
Pracovní doba na ÚMO Plzeň 1
v období vánočních svátků

Pondělí 22. 12. 2003 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Úterý 23. 12. 2003 8.00 – 14.00
Středa 24. 12. 2003 státní svátek

Čtvrtek 25. 12. 2003 státní svátek

Pátek 26. 12. 2003 státní svátek

Sobota 27. 12. 2003 zavřeno

Neděle 28. 12. 2003 zavřeno

Pondělí 29. 12. 2003 8.00 – 16.00
(podatelna do 17.00 hod.)

Úterý 30. 12. 2003 8.00 – 14.00
Středa 31. 12. 2004 8.00 – 12.00

(podatelna do 17.00 hod.)

Čtvrtek 01. 01. 2004 státní svátek

Pátek 02. 01. 2004 8.00 – 13.00
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�Èlenové Zastupitelstva mìstského obvodu Plzeò 1, starosta obvodu,
místostarostové, tajemnice a v�ichni zamìstnanci ÚMO Plzeò 1

 Vám v�em pøejí pøíjemnì pro�ité vánoèní svátky, pevné zdraví,
pohodu a klid a mnoho �tìstí v roce 2004.�
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Vánoce jsou dnes nejpopulárnější a nejvíc prožívané svátky.
Jejich příprava začíná někdy kolem poloviny listopadu a čím víc
se Vánoce blíží, tím je intenzita příprav větší a naléhavější, až
těsně před svátky ovládne všechny. Obchodní domy jsou obleže-
ny, kupuje se za hotové i na dluh, co nejvíc a co nejlépe… Ano,
Vánoce v naší společnosti do značné míry ztratily svůj původní
význam a staly se svátky konzumu a blahobytu.

Je ovšem otázka, zda se tímto způsobem slavení Vánoc stává-
me š6astnější a spokojenější. Řečeno jinak, zda vlastnění věcí je
schopné zlepšit či nahradit harmonické vztahy mezi lidmi, zda jsme
bohatší tím, co máme, nebo tím, co jsme.

Je paradoxní, že původní důvod a smysl Vánoc je právě v tom
druhém, totiž v onom být: být víc tím, co máme být, být víc lidmi
v lidské vzájemnosti. Nějak se nám to popletlo…

Abychom si udělali jasno: Jaký je tedy původní smysl Vánoc?
Člověk není individuum, jedinec uzavřený sám do sebe, který si sám
se svými věcmi stačí, ale je osoba, tedy bytost otevřená pro druhé,
pro vzájemnost a sdílení, solidaritu a společenství. To ho teprve na-
plňuje a dává mu pravou hodnotu a pocit spokojenosti a štěstí. Navíc
člověk v sobě objevuje – a dnes, kdy je zavalen hmotnými věcmi
snad ještě víc než dřív – touhu po něčem, co ho přesahuje, či lépe po

Někom, kdo dává smysl jeho životu, kdo dává plnost jeho lidství.
My křes6ané jsme přesvědčeni, že Bůh není dokonalý, leč osa-

mělý jedinec. Věříme, že je nejvyšší formou společenství, že je
Společenstvím tří dokonalých Osob ve vzájemném dávání a při-
jímání, tvořících tak naprostou jednotu v různosti (Trojjediný
Bůh). A že člověka utvořil ke své podobě (jak to tvrdí Bible hned
v první kapitole), tedy ke společenství. Ke vzájemnému spole-
čenství lidí a v posledku i ke společenství s Bohem samotným,
v rozměru překračujícím pozemský život člověka a trvajícím
v nepřetržitém bytí, ve věčnosti. V tom je dokonalé naplnění
a štěstí člověka, které by mělo začínat v každodenním životě, aby
postupně dozrálo do plnosti a nikdy neskončilo.

