
Čtěte
Zprávy Z obvodu
	 strany	 1–9
Klub JedniČKa 
 strany	 10–11
lochotínsKý parK
	 strana	 	12 
proKopávKa
	 strana	 13
Zprávy Z obvodu
 strany	 	14–15
poděKování 
 strany	  18–19
vánoČní stromy svítí 
 strana	 20

ZPRAVODAJ	MĚSTSKÉHO	OBVODU	PLZEŇ	1	

veřejná zeleň

strany 4, 6, 7, 12 

poděkování

strany 18, 19

Jedeme dál

strany 10, 11

upravená do Plzeňské jedničky

pf 2021

vedení městského obvodu Plzeň 1
a zaměstnanci ÚMO Plzeň 1

Pohodové Vánoce s rodinou,
zdraví a pozitivní náladu v novém roce

Vám přeje

Vážení sousedé, dámy a pánové,
v tomto krátkém vánočním 

poselství bych Vás chtěla hlav-
ně pozdravit. Pozdravit Vás do 
vašich domovů, protože tak ne-
mohu učinit při osobním setkání, 
které pro mne bylo vždy příjem-

Adventní poselství
ným zážitkem. Chtěla bych Vám 
všem popřát zdraví. Zdraví, které 
se zkušenostmi uplynulého roku, 
vnímáme zcela odlišně.

Dovolte mi se pozastavit nad 
symbolikou adventního věnce, 
jehož svíčky v tyto dny proza-

řují naše domovy. První svíčka 
symbolizuje naději. Ta je pro 
nás všechny, obzvláště v tom-
to náročném období, jímž si 
procházíme, nesmírně důležitá. 
Udržujme si proto naději, že se 
naše životy vrátí do známých 

kolejí, že se nám naše životy 
vrátí v podobě, na jakou jsme 
zvyklí. Druhá svíčka je svíčkou 
míru. Míru, tedy požehnaného 
a blahodárného stavu tichosti 
a dobré vůle mezi lidmi a ná-
rody. Třetí svíčka je svíčka přá-
telství. Možná si teď uvědomu-
jeme více než kdykoli dříve, že 
přátelství pro nás hodně zname-
ná. Pár opravdových přátel, se 
kterými můžeme sdílet obtížné 
časy, je skutečným darem, díky 
němuž je nám hned lehčeji.

A konečně poslední svíčka 
symbolizující lásku. Láska má, 
jak všichni ze své zkušenosti 
víme, mnoho podob. A také víme, 
že bez lásky bychom nemohli žít.

Závěrem bych vám všem chtěla, 
pro ty letošní tak trochu jiné Vá-
noce, popřát, abychom je prožili 
ve zdraví, síle se svými blízkými. 
Abychom si je užili naplno, užili si 
rodinu, dárky, cukroví i pohádky.

Do nového roku Vám přeji hod-
ně naděje, míru, přátelství a lásky 
a samozřejmě zdraví a štěstí.

Vaše Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

http://umo1.plzen.eu		www.facebook.com/MOPlzen1		prosinec	2020		ZDARMA
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Vážení žadatelé o dotace, 
blíží se rok 2021 a s ním i vy-
psání dotačních programů na 
příští rok. I v roce následujícím 
by rád městský obvod Plzeň 1 
podpořil činnost vašich spolků, 
tělovýchovných jednot, krouž-
ků, sociálních zařízení a jiných 
neziskových organizací, které 
zajišťují záslužnou činnost 

Dotační programy na rok 2021
a vyžití pro občany na „Jed-
ničce“. 

Dotační programy na rok 2021 
včetně žádosti jsou sestaveny té-
měř stejně jako v letech minu-
lých, tak, aby byly srozumitelné 
a přehledné pro žadatele s drob-
nou úpravou, a to s vyjmutím ko-
nání jednorázových hromadných 
kulturních a sportovních akcí, 

které nejsou v rámci činnosti 
jednotlivých organizací, a to 
s ohledem na stále nepříznivou 
epidemiologickou situaci. 

Avšak ani na pořadatele těch-
to, leckdy již tradičních akcí 
jsme nezapomněli a v případě 
příznivého vývoje situace je 
počítáno s vypsáním dotačních 
programů na konání kulturních 

a sportovních akcí v prvním 
čtvrtletí roku 2021.

Dotační programy na rok 2021 
byly projednány v RMO Plzeň 1 
dne 2. 12. 2020 v návaznosti na 
schválení rozpočtu MO Plzeň 1 
na příští rok. Poté budou vyvě-
šeny na úřední desku a webové 
stránky úřadu. 

Ing. Lucie Levová

Týmy pedagogů pomáhají při pandemii
Pedagogické týmy gymnázia 

Františka Křižíka a 31. základní 
školy prokázaly, že heslo Spo-
lečně to zvládneme, tolik skloňo-
vané v době pandemie, není jen 
prázdným pojmem, a rozhodly 
se přispět ke zvládnutí korona-
virové krize vlastními silami. 
Od uzavření základních škol tak 
učitelky a asistentky pedagogů 
těchto škol pečují o děti zdra-
votníků, pracovníků sociálních 
služeb, hasičů či policistů a dal-
ších pracovníků, bez nichž by ne-
bylo možné epidemii zvládnout. 
„Díky pomoci týmů jak gym-
názia, tak i 31. základní školy, 
v podobě péče o děti pracovníků 
IZS, se tito lidé mohou plně vě-
novat profesím klíčovým pro to, 

aby se životy nás všech vrátily 
zpět tak, jak je známe, nebo jen 
s dílčí obměnou,“ uvedla starost-
ka prvního obvodu Helena Ře-
žábová (na snímku vlevo), která 
ocenila obětavou práci a nasa-
zení pedagogických pracovníků 
gymnázia i školy v ulici Elišky 
Krásnohorské a předala jim dary 
v podobě poukazů do lékárny 
a květin. Že učitelé čelili oprav-
du nelehké organizační výzvě, 
potvrdila ředitelka gymnázia 
Šárka Chvalová, která uvedla, že 
celkem se starali až o dvacet dětí, 
které se v různých časech připo-
jovaly k on-line výuce, pomáhali 
jim s úkoly a ve volném čase pak 
zbyl prostor i pro zábavu.

(red)

Jednání členů Zastupitel-
stva MO Plzeň 1 probíhají ve 
společenském sále Mezige-
neračního a dobrovolnického 
centra TOTEM, z.s., Kazně-
jovská 51, Plzeň.

Termíny konání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2021
Oznámení o konání za-

stupitelstva jsou zveřejněna 
na úřední desce, elektronic-
ké úřední desce, webových 
stránkách a Facebooku MO 
Plzeň 1 s předstihem.     (red)

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 bude v příštím roce  
zasedat v následujících termínech:

nový text Dotační programy vložen

 27. ledna 2021
 21. dubna 2021
 23. června 2021

15. září 2021
 8. prosince 2021
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Vážení spoluobčané,
rok 2020 

nám bohu-
žel nepřál ve 
s p o l e č n é m 
potkávání se 
na kulturních 
či sportovních 

akcích, a to kvůli koronaviro-
vé krizi, což mě osobně velmi 
mrzí. Věřím, že si vše vyna-
hradíme v roce následujícím. 
Trochu mám však obavy, aby 
– až to bude možné – se lidé 
znovu chtěli potkávat. Sou-
časná vynucená izolace může 
samozřejmě vést i k opuštění 
předchozích sociálních vazeb. 
Ale to všechno ukáže čas. Mno-
ho věcí se díky krizi změnilo, 

nejen to, že se spolu nemůžeme 
potkávat. Zároveň nám však 
krize odhalila, že jsme schop-
ni si navzájem pomáhat. Tahle 
vlna solidarity je pro mě tím 
nejlepším sdělením. 

Náš obvod v této době dokon-
čil některé započaté investiční 
akce, o kterých vás pravidelně 
informujeme v Plzeňské jednič-
ce. Ráda bych zmínila alespoň 
dvě z nich. Stavební úpravy pa-
vilonu č. 3 v areálu 91. MŠ, kde 
byla realizována zelená střecha, 
a rekonstrukci kuchyně a soci-
álního zařízení v 7. MŠ. 

V tomto čísle Jedničky vás 
také oslovuji s projektem Škola 
a já, kde vás chci vrátit v myš-

lenkách do školních let. A zá-
roveň znát váš názor na vývoj 
českého školství, na vzděláva-
cí systém jako takový, stejně 
jako vzpomínky na školní léta 
či osobnost učitele, která vás 
ovlivnila na celý život. Školní 
léta vždy bývají zdrojem ne-
přeberných vzpomínek.

