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Adámek je prvním občánkem roku 2021 na Jedničce

http://umo1.plzen.eu  www.facebook.com/MOPlzen1  únor 2021  ZDARMA

Měl být sice vánočním dáreč-
kem, ale nakonec si malý Adámek 
Potužák počkal a stal se spíše no-
voročním překvapením. Na svět 
vykoukl 1. 1. 2021 přesně ve 
13.36 hod. ve FN Plzeň – a byl 
to kluk jako buk: 3 680 g a 52 cm. 
Pro maminku Magdu Rollingero-
vou a tatínka Daniela Potužáka je 
chlapeček prvním přírůstkem do 
rodiny, a tak si novou roli patřičně 
užívají. I když je prý malý Adá-
mek hodné miminko, určité změny 
do chodu rodinného života přinesl. 
Maminka, která před odchodem na 
mateřskou dovolenou pracovala 
jako produkční, teď místo kultur-
ních akcí plánuje denní program 
s miminkem. A tatínek, povoláním 
kuchař, jim k tomu zase připravuje 
doma různé dobroty a je tak ma-

mince zázemím a pomocnou rukou 
při péči o syna.

Ve středu 27. 1. 2021 rodiče 
s miminkem slavnostně přijaly 
paní starostka Helena Řežábová 
a místostarostka Ilona Jehličková. 

Rodičům předaly finanční dar ve 
výši 5 000,- Kč v podobě pouká-
zek na nákup zboží pro malého 
občánka. Vzhledem k protiepide-
mickým opatřením proběhlo milé 
setkání venku před budovou úřadu. 

Novopečeným rodičům gratu-
lujeme a malému Adámkovi pře-
jeme pevné zdraví a šťastný start 
do života.

Mgr. Dana Krausová, 
vedoucí sociálního odboru

Slovo starostkySlovo starostky
Vážené sousedky a sousedé, 
zdravím Vás všechny. Zdravím Vás v této opravdu nelehké době, kdy už řada z nás 

má zcela oprávněný pocit, že dál to prostě zvládat nejde. 
Chybí mi v pandemii ztracená všednost dní. Nechci toho příliš, jen se sejít s kámoškama 

na víno, zazpívat si s přáteli a obejmout každého, koho potkám, chci se zítra probudit, jít 
jen tak po nákupech a něco hezkého na sebe ulovit. No a samozřejmě večer do divadla... 
Už mi vadí tolikrát vyřčená slova pandemie, omezení, nouzový stav. Má vnoučata chtějí 

do školy, za kamarády, sportovat, soutěžit.
Pevně věřím, že k životu, na který jsme byli zvyklí, byť s drobnými obměnami, se budeme moci brzo vrátit. 

Aby se tak stalo, je třeba zdánlivě prosté věci, a to respektu. Jen se vzájemným respektem budeme schopni 
obstát ve střetu s koronavirem. Prosím, nepropadejte letargii a zkuste ještě chvíli vydržet optimističtí. Není 
to lehké pro nikoho z nás. Je však třeba hledat, byť jen drobné, důvody k radosti, snášející se sněhové 
vločky, sluneční paprsky ohlašující blížící se jaro, dětský smích… Zkusme se tolik nerozčilovat, když něco 
není zrovna úplně v pořádku. Najděme společně někde uvnitř ještě trochu síly.

Za několik týdnů přijde jaro, slunce nám dodá tolik potřebnou energii, zlepší náladu a doufám, že alespoň 
na chvíli zažene našeho nepřítele a do té doby, než by se nám mohl zase vrátit, budeme „dál“ s očkováním 
a přípravami tak, abychom se nemuseli zastavit a zakuklit potřetí. 

Vydržme prosím, konec a s ním i nový začátek nabývají reálných obrysů!
         Vaše Helena Řežábová
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Vážení občané,
dne 15. 2. 2021 pozbylo účin-

nosti usnesení Úřadu vlády České 
republiky č. 1379 ze dne 23. 12. 
2020, jež omezovalo rozsah úřed-
ních hodin Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1.

Z důvodu zhoršující se epide-
miologické situace a šíření nové-
ho typu koronaviru budou úřední 
hodiny Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1 nově stanoveny následu-
jícím způsobem:

Pondělí 8.00–17.00 hod.
Úterý po předchozí domluvě
Středa 8.00–17.00 hod.
Čtvrtek po předchozí domluvě
Pátek po předchozí domluvě

Mimo výše stanovené úřední 
hodiny bude tedy návštěva Úřa-
du městského obvodu Plzeň 1 

městského obvodu Plzeň 1 navští-
vit, doporučujeme Vám, abyste 
nejprve kontaktovali Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 1 na lince 
+ 420 378 031 115 tak, aby zbyteč-
ně nedocházelo k větší koncentraci 
lidí v čekacích halách, případně 
abyste se s příslušným zaměstnan-
cem domluvili na řešení své zále-
žitostí prostřednictvím e-mailové 
či telefonické komunikace.

občanovi umožněna pouze po 
předchozí domluvě s příslušným 
pracovníkem.

Rádi bychom Vás rovněž po-
žádali, abyste za účelem omezení 
osobního kontaktu a ochrany ve-
řejného zdraví:

– nahradili osobní kontakt pí-
semným, elektronickým či tele-
fonickým kontaktem ve všech 
případech, kdy je to možné,

– veškeré dokumenty adreso-
vané některým ze zaměstnanců 
Úřadu městského obvodu Plzeň 1 
či zástupcům městského obvodu 
Plzeň 1 doručovali pouze prostřed-
nictvím elektronické komunika-
ce, popřípadě, když toto nebude 
možné, abyste tyto doručovali 
pouze prostřednictvím podatelny, 
která je dočasně zřízena na vrátnici 
Úřadu městského obvodu Plzeň 1.

V případě, že budete chtít Úřad 

Doba se změnila a život nás všech 
se částečně přesunuje do on-line 
prostoru. Nejinak tomu je i v pří-
padě jednání zastupitelstva městské-
ho obvodu Plzeň 1, které je možné 
nově sledovat v přímém přenosu. 
Současně je umožněna zastupite-

Jednání zastupitelstva je možné nově sledovat v přímém přenosu

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PRVNÍHO OBVODU? 

Své dotazy nám zasílejte na: 

pavelkova@plzen.eu

podatelna ÚMO1, alej Svobody 60 

@MOPlzen1

základem kvalitní správy obvo-
du je komunikace s vámi, s obyva-
teli Jedničky. Podněty, postřehy, 
zpětná vazba, ale i osobní setkání, 
to vše přinášelo setkávání vedení 
s veřejností, které se stalo příjem-
nou tradicí. Stačil pouhý rok pan-
demie, aby se vše stalo minulostí, 
a tak jsme se rozhodli se s Vámi 
spojit prostřednictvím dopisů, 
emailů, případně prostřednictvím 
naší facebookové stránky. Přejeme 
si s Vámi zůstat i nadále v kontak-
tu, proto budeme velmi rádi, pokud 
se na nás obrátíte s otázkami, tý-
kajícími se dění v našem obvodu, 
nebo s nápady, které Vás zaujaly. 
Zeptejte se nás a my Vám rádi 
odpovíme. Doufáme, že nebude 
trvat dlouho a budeme se s Vámi 
moci opět setkat tváří v tvář. Pevné 
zdraví Vám přeje 

Vaše starostka Helena Řežábová 
společně s místostarosty 

Miroslavem Brabcem, 
Ilonou Jehličkovou 

a Jiřím Uhlíkem

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,

lům distanční účast na jednání, a to 
prostřednictvím aplikace na PC.

Pro část veřejnosti, která i na-
dále preferuje osobní účast na za-
stupitelstvu, je v budově Totemu, 
kde se jednání zastupitelů ode-
hrává, zajištěn oddělený salonek, 

kde mohou občané sledovat živý 
přenos obrazu i zvuku a též zde 
mohou vznášet své dotazy.

Indexovaný záznam ze 3 posled-
ních jednání ZMO Plzeň 1 bude 
vždy možné přehrát na http://bitest.
videostream.sk/plzen1/archiv/. (red)

Telefonní seznam je dostupný 
na webových stránkách městské-
ho obvodu Plzeň 1 pod záložkou 
s názvem „Kontakty“.

O následně přijatých opatřeních 
bude městský obvod Plzeň 1 ob-
čany informovat prostřednictvím 
svých webových stránek a face-
bookových stránek.

Mgr. Jana Petrová, 
pověřena vedením OPSČ

Nové úřední hodiny Úřadu městského obvodu Plzeň 1
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Vážení a milí spoluobčané,

Zdravím Vás, sousedé, 

Začátek se úplně nepovedl, bude konec lepší?

zbývá nám 
několik týdnů 
a budeme mít 
za sebou celý 
jeden nenor-
mální rok spo-
jený s covidem. 
Podle mého ná-

zoru se podepsala tato doba nejví-
ce na našich dětech. Prakticky rok 
budou bez školy, bez spolužáků, 
bez učitelů, bez poznámek, bez 
zkoušení, bez obědů ve školních 
jídelnách, bez školních družin. 
Odpoledne bez svých kroužků, 
bez sportovních aktivit, bez po-

citů vítězství, ať ve fotbale, nebo 
v házené, nebo v tenise anebo ve 
hře na housle, dobře zahraném 
divadelním představení a v čem-
koliv jiném. Za poslední rok se 
naučily sedět u počítače, protože 
zkrátka musí mít školu on-line. 
Na podzim loňského roku jsem 
měl spoustu zpráv z různých spor-
tovních klubů a kroužků o tom, 
že jim ubývají dlouholetí členo-
vé. Bohužel, hraní her na počítači 
po škole tolik nebolí jako trénink. 
A nějak naše děti přestaly chodit 
ven a opustila je touha chodit tré-
novat a navštěvovat předtím ob-

líbené kroužky. Moc se jim není 
co divit, když nemají kdy a kde 
a před kým své dovednosti před-
vést. Naše děti prostě sedí doma 
a realizují se přes všechny možné 
sociální sítě a skupinové hry na 
počítačích. Mohli bychom si po-
ložit otázku, kdo za to může? Ale 
proč, k čemu nám to bude platné? 
Jenom si najdeme imaginárního 
viníka. Naše společnost prostě vy-
tvořila také obrovský dluh vůči 
naší mladé generaci a vlastně vůči 
všem rodinám, kde mají děcka. 
Nemohli jsme s nimi na zahájení 
školní docházky, ani si nepama-

tujeme, kdy jsme je viděli hrát 
mistrovské zápasy v čemkoliv. 
Absolventské koncerty na umě-
leckých školách jsou minulostí, 
koncerty pěveckých kroužků se 
vypařily do neznáma. Absolut-
ní demotivace. Proto mi prosím 
Vás dovolte takový apel. Až se 
všechno vrátí k normálu, trochu 
tlačte ty naše ratolesti ke sportu, 
ke kulturním aktivitám, k junáku 
a skautu. Aby se opět scházeli 
jako normálně a užívali si radosti 
z běžného a normálního života. 

Jiří Uhlík, MBA, 
místostarosta MO Plzeň 1

dnes bych 
Vás chtěl se-
známit s žá-
dostí o zaslání 
podnětů k roz-
voji parkování 
v Plzni, se kte-
rou se na nás 

obrátil Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně. Myslím si, že téma 
parkování, zvláště na území na-
šeho obvodu, velmi rezonuje 
a z těchto důvodů budou podněty 
z Vašich řad cenným přínosem 
pro zpracování „Generelu dopravy 

v klidu a rozvoji systému parko-
vání v městě Plzni“.

Útvar koncepce a rozvoje měs-
ta Plzně by na letošní aktualizaci 
chtěl začít pracovat již v březnu, 
proto bych Vás chtěl požádat o za-
slání Vašich případných podnětů 
do konce měsíce února, abychom 
je mohli postoupit na ÚKRmP 
v prvním březnovém týdnu.

Je třeba upozornit na to, že zásad-
ní a nejednoznačné podněty a návr-
hy je třeba důkladně prověřit, proto 
se v takových případech může stát, 
že budou zařazeny do aktualizace 

až v příštím roce (pochopitelně 
v případě, že budou relevantní).

Odkaz na úschovnu, kde je mož-
né stáhnout dokumenty k aktuál-
nímu Generelu dopravy v klidu: 
Detail zásilky č.: EC50579C-CD-
FE-4078-B538-967780B85F77 –
balík bude uložen do: 6. 3. 2021.

Veškeré další informace ohledně 
dopravy z pohledu ÚKRmP na-
jdete na jejich webu: https://ukr.
plzen.eu/doprava-a-technicka-in-
frastruktura/doprava/

Jako zastupitel a předseda Kont-
rolního výboru Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 budu velmi rád i za další 
cenné připomínky a rady, jak zlep-
šit kvalitu života na našem obvodě. 
Neváhejte se proto na mě kdykoliv 
obrátit s vaším problémem, dota-
zem či připomínkou, které budou 
v rámci práce Kontrolního výboru 
projednány. Každým takovýmto 
podnětem se budeme nadále za-
bývat k Vaší plné spokojenosti. 

S pozdravem a přáním hezkých 
dnů v této nelehké době

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, 
předseda Kontrolního výboru, 

sumami@plzen.eu

Zasedání zastupitelstva konečně ke zhlédnutí na internetu
P i r á t s t v í 

v dnešní době 
znamená in-
formační ote-
vřenost. Proto 
jsme se již od 
začátku voleb-
ního období 

v zastupitelstvu snažili prosadit, 
aby náš městský obvod dispono-
val také živým videopřenosem 
a videozáznamem ze zasedání 
zastupitelstva, abychom tím obča-
nům přinesli možnost se z pohodlí 
domova podívat na dění v jejich 

okolí, a to i zpětně, jelikož ne 
každý má tu možnost se fyzicky 
zasedání zastupitelstva zúčastnit, 
protože je tou dobou třeba v za-
městnání. Nejednalo se přitom 
o nic nestandardního, když víme, 
že videopřenosy ze zastupitelstev 
jsou naprosto běžnou praxí nejen 
v jiných městech, ale i v Plzni, dru-
hém a třetím městském obvodu. 
Nejen od některých zástupců koa-
ličních stran, ale i od části opozice 
jsme si k našemu návrhu vyslechli 
několik výhrad – ať už se jednalo 
o finanční náročnost nebo pochyb-

nosti, zda by stream/videozáznam 
někdo vůbec sledoval. Někteří za-
stupitelé se dokonce vyjádřili, že 
si nepřejí, aby byli natáčeni. Zde 
bych si dovolil parafrázi části 
známé divadelní hry: „Otevřel si 
hospodu, ale chodili mu tam lidi“ 
ve znění „Byl zvolen zastupitelem, 
ale nechtěl být viděn“. V prosinci 
2020 koalice předložila návrh na 
zprostředkování přenosu ze zase-
dání zastupitelstva MO Plzeň 1, 
který byl zdůvodněn zejména 
krizovými opatřeními a nouzo-
vým stavem v souvislosti s pan-

demií covid-19. Tento návrh byl 
schválen i našimi hlasy, zdrželi se 
pouze zastupitelé za ANO 2011. 
Příběh má tedy šťastný konec, byť 
je zde na místě mírný povzdech 
nad tím, že nebýt současné korona-
krize, pravděpodobně bychom na 
schválení videostreamu a video-
záznamu čekali ještě několik let. 