Člověk ovšem není ideální. Často v sobě zakouší, že místo dob-
ra koná zlo, místo solidarity a vzájemnosti prosazuje sobectví, místo
štěstí šíří kolem sebe neštěstí a sám je z toho nakonec také neš6ast-
ný. Aby Bůh člověku pomohl, posílá mu pomoc, svého Vyslance,
který je sám součástí onoho Božího trojičního Společenství a který
má člověka naučit – pokud se nechá vést a spolupracuje s ním –
překonávat zlo a žít ve vzájemně se sdílející solidaritě a harmonii,
žít v podobnosti k onomu Božímu Společenství. Aby člověk byl
schopen tohoto Vyslance přijmout a následovat, přišel na svět jako
jeden z nás, narodil se před dvěma tisíciletími lidské matce Marii
jako dítě zvané Ježíš Kristus. Vánoce pak jsou nejen oslavou jeho
narození, ale novým a hlubokým prožíváním onoho nevýslovného
tajemství Lásky, ve které se Bůh sklání k člověku, aby jeho lidství
zdokonalil, zbožštil.

Milí čtenáři, jakkoliv se Vám může moje vysvětlování zdát
složité, ujiš6uji Vás, že můžete i Vy prožít Vánoce v tomto pů-
vodním duchu. Snažte se v onom rušném období příprav i o sa-
motných Vánocích pokud možno každý den se ztišit a prosit Boha,
aby vstoupil do Vašeho srdce a přinesl do něj pokoj a dobro a aby
tento pokoj a dobro přinesl i do Vašich vztahů k Vašim blízkým
i ke všem lidem kolem Vás.

Přeji a vyprošuji Vám od Boha dar pravého prožití Vánoc.
František Radkovský, biskup plzeňský

Na stránkách denního tisku ohodnotili žáci základní školy ži-
votní prostředí na našem obvodě trojkou. Je to známka dobrá, prů-
měrná nebo špatná? Hodnotí konkrétní působení obvodní radnice
nebo životní prostředí v našem obvodě v celé jeho šíři?

Jedním z aspektů, kterého si určitě všímá každý z nás, je hospoda-
ření s odpady a s ním související čistota veřejných ploch. Často ko-
lem sebe vídáme papíry, plastové lahve a jiné obaly, a kolem popelnic
to bývá obzvláš6 pikantní. Stačí, když trochu zafouká vítr (který tu na
kopci fouká skoro pořád), a všude kolem je rázem odpadkový ráj.

Co s tím? Na funkční systém nakládání s odpady čeká Plzeň
a její občané už dlouho a zřejmě to všichni ještě nějaký čas bude-
me muset vydržet. Co do té doby bude místní radnice dělat?
Co může ovlivnit? To, že z přeplněných popelnic (a občas i z oken)
létají odpadky, to sotva. Jejich úklid z chodníků a travnatých ploch
odčerpává významnou část našeho rozpočtu. Ale na to, aby bylo
pořád všude čisto, zřejmě nebudeme mít dostatek financí nikdy.
A máme vlastně všechny veřejné prostředky „prouklízet“? Určitě
ne. Odpovědnost za domovní odpady a potažmo i čistotu obvodu
tedy leží na nás všech.

Jednu významnou složku odpadového hospodářství ale obvodní
radnice obhospodařuje. Je jí separace odpadů. Barevné kontejnery
na tříděný odpad všichni důvěrně známe. Od prosince tohoto roku
jsme zkrátili intervaly svozů, zejména u papírů a skla. V těchto dnech
začínáme jako první obvod v Plzni realizovat sběr nápojových kar-
tonů. Na modrých kontejnerech na papír se proto začínají objevo-
vat nové oranžové samolepky s označením nápojových kartonů. Tato
aktivita se nám i přírodě vyplatí hned dvakrát. Jednak finančně,
nebo6 příjmy ze sběru těchto obalů téměř pokrývají náklady na něj,
a jednak ekologicky, nebo6 všechny komponenty, které se při zpra-
cování kartonů získají, se využijí a následně uplatní na trhu.

Věřím, že každá aktivita, která může vést ke zlepšení životní-
ho prostředí, je prospěšná. A doufám, že naši snahu alespoň čás-
tečně přispět ke zlepšení současné situace v odpadovém hospo-
dářství, a zejména k ekologickému využití obalů, ocení nejenom
žáci základních škol.

Ing. Helena Maciarzová, místostarostka MO Plzeň 1
Pozn.: Informace o tříděném sběru nápojových kartonů najdete

na zadní straně Plzeňské jedničky.