Možná právě díky koronavi-
rové krizi se téma vzdělávání 
bude skloňovat častěji. A to je 
dobře. Dovolte mi jeden citát 
J. A. Komenského, který se 
týká jeho pohledu na vzdělá-
ní. ,,Cílem vzdělání a moud-
rosti je, aby člověk viděl před 
sebou jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval 

na minulost, znal přítomnost 
a předvídal budoucnost.“ 

Minulost známe a věřím, že 
se z našich chyb umíme po-
učit, přítomností žijeme a do 
budoucnosti se dívejme s op-
timismem a odvahou. 

Až budete v ruce držet toto 
číslo Plzeňské jedničky, budou 
se blížit Vánoce a s nimi Nový 
rok. Do nového roku 2021 vám 
přeji něco, co se vám možná 
bude zdát jako otřepané přání. 
Ale jak ukázal rok 2020, je to 
přání z nejdůležitějších. 

Přeji nám všem hodně zdraví, 
štěstí, lásky a odvahy. 

Vaše Ilona Jehličková, 
místostarostka obvodu

ve svém 
minulém pří-
spěvku jsem 
se na tomto 
místě věnoval 
věcem, které 
byly, nebo 

budou brzy realizovány na Vi-
nicích, jelikož pro plzeňskou 
KDU-ČSL je zvyšování kvali-
ty života na Vinicích prio ritou.

I dnes začnu tématem s Vi-
nicemi bytostně spojeným, 
a sice s revitalizací Lochotín-
ského parku, kde kromě ob-
novy zeleně byla dokončena 
výstavba parkových cest, bylo 
vybudováno dětské hřiště, při-

byly nové lavičky k posezení, 
odpadkové koše na tříděný od-
pad a veřejné osvětlení. Navíc, 
po letní diskuzi právě s vinic-
kými obyvateli, byly osazeny 
v parku i ptačí budky. Když 
si vzpomenu, jak tento prostor 
vypadal v době mého dětství 
a jak vypadá nyní, je to jako 
noc a den.

Druhým místem, u kterého 
bych se rád zastavil, je oblast 
okolo Studentské. Konečně 
byl zprovozněn silniční úsek 
mezi Severkou a odbočením 
do Krašovské. Trvalo to dlou-
ho, ale komunikace vypadá 
dobře a nám, kteří bydlíme 

na staré Karlovarské, ve Žlu-
tické či v Toužimské, zkrátka 
v ulicích, kterými auta stavbu 
objížděla, se konečně ulevilo. 
Ještě v této lokalitě zbývá do-
končit proměnu vnitrobloku 
Krašovská. Nevěřil bych, jak 
neseriózní firmy mohou u nás 
legálně provozovat podnika-
telskou činnost. S původním 
zhotovitelem jsme již ukon-
čili spolupráci. V době, kdy 
čtete tyto řádky, je již vypsán 
tendr na nového zhotovitele 
a pevně věřím, že tuto akci 
příští rok zdárně dokončíme 
a budeme se tu moci setká-
vat, sportovat, relaxovat, pít 

kávu a venčit děti či čtyřnohé 
mazlíčky.

Dovolte mi na závěr popřát 
Vám klidné Vánoce a vše dob-
ré v novém roce, zejména pev-
né zdraví. 

Máte-li nějaký podnět či 
přání, co by se mohlo na na-
šem obvodě změnit k lepší-
mu, neváhejte mne kontakto-
vat, buď elektronickou poštou 
na adrese: krnouls@plzen.eu 
nebo osobně v budově radnice 
Městského obvodu Plzeň 1.

Mgr. Štěpán Krňoul  
(KDU-ČSL),

zastupitel MO Plzeň 1

Občany pl-
zeňské jednič-
ky velmi trápí 
stav Šídlov-
ského rybníku. 
Zeptali jsme se 
proto Ing. Ri-
charda Havel-

ky ze Správy veřejného statku 
města Plzně (SVSMP) na aktuální 
stav Šídlovského rybníku a jaká je 
jeho nejbližší budoucnost.

V letních měsících došlo k vy-
puštění Šídlovského rybníka 
o 160 cm z důvodu opravy přelivu, 
kdy bude rybník opět dopuštěn?

SVSMP: Opětovné napuštění 
Šídlovského rybníka závisí zcela 
na množství atmosférických srá-
žek, které přímo ovlivňují přítok 
vody do nádrže.

Šídlovský rybník

V okolí Bolevecké rybniční sou-
stavy se dříve vyskytovalo značné 
množství druhů vážek, například 
ještě v roce 2012 bylo napočítáno 
na 24 druhů. V současné době jsou 
k vidění v letních měsících už jen 
u Kamenného rybníka a na první 
pohled je patrný značný úbytek. 
Zabýváte se tím?

SVSMP: SVSMP v minulosti ne-
zadávala zpracování monitoringu 
výskytu vážek v okolí Boleveckých 
rybníků. Nemáme tedy informace 
o druhovém složení populace vá-

žek ani o jejich případném úbytku. 
Rozhodně ale můžeme říci, že na Bo-
leveckých rybnících i v jejich okolí se 
hospodaří způsobem, který by neměl 
mít přímý negativní vliv na vážky. 

Z rozhovoru máme značné oba-
vy o osud Šídlovského rybníka. 
Hrozí, že zůstane dlouhodobě čás-
tečně vypuštěný. Jako negativní 
příklad může posloužit Senecký 

rybník, který byl před třemi lety 
vypuštěn kvůli odbahnění a stále 
v současnosti není dopuštěn. Byla 
by také škoda, aby vážky, podle 
kterých je rybník pojmenován, 
z tohoto biotopu nadobro vymi-
zely a nikdo se tímto problémem 
nezabýval.

Mgr. Magdaléna Daňková,  
Pirátská strana
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V tomto týdnu započnou práce 
na instalaci oplocení výšky 1,2 m, 
které vymezí travnatý prostor pro 
psí loučku. Oplocení bude osaze-
no v horní části Parku U Bazénu, 
vedle boční části budovy bazénu. 

Instalace oplocení psí loučky  
v Parku U Bazénu

Jak jsme vás průběžně informovali 
v předchozích vydáních naší Jedničky, 
v měsíci květnu započaly stavební práce 
na stavbě „Regenerace sídliště Plzeň – 
Lochotín, vnitroblok Sokolovská 106–
130“. Stavba byla spolufinancována ze 
zdrojů Státního fondu podpory investic 
(dříve Státní fond rozvoje bydlení) ve 
výši více než 2 mil. Kč. 

Na sklonku roku byly dokončeny po-
slední práce v tomto prostoru, a to zejména 
sadové úpravy obnášející výsadbu stromů, 
keřů a trvalek a byl zde umístěn veške-
rý mobiliář. Kompletní regenerace pro-
stranství spočívala zejména v provedení 
cestní sítě, vybudování odpočinkových 
ploch, a pro sportovce byla instalována 
workoutová sestava. Našim nejmenším 
bylo doplněno stávající dětské hřiště no-
vou svahovou skluzavkou.

Budeme moc rádi, když vám upra-
vený prostor napomůže alespoň trochu 
zpříjemnit chvíle pro odpočinek a rela-
xaci v této nelehké době.           (OIM)

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106–130 dokončena

Rekonstrukce dalšího úseku 
Zručské cesty, jejíž první eta-
pa probíhala v loňském roce, je 
dokončena. Komunikace, která 
slouží místním obyvatelům, ale 
i rodičům vezoucím děti do škol-
ky, se tentokrát v úseku vymeze-
ném ulicemi Nad Řekou a 28. říj-
na proměnila opět k nepoznání, 
a to v obdobném provedení jako 
v loňské etapě v úseku Nad Fe-
ronou – Na Louce. Dříve se zde 

Další úsek Zručské cesty na Bílé Hoře zrekonstruován
museli řidiči vzájemně vyhýbat, 
navíc chyběly chodníky, dnes je 
situace naprosto odlišná. Nově je 
ulice ve vymezeném úseku tvo-
řena dvoupruhovou komunikací, 
která je jednostranně lemována 
chodníkem, přičemž křižovatky 
jsou upraveny tak, aby byl za-
jištěn bezpečný provoz. Veške-
rým stavebním úpravám povr-
chů komunikace Zručská cesta 
předcházela kompletní výměna 

Prostor loučky bude opatřen mo-
biliářem – čtyřmi lavičkami, od-
padkovým košem se zásobníky na 
sáčky a dvěma betonovými psími 
pisoáry. Terén zůstane stávající, 
travnatý.   (OIM)

Soutěž Plzeňské jedničky

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

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

od městského obvodu Plzeň 1.
V říjnu byl na fotografii židovský hřbitov v Bolevci. 