Videoarchiv je dostupný na bi-
test.videostream.sk/plzen1/archiv/ 
a přímé přenosy jsou vysílány na 
bitest.videostream.sk/plzen1/

František Hagara (Piráti), 
zastupitel MO Plzeň 1

Po více než 
dvou letech od 
komuná ln í ch 
voleb jsme se, 
my zastupitelé 
obvodu, dostali 
již do druhé po-
loviny výkonu 

našeho zastupitelského mandátu. To 
je určitě příhodná doba ohlédnout 
se zpět a připomenout občanům, co 
se vládnoucí koalici (ODS, ČSSD, 
TOP 09, PRO Plzeň s podporou 
lidovců) na radnici proti deklarova-
ným slibům skutečně povedlo, a co 
se povedlo již poněkud méně!

Podotýkám, že vytížení prací 
pro občany obvodu se nejspíše 
plánovalo skutečně obrovské, ne-
boť bylo prosazeno hned sedm tzv. 
uvolněných zastupitelů pro práci na 
plný úvazek, a to proti předchozím 
třem. Nejen opozice, ale především 
občané tak s oprávněným zájmem 
očekávali realizaci významných 
projektů a změn, vedoucích k růstu 
jejich životní úrovně. 

Ze svého pohledu si ovšem nej-
sem jist, zda se vše, tak bombastic-
ky plánované, zcela povedlo!

Dlouhodobě vázla rekonstrukce 
Studentské ulice, obrovskou vlnu 

odporu vyvolaly pokusy o zástavbu 
parku v Komenského ulici a proti nyní 
již vystavěnému domu ve Žlutické 
ulici. Obyvatelům obvodu „nepadla 
do oka“ ani demolice zdevastovaného 
objektu sport areálu Jezírko. O ten se 
měl obvod starat péčí řádného hospo-
dáře, a proto tam naposledy podnikali, 
asi ne zcela úspěšně, „hoši“ z ODS. 
Aktuálně také mrzí přerušená rekon-
strukce parku v Krašovské ulici. A lze 
takto pokračovat i dále, v případech, 
kdy představitelé radnice vystupovali 
buď velice pasivně, případně šli ve své 
činnosti i proti oprávněným zájmům 
občanů, které zastupují.

Snad jedinou věcí, kterou lze 
vedení obvodu přičíst k dobru, je 
spuštění online přenosů pro ve-
řejnost z jednání zastupitelstva, 
k čemuž jsme se však dopracovali 
zase jen díky vytrvalosti opozičních 
zastupitelů a bohužel i negativního 
vlivu pandemické situace u nás.

Závěrem bych rád poděkoval 
všem občanům, kterým nejsou věci 
veřejné u nás na obvodě lhostejné, 
těm, kteří se dokážou ozvat a přijít 
sdělit svůj názor veřejně na jednání 
zastupitelstva.

Václav Heřman,
zastupitel MO Plzeň 1 za KSČM
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Daňové příjmy
Daňové příjmy MO Plzeň 1 

jsou tvořeny místními poplat-
ky, které se vybírají na zákla-
dě obecně závazných vyhlášek 
statutárního města Plzně, resp. 
zákona o místních poplatcích. 
Konkrétně se jedná o místní 
poplatek ze psů a za užívání ve-
řejného prostranství. Další část 
daňových příjmů tvoří správní 
poplatky vybírané dle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Ve schváleném roz-
počtu na rok 2021 jsou ve výši 
3 340 tis. Kč, tj. tvoří  23,63 % 
celkových příjmů.

Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 

ve výši 7 211 tis. Kč, tj. 51,01 % 
z celkových příjmů. Tyto příjmy 
jsou převážně tvořeny příjmy 
z pronájmu městského majetku 
(z objektů svěřených do správy 
městského obvodu statutem měs-
ta Plzně, z pozemků, z movitých 
věcí, z objektů mateřských škol), 
dále také příjmy z reklam. 
 

Provozní výdaje 
Provozní výdaje MO Pl-

zeň 1 zabezpečují chod a hlav-
ní funkce městského obvodu 
s cílem udržení kvality služeb 
včetně výdajů spojených s vý-
konem státní správy. Provozní 
výdaje činí 154 575 tis. Kč, tj. 
79,42 % z celkových výdajů 
rozpočtu MO Plzeň 1. Běžné 
provozní výdaje – 132 291 tis. 
Kč – výdaje na zajištění cho-
du úřadu, údržby silnic, zimní 
údržby silnic, péče a údržby 
zeleně, dětských prvků, zajiš-
tění údržby mateřských škol, 
na zajištění provozu a údržby 
dětských hřišť apod. Příspěvky 
příspěvkovým organizacím zří-
zených městem – 15 013 tis. Kč 
– výdaje na provoz zřízených 
příspěvkových organizací – ma-
teřských škol. Provozní transfe-
ry jiným organizacím a veřej-
ným rozpočtům – 4 000 tis. Kč 
– dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 
na veřejně prospěšné účely dle 
vyhlášených dotačních titulů. 
Provozní transfery obyvatelstvu 

– 2 771 tis. Kč. Ostatní provozní 
výdaje – 500 tis. Kč – výdaje na 
zajištění sociálních pohřbů dle 
zákona o pohřebnictví.

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje č iní 

40 053 tis. Kč, tj. 20,58 % 
z celkových výdajů rozpočtu 
MO 1 na rok 2021. Z toho sta-
vební investice 37 579 tis Kč – 
v roce 2021 budou tyto výdaje 
směřovat zejména do výstav-
by nových parkovišť a komu-
nikací a také na investice do 
budov mateřských škol. Nej-
většími investičními akcemi 
by měly být v roce 2021 „Pro-
měna vnitrobloku Krašovská“ 
a „91. MŠ – stavební úpravy 
kuchyně a vnitřní úpravy pavi-
lonu č. 3“. Nestavební investice 
ve výši 2 475 tis. Kč na zařízení 
dětských hřišť a sportovišť, vy-
bavení kuchyní MŠ.

Financování
Financování zahrnuje použi-

tí, resp. tvorbu účelových fondů 
městského obvodu (Fond rezerv 

a rozvoje, Sociální fond, převody 
mezi rozpočty města a MO Pl-
zeň 1). V roce 2021 je schváleno 
použití prostředků z Fondu rezerv 
a rozvoje a Sociálního fondu ve 
výši 36 250 tis. Kč. Z článku 28a 
odstavce 7 vyplývá, že zdrojem 
financování městského obvodu 
jsou podíly na příjmech města 
stanovené Zastupitelstvem města 
Plzně pro každý rozpočtový rok 
samostatně, tzn.: podíl na cel-
kových příjmech z daní, vyjma 
daně z příjmu právnických osob, 
kdy je poplatníkem město, převe-
dených městu v daném roce po-
dle zvláštního zákona – rok 2021 
ve výši 101 935 tis. Kč, podíl na 
státním příspěvku na částečnou 
úhradu nákladů výkonu přene-
sené působnosti – rok 2021 ve 
výši 11 508 tis. Kč, fixní složka 
finančního vztahu – rok 2021 ve 
výši 34 419 tis. Kč, fixní složka. 
V rozpočtu na rok 2021 je finan-
cování ve výši + 180 493 tis. Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru

 
  v tis. Kč  v tis. Kč

P r o v o z n í   p ř í j m y 11 763 P r o v o z n í   v ý d a j e 154 575

Daňové 3 340 Běžné výdaje            132 291

 Místní poplatky 2 431 Sociální odbor 290

 Správní poplatky 909 Odbor životního prostředí a dopravy 17 055

Nedaňové 7 211 Finanční odbor 40

 Příjmy z vlastní činnosti 1 183 Odbor investic a majetku 27 529

 Příjmy z pronájmu majetku 5 779 Organizační odbor 85 273

 Sankční platby 50 Sociální fond 2 104

 Ostatní nedaňové příjmy 199 Provozní příspěvky zřízeným PO 15 013

Přijaté transfery provozní 1 212 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 4 000

K a p i t á l o v é   p ř í j m y 2 372 Provozní transfery obyvatelstvu 2 771

Přijaté transfery investiční 2 372 Ostatní provozní výdaje 500

    

Financování +/– vlastní zdroje 180 493 

 Převod – podíl na daních 101 935 K a p i t á l o v é   v ý d a j e 40 053

 Převod – podíl na výkon státní správy 11 508 Stavební investice 37 579

 Převod – fixní složka finančního vztahu 34 419 Nestavební investice 2 475        

Použití vlastních fondů (+) 36 250 Investiční příspěvky vlastním PO 0

– fond rezerv a rozvoje 32 365 

– fond sociální 3 885 

Tvorba vlastních fondů (–) 3 619 Celkový objem příjmů SR MO Plzeň 1 pro r. 2021  14 136

– fond rezerv a rozvoje 0 Celkový objem výdajů SR MO Plzeň 1 pro r. 2021  194 629

– fond sociální 3 619 Financování SR MO Plzeň 1 pro r. 2021 180 493

Převody MMP x MO v daném roce 0 

– převod MO/MMP 0 

– převod MMP/MO 0 

   

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2021
 

 

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2021 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 226 ze dne 2. 12. 2020.
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Upozorňujeme občany MO Pl-
zeň 1, že byla schválena novela 
Obecně závazné vyhlášky statu-
tárního města Plzně č. 5/2020, 

Novela Obecně závazné vyhlášky č. 22/2004, o místním poplatku ze psů

o změně vyhlášky statutárního 
města Plzně č. 22/2004, o míst-
ním poplatku ze psů, ve znění 
obecně závazných vyhlášek sta-

tutárního města Plzně č. 10/2007, 
9/2010, 2/2012, 5/2018 a 5/2020, 
s účinností od 1. 1. 2021.
Nejdůležitější změny ve vyhlášce:
– poplatek ze psů se od roku 

2021 platí ze psů starších tří 
měsíců

– poplatek platí i cizinci
– osoby starší 65 let a poživatelé 

důchodu zaplatí za prvního psa 
200,- Kč a za druhého a každé-
ho dalšího psa 300,- Kč za rok

– upravuje se osvobození zdra-
votně postižených osob podle 
zákona o místních poplatcích ve 
smyslu nahrazení pojmu osoba 
bezmocná pojmem „osoba, kte-
rá je považována za závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravující sociální služ-
by“, tj. osoba, která je držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP/P

Přírodní klimatizace, snížená 
hladina hluku i menší prašnost, 
i tak funguje městská zeleň, která 
příznivě působí na lokální mik-
roklima. První městský obvod se 
proto zaměřuje nejen na rozšíření 
podílu zeleně, ale především na 
její zkvalitnění, jelikož jen zeleň 
v dobré kondici plní svou funkci. 
Za loňský rok bylo na území prv-
ního obvodu vysazeno 117 listna-
tých stromů a 4935 keřových po-
rostů a trvalek. Druhová skladba 
vysazovaných rostlin je volena 
na základě specifik konkrétních 
míst tak, aby stromy a jiné rost-

První obvod opět o něco zelenější
liny co nejlépe prospívaly, jeli-
kož životní podmínky v sídlištní 
zástavbě jsou oproti volné pří-
rodě značně ztížené. Výsadba se 
stává převážně z lip, okrasných 
sakur, dubů, javorů, jasanů nebo 
jírovců. 

„Zeleň, která působí v měst-
ském prostředí jako přírodní kli-
matizace, je nenahraditelná, což 
vnímáme obzvláště v letních mě-
sících. S postupujícími klimatic-
kými změnami roste potřeba čelit 
nepřízni počasí, a to nikoliv pro-
střednictvím radikálních zásahů, 
ale naopak ruku v ruce s přírodou, 

proto je třeba nejen vysazovat 
nové stromy a ostatní zeleň, ale 
též pro ni vytvářet vhodné pod-
mínky tak, aby svou funkci plnila 
v nejvyšší možné míře,“ uvedla 
starostka obvodu Helena Řežá-
bová a dodala, že proto je zeleň 
průběžně revitalizována tak, aby 
se podmínky co nejvíce přiblížily 
ideálu přírody.

Kromě zcela nové výsadby pro-
bíhají též takzvané dosadby, kdy 
se za uhynulé stromy provádí vý-
sadba složená z původních kulti-
varů. Samotnému kácení dřevin 
vykazujících špatnou vitalitu vždy 

předchází odborné posouzení sta-
vu stromu, které určí důvody pro 
pokácení stromu. Samozřejmostí 
je i náhradní výsadba, v tomto 
případě se jedná o výsadbu po 
stromech pokácených právě z dů-
vodu snížené vitality nebo v rámci 
stavební činnosti, například z dů-
vodu rekonstrukce sítí a zachování 
ochranných pásem. 

Vhodný prostor pro zeleň, 
převážně pak pro stromy, se 
v městské zástavbě hledá obtíž-
něji, jelikož je značně omezen 
především hustotou inženýrských 
sítí tvořených vodovody, plyno-
vody či rozvodům elektřiny, dále 
pak parkovišti a komunikacemi. 
Vhodná alokace stromu je stěžej-
ní též pro plnění funkce, kterou 
od zeleně očekáváme, jelikož 
jen strom s dostatečným prosto-
rem pro svůj kořenový systém 
může plně prospívat. Nemalá 
část dřevin, které se nachází na 
území prvního obvodu, převážně 
pak v oblastech sídlištní zástav-
by, jsou v místech, kde to normy 
neumožňují, například nad již 
zmíněnými inženýrskými sítěmi, 
kvůli… čemuž nemají dostatečný 
prostor pro vlastní kořenový sys-
tém. Tyto dřeviny jsou v případě 
provádění rekonstrukcí sítí nahra-
zovány vhodně umístěnými kusy.

