


Vážení spoluobčané,
právě jste začali číst novou rubriku „Poradna by-

tového správce“. Je určena nejen nájemníkům měst-
ských bytů, ale i jejich současným či budoucím vlast-
níkům. Budeme odpovídat na Vaše dotazy, týkající
se bytové problematiky. Napoprvé jsme vybrali čty-
ři otázky, se kterými se na nás v klientském centru
obracíte nejčastěji. V dalších číslech bychom již rádi
reagovali na Vaše přímé dotazy.

Můžete je poslat na adresu Plzeňský servis s. r. o.,
Úslavská 33, Plzeň s heslem „Poradna bytového
správce“ nebo použít e-mailovou adresu poradna-
spravce@plzenskyservis.cz případně se s dotazy
osobně obrátit na naše pracovníky klientského cent-
ra na Lochotíně, Komenského ul. 99.

 Ing. Radka Kolečková, jednatelka společnosti

1. Jaké opravy si hradí nájemce sám a proč,
když platí nájem?

Pokud nestanoví nájemní smlouva jinak, pak dle
§ 687 odst. 2 občanského zákoníku nájemce bytu
hradí:
– náklady spojené s běžnou údržbou tj. náklady na

udržování a čištění bytu, které se provádějí obvyk-
le při delším užívání bytu (např. vymalování míst-
ností bytu, nátěry vnitřních oken)

– drobné opravy v bytě související s jeho užíváním

S nástupem teplých slunečných dní nastala se-
zóna houpaček, skluzavek, prolézaček a písko-
viš@. To všechno se skrývá za oficiálním názvem
„dětské prvky“.

Na území našeho obvodu můžeme najít něko-
lik typů dětských prvků. S první skupinou z nich
se v současnosti už téměř nepotkáte, jsou to sta-
ré kovové prvky, které byly v loňském roce až
na výjimky zlikvidovány z důvodu špatného tech-
nického stavu. Další skupinou jsou modré kovo-
vé houpačky, které jsou sice z dnešního pohledu
již zastaralé, ale díky průběžné údržbě a opravám
stále slouží dětem do 12 let (a někdy i těm star-
ším, ačkoliv pro ně již nejsou určeny).

Často se v sídlištích vyskytují dřevěné sestavy
dětských prvků s lany, řetězovými sítěmi a hrazda-
mi. Tyto prvky byly instalovány zhruba před deseti

Poradna bytového správce
(např. zasklívání oken, opravy baterie a sprchy)
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho

vnitřního vybavení, které je součástí bytu a je ve vlast-
nictví pronajímatele tj. města podle:
– věcného vymezení (dle nařízení vlády 258/1995

Sb.)
– výše nákladů, kdy náklad na jednu opravu bytu

a jeho vybavení a výměnu součástí jednotlivých
předmětů tohoto vybavení nepřesáhne částku
300,- Kč.
2. Mohu vyměnit, pronajmout byt ve vlastnic-

tví města?
Byt ve vlastnictví města lze pronajmout i vymě-

nit, ale pouze s předchozím písemným souhlasem
pronajímatele – tj. města.

3. Zemřela mi babička, měla byt, co s ním (pře-
chod práva nájmu)?

Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společ-
ném nájmu manželů, stávají se nájemci jeho děti,
vnuci, rodiče nebo sourozenci, ze@ a snacha, kteří
prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné
domácnosti a nemají vlastní byt. Nájemci se stávají
také ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemře-
lého nájemce nebo na něho byli odkázání výživou,
jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnos-
ti alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají
vlastní byt.

V případě přechodu nájmu je zásadně uzavírána
nová nájemní smlouva.

Nahlášené trvalé bydliště není rozhodné ve vztahu
k přechodu práva nájmu.

4. Proč jsou hrazeny pouze náklady na nátěry
vnějších oken?

Náklady na vnitřní nátěry oken jsou zahrnuty do
nákladů spojených s běžnou údržbou bytu (viz první
dotaz, hradí si je tedy nájemce bytu sám, a to dle § 687
odst. 2 občanského zákoníku a dle nařízení vlády 258/
1995 Sb., nestanoví-li nájemní smlouva jinak.
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– Správa a provoz Vašich nemovitostí
– Vedení kompletního účetnictví
– Dlouholetá zkušenost
– Zajiš1ování oprav, údržby a revizí

Váš partner ve správě nemovitostí

lety a kvůli tehdejší nedostatečné ochraně dřeva po-
malu ale jistě dosluhují. Proto jste možná mnozí
z vás dnes svědky likvidace těchto sestav nebo je-
jich částí. Likvidace jsou prováděny na základě od-
borné technické kontroly a to výhradně u těch prv-
ků, které již nelze opravit a jsou mnohdy pro děti
velice nebezpečné. Tam, kde je to možné, budou
prvky během června a července opraveny.

Jsem ráda, že mnozí obyvatelé sídliš@, a to ne-
jen z řad rodičů nebo prarodičů s malými dětmi,
se zajímají o stav dětských prvků. Svědčí o tom
časté telefonické nebo osobní dotazy a podněty,
upozorňující na různé nedostatky na dětských
hřištích a zelených plochách kolem nich. Bohu-
žel jsou i opačné případy – často se setkáváme
s následky vandalismu, pro který jsou dětské prv-
ky velmi vítaným objektem. Proto je nutné in-

Vážení přátelé
vestovat nemalé finanční prostředky do oprav
čtvrté skupiny dětských prvků. Prvků moderních,
bezpečných a nejčastěji využívaných, které by,
nebýt vandalů, mohly být pýchou té které části
sídliště (pro ilustraci: koncem dubna bylo kom-
pletně opraveno hřiště u Impulsu za cca 5 000
Kč. Po uplynutí jednoho měsíce je hřiště opět
zdevastováno a oprava bude tentokrát dražší).

Možná se ptáte, jestli se dětské prvky budou
jenom bourat nebo opravovat. Samozřejmě že ne.
Do konce letošního roku chceme zpracovat Kon-
cepci dětských hřiš@ v městském obvodu Plzeň
1. Jak už vyplývá z názvu koncepce, chceme se
zaměřit na budování větších celků, dětských hřiš@
s lavičkami a odpočívadly, odpadkovými koši
a pokud možno také s oplocením (zdaleka ne
všichni majitelé pejsků vědí, že pes nemá na dět-
ském hřišti co dělat).

První takové hřiště vyroste letos na Roudné
Pod Všemi Svatými. Díky TJ Prazdroj Plzeň,

která poskytne městu pozemek, se dočkají svého
hřiště i děti v této části obvodu, kde dosud jaké-
koliv vybavení pro ně chybí. V těchto dnech se
dále dokončuje první etapa Parku na přání na
Zemníku na Košutce, na jehož slavnostní otevření
ve středu 11. 6. odpoledne srdečně zvu všechny
děti i s rodiči a prarodiči.

P. S.: Když jsem se zmínila o Parku na přání,
musím připomenout, že park byl prvním projek-
tem v Plzni, který od prvopočátku probíhal v těs-
né spolupráci s veřejností. Příprava i realizace
parku nás díky tomu obohatila o mnoho zkušenos-
tí. Chceme na ně navazovat i nadále, například při
přípravě koncepce dětských hřiš@. Jako místosta-
rostka obvodu, která má v péči oblast dětských
prvků, proto uvítám jakékoliv připomínky, návr-
hy, upozornění a přání, které se od Vás, dětí
i dospělých, dozvím. Předem za ně děkuji.