Výherci byli odměněni.

vodovodních a kanalizačních 
rozvodů, jejímž investorem byla 
Vodárna Plzeň. V rámci realiza-
ce byla vybudována nová parko-

vací místa a byly vytvořeny též 
zpomalovací prvky pro zklidnění 
dopravy.

(OIM)
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Slovo starostky

V letošním roce jsme byli 
nuceni vzhledem k pandemii 
koronaviru a následným vlád-
ním opatřením několikrát uza-
vřít náš multifunkční sportovní 
areál Sport park 1 na Lochotíně. 
Nezaháleli jsme a tento čas jsme 
využili ke zvelebování jak hřiště, 
tak zázemí. 

V současné době nás velmi 
těší, že je Sport park 1 plně 
v provozu. I nadále je však po-
třeba věnovat pozornost aktuál-
ním pravidlům, která stále bu-
deme muset všichni dodržovat. 
Sledujte webové stránky www.
sportpark1.eu a Facebook, ma-
ximální součinnost jsou vám sa-
mozřejmě připraveni poskytnout 
naši správci. 

Děkujeme za pochopení a moc 
se těšíme na vaši návštěvu, také 
i o vánočních svátcích.  (OIM)

Ve Sport parku 1 se již znovu může sportovat

V minulém vydání naší Pl-
zeňské jedničky jsme vás in-
formovali o zahájení demolice 
objektu Bacardi u Košuteckého 
jezírka a v tomto vydání již mů-
žeme pouze konstatovat, že tento 
objekt, který dlouhá léta hyzdil 
pěkně upravený prostor parku 
u jezírka, již neexistuje. 

Odstranění této zchátralé bu-
dovy trvalo pouhý měsíc a za-
jistila jej Správa veřejného stat-
ku města Plzně ve spolupráci 
s městským obvodem Plzeň 1. 
V současné době se zde již na-
chází otevřený veřejný prostor, 
kde se návštěvníci parku mohou 
těšit na nový objekt občerstvení 
PALUBA-JEZÍRKO. Odbor in-
vestic a majetku ÚMO Plzeň 1 
aktuálně připravuje zadání pro-
jektové přípravy a realizace se 
předpokládá v roce 2023.

(OIM)

Bacardi už je fuč
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Velkým nešvarem trápícím 
nejen městský obvod Plzeň 1 
je odkládání nadměrného odpa-
du i ostatních drobných odpadů 
mimo nádoby na odpad v místě 
kontejnerových stání. Kontejne-
rová stání ve veřejném prostoru 
se snaží městský obvod Plzeň 1 
pravidelnou údržbou a novými 
realizacemi zvelebovat, ale ně-
kteří občané ho bohužel sami 
znečišťují. Při tomto jednání si 
však neuvědomují, že v případě 
odložení věci mimo vyhrazené 
místo se jedná nejen o přestupek, 
za nějž lze při zjištění původce 
odpadu uložit pokutu až 50 ti-
síc korun, ale také skutečnost, 
že přidělávají nemalé problémy 
úklidovým firmám a především 
zhoršují životní prostředí pro 

Místo upraveného veřejného prostoru jsou černé skládky
V centrální části Roudné jsou vedle kontejnerů odpadky

všechny své sousedy a další 
spoluobčany.

Všichni jsme si zvykli, že se 
kontejnery pravidelně vyváží 
a úklid v okolí nádoby proběh-
ne do dvou dnů. Nikoho z nás 
by nenapadlo, že by se úklid 
neprovedl. Ale co by se stalo, 
kdyby se protiprávní ukládá-
ní odpadu přestalo tolerovat 
a odpadky vedle kontejnerů 
neuklidily? 

Po určitém čase by nešlo nádo-
by vyvážet, každý den bychom 
chodili kolem skládky odpadků, 
v místě by se vyskytovali hlo-
davci, odpadky by vítr rozfoukal 
do okolí a v neposlední řadě by 
byly tyto skládky zdrojem zá-
pachu v širokém okolí. Veřejný 
prostor nás všech by byl znehod-

nocen a kvalita bydlení i života 
by se rapidně zhoršila. Takový 
scénář asi nechce nikdo z nás za-
žít. Přitom stačí tak málo… Aby 
každý, kdo jde vynést odpadky, 
odložil odpad do nádoby k tomu 
určené nebo odvezl odpad do 
sběrného dvora a zachoval tak 
čistotu na společném veřejném 
prostranství. 

V převážné části případů se 
jedná o stále stejná místa, která 
jsou tímto nešvarem postižená. Je 
to zejména oblast centrální Roud-
né. Dochází tu ke zneužívání na-
staveného systému svozu odpadu 
a tím i zvýšenému čerpání finanč-
ních prostředků z vybraných po-
platků, což v následujících letech 
může vést i k dalšímu zvyšování 
poplatku za odpad.

Vedení městského obvodu Pl-
zeň 1 a Odbor životního prostředí 
Magistrátu města Plzně se snaží 
řešit problematická místa s ne-
oprávněně odloženým odpadem 
tak, že okamžitě zajištuje jeho 
úklid či přemísťuje z frekventova-
ných lokalit nádoby na jiné vhod-
né stanoviště. Bohužel se často 
jedná o boj s větrnými mlýny.

Stanoviště nádob na odpad, 
kde se nachází odložené nepo-
třebné věci a odpadky mimo 
místo k tomu určené, je zatěžu-
jící nejen pro místní obyvatele, 
návštěvníky města, ale i pro Úřad 
městského obvodu Plzeň 1, Ma-
gistrát města Plzně a svozovou 
společnost Čistá Plzeň, kteří řeší 
každodenní čistotu města a ve-
řejný pořádek. Přitom se jedná 
pouze o lenost a pohodlnost těch, 
kteří odloží svůj odpad na místo, 
kam nepatří. Chovejme se zod-
povědně a ohleduplně k sobě 
navzájem a nenechme dělat z na-
šeho veřejného prostoru černou 
skládku.                      (OŽPD)

Proběhla poslední seč letošního roku 
Po dobrých zkušenostech 

s poslední sečí provedenou na 
přelomu listopadu a prosince 
v loňském roce se na území MO 
Plzeň 1 naplánovala poslední seč 

v letošním roce, a to v termínu 
od 16. 11. 2020 do 11. 12. 2020. 
Sekání trávy proběhlo na trav-
natých plochách, které spadají 
kompetenčně do údržby měst-

ského obvodu Plzeň 1. Poslední 
seč letošního roku byla spojena 
s odstraněním spadaného lis-
tí a sběru nečistot, které se na 
travnatých plochách nacháze-
jí. Trávníky jsou tak upravené 
a připraveny na růst vegetace 
v jarním období. Výhraby či 
odstranění listí z chodníků, par-
kovišť a zpevněných ploch jsou 
průběžně prováděny od listopa-
du do jarních měsíců pracovníky 
veřejně prospěšných prací Úseku 
úklidu MO Plzeň 1. 

V letošním roce proběhly cel-
kem 4 seče travnatých ploch, kdy 
při druhé seči MO Plzeň 1 vy-

zkoušel novinku v úpravě travna-
tých ploch, a to tzv. mozaikovou 
sečí, kdy plocha byla obsekána 
cca 2 m od chodníku a v plo-
še byly vysekány průšlapy pro 
chodce a pejskaře. Tato novinka 
se u veřejnosti setkala s kladnou 
odezvou. Pozitivem bylo, že tyto 
plochy působily dobrým estetic-
kým vzhledem a že poskytly zá-
zemí pro drobný hmyz. V příštím 
roce se mohou naši spoluobčané 
opět těšit na několik ploch udr-
žovaných tzv. mozaikovou sečí 
a také na plochy, které jsou se-
čeny kosou, tak aby byla oživena 
veřejná městská zeleň.   (OŽPD)
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V měsíci listopadu letošního 
roku byly provedeny samostatné 
výsadby stromů, keřových po-
rostů a trvalek na území našeho 
městského obvodu. Převážně se 
jednalo o náhradní výsadbu za 
uhynulé stromy, ale také byly 
vysazeny nové stromy na vybra-
ná místa městské veřejné zeleně. 
Celkem bylo vysazeno 43 stromů 
(javory, duby, slivoně, platan, je-
řáb a muchovníky) v těchto lo-
kalitách: Božická, Šatovská, Kra-
lovická, Strážnická x Brněnská 
vnitroblok, Elišky Krásnohorské, 
Slupská, Gerská, Pod Kostelem, 
Dušínova, Kotíkovská x Fogla-
rova, park u 17. ZŠ, předškolí 
u 34. ZŠ, Manětínská, Komen-
ského a Žlutická. V rámci těchto 
podzimních výsadeb byly také 
zrealizovány výsadby záhonů 