V roce 2019 vysadil městský 
obvod Plzeň 1 celkem 74 ks stro-
mů, 346 ks keřů a 226 trvalek, 
přičemž v aktuálním roce plá-
nuje vysadit opět další desítky 
převážně listnatých stromů, které 
se lépe hodí právě do městské 
zástavby. 

(red)

– dochází k osvobození psů slou-
žících složkám Integrovaného 
záchranného systému, kteří 
jsou využíváni k záchranným 
a likvidačním pracím. Případ-
ný držitel takového psa by měl 
prokázat jeho výcvik nebo uží-
vání podobně jako osvobození 
psa prokazují myslivci.

– zrušuje se povinnost osoby 
provozující útulek ohlašovat 
držbu psa do 10. dne každé-
ho kalendářního měsíce. Tyto 
osoby ohlašují pouze psy držené 
pro svoji vlastní potřebu stejně 
jako ostatní držitelé. Na psy 
umístěné v útulku se poplatek 
ze psů vůbec nevztahuje.

– zrušuje se minimální sazba 
poplatku 50,- Kč

Ing. Lucie Levová, 
vedoucí odd. poplatků FIN
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Městský obvod Plzeň 1 v sou-
časné době připravuje realizaci 
pumptracku v lokalitě za konečnou 
tramvaje č. 1 při Plaské ulici (poze-
mek parc. č. 3197/87, k. ú. Bolevec). 
V letošním roce by tak zde měly 
vzniknout dva oddělené okruhy 
pumptracku se skill centrem. 

Pumptrack je uzavřený okruh pro 
jízdu nejen na kole, ale je určen 
i pro jízdu na koloběžce, skateboar-
du či odrážedle. Okruh je tvořený 
vlnkami a klopenými zatáčkami, 

Pumptrack Plaská ul.
které umožňují udržovat, případně 
zvyšovat rychlost jízdy a je možné 
jej projíždět i bez šlapání. 

Skill centrum je tvořeno překáž-
kami pro zdokonalení technických 
dovedností. Pumptrack včetně skill 
centra tak přináší nový směr vy-
užití kol, vytváří nové komunity 
a prostředí pro překlenutí generač-
ních rozdílů mezi rodiči, dospíva-
jícími a malými dětmi. 

Andrea Šlechtová, DiS., 
vedoucí OIM

S potěšením oznamujeme, že se 
podařilo naplnit dlouhodobý záměr 
městského obvodu Plzeň 1 rozšířit 
služby občanům a návštěvníkům 
úřadu. Na budově v prostorách 
vestibulu recepce úřadu je nyní 
umístěn automatický bankovní ter-
minál (bankomat) společnosti Fio 
banka, a.s., jehož prostřednictvím 
mohou držitelé platebních karet 
provádět výběry peněžní hotovos-
ti a využívat další služby spojené 
s užíváním platební karty. 

Ing. Eva Štědrá, MBA, 
vedoucí odd. správy majetku OIM

Bankomat v budově ÚMO Plzeň 1

Stávající dětské hřiště v Ta-
chovské ulici 37–39 na pozemku 
parc. č. 1878/48 v katastrálním 
území Bolevec bylo realizová-
no v roce 2013. Součástí hřiště 
nebylo vybudování oplocení, 
neboť městský obvod měl a stále 
má špatné zkušenosti s údržbou 
oplocení dětských hřišť, jelikož 
jsou poměrně často ničena van-
daly. Bohužel u tohoto hřiště však 
evidujeme poměrně časté podněty 
jeho uživatelů na dodatečné vybu-
dování oplocení, jelikož travnatá 
plocha v blízkosti prvků je hojně 
využívána i k venčení čtyřnohých 
mazlíčků, jejichž majitelé bezpro-
střední okolí herních prvků vůbec 
nerespektují. 

Oplocení dětského hřiště 
Tachovská 37–39

Z tohoto důvodu je nutné pro-
stor dětského hřiště jasně vymezit, 
a proto se městský obvod rozhodl 
stávající dětské hřiště nakonec oplo-
tit. Navrženo je oplocení výšky cca 
1,2 m z plotových dílů se vstupní 
brankou a bránou pro případný vjezd 
techniky. Předpokládaná pořizovací 
cena oplocení je cca 120 tis. Kč. 

V současné době budeme žádat 
Technický úřad Magistrátu měs-
ta Plzně o vyjádření k územnímu 
souhlasu a v případě kladného 
stanoviska a následného vydání 
územního souhlasu bychom při-
kročili k samotné realizaci uve-
deného oplocení.

Andrea Šlechtová, DiS., 
vedoucí OIM

Nezodpovědný přístup k realiza-
ci stavby, a to i přes opakované vý-
zvy ze strany prvního obvodu, vedl 
k nedodržení termínu dokončení 
proměny vnitrobloku Krašovská 
stavební firmou. První obvod tak 
přistoupil k jedinému možnému 
řešení a spolupráci se společností 
provádějící proměnu vnitrobloku 
Krašovská na Košutce ukončil. 
Aktuálně probíhá výběrové řízení 
na nového dodavatele stavby tak, 
aby byla započatá proměna vni-
trobloku dokončena co nejdříve.

Ačkoliv byla společnost realizu-
jící proměnu vnitrobloku Stavby 
Jech & Hofmann od dubna 2020 
opakovaně upozorňována na nut-
nost dodržení smluvního termínu 
dokončení stavby, který uplynul 
v říjnu 2020, a její představitelé 

Proměna vnitrobloku Krašovská bude dokončena náhradním 
zhotovitelem, který vzejde z výběrového řízení. Stavební firma selhala.

nereagovali ani na výzvy na po-
sílení stavby, nebylo možné od 
smlouvy odstoupit, aniž by tím byl 
první obvod vystaven reálné hroz-
bě penalizace a vleklých soudních 
sporů. Právě případné soudní spory 
by totiž zásadně ohrozily či spíše 
znemožnily dokončení stavby v ter-
mínu do 2 let od udělení dotace, 
což by znamenalo ztrátu přidělené 
dotace ve výši 6 milionů korun. 

Městský obvod tak využil mož-
nosti vypsat nové výběrové řízení 
na náhradního zhotovitele stavby. 
„V současné době je staveniště 
předáno zpět městskému obvodu 
Plzeň 1, který koncem roku 2020 
intenzivně pracoval na úpravě 
projektové dokumentace a přípra-
vě nového výběrového řízení na 
náhradního zhotovitele. Vzhledem 

k naprosto nezodpovědnému přístu-
pu zhotovitele k plnění sjednaného 
díla je městský obvod Plzeň 1 při-
praven vůči němu podniknout veš-
keré právní kroky, které mu smlou-
va a právní řád nabízí,“ přiblížila 
aktuální vývoj starostka Helena 
Řežábová a současně dodala, že 
vedení obvodu učiní maximum pro 
to, aby byla revitalizace Krašovské 
dokončena co nejdříve a mohla tak 
sloužit místním lidem.

Stavební společnost Stavby Jech 
& Hoffman, s. r. o. byla vybrána 
na základě výběrového řízení, jeli-
kož v souladu se zákonem o zadá-

vání veřejných zakázek a zadávací 
projektovou dokumentací předlo-
žila ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku splňující veškerá kvali-
fikační kritéria. Staveniště bylo 
zhotoviteli předáno v červenci 
2019 a termín pro dokončení díla 
byl stanoven na den 10. 10. 2020. 

V rámci nového výběrového ří-
zení, jehož předmětem je dokonče-
ní této rozestavěné stavby, obdržel 
městský obvod Plzeň 1, jako za-
davatel, 5 nabídek a doufáme, že 
nejpozději do konce měsíce února 
bude uzavřena smlouva o dílo již 
s novým dodavatelem.         (red)
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Rekonstrukce prostor kuchyně 
a sociálních zařízení v 91. mateř-
ské škole v Jesenické 11 nejsou 
jedinou chystanou změnou, která 
v tomto objektu letos nastane. 
V období letních prázdnin (červe-
nec – srpen) připravíme podmínky 
pro rozšíření působení 91. mateř-
ské školy. K tomuto účelu proběh-
ne rekonstrukce vnitřních prostor 
v pavilonu č. 3, který byl dlouho-
době pronajímán. Vzniku dvěma 
novým třídám bude předcházet 
kompletní rekonstrukce rozvodů 

Stavební úpravy kuchyně a sociálních zařízení 91. MŠ

Poslední rok zřejmě pro nikoho 
z nás nebyl příliš příznivý, snaží-
me se ale ze všech sil, a tak nás 
i v letošním roce čeká moderni-
zace jedné z mateřských škol, kde 
se v letních měsících (červen – sr-
pen) chystá rekonstrukce kuchyně 
včetně přilehlých prostor. Ta na-
stane v objektu 91. mateřské školy 
v Jesenické 11 a přinese zlepšení 
podmínek nejen pro personál ma-
teřské školy. Stavební řešení stá-
vající kuchyně je původní z 80. let 
minulého století, je tedy velmi 
zastaralé a částečně nevyhovují-
cí. Vzduchotechnika je nefunkční 
a elektroinstalace je v havarijním 
stavu. Nevhodné je rovněž dispo-
ziční řešení kuchyně. Rekonstrukce 
kuchyně tedy bude spočívat v pro-
vedení nových rozvodů elektroin-

stalace, rozvodů teplé a studené 
vody, v osazení nové jednotky 
vzduchotechniky pro přívod a od-
vod vzduchu. Součástí proměny 
kuchyně bude také provedení 
obměny všech povrchů v podobě 
dlažeb, obkladů a malby, osazení 
nového odlučovače tuků a dodání 
několika kusů nového gastrono-
mického vybavení. V rámci této 
akce proběhne i rekonstrukce so-
ciálních zařízení pro personál na 
jednotlivých pavilonech mateřské 
školy. Zde dojde k výměně obkla-
dů, dlažeb, k osazení nových zaři-
zovacích předmětů a k provedení 
nové elektroinstalace.

V současné době probíhá výbě-
rové řízení na zhotovitele.

Andrea Šlechtová, DiS., 
vedoucí OIM

Vnitřní stavební úpravy pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ

Všechna fota v tomto i v násle-
dujícím článku jsou pořízena před 
rekonstrukcí.

zdravotních instalací a elektroin-
stalace, provedení nových povrchů 
podlah a stěn, výměna vnitřních 
dveří, nátěry ocelových konstruk-
cí. Dále bude zrekonstruováno so-
ciální zařízení pro děti a personál, 
včetně výměny všech zařizovacích 
předmětů. Ani tyto prostory pavi-
lonu č. 3 nebyly od počátku provo-
zu nijak stavebně rekonstruovány. 
V současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele.

Andrea Šlechtová, DiS., 
vedoucí OIM

V lokalitě Prameny na Roudné 
v místě, kde se již voda samovol-
ně rozlévá, byla vytvořena nová 

Tůňka na Roudné zlepšuje zadržení vody v krajině

tůňka, která zlepšuje zadržování 
vody v krajině. 

V posledních letech se z krajiny 

Stavební úpravy kuchyně a sociálních zařízení 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň, včetně umístění od-
lučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení.

vytrácí voda a je nezbytné ji tam 
opět vrátit a zadržet. Jedním ze 
způsobů, jak k tomuto zadržování 

přispět, je i budování tzv. „svejlů“ 
– příkopů, prohlubní, struh, průle-
hů či malých tůněk. 

Městský obvod Plzeň 1 se roz-
hodl zlepšit zadržování vody v kra-
jině, tentokrát v lokalitě Prameny 
na Roudné, a to vytvořením nové 
zemní tůně, která má nepravidelný 
tvar a byla provedena zahloube-
ním do terénu a navazuje na stá-
vající vodní plochu. Zátopa tůně 
je ponechána bez úpravy pro sa-
movolný růst mokřadní vegetace. 
Vodní plocha bude činit cca 80 m2 
o hloubce max. 0,6 m.

Tato lokalita je oblíbeným mís-
tem k setkávání nejen roudenských 
občanů, ale i těch, kteří ocení po-
byt venku zpříjemněný vzrostlými 
stromy a vodní plochou. K Pra-
menům již na jaře letošního roku 
nechal městský obvod umístit be-
tonové posezení s imitací dřeva.

(red)
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
jako objednatel celé stavby, má 
v plánu dokončení akce v červ-
nu 2021. Dříve než se celá stavba 
dokončí, dojde k úplnému zpro-
voznění hlavní trasy mezi Plzní 
a Třemošnou. To je v plánu na 
přelomu měsíců března/dubna, 
až nastanou vhodné klimatické 
podmínky pro pokládku asfal-

Aktuální informace o průběhu stavby „I/27 Plzeň, 
Třemošenský rybník – Orlík“

tové směsi pro obrusné vrstvy 
komunikací. 

K tomuto zprovoznění mělo pů-
vodně dojít již koncem roku 2020, 
ale vlivem pandemie covid-19, která 
oslabila kapacity zhotovitelských fi-
rem, musel být tento termín posunut.

V současné době jsou také realizo-
vány práce na dokončení lávky pro 
pěší a cyklisty. V návaznosti na geo-

detická měření sledování lávky byla 
zpracována realizační dokumentace 
stavby na provedení zesílení pilířů 
lávky a současně byl vypracován 
nezávislý expertní posudek. 

V prosinci 2020 byly provedeny 
zemní a přípravné práce k zajiště-
ní konstrukce pomocí dočasných 
montážních rámů v místě dvou 
středových pilířů. Dne 26. 1. 2021 

proběhlo zajištění konstrukce po-
mocí předepnutých tyčových táhel 
montážního rámu a následně byly 
odstraněny provizorní podpory 
u obou středových pilířů. V prů-
běhu provádění prací na zajištění 
konstrukce probíhala dvě nezávislá 
měření, při kterých bylo kontrolo-
váno, zda se konstrukce chová dle 
teoretických předpokladů. Na zá-
kladě předběžných výsledků bylo 
konstatováno, že vše proběhlo dle 
předpokladu a lze pokračovat na 
samotném zesílení všech čtyř pi-
lířů. Zesílení každého pilíře bude 
probíhat ve dvou etapách. Aktu-
álně probíhá montáž výztuže na 
1. etapě, následně proběhne mon-
táž bednění a příprava na betonáž. 
Zhotovitel předpokládá dokonče-
ní zesílení pilířů počátkem dub-
na 2021. Vzhledem k aktuálním 
klimatickým podmínkám se tento 
termín může lehce posunout. Po 
dokončení zesílení pilířů budou 
osazena mostní ložiska, mostní 
dilatační závěry a zábradlí. Ná-
sledně proběhne zpřísněná zatěž-
kávací zkouška. 