Ing. Helena Maciarzová,
místostarostka MO Plzeň 1

Rada a Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 11. 3.
2003 projednala:
– Zprávu o průběhu zimní údržby na území MO

Plzeň 1 v zimním období  2002/2003;
– Změny v Povodňové komisi MO Plzeň 1;
– Schválila změny daňového koeficientu pro daň

z nemovitosti od 1.1.2004;
– Schválila finanční příspěvky dle návrhu Sociál-

ní a bytové komise Rady MO Plzeň 1;
Doporučila Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schválit:
– Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2002, stav

účelových fondů MO Plzeň 1 po finančním vy-
pořádání, výsledek hospodaření mateřských škol
za rok 2002;

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 8. 4.
2003 projednala:
– Zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1;
– Informativní zprávu o činnosti jednotek sborů

dobrovolných hasičů MO Plzeň 1;
– Schválila přidělení finančních příspěvků na návrh

Komise pro sport a mládež Rady MO Plzeň 1;
Vzala na vědomí informativní zprávy:
– O smlouvě o nájmu nemovitostí Skateboard klu-

bem Plzeň,
– Návrh prodeje vstupenek do divadla pro důchod-

ce z MO Plzeň 1,
– Připomínku občanů k funkčnosti veřejného

osvětlení v ulicích Libušina, Karoliny Světlé a
Růženy Svobodové na Lochotíně,

– O obchvatu Roudné v Plzni;
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 13. 5.
2003 projednala:
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2003;
– Doporučila zástupce MO Plzeň 1 do rad základ-

ních škol – 7. ZŠ, Bolevecké ZŠ, 31. ZŠ a 34.
ZŠ;

– Doporučila Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schválit
Organizační řád ÚMO Plzeň 1;

– Schválila finanční příspěvky na návrh Sociální
a bytové komise Rady MO Plzeň 1;

– Projednala informaci starosty MO Plzeň 1
o plánované výstavbě nové pěší lávky
z Dominikánské ul. do Lochotínské ul.
v místech, kde se nachází a řadu let slouží láv-
ka stávající   -  doporučila Radě města Plzně
znovu zvážit celou situaci a využít po eventu-
elní opravě lávku stávající bez vynaložení vel-
kých finančních prostředků;

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 27. 5.
2003 projednala:

– Návrh na rozdělení výtěžku z provozu výher-
ních hracích přístrojů na veřejně prospěšné úče-
ly dle novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích
a jiných podobných hrách;

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 25. 3. 2003 projednalo:
– Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2002, stav

účelových fondů MO Plzeň 1 po finančním vy-
pořádání, výsledky hospodaření mateřských škol
za rok 2002;

– Auditorskou zprávu pro město Plzeň k 31. 12. 2002;
– Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 č. 1, 2;
– Zprávu o provedené řádné inventarizaci majet-

ku, pohledávek a závazků MO Plzeň 1
k 31.12.2002;

– Rezignaci na funkci přísedícího u Okresního sou-
du Plzeň – město;

– Návrh na volbu přísedícího u Okresního soudu
Plzeň – město;

– Zprávu o průběhu zimní údržby na MO Plzeň 1
v zimním období 2002/2003;

– Zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva MO
Plzeň 1;

– Plán činnosti Výboru pro Roudnou Zastupitel-
stva MO Plzeň 1;

Poděkování
V sobotu 24. 5. pořádalo Centrum dětí a rodičů

Bolevecké slavnosti aneb pohádkové odpoledne pro
děti. V útulném prostředí Bolevecké návsi se celé
odpoledne střídali herci a malí zpěváčci v bohatém
programu a bavili své nadšené publikum.

Chtěla bych tímto nejen za sebe poděkovat Cen-
tru dětí a rodičů i Sdružení Boleveckých rodáků, jme-
novitě Ing. Renatě Zunové a Ing. Václavu Kabáto-
vi, za jejich významný přínos ke kulturnímu dění
v našem obvodu a k udržení a připomínání jeho his-
torických tradic.

Ing. H. Maciarzová
místostarostka MO Plzeň 1

Útvar investic města Plzně připravuje rekon-
strukci ulice Na Roudné, která bude realizová-
na do konce letošního roku.

V úseku od ulice O. Beníškové ke křižovat-
ce s Malickou bude provedena výměna vodo-
vodního řadu, kanalizačních přípojek, veřejné-
ho osvětlení a plynovodu. Pak dojde k výstavbě
nové jednosměrné komunikace a 70 ti parkova-
cích stání. Dopravní situace na Roudné je i bez
uzavírek velmi komplikovaná a proto je zájmem
Městského obvodu Plzeň 1,  aby jednotlivé eta-

py stavby takovéhoto rozsahu omezovaly oby-
vatele a místní podnikatele pouze na nejnutněj-
ší míru a dobu. Jednotlivé uzavírky však s se-
bou přinesou i určitá dopravní omezení v okol-
ních ulicích a proto zástupci obyvatel Roudné
projednávají s Útvarem investic města Plzně
své požadavky na dopravní obsluhu jednotli-
vých domů a obchodů. Zahájení stavby je plá-
nováno na 15. 7. 2003 a celková částka na re-
konstrukci je cca 15 milionů korun.

Zdeněk Soukup, ved. oddělení dopravy

Rekonstrukce ulice Na Roudné
Tramvajové zastávky  linky číslo 1  „Ve vi-

lách“ a „Lékařská fakulta“ jsou přístupné pro
chodce pouze podchody pod komunikací a to
je nepřekonatelný problém pro imobilní obča-
ny, maminky s kočárky apod. Proto dojde ke
zrušení obou stávajících zastávek a uprostřed
mezi nimi bude situována nová tramvajová za-
stávka, která bude napojena na chodníky bez-
bariérovým přechodem pro chodce a zároveň

Změna tramvajových zastávek v Lidické ulici
zde bude vytvořen přejezd pro cyklisty.

V místě původní zastávky „Lékařská fakul-
ta“ zůstane podchod pouze pro průchod chodců
z jedné strany komunikace na druhou a pod-
chod zastávky „Ve vilách“ bude úplně zrušen
a zakonzervován. Stavba bude realizována ve
druhé polovině roku 2003 a předpokládané ná-
klady jsou cca 3,5 milionu korun.

Zdeněk Soukup, ved. oddělení dopravy

Fontány v provozu
Od 1. května byl zahájen provoz fontán, kte-

ré spravuje MO Plzeň 1. Dvě z nich jsou sou-
částí Centrálního parku na Lochotínském síd-
lišti, další se nachází ve vnitrobloku Nýřanské
ulice a před 1. ZŠ v Západní ulici.

 Již po prvním květnu prošla tato zařízení díky
teplému počasí zatěžkávací zkouškou. Tři
z nich (prameniště u plaveckého bazénu,
u Impulsu a Nýřanská) nejsou klasickými fon-
tánami a jsou zhusta využívány zejména dětmi
ke koupání. Je jasné, že uprostřed sídliš@, zvláště
v létě tomu nejde zabránit, ale je namístě dů-
razně upozornit na to, že fontány nejsou veřej-
ná koupaliště. A snad většina lidí pochopí, že

koupání psů, využívání fontán jako součástí
cyklistických stezek a ničení vybavení je zaká-
záno. A to i bez osázení okolí fontán zákazový-
mi tabulemi a ploty s ostnatým drátem namís-
to laviček a stromů.

Aby i po zbytek sezóny byly fontány a jejich
okolí pěkným koutkem k posezení a odpočin-
ku v sídlištní zástavbě je přáním,na kterém se
asi všichni shodneme. Věřte, že obvodní měšec
s penězi na provoz fontán není kouzelný a že
by bylo velice smutné dívat se za parného léta
na vypuštěné, zdevastované fontány.

Pavel Hrách, kontrolní oddělení

– 28. května se dožila úctyhodného věku 106
let naše spoluobčanka paní Kateřina Poláko-
vá ze Žlutické ulice. K přání zdraví a životní-

ho optimismu od nejbližších se připojili i zá-
stupci MO Plzeň 1 s květinami, grafickým lis-
tem a dárkovým balíčkem.

– Starší občané obvodu, kteří se scházejí v Klu-
bu důchodců v Kaznějovské ulici oslavili 14.
května svátek všech maminek a 28. května již
devatenácté výročí založení klubu.  Na osla-
vu těchto výročí zahrál všem přítomným k po-
slechu i tanci na harmoniku pan Laštovka.
Předsedkyně Klubu důchodců Kaznějovská ul.
51 paní Růžena Syrovátková děkuje touto ces-
tou Městskému obvodu Plzeň 1 za finanční
příspěvek, díky kterému se mohou nejstarší
obyvatelé obvodu Plzeň 1 scházet a bavit se.