Sadové úpravy ve vnitrobloku Komenského 25–59

Podzimní výsadby stromů, keřových porostů a trvalek
před prodejnou Albert u OC Gera, 
kde bylo vysazeno 235 keřových 
porostů a trvalek a dále byly do-
plněny růže „Aprikola“ v počtu 
50 kusů do záhonu pod OC Gera, 
kde došlo k úhynu dříve vysaze-
ných růží. Další záhon, který byl 
nově osázen, se nachází před 
7. ZŠ na Vinicích, kde taktéž do-
šlo k úhynu již vysazených keřů 
a trvalek, zde se jednalo o vý-
sadbu 178 kusů trvalek. Poslední 
podzimní plánovanou výsadbou 
bylo dokončení založení květnaté 
louky ve vnitrobloku Božická x 
Pálavská x Mikulovská, kde se 
v současné době nachází 2000 m2 

Po jarním odstranění nevyho-
vujících stromů došlo již k reali-
zaci revitalizace vnitrobloku Ko-
menského 25–59, která byla na-
plánována s termínem dokončení 
do konce letošního roku. Zhoto-
vitel dodržel termín realizace dle 
uzavřené smlouvy o dílo a občané 
tohoto vnitrobloku se mohou ra-
dovat z nových výsadeb stromů, 
keřů a trvalek a z celkové úpravy 
veřejné zeleně tohoto vnitroblo-
ku. Zpestřením této revitalizace 
je posezení z dřevěných laviček 
a informační tabule, která bude 
osazena popisem a vyobrazením 
vysetých rostlin. Údržba nových 
výsadeb včetně zálivek a pletí 
bude zhotovitelem prováděna po 
dobu tří let.                   (OŽPD) Vedení obvodu společně zasadilo na akci „Oslava dne stromů“ několik stromů.

plochy oseté luční směsí „Česká 
květnice“, kterou tvoří luční kvě-
tiny a traviny. Samozřejmostí je 
i následná povýsadbová péče, kte-
rá bude prováděna minimálně po 
dobu tří let.                   (OŽPD)
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Situace spojená s epidemií ko-
ronaviru a nařízeným nouzovým 
stavem poznamenala většinu 
občanů. Kromě seniorů se další 
ohroženou skupinou staly děti. 
Letos již podruhé byly nuceny 
přestoupit na distanční školní vý-
uku, což bylo samo o sobě pro 
ně náročné. Pracovnice sociálně-
-právní ochrany dětí Sociálního 
odboru ÚMO Plzeň 1 zazname-
naly u dětí na jedné straně úzkost, 
nejistotu a obavy z nezvládnutí 
učiva, na druhé straně bohužel 
skutečné zanedbání péče o děti 
ze strany rodičů, kteří nebyli 
schopni s dětmi distanční výuku 
zabezpečit, přestože měli potřeb-
né pomůcky doma k dispozici. 

V některých případech si ro-
diče nemohli z finančních důvo-
dů dovolit zakoupení počítače. 
Mnohým z těchto rodin vypomo-
hly zapůjčením techniky přímo 
školy, jinde Sociální odbor ÚMO 
Plzeň 1 ve spolupráci s nezisko-
vými organizacemi pomáhal se 
zapůjčením počítačů a noteboo-
ků i se zajišťováním připojení 
k internetu, které se pro distanční 
výuku stalo klíčovým. Pro někte-
ré děti to byl také jediný způ-
sob, jak být v kontaktu se svými 

Nouzový stav přinesl problémy s distanční výukou i vyhrocené 
situace v rodinách

vrstevníky a kamarády ze ško-
ly. Díky organizacím, jako jsou 
Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum Totem, Archa pro rodi-
ny s dětmi a další, se děti moh-
ly připojovat na online výuku, 
popřípadě fungovala i podpora 
formou doučování. Rádi bychom 
těmto organizacím poděkovali za 
skvělou spolupráci.

Kromě potíží s distančním 
vzděláváním sociální odbor v po-
slední době zaznamenal případy 
vyhrocené a agresivní komuni-
kace mezi partnery (či bývalými 
partnery), a dokonce i domácí 
násilí v rodinách, kterému byly 
přítomny děti. Asi není třeba 
zdůrazňovat, že zvlášť pro děti je 
domácí násilí nebezpečné a pro 
jejich budoucí vývoj rizikové. 

Obětem domácího násilí jsme 
schopni poskytnout sociální po-
radenství, případně zprostředko-
vat pomoc odborníků a krizovou 
intervenci, která je často v těchto 
situacích nezbytná. 

Pomoc obětem domácího násilí 
poskytuje v Plzni například Bílý 
kruh bezpečí – tel. 734 157 200, 
Krizová pomoc Diecézní charity 
Plzeň – tel. 777 167 004 a Diako-
nie Západ – PLUS pro lidi v kri-

zové situaci, tel. 377 223 221, 
733 414 421. Praktické rady 
a podporu poskytuje Linka po-
moci obětem kriminality a do-
mácího násilí, která má evropské 
číslo 116 006.

V případě potřeby je mož-
né kontaktovat Sociální odbor 
ÚMO Plzeň 1 osobně, telefonic-
ky či e-mailem, a to i anonymně. 
Stejně tak se na naše pracovníky 
sociálně-právní ochrany dětí mo-

hou obrátit i samotné děti, pokud 
potřebují řešit nějakou nepřízni-
vou či pro ně náročnou situaci. 
Najdete nás na adrese ÚMO Pl-
zeň 1, alej Svobody 60, Plzeň, 
2. patro.
Kontakty:
Mgr. Dana Krausová, krausova-
da@plzen.eu, tel. 37 803 6180
Bc. Jana Mrázová, mrazovaj@
plzen.eu, tel. 37 803 6084

(SOC)

Děkujeme tímto panu Bo-
huslavu Strejcovi, muži, jehož 
život vždy byl a je úzce spjat 
s Bolevcem. Bohuslav Strejc 
je dnes, ve svých 92 letech, hr-
dým patriotem této městské čás-
ti, kterou reprezentuje jakožto 
předseda Sdružení Boleveckých 
rodáků.

(red)

Poslední napjaté měsíce ne-
jsou pro nikoho z nás jedno-
duché a významná omezení 
dopadala a stále dopadají i na 
chod Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1. Na začátku října byl 
vládou ČR vyhlášen nouzový 
stav a postupně docházelo i ke 
zpřísňování opatření týkajících 
se chodu orgánů veřejné správy. 
I přes přísná a často se měnící 
mimořádná opatření se podařilo 
zajistit víceméně plnohodnotný 

Chod Úřadu městského obvodu Plzeň 1 za nouzového stavu
chod úřadu, který byl význam-
ně ovlivněn především omeze-
ním úředních hodin na dva dny 
v týdnu v rozsahu pěti hodin. 

V souladu s vládními naří-
zeními probíhá převážná část 
komunikace s občany distanční 
formou, tj. písemně, prostřednic-
tvím e-mailu či telefonicky. Zá-
roveň v budově úřadu platí přís-
ná hygienická a jiná organizační 
a režimová opatření zabraňující 
šíření nakažlivých virů.

Současná epidemiologická 
situace také významně přispěla 
k rozšíření distančního jednání 
zaměstnanců i volených zástup-
ců městského obvodu Plzeň 1. 
Běžnou praxí se staly videokon-
ference, jejichž prostřednictvím 
probíhají nejen interní porady, 
ale také různé semináře pořá-
dané úřadem či externí školení. 
V neposlední řadě je distančním 
způsobem umožněna i „pří-
tomnost“ členů Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 1, 
Rady městského obvodu Plzeň 
1 a dalších orgánů.

Úřad městského obvodu Plzeň 
1 děkuje všem za trpělivost a do-
držování vládních opatření.

Konkrétní a podrobné infor-
mace o současném způsobu fun-
gování Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1 najdete na našich webo-
vých stránkách: umo1.plzen.eu.

Mgr. Pavel Stehlík, 
tajemník ÚMO Plzeň 1

Poděkování panu Strejcovi
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Vážení čtenáři,
rok 2020 začal jako každý jiný 

rok, aby se záhy proměnil kvů-
li koronavirové krizi v něco, co 
jsme ještě nikdy nezažili. Nebojte 
se, nebudu o tom psát, protože si 
myslím, že vyřčeného a napsa-
ného ohledně covidu-19 bylo už 
dost. A bohužel tak trochu ve stínu 
těchto událostí zůstalo 350. vý-
ročí úmrtí J. A. Komenského, 
jednoho z největších českých 

Orbis pictus – Svět v obrazech aneb Škola a já
myslitelů, filosofů a spisovatelů. 
A také zakladatele moderní pe-
dagogiky, takže mu právem patří 
titul ,,Učitel národů.“ V souvis-
losti s tím bych vás ráda oslovila 
s projektem, který jsme připravili 
pod názvem Škola a já. 