Termín úplného dokončení láv-
ky je konec května 2021.

Zdroj: ŘSD ČR a odboru in-
vestic MMP

Zdeněk Soukup, 
vedoucí odd. dopravy OŽPD

Až do jara příštího roku bude 
pokračovat stavba pro město Plzeň 
klíčové vodohospodářské stavby – 
Retenční nádrže Vinice. „Základo-
vá deska je hotová, aktuálně se nyní 
betonují a vyztužují stěny nádrže,“ 
uvedl generální ředitel VODÁRNY 
PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.

Retenční nádrž dokáže v bu-
doucnu zadržovat a postupně 
uvolňovat až šest tisíc kubíků 
vody z přívalových dešťů. Kromě 
toho, že vyřeší problémy s přetí-
ženou kanalizační stokou v oblasti 

Stavba retenční nádrže Vinice pokračuje, aktuálně se betonují 
a vyztužují stěny nádrže 

Vinic a Sylvánu, je důležitá pro 
odkanalizování budovaného seve-
rozápadního okruhu města Plzně. 
Akce zahrnuje kromě výstavby 
nové odlehčovací komory také 
rekonstrukci a přeložky stávajících 
sítí v dotčené lokalitě. 

Stavět se začne na severozápad-
ním okraji Lochotínského parku 
pod křižovatkou ulic Karlovarská 
a Na Chmelnicích. Podzemní sto-
ky, které se budou v rámci akce 
rekonstruovat, však zasahují i pod 
Karlovarskou třídu. 

V současné době je pro ochra-
nu stokové sítě při přívalových 
deštích využívána odlehčovací 
komora. Ta bude po vybudování 
nové stavby zrušena a odpadní 
vody začne zadržovat akumulač-
ní prostor nové retenční nádrže. 
Odtud budou postupně a bezpeč-
ně přepouštěny do kanalizačního 
sběrače vedoucího na centrální 
čistírnu odpadních vod (ČOV) 
na Jateční ulici. 

Po dokončení retenční nádrže 
se začne rekonstruovat Rouden-

ský kanalizační sběrač za cca 93 
milionů korun. 
Fakta o stavbě Retenční nádrž 
Vinice: 
– celkové předpokládané náklady 

akce: 127 839 650,68 Kč bez 
DPH

– výše dotace: 81 497 777,31 Kč 
bez DPH

– zahájení realizace akce: 7. 5. 2020
– předpokládané ukončení akce: 

jaro 2022 
Zdeněk Soukup, 

vedoucí odd. dopravy OŽPD

Český statistický úřad orga-
nizuje v roce 2021 každoroční 
výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v Čes-
ké republice pod názvem „Život-
ní podmínky 2021“ (EU-SILC), 
které navazuje na předchozí 
ročníky tohoto šetření. Smyslem 
zjišťování je získávat dlouhodo-

Šetření o životních podmínkách v domácnostech v roce 2021
bě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci obyvatel 
v celkem 34 evropských zemích.

Šetření již probíhá na území 
celé České republiky v 11 384 
domácnostech, z nichž se 6 634 
zúčastnilo šetření již v předcho-
zích letech. Všechny domácnosti 
byly do šetření zahrnuty na zákla-

dě náhodného výběru provedené-
ho počítačem. 

Pracovníci provádějící šet-
ření navštěvují domácnosti od 
30. ledna do 13. června 2021. Do 
šetření budou zahrnuty všechny 
osoby, které mají ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště. Terénní 
pracovníci se budou prokazovat 

průkazem tazatele a zároveň 
průkazem zaměstnance ČSÚ 
nebo dokladem totožnosti. Ve 
všech fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných úda-
jů a získaná data jsou důsledně 
chráněna. 

Zdroj: Český statistický úřad
(red)
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Vážení motoristé,
žádného z nás nepotěší jaké-

koli omezení plynulosti silniční-
ho provozu, zejména pokud jde 
o uzavírky 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 elektrické 
vedení. Každý si určitě všiml, že 
v tomto období se na území MO 
Plzeň 1 buduje další úsek obchva-
tu města Plzně. Ve výstavbě jsou 
nové úseky komunikací, které se 

Přehled uzavírek na pozemních komunikacích v obvodu

Soutěž Plzeňské jedničky

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

bachmannova@plzen.eu do 15. března 2021.
 

Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří obdrží knihu 
od městského obvodu Plzeň 1.

V prosinci byl na fotografii památník 
„Lidice varují“ v parku U Bazénu 

Výherci byli odměněni.

postupně napojují na stávající 
komunikace. I z tohoto důvodu 
dochází k uzavírkám. 

Pro Vaši lepší orientaci a pře-
hled v silničním provozu, Vás 
informujeme o aktuálních uzavír-
kách na území městského obvodu 
Plzeň 1, včetně termínů jejich tr-
vání. Všem přejeme šťastnou cestu 
a pevné nervy!

UZAVÍRKY:
Na Roudné, 
nadále trvá úplná uzavírka vozov-
ky, v prostoru křižovatky s ulicí 
Jateční, a to v obou směrech (do 
a z centra města), z důvodu sta-

vebních prací – výstavba nové 
okružní křižovatky, napojení ob-
chvatu Plzně.
V termínu: do 30. 4. 2021.
Nýřanská, 
trvá úplná uzavírka vozovky, 
v úseku před objekty Nýřanská 
č. 12–22, Nýřanská č. 36–46, 
z důvodu stavebních prací spočí-
vajících v obnově kanalizace.
V termínu: do 1. 5. 2021.
Jesenická, Hořejší, U Jam, Nad 
Šídlovákem,
částečné uzavírky vozovek a úpl-

né uzavírky chodníků, z důvodu 
stavebních prací – inženýrské sítě, 
pokládka kabelu NN.
V termínu: od 19. 2. do 16. 8. 2021.  
U Velkého rybníka, 
úplná uzavírka vozovky, v úseku 
od křižovatky s ul. K Prokopávce 
až k železničnímu viaduktu, směr 
Doubravka, z důvodu napojení 
nové komunikace, v rámci vý-
stavby obchvatu Plzně. 
V termínu: od 1. 3. do 30. 4. 2021.

Odbor životního prostředí 
 a dopravy ÚMO Plzeň 1

Od září 2020 je společnosti 
BERGER BOHEMIA a.s.povolen 
dočasný sjezd z ulice Na Chmel-
nicích v Plzni na staveniště stavby 
„Městský okruh, úsek Křimická 
(Chebská) – Karlovarská v Plz-
ni“. V těchto místech je zvýšená 
doprava nákladních vozidel, které 
vyjíždějí přímo ze stavby na míst-
ní komunikaci. Při tomto provozu 
je nutné povrch vozovky neustále 
čistit, aby nedošlo k závadě ve 
sjízdnosti ulice Na Chmelnicích.
Čistotu vozovky ulice Na 

Chmelnicích průběžně kontroluje 
odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMO Plzeň 1 a správce 
komunikace – Správa veřejného 
statku města Plzně.Při kontrolách 
bylo vždy zjištěno, že při průjez-
du nákladních vozidel ze stavby 
je komunikace průběžně čiště-
na zametacím strojem, kropicím 
vozem a strojem s mechanickým 
válcovým smetákem.Zástupci fir-
my Berger Bohemia a.s. uvedli, že 
při staveništní dopravě po celou 
dobu ulici Na Chmelnicích čistí, 
při teplotách nad bodem mrazu 
tzv. mokrou cestou – zametacím 

Doprava ze stavby městského 
okruhu Na Chmelnicích

vozem s postřikem vodou a vysá-
váním nečistot a v případě mrazu 
strojem s mechanickým válcovým 
smetákem.

Bohužel, podle zástupců stavby 
a stavebních dozorů investora ne-
lze nákladní vozy čistit před vý-
jezdem na komunikaci, protože se 
nemohou napojit do kanalizace.

Sjízdnost ulice Na Chmelnicích 
je i nadále sledována stavbyvedou-
cími, stavebními dozory investorů, 
Správou veřejného statku města 
Plzně a Úřadem městského obvo-
du Plzeň 1.

Připojení stavby k místní komu-
nikaci bylo povoleno jako stavba 
dočasná do termínu 30. 6. 2021 
a proto ještě nějaký čas potrvá, 
že na této vozovce bude zvýšený 
provoz nákladních aut a bude se 
v průběhu dne vozovka čistit.

Jsme rádi, že místní obyvatelé 
chápou tuto situaci a že velká stav-
ba realizována v sousedství jejich 
domů přináší komplikace. po do-
končení celé stavby však získají 
obyvatelé Vinica Sylvánu další 
komfortní napojení na dopravní 
systém města Plzně.            (red)



Období provádění úklidu chod-
níků a vozovek v rámci tzv. zim-
ní údržby začalo dne 1. 11. 2020 
a skončí dne 31. 3. 2021. Do konce 
roku 2020 byl průběh zimy mír-
ný a nebylo nutno zajišťovat úklid 
chodníků a vozovek. Zima však 
o sobě dala vědět ihned na začátku 
nového roku 2021.Vzhledem k po-
větrnostním podmínkám, teplotám 
pod bodem mrazu a opakované-
mu spadu sněhu byla v období od 
7. 1. 2021 do 8. 1. 2021, od 12. 1. 
2021 do 16. 1. 2021 a následně 
od 26. 1. 2021 do 28. 1. 2021 na 
území městského obvodu Plzeň 1 
prováděna zimní údržba chodníků 
a vozovek. V rámci těchto prací 
smluvní firmy odstraňovaly zá-
vady ve schůdnosti a sjízdnosti 
komunikací, které má ÚMO Pl-
zeň 1 ve své správě. V první řadě 
byl odstraňován napadaný sníh za 
pomoci pluhů umístěných na vozi-
dlech jednotlivých firem. Odstra-
nění zmrazků a náledí bylo nutné 
provádět za pomoci posypu che-
mickými prostředky. Vzhledem ke 
skutečnosti, že na některých mís-
tech nebyl posyp dostatečně účin-

Průběh zimní údržby chodníků a vozovek na území MO Plzeň 1
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ný, musely být úklidy opakovány.  
Provádění zimní údržby komu-

nikací má svá pravidla, postupy, 
ale i různá specifika. Na tuhle 
problematiku se často dotazují 
občané našeho obvodu. Využijme 
tedy tento prostor k vysvětlení, ja-
kým způsobem je prováděna ona 
zmiňovaná zimní údržba. Městský 
obvod Plzeň 1 zajišťuje schůdnost 
a sjízdnost vybraných pozemních 
komunikací a chodníků dle Plánu 
zimní údržby, který je na každé 
zimní období zpracován v souladu 
se zákonem č.13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 104/97 Sb. a nařízeními statu-
tárního města Plzně. Dle těchto 
předpisů jsou v zastavěném území 
obce chodníky schůdné, jestliže 
umožňují bezpečný pohyb chod-
ců, kterým je pohyb přizpůsobený 
stavebnímu stavu a dopravně tech-
nickému stavu těchto komunikací 
a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. Vozovky místních 
komunikací jsou sjízdné, jestliže 
umožňují bezpečný pohyb silnič-
ních a jiných vozidel přizpůsobený 

stavebnímu stavu a dopravně tech-
nickému stavu těchto místních ko-
munikací a povětrnostním situacím 
a jejich důsledkům.

Dle nařízení statutárního města 
Plzně se neudržují sjízdné všech-
ny místní komunikace, ale pouze 
důležité vozovky, především příjez-
dové komunikace k zdravotnickým 
zařízením, základním a mateřským 
školám, domovům pro seniory nebo 
s pečovatelskou službou a svažité 
vozovky. Na účelových komunika-
cích a vozovkách s nezpevněným 
povrchem se sjízdnost a schůdnost 

nezajišťuje. V městské zástavbě se 
také neodstraňují závady ve schůd-
nosti chodníků ve vnitroblocích. 
Obslužné komunikace a parkoviš-
tě mezi domy se ošetřují pouze při 
vyhlášení kalamitní situace. 

Závěrem ještě jedna důležitá 
informace, odklízení sněhu či ná-
ledí je uskutečňováno na základě 
výzvy štábu zimní údržby MO 
Plzeň 1. Nejpozději do 48 hodin 
od této výzvy musí být zásah na 
celém území obvodu dokončen.

Odbor životního prostředí
 a dopravy ÚM0 Plzeň 1

 

Velká část přestupků, kterými 
se strážníci v Plzni na Lochotíně 
zaobírají, se týká oblasti dopra-
vy a špatného parkování. Denně 
strážníci řeší řidiče, kteří nedodr-
žují dopravní značení a pravidelně 
i ty, kteří nenechávají dostatečný 
prostor pro průjezd vozidel.

 Zaparkovat správně vozidlo 
především v sídlištních zástav-
bách, které se potýkají s nedostat-
kem parkovacích míst, může být 
opravdu problém. Řidiči parkují, 
kde se dá a nejednou v rozporu se 
zákonem. Je nutné si ale přede-
vším v těchto případech uvědomit, 
co může takové jejich neukázněné 
jednání mít za následek. 

Zvlášť při výjezdech hasičů a zá-
chranářů k zásahům jde mnohdy 
o vteřiny, které rozhodují o životě 

Řidiči, parkujte ohleduplně

a smrti či záchraně majetku. Každá 
ztracená vteřina znamená mnoho. 
Zásadní je v těchto případech klást 
důraz na ohleduplnost a myslet 
na to, že osobní automobil mož-
ná úzkou ulicí projede, ale větší 
vozidlo IZS s výškovou technikou 
už nikoliv. Totožné platí o křižo-
vatkách, kde je podstatné parkovat 
minimálně 5 metrů od hranice kři-
žovatky, hasičská auta jsou totiž 
dlouhá a mají větší rádius při vy-
točení než osobní vůz. 