Radnice a životní prostředí

Peníze na sport a pro mládež
Komise pro sport a mládež Rady městského obvodu Plzeň 1
upozorňuje všechny sportovní a mládežnické subjekty pů-
sobící na městském obvodu Plzeň 1, že přijímá žádosti o fi-
nanční příspěvky na činnost nebo na akce pro rok 2004.
Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na termín

30. 01. 2004.
Žádosti pak projdou obvyklým procesem schvalování

v Komisi pro mládež a tělovýchovu, v Radě MO Plzeň 1
a následně pak v Zastupitelstvu MO Plzeň 1.

Svoje požadavky uplatňujte písemnou formou
v organizačním oddělení ÚMO Plzeň 1,

alej Svobody 60, u pí Bachmannové,
tel.: 378 036 007, 602 685 395

e-mail – bachmannova@umo1.plzen-city.cz
Na stejném místě si můžete rovněž vyzvednout i příslušný

formulář pro žádost o finanční příspěvek.

Termín uzávěrky – nejpozději do 30. 01. 2004.

Petr Tofl
předseda Komise pro sport a mládež Rady MO Plzeň 1

Vánoční zamyšlení

–

Vážení spoluobčané,
nikdy jsem nebyl zastáncem bývalým prezidentem de-

finované „blbé nálady“. Když jsem psal tento letos po-
slední úvodník, chtěl jsem být optimistický a vánočně na-
laděný. Nedaří se mi to díky materiálu s názvem „návrh
rozpočtu obvodu 2004“, nad kterým trávím řadu posled-
ních dnů. A už tu zmíněnou náladu mám. Z čeho?

Vládou (ne)připravená a vládní koalicí prosazovaná
reforma veřejných financí staví před města a obce ré-
bus o jedné známé a mnoha neznámých. Tou známou je
podstatný nárůst výdajů způsobený zejména změnou
zákona o dani z přidané hodnoty. Snaha obvodu zlepšo-
vat vzhled, čistotu, stavět nová parkoviště – prostě dob-
ře zajiš6ovat veřejností nejvíce vnímané činnosti, dostá-
vá pro příští rok citelnou ránu. Například zatížení náku-
pu služeb a stavebních prací 22 % DPH znamená pro
obvod zdražení v řádu miliónů korun.V případě města
Plzně pak můžeme mluvit o částce 150 miliónů korun.

Před pár lety zavedla sociálně demokratická vláda soci-
alistické, rovnostářské přerozdělování výnosu daní, které
zbavilo motivace mnoho dobře vedených obcí. Dnes do-
stáváme ke snaze vytvořit vyrovnaný rozpočet pouhý pří-
slib, že stát určitě vybere na daních více a nárůst výdajů
bude obcím kompenzovat. A jsme u těch mnoha neznámých.

Kde v reálném čase sehnat chybějící peníze a udržet
(bohužel ne zlepšovat) alespoň současnou úroveň v tisí-
ci disciplinách, které pro občany zajiš6uje město či ob-
vod? Naplní se vůbec optimistické očekávání vlády a dojde
vůbec ke snížení schodku veřejných rozpočtů? Za jakou
cenu a kdo na to doplatí? Výhled, že jedním z mála ná-
strojů samosprávy bude zvyšování místních poplatků
nebo jednorázové zalátání děr v rozpočtu prodejem ma-
jetku je dost děsivý. A stejně děsivá je představa nutnos-
ti drastického omezení výdajů například na nakládání
s odpady, provádění úklidů, sekání travnatých ploch. Zde
by se důsledky projevily takřka okamžitě.

Asi nelze jinak než připravit pro příští rok obvodní roz-
počet velice obezřetně a nenechat se překvapit mnoha
neznámými. Pokud se ukáže, že moje starosti byly zby-
tečné, budu jenom rád.

Radost mi naopak udělal zájem veřejnosti při přípra-
vě obvodních investičních záměrů a vyjádření názorů na
zadávané projekty. Podpora výstavby konkrétního par-
koviště nebo chodníku ze strany občanů přímo dotče-
ných stavbou, tedy jakési minireferendum, je pro obvod
pádným argumentem při jednání se zástupci ekologic-
kých iniciativ.