Už za Komenského života si 
získaly mimořádnou pozornost 
jeho knihy Brána jazyků ote-
vřená a Svět v obrazech. Za nej-
slavnější česky psané dílo je pak 
považován Labyrint světa a ráj 
srdce. Komenský vysoce oce-
ňoval význam výchovy s cílem 
poznat sebe a svět a ovládnout 
sebe. Ve svých spisech navrhl or-
ganizaci školního vzdělávání tak, 
aby bylo dostupné všem dětem. 
Velký důraz kladl na znalosti 
jazyků a možnost cestování po 
ukončení studia. Zdůraznil, že 
vzdělávání nikdy nekončí, že 
je neustálé. Pro vlastní výuku 
aplikoval zásady, které jsou 

stále pilířem vzdělávacího proce-
su, například zásadu názornosti, 
systematičnosti či přiměřenosti. 
Snad jsem vám trochu pootevře-
la dveře k tomuto výjimečnému 
muži a k jeho knize Svět v obra-
zech, která je koncipována jako 
dialog mezi učitelem a žákem 
a začíná větou: „Pojď synu a uč 
se moudrým býti“. Svět v obra-
zech je základem společenských 
a přírodních věd. Přelomovou se 
kniha stala především tím, že v ní 
Komenský uplatnil svoji zásadu 
škola hrou.

No a teď k tomu, proč vás 
vlastně oslovuji. Rádi bychom 
znali vaše názory na vývoj sou-
časného školství, vzpomínky na 
školní léta či osobnost učitele, 
která byla nezapomenutelnou 
a ovlivnila celý další život. 
Pište prosím na adresu – Úřad 
městského obvodu Plzeň 1, Klá-
ra Šimanová, alej Svobody 60, 

323 00 Plzeň. Čas na to, dát si 
vaše zážitky ze školních let do-
hromady a zaslat nám je, máte 
až do konce ledna 2021. Některé 
z vašich dopisů otiskneme v Pl-
zeňské jedničce.

 Každá vaše vzpomínka, kte-
rou nám chcete sdělit, je dů-
ležitá. Stejně jako pohled na 
způsob a styl současného vzdě-
lávání. Neboť bez kontinuity 
minulosti – přítomnosti, není 
budoucnosti. Zejména starší ge-
nerace, zastoupená v seniorské 
sekci našeho Klubu Jednička, 
má určitě mnoho vzpomínek na 
školní léta a také čas k jejich 
sepsání. 

Bude zajímavé porovnat pří-
stup ke vzdělání a jeho významu 
očima několika generací. 

Předem děkuji za váš čas a tě-
ším se na všechny názory. 

Mgr. Ilona Jehličková
místostarostka obvodu

Vánoční návštěvy vedení městského obvodu v mateřských školách

Každým rokem před Vánoce-
mi navštěvuje vedení městského 
obvodu Plzeň 1 mateřské ško-

ly a přichází s malým dárkem 
popřát dětem i jejich učitelkám. 
Tahle tradice pokračuje i letos. 

Krásně vyzdobené třídy, svítící 
stromečky, cukroví, vánoční pís-
ničky a vystoupení usměvavých 

dětí vytváří atmosféru, která 
symbolizuje, že tolik očekávané 
Vánoce jsou již za dveřmi.   (red)



VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO KURZU
ODEVZDEJTE NA ÚMO PLZEŇ 1, 

ALEJ SVOBODY 60, PLZEŇ, ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ.

PŘIHLÁŠKY JSOU K DISPOZICI NA VRÁTNICI ÚŘADU, V KANCELÁŘI Č. 111
NEBO KE STAŽENÍ NA WEBU WWW.UMO1.PLZEN. EU.

LEKCE NORDIC WALKING VEDOU ZKUŠENÍ LEKTOŘI, 
POKUD NEMÁTE VLASTNÍ HOLE, MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 VÁM JE RÁD ZAPŮJČÍ.

 
VEŠKERÉ INFORMACE NA TEL. 378 036 107 

 

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 PŘIPRAVIL DALŠÍ 
BEZPLATNÝ KURZ NORDIC WALKING PRO SENIORY 

TERMÍN KURZU:  4. 1. 2021 - 25. 2. 2021 

Statutární město Plzeň
městský obvod Plzeň 1
alej Svobody 60
323 00  Plzeň
www.umo1plzen.eu

kontaktní osoba: Klára Šimanová
oddělení vnějších vztahů

číslo dveří 111
e-mail: simanovakl@plzen.eu 

tel.: 378 036 107, 602 366 134

- KAŽDÝ TÝDEN DVĚ LEKCE
- ODBORNÝ DOHLED 
- CVIČENÍ, CHŮZE
- PŘÍRODA



informace pro členy
Kurz NORDIC WALKING 

po kratší pauze kvůli pandemii 
koronaviru pokračuje. Do konce 
roku senioři dochodí přerušený 
kurz, který potrvá do 17. prosin-
ce. Nové přihlášky budou připra-
veny v budově ÚMO 1 Plzeň, 
alej Svobody 60, na vrátnici, 
v kanceláři č. 111, nebo na webu 
www.umo1.plzen.eu. V kancelá-
ři si můžete také zapůjčit hole na 
NORDIC WALKING. Kontakt-
ní osoba: Klára Šimanová, tel.: 
378036107, 602366134, e-mail: 
simanovakl@plzen.eu.

V novém roce se na vás budou 
těšit naši šikovní lektoři v plné 
síle.      (red)

Projekt „Jedeme dál“ pokračuje

První plzeňský obvod se roz-
hodl podpořit seniory v neleh-
kém období pandemie a i nadále 
pro ně vytváří příležitosti, jak být 
v kontaktu s ostatními. Senioři 
Klubu Jednička se tak mohou za-
pojit do třech různých projektů 
zaměřených na mezigenerační 
spolupráci či zdraví.

„Doba se změnila, to ano, je 
však třeba se situaci, která nasta-
la v důsledku pandemie, posta-
vit čelem, s životním nadhledem 
a energií, kterou senioři, nejen 
v našem Klubu Jednička, mají. 
Je jen třeba jim umožnit, aby byli 
i nadále v kontaktu. Pravda, nic 

Aktivity pro zdraví a energii v Klubu Jednička
nenahradí objetí, ale i v rámci 
platných omezení je možné plno-
hodnotně žít,“ uvedla starostka 
Helena Řežábová, která iniciova-
la fungování Klubu Jednička pro 
seniory. Senioři z Klubu Jednička 
si tak mohou vybrat hned ze tří 
projektů, přičemž každý z nich na-
bízí jiné možnosti jejich zapojení. 

V rámci projektu Post Bellum, 
jehož podstatou je mezigenerační 
předávání nejen vzpomínek, ale 
i osobních zkušeností, spolupra-
cují pamětníci s žáky 8. a 9. tříd 
základních škol a tercií a kvart 
víceletých gymnázií. Výsled-
kem této jedinečné spolupráce 
je živoucí historie ztvárněná ve 
formě komiksu, prezentace pro 
spolužáky či rozhlasového do-
kumentu sestřihaného za pomo-
ci redaktorů Českého rozhlasu. 

Právě rozhlasové dokumenty se 
pak stávají součástí sbírky Pa-
měti národa.

Pro své zdraví mohli poslední 
listopadový týden členové Klu-
bu Jednička virtuálně navštívit 
přednášky v rámci Týdne zdraví. 
Široké spektrum odborníků před-
nášelo on-line nejen seniorům 
o významu vitaminu D, otužová-
ní či zdravé životosprávě, to vše 

samozřejmě v kontextu posílení 
imunity a prevence koronaviru.

Do třetice připravuje obvod 
pro seniory projekt Komenský 
2020, který propojí, podobně 
jako Post Bellum, seniory s žáky 
základních tříd, kterým poodhalí 
význam školy v životě nynějších 
prarodičů, ale i drobné radosti 
a zážitky, které mají se školními 
léty spjaty.     (red)
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Výsadbou stromů a keřů 
v jihovýchodní části Lochotín-
ského parku dokončila Správa 
veřejného statku města Plzně 
druhou etapu obnovy parku. 
Navázala tak na první etapu 
jeho celkové revitalizace, kte-
rá se uskutečnila v roce 2015. 
Náklady na druhou fázi činily 
14 milionů korun včetně DPH. 

„Město systematicky inves-
tuje do projektů, které přinášejí 
obyvatelům Plzně možnosti pro 
každodenní odpočinek, rekreaci 
a příjemné trávení volného času 
v přírodě. Navíc tyto úpravy 

Město dokončilo další etapu obnovy Lochotínského parku

a obnovy parků i dalších oblastí 
přispívají ke zlepšení celkového 
vzhledu města,“ uvedl plzeňský 
primátor Martin Baxa.

