Proměna vnitrobloku Krašovská
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Budoucí vzhled louky za školou na Vinicích projednala veřejnost s odborníky a zástupci samosprávy 
Veřejnosti byl představen projekt Louky na Vinicích

Harmonogram dalšího postupu:
– Do konce roku 2020 bude dopracována architektonická studie.
– 1. pol. 2021 – zpracována projektová dokumentace
– 2. pol. 2021 – získávání povolení stavby
– Do konce 2022 finalizace realizace celého projektu, včetně umístění 

kavárny, výstavby nové cestní sítě a výsadby dřevin.

Veřejné představení architek-
tonické studie proběhlo 21. 9. 
2020 v Lochotínském pavilonku. 
Setkání se zúčastnila starostka 
městského obvodu Plzeň 1 He-
lena Řežábová s místostarostkou 
Ilonou Jehličkovou, zpracovatel 
architektonické studie architekt 
Ondřej Rys, zástupce Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně 
a cca 20 účastníků z řad veřejnos-
ti. V úvodu facilitátorka shrnula 
dosavadní průběh aktivit v pro-
jektu a historii vzniku návrhu. 
Rekapitulovala výstupy a zjištění 

z dotazníkového šetření a pláno-
vacího setkání s veřejností, které 
proběhlo v roce 2018. V další 
části setkání představil zpracova-
tel architektonickou studii a ná-
vrh konkrétních úprav zájmové-
ho území. Po představení studie 
následovala diskuse a připomín-
kování. Většinu vznesených při-
pomínek vypořádal zpracovatel 
studie nebo paní starostka na 
místě. Po diskuzi byli účastníci 
informováni o předpokládaných 
následujících krocích a očekáva-
ném harmonogramu.         (red)
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Vážení motoristé,
žádného z nás nepotěší jaké-

koli omezení plynulosti silniční-
ho provozu, zejména pokud jde 
ouzavírky komunikací. Musíme 
si ale uvědomit, proč k těmto 
uzavírkám dochází. Nic neslou-
ží uživatelům věčně, stárnou in-
ženýrské sítě, které jsou z větší 
části vedené pod komunikacemi. 
Jedná se o horkovod, plynovod, 
kanalizaci, vodovod a elektric-
ké vedení. Neustále se zvyšuje 
zatíženost samotných komunika-
cí, a tudíž dochází k rychlejší-
mu opotřebování jejich povrchu. 
Z těchto důvodů dochází k již 
zmíněným uzavírkám. Nezbývá 
nám všem než se obrnit trpěli-
vostí a strpět tyto nepříjemné 
uzavírky komunikací, které jsou 
vesměs z důvodu oprav, rekon-
strukcí či modernizací uvede-
ných zařízení.

Pro vaši lepší orientaci a pře-
hled v silničním provozu, vás 

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

Nýřanská, 
úplná uzavírka vozovky, v úseku před objekty Nýřanská č. 12–22, 
Nýřanská č. 36–46, dále úplná uzavírka celého parkoviště od objektu 
Nýřanská č. 36 k objektu Kaznějovská č. 38, z důvodu stavebních 
prací spočívajících v obnově kanalizace.
V termínu: od 09. 09. 2020 do 30. 11. 2020 (termíny jsou orientační, 
z důvodu vzniklých komplikací technického charakteru).

Zručská cesta, 
úplná uzavírka v úseku ul. Nad Řekou – ul. 28. Října, z důvodu staveb-
ních úprav komunikace. V termínu: od 14. 09. 2020 do 30. 11. 2020.

Karlovarská I,
částečná uzavírka vozovky (jízdní pruh směrem do centra města), 
v úseku podél skalní stěny u jezírka Košutka, z důvodu provedení 
stabilizace skalní stěny.
V termínu: od 01. 10. 2020 do 31. 05. 2021 (termíny jsou orien-
tační, práce budou prováděny pouze za příznivých povětrnostních 
podmínek).

Žlutická,
úplná uzavírka dvou celoplošných parkovišť mezi Žlutickou a Stu-
dentskou ulicí (pod Remusem), z důvodu realizace celoplošné opravy 
těchto parkovišť. Uzavírky budou provedeny po etapách. 
V termínu: od 12. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Karlovarská II, 
částečná uzavírka křižovatky s ul. alej Svobody a částečná uzavírka 
křižovatky s ul. Karlovarská – Gerská – Sokolovská. V křižovatkách 
dojde k úplnému uzavření přejezdu tramvajových kolejí, z důvodu 
opravy podloží a výměny kolejí. Průjezd křižovatkami ve směru do 
centra a z centra města zůstane zachován.
V termínu: od 24. 10. 2020 do 07. 11. 2020.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1

informujeme o aktuálních uza-
vírkách na území městského 
obvodu Plzeň 1, včetně termí-
nů jejich trvání. Všem přejeme 
šťastnou cestu a pevné nervy!

UZAVÍRKY:
Na Roudné, 
úplná uzavírka vozovky, v prostoru křižovatky s ulicí Jateční, a to 
v obou směrech (do a z centra města), z důvodu stavebních prací 
spočívajících ve výstavbě nové okružní křižovatky.
V termínu: od 06. 04. 2020 do 30. 04. 2021.

Žlutická, Kralovická, Krašovská, Toužimská, Rabštejnská,
částečné uzavírky vybraných částí vozovek na sídlišti Košutka, 
z důvodu stavebních prací spočívajících v rozsáhlé rekonstrukci 
plynovodu a výstavby nových přípojek.
V termínu: od 14. 04. 2020 do 30. 11. 2020.