Hana Bělohlavá
vedoucí sociálního odboru

Sociální odbor informuje

– Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
27.5. 2003 projednalo:

– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2003;
– Zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných

hasičů;
– Schválilo rozdělení části výtěžku z výherních

hracích přístrojů;
– Projednalo návrh Komise pro sport a mládež na

přidělení finančního příspěvku;
– Organizační řád ÚMO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti výborů ZMO Plzeň 1;
– Plán práce Finančního a Kontrolního výboru

ZMO Plzeň 1;
– Návrh Výboru pro Roudnou ZMO Plzeň 1

k obnově hřbitova u kostela Všech svatých na
Roudné;

– Návrh Výboru pro Roudnou na stanovení proti-
povodňových opatření;

– Informativní zprávu k záměru zrušení 32.ZŠ
jako samostatného právního subjektu;

– Informativní zprávu – Průzkum názorů na vybu-
dování dalšího hypermarketu v oblasti MO Pl-
zeň 1;



Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době
neustále občany dotazováni jak postupovat v pří-
padě tlumení a likvidace populace zdivočelého ho-
luba domácího, rozhodli jsme se napsat o této
problematice několik řádků.

Populace městských holubů, tak zvaných věžá-
ků, je tvořena převážně z holubů, kteří zbloudili
a nebo unikli ze zájmových chovů. Tito jedinci se
velice dokonale a rychle přizpůsobili životu ve
městě, kde se začali rovněž dobře množit a rozšiřo-
vat. Je vcelku jasné, že tento druh svou existencí
působí ve městě značné škody, znečiš)uje životní
prostředí, kulturní památky a hlavně obtěžuje oby-
vatele. Početnost populace a reprodukční schopnosti
jsou závislé na několika základních faktorech.

Prvním a nejdůležitějším faktorem jsou takzva-
né hnízdní možnosti. Přesněji řečeno dostatek míst
vhodných k výstavbě hnízda, snesení vajec a vy-
vedení mlá+at. Díky dobrým hnízdním možnos-
tem, zejména nezabezpečeným půdním prostorám
ve staré zástavbě historického jádra města, byla
populace těchto holubů v minulosti soustředěna

V České republice je známa jedna z nejde-
struktivnějších chorob rostlin, bakteriální spála
růžovitých rostlin – Erwinia amylovora (Burill)
Winslow et al. (dále v textu jako BSRR) již od
roku 1986.

V současnosti je tato choroba, s výjimkou
jižních Čech a části střední Moravy, rozšířena
po celém území našeho státu. V Plzni se obje-
vila v druhé polovině devadesátých let.

 Státní rostlinolékařská správa (SRS) prová-
dí každoročně v Plzni průzkumy náchylných
rostlin a zároveň, v případě výskytu, nařizuje
tzv. mimořádná rostlinolékařská opatření za úče-
lem omezení jejího šíření spočívající převážně
v pokácení napadených rostlin.

Vzhledem k velké soustředěnosti výroby škol-
kařských výpěstků ovocných a okrasných dřevin,
velkému množství prodejců a pěstitelů náchylných
rostlin je žádoucí udělat vše pro zamezení dalšího
šíření BSRR, popř. zajistit likvidaci stávajících
ložisek jejího výskytu. Naším cílem je rozšíření
informací o šíření BSRR mezi zahrádkáře a další
majitele pozemků. Tím chceme zajistit, aby s námi
tito vlastníci spolupracovali. Za tímto účelem se
ještě v letošním roce počítá s novou aktualizova-
nou vyhláškou města Plzně, která bude tento pro-
blém řešit se všemi náležitostmi.

Na základě dosavadního vývoje – situace
v množství výskytů BSRR je nejaktuálnější prá-
vě na území městského obvodu Plzeň 1 – pova-

Problematika zdivočelých holubů
převážně v centru města. Po úpravě půdních pro-
stor, opravě jednotlivých objektů a instalaci dose-
dacích ostnů na vybrané budovy se holubi přestě-
hovali. Jako velice vhodné působiště v sídlištní
zástavbě se pro ně staly výtahové šachty panelo-
vých domů a neuklizené balkony s nejrůznějším
harampádím. Díky své schopnosti hnízdit několi-
krát do roka a ostražitému chování v době hníz-
dění se v těchto lokalitách velice dobře množí.
Město Plzeň se řádně stará o svůj majetek (budo-
vy) a dělá vše pro to, aby holubi měli co nejmenší
šanci na hnízdění. Nést zodpovědnost včetně ob-
rovských nákladů za nedbalost chovatelů holubů,
jejichž zbloudilí ptáci jsou příčinnou tohoto pro-
blému nemůže. A je na vlastnících nemovitostí
zabezpečit své objekty takovým způsobem, aby
nedocházelo v jejich prostorách k hnízdění holu-
bů či jejich shromaž+ování.

Druhým neméně důležitým faktorem je potra-
va. Holub se živí převážně zrním, semeny, boby,
luštěninami, bobulemi a nepohrdne ani zbytky po-
travin. To vše opět vede k tomu, že holubi se opět

přesunuli do příměstských oblastí, odkud mají
lepší přístup na okolní zemědělská pole, kde je
potravy dostatek.

Třetím faktorem je absolutní přizpůsobivost to-
hoto druhu na jakékoli změny a situace. Holubi jsou
velice odolní vůči nákazám, virům a nemocím.
V době hnízdění žijí převážně v párech skrytým ne-
náročným způsobem života, samice je v době hníz-
dění téměř nepolapitelná. V zimě pak naopak tvoří
velká hejna, dokonale spolupracují při hledání po-
travy, mají dobrou orientační schopnost.

Jediný legální způsob likvidace holubů je jejich
odchyt a humánní utracení pod přímým dozorem ve-
terinárního lékaře. Vzhledem ke své náročnosti a in-
teligenci holubů, není tento způsob příliš úspěšný.
Dalším způsobem je tlumení populace holubů po-
mocí vypouštění sokolů. Jeden pár sokolů populaci
nezničí a více párů sokola se do města nevejde. Kro-
mě toho, tento způsob má jen 2 % účinnost.

Dalším způsobem likvidace je odstřel holubů,
který lze provádět pouze v otevřené krajině na
polích a v mysliveckých honitbách dostatečně

daleko od bytové zástavby, a trávení holubů (po-
dávání otráveného krmení), které zase vzhledem
k nebezpečnosti tohoto způsobu likvidace s ohle-
dem na děti, domácí zvířata, či desítky rozkláda-
jících se mrtvých těl je nepřípustný a oprávněně
zakázaný. Podávání sterilizačních přípravků rov-
něž ztroskotalo a mělo katastrofální následky i pro
ptactvo volně žijící.

A co dodat závěrem: touto cestou apeluji na
všechny spoluobčany, aby balkony byly při-
nejmenším uklizené, lépe zasí)ované či zasklené,
čímž se omezí možnosti úspěšného hnízdění. Dále
je třeba holuby neustále rušit, nedávat jim příleži-
tost k zahnízdění, kontrolovat půdní prostory
a hlavně holuby nekrmit!!!!!

Omezování počtu jedinců populace holuba je
velmi problematické, ale i nadále budeme hledat
řešení, které by vedlo ke snižování výskytu holu-
bů v našem městě.

Bc. Romana Šatrová, vedoucí odboru ŽP
Karel Makoň, vedoucí Záchranné stanice

(živočichů) ptactva

Bakteriální spála růžovitých rostlin v Plzni
žuje státní rostlinolékařská správa za účelné, aby
všichni majitelé nebo nájemci pozemků provedli
každoročně v období červen až září prohlídku
hostitelských rostlin na svých pozemcích a pří-
padná svoje podezření oznámili na některou
z níže uvedených adres.

Choroba poškozuje desítky druhů z čeledi
růžokvětých rostlin. Zákonná ohlašovací povin-
nost v případě výskytu nebo podezření z výskytu
se týká těchto hlavních rodů rostlin: skalník,
hloh, kdouloň, kdoulovec, jabloň, mišpule, hlo-
hovec (syn. hlohyně), hrušeň, jeřáb s výjimkou
druhu Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.. V pod-
mínkách ČR i Plzně jsou nejvýznamnějším hos-
titelem dle četnosti zaznamenaných výskytů
hlohy a hrušně.

Charakteristické příznaky výskytu choroby na
hostitelských rostlinách:

Hlavním příznakem napadení je rychlé vadnutí
a odumírání květních chocholíků. Odumřelé
květy schnou, zbarvují se tmavohnědě až černě
a obvykle zůstávají dlouho na rostlině. Infikova-
né výhony a slabší větve usychají a odumírají,
letorosty vadnou a hnědnou, jejich vrcholy se
charakteristickým způsobem hákovitě ohýbají.