Závěrem úvodníku mi dovolte přejít od všedních sta-
rostí, které na Vás nemíním přenášet, k tomu, co činím
velice rád.

Obyvatelům našeho obvodu, svým spolupracovníkům,
ale zejména dětem, přeji spokojené vánoční svátky a bo-
hatého Ježíška. Nový rok 2004 a6 Vám přinese to, co je
v životě opravdu důležité. Pevné zdraví, hodně štěstí a úspě-
chy v osobním životě.

Jiří Winkelhöfer
starosta MO Plzeň 1



– Správa a provoz Vašich nemovitostí
– Vedení kompletního účetnictví
– Právní poradenství
– ZajišAování oprav, údržby a revizí
– Zajištění nepřetržité havarijní služby

Váš partner ve správě nemovitostí

Vážení čtenáři,
podzimní dny jsou za námi a my se opět setkává-

me v rubrice „Poradna bytového správce“, která je tu
pro Vás a reaguje na Vaše dotazy týkající se bydlení.

V třetím díle navazujeme na říjnové číslo zpravo-
daje Vašeho obvodu, ve kterém jsme otevřeli pro-
blematiku soukromého vlastnictví, a nezapomínáme
ani na nájemníky městských bytů.

Doufáme, že Vám naše rubrika pomáhá při pří-
padném hledání řešení a i nadále se těšíme na Vaše
dotazy na adrese: Plzeňský servis, s.r.o., Komenské-
ho 99, Plzeň, nebo na e-mailová adrese poradna-
spravce@plzenskyservis.cz.

S dotazy se na nás můžete obrátit i osobně v kli-
entském centru na výše uvedené adrese.

Kouzelné zimní dny a nekonečnou sváteční poho-
du přeje Gabriela Prokopová, ředitelka oblasti Lo-
chotín, Plzeňský servis s.r.o.
1. Mohu v městském bytě podnikat?

Provozovnu lze umístit v bytě a lze v něm tedy
provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka,
tj. města.
2. Proč v průběhu roku neplatíme zálohy na svoz
domovního odpadu, čištění komína a spotřebu
el. proudu ve společných prostorech?

Za svoz domovního odpadu, čištění komína a za
spotřebu el.proudu pro osvětlení spol.prostor v domě
platí každá bytová jednotka společnou měsíční zá-
lohu stanovenou dle počtu osob (v domech s výta-
hem je tato záloha ještě navýšena o výtah).

V ročním vyúčtování najdete tuto zálohu na sa-
mostatném řádku. Náklady na výše uvedené služ-
by jsou uváděny ve vyúčtování též na samostat-
ných řádcích včetně celkových ročních nákladů,
přičemž náklady za svoz domovního odpadu a spo-
třebu el. proudu pro osvětlení společných prostor
se rozúčtovávají podle počtu osob v jednotlivých
bytech a čištění komínů dle počtu průduchů v by-
tové jednotce.
3. Koupil jsem si byt. Jaké změny mě čekají v sou-
vislosti s dnešní úhradou nájemného a příspěv-
ku do fondu oprav?

Stal jste se vlastníkem bytové jednotky.
Jako vlastník již nehradíte nájemné, ale jste po-

vinen se podílet na správě domu v rozsahu, který
odpovídá spoluvlastnickému podílu na společných
částech domu. Podílet se na správě domu vyjadřu-
je povinnost přispívat na náklady spojené se sprá-
vou domu a pozemku do tzv. fondu oprav.Výši to-
hoto příspěvku si určí vlastníci na shromáždění.

4. Zvolit pro účtování soustavu podvojného či jed-
noduchého účetnictví?

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prove-
dená zákonem č. 353/2001 Sb., umožňuje od 1. 1. 2002
účtovat také v soustavě jednoduchého účetnictví.

Jaké účetnictví tedy zvolit?
Základním a důležitým faktorem pro výběr sousta-

vy účtování je skutečnost, že při volbě účtování v sou-
stavě podvojného účetnictví nevznikne z činnosti spo-
lečenství hospodářský výsledek ke zdanění oproti
účtování v soustavě jednoduchého účetnictví.