Janáčkova, Franze Liszta, Bohuslava Martinů, Fibi-
chova, Otakara Březiny, 
úplné uzavírky vybraných částí vozovek v lokalitě Zavadilka, postup-
ně po etapách, z důvodu stavebních prací spočívajících v rozsáhlé 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
V termínu: od 01. 04. 2020 do 30. 11. 2020.

Někde neprojdou ani chodci....
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Město Plzeň musí stabilizovat 
skalní stěnu v parku u Košutec-
kého jezírka. Na začátku září 
2016 došlo na místě bývalého 
pískovcového lomu ke zřícení 
skalního bloku o velikosti při-
bližně dva metry krychlové. 
Vlivem vodní a větrné eroze do-
chází dále ke vzniku prasklin ve 
skalním masivu. Po sesuvu měs-
to odstranilo uvolněné části ka-
menných bloků, následovala po-
drobná prohlídka celého skalního 
masivu a následně město začalo 
s podrobnou dokumentací včetně 
návrhu stabilizace a dlouhodo-
bého zabezpečení skalních stěn. 
Místo, kde došlo k uvolnění ka-
menných bloků, bylo vyhrazeno 
páskami. Se začátkem stavební 
akce, jejímž cílem je zabezpečení 
skalního masivu, muselo město 
počkat po otevření Studentské 
ulice, protože komunikací nad 
jezírkem vedla objízdná trasa 
a denně ji využívaly tisíce aut.

„Oblast Košuteckého jezírka je 
oblíbenou rekreační oblastí, jež 
vznikla v místě bývalého pís-
kovcového lomu, a využívají ji 
občané k trávení svého volného 
času. Je tedy nutné zajistit bez-
pečné prostředí okolo skalního 

Plzeň musí stabilizovat skalní stěnu bývalého lomu v parku Košutka
masivu. Staveniště jsme zhoto-
viteli předali 1. října a termín 
dokončení je stanoven na kvě-
ten příštího roku. Náklady na 
stabilizaci skalní stěny jsou ve 
výši 7,9 milionu korun včetně 
DPH,“ řekl technický náměstek 
primátora Pavel Šindelář.

„Při sanaci skalní stěny bý-
valého lomu v parku Košutka 
odstraníme křovinné a dřevinné 
vegetace v ploše skalních stěn 
a v okolí jejich horních hran. 
Očistíme skalní stěny od volných 
horninových úlomků a zvětralin, 
odbouráme nestabilní bloky a vy-
řešíme nové kotvení. Výplně du-
tin zhotovitel vyplní vyzdívkou 
nebo probarveným stříkaným 
betonem. Část skalních stěn pře-
kryjeme ochrannými ocelovými 
sítěmi, které se skládají ze sítí 
a lanových panelů. Horní hrany 
vybraných skalních stěn ošetříme 
protierozními vegetačními pásy,“ 
vysvětlila provedení sanace skal-
ního masivu technická náměstky-
ně Správy veřejného statku města 
Plzně Andrea Fojtíková.

„Stávající velké erozní rýhy 
zajistíme drátokoši s výplní, 
kterým bude kamenivo tra-
chyt, jenž barevně nevyboču-

je z generelu místních hornin, 
a to minimálně v pohledových 
plochách konstrukce. Dutiny za 
rubem drátokošů budou doplně-
ny vhodným materiálem, který 
bude na povrchu ohumusován 
a zatravněn. Porucha na západ-
ním ohraničení zájmového úze-
mí bude zajištěna jednak proti-
erozním opatřením vegetačních 
pásů a jednak zajištěním krajnice 
silnice mikropilotami s železo-
betonovou převážkou,“ vysvětlil 
Evžen Kaucký z oddělení pří-
pravy staveb Správy veřejného 

statku města Plzně a doplnil, že 
stávající plot nad hranou skalní 
stěny bude před zahájením prací 
demontován a po skončení pra-
cí obnoven. Část sloupků město 
nahradí, ostatní opatří novým 
antikorozním nátěrem.

Sanace skalního masivu u Ko-
šuteckého jezírka si nevyžádá 
větší dopravní omezení. Nad je-
zírkem bude uzavřen jeden jízdní 
pruh, blíže ke skalnímu masivu, 
doprava bude řízena semafory.

Zhotovitelem je společnost 
STRIX Chomutov a. s.      (red)

Jak jsme vás informovali 
v předchozích vydáních Jednič-
ky, v měsíci květnu započaly 
stavební práce na stavbě „Rege-
nerace sídliště Plzeň – Lochotín, 
vnitroblok Sokolovská 106–130, 
I. etapa“. Stavba je spolufinan-
cována ze zdrojů Státního fondu 

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106–130 finišuje 

podpory investic (dříve Státní 
fond rozvoje bydlení) ve výši 
2 091 tis. Kč. 

V současné době probíhají ze-
jména sadové úpravy s tím, že 
stromy budou vysazeny v listo-
padu a v brzké době dojde k in-
stalaci workoutové sestavy včet-

ně provedení finálního povrchu, 
svahové skluzavky a příslušného 
mobiliáře. Veškeré práce probí-
hají dle dohody se zhotovitelem 
a předpoklad dokončení celé 
akce je 30. 11. 2020. 