„Současná etapa se týkala revi-
talizace svahů a rovinatého pro-
storu poblíž zoologické zahrady. 
Kromě obnovy zeleně byla do-
končena výstavba parkových cest, 
bylo vybudováno dětské hřiště, 
přibyly nové lavičky k posezení, 
odpadkové koše na tříděný odpad 
a veřejné osvětlení,“ řekl náměs-
tek primátora pro oblast dopravy 
a životního prostředí Michal Vo-
zobule. Doplnil, že část parku nad 

Lochotínským pavilonem bude 
upravena až po ukončení stavby 
retenční nádrže Vinice, nejdříve 
v polovině roku 2021. 

 „Výsadbě stromů a keřů před-
cházely zdravotní prořezávky 
starých stromů. Vysazeno bylo 
více než 60 listnatých alejových 
stromů o obvodu kmínku 14 až 
16 centimetrů ve výšce jeden 
metr nad zemí. Nejvíce zastou-
peným druhem je dub letní, ná-
sledují habry, ale zasazeny jsou 
i buky a lípy,“ popsala Irena 
Tolarová ze Správy veřejného 
statku města Plzně. 

Doplnila, že jsou nově uprave-
ny parkové cesty, které plynule 
navázaly na síť cest vybudova-
ných v předcházející etapě ob-
novy parku. „Jejich odvodnění 
je svedeno do systému vodních 
tůní na spodním okraji parku. 
Srážková voda, která by jinak 
odtekla mimo park, je tímto sys-
témem zadržena v místě a stá-
vá se tak biotopem živočišných 
i rostlinných druhů vázaných na 
vodní prostředí,“ vysvětlila Ire-
na Tolarová.

Novým prvkem je dětské hři-
ště umístěné nedaleko od par-
koviště autobusů přijíždějících 
do zoologické zahrady. „Bude 
tedy sloužit nejen dětským ná-
vštěvníkům parku, ale i dětem, 
které přijely na prohlídku zoo 
a potřebují se po cestě trochu 
proběhnout a protáhnout,“ řekla 
Irena Tolarová.

Kromě dětských prvků při-
byly v parku nové lavičky 
k posezení a odpadkové koše 
na tříděný odpad. K nově vy-
budovaným cestám a odpočí-
vadlům bylo doplněno také 
veřejné osvětlení.

Dodavatelem stavby byla spo-
lečnost SILNICE NEPOMUK, 
s. r. o., investorem Statutární 
město Plzeň zastoupené Správou 
veřejného statku města Plzně.

zdroj www.plzen.eu

V červnu letošního roku se 
vedení MO Plzeň 1 sešlo s ob-
čany na Vinicích a vyslechlo si 

V Lochotínském parku jsou ptačí budky
rozeným prostředím pro ptáky 
jsou lesy a parky, byl vyhodno-
cen Lochotínský park jako nej-
vhodnější lokalita pro umístění 
ptačích budek, která se nachází 
v bezprostřední blízkosti sídli-
ště Vinice. A nyní po necelém 
půl roce se přání mění v realitu. 
Nové ptačí budky již čekají na 
své nové ptačí obyvatele. Celkem 
bylo nainstalováno 26 budek. 
Z tohoto počtu je 12 budek pro 
špačky, krutihlava, ale mohou 
v budce hnízdit i sýkory či vrab-
ci. Dalších 12 budek je hlavně 
pro sýkory a dvě budky pak pro 
netopýry. Všechny budky jsou se 
zvýšenou ochranou proti predaci 
a šetrně uchyceny, tak aby nepře-
kážely při pěstební péči o dřeviny 
a hlavně je nepoškozovaly. Navíc 
funkční, kvalitní a bezpečná bud-
ka působí i výchovně a motivuje 

jejich přání a podněty. Jedním 
z podnětů bylo umístění ptačích 
budek na Vinicích. Protože při-

veřejnost k tomu, že si třeba ptačí 
budku pořídí i na svou zahradu 
či k domu. 

Až půjdete Lochotínským par-
kem, zkuste svůj pohled zaměřit 
výš a určitě budky spatříte.  (red)
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Rozsáhlá rekonstrukce a re-
vitalizace plzeňského městské-
ho sportovního areálu Proko-
pávka, která začala v září 2019, 
významně pokročila. V areálu 
je vybudována potřebná tech-
nická infrastruktura; ubyto-
vací zařízení, sportovní hala 
a malá tělocvična jsou téměř 
hotové. Pracuje se na dokonče-
ní jejich interiérů a vybavení, 
dodělávají se podlahové kryti-
ny, obklady, dlažby, dokončují 
se vnitřní omítky a malby.

„Dokončeno je také fotbalové 
hřiště s umělým travním kober-
cem a hrací plochou 70 x 105 
metrů i čtyři metry široká a 302 
metrů dlouhá in-linová dráha. 
Podle smlouvy by měla být tato 
první etapa rozsáhlé přestavby 
sportovního areálu hotová na jaře 
2021,“ uvedl Roman Zarzycký, 
první náměstek primátora, do 

Rekonstrukce sportovního areálu Prokopávka značně pokročila 

jehož gesce patří oblast sportu.
Stavba zahrnuje rekonstrukci 

tří navzájem propojených budov 
ubytovny a tělocviční haly a ná-
stavbu dvou podlaží s plochou 
střechou. Vzniká zde moder-
ní restaurace, recepce i pokoje 
ubytovacího zařízení, kancelá-
ře, šatny, prostory pro wellness, 
sklady, společenská místnost, 
nová malá tělocvična. Počítá se 
s parkovištěm pro zhruba 60 au-
tomobilů, tato plocha však dosud 
slouží jako staveniště. Zhotovi-
telem stavby je Metrostav a. s.

„Pro výstavbu první etapy se 
počítalo se 183 miliony korun 
bez DPH. V průběhu staveb-
ních prací se zjistilo, že původní 
nosné konstrukce sportovní haly 
jsou v nevyhovujícím stavu a je 
potřeba je nahradit novými že-
lezobetonovými nosnými prv-
ky. Tyto práce si vyžádaly na-

víc 20 milionů korun,“ doplnila 
Karolina Fric z Odboru správy 
infrastruktury Magistrátu města 
Plzně, jenž má stavbu na starosti.

Provozovatelem sportovního 
areálu Prokopávka je od roku 
2016 TJ Lokomotiva Plzeň. Po re-
konstrukci bude areál poskytovat 

komplexní nabídku sportovního 
využití pro občany města Plzně 
a sportovní organizace. Provozo-
vatel věří, že si sem najdou cestu 
i jednotlivé sportovní svazy České 
republiky pro pořádání soustředění 
a reprezentačních srazů.

Počítá se i s druhou etapou 
přestavby za zhruba 85 milio-
nů korun. Ta zahrnuje výstavbu 
nové dvoupodlažní budovy letní 
restaurace, víceúčelového hřiš-
tě s umělým polyuretanovým 
povrchem o rozměru 45 x 25 
metrů, nového víceúčelového 
hřiště obsahující čtyři hrací plo-
chy s pískovým povrchem pro 
beach volejbal včetně nafukovací 
haly, dětského hřiště, včetně vy-
bavení herními prvky, dvou an-
tukových kurtů pro tenis a hřiště 
pro nohejbal, pískového hřiště 
pro plážovou kopanou, dřevěné 
vyhlídkové věže. Dále budou 
provedeny dokončovací sadové 
úpravy a dobudovány nové zpev-
něné plochy pro pěší kolem hřišť. 
Tato etapa není zatím finančně 
kryta rozpočtem města.

zdroj www.plzen.eu
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Obvykle má předání ocenění za 
dobrovolnickou činnost v Plzeň-
ském kraji Křesadlo velmi spole-

Dobrovolníci Plzeňského kraje převzali ocenění Křesadlo 2020

Hlavní cenu získali:
Miroslava Šimková, jejímž působištěm je Plzeňská zastávka z.s., 
kde již 8 let dobrovolně pomáhá pozůstalým při ztrátách milova-
ného člověka.
Lukáš Houška, který se celý svůj dospělý život věnuje popularizaci 
vědy a propojení humanitních a vědeckých oborů.
Michael Sinkule, který působí v Mezigeneračním a dobrovolnickém 
centru Totem, z.s., kde pomohl během jara vytvořit on-line program 
pro seniory, kteří nemohli během jarní karantény docházet do centra.