Podrobněji to lze popsat následovně:
Z charakteru Společenství vlastníků jednotek (dále

SVJ) vyplývá, že tato účetní jednotka nemá vlastní
jmění ve smyslu účetních předpisů, pouze spravuje
majetek vlastníků jednotek. Finanční prostředky po-
skytnuté vlastníky jednotek jsou pro SVJ cizími zdroji
na úhradu správy domu a cen služeb spojených s uží-
váním bytů, popř. nebytových prostorů. Jde o přijaté
zálohy. V soustavě podvojného účetnictví se účtuje
o zálohách na závazkových a pohledávkových účtech
v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy. V průběhu účet-
ního období poskytují vlastníci jednotek společenství
pravidelné zálohy na úhradu nákladů (výdajů) na sprá-
vu domu a služby spojené s užíváním bytů. Celkové
náklady na správu domu se po skončení účetního
období vyúčtují na jednotlivé vlastníky jednotek. Tyto
náklady na správu domu budou uhrazeny ze záloh po-
skytnutých jednotlivými vlastníky. Z výše uvedené-
ho vyplývá, že z titulu správy domu a zprostředková-

ní služeb nevznikne z činnosti společenství hospo-
dářský výsledek ke zdanění.

Pokud SVJ bude účtovat v soustavě jednodu-
chého účetnictví, je nutné respektovat i daňový re-
žim pro zjištění základu daně, a to včetně všech
výhod a nevýhod. Finanční příspěvky jednotlivých
členů společenství poskytované jako zálohy na
činnost a správu společných prostor a služby po-
skytované s užíváním jednotek (příjmy v peněž-
ním deníku) vstupují do základu daně z příjmu
a SVJ má povinnost z nich odvést daň z příjmu.

Výběr, zda účtovat v soustavě jednoduchého
či podvojného účetnictví, není rozhodně jedno-
duchou záležitostí a vyžaduje podrobné znalos-
ti z oblasti účetnictví a daňového práva. Dovo-
lujeme si jednoznačně se přiklonit k volbě po-
dvojného účetnictví.

Úslavská 33, 326 00
Plzeň, tel.: 377 456 301
www.plzenskyservis.cz
info@plzenskyservis.cz

Poradna bytového správce – Plzeňský servis, s.r.o.

Vážení přátelé!
Je tu opět zimní období a s ním přicházejí menší

či větší starosti s údržbou a schůdností pěších komu-
nikací. ÚMO Plzeň 1 zajiš6uje prostřednictvím naja-
tých soukromých úklidových firem nejen celoroční
úklid chodníků, ale také schůdnost těchto pěších ko-
munikací v případě spadu sněhu nebo vzniku náledí.

Na základě našich zkušeností můžeme říci, že tato
zimní údržba není jednoduchá, protože městský ob-
vod Plzeň 1 se z větší části rozkládá ve výše polo-
žených oblastech než střed města. Také pěší komu-
nikace jsou značně svažité zvláště na sídlišti Ko-
šutka. Dalším nepříjemným faktem jsou nekonečné
řady automobilů, které lemují okraje pěších komu-
nikací, a v tomto případě je velmi obtížný nájezd se
zimní technikou na vlastní chodník.

Proto apelujeme na všechny řidiče, kteří budou
v zimním období parkovat na uvedených sídliš-
tích, aby při příjezdu v nočních hodinách a snaze
zaparkovat v místě svého bydliště umožnili nájezd
zimní techniky na pěší komunikace. V opačném
případě nebude vinou jejich bezohlednosti prove-
dena zimní údržba chodníků, u kterých byl jejich
automobilem zablokován nájezd.

Zimní údržba pěších komunikací a vybraných místních komunikací
Přes tato výše uvedená fakta jsme přesvědčeni, že

problematiku zimní údržby úklidové firmy zvládnou
ke spokojenosti Vás – obyvatel našeho obvodu.

Pro informaci uvádíme, že dle Vyhlášky města
Plzně. č.41/1998 není zimní údržba prováděna u vni-
troblokových chodníků.