Podrobnější informace na-

leznete na webových stránkách 
ÚMO Plzeň 1: https://umo1.
plzen.eu/urad-a-samosprava/
projekty-a-vystavba/realizova-
ne-akce/investice-za-rok-2020/
regenerace-vnitrobloku-soko-
lovska-106-130.aspx           (red)
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Vážení spoluobčané,
každý z nás registruje, že na 

území města Plzně dochází prů-
běžně k menším opravám, případ-
ně větším rekonstrukcím tramva-
jových tratí. Tyto rekonstrukce 
jsou vždy spojeny s nepříjemným 
omezím chodců, ale převážně ři-
dičů. Tentokrát se taková oprava 
dotkla i nás, městského obvodu 
Plzeň 1. Vzhledem ke špatnému 
stavu přejezdů tramvajové trati 
v křižovatkách ulic Karlovarská 
– alej Svobody a Karlovarská 
– Sokolovská, kdy opravu již 
nelze odložit, bude realizován 
nový kryt tratě, a je tudíž nutná 
výluka provozu. Aby výluka byla 
co nejkratší, jsou práce na obou 
přejezdech sloučeny do jednoho 
termínu 24. 10. 2020–7. 11. 2020. 

V tomto případě se omezení 
nedotknou chodců, přechody kři-
žovatek zůstanou zachovány. Pro 
řidiče však tyto přejezdy budou 
zcela uzavřeny. Provoz pro mo-
torová vozidla bude zachován po 
Karlovarské ulici z centra města, 
směrem na ul. Gerskou a také 
opačným směrem do centra města.

Výluka na tramvajové lince č. 4
Zároveň, z důvodu již zmiňo-

vané opravy tramvajové trati na 
Karlovarské třídě, proběhne i vý-
luka tramvajové dopravy na lince 
č. 4, která bude nahrazena au-
tobusovou dopravou – viz níže.

Tramvaje linky č. 4 budou 
jezdit v uvedeném období pou-
ze v úseku Univerzita/Bory – 
U Gery (zpět Mozartova – Uni-
verzita/Bory), autobusy linky 
č. 4A zajistí dopravu polookruž-
ně v úseku Košutka – Lékařská 
fakulta – Košutka.

Vzájemný přestup mezi tramva-
jemi linky č. 4 a autobusy náhradní 
dopravy č. 4A bude probíhat v za-
stávkách Lékařská fakulta.

Omezení, o kterých se zmiňu-
jeme, jsou zcela určitě nepříjem-
ná, ale byla naplánována tak, aby 
pro řidiče i ostatní občany, kteří 
využívají tramvajovou linku č. 4, 
byla na co možná nejkratší dobu. 
Rekonstrukce zcela určitě přispě-
je k bezpečnějšímu provozu na 
této frekventované tramvajové 
lince, která zajišťuje dopravu 
pro většinu občanů bydlících na 
Severním předměstí.         (red)

– Košutka (náhradní zastávka 
při kraji komunikace v Ger-
ské ulici)

– Plzeňka (náhradní zastávka na 
úrovni tramvajové zastávky)

– Severka (zastávka l. č. 33 a 40 
směr centrum)

– Sokolovská (zastávka l. č. 33 
a 40 směr centrum)

– U Družby (náhradní zastávka 
za křižovatkou s alejí Svobody 
v jízdním pruhu směr centrum, 
za ukončeným zábradlím)

– Zoologická zahrada (sdruže-
ná zastávka linek 4 a 41 směr 
centrum)

– Lékařská fakulta (zastávka l. 
č. 33 a 40 směr Košutka)

Zastávky autobusu 4A směr Lékařská fakulta
– Lékařská fakulta (zastávka l. 
č. 33 a 40 směr Košutka)

– Úřad Lochotín (zastávka l. 
č. 33 a 40 směr Košutka)

– U Družby (zastávka l. č. 33 
a 40 směr Košutka)

– Sokolovská (zastávka l. č. 33 
a 40 směr Košutka)

– Severka (autobusová zastávka 
ČSAD za křižovatkou s ulicí 
Studentská)

– Plzeňka (provizorní zastávka 
umístěna před křižovatkou 
s ulicí Kralovická)

– Košutka (náhradní zastávka 
umístěna za křižovatkou s ulicí 
U Jam)

Zastávky autobusu 4A směr Košutka 

Již od dubna roku 2015 po-
skytuje Úřad městského obvo-
du Plzeň 1 občanům možnost 
likvidace autovraků zdarma. Za 
posledních 5 let bylo k ekolo-
gické likvidaci předáno 100 vo-

Akce likvidace odstavených vozidel zdarma stále platí!
zidel! Vzhledem ke skutečnosti, 
že se na náš úřad občané stále 
obracejí s problémem likvidace 
svých nepoužívaných vozidel, 
je zřejmé, že zajištění odtahu 
a následné ekologické likvidace 

naším smluvním partnerem je 
pro občany přínosem a pomocí. 
Z tohoto důvodu je Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 1 i nadále 
připraven pokračovat v této akci. 
Pokud nevíte, co dělat se svým 

starým autem, obraťte se na Úřad 
městského obvodu Plzeň 1, alej 
Svobody 60, Odbor životního 
prostředí a dopravy. Úřad vám 
zprostředkuje odvoz a likvidaci 
vašeho vozidla zcela zdarma.

Podmínky pro likvidaci:
Majitel vozidla nemusí mít trvalé bydliště na území našeho měst-

ského obvodu, ale vozidlo zde musí být odstaveno.
Co je nutné udělat?
Vlastník vozidla (ten, který je zapsán v technickém průkazu) se 

dostaví v úřední den na Odbor životního prostředí a dopravy a:
1. předloží velký technický průkaz vozidla
2. předloží občanský průkaz
3. vyplní žádost o ekologickou likvidaci
Následně specializovaná firma vozidlo odveze a předá majiteli 

poznávací značky a protokol o ekologické likvidaci. 
Další informace je možné získat na tel. č.: 378 036 043 nebo 

e-mailem na: brukovama@plzen.eu.                                   (red)
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Revitalizace zeleně ve vnit-
robloku ulice Komenského 25–59 
byla navržena z důvodu plánova-
ného odstranění většího množství 
nevyhovujících stromů a součas-
ně i vzhledem k celkovému neutě-
šenému vzhledu tohoto prostoru. 