čenský ráz. V letošním roce však 
musela přistoupit Dobrovolnická 
Regionální Agentura DoRA jako 

pořadatel akce k naprosto jinému 
scénáři, i když by zrovna ve chví-
lích současné situace zasloužili 
dobrovolníci ocenění i uznání 
ještě více než kdy jindy. Záštitu 
nad akcí přijala starostka měst-
ského obvodu Plzeň 1 Ing. Helena 
Řežábová.

 Porota, která v letošním roce 
obdržela 34 nominací, udělila 
tři hlavní ceny Křesadlo. Hlav-

Starostka Helena Řežábová se s místostarostou Miroslavem Brabcem přidali k pietnímu aktu Spolku boleveckých rodáků a společně položili květiny 
a uctili památku u pomníku padlých boleveckých občanů z první světové války na Bolevecké návsi v Plzni.

ní ceny byly předány výhercům 
individuálně v prostorách DoRA 
Centra v Plzni dne 5. 11. 2020. 
Ceny byly předány jednotlivým 
dobrovolníkům tak, aby se v pro-
storách nepotkali v jeden čas a za 
současného dodržení platných 
vládních opatření. Ostatním no-
minovaným dobrovolníkům bu-
dou zaslány děkovné certifikáty 
poštou.                           (red)

Již několik let pořádá 78. ma-
teřská škola Vánoční jarmark. 
Letos vzhledem k současným 
epidemiologickým opatřením 
byl scénář tradiční akce úplně 
jiný než v předchozích letech. 
Každý den odpoledne v týdnu 
od 7. do 11. prosince bylo mož-
né na terase školky prohlédnout 
si a zakoupit výrobky, které 

Vánoční jarmark v 78. mateřské škole letos netradičně

    Srdečně Vás zveme 

na 

Vánoční jarmark 
3. rokem pořádáme sbírku pro nadaci 

DOBRÝ ANDĚL. Letos proběhne 
netradičně na terase prostředního 

pavilonu B. Přijďte si vybrat společný        
výrobek a podpořte dobrovolným          

příspěvkem. 
    7. 12. - 11. 12. 2020 

    od 12,00 do 16,00 hod. 

vytvořily děti ve spolupráci se 
svými rodiči.  Veškeré peníze, 
které se při Vánočním jarmarku 
vybraly, putují nadaci „DOBRÝ 
ANDĚL“. Vánoční atmosféru si 
užily a zároveň podpořily dobrou 
věc i starostka obvodu Helena 
Řežábová s místostarostkou Ilo-
nou Jehličkovou.              (red)

V říjnu jsme uctili památku padlých boleveckých občanů

Místostarostka Jehličková předává ocenění Michaelu Sinkulovi.
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Osamění a stesk po svých nej-
bližších zažívají senioři z poby-
tových zařízení kvůli protiepi-

Městský obvod potěší vánočními balíčky  
obyvatele domovů se zvláštním režimem

demickým opatřením tento rok 
bohužel již podruhé. 

Ačkoli běžný režim návštěv 
není stále možný, ani letos před-
stavitelé městského obvodu Pl-
zeň 1 nezapomněli na obyvatele 
Domova se zvláštním režimem 
Čtyřlístek v Kotíkovské ulici 
a Petrklíč v ulici Západní. Tato 
zařízení sídlící na našem obvo-
dě spadají pod Městský ústav 
sociálních služeb města Plzně, 
příspěvkovou organizaci.

Krásné balíčky s vánočním 
čajem a keramickým hrnkem 
tentokrát připravilo pro městský 
obvod Plzeň 1 Sdružení občanů 
Exodus z Třemošné. To pro lidi 
s postižením provozuje sociálně 

Ve středu 28. srpna 2019 se 
pomyslně zavřely brány selského 
dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci. 
Návštěvníky oblíbených vepřových 
hodů nebo vinobraní nahradili sta-
vební dělníci a bagry. Začala dlou-
ho plánovaná a očekávaná památ-
ková rekonstrukce celého areálu. 

Postupně se obnovovaly 
všechny objekty. Všechny ka-
menné i dřevěné prvky prošly 
restaurováním. Například ka-

Na jaře se otevřou brány selského dvora U Matoušů na Bolevecké návsi

menná koryta původně umístě-
ná v bývalých stájích musela být 
pomocí dlouhého ramene jeřábu 
vyzvednuta z interiéru, aby moh-
la být odvezena k restaurování. 
Kamenná dlažba byla kousek po 
kousku rozebrána a očíslována, 
aby mohla být zakonzervova-
ná opět usazena přesně na své 
místo. Zároveň s odstrojováním 
objektů probíhal i restaurátorský 
průzkum, který odkryl jednotlivé 

vrstvy výmaleb, které se v obyt-
ném stavení zachovaly.

Zjara roku 2020 probíhaly 
stavební práce hlavně na hos-
podářských objektech statku. Do 
bývalé kolny, nejmladší součásti 
areálu, byly vestavěny kancelá-
ře správy objektu, rekonstrukcí 
prošly stáje, stodola i sýpka. 
Postupně se pozornost obracela 
k obytnému stavení, kde hlavním 
úkolem byla obnova původní 
doškové střechy. Na přelomu 
srpna a září se skupině kolem 

pana Františka Pavlici z Mora-
vy, který je jediným člověkem 
ještě ovládajícím toto řemeslo, 
povedlo celou střechu pokrýt 
doškami z žitné slámy tak, jak 
to dřív bylo na Plzeňsku běžné. 

V průběhu podzimu probíha-
la revitalizace zahrady se sadem, 
kam se vysadily staré krajové od-
růdy ovoce. Na řadu přišla i fasáda 
obytného stavení. V současné době 
se dokončuje restaurování a obnova 
vnitřních výmaleb či úprava dvora.

terapeutickou dílnu, odlehčovací 
službu, sociální rehabilitaci a cen-
trum denních služeb. Balíčků 
zde připravili celkem 350 kusů 
a městský obvod za ně uhradí 
částku téměř 100 000 Kč. Tímto 
počinem obvod jednak podpoří 
činnost sdružení Exodus a jis-
tě také udělá radost seniorům 
v předvánočním čase.   (SOC)

V novém roce na nás ještě čeká 
samotná finalizace stavební části 
obnovy a hlavně instalace expo-
zic. V areálu se můžete těšit na 
tematické výstavy nebo slavnos-
ti. V rámci expozice Cesta obilí, 
kterou najdete v sýpce, se dozví-
te vše o pěstování a zpracování 
obilí od rozsívky přes sklizeň až 
po mlácení a mletí mouky. Nej-
krásnější exponáty na vás budou 
čekat v obytném stavení, kde se 
vám v rámci prohlídky nabídne 
pohled na bohaté vybavení sel-

ské domácnosti i na věrné repliky 
slavnostního oděvu sedláka a sel-
ky. Během prohlídky se dozvíte, 
jak to na statku chodilo, kolik lidí 
v něm žilo nebo si poslechnete 
dramatické osudy jeho majitelů.

Brány selského dvora U Ma-
toušů se široké veřejnosti ote-
vřou v březnu 2021 a už nyní 
se těšíme na vaši návštěvu.

Ing. arch. Martin Kolovský
koordinační pracovník selského 

dvora U Matoušů

Dne 5. 12. 2020 byl v ulici 
Ke Krkavci zbudován panem 
Bukovským nový křížek. Oko-
lí křížku by mělo být zbaveno 
náletových dřevin a parkově 
upraveno.

Nový křížek v Bolevci
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JÍZDNÍ ŘÁD 
Vánoční tramvaje

Pracovní dny - Linka č. 2

Odjezdy ze Světovaru  
na Skvrňany 

5.03, 6.18, 7.39, 9.06, 10.29, 11.51, 
13.22, 14.47, 16.05, 17.29, 18.58

Odjezdy ze Skvrňan  
na Světovar

 
5.40, 7.03, 8.26, 9.56, 11.18, 12.41, 
14.11, 15.32, 16.52, 18.15, 19.44 

Soboty, neděle a svátky - Linka č. 4

Odjezdy z Košutky 
na Bory

7.42, 8.57, 10.12, 11.27, 12.42, 13.57, 
15.12, 16.27, 17.42, 18.49, 19.57, 21.14, 
22.24, 23.22

Odjezdy od Univerzity / z Bor  
na Košutku

8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 
15.40, 16.55, 18.10, 19.19B, 20.33, 
21.43, 22.52B, 23.47x 

B - vyjíždí z konečné Bory
x - jede jen do zastávky U Práce, dále na Slovany a do vozovny
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Ostatní

Pracovní dny 
– linka č. 2

Soboty, neděle a svátky 
– linka č. 4
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Pod tímto názvem zahájila 
naše mateřská školka revitalizaci 
své zahrady.