Přesto jsme po důkladném zvážení zařadili do plá-
nu zimní údržby vybrané „hlavní“ vnitroblokové
chodníky, které jsou občany velmi často používány
i v zimním období. Je to například spojka v Maně-
tínské ulici, která jde šikmo přes vnitroblok této uli-
ce, či chodník pod Plzeňkou atd.

Zimní údržbu vstupních chodníků a podest u vcho-
dů do domů neprovádí ÚMO Plzeň 1. Zajiš6uje ji
majitel (správce) objektu.

Mimo tyto výše uvedené činnosti zajiš6uje ÚMO
Plzeň 1 zimní údržbu vybraných místních komuni-
kací – vozovek. Jsou to převážně malé úseky, napří-
klad příjezdy ke školkám, některé ulice na Zavadilce
apod. Sjízdnost ostatních komunikací na jednotlivých
sídlištích a i v jiných částech MO Plzeň 1 zajiš6uje
Správa veřejného statku města Plzně.

Pavel Vacík
Oddělení dopravy

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 7. 10. 2003
projednala následující záležitosti:
– Návrh plánu zasedání Rady MO Plzeň 1 a Zastupi-

telstva MO Plzeň 1 na rok 2004;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Jmenovala hlavní inventarizační komisi a dílčí inven-

tarizační komise ÚMO Plzeň 1 pro rok 2003;
– Jmenovala Ing. Maciarzovou členkou Rady školy

1. ZŠ;
– Zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní

investiční výstavby za 1. – 3. čtvrtletí 2003;
– Požádala Radu města Plzně o urychlené odstranění

valu v ul. Na Roudné ve vztahu k protipovodňové-
mu opatření na řece Berounce.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 4. 11. 2003
projednala následující záležitosti:
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2003;
– Návrh realizace staveb VIV na území MO Plzeň 1

v roce 2004;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;

– Schválila změny v Komisi pro kontrolu privátních
správců Rady MO Plzeň 1 a v Komisi bezpečnosti
a veřejného pořádku Rady MO Plzeň 1;

– Doporučila Radě města Plzně projednat studii „Ge-
nerel odvodnění města Plzně, 1. etapa – kvantita-
tivní generel kanalizace“ jako územně technický
podklad pro další investiční a územní přípravu;

– Souhlasila s uvolněním finančního příspěvku na za-
koupení vánočních balíčků s ovocem pro obyvate-
le Domova důchodců a Ústavu sociální péče Kotí-
kovská 15 a Domova důchodců Západní 7 v Plzni;

– Schválila finanční dar členům Československé obce le-
gionářské při Českém svazu bojovníků za svobodu;

– Schválila přidělení finančního příspěvku pro Sdru-
žení boleveckých rodáků;

– Schválila změnu ve složení Štábu zimní údržby
ÚMO Plzeň 1 na období 2003/2004.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 20.11.2003
projednala:
– Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2004.

Rada městského obvodu Plzeň 1

Likvidace nepovolených skládek odpadů proběhla
v měsících květnu, červenci a říjnu t. r. na území měst-
ského obvodu Plzeň 1, kde bylo na žádost městského
úřadu prostřednictvím společnosti RUMPOLD R– Ro-
kycany, s.r.o., uklizeno třináct lokalit. Jednalo se o tyto
lokality: Pod stráží, Mechová, Na Roudné pod FN,
u Součků, Pod Všemi svatými, Úzká, nad Vinicemi,
bývalý košutecký statek, Orlík, Zručská cesta, u vý-
staviště, Lochotínská, Úněšovská. Celková částka za
likvidaci těchto skládek činí cca 350 tis. Kč. Stále se
opakující černé skládky v lokalitě bývalého košutec-

Likvidace černých skládek stála téměř 350 tis. Kč

Ve dnech 19. – 21. 11. 2003 byla obnovena alej v lo-
kalitě Pod Záhorskem. Jednalo se o výměnu 15 ks tr-
novníku ve špatném zdravotním stavu, u kterých bylo
nutno z důvodu bezpečnosti provádět již šest let pravi-
delné ošetřování hlavovým řezem. Na místo starých
a nebezpečných stromů bylo vysázeno 15 ks nových
kvalitních výpěstků červenokvetoucích akátů o obvodu
kmínků v metru nad zemí 14 – 16 cm. V jarních měsí-
cích dojde ke konečné úpravě celého zeleného pásu
v ulici Pod Záhorskem včetně dosetí travního semene.