Navržená podoba sadových 
úprav si klade za cíl přehledný, 
estetický, upravený a především 
udržovaný prostor. Stromy jsou 

Revitalizace zeleně ve vnitrobloku ul. Komenského 25–59

navrženy v dostatečné vzdále-
nosti od budov, aby nezastiňo-
valy místnosti, keře tvoří ucelené 
plochy či vytváří živé ploty s jas-
nými liniemi, plochy trávníků 
jsou ucelené a souvislé. 

V lokalitě jsou navržena dvě 
stromořadí, jedno bude osazeno 
8 kusy lípy velkolisté a druhé 
jasanem úzkolistým v počtu 10 
kusů. Celkem zde bude vysazeno 

31 kusů stromů a 1422 kusů keřů 
a trvalek. 

Na volné ploše bude instalováno 
dřevěné posezení v počtu 3 kusů 
laviček a občanům bude také k dis-
pozici informační tabule s popisem 
a vyobrazením vysetých rostlin. 

Další zajímavostí bude výsadba 
květnaté louky v prostoru nad ga-
rážemi. Na tuto výsadbu bude po-
užita směs na zakládání střešních 
zahrad s odolnými rostlinami, kdy 

tuto směs tvoří 65 % travin a 35 % 
atraktivních rostlin jako např. chr-
pa, rozchodník, mateřídouška, 
hvozdík, řebříček, jetel apod. 

Součástí revitalizace je zajiš-
tění povýsadbové péče, zejména 
zajištění zálivek a výchovných 
řezů stromů po dobu 3 let. 

Realizace revitalizace vnit-
robloku ulice Komenského 25–59 
již začala a bude probíhat do konce 
letošního roku.                   (red)

Dovolte nám informovat 
vás o zahájení demolice již 
dlouho chátrajícího objektu 
V Lomech 13, známého jako 
BACARDI. Tento objekt byl 
postaven v 60. letech minulého 
století a od roku 2012 je z důvo-
du nevyhovujícího technického 
stavu uzavřen. BACARDI bylo 
víceúčelovým objektem, kdy 
hlavní jednopodlažní část sloužila 
v minulosti např. jako posilovna 
s barem, včetně sociálního záze-
mí. Dvoupodlažní část objektu 

sloužila jako bytové jednotky. 
Objekt je aktuálně v havarijním 
stavu a v hlavní části bývalého fit-
ness sálu je zborcená konstrukce 
zastřešení, která je provizorně po-
depřena. Demoliční práce budou 
dokončeny v měsíci listopadu. 

Záměrem MO Plzeň 1 je zadat 
ještě v letošním roce zpracová-
ní projektové dokumentace na 
výstavbu nového objektu, kte-
rý by opět sloužil pro možnost 
odpočinku a občerstvení všech 
návštěvníků parku, který se roz-

prostírá okolo Košuteckého je-
zírka. Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně již zpracoval návrh 

možného řešení výstavby nového 
objektu, který byl nazván „PA-
LUBA-JEZÍRKO“.           (red)

Bourání Bacardi, plánován nový objekt u Košuteckého jezírka

SADOVÉ ÚPRAVY KOMENSKÉHO ULICE V PLZNI Legenda
Listnatý strom

Listnatý keř

Živý plot tvarovaný

Velké kameny

Plošná výsadba

Suchomilná směs

Štěrkodrť

Trávník

Jehličnan

Stávající porost



Zprávy z obvodu

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 byla za-
hájena Plzeňská senior akademie 
v L – Klubu na Lochotíně. Na 
zahájení přišla přivítat účastní-
ky starostka Helena Řežábová 
a místostarostka Ilona Jehlič-
ková. I přes malou účast kvůli 
pandemii koronaviru pokračova-
ly naplánované přednášky. Bo-
hužel pestrý program přednášek 
přerušilo nařízení vlády a opatře-
ní kvůli koronaviru. Pokračování 
celého projektu bude záviset na 
vládních nařízeních. O pokračo-
vání Plzeňské senior akademie 
bude všechny účastníky informo-
vat organizátor.                  (red) 

INFORMACE PRO ČLENY
Zahájení dalšího ročníku Plzeňské senior akademie 

V září přivítalo seniory město 
BRNO. Prošli si brněnská náměs-
tíčka, navštívili katedrálu sv. Petra 
a Pavla, kostel u sv. Jakuba, Sta-
rou radnici a brněnský orloj. Nej-
víc seniory zaujal časostroj, jehož 
hodinový mechanismus je řízen až 
z Frankfurtu a mohli v něm najít 
i skleněnou kuličku jako suvenýr. 
Celodenní výlet zakončili senioři 
prohlídkou vily Stiassni. 

Jako další přivítaly seniory zá-
padní Čechy. Program výletu byl 
zahájen návštěvou klasicistního 
zámku KYNŽVART. Odpoled-
ne byla pro účastníky připravena 
prohlídka nedávno opraveného 
klasicistního zámku v TACHO-

Senioři z Klubu Jednička procestovali krásy Česka

VĚ. Skupinu přivítal přímo pan 
kastelán Mgr. Pavel Voltr s ko-
legyní. Pan kastelán se skupinou 
pokračoval do Světců, které jsou 
známé druhou největší jízdárnou 
ve střední Evropě. 