Při průniku bakterií do kosterních větví
a kmene může choroba přejít do latentního sta-
dia. Často vyvolává korové nekrózy různé veli-
kosti, které jsou ohraničeny nepravidelnými
prasklinami v kůře a na řezu nekrotickou lézí,

napadená podkorní pletiva mají hnědé až čer-
venavé zbarvení.

Z infikovaných pletiv je za teplého a vlhkého
počasí vylučován bakteriální sliz v podobě lep-
kavých, později tuhnoucích a hnědnoucích ka-
pek, povlaků nebo jemných vláknitých útvarů.
Tvorba bakteriálního slizu je právě charakteris-
tická pro toto onemocnění na rozdíl od onemoc-
nění s podobnými příznaky jejichž původcem
může být poškození mrazem, sluneční spála,
poškození pesticidy, cytosporová korová nekró-
za apod.

Šíření choroby:
V úvahu přichází následující způsoby šíření

BSRR:
a) infikovaný nebo kontaminovaný školkařský

materiál (sazenice, rouby, očka, řízky)
b) přenašeči (včely, ostatní hmyz a pavoukov-

ci, ptáci)
c) větrné deště v případě zdroje nákazy vzdále-

ného do 100 m
d) vzdušné proudy, které nesou tzv. vzdušné

provazce (mikroskopické útvary obsahující
miliony spálových bakterií)

e) přenos nástroji používanými při řezu, vege-
tativním množení apod.
O šíření choroby zcela zásadním způsobem

rozhoduje teplota a vlhkost, kdy nejhorší situa-
ce nastává, jestliže je během květu deštivé a tep-
lé počasí, případně jsou časté rosy a mlhy.

Kromě výše uvedených opatření státní rostli-
nolékařská správa doporučuje nejen všem pěs-
titelům hostitelských druhů dřevin, ale i obča-
nům města Plzně, aby :
– nakupovali množitelský materiál hostitelských

druhů ovocných a okrasných dřevin s půvo-
dem od registrovaných výrobců

– veškerý přesun hostitelských druhů dřevin
včetně jejich částí a případného vlastního
množení těchto dřevin prováděli až po důklad-
né vizuální kontrole na absenci výše specifi-
kovaných charakteristických příznaků

– si všímali podezřelých hostitelských dřevin
a to zvláště u volně rostoucích hlohů i mimo
rámec svých pozemků a důvodná podezření
ohlašovali na níže uvedená kontaktní místa.
Kontaktní místa pro plnění ohlašovací povin-

nosti, popřípadě pro získání dalších informací:
– Státní rostlinolékařská správa – OdO Plzeň-

sever, Nerudova 35, 301 27 Plzeň; tel.:
377221542; oko.plzensever@srs.cz; mobil:
602408211;

– Státní rostlinolékařská správa – ObO Plzeň,
Slovanská alej 20, 317 60 Plzeň; tel.:
377666511; fax: 377244355; obo.plzen@srs.cz;

– ÚMO Plzeň 1 tel.: 378036043
   a dále odbory životního prostředí přísluš-

ných úřadů městských obvodů města Plzně.
Ing. J. Fictum, státní rostlinolékařská sprá-

va, K. Čakarovová, ÚMO Plzeň 1, OŽP

B Í L Á   H O R A
Místo konání SDNO Termín konání SDNO Hodiny odběru odpadu
Bílá Hora, ul. 28. října 10. června 2003 14.00 – 19.00 hodin
(parkoviště u bývalé
prodejny potravin)

R O U D N Á
Místo konání SDNO Termín konání SDNO Hodiny odběru odpadu
Roudná, Pod všemi svatými 30. června 2003 14.00 – 19.00 hodin
(naproti TJ Prazdroj)

Bc. Romana Šatrová, vedoucí odboru ŽP

S ohledem na stále narůstající náklady na li-
kvidování odpadů prostřednictvím velkokapa-
citních kontejnerů (v roce 2002 náklady činily
cca 1 mil. Kč) přistupujeme od měsíce března
letošního roku k nižší četnosti umis)ování kon-
tejnerů na objemný odpad v našem obvodu.

SBĚROVÉ DNY NEBEZPEČNÉHO ODPADU

červenec a srpen 2003

3. 7. Nám. Odboje 7. 7. K Sokolovně 10. 7. Bolev. náves
Pálenická Štiková U Senec. ryb.

14. 7. Malý Bolevec 17. 7. Tachovská 21. 7. u kilometrovky
Fr. Liszta Mozartova Pod Všemi svat.

24. 7. Ž. Podlipské 28. 7. Střední 31. 7. K. Bureše
K Stráži U výstaviště Zručská cesta

4. 8. Nám. Odboje 7. 8. K Sokolovně 11. 8. Bolev. náves
Pálenická Štiková U Senec. ryb.

14. 8. Malý Bolevec 18. 8. Tachovská 21. 8. u kilometrovky
Fr. Liszta Mozartova Pod Všemi svat.

25. 8. Ž. Podlipské 28. 8. Střední
K Stráži U výstaviště

Datum Stanoviště Datum Stanoviště Datum Stanoviště
umístění kontejneru umístění kontejneru umístění kontejneru

pořádá Úřad městského obvodu Plzeň 1 – odbor životního prostředí

Velkokapacitní kontejnery jsou přistavovány do 18.00 hodin dne, který je uveden v rozpisu.
Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 1

(telefon 378036042, p. Pavel Vacík).

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů
V jeden termín byly kontejnery přistavovány na
tři stanoviště současně, nyní jsou přistavovány
pouze na dvě stanoviště současně, a to opět
podle předem zveřejněného rozpisu. Tyto kon-
tejnery jsou i nadále umis)ovány na shodná sta-
noviště, jak bylo doposud zvykem.

Ve spolupráci s MO Plzeň 1 připravila Reo-
depona pro mateřské školy z městského obvo-
du Plzeň 1 dětský den aneb EKOHRÁTKY ve
sběrném dvoře MO Plzeň 1 v Úněšovské ul.
V pátek 30. května tak 120 dětí ze školek zkou-
šelo různé soutěže – lapená zvířátka v odpad-
cích, přechod zamořeným územím, srážení PET
lahví, kresba o nejhezčí sluníčko, PET lahvové
kuželky, záchranářské práce a dovednostní se-
parová rychlodráha. Soutěže pobavily děti u pří-
ležitosti Dne dětí a seznámily je se základní
problematikou odpadů.

Šárka Bachmannová, organizační odd.

Ekohrátky

V úterý 13. května ráno bylo kolem bolevecké „so-
kolovny“ rušno. Z celého obvodu se scházely skupinky
malých předškoláků, aby se utkaly v boji o olympijské
medaile, a s nimi i spousta fandících kamarádů. Stře-
disko volného času dětí a mládeže zde po zkušenostech
z předchozích let uspořádalo Obvodní olympiádu ma-
teřských škol – 4. ročník soutěže o putovní pohár MO
Plzeň 1 – pod názvem „Dobývání tajemného hradu“.

Přihlášené mateřské školy sestavily šestičlenná
družstva, která byla pořadateli rozlosována do čty-
řech sledů. Po slavnostním zahájení, kdy hlavní roz-
hodčí závodu Dobromila Vejražková dětem vysvět-
lila pravidla závodů, se začalo. Postupně se nároč-
nou trasou za dobytím vysněného hradu vydali
všichni přihlášení: Motýlci modří a žlutí, Zajíčci,
Žabičky, Myšáci, Kosíci, Ještěrky i Dráčata. Z tribu-
ny se ozývalo mohutné povzbuzování – to kamarádi
z jednotlivých školek přišli podpořit své zástupce.

Počasí dětem vůbec nepřálo, pršelo téměř od za-
čátku až do konce, ale nikomu to neubralo na chuti

Olympiáda mateřských školek

a odhodlání vyhrát. Ani rozhodčím – čarodějnicím a
černokněžníkům – déš) a zima nezkazily náladu, vy-
drželi až do konce trpělivě vysvětlovat, hodnotit a
vést jednotlivá družstva od úkolu k úkolu.