Auta ponechaná v křižovatkách 
rovněž brání ostatním motoristům 
při průjezdu křižovatkou v dosta-
tečném výhledu a tím výrazně 
přispívají ke zvýšenému riziku 
vzniku dopravní nehody. Stejně 
je tomu u vozidel stojících těsně 
u přechodů nebo přímo na pře-

chodech pro chodce. Pokud chtějí 
chodci přejít bezpečně na druhou 
stranu ulice, musí kvůli nim vstou-
pit až do vozovky, aby se řádně 
rozhlédli. Přitom hrozí nebezpečí, 
že projíždějící řidiči spatří chodce 
na poslední chvíli, a to může být 
v některých případech, zvláště 
u dětí, pozdě. 
Častým obrázkem jsou v Plzni 

na Lochotíně vozidla stojící v za-
stávkových zálivech. Cestujícím se 
díky takto nesprávně zaparkované-
mu vozidlu hůře nejen nastupuje 
do autobusů, obzvláště pak starším 
lidem nebo maminkám s kočárky, 
ale komplikace je to také pro vozy 
MHD. Protože řidiči nemohou vjet 
s celým vozem do zastávkového 

zálivu a brání pak v jízdě ostatním 
vozům za sebou.

Několik stížnostní bylo zazna-
menáno také v souvislosti s od-
stavenými vozidly v bezprostřední 
blízkosti kontejnerů na komunální 
odpad, což komplikuje pracovní-
kům firmy jeho vývoz, jelikož se 
nemohou ke kontejnerům dostat. 

Lochotínští strážníci by rádi touto 
cestou apelovali na všechny řidiče, 
aby se chovali zodpovědně a ukáz-
něně, dodržovali dopravní předpisy 
a zbytečně nekomplikovali provoz 
na silnících a neohrožovali další 
účastníky silničního provozu. 

Pužmanová Jana, 
tisková mluvčí 

Městské policie Plzeň
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V Plzni je možné kovy odevzdat 
do sběrných dvorů, komerčních 
výkupen kovů, nebo také do še-
dých kontejnerů v ulicích města. 

Kontejnery na kovový odpad najdete i v městském obvodu Plzeň 1

Šedé kontejnery jsou určeny pouze 
pro drobné kovové odpady (zejmé-
na obaly).

Nevyhazuj to. Tak se jmenuje 
portál pro předcházení vzniku od-
padů, jehož vlastní verzi si pořídilo 
město Plzeň. Na webu www.plzen.
nevyhazujto.cz je nyní možné 
v Plzni zdarma nabízet a získávat 
věci za odvoz. Nepotřebné věci tak 
nemusí skončit na sběrném dvoře, 
ve spalovně či na skládce, ale mo-
hou být znovu smysluplně využity.

Více informací naleznete na 
https://plzen.nevyhazujto.cz.

(red)

Nevyhazujme věci v Plzni. Darujme je za odvoz tomu, kdo je užije.

Od dubna roku 2015 poskytuje 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 
občanům možnost likvidace au-
tovraků, dlouhodobě odstavených 
vozidel a nepoužívaných vozidel 
zdarma. Během posledních pěti let 
bylo předáno k ekologické likvi-
daci více než 100 vozidel.

Vzhledem ke skutečnosti, že ob-
čané stále využívají náš úřad k za-
jištění ekologické likvidace svých 
vozidel, je zřejmé, že tato služba 
je pro občany přínosem a pomo-
cí. Naložení, odvoz a ekologickou 

Nepoužívané vozidlo vám zdarma zlikvidujeme i v letošním roce

likvidaci vozidel pro náš úřad vy-
konává smluvní partner, který je 
oprávněný k nakládání s odpady. 
Tato akce bude probíhat i v letoš-
ním roce.

Nevíte, co dělat se svým sta-
rým autem?

Obraťte se na Úřad městského 
obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 
Odbor životního prostředí a do-
pravy. Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 vám zprostředkuje odvoz 
a likvidaci vašeho vozidla zcela 
zdarma, a to po celý rok 2021.

Podmínky pro likvidaci:
Majitel vozidla nemusí mít tr-

valé bydliště na území našeho 
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

Proč začít třídit kovové obaly?
Zdánlivě to může vypadat, že 

se v domácnosti tyto odpady vy-
skytují pouze zřídka, ale opak je 
pravdou. Zkuste tyto odpady pocti-
vě měsíc třídit. Sami zjistíte, že to 
není zanedbatelné množství, roz-
hodně ne hmotnostně. Předností 
kovu je jeho 100% recyklovatel-
nost. Z nápojové plechovky může 
být za pár měsíců plechovka nová. 
Pozitivní ekologické dopady recy-
klace kovů jsou obrovské.

Co a jak můžu třídit?
Do nových kontejnerů na kovy 

patří hliníkové i železné plechovky 
od nápojů a potravin, kovová víčka 
nebo zátky, alobal a další kovové 

drobnosti z domácností (např. kan-
celářské svorky, drátěná ramínka 
z čistíren, staré klíče atd.). I zde pla-
tí zásada minimalizace objemu. Ple-
chovky od nápojů je před vhozením 
třeba sešlápnout. Kovový odpad se 
nesmí vhazovat v žádných obalech 
(sáčcích ani krabičkách). Vhazovat 
je třeba pouze čistý kovový odpad 
bez příměsí a nadměrného znečištění.

Umístění nádob na území MO 
Plzeň 1:

– Sokolovská 60
– Žlutická 60
– Plaská 53

Magdaléna Bruková, 
pověřená vedením odd. životního 

prostředí OŽPD 

2. předloží občanský průkaz
3. vyplní žádost o likvidaci

Následně specializovaná firma 
vozidlo odveze a předá majite-
li poznávací značky a protokol 
o ekologické likvidaci.

Další informace je možné získat 
na tel. č.: 378 036 043 nebo  e-mai-
lem na: brukovama@plzen.eu

Magdaléna Bruková, 
pověřená vedením odd. životního 

prostředí OŽPD



INFORMACE PRO ČLENY
První plzeňský obvod stále 

myslí na své seniory, a proto pro 
členy Klubu Jednička chystá plno 
zajímavých aktivit. 

Až nám to situace dovolí, budete 
mít možnost prozkoumat oblíbená 
místa při Procházkách po Jednič-

Aktivně s Klubem Jednička 
ce. Navštívíme Boleveckou náves 
a statek u Matoušů, oblíbené Bole-
vecké rybníky a okolí, oblast Lo-
chotínského parku a kostel Všech 
svatých na Roudné. 

Dále se můžeme těšit na Odpo-
ledne s muzikou v Parku U Bazé-

První plzeňský obvod podpořil 
projekt Příběhy našich sousedů. 
Podstatou vzdělávacího projektu 
Post Bellum pro žáky 8. a 9. tříd zá-
kladních škol a tercií a kvart vícele-
tých gymnázií je předání vzpomínek 
a zkušeností mezi generacemi. Ně-
kteří žáci ztvárnili svá díla v podobě 
komiksu, prezentace pro spolužáky, 
další se vydali do Českého rozhlasu, 
kde za pomoci redaktorů sestříhali 
nahrávku do rozhlasového dokumen-
tu. Studenti ze školy alternativního 
vzdělávání Koventinka ztvárnili pří-
běhy dvou pamětníků, pana Jindřicha 
Kouta a pana Jana Šmolíka. 

Jindřich Kout se narodil v Plzni 
16. července 1945. Jeho tatínek pra-
coval jako číšník v Měšťanské bese-
dě, maminka byla učitelkou. Vyučil 
se brusičem a zámečníkem, ale jeho 
profesní láskou bylo divadlo, kte-
rému se navzdory svému vyučení 
po celý život věnoval. Nejdříve 
amatérsky v plzeňském divadle Do-
minik, které bylo v sedmdesátých 
letech velmi úspěšné. Na národní 
přehlídce divadel poezie Wolkrův 

Příběhy našich sousedů na Jedničce 
Prostějov poznal také svou ženu 
Evu. Později nastoupil jako loutko-
herec do Divadla dětí Alfa v Plzni, 
působil také v pražském Ústředním 
loutkovém divadle na scéně Slu-
níčko. Narodily se mu čtyři děti 
a Jindřich Kout začal pracovat jako 
hrající inspicient v plzeňském Di-
vadle J. K. Tyla. Po revoluci dostal 
nabídku do nově vzniklého divadla 
Čas v Plzni, kde setrval až do pen-
ze. V současné době si ještě občas 
zahraje nějakou filmovou nebo te-
levizní roli. Žije stále se svou ženou 
a má deset vnoučat. Pan Kout je 
dědečkem jedné z dívek, která jeho 
příběh zpracovává. 

Pan Jan Šmolík se narodil 
31. 5. 1926 v Příkosicích v nád-
herné chalupě, kde žije dodnes. 
Jeho rodina se vždy věnovala ze-
mědělství, měla velké hospodářství. 
Společně s maminkou, tatínkem 
a 5 sourozenci obhospodařovali 
16 hektarů polí. Pan Šmolík vystu-
doval zemědělskou školu. V 50. le-
tech během kolektivizace musela 
rodina vstoupit do JZD. Zde pan 

Šmolík pracoval od roku 1957 až 
do důchodu. Nyní žije spokojeným 
rodinným životem, má tři děti, tři 
vnoučata, a dokonce čtyři pravnou-
čata. Pan Šmolík je příbuzný Mag-
daleny, která jeho příběh v rámci 
projektu zpracovává. 

Ani tento projekt se nevyhnul 
pandemii, která ztěžovala přípravy 

žáků i organizátorů. Většina rozho-
vorů proto vznikala online. I přes 
náročné podmínky nás obohatily 
tyto dva inspirativní rozhovory. 

Prezentaci žáků z prvního pl-
zeňského obvodu najdete na www.
pribehynasichsousedu.cz 

Klára Šimanová, 
úsek vnějších vztahů ORG

nu, oblíbenou Sokolovnu Bolevec 
vystřídá příjemné prostředí parku 
Lochotín. 

Senioři z Jedničky budou po-
kračovat s chůzí Nordic Walking 
v oblíbeném projektu Jedeme 
dál. 

A jako další novinka pro naše 
aktivní členy Klubu Jednička bude 
přichystán kurz cvičení ve venkov-
ním prostředí. 

Klára Šimanová, 
úsek vnějších vztahů ORG
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Město Plzeň a Mezigenerační 
a dobrovolnické centrum TO-
TEM zřídilo telefonní centrum, 
kde jsou na tel. č. 374 780 960 
připraveni pracovníci a dobrovol-
níci s volajícím seniorem vyplnit 
registrační formulář. Telefono-
vat mohou občané od pondělí do 
pátku, v čase od 9 do 15 hodin. 
V případě, že se nepodaří vyplnit 
formulář s asistencí přes telefon, 
pomůže dobrovolník, který se po 
dohodě dostaví do místa bydliště. 
Senioři se rovněž mohou dostavit 
k asistované registraci i osobně 
na kontaktním místě v TOTEMu 
– Kaznějovská 51.

V současné chvíli se mohou do 
registru přihlašovat osoby nad 80 let.

Senioři, nejste na to sami! S registrací vám pomůžeme!
Kontaktní místo bylo zřízeno 

i na radnici prvního plzeňského 
obvodu.

Městský obvod Plzeň 1 má od 
pondělí 25. 1. 2021 pro své ob-
čany pracoviště přímo v budově 
Úřadu městského obvodu Plzeň 1, 
v kanceláři č. 116, každý pracovní 
den v následujících hodinách.

Pondělí 8–17 hodin
Úterý  8–14 hodin
Středa  8–17 hodin
Čtvrtek 8–14 hodin
Pátek  8–13 hodin 
Senioři mohou kontaktovat pra-

covnice také na e-mailu ockovani-
mo1@plzen.eu nebo na telefonu 
+420 602 222 741              

(red)

Devadesátiletá Plzeňanka Mar-
kéta Šteifová ani chvíli nepochy-
bovala, zda se nechat očkovat 
proti onemocnění covid-19. Do 
Fakultní nemocnice Plzeň se pro 
první dávku spolu s manželem, 
jenž v lednu oslavil 94. naroze-
niny, vypravili hned v prvních 
dnech po zahájení očkování. Bez 
obav a s velkou nadějí.

Koronavirová krize přinesla 
pro celou společnost omezení, 

Devadesátníci ani na chvíli neváhali s očkováním proti covid-19

která trvají už skoro celý rok. 
Jak jste tento čas trávili vy 
s manželem?

Ono to stáří vás omezuje tak 
jako tak. Snažili jsme se chodit 
na procházky, abychom nějakým 
způsobem zaměstnali tělo. Máme 
tu výhodu, že bydlíme na Košutce, 
takže máme přírodu blízko. A když 
jsme byli doma, věnovali jsme se 
četbě, sledovali jsme dění kolem 
nás, a to nejen zprávy, ale i třeba 

novinky ze světa vědy a techniky. 
Ale snažili jsme se zaměstnat i ji-
nak, protože to období bylo dlou-
hé, a tak například manžel opra-
voval poškozené a odložené věci. 
Takže tak nějak nám ubíhal čas, 
společně zvládneme skoro vše!

Rozmýšlela jste se dlouho, zda 
se nechat očkovat?

Pracovala jsem celý svůj pro-
fesní život jako dokumentaristka 
v plzeňské fakultní nemocnici, 
takže vlastně díky své profesi si 
myslím, že naše zdravotnictví je 
dobré a umí pomoci. Pro mě je 
očkování proti nemoci covid-19 
teď jedinou možností, jak si udržet 
zdraví a sílu do dalšího života. Po-
může nám k rovnováze a návratu 
do normálu. Nevěřím totiž, že nás 
tato nemoc opustí úplně, a nevíme, 
co nás dalšího ještě čeká. Doufám, 
že ubyde i těch, kteří jsou proti 
očkování. My s manželem jsme 
se nechávali očkovat i proti běž-
né chřipce, vždycky se nám to vy-
platilo. Mohu říci, že jsme vždy 
chřipkovým obdobím prošli dobře 
a bez nějakých potíží. Doufáme, že 
teď to bude také tak. Jsme rádi, že 
se nějaké světýlko na konci tune-
lu objevilo. Snad i díky očková-
ní budeme co nejvíce soběstační 
a budeme si užívat zbytek života.