Měsíc září zakončil zájezd 
SKVOSTY POŠUMAVÍ. Čle-
nové „Klubu Jednička pro se-
niory“ se vydali na poznávací 
výlet po stopách šlechtického 
rodu Lamberků a šumavských 
světáků. Průvodcem jim byl 
známý fotograf a znalec histo-
rie Pootaví pan Jan Kavale. Na 
úvod se všichni v žihobeckém 
zámku seznámili s příběhem 
kněžny Káči. Dále si prohlédli 

poutní kostel ve Strašíně a Mu-
zeum řemesel v sousedních Ne-
zdicích. Dále se účastníci vydali 
do Nezamyslic, kde je čekala 
zajímavá prohlídka vzácné-
ho gotického kostela a rodové 
hrobky Lamberků. 

Posledním zájezdem tohoto 
roku byl zájezd BEROUN-
SKÝM KRAJEM OTY PAV-
LA. Následovala prohlídka 
zámku v Hořovicích a v obci 
Svatý Jan pod Skalou navštívili 
kostel Narození sv. Jana Křtite-
le. V malebné obci Hudlice na-
vštívili senioři rodnou roubenku 
Josefa Jungmanna. 

Oblíbený zájezd PRAŽSKÝ 
SEMMERING A PRAHA NÁ-
RODNÍ, který se měl uskutečnit 
18. 10. 2020, byl zrušen kvůli 
pandemii koronaviru.        (red)



Změna programu vyhrazena. S programem jsme nuceni se přizpůsobit vývoji pandemie Covid-19 a nařízením vlády. Přihlášené účastníky budeme informovat.



Přes veškerou osvětu se v sou-
časné konzumní společnosti ob-
jevují negativní postoje ve vzta-
hu ke stárnutí a starým lidem. 
To se pak odráží na sebevědomí 
a sebeúctě seniorů.

Jedním ze závažných spole-
čenských problémů je týrání, 
zneužívání a zanedbávání seni-
orů, páchaných rodinnými pří-
slušníky, v institucionálních za-
řízeních a samotnou společností. 
Křehkost a závislost seniorů na 
pomoci druhých je významným 
rizikovým faktorem.

Světová zdravotnická orga-
nizace upřesňuje, že „týrání je 
samostatný či opakovaný akt 
nebo nedostatek přiměřené ak-
tivity vyskytující se tam, kde je 
ve vztahu očekávána důvěra, což 
způsobuje bezpráví, poškození, 
zranění, bolest či strach starších 
lidí“ a rozlišuje: tělesné, psychic-
ké/emociální, sexuální, finanční 
týrání a zanedbávání péče.

Špatné zacházení s osobami 
v pokročilém věku mají bohu-
žel někdy na svědomí nejbližší 
příbuzní. Důvodem, proč senioři 
mlčí, je fakt, že se za chování 
svých blízkých stydí. Pro týrané-
ho a zanedbávaného starého člo-
věka je velmi těžké přiznat, že mu 
ubližuje jeho syn, dcera, vnuk… 
A snaží se vydržet své strádání 
možná i z obavy ze zvýšení ag-
rese vůči své osobě.

Pracovnice Sociálního odbo-
ru ÚMO Plzeň 1 se opakovaně 
setkávají s podobnými případy, 
mnohdy na základě podnětů 
všímavých spoluobčanů, kteří 
nejsou lhostejní ke svému okolí. 

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DŮSTOJNÉ STÁŘÍ
Nebuďme lhostejní k potřebám těch nejstarších.
Populace v České republice stárne, délka života se prodlužuje a přibývá lidí v důchodovém věku.

V současné době řeší sociální 
odbor nepříznivou situaci senior-
ky, která žije ve společné domác-
nosti se svým dospělým synem. 
Díky různým okolnostem přišla 
o vlastnictví k bytu, který obývá, 
a čtyři roky žila bez připojení ke 
zdroji elektrické energie a plynu 
ve velmi zanedbaném a znečiš-
těném prostředí. Poslední rok již 
zcela upoutaná na lůžko a závis-
lá na péči druhé osoby přijímala 
synovu „péči“ zcela nekriticky 
bez zdravého náhledu na svůj 
skutečný zdravotní stav. 

Jelikož seniorce hrozila dlou-
hodobě závažná újma a syn opa-
kovaně odmítal či nevyužíval 
nabízenou spolupráci a pomoc, 
která by vedla ke zlepšení, podaly 
sociální pracovnice u paní návrh 
na omezení svéprávnosti a jme-
nování veřejného opatrovníka. 
Toto řešení umožnilo zajistit se-
niorce život v domácím prostředí, 
avšak v důstojných podmínkách, 
poskytnout finanční prostředky ze 
systému sociálních dávek a péči 
profesionálních pracovníků pro 
zabezpečení všech základních 
životních potřeb. 

Současná spokojenost staré 
paní, která si neuměla představit, 
že může strávit poslední etapu 
svého života v hezkém a čistém 
prostředí a mít zajištěno vše, co 
potřebuje, je pro sociální pra-
covníky dostatečnou odměnou 
a motivací pro další práci.
Ocitli jste se v nepříznivé so-
ciální situaci a nevíte si rady?
• Kontaktujte nás,  nezávazně 
i v případě, kdy víte o někom, 
komu bychom mohli pomoci.
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Jarní nástup 
koronakr ize 
ukázal, že si 
umíme pomá-
hat. Ne nadar-
mo se říká, že 
společnost je 
tak silná, jak se 

umí postarat o nejslabší články 
svého řetězu. V první řadě prosím 
dodržujme všechna bezpečnost-
ní opatření. Roušky, odstup od 
ostatních, desinfekce. Viru nelze 