Nakonec byl tajemný hrad dobyt, počtáři sečetli
získané body, vedoucí závodu vypsali diplomy a mo-
derátor s příznačným pro akci jménem Princ vyzval
soutěžící k slavnostnímu nástupu.

Zvítězili Modří motýlci ze 46. mateřské školy, kteří
kromě diplomu, medailí a cen, přebrali od starosty
obvodu Winkelhöfera putovní pohár. Ze druhého
místa se těšili Zajíčci z 90. MŠ, bronzové medaile si
na krk pověsili závodníci z družstva Žabiček, které
vyslala 17. MŠ. Ani ti, kteří nedosáhli na stupně ví-
tězů, neodcházeli s prázdnou. Společně se starostou
předaly ceny i místostarostka Maciarzová a vedoucí
školského odboru úřadu Bubeníčková. Akce se i přes
nepřízeň počasí vydařila, všichni zúčastnění odchá-
zeli sice mokří, ale s novými zážitky spokojení.

Šárka Bachmannová, organizační oddělení
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Plzeň zná nejlepší mladé sportovce
PŘEHLED NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ PLZNĚ 2002:

Mladší žactvo – jednotlivci
Jan Šefl (plavání) – Sportovec Plzně 2002, David Čermák (moderní
pětiboj), Kateřina Hlaváčková (krasobruslení), Tomáš Marek (jachting)

Mladší žactvo – družstva
PK Slávia VŠ Plzeň (plavání) – štafeta ve složení: J. Šefl, P. Šlajs,
L. Dudáček, M. Jurčenko
TJ Plzeň – Litice (pozemní hokej)

Starší žactvo – jednotlivci
Štěpán Kodeda (lyžařský orientační běh) – Sportovec Plzně 2002,
Pavel Král (judo), Michal Pavlík (plavání), Zuzana Šídová (atletika),
Pavel Vágner (rychlostní kanoistika), Lenka Zuzánková (karate)

Starší žactvo – družstva
AK Škoda Plzeň starší žákyně (atletika), PK Slávia VŠ Plzeň – štafeta
žaček ve složení (4 x 50 VZ a 4 x 50 PZ): A. Ledvinková, V. Sovová,
P. Majcherová, P. Kalčíková, N. Popová, E. Koželuhová, TJ Prazdroj
Plzeň (rychlostní kanoistika)

Dorost – jednotlivci
Jiří Bouchal (orientační běh) – Sportovec Plzně 2002, Anna Černá
 (jachting), Jakub Fichtl (plavání), Andrea Hlaváčková (tenis), Jan
Kopecký (mod. pětiboj), Jaroslav Malina (rychlostní kanoistika),
Tereza Mastná (triatlon), Aleš Razým (běh na lyžích)

Dorost – družstva
FC Viktoria Plzeň (fotbal), Hockey club 1970 Bolevec (pozemní
hokej), družstvo chlapců Pětibojařského sportovního centra v Plzni (mod.
pětiboj), TK Slavia VŠ Plzeň (triatlon) – družstvo ve složení:
TerezaMastná, Tomáš Kypta, Michala Lukešová

Obřadní síň radnice zaplnili v pá-
tek 7. března mladí sportovci. Vyhlá-
šení nejlepších sportovců města Plz-
ně za rok 2002 v kategoriích žactva
a dorostu připravila Nadace sportu-
jící mládeže.

Za účasti čelných představitelů měs-
ta a řady dalších hostů, mimo jiné
olympijského vítěze z Mexika 1968
Jana Kůrky či hokejového mistra svě-
ta Jiřího Kučery, zde bylo oceněno
celkem osmnáct jednotlivců a devět
družstev. Pohár primátora pro Sportov-
ce Plzně 2002 v kategorii mladšího
žactva převzal plavec Jan Šefl, který
tak navázal na svůj triumf z minulého
roku. Další kategorie již ovládli orien-
tační běžci. Mezi staršími žáky domi-
noval Štěpán Kodeda a žezlo po loň-
ské královně mezi dorostenci, střelkyni
Kateřině Kůrkové, převzal Jiří Bou-
chal. V rámci slavnostního odpoledne
byli za obětavou práci s mládeží oce-
něni také trenéři. Letos se této cti do-
stalo bývalé vynikající volejbalové re-
prezentantce Táně Benešové a dlouho-
letému trenérovi atletů Miloslavu
Krásnému.

Obtíženi řadou cen odcházeli z vy-
hlášení i úspěšní sportovci z prvního pl-
zeňského obvodu, na které nezapomněl
a osobně jim přišel poblahopřát i sta-
rosta obvodu pan Jiří Winkelhöfer.

Vlastimil Libeš

Je zvláštní, že ještě dnes, v ča-
sech technických vymožeností –
videa, počítačů a internetu, se ješ-
tě najde dost dětí se zájmem o bás-
ně, básničky, říkanky, no zkrátka
o poezii vůbec. Tak jako každý rok,
proběhlo dne 10. 3. 2003 školní
kolo „Soutěže dětských recitátorů“
na 7. ZŠ na Vinicích. V 1. kategorii
(žáci 2. a 3. tříd) své básně před-
neslo celkem 14 dětí. Ve 2. kate-
gorii (žáci 4. a 5. tříd) pak recito-
valo 10 dětí. A to ještě některým
zabránila v účasti nemoc.

Z každé kategorie vybrala porota
složená ze čtyř učitelek dva nejlepší re-
citátory. Ti pak byli odměněni diplo-

mem a drobným dárkem. A také po-
stoupili do obvodního kola soutěže,
které se konalo 12. 3. 2003 na 32. ZŠ.

Přestože naše děti nepostoupily do
městského kola, byly důstojnými
soupeři dětem z ostatních škol, kte-
ré většinou navštěvují dramatické
kroužky. Je dobře, že děti stále tak
rády recitují a nebojí se ani repre-
zentovat, a to nejprve svou třídu
a později i svou školu. Všichni
účastníci si zaslouží velkou pochva-
lu. Mám přání, aby jim tato záliba
vydržela co nejdéle. VždyP přece
každý už dávno ví, že „trocha poe-
zie nikoho nezabije“.

Mgr. Eva Jindrová, 7. ZŠ

Žáci a vyučující této školy se roz-
hodli, že by mohli tento den,
22. duben, oslavit užitečným způ-
sobem. Spojili se s pracovníky Úřa-
du městského obvodu Plzeň 1
a nabídli svoji pomoc při úklidu
Roudné. Od slov nebylo daleko
k činům. Všichni vybaveni igelito-
vými pytli, gumovými rukavicemi
a různými vlastnoručně vyrobený-
mi „napichovátky“ se po skupinách
rozešli po určitých úsecích. A tak
jako malí „mravenečkové“ uklíze-
li od řeky Mže směrem na Zadní
Roudnou k Lipové ulici do okolí
školy a skončili až Pod Záhorskem.

Zároveň se při úklidu všichni di-
vili, jak někteří nezodpovědní lidé
mohou vyhodit pneumatiku dopro-
střed tůňky, „uklidit“ okenní rám

Jak se žáci a vyučující 17. ZŠ na Roudné
zapojili do projektu „Den Země“

na břeh řeky či dokonce venčit psy
na trávníku před školou.

Po dvou hodinách usilovného
úklidu přinesli žáci s vyučujícími
naplněné igelitové pytle s odpadky
na dvůr školy, odkud byl na druhý
den zajištěn odvoz na příslušnou
skládku. Žáci měli krásný pocit, že
pro „naši Roudnou“ udělali něco
užitečného, i když v malé trošce.

Radost žáků z této práce trvala
pouze do druhého dne. Proč? Dětmi
vyrobené transparenty, umístěné před
školou a upozorňující na ničení tráv-
níku, nevydržely ani do tohoto dru-
hého dne. Někteří neznámí lidé je
zničili a veškerá snaha žáků a chuP
do dalšího úklidu v okolí školy se vy-
tratila.

Žáci 17. ZŠ, Malická 1

Na tuto otázku mi dokáže odpo-
vědět jen nemnoho z Vás. Snad jen
zasvěcení pedagogové a rodiče
dětí, které takovou třídou prošly.

U nás na Vinicích by se našlo
hodně kluků a holčiček, kteří tak-
zvanou „nulku“, nebo-li přípravnou
třídu, navštěvovali. VždyP jsme je-
diná škola v České republice, která
má přípravnou třídu téměř nepřetr-
žitě od roku 1993. Jen v září 2001
nám malí nuláčci chyběli. O pří-
pravnou třídu tehdy neprojevilo
zájem dostatečné množství rodičů.