Evžen a Markéta Šteifovi jsou na fotografii zachyceni třetí lednový týden 
v okamžiku, kdy dorazili na očkování proti nemoci covid-19 do Fakultní 
nemocnice Plzeň na Borech. Foto: Eva Barborková

Manželé Markéta a Evžen Šteifovi 
rádi chodí na procházky do přírody. 
Foto: archiv rodiny

Co máte v plánu po očkování?
Doufám, že se uvidíme s rodinou, 

to je něco, co hodně postrádáme. 
Byli jsme v kontaktu prostřednic-
tvím telefonů, ale těmi si podle mě 
lidé jen tak předávají nějaká sděle-
ní, nevedou spolu hovory. Takže se 
těšíme na rodinná setkání.

Jak jste očkování proti co-
vid-19 snášeli?
Řekla bych, že velmi dobře. 

Ani u mě ani u manžela se ne-
projevily žádné vedlejší účinky, 
očkování tak u nás proběhlo zcela 
bez reakce. Pocítili jsme zároveň 
velkou úlevu a naději, že nás virus 
neporazí. Tak trochu se cítíme od-
měněni za to, že jsme dodržovali 
všechna opatření a nenakazili se.

Zdroj: město Plzeň

Komenského ulice slaví Jana Amose Komenského
Na Den učitelů, v neděli 28. břez-

na, bude v Komenského ulici na-
instalována venkovní obrazová 
výstava ze života toho, podle nějž 
nese ulice své jméno. Výstavou se 
připojíme k Národním oslavám vý-
ročí Jana Amose Komenského (350 
let od úmrtí a 420 let od narození). 

Srdečně vás zveme na prohlídku 
výstavy obrázků a ilustrovaných 
citátů. Přemýšlejte spolu s námi nad 
tím, které myšlenky Komenského 
mají platnost i v dnešní době. Insta-
lace stojí za povšimnutí všemi uči-
teli, protože ji mohou využít jako 
zajímavý výukový projekt v tomto 

náročném období distanční výuky. 
Osobnosti Komenského bychom 
se rádi věnovali po celý rok, až do 
příštího března 2021, kdy vyvrcholí 
závěr celonárodních oslav. Budeme 
vás informovat, co zajímavého se 
v projektu děje. 

Mgr. Jana Řezníčková
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S hlubokým zármutkem oznamujeme, 
že po krátké nemoci zemřel ve věku 54 
let dlouholetý ředitel 17. ZŠ a MŠ Plzeň 
Mgr. Bohdan Franc.

S naší školou byl neodmyslitelně spjat. Nej-
prve zde od roku 1995 vyučoval angličtinu 
a zeměpis, v srpnu 2002 se stal ředitelem školy. 
Jeho ředitelské začátky byly velmi dramatické, 
po několika dnech ve funkci přišly povodně, 
které školu silně poškodily. Před dvěma lety 
dotáhl ke zdárnému konci svůj sen vybudovat 
ve škole půdní vestavbu s novými učebnami. 

Odešel člověk s obrovským elánem, smys-
lem pro humor a srdečným smíchem, milovník 
lidí, psů, sportu a detektivek Agathy Christie. 

Nikdy na něj nezapomeneme.
Kolektiv 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1

Za Bohdanem Francem

Jubilanti obdrží dárkový balíček 
připravený v Exodu

Stalo se již tradicí, že každý ju-
bilant s trvalým pobytem na území 
městského obvodu Plzeň 1, který 
oslaví 80, 85, 90 a více let, obdrží od 
vedení obvodu písemné blahopřání. 

Komise pro školství, kulturu 
a občanské a sociální záležitosti 
Rady MO Plzeň 1 zajišťuje osob-
ní blahopřání s malou pozorností 
jubilantům městského obvodu Pl-
zeň 1 u příležitosti jejich životních 
výročí, pokud o to oni sami nebo 
jejich blízcí projeví zájem. Jubi-
lanti V současné době respektuje-
me protiepidemická vládní opatře-
ní a snažíme se seniory nevysta-
vovat nadměrným kontaktům. Do 
pobytových zařízení pro seniory 
proto dárkové balíčky dopravuje-
me hromadně a jubilantům je pře-

dají sociální pracovníci zařízení. 
U samostatně bydlících seniorů 
lze dárek předat na přání jubilan-
ta buď při velmi krátkém setkání 
nebo prostřednictvím rodinných 
příslušníků. 

Originální balíčky s keramickým 
hrnkem a různými dobrotami i na-
dále připravují pro městský obvod 
Plzeň 1 klienti Sdružení občanů 
Exodus z Třemošné. Tímto měst-
ský obvod finančně podpoří sdru-
žení Exodus a zároveň snad i potěší 
jubilanty z řad našich seniorů.

Pokud máte o gratulaci zájem, je 
nutné tuto událost včas nahlásit na 
Úřadu městského obvodu Plzeň 1, 
kancelář č. 209, tel. 378 036 089. 

Mgr. Dana Krausová, 
vedoucí SOC

Dobrovolní hasiči z Bolevce nacvičovali 
záchranu tonoucího ze zamrzlého rybníka

JSDH Bolevec dne 24. ledna 
prováděla výcvik – záchranu ze 
zamrzlé vodní hladiny na Třemo-
šenském rybníku. Tématem byla 
záchrana osoby, která se propadla 
ledem. Osoba byla již značně pod-
chlazená a nebyla schopná se sama 
dostat z díry v ledu. Hasiči při vý-
cviku používali záchrannou smyčku 

a páteřní desku. Celé družstvo bylo 
oblečeno v suchém obleku a pou-
žívalo veškeré dostupné ochranné 
prostředky ve výbavě jednotky. 

Hasiči jen necvičili, ale tento 
výcvik si řádně užívali a výcvik 
byl i plný vtipu a dobré nálady.

Roman Nistor, 
JSDH Bolevec

Vedení městského obvodu Plzeň 1 vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast nad odchodem magistra Bohdana France 
rodině, spolupracovníkům a všem jeho žákům. Děkujeme za jeho dlouholetou spolupráci, obětavost a činorodost v jeho 
pracovním i osobním životě. Čest památce skvělému řediteli a člověku. 
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Plzeňský spolek Ze stínu je 
společenství lidí, kteří vytváře-
jí kulturu, zábavu a poznání pro 
druhé. Aktivity spolku zahrnují 

Projekt Plzeň známá neznámá představuje historii zajímavých míst
komentované vycházky po městě 
Plzni, přednášky i různé worksho-
py spojené s péčí o  kulturní místa 
v krajině. V jejich projektu „Plzeň 

známá neznámá“ představují celou 
řadu zajímavostí o místech, která 
míjíme i při procházkách naším 
obvodem. Dovolte nám seznámit 

vás v několika dalších vydáních 
našeho zpravodaje jejich prostřed-
nictvím s historií a zajímavostmi, 
které v projektu zmiňují. 

Dnešní díl cyklu Plzeň známá 
neznámá vás zavede k překvapi-
vým příběhům a historii, která je 
spojená s bývalou lochotínskou 
porcelánkou. Budova bývalé por-
celánky dnes prochází demolicí 
a mnoho současníků ani netuší, 
k čemu tato kdysi slavná budova 
sloužila. Na kraji lochotínského 
parku tak mizí kus zajímavé ranně 
-průmyslové historie Plzně.

Abychom vystopovali počátky 
této továrny, která stojí na kraji 
kdysi romanticky upraveného Lo-
chotínského parku, zavedeme vás 
do první poloviny 19. století. Plzni 
tehdy vládne energický a podnika-
vý primátor Martin Kopecký, kte-
rý sem byl převelen z Lokte. Ze 
zkušeností s lázeňským provozem 
a prosperitou, kterou tamnímu kraji 
lázeňství přineslo, se rozhodl, že Pl-
zeň bude lázeňským městem také. 
Založil zde lázně, postavil koloná-
du, dbal o kultivaci blízkého okolí 
města a také podporoval podnikání.

Každé větší město mělo v té 
době keramický závod či výro-
bu porcelánu, která je přeci jen 
perspektivnější. V Plzni se však 
v historii vždy jen stěží prosazo-
valy novoty, a tak primátor do 
města přizval Karla Königa, který 
byl litografem továrny na porce-
lán v Dalovicích. König zakoupil 
pozemek na Lochotíně 26. září 
1836 a začal tak příběh více než 
osmdesát let fungující porcelánky.

Počátky však nebyly zřejmě 
nijak úspěšné a odbyt se v Plzni 

Plzeň známá neznámá: porcelánka Lochotín

hledal obtížněji, než se očekáva-
lo. Königova firma se zaměřila na 
výrobu běžného keramického a ka-
meninového zboží. Občas dokon-
ce pořádala výprodeje, což značí 
snahu o větší odbyt zboží. Zpráv 
je z tohoto období málo, a tak se 
pojďme podívat na zajímavý zvrat, 
který přišel se smrtí Karla Königa.

Majitel továrny zemřel v roce 
1853 a továrnu napůl zdědila jeho 
manželka Antonie a syn Jan. Ro-
dinné vztahy však v té době ne-
byly úplně ideální a vše nabralo 
zajímavých zvratů. Syn totiž ještě 
v roce 1853 odkoupil matčin po-
díl za 6 000 zlatých, což značí, že 
podnik patřil již mezi ty větší. Jan 
však tíhnul k alkoholu a finanční 
gramotnost neměl příliš dobrou. 
To vedlo ke značným rozepřím 
s matkou, která se snažila bránit 
odkaz svého manžela. V roce 1854 
dokonce musela žádat četníky, 
aby ji chránili před násilím syna 
Jana. Společně s četníky se pak 
se zbývajícím majetkem urychleně 
stěhuje. Logicky pak továrna mění 
majitele, protože Jan König ji není 
schopen dále vést.

Mezi lety 1854 a 1881 továr-
na nesčetněkrát změní majitele 
a zprávy o ní jsou spojovány vět-
šinou s nezdařenými finančními 
operacemi a problémy s výro-
bou. V té době vyrábí klasické 
kuchyňské vybavení. Nicméně 
v roce 1881 továrnu kupuje Fran-
tišek Schertler, který jí konečně 
vdechne nový život.

Schertler byl podnikavý a ostří-
lený muž s řadou zajímavých kon-
taktů ve Vídni. Těch využil a zřídil 
obchodní zastoupení v Rijece a na-
vázal tak obchodní spojení s orien-
tem. Tamější státy začaly plzeňský 
porcelán odebírat a plzeňská to-
várna se stala jedním z největších 
dodavatelů do té oblasti. Šikovný 
továrník také zlepšuje vybavení to-
várny, která do té doby pracovala 
s jedním parním strojem o výkonu 
osmi koňských sil a jednou pecí. 
Tehdy zde pracovalo 15 mužů, 
12 žen a 19 dětí. Pracovní doba 
byla jedenáctihodinová. Po výmě-
ně parního stroje za výkonnější 
zaměstnávala továrna 25 mužů, 
30 žen a 8 dětí pod 16 let. Muži 
byli většinou malíři, kteří se starali 
o výzdobu zboží.

V této době nebyla výroba ta-
kové komodity stejná jako dnes. 
Dnes chrlíme globální standar-
dizované hrnečky, talíře a další 
nádoby malované na strojích. 
V té době o úspěchu rozhodovala 
zejména zručnost místních řeme-
slníků a v tomto případě zejména 
malířů. Schopnost najít a zaplatit 
ty nejšikovnější malíře pak určo-
vala úspěch zboží. A to Schertle-
rovi šlo dobře. Plzeňské nádobí se 
tak stalo pojmem.

Plzeňské výrobky se odesílaly 
pod značkou Pilsner Tassen a po-
kud se ptáte, co se zde vyrábělo, 
tak to byl dost exotický soubor. 
Kromě koflíků to byly třeba šálky 
na černou kávu mokka, kelímky na 

masti, stojánky na sirky (sirníky), 
popelníčky a také kuchyňské ná-
dobí. Opravdovou raritou pak byla 
výroba porcelánových skarabů – 
egyptských posvátných brouků.

Krok s pokrokem továrna drže-
la tím, že rozšířila výrobu o por-
celánové součástky elektrických 
zařízení, navíc navázala obchodní 
spojení s Německem. Pro město 
Trident dodala plzeňská firma na-
příklad 1 600 izolátorů.

Továrnu nakonec zasáhly svě-
tové události, které zavinily její 
konec. V letech 1911 a 1913 pro-
běhly Italsko-turecké a násled-
ně Balkánské války, které byly 
spojené s obchodním bojkotem 
rakouského zboží. Bojkot byl tak 
účinný, že továrna musela v roce 
1912 ukončit výrobu. Mezi lety 
1912 a 1917 byl areál továrny ne-
hlídaný a vnitřní vybavení částeč-
ně rozkradeno a poničeno. V roce 
1917 ji zakoupil František Šašek, 
který zde pak během období prv-
ní republiky měl skladiště svého 
obchodu s papírem.

Lochotínská porcelánka tak 
skončila a na světě je již jen pár 
exemplářů slavných plzeňských 
koflíků. Po druhé světové válce 
budova sloužila mnoha účelům, 
nikdy nebyla opravena. Část bý-
valého výrobního areálu ukrojila 
karlovarská magistrála, část nová 
budova, kam většina Plzeňanů 
chodila pro řidičské průkazy. 
Dnes je areál demolován, budo-
va z první poloviny 19. století už 
skoro zmizela a na místě se mají 
stavět bytovky.

Lukáš Houška,
předseda spolku Ze stínu z.s.

Procházky v rámci projektu 
Plzeň známá neznámá jsou ke 
zhlédnutí na stránkách Zestinu.cz



Zprávy z obvoduZprávy z obvodu strana 16Velký bolevecký rybník

Velký bolevecký rybník se 
v zimních měsících stává útočiš-
těm pro labutě velké, lysky černé, 
kachny divoké a vzácně pak čírky 
obecné, poláky velké i chocholač-
ky. Pokud je vodní plocha rozmrz-
lá, tak můžete vidět třeba i kormo-
rány velké, racky, ledňáčka říčního 
a vzácně orlovce říčního. 

Na zajímavosti ohledně zimují-
cího ptactva jsme se zeptali Karla 
Makoně ze Záchranné stanice ži-
vočichů Plzeň. 

Jaké druhy ptáků zimují na 
Velkém boleveckém rybníku?

Jedná se hlavně o labutě vel-
ké, lysky černé, kachny divoké 
a vzácně pak čírky obecné, polá-
ky velké i chocholačky. Pokud je 
vodní plocha rozmrzlá, tak může-
te vidět třeba i kormorány velké, 
racky, ledňáčka říčního a vzácně 
orlovce říčního. 