Společně to dáme – vzkaz všem občanům jedničky

Kde nás najdete:
Úřad městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, 
Sociální odbor 
Mgr. Anna Bradáčová, kancelář č. 207, tel: 378 036 186, brada-
cova@plzen.eu
Mgr. Petra Reitermanová, kancelář č. 207, tel: 378 036 085, reiter-
manova@plzen.eu
V době epidemiologických opatření nás, prosím, nejdříve kontaktujte 
telefonicky nebo e-mailem. 
Kontakty na organizace, které mohou poskytnout pomoc osobám 
v době krizových opatření: 
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. zajišťuje 
seniorům, matkám samoživitelkám, zdravotně či jinak znevýhodněným 
občanům města Plzně pomoc v rámci projektu Mosty prostřednictvím 
dobrovolníků. Jsou schopni zajistit nákupy, léky, venčení psa, po 
předchozí domluvě i doprovod k lékaři. Funguje stále jejich krizová 
linka 774 784 402, a to každý všední den od 9.00 do 15.00 hod.
Diecézní charita Plzeň – terénní krizová služba na lince 777 167 004 
nonstop poskytuje psychologickou podporu a včasnou intervenci 
v náročných životních situacích. Kontakt na pečovatelskou službu 
Městské charity Plzeň: 377 462 139, 731 619 720.
Domovinka – pečovatelská služba poskytuje pomoc s hygienou, 
donáškou a přípravou jídla, pochůzkami, běžným úklidem, je schop-
na zajistit i jednorázové nákupy – vše za úhradu dle jejich ceníku. 
Kontakty: 603 195 840, 731 142 252.
Městský ústav sociálních služeb, pečovatelská služba tel. 378 037 611.

Alena Krejsová, DiS, Sociální odbor

vyhlásit válku a domluvit si bi-
tvu na třetí hodinu odpoledne. Vir 
můžeme udolat jen dodržováním 
vyjmenovaných bezpečnostních 
opatření. Starší generace je samo-
zřejmě ohroženou skupinou, ale 
není v tom sama. 

Nemáte-li nikoho blízkého 
a potřebujete-li pomoc, pak 
můžete zavolat na Sociální od-
bor ÚMO 1 na telefonní čísla 
378 036 186 nebo 378 036 085, 
kde vám pracovnice poskytnou 

potřebné informace a zprostřed-
kují dostupné sociální služby. 
Další možností pomoci na na-
šem obvodě je pak Mezigene-
rační a dobrovolnické centrum 
TOTEM z. s., které zajišťuje pro 
osoby v nepříznivé situaci pomoc 
v rámci projektu Mosty prostřed-
nictvím dobrovolníků, kterých je 
momentálně kolem šedesáti. Jsou 
schopni zajistit nákupy, léky, ven-
čení psa a po předchozí domluvě 
i doprovod k lékaři. Stále fungu-

je krizová linka 774 784 402, 
a to každý všední den od 9.00 
do 15.00 hodin. Kromě Totemu 
je tu pak ještě Domovinka (tel. 
731 142 252) s možností zajiště-
ní jednorázových nákupů za cenu 
uvedenou v jejich sazebníku, tedy 
120 Kč/hod. 

A zásadní poselství? Prosím 
nebojte se, ale zbytečně neris-
kujte. Společně to dáme.

Mgr. Ilona Jehličková, 
místostarostka MO Plzeň 1

•  Poskytujeme poradenství a pomoc při řešení obtížných životních 
situací. Hledáme způsoby, jak pomoci překonat problémy, na kte-
ré sami nestačíte, a případně zmírnit dopady sociálního vyloučení, 
krizové situace, zdravotního postižení apod.
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Paní Strejcová se dožila ve zdraví 100 let – gratulujeme

Dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ Plzeň v Západní ulici je uzavřeno. 
Důvodem uzavření je doporučení od Krajské hygienické stanice. 
Provoz dopravního hřiště bude obnoven na jaře 2021.

Zavření dopravního hřiště

Soutěž Plzeňské jedničky

V září byla na fotografii ptačí budka na Bolevecké návsi. 
Výherci byli odměněni.

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

bachmannova@plzen.eu do 15. listopadu 2020. 
Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří obdrží knihu 

od městského obvodu Plzeň 1.

Starostka městského obvodu 
Plzeň 1 Helena Řežábová přija-
la na obvodní radnici pana Petra 
Lindmajera, aby mu poblahopřá-
la k sedmdesátým narozeninám. 

Petr Lindmajer
Petr Lindmajer je známý přede-
vším tam, kde je zapotřebí jaké-
koliv pomoci. 

Většina Roudeňáků jej denně 
potkávala, když Plzeň v roce 
2002 postihla povodeň. Mezi 
prvními se přihlásil jako dobro-
volník, aby pomáhal postiženým 
občanům vyklízet domy a maje-
tek poničený velkou vodou. 

Nebyl to zdaleka jeho první 
obětavý počin, o čemž svědčí dě-
kovné dopisy obyvatel Troubek, 
které postihlo obrovské neštěstí 
o pět let dříve. 

Kromě nezištného poskytování 
pomoci je Petr Lindmajer také 
skalním fanouškem plzeňské 
Viktorky. 

Přejeme mu všichni ze srdce 
hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let.                       (red)

K významnému životnímu jubileu přišla 
21. října poblahopřát paní Vlastě Strejcové 
starostka obvodu Helena Řežábová. Uplynulo 
přesně 100 let od chvíle, kdy tato dodnes velmi 
energická a optimistická dáma poprvé spatři-
la světlo světa. Dnešní doba není nakloněna 
velkým oslavám, a tak se gratulace starostky 
odehrála přes sklo vstupních dveří penzionu 
„Terasy“, kde paní Strejcová nyní bydlí. 