V přípravné třídě se děti pozvol-

Co je to přípravná třída?
na učí být žáky. Formou hry se zde
připravují na nástup do 1. třídy.
Děti v této třídě prostřídávají mno-
ho typů činnosti jako je kreslení,
zpěv, hry se stavebnicí, puzzle,
pexeso, psaní uvolňovacích cviků,
stříhání, poslech pohádek, pohybo-
vé hry. Seznamují se s pojmy jako
geometrické tvary, počet, barvy.
Kluci i holčičky mají nejraději
dlouhé vycházky do lesa, parku
nebo na hřiště, ale také navštěvují
divadelní představení a koncerty.

Úkolem přípravné třídy není na-
učit se číst, psát a počítat, ale zvlád-

nout potřebné návyky a dovednos-
ti, naučit se do určité míry spolé-
hat sám na sebe.

Přípravná třída na naší škole není
určena jen pro vinické děti, ale
i pro všechny děti po odkladu škol-
ní docházky, jejichž rodiče by jim
rádi usnadnili nástup do 1. třídy.
Protože i v příštím školním roce
bychom chtěli tzv. nulku otevřít
a máme ještě několik míst volných,
máte-li zájem o umístění dcery či
syna do přípravné třídy, přijUte,
rádi Vás přivítáme na 7. ZŠ, Brněn-
ská 36, Plzeň a podáme Vám veš-
keré informace.

Soňa Štefančiková, 7. ZŠ

Jaro na Vinicích

Je červen a 78. mateřská škola v So-
kolovské ulici bude ukončovat školní rok.
Jaký byl? Plynulý, klidný, občas pozna-
menaný nemocností dětí a dospělých, ale
přes to provázený mnohými aktivitami,
akcemi pro děti a rodiče, novinkami, ale
i zaběhnutým denním režimem. Podzim-

Jak jsme žili v naší školce – aneb ahoj, prázdniny
ní škola v přírodě byla ve znamení skřít-
ka Podzimníčka a my ostatní jsme začali
plavat. Na školní zahradě jsme pekli
brambory, loučili se s podzimem, zaví-
rali zahradu, pouštěli draky a zamykali
les…aby tam nikdo nevlez…

Předškoláci začali navštěvovat počíta-
če a angličtinu, mladší děti cvičily se Žel-
vou ve školní tělocvičně, malovaly ve
výtvarném kroužku, vytvářeli jsme z pří-
rodnin, tancovali, pískali na flétny, chodi-
li do divadel. A co potom naše „Dny pro
radost“ – batůžek, pití, nějakou dobrotu
od mamky a svačinu ze školky a hurá na
výlet. Někdy dál, někdy blíž, ale vždycky
jsme objevili a poznali něco nového.

Zima nás zastihla na šumavských kop-
cích. Mladší děti lákal kopec za školou,
na kterém si užívaly na saních a bobech.
Tuhle dobu máme rádi všichni. Přichází
k nám čert a Mikuláš, těšíme se na ná-
vštěvu maminek při vánočních slavnos-
tech. Pečeme perníčky, připravujeme
dárky, zdobíme stromy na školní zahra-
dě i v lese. Letos nám tatínkové II. třídy

vyrobili 14 krmítek pro náš Ptačí strom.
A jak u nás, v naší barevné školce,

žijeme na jaře?
Otvíráme les, připravujeme batůžky na

jarní výlety, rovnáme záda na 14 denních
rehabilitacích, připravujeme masky na
Lentilkové a Sluníčkové bály. Duben je
ve znamení zápisů, Dnů otevřených dveří
a tradiční jarní výtvarné výstavy. Ploty
školní zahrady a hlavně spojovací chod-
ba naší školy se na dlouhou dobu pro-
mění na malou galerii plnou obrázků,
které přináší radost malým i velkým. Ta
letošní byla už devátá.

V květnu jsme pálili čarodějnice a naše
zahrada jich byla plná.Velké děti pak
odjely na Šumavu.

A co dál? Čekají nás „velké výlety“,
rozloučení s předškoláky, ukážeme ma-
minkám naši šikovnost v různých krouž-
cích, těšíme se na táboráky a opékání
a možná – přijde i kouzelník.

Kdo nám v naší práci pomáhal? Ro-
diče, kterým patří naše poděkování za
výbornou spolupráci, pg. ZUŠ, pg. 31.

Jaro přivítaly děti na Vinicích boha-
tou nabídkou akcí, které pro ně přichys-
tala 7. ZŠ a PS Mikulka. Již od těch
nejmenších až po školáky se přišli děti
pobavit, zatančit si a zasoutěžit na maš-
karní bál PS Mikulka na 7. ZŠ. Rodiče,
kteří přišli jako vždy své děti povzbu-
dit, měli co dělat, aby pomohli s výbě-
rem dětí ,,O nejhezčí masku“. Rej zví-
řátek se náhle proměnil v princezny,
pohádkové bytosti či klauny a sportov-
ce. Bylo z čeho vybírat. K poslechu jim
hrála J. Berková a přilákala pěknými
melodiemi hned všechny tanečníky.
VždyP nemusíme chodit daleko, mno-
ho z nich bylo členy tanečního krouž-
ku TK IMPRO, který se i na dalším
karnevalu v Hradišti předvedl svými
předtančeními z oblasti folklóru, coun-
try a show. Ti mají vždy o zábavu po-
staráno, neboP po vystoupení pro děti
je o pár dní později čekalo předtančení
na společenském večeru podnikatelů ve
Zruči. Dětem se zde opravdu líbilo a pu-
blikum je svým potleskem velmi po-
vzbudilo k co nejlepším výkonům.
S nadšením sledovali vystoupení dětí
rodiče i známí.

 24. května bude dětem TK IMPRO

vili Kostel Všech svatých a hřbitov.
Tam opravdu každý našel ukrytý po-
klad. Všichni se pak rádi vraceli domů

patřit i část odpoledne na nám. Repub-
liky, kde se opět předvedou na akci
Bambiriády plzeňského kraje. Vyvrcho-
lením nejen práce tanečníků na 7. ZŠ,
ale všech těch, kdož chtějí udělat svým
blízkým radost a předvést, co všechno
se dá ve škole naučit a získat svojí pílí
a snahou, bude AKADEMIE 2003. Zde
se Vám představí žáci 7. ZŠ se svými
vystoupeními jak tancem, zpěvem, ale
i divadlem. Tímto zveme všechny, kte-
ří se chtějí přijít podívat. A to 18. červ-
na 2003 od 16.00 hodin do tělocvičny
7. ZŠ na Vinicích. Rádi Vás přivítáme.

Odměnou za celoroční práci v ta-
nečním a přírodovědném kroužku
byl pro děti i jejich vedoucí uspořá-
dán zájezd do Prahy. Národní muze-
um, Pražský hrad a procházka s po-
znáním památek hlavního města, to
vše znamenalo pro účastníky výpra-
vy nejen ocenění, ale načerpání dal-
ších poznatků, které využijí při své
bohaté kulturně poznávací činnosti
na ZŠ i v PS. Vyvrcholením práce
přírodovědců byla nyní ,,Cesta za po-
kladem“ s p. J. Kabátem na Roud-
nou, kde se všichni dozvěděli mno-
ho zajímavostí. Zde jsme také navští-

a už se těší na další putování, které nyní
chystáme do ZOO a botanické zahra-
dy. Školní rok je za námi a přinesl všem

mnoho poznatků a pěkných okamžiků.
Věra Řežábová, vychovatelka ŠD

7.  ZŠ a ved. PS Mikulka

ZŠ, paní Volfová s její pohyb. školič-
kou, jazyk. agentura AVIS a v neposled-
ní řadě ÚMO Plzeň 1. Děkujeme a pře-
jeme dětem, rodičům i všem ostatním
hezké léto.

Jsme šestitřídní mateřská škola, akcí

byla dlouhá řada a nelze je všechny
vypsat. Cílem výchovně vzdělávacího
plánu a snažení celého kolektivu jsou
spokojené děti a jejich rodiče.