Z jakých oblastí přilétají ptáci 
k přezimování?

Labutě jsou podle ornitologic-
kých kroužků většinou z Plzeň-
ského kraje a okolních rybníků. 
Odečítáme zde rodiny z Tachov-
ska, Domažlicka, Klatovska, ale 
i Rokycanska, Plzně jihu i severu. 
Občas se objeví ale i labuť s krouž-
kem z Německa a ptáci ze severu. 
Předpokládáme, že kachny a lysky 
jsou ze severu, Německa, Polska 
ale i Ruska. Mám dokonce několik 

Kvalitní voda na Boleváku láká ptactvo k přezimování
zpětných hlášení, kdy tady u nás 
v zimě okroužkovaná divoká kach-
na byla následně střelena v Rusku 
3000 km od Plzně. 

Proč nekrmit labutě?
Všeobecně platí, že v zimních 

měsících je zakázáno krmit vodní 
ptáky na stojatých a zamrzajících 
vodních plochách, navíc pečivo 
labutím ani moc neprospívá, a to 
i přesto, že ho mají radši než co-
koliv jiného, tak zejména na Bole-
váku a celé bolevecké kaskádě jim 

ho prosím nedávejte. Pokud chce 
někdo vodní ptáky přece jen krmit 
(třeba s dětmi), tak je krmte s ro-
zumem a výhradně na řece, třeba 
Berounce pod Pecihrádkem, což je 
procházkou kousek od Boleváku. 
Tam to tolik nevadí. 

Co vodní ptáky na Bolevák láká 
nejvíce?

Je to zejména průhlednost 
a kvalita vody, i když – kdyby v 
Boleváku bylo ještě více vody, tak 
by to bylo ještě lepší, ale ta kva-

lita a průhlednost je pro většinu 
vodních ptáků zásadní. Tak prů-
hlednou a čistou vodu jako na Bo-
leváku v kraji jinde nemáme, a tak 
je jasné, že ptáky přitahuje jako 
magnet. K tomu ten zelený vodní 
mor, což je potrava zejména pro la-
butě a lysky ideální a labutě svými 
dlouhými zobáky ho pak pomáhají 
SVS MP průběžně sekat. Takže pro 
vodní ptáky a ornitology je Bolevák 
takový ptačí ráj. 

 (red)  

Velký bolevecký rybník, v němž 
kvůli suchu minulých let znatelně 
ubylo vody, bude doplňován upra-
venou vodou z řeky Berounky. 
Úprava říční vody na požadova-
né parametry se uskuteční v nově 
vybudované úpravně ve stávají-
cím areálu čistírny odpadních vod 
(ČOV) v Jateční ulici. Poté se bude 
odtud přečerpávat do Velkého bo-
leveckého rybníka. Rozhodli o tom 
radní města Plzně.

Současným zdrojem vody této 
významné plzeňské rekreační plo-
chy je kromě srážek především 
Bolevecký potok, který však ryb-
ník nedokáže dostatečně naplnit. 
Navíc pokračuje v okolí nádrže 
další urbanizační činnost, která 
přispívá ke snížení dotace nivy 
rybníka srážkovou vodou. Město 
tedy rozhodlo o zahájení kroků 
k záchraně rybníka a jeho doplnění 
vodou z jiných zdrojů.

„Navrženy a prozkoumávány 
byly tři možnosti. Uvažovalo se 
o vodě čerpané z nově provede-
ných vrtů v areálu stávající ČOV, 

Chybějící vodu do Velkého boleveckého rybníka doplní upravená 
voda z Berounky

dále o upravené vodě z blízké řeky 
Berounky a třetí možností bylo 
doplnění rybníka přečištěnou vo-
dou z ČOV. Jako nejvhodnější se 
ukázalo dotovat rybník vodou z Be-
rounky,“ uvedl technický náměstek 
primátora Pavel Šindelář. Podle něj 
investice do tohoto projektu předsta-
vuje dle současného odhadu zhruba 
30 milionů korun. Do konce října 
2021 by měla být zpracována pro-
jektová dokumentace. Pokud vše 
půjde podle plánu, rybník by se 
mohl začít doplňovat vodou z Be-
rounky v druhé polovině roku 2022.

Pokles hladiny rybníka je vyka-
zován od mimořádně suchého roku 
2017. Tehdy došlo k jejímu snížení 
asi o 50 centimetrů, v roce 2019 byl 
zaznamenán pokles o 90 centimetrů. 
V listopadu 2020 byla hladina ryb-
níka již asi 1,35 metru pod dlouho-
dobým normálem. „I když rok 2020 
již nebyl považován za suchý, do-
cházelo k dalšímu poklesu hladiny. 
Je tedy evidentní, že nádrž má spo-
jitost s hladinou podzemní vody. Ta 
v minulých letech klesla na velmi 

nízkou úroveň a v loňském roce ne-
byla saturována,“ upřesnil technický 
náměstek. V rybníku ubylo celkem 
600 tisíc metrů krychlových vody.

Loni na jaře byl proveden zku-
šební vrt v areálu ČOV a byla 
zkoumána jeho vydatnost a složení 
vody. Voda byla poměrně kvalitní, 
avšak vydatnost vrtu byla nedosta-
tečná (mezi 0,6–0,8 l/s). K doplně-
ní rybníka je zapotřebí minimální 
vydatnosti zdroje 15 l/s. „Aby se 
mohlo do rybníka dostat potřebné 
množství vody, muselo by být pro-
vedeno minimálně 20 vrtů, což by 
zabralo celý rozvojový pozemek 
areálu ČOV,“ vysvětlil náměstek 
pro oblast dopravy a životního 
prostředí Michal Vozobule.

Doplnil, že v září začali odbor-
níci zkoumat vodu z Berounky 
a zkoušet její čištění. Došli k zá-
věru, že voda by byla po úpravě 
pro dotaci rybníka vhodná. V zá-
věrečné fázi koncem letošního 
ledna byl ukončen i průzkum 
vhodnosti přečištěné vody z ČOV. 
Bylo však zjištěno, že obsahuje 

velké množství nerozpuštěných 
i rozpuštěných látek a chemické 
složení neodpovídá požadované-
mu výstupu. Velká byla zejména 
přítomnost fosforu. Tuto variantu 
tedy odborníci nedoporučili.

„Na doplnění vody z Berounky 
máme i předběžný příslib správce 
vodního toku, tedy Povodí Vltavy, 
odebírat vodu v množství do 20 l/s 
s výjimkou nízkých vodních sta-
vů. Předpokládáme odběr v profilu 
řeky nad ČOV a možnost čerpá-
ní 270 dnů v roce. Při množství 
20 l/s by se měsíční načerpané 
množství mělo pohybovat kolem 
52 tisíc metrů krychlových, což by 
znamenalo vzdutí hladiny o zhru-
ba 11 centimetrů,“ upřesnil ná-
městek Michal Vozobule. Dodal, 
že v těchto předpokladech však 
nejsou uvažovány jakékoli vnější 
vlivy, tedy výpar, srážky, saturace 
podzemní vody a další faktory.

Zdroj: oficiální informační 
server města Plzně 

RNDr. Marie Fialová,
tiskové oddělení MMP
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Střípky z TOTEMu
K o n c e r t y , 

cestovatelská 
promítání, kon-
verzace v mno-
ha jazycích, 
vaření, cvičení 
jógy, to vše na-
jdete na našem 

YouTube kanálu TOTEM Plzeň. 
Čas osobních setkání ještě nena-

stal, ale neházejme flintu do žita. 
V TOTEMu stále vzniká mnoho 
zajímavých pořadů, které si může-
te pustit z pohodlí domova, pokud 
máte možnost připojení na internet. 

Mezi zajímavé pořady, které 
vám můžeme touto cestou nabíd-

nout, je recitál Jiřího Bláhy, který 
jako koncert pro pouhé dva hosty 
proběhl v prosinci 2020 v TO-
TEMu. Bohužel bezpečnostní 
opatření nedovolila otevřít dveře 
koncertního sálu širokému publi-
ku, jedinými diváky tak byla za 
městský obvod Plzeň 1 Mgr. Ilona 
Jehličková, místostarostka měst-
ského obvodu, a Bc. Vlastimila 
Faiferlíková, ředitelka TOTEMu. 
Ale protože se koncert natáčel, na-
jdete jej na zmíněném YouTube 
kanálu. Doporučujeme si jej pus-
tit a nechat se tak unášet krásnou 
energií písniček Jiřího Bláhy. 

A na co se můžete těšit v dalších 

pořadech? Pokud vám chybí pohyb, 
každou středu najdete nové video 
„Jóga pro aktivní seniory s Vendy“ 
a každý pátek „Jóga vsedě s Ven-
dy“, které lektorka přiravuje s pod-
porou Nadačního fondu pro rozvoj 
plného vědomí. Cvičení jiného dru-
hu nabízí každý pátek nové video 
anglické, německé či španělské 
konverzace od našich dobrovolnic 
Wiebke a Irene. Jazykové pořady 
si můžete v klidu pustit, zastavit, 
nemusíte mít strach z toho, že vás 
někdo slyší, hlídá, co a jak říkáte 
a v klidu domova si procvičit ja-
zykové dovednosti, které už třeba 
i několik let spí. A kdopak ví, až se 

svět vrátí k normálu, možná najdete 
cestu do TOTEMu užít si konver-
zaci „naživo“.

Jsme připraveni pomoci těm, 
kteří s YouTube kanálem nemají 
zkušenosti, pomůžeme vám cestu 
k celé paletě pořadů prošlapat. Ne-
bojte se obrátit na Veroniku Más-
lovou: maslova@totemplzen.cz, 
tel.: 736 489 754, nabídne vám po-
mocnou ruku. A pak s námi můžete 
nejen cvičit, konverzovat, ale také 
cestovat do zajímavých míst, vařit, 
navštívit výstavy, získat inspirace 
k vycházkám. 

Mgr. Petra Bláhová, 
zástupce ředitelky TOTEM

I přesto, že je naše centrum stá-
le zavřené, běží naše kroužky dis-
tanční formou. Pokud byste chtěli 
děti doma zabavit a zároveň nás 
podpořit, je to ideální varianta. 
Každý týden přibyde nová lekce 
kroužku, který si vyberete. A věř-
te, že lekce jsou pestré, ukázko-
vou lekci si můžete prohlédnout 
přes QR kód výše. Některé běží 
dokonce i on-line, takže si můžete 
vy nebo děti popovídat se svou 
lektorkou. Již nyní si můžete ob-
jednat prezenční formu vámi vy-
brané aktivity. Nám se bude lépe 
plánovat rozvrh a vy tak budete 
moci přijít ihned po rozvolnění 

Velké plány v MOTÝLu a Vlnce
opatření. Připravili jsme pro vás 
on-line prohlídku našeho centra 
s ukázkou aktivit, kterou nalez-
nete na našem webu. Jedinou 
aktivitou, která nebyla přeruše-
na, je Miniškolka, i tam se mů-
žete hlásit. co si můžeme hodně 
užívat v době uzavření, je plá-
nování. Naplánovali jsme různé 
individuální aktivity na období, 
kdy se rozvolní, ale ještě nebudou 
moci probíhat skupinové aktivity. 
V létě budeme pořádat příměstské 
tábory a pobyty, podrobnosti dále. 

Informace o tom, jak aktuálně 
fungujeme a co plánujeme, na-
jdete vždy v aktualitách na webu 
www.rcvlnka-plzen.cz.

Těšíme se na vaše maily, telefo-
náty a snad brzy i osobní setkání,

Za tým MOTÝLa a Rodinného 
centra Vlnka Markéta Kulíšková

 

 

 

 

 

  

Hrátky s remeslem 
19. - 23. 7. 2021 a 16. - 20. 8. 2021 

Každý den je pro děti připraveno tvoření, kde si vyzkouší být nejrůznějšími řemeslníky. 
Čeká nás beseda s truhlářem a spisovatelem, vyzkoušíme si být malířem, cukrářem 
nebo hrnčířem. Budeme malovat na textil, pracovat se dřevem, namalujeme si svůj 
hrníček, vyrobíme si ozdobu z korálků. Čeká nás také spousta her, procházek v přírodě 
a na závěr oblíbená stopovaná s hledáním pokladu. 
Kontakt: 774 855 134 

ˇ 

Za prírodou 
(přírodovědně zaměřený tábor) 

12. – 16. 7. 2021 a 9. – 13. 8. 2021 
Na děti čeká každý den výlet za přírodou, ať už přírodou na zahradě, v lese nebo na 
louce. Zajímavými tématy a úkoly bude protkán celý den. Chybět nebude ani výtvarné 
tvoření a to nejen s přírodninami. Děti zažijí spoustu dobrodružství, zahrají si různé hry, 
nachodí nějaké ty kroky, získají nové kamarády a určitě i nové dovednosti. Cílem tábora 
je hlavně to, aby si děti celý týden užily. 
Kontakt: 725 427 925 

príro
ně zamě
ˇ 

SPORT, SPORT, SPORT 
2. – 6. 8. 2021  

Během pohybově zaměřeného tábora děti ochutnají různé druhy sportů od míčových 
her, přes tancování a ukázky bojových sportů až po jógu. Chybět nebudou ani 
stopovačka, výtvarné tvoření a především spousta zábavy. Sportovat se bude i 
v přírodě. Tábor je vhodný pro kluky i holky. 
Kontakt: 774 855 134 

k v přírodooddooddooooo ě 

Každý den je

Letní příměstské tábory
pro děti od 5 do 10 let, během dne zajištěny celodenní pitný režim 

a strava (svačina, oběd, svačina), upoutávka na tábory na pravé straně.
Jak se na tábory přihlásit? 

 
Pro přihlášení dítěte na příměstský tábor je potřeba vyplnit přihlášku na webu www.rcvlnka-plzen.cz, kde 
naleznete i podrobné informace. Informace poskytne také Jana Solničková na tel. 774 855 134 a na 
rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz, nebo Tereza Kabourková na tel. 725 427 925 a na kabourkova@motyl-plzen.cz. 

Šedesát pracovitých hledačů 
a sběračů všech věkových kate-
gorií si v sobotu 19. 12. udělalo 
užitečnou vycházku v okolí bo-
leveckých rybníků. Akci pořádal 
Jachetní klub Plzeň, sběrači byli 
hlavně jachtaři z Boleveckého 
rybníka, hodně dětí a mládeže, 
zúčastnila se i veřejnost.