Všichni její spolubydlící ji znají jako milou 
kamarádku, která se s velkou oblibou věnuje-
malbě, tvorbě křížovek a hlavolamů pro ostatní 
obyvatele penzionu, a i přes komplikace, které 
současná doba přináší, si zachovává veselou 
mysl.Recept na dlouhověkost nemá, přesto do-
dává, že nikdy nekouřila, nepila černou kávu 
a žila celý život skromně. Rodilá Plzeňačka 
většinu života pracovala na výstavách a prodeji 
v ČFVU Dílo.                                     (red)
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Vážení spoluobčané,
dovolujeme si touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste přišli do volebních místností, abyste svým 

hlasem podpořili své kandidáty do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR. Také si vážíme toho, že 
jste všichni bez problémů dodržovali nařízená hygienicko-protiepidemická opatření a neztěžovali tím práci 
volebním komisím.

Velký dík pak patří všem členům okrskových volebních komisí. Tito lidé přišli a ve ztížených podmínkách, 
s rouškami, desinfekcí a rukavicemi pomohli zvládnout všechny zákonem stanovené úkoly. Bez jejich pomoci 
by nebylo možné volby zabezpečit.

Děkuji a přeji Vám všem v dnešní nejednoduché době hlavně pevné zdraví.

Anna Kocourková, vedoucí Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1

Ve čtvrtek 24. září odpoled-
ne proběhlo ve venkovním atriu 
Gymnázia Františka Křižíka za-
hájení volně přístupné výstavy 
fotografií fotografa, hudebního 
skladatele, kameramana, ces-
tovatele a dobrodruha Eduarda 
Ingriše (1905–1948).

Vernisáž zahájila ředitelka 

Zahájení výstavy fotografií Eduarda Ingriše
gymnázia Šárka Chvalová, vznik 
výstavy a neuvěřitelný „cimrma-
novský“ osud Eduarda Ingriše 
pak představil organizátor vý-
stavy Jan Hosnedl. 

Výstavu zahájily starostka 
a místostarostka městského ob-
vodu Plzeň 1 Helena Řežábová 
a Ilona Jehličková. 

ROZSVÍCENÍ 

1. 12. 2020 od 17:00
PARK U BAZÉNU

8. 12. 2020 od 17:00

O umělecký zážitek se za-
sloužil pěvecký sbor GFK pod 
vedením Štěpánky Liškové a Te-
rezy Stupkové – zazněla i slav-
ná Ingrišova píseň Teskně hučí 
Niagara.

Děkujeme za podporu městu 
Plzeň a městskému obvodu Pl-
zeň 1, za poskytnutí podkladů 

pro výstavu Muzeu jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně a Radovanu 
Koderovi!

Moc děkujeme všem účastní-
kům, v této komplikované době 
to bylo velmi příjemné odpole-
dne! 
 Mgr. Jan Hosnedl, 

zástupce ředitele GFK
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DHC Plzeň ve spolupráci 
s městským obvodem Plzeň 1 
uspořádalo v neděli 13. září již 
2. ročník Podzimního odpadko-
braní.

Skupinka 30 dětí, hráček i ro-
dičů se vydala sbírat odpadky. 
Trasa vedla tentokrát od Střed-
ní průmyslové školy dopravní, 
přes Berlín, parkem poblíž zoo 
až dolů k řece Radbuze. Dále 
pokračovala přes Roudnou. Po 
cestě bylo naplněno více než 20 

Podzimní odpadkobraní
velkých pytlů odpadem. V nej-
bližší době je odvezou pracov-
níci obvodu.

Trasa končila na dětském hři-
šti v ulici K Stráži. Zde bylo 
připravené ohniště, a také ob-
čerstvení.

Děkujeme městskému obvodu 
za podporu a těšíme se na další 
ročník! Ten, doufejme, přiláká 
ještě větší množství lidí ochot-
ných udělat něco pro své okolí.

DHC Plzeň

Jako každý rok jsme v MO-
TÝLu domluveni, že přijdeme na 
mikulášskou nadílku. A to i le-
tos, v této zvláštní době. Kouz-
la přece existují, a protože se 
na setkání s dětmi připravujeme 
a hlavně těšíme celý rok, nějak 
to prostě vykouzlíme. V pondě-

Čerti, Mikuláš i anděl určitě přijdou
lí 18. 10. 2020 se v MOTÝLu 
a v Rodinném centru Vlnka 
spustila rezervace vstupenek, tak 
mrkněte na jejich web a zkus-
te vybrat poslední volná místa. 
Vybírat můžete z představení, 
která proběhnou v pátek 4. 12. 
2020 od 15 a od 17 hodin a také 

v sobotu 5. 12. 2020 od 10, 15 
a 17 hodin. Více info zjistíte na 
webu www.rcvlnka-plzen.cz a na 
webu www.motyl-plzen.cz. 

Těšíme se na vás, Mikuláš, 
anděl a čert. 

Mgr. Markéta Kulíšková
vedoucí rané péče

Sport park 1 v Plzni na Lo-
chotíně je kluziště s unikátní 
bruslařskou dráhou a víceúče-
lový sportovní areál. Na jaře le-
tošního roku zde byla provedena 
řada oprav a vylepšení, došlo 
ke zvelebení areálu i vnitřních 
prostor, u vstupu byl instalován 
stojan s dezinfekcí. I v součas-
né nelehké době, po redukci 
na max. skupinky 6 lidí, jsme 
měli otevřeno. od čtvrtka 22. 10. 
nejméně  do 3. 11. jsme nuceni 
zavřít úplně. Snad se vše zase 
brzy vrátí do normálu. 