A já doufám, že tomu tak bylo i letos.
Libuše Čiperová, řed. školy

Trocha poezie…





5. 7. sobota, zájezd
PŘES MEDVĚDÍ JÁMY – 1. r., autobusový zájezd OKČT B. Líně
START: Železná Ruda – město nádraží ČD 8.00 hod., Nová Hůrka, Prášily – po příjezdu busu
TRASY: pěší 15, 25 a 35 km, CÍL: Železná Ruda – město, nádraží ČD
ODJEZD: Líně – 6.00 hod., Plzeň – Bory – 6.15 hod.,
PP nutná do 30. 6. 2003
INFORMACE: R. Vorel, R. Svobodové 35, 323 00 Plzeň, mobil: 732 237 342
PŘIHLÁŠKY: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 377 911 741, mobil: 605 234 797

12. 7. sobota
ZEMĚ ZAMYŠLENÁ – 5. r.
START: Pačejov nádraží ČD 8.10 – 8.20 hod., CÍL: Pačejov ČD do 19.00 hod.
TRASY: pěší 17, 27 a 37 km
INFORMACE: P. Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, tel.: 371 523 277

19. 7. sobota
PŘES MEDVĚDÍ VRCH – 1. r.
START: Nýrsko nádraží ČD 7.30 – 7.45 hod., CÍL: Nýrsko nádr. ČD do 17.30 h.
TRASY: pěší 15, 21 a 33 km
INFORMACE: R. Vorel, R. Svobodové 35, 323 00 Plzeň, mobil: 732 237 342

26. 7. sobota, akceIVV
V ČERTOVÝCH STOPÁCH NA BRNO – 12. r.
START: Chrást nádraží ČD 7.15 – 10.00 hod.
TRASY: pěší 7, 16, 27 a 38 km
nocleh ve vl. spacáku na podlaze
INFORMACE: Ol. Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil 604 331 050

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KČT LOKOMOTIVA PLZEŇ NA 2. POLOLETÍ 2003
9. 8. sobota
PŘES MEDVĚDÍ PRAMEN – 2. r.
START: M: Lázně nádraží ČD 8.00 – 10.00 hod., CÍL: M. Lázně ČD do 17.30 hod.
TRASY: pěší 12, 22, 32 a 42 km
INFORMACE: R. Vorel, R. Svobodové 35, 323 00 Plzeň, mobil 732 237 342

15. – 16. 8. pátek, sobota, akce IVV
HRACHOLUSKY ZA 110 – 10. r.                 ubytování: PP nutná do 31. 7. 2003
START: Plešnice nádraží ČD v Pá ve 20.00 hod., v So 7.00 – 10.00 hod.
TRASY: pěší 9, 15, 28, 35, 45 a 100 km, cyklo silnice 40, 55 a 90 km
INFORMACE: Ol. Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 604 331 050

15. – 25. 8.
WALLIS – jižní masiv Monte Rosy, náročná VHT
INFORMACE: P. Pola, Nerudova 4, 301 26 Plzeň, tel.: 377 325 841

30. 8. sobota, akce IVV
KRAJEM VIKLANŮ – 3. r.
START: Blatno u Jesenice nádraží ČD 7.30 – 10.00 hod., CÍL: Blatno ČD
TRASY: pěší 9, 22 a 34 km, cyklo 25 a 47 km
INFORMACE: Ol. Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 604 331 050

5. – 6. 9. pátek, sobota, akce IVV
MEMORIÁL STANDY CHODORY – 3. r.
START: Nepomuk nádraží ČD v Pá ve 20.00 hod., v So 7.00– 10.00 hod.
TRASY: pěší 13, 24, 30, 45 a 100 km
INFORMACE: Ol. Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 604 331 050

Na pátek

6. června 2003
připravil

INSTEL TT – TEAM PLZEŇ
veřejnou sportovní akci pro všechny příchozí a za každého počasí

XVI. ročník

VEČERNÍHO TRIATLONU
o pohár starosty Městského obvodu Plzeň 1,

který je současně 2. závodem Západočeského poháru v triatlonu 2003.

Místo konání : Autokempink Bílá Hora, Bolevecký rybník Plzeň
Délka tratí: 0,5 km plavání – Bolevecký rybník

30 km cyklistika – start autokempink Bílá Hora
a dále po trase: Bílá Hora, křižovatka před Sencem
doprava ve směru Druztová, Zruč, Nynice, před
Nynicemi obrátka a dále směr Zruč, Senec, Bílá
Hora,  cíl autokempink Bílá Hora.
5 km běh – start a cíl autokempink Bílá Hora

Kategorie: A – dívky do 19 let 1987 – 1984
B – hoši do 19 let 1987 – 1984
D – ženy do 39 let 1983 – 1964
E – muži do 39 let 1983 – 1964
F – veteráni nad 40 let 1963 a starší
G – veteránky nad 40 let 1963 a starší

Je možné se přihlásit i v místě startu – nejpozději do 17.30 hod. !!!!

Startovné: 120,- Kč
Časový program: 16.00 – 17.30 – prezentace

17.30 – rozprava
18.00 – start závodu
20.00 – vyhlášení výsledků

CYKLISTICKÁ PŘILBA POVINNÁ!
Ředitel závodu: Petr Bečvář

Hlavní rozhodčí: Jan Matějka

VINICKÉ NÁMĚSTÍ

prostor před hlavním vchodem
základní školy na sídlišti Vinice

9. 6. KONTRAST
16.30 hod. romská hudba
10. 6. STŘÍPEK: KOUZELNEJ

MLEJN
17.00 hod. loutkové představení pro

starší děti
11. 6. MARTIN NEIL (Velká

Británie)
 16.30 hod. world muzic, bubny celého

světa
12. 6. CON BRIO
16.30 hod. latin jazz, world music

JILORO
romská hudba, jazz

16. 6. VISHNU TATTVA
16.30 hod. indická hudba

Letos se podruhé na nejmladším plzeňském
sídlišti uskuteční kulturně společenský projekt
Vinické léto. Tento festival nabídne během vy-
stoupení řady hudebních, divadelních a taneč-
ních souborů a také projekce filmů. Akce Vi-
nického léta se odehrávají přímo v ulicích síd-
liště, vstup na všechny je zdarma. Projekt
Vinické léto pořádá občanské sdružení Spole-
čenství „Začít spolu“.

Během června se na Vinickém náměstí, tedy
prostoru před hlavním vchodem do 7. ZŠ, usku-
teční deset kulturních akcí. Na festivalu se po-
stupně představí 6 hudebních skupin. Celé Vi-
nické léto odstartuje romská kapela Kontrast,
dále vystoupí latin jazzoví Con Brio společně
s česko-romskou skupinou Jiloro, indickou hud-
bu pak představí skupina Vishnu Tattva. Velkým
lákadlem bude, jistě nejen pro obyvatele Vinic,
vystoupení slavné pražské skupiny Bengas
a také rokycanských Le čhavendar. V červnu se
na sídlišti odehrají dvě divadelní představení.
Plzeňský soubor Střípek zde představí svou nej-
novější inscenaci Kouzelnej mlejn. O druhé
divadelní vystoupení se postarají studenti sou-
středění kolem Atelieru dramatické výchovy
plzeňské pedagogické fakulty. Velmi zajímavý
zážitek nabídne vystoupení Martina Neila
z Velké Británie. Tento muzikant – cestovatel
na sídlišti představí hudební nástroje z celého
světa. Zajímavé bude jistě i vystoupení pražské

Sídliště ožije Vinickým létem
skupiny Tiditade, která představí africké bubny
a tance. Na závěr školního roku pořadatelé pro
děti připravili akci Hurá prázdniny. Ta bude plná
her a soutěží, děti ze sídliště se během ní také
pochlubí rodičům a kamarádům se svými vy-
stoupeními.

Po červnové části bude Vinické léto pokra-
čovat projekcemi filmů. Vinické kino „T63“
(venkovní promítání na zeV trafostanice za hřiš-
těm základní školy) ožije na konci prázdnin.
V září se pak dění festivalu vrátí na Vinické ná-
městí, kde se odehraje ještě několik kulturních
akcí.