Hledání bylo velmi úspěšné, 
kromě běžného smetí byly nale-
zeny i pneumatiky, plechovky od 
barev a další nebezpečný odpad. 
Nasbíralo se celkem několik ku-
bíků. Největší místa nálezů byla 
skrytá v houštinách a rákosí, kam 

Bobřík čistých rybníků
se běžné úklidové služby nedo-
stanou. 

Město Plzeň prostřednictvím 
své dceřiné společnosti Čistá 
Plzeň poskytlo pro akci pytle 
na sběr a přistavělo na pozemek 
klubu kontejner.

Vzhledem k současným ome-
zením musel být letošní úklid 
kolem rybníků naplánován zce-
la bezkontaktně, po příchodu 
si tedy každý vybral na stole 
mapu oblasti, vzal připravené 
pytle a rukavice, a odešel do 
vybraného rajonu. Oblastí bylo 
vybráno devatenáct, některé byly 

větší pro dvě skupiny, celkem na 
tři rajony se nedostalo.  

Děti měly pracovní činnost 
obzvláštněnou sbíráním bob-
říků, ukrytých v jednotlivých 
oblastech. Kdo měl dobré oči, 
bobříka nalezl a přinesl, získal 
zajímavou cenu a sladkost. 

Zúčastnění se domů rozcházeli 
s pocitem dobře využitého dne, 
okolí Velkého boleveckého ryb-
níka je čistější o velkou hromadu 
odpadků. 

Martina Červená, 
Jachetní klub Plzeň z.s.
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,,Padá snížek, padá sníh, pojede-
me na saních.“ Už od listopadu jsme 
netrpělivě z okna vyhlíželi svatého 
Martina na bílém koni. Nemohli 
jsme se dočkat na řádění ve sněhu. 
Čekání jsme si krátili výlety do blíz-
kého lesa. Poznávali jsme stromy, 
zvuky zvířat, krmili a pozorovali 
ptáčky… V předvánočním čase jsme 
si připomněli vánoční tradice – pou-
štěli lodičky, krájeli jablíčka, pekli 
štrúdl… Nezapomněli jsme ani od-
nést nadílku zvířátkům do krmelce.

Velká radost přišla v lednu, když 
jsme za oknem spatřili první sněhové 
vločky. Hned jak to bylo možné, už 
jsme byli na svahu – sáňkovali, kou-
lovali se, stavěli sněhuláky, tvořili 
iglú, dělali andělíčky… Sníh jsme 
využili i k pokusům a zodpovězení 
otázek, které nás zajímali. Jak vzniká 

Zimní radovánky  
31. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 PLZEŇ 
Elišky Krásnohorské 10 

 37 802 8765  
http://www.zs31.plzen-edu.cz 

zs31@zs31.plzen-edu.cz 

sníh? Co se stane se sněhem v tep-
le? Dá se sníh obarvit? Co se stane 
s vodou, když ji dáme do mrazu ven? 
Na všechny tyto a další otázky jsme 
nalezli odpovědi. Děti vyrobily ledo-
vé ozdoby z vody a přírodnin, ledové 
pastelky, barevný sníh…. 

Nezapomněli jsme ani sportovat, 
udělali jsme si svoji zimní olympiá-
du. Děti poznávaly zimní sporty – 
sice jen na neprofesionálním vyba-
vení, které si společně vyrobily po-
užitím fantazie a spolupráce, ale i to 
je velice bavilo. Zimní radovánky 
jsme uzavřeli soutěží o nejhezčího 
sněhuláka. Vše jsme si parádně užili 
a nyní se těšíme, že si stejně, možná 
i lépe užijeme Masopust a blížící se 
jarní svátky.

Za kolektiv 60. mateřské školy 
Mgr. Hana Zamboryová

 
  34. základní škola Plzeň, Gerská 32 
  příspěvková organizace 
  323 23  PLZEŇ 
  tel.: 378028801 
  https://zs34.plzen.eu/ 
  e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz 

 

              ZÁPIS DĚTÍ 
            do prvního ročníku 34. základní školy v Plzni, Gerská 32  

                                         pro školní rok 2021/2022 se koná dne: 
 

    7. dubna 2021 (středa)     15.00 – 18.00 hodin 
    8. dubna 2021 (čtvrtek)    14.00 – 17.00 hodin 

 
         Zapisují se děti, které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku. 

K zápisu je nutné se elektronicky registrovat. Průběh zápisu bude upřesněn podle aktuální  
   epidemiologické situace. Informace k zápisům sledujte na webových stránkách školy.  

 
Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad o trvalém  
bydlišti (občanský průkaz zákonného zástupce). V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné  
doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
 
Den otevřených dveří je plánován na středu 24. 3. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin 
   

Mgr. Bc. Jiří Rymeš v.r.,  
ředitel školy 

 

 

Tříkrálový průvod si 6. 1. 2021 
užily děti z 81. MŠ v Hodonín-
ské ulici v Plzni (foto vlevo). 
Předcházela mu radostná tvořivá 
příprava v centrech aktivit (foto 
vpravo dole). Proběhlo také poví-
dání o putování Tří králů, o novo-
ročních a tříkrálových obyčejích. 
Vařili jsme „MUZIKU“, chutnou 

Tříkrálové zastavení
a voňavou sladkost ke svátečnímu 
mlsání, zpívali koledy, pouštěli 
lodičky a besedovali. Nechybě-
lo prskavkové přání a novoroční 
předsevzetí u vonného františka.

Výtvarná dílna tříkrálové koru-
ny nadchla děti tak, že se rozhodly 
pozdravit naše přátele na vinickém 
sídlišti. Vídáme se s nimi v této 
nelehké době jen z dálky. Krát-
ká obchůzka dětí s rytmickými 
nástroji a v kostýmech tří králů 
vrátila do života sídlišťě veselost 
a dobrou náladu. Potěšila paní ma-
gistru v lékárně, prodavače i paní 
knihovnici v KMP. U lípy, která 
nám díky ÚMO 1 zkrášluje pro-
stor před MŠ, naše putování skon-
čilo. Popřáli jsme si hodně štěstí 
a zdraví do nového roku a užívali 
si slavnostní náladu.

Bc. Věra Šimicová,
učitelka 81. MŠ

 
 

      
na školní rok 2021/2022 

 

do prvního ročníku základních škol v Plzni se koná 
na 

ve středu 7. 4. 2021 od 14 do 18 hodin 
a ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 14 do 16 hod. 

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku. 
Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou 

rodný list dítěte a občanský průkaz. 
 

Letos opět registrace internetem – sledujte webové stránky školy! 
 

K zápisu se znovu dostaví i rodiče s dětmi, kterým byl pro školní rok 
2020/2021 povolen odklad školní docházky. 

Mgr. Miluše Kurzová 
ředitelka školy 
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V 31. ZŠ Plzeň (Elišky Krás-
nohorské 10) pomáhají dětem, 
jejichž rodiče jsou zaměstnan-
ci Integrovaného záchranné-
ho systému Plzeňského kraje 
(IZS PK), s výukou, přípravou 
i s využitím volného času. Pe-
dagogové, vychovatelé i ostatní 
pracovníci školy se tu po celý 
den starají o děti, jejichž rodi-
če vykonávají náročné povolání 
a v době pandemie onemocnění 
covid-19 pracují v první linii.

„Tato škola už má s krizovou 

O děti zdravotníků, záchranářů, hasičů i policistů se starají v 31. ZŠ

péčí řadu zkušeností. O děti za-
městnanců IZS PK se starala už 
minulý rok na podzim. Poskytla 
dále například zázemí studentům 
z Francie, jejichž autobus havaro-
val před několika lety u Rokycan. 
Řada rodičů pracujících ve Fakult-
ní nemocnici Plzeň má vybranou 
školu blízko svého zaměstnání,“ 
uvedla radní města Plzně pro ob-
last školství Lucie Kantorová.

Péči poskytuje 31. ZŠ od letoš-
ního 4. ledna. „O děti zaměstnanců 
IZS PK ve věku od 6 do 10 let 

se staráme každý všední den od 6 
do 16 hodin. Vytvořili jsme dva 
oddělené týmy, které o tyto děti 
pečují. Zaregistrováno je 30 dětí. 
Jsou nejen z Plzně, ale i z jejího 
okolí. Rodiče mohou děti podle 
potřeby přihlašovat i odhlašovat,“ 
vysvětlila ředitelka 31. ZŠ Miluše 
Kurzová. Dodala, že počet „hostu-
jících“ žáků je v tuto chvíli maxi-
mální, protože škola musí zároveň 
na prvním stupni zajistit fyzickou 
výuku svých žáků 1. a 2. tříd a také 
se o ně za přísných hygienických 
podmínek po výuce ve školní dru-
žině postarat. Výuka dětí, jejichž 
rodiče pracují v první linii, začíná 
v 8 hodin. Učí se distančně podle 
individuálních rozvrhů ze svých 
kmenových škol. V 31. ZŠ jim 
zajistí počítače a tablety. 

Během výuky dětem v počíta-
čové učebně asistují pedagogové, 
kteří jsou připraveni pomoci s uče-
ním i s nimi řešit technické problé-
my. Po skončení výuky se školáci 
věnují vypracování úkolů. Kromě 
oběda pro ně škola zajišťuje i dvě 
svačiny a pití na celý den. Vše je 
zdarma, náklady na stravu hradí 
Plzeňský kraj. Ve volném čase si 
mohou děti půjčit společenské hry, 

podívat se na filmy, věnovat se ru-
kodělné či výtvarné činnosti nebo 
pobývat na čerstvém vzduchu.

„Po celou dobu dodržujeme 
všechna nutná hygienická opatře-
ní. Dětem ráno při příchodu měří-
me teplotu, mají roušky, dbáme na 
dodržování rozestupů, pravidelně 
větráme a nepřijdou do kontaktu, 
ani ve školní jídelně, s našimi stá-
lými žáky,“ uvedl Zbyněk Rubáš, 
zástupce ředitelky pro sport a zá-
jmovou činnost a koordinátor péče 
o děti zaměstnanců IZS PK. 

„Poděkování patří jak rodičům 
dětí, kteří v této těžké době vyko-
návají tak náročné povolání, tak 
zaměstnancům naší školy, kteří 
o tyto děti pečují,“ podotkly shod-
ně plzeňská radní Lucie Kantorová 
a ředitelka školy Miluše Kurzová.

Zdroj: MMP

91. mateřská škola rozdávala radost

Městský obvod Plzeň 1 informoval občany prostřednictvím 
webových stránek i facebooku o akci pro děti, která svou or-
ganizací neodporuje platným protikoronavirovým nařízením, 
a přesto nabízí zábavu a využití volného času v rámci rodin-
ných vycházek. Kvízová stezka plná otázek a úkolů byla pro 
soutěžící děti připravena hned ve dvou lokalitách.

První trasa s úkoly se zvířecí téma-
tikou proběhla v aleji Kilometrovka, 
na ni pak navázala další pohádková 
stezka Lochotínským parkem.

Obou akcí se dle Jiřího Šarára z or-
ganizace Táborníček – Volnočasové 
aktivity zúčastnilo více než 200 rodin. 
Správné odpovědi posílali soutěžící 
z obou stezek na FB stránku organi-
začnímu týmu, z nich pak pořadatelé 
vylosovali výherce dárkových balíč-
ků. Ceny do soutěže byly připraveny 
ve spolupráci s městským obvodem 
Plzeň 1.                                 (red)

Děti si užily Kvízovou stezku

Naše mateřská škola se v říjnu 
a poté i v prosinci zapojila do pro-
jektu Implementace politiky stárnu-
tí na krajskou úroveň pod názvem 
„Děti malují seniorům k svátku“ 
a „Děti malují seniorům tentokrát 
k Vánocům“. Spoustu přáníček 
od dětí jsme předali krajské ko-
ordinátorce tohoto projektu, která 
přáníčka dopravila seniorům. Fotky 
seniorů s našimi přáníčky, které se 
k nám zpětně dostaly, nás dojaly.

Další radost v období Vánoc 
jsme udělali zapojením se do 
výzvy mezigeneračního a dobro-
volnického střediska Totem „TO-
TEMové dárkování“. Zaměstnanci 
91. mateřské školy vybrali mezi 
sebou finanční částku, za kterou 
TOTEM pořídil spoustu potřeb-
ných dárků pro své klienty – tři 
rodiny.

Bc. Iveta Burešová,
ředitelka 91. MŠ



Dny se postupně prodlužují, 
zima nás opouští pomalými, za 
to ale jistými krůčky a nastává 
ten správný čas oslovit jaro, aby 
k nám obrátilo svou slunnou 
a barvami hrající tvář. Chysta-
jící se nástup jara se rozhodlo 
vedení městského obvodu Pl-
zeň 1 oslavit společně s dětmi 
z mateřských škol, a tak vyhlá-
silo soutěž s názvem „VÍTÁ-
ME JARO“, do které se mohly 
zapojit všechny mateřské školy 
zřizované městským obvodem. 
Děti z mateřských škol se výzvy 
zhostily s nadšením, což doka-
zuje množství krásných obrázků, 

Jak přivítat jaro? Děti ze školek mají jasno... 
které se dostaly k rukám vedení 
prvního městského obvodu. Uzá-
věrka pro nakreslení a dodání 
obrázků k vyhodnocení byla do 
konce ledna. Vedení obvodu si 
všechny obrázky pečlivě pro-
hlédlo, a po těžkém rozhodová-
ní vybralo největší favority. Děti 
z mateřských škol jsou opravdu 
nápadité a šikovné a najít ty nej-
hezčí výtvory tak bylo skutečně 
pořádným oříškem. Do soutěže 
jsme zapojili i naše občany, a tak 
o vítězi nakonec rozhodli právě 
naši čtenáři, rodiče, strýčkové či 
třeba tety, a to prostřednictvím 
facebookové ankety. Ve středu 

17. 2., kdy bylo ukončeno hla-
sování, jsme poznali vítěze celé 
soutěže. Vítězný obrázek bude 
zdobit billboard na území měst-

ského obvodu, ostatní výtvory 
uvidíte na našich FB stránkách 
a chystá se i venkovní výstava.

Mgr. Michaela Přibylová, OIM

... a vedení obvodu pečlivě vybírá ty nejhezčí obrázky.