Aktuální informace sledujte 
na www.sportpark1.eu nebo na 
Facebooku.                     (red)

Sport park 1 byl až do středy 21. 10. v provozu
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Ve čtvrtek 14. září zahrál 
a zazpíval v parku U Bazénu na 
Lochotíně Míša Leicht. V hle-
dišti si lidé zpívali známé písně 
z jeho repertoáru. Míša Leicht 
je zakladatelem a uměleckým 
vedoucím české bluegrassové 
hudební skupiny Cop, která 
vznikla v roce 1978 a v roce 
2018 vyprodala dva koncerty v 
pražské Lucerně. V parku U Ba-
zénu potěšil svým sólovým vy-

Zářijové promenádní koncerty
stoupením stovku spokojených 
posluchačů.

O týden déle zde vystoupil 
Třemošenský laskavý soubor 
TREMOLO. Orchestr založil 
v roce 2004 Dalibor Bárta z žáků 
a učitelů Základní umělecké ško-
ly v Třemošné, jeho repertoár 
se opírá převážně o muzikálové 
a filmové melodie, ale na své 
si přijdou i milovníci swingové 
hudby.                            (red)
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Jako tradičně, i letošní rok se 
těšilo vinobraní velkému zájmu 
díky neopakovatelné atmosfé-
ře. Degustace kvalitního vína 
i burčáku a ochutnávky dobrého 
jídla v kombinaci s moravskou 
cimbálovkou jsou zaručeným 
receptem na příjemně strávený 
den s přáteli.                   (red)

Starý Bolevec ožil vinobraním
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Plavcům z Plaveckého klubu 
Slávia VŠ Plzeň se na Mistrovství 
České republiky družstev podařil 
historický úspěch, který se zatím 
nikomu v historii českého plavání 
nepovedl. Družstvo A žen je mis-
trem České republiky, družstvo A 
mužů je mistrem České republi-
ky, navíc muži sesadili z trůnu 
profesionální klub Kometu Brno 
po 27 letech. Družstvo A týmu 
žen porazilo ve finále tyto klu-
by: Kometa Brno, KPS Ostrava, 
Slavia Chomutov, SC Pardubice, 
Bohemians Praha, PK Nový Jičín. 
Družstvo A týmu mužů porazilo 
ve finále tyto kluby: SC Pardubi-
ce, Kometa Brno, PK Nový Jičín, 

Naše mateřská škola se v říjnu 2020 zú-
častnila dvou charitativních běhů: 

Prvním během pod názvem „Běh srdce“ pod 
záštitou charitativní organizace Dobrý skutek 
z.s. podpořily děti a paní učitelky ze třídy Kap-
říků ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci 
a bez pomoci druhých se nyní neobejdou.

Do druhého „Charitativního virtuálního 
modrého běhu“ pro Autis Centrum se za-
pojili téměř všichni pedagogové 91. ma-
teřské školy.

Děkuji všem zaměstnancům a dětem, 
kteří podpořili krásnou myšlenku v této 
nelehké době.

Bc. Iveta Burešová, ředitelka 
91. MŠ Jesenická 11, Plzeň, přísp. org.

Virtuální charitativní běhy na 91. mateřské škole

Bohemians Praha, KPS Ostrava, 
Ústecká akademie plaveckých 
sportů, Slavia Chomutov. Tento 
double 1. ligy se dále povedlo po-
tvrdit i tím, že ve finále 2. ligy 
vyhráli plavci B a plavkyně B, 
a stali se tak mistry 2. ligy.

K velkému úspěchu, který 
je v plzeňském sportu opravdu 
ojedinělý, poblahopřála plavcům 
z Plaveckého klubu Slávia VŠ Pl-
zeň starostka městského obvodu 
Plzeň 1 Helena Řežábová a po-
přála jim hodně dalších úspěchů 
v jejich sportovním odvětví. Oba 
vítězné týmy potěšily vedení ob-
vodu návštěvou úřadu ve středu 
30. září.                           (red)

Historický úspěch plavců Slavia VŠ Plzeň
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V pondělí 5. října převzali z ru-
kou místostarostky MO Plzeň 1 
Ilony Jehličkové a místostarosty 
MO Plzeň 1 Jiřího Uhlíka oce-
nění za skvělý sportovní výkon 
a poděkování za vynikající re-
prezentaci města a městského 
obvodu Plzeň 1.

Házenkáři Talent Plzeň – mlá-
dež získali v minulém roce: 

1. místo v Házenkářském de-
setiboji, což je nejvyšší možné 
ocenění v rámci České republiky 
v kat. mladší žactvo.

Ve všech deseti disciplínách 
získalo žactvo 1. místo. 

Přejeme mnoho sportovních 
úspěchů i v dalších letech.  (red)

Házenkáři Talentu převzali ocenění 

Eliška Fialová se věnuje lukostřelbě v klubu LK Arcus Plzeň a je 
mistryní České republiky v terčové lukostřelbě za rok 2019. Od mís-
tostarostky MO Plzeň 1 Ilony Jehličkové převzala ocenění za reprezen-
taci obvodu i města.                                                                              (red)

Přehled sportovních úspěchů v roce 2019
Terčová lukostřelba
1. místo MČR
Nejvyšší nástřel na MČR na trati 20 m, nejvyšší nástřel MČR na 
trati 30 m
3. místo MČR v soutěži družstev
1. místo Pohár mládeže Plzeňského kraje
3. místo Pohár ČLS

Najdete v Lékárně AGEL v Poliklinice AGEL, 
Švihovská 14, Plzeň a na e-shopu www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky

JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

OD ČESKÉHO VÝROBCE

RESPIRÁTOR FFP 2 ROUŠKA

» čtyřvrstvý
» těsně přiléhá k obličeji
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 5 ks

» třívrstvá
» účinnost záchytu ≥ 99 %
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 50 ks

180 Kč
5 ks

399 Kč
50 ks

Ocenění za reprezentaci obvodu
reklama