Vinické léto pořádá občanské sdružení Spo-
lečenství „Začít spolu“. V současné době sdru-
žení provozuje dvě zařízení. Prvním je Centrum
pro rodinu sídlící v Podmostní ulici. Jde o níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež. Centrum
zajišXuje volnočasové aktivity, poskytuje pora-
denskou činnost a sociální pomoc. Druhým za-
řízením je AD centrum sídlící ve Strážnické
ulici. AD centrum realizuje terénní sociální práci
a protidrogovou prevenci zaměřenou především
na romskou komunitu.

Projekt Vinické léto může být označen jako
nabídka dění. Nabídka, která může sídliště ale-
spoň zčásti přiblížit místu žití a oddálit podobě
sídliště jako místa pouhého přenocování.

Dalibor Hapl,
Společenství „Začít spolu“

Pořádá občanské sdružení
Společenství „Začít spolu“,

Podmostní 1, Plzeň
tel./fax: 377 220 557

17. 6. DÍVADLO
16.30 hod. vystoupení studentů Atelieru

dramatické výchovy pedago
gické fakulty ZČU

19. 6. BENGAS (Praha)
16.30 hod. DŽA music, romská hudba
23. 6. LE ČHAVENDAR

(Rokycany)
16.30 hod. romská hudba
24. 6. TIDITADE (Praha)
16.30 hod. africké bubny a tance
26. 6. HURÁ PRÁZDNINY
16.30 hod. vystoupení vinických dětí a

mládeže

Změna programu vyhrazena

ve spolupráci

   se Správou veřejného statku města Plzně
a Rádiem FM Plus

zve
všechny děti i jejich rodiče

na
ODPOLEDNE  PLNÉ  HER, ZÁBAVY A SOUTĚŽÍ

u příležitosti

Okolí „Zemníku“ na Košutce
Zajímavé ceny a odměny

Dobrá nálada po celé odpoledne

Otevření parku na přání
11. června 2003 od 15.00 hodin
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Oddělení turistiky – Mgr. Marcela Holomelová
Pěší turistika od 6 let
Kombinovaná turistika 12 – 99 let
Veselé zpívání – sboreček 6 –12 let
Kytary začátečníci od 7 let
Kytary pokročilí
Kytarový klub pro starší a pokročilé mládež
S tamburínou a bubínkem – hud. přípravka 4 – 7 let
Kytarový kurz pro dospělé – začátečníci 1/2 roku
Hudební skupina – bluegrass
Hudební skupina Casiopea

Oddělení tělovýchovy – PaedDr. Dobromila Vejražková
Aerobik od 10 let
Basketbal (začátečníci, pokročilí) od 8 let
Malá kopaná od 10 let
Pohyb a tanec 5 – 7 let
Pozemní hokej od 7 let
Plavání od 7 let
Sportovní gymnastika – přípravka 5 – 7 let
Sportovní gymnastika od 8 let
Stolní tenis (začátečnící, pokročilí) od 7 let
Taneční kroužek (začátečníci, pokročilí) od 10 let
Jóga dospělí
Stolní tenis – klub dospělí
Wellness – cvičení pro ženy dospělí
Rekondiční a relaxační cvičení dospělí

Oddělení přírodovědy – ing. Miroslav Faměra
Rybářský kroužek – začátečníci 7 – 15 let
Rybářský kroužek – pokročilí 7 – 18 let
Zlatá udice od 7 let
Zoologický kroužek od 7 let
Botanický kroužek od 7 let
Akva – teraristický kroužek od 7 let
Záhady neživé přírody od 7 let
Kynologie, pro zájemce, kteří mají psy
Předškoláci a příroda (půlroční cyklus) od 3 let
Družin. přírodověd. odd. (půlroč.cyklus) od 7 let
Životní prostředí a my od 7 let

Oddělení estetiky – ing. Jana Radová
Sluníčko – 1x týdně od 2,5 let
Sluníčko – 2x týdně od 2,5 let
Sluníčko – 3x týdně od 2,5 let
Sluníčko – 4x týdně od 2,5 let
Anglický jazyk I. (87. MŠ) od 4 let

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH TÁBORECH
Pobytové tábory
CHORVATSKO – ostrov HVAR 4. 7. – 13. 7. 2003 7950,- Kč
(děti i dospělí)
JAVORNÁ (pro děti do 15 let) 20. 8. – 30. 8. 2003 2650,- Kč
Příměstské tábory
Počítačový – I. turnus 7. 7. – 11. 7. 2003  600,- Kč
Počítačový – II. turnus 14. 7. – 18. 7. 2003  600,- Kč
Přírodovědný – I. turnus 18. 8. – 22. 8. 2003  650,- Kč
Přírodovědný – II. turnus 25. 8. – 29. 8. 2003  650,- Kč

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ SVČ NA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004
Anglický jazyk II. (87. MŠ) od 4 let
Cvičení s Dádou 3 – 7 let
Flétna – začátečníci od 4 let
Flétna – pokročilí
Pastelka (výtvarná a pracovní výchova) 4 – 8 let
Klub dvojčat
Divadelní soubor MAEBH 18 – 24 let
Veselé pískání (flétna, 60. MŠ) od 4 let
Maminky na slovíčko – klub

Oddělení keramiky – Ivana Škabradová
Keramika pro MŠ
Keramika – rodiče s dětmi
Keramika – začátečníci
Keramika – mírně pokročilí
Keramika – dospělí a mládež – pokročilí
Keramika – dospělí a mládež – M. Platzká
Keramika – SŠSP Doubravka
Keramické páteční odpoledne 1x měsíč.

Oddělení techniky – ing. Vladimír Nykles
Hry na počítači pro nejmladší 1. a 2. tř.
Základy obsluhy počítače a Internetu 2. – 5. tř.
Práce s Windows a kancelář. programy od 3. tř.
Počítače pro mateřské školy
FANTASY klub – hry stolní, taktické… od 5. tř.
GAME klub – hry i na počítačové síti od 6. tř.
PC klub – hry, video, audio, instal. progr. pokročilejší
Programování v C, Java, Open GL zač.i pokr.
Programování v Delphi zač.i pokr.
Elektronický kroužek – vlastní el. výrobky od 5. třídy
Šachisté zač. i pokr.
Kurs „Počítače a internet“ na 3 měsíce dosp. i zač.
Internet pro veřejnost

Oddělení společenských věd – Zdislav Princ
Divadelní soubor THÁLIA 5 – 14 let
Divadelní soubor SEBRANKA 15 – 25 let
Výtvarná výchova – grafika 6 – 15 let
Dovedné ruce 5 – 12 let
MÓDA klub – začátečníci (modeling) 10 – 15 let
MÓDA klub – pokročilí (modeling) 11 – 15 let
Dramatická výchova (divadelní přípravka) 5 – 12 let
Výtvarná výchova dospělí
Média klub 10 – 15 let

Bližší informace obdržíte na výše uvedených kontaktech
v pondělí až pátek od 8.00 do 20.00 hodin.
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Nabízíme soukromým podnikatelům a firmám možnost inzerce v Plzeňské jedničce.
Občasník MO Plzeň 1 vychází zpravidla 5 x ročně v nákladu 21 000 výtisků.

Distribuce probíhá zdarma do schránek všech občanů na území MO Plzeň 1.

Objednávky inzerce posílejte na adresu:
ÚMO Plzeň 1, organizační oddělení,
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23,

k rukám paní Bachmannové
tel. 378 036 007, 602 685 395.

Chcete inzerovat  v Plzeňské jedničce?

 

– kuchyňské linky na míru

– kancelářský nábytek

– vestavěné skříně a postele

Akční cena kuchyňské linky z lamina
8600 Kč za běžný metr

Zakázková  výroba nábytku
z masivu dýhy i lamina.

Návrh, výroba a realizace interiérů
dle přání zákazníka.

ZAJIŠŤUJE PRO STAVEBNÍ FIRMU
PENSTAV s.r.o.

PRODEJ  68 NOVÝCH BYTŮ A  30 GARÁŽÍ
  DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

v Plzni, ul. Na Jíkalce

Informace v naší kanceláři:
tel./fax/zázn.: 377329416

www.softech.cz/realityhavel

Kontakt:
Foltýn Petr
Ledce 94
301 00 Ledce
Tel: +420602416886, +420602185119
E-mail: foltyn.p@centrum.cz
Internet: www.volny.cz/foltyn.p

Reality HAVEL s.r.o.
Martinská 8,
301 35 Plzeň
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