V únoru 2020 jsme podali 
žádost o získání dotace, která 
byla vyhlášena Státním fondem 
životního prostředí za účelem 
zefektivnění venkovních hracích 
ploch a podpory environmentál-
ního vzdělávání v mateřských 
školách. 

90. mateřská škola revitalizuje zahradu v rámci projektu  
„Učíme se z přírody“

Cílem projektu s názvem Učí-
me se z přírody bylo vybudovat 
podnětné venkovní prostředí, 
které díky nově pořízeným pří-
rodním prvkům umožní dětem 
navázat bližší vztah s přírodou, 
poznávat nové druhy fauny a flo-
ry a o přírodu náležitě pečovat. 
Školní zahrada tak bude plno-
hodnotně využívána k edukač-
nímu a relaxačnímu účelu. 

S realizací zahrady se začalo již 
na jaře 2020, kdy byly plzeňské 
mateřské školy uzavřeny z důvo-
du koronavirové epidemie. Škola 
z projektu získá na celkovou re-
vitalizaci zahrady finanční dotaci 
ve výši 390 100,- Kč. K úplnému 
dokončení projektu by mělo dojít 
na jaře 2021.

A jak se při revitalizaci zahra-
dy postupovalo? 

Škola nejdříve zlikvidovala sta-
ré dřeviny a na základě modelace 
terénu vybudovala svahy, které 
osázela trvalkami, bylinkami 
a keři v celkovém počtu 450 kusů 

rostlin. Dalším krokem byla úpra-
va celkového terénu zahrady a za-
ložení trávníku, který zdobí nová 
vrbová stavba ve tvaru iglú. Vr-
bová stavba se na jaře 2021 začne 
v zahradě zelenat a bude sloužit 
jako přírodní skrýš a prolézačka 
pro děti. Následným bodem reali-
zace bylo vyhotovení hmatového 
chodníku, který bude využíván 
při smyslových a prožitkových 
hrách a zařazen do obsahu před-
školního vzdělávání. Posledním 
dosavadním bodem realizace bylo 
vytvoření záhonu s dřevěnou ob-
rubou k pěstitelským účelům. 

Na jaře 2021 bude škola do-
končovat projekt vybudováním 
přírodního venkovního vodu 
propustného pódia pro ta nej-
krásnější dětská představení, 
osadí okapy sběrači na dešťovou 
vodu a pod ně umístí sudy pro 
sběr dešťové vody. S využitím 
zemních prací bude na zahradu 
přivedena pitná voda do nových 
nerezových pítek, které budou 

děti využívat k doplnění pit-
ného režimu při pobytu venku. 
V neposlední řadě bude mateřská 
škola disponovat novým dřevě-
ným kompostérem pro ekolo-
gické nakládání s bioodpadem. 
Zahrada 90. MŠ tak bude díky 
projektu zelenější, ekologičtější 
a samozřejmě krásnější. 

Bc. Veronika Vomáčková
 ředitelka 90. MŠ

Akce obvodu

Finální dokončení hmatového chod-
níku s různými druhy přírodnin.

Nový herní prvek v rámci projektu 
– vrbová stavba.

www.lekarna.agel.cz

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

Rezervujte si On-line své léky v Lékárně AGEL

Jistá dostupnost léků při vyzvednutí

Zkraťte si cestu ke zdraví
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Děti z 2. B plzeňské 1. základ-
ní školy namalovaly obrázky 
a napsaly vzkazy jako poděko-
vání všem lidem, kteří v součas-
né koronavirové krizi pomáhají 
ostatním. Většinou děkovaly 
lékařům a sestřičkám, ale ne-
zapomněly ani na vojáky, poli-
cisty, ošetřovatele, záchranáře, 
poděkování patřilo i laboratoři. 
Jejich třídní učitelka rozeslala 
dětské výtvory do plzeňských 
nemocnic, ústavů sociálních 
služeb, hasičům a dalším insti-

Děti z 1. ZŠ poděkovaly obrázky zdravotníkům, hasičům, vojá-
kům i laboratoři 

tucím, jejichž pracovníky děti 
ve svých pracích zmiňovaly. 

„Jsem si vědoma toho, jak ne-
lehkou práci a psychický stres 
musí všichni tito pracovníci 
dlouhodobě podstupovat, a jsem 
moc ráda, že jim svoji podporu 
vyjádřili naši nejmenší školáci. 
Jsme pyšní na to, že má město 
Plzeň školy s tak skvělými pe-
dagogy a žáky. Počítáme s tím, 
že tyto dětské výtvarné práce 
vystavíme na plzeňské radnici,“ 
uvedla radní města pro oblast 
školství Lucie Kantorová.

Iniciátorkou akce byla třídní 
učitelka 2. B Gabriela Hajšma-
nová. „Současná doba, nouzo-
vý stav a všechna ta opatření 
a události spojené s covidovou 
nákazou na děti z mé třídy velmi 
působí. Zadala jsem jim proto 
v rámci distanční výuky tvoři-
vé psaní na téma: Poděkování 
těm, kteří pomáhají. Slíbila jsem 
dětem, že se jejich poděkování 
s obrázky, která mě všechna 
chytila za srdíčko, dostanou ke 
všem, jimž byla určena,“ vy-
světlila učitelka.

Žáci ve svých vzkazech napří-

klad napsali: „Milí doktoři a se-
střičky, prožíváme těžké období. 
Učení doma mě baví, protože se 
se mnou učí tatínek a maminka, 
vy ale se svými dětmi být doma 
nemůžete. Pomáháte ostatním, 
i když je to nebezpečné, jste 
stateční, moc děkujeme … Milí 
policajti, jste hodní, že pomáháte 
starým lidem, málo lidí to dělá, 
tolik lidí nemá dobré srdce… Dě-
kujeme, že se staráte o pacienty 
s covidem, je náročné být dlou-
hou dobu v oblečení – skafan-
dru… Milá laboratoři, doufám, 
že máte míň lidí s covidem. Už 
jsem byl čtyřikrát na testech, ale 
zvládnul jsem to…

Vzkazy doputovaly i do Měst-
ského ústavu sociálních služeb 
v Plzni. „Tekly slzy nám i všem 
v bioptické laboratoři, kam jsme 
zprávu přeposlali. Klobouk dolů 
před paní učitelkou a jejími dět-
mi. Dokázaly něco nádherného. 
Naše zaměstnance to moc potě-
šilo,“ přiznal ředitel Městského 
ústavu sociálních služeb v Plzni 

Vladimír Chuchler. Do školy 
zaslal poděkování a odpověď 
učitelce a dětem včetně reakcí 
kolegyň na jejich zprávu, ob-
rázky a přání. 

Podobně potěšeně reagovali 
na dětské výtvory i zástupci dal-
ších institucí, například Fakult-
ní nemocnice Plzeň, Mulačovy 
nemocnice, Krajského ředitel-
ství policie Plzeňského kraje či 
Zdravotnické záchranné služby 
Plzeňského kraje. Osobní dopisy 
zaslali i jednotlivci.

„Nejvíce mě těší, jaká vlna 
kladných emocí se díky něko-
lika dopisům druháčků zača-
la šířit. I když jsou ještě malí, 
dokázali velkou věc. Je to ne-
smírně obohacující pro všechny, 
co pomáhají, pro děti, pro mne, 
rodiče dětí i pro řadu lidí kolem 
nás. Celá ta atmosféra kolem 
děkovných dopisů nastartovala 
krásný adventní čas v naší třídě 
i v našem okolí,“ dodala učitelka 
Gabriela Hajšmanová.

zdroj www.plzen.eu
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Vánoční stromy svítí na Lochotíně i na Vinicích
Časy se mění, tradice zůstá-

vají. Vánoční stromy v parku 
U Bazénu i na Vinicích nemohl 
městský obvod Plzeň 1 rozsvítit 
společně s občany tak, jak tomu 
bylo každoročně – se společným 
zpíváním, svařákem, perníčky 
a ohňovou show. Starostka He-
lena Řežábová s místostarosty 
Ilonou Jehličkovou, Miroslavem 
Brabcem a Jiřím Uhlíkem rozsví-
tili stromky v komorní atmosféře 
a všichni si moc přejeme a dou-
fáme, že příští rok se vrátíme 
k tradicím, na které jsme zvyk-
lí. Stromky budou na Lochotíně 
i na Vinicích zářit pro potěšení 
obyvatel až do Tří králů.    (red)

Rozsvicování vánočních stromů na Lochotíně v úterý 1. prosince (na snímcích nahoře) a na Vinicích 8. prosince nebylo úplně on-line, protože je v re-
portáži TV ZAK vysílala až trochu později. I v této komorní atmosféře jsme si zazpívali s žesťovým kvintetem z Třemošné a s Vámi, kteří jste se i přes 
všechny problémy přišli podívat, několik koled.