Končí přistavování velkokapacitních kontejne-
rů – V roce 2004 již nebudou přistavovány kontej-
nery na objemný odpad z důvodu nedostatku finanč-
ních prostředků na zajištění této služby. Dalším dů-

kého statku a Pod Všemi svatými byly svým rozsa-
hem jedny z největších nepovolených skládek v tom-
to roce na území městského obvodu Plzeň 1.

Závěrem se obracíme na všechny občany, kteří
tak dosud nečiní, aby pro svoje odpady používali
nádoby k tomu určené, které pouze s výjimkou
nádob na netříděný zbytkový komunální odpad pro
ně zajiš6uje městský obvod. Jedná se o barevné
nádoby pro tříděný odpad (papír, sklo, plasty a na
vybraných stanovištích bioodpad) rozmístěné ve vy-
sokém počtu prakticky na celém území obvodu. Vel-

koobjemový, tříděný a ne-
bezpečný odpad mohou ob-
čané šest dní v týdnu ode-
vzdávat ve sběrném dvoře
odpadů v Úněšovské ul.
Netříděný komunální od-
pad je každý povinen od-
kládat do vlastní nádoby,
kterou si pronajal či zakou-
pil a nechává si ji svozovou
firmou pravidelně vyvážet,
v případě bytových domů
službu zajiš6uje správce
objektu.

Bc. Romana Šatrová,
vedoucí OŽP

Informujeme Vás… vodem k tomuto rozhodnutí byly skutečnosti, že
tyto kontejnery jsou využívány i podnikatelskými
subjekty a slouží k odkládání odpadů, které do vel-
kokapacitních kontejnerů nepatří.

Likvidace následků po loňské povodni – Stále
se ještě setkáváme s následky povodně ze srpna
2002. V nejbližší době bude provedena likvidace ná-
sledků loňské povodně na území našeho obvodu,
a to v lokalitě železničního mostu a silničního mos-
tu na Jateční třídě. Na břehu Berounky budou od-
straněny naplavené a náletové dřeviny, které tvoří
překážku v odtoku vod při povodních. V této loka-
litě budou zlikvidovány i černé skládky, které při-
nesla velká voda. Náklady na likvidaci těchto po-
vodňových škod budou činit statisíce korun.

Bc. Romana Šatrová, vedoucí OŽP

v Úněšovské ulici – sídliště Košutka (100 m od
konečné autobusu č. 30, 33, 40)
Úprava provozní doby o vánočních svátcích:
STŘEDA 24. 12. zavřeno
ČTVRTEK 25. 12. zavřeno
PÁTEK 26. 12 zavřeno
STŘEDA 31. 12. 9.00 – 12.00 hod.
ČTVRTEK 1. 1. zavřeno

Běžná provozní doba: listopad – únor
PO – PÁ 9.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Podrobné informace:
R. Šatrová – 378 036 040 – odbor ŽP ÚMO
Plzeň 1

Sběrný dvůr odpadůJak jsme Vás informovali v minulých vydá-
ních našeho zpravodaje, byly veškeré akce vlast-
ní investiční výstavby plánované na letošní rok
zahájeny v dostatečném předstihu, takže v pod-
zimních měsících již probíhaly závěrečné do-
končovací práce a předání posledních objektů
do užívání veřejnosti.

Zejména v oblasti parkovacích stání, což je je-
den z nejvážnějších problémů našeho obvodu, při-
byly nové parkovací možnosti zejména na Košutce
a Vinicích. Konkrétně ve Strážnické 13 – 15 vzniklo
23 nových parkovacích stání, rovněž v Bzenecké
ulici bylo postaveno dalších 20 kolmých stání
včetně příjezdové komunikace. Další parkovací
plocha čítající 34 nových stání vznikla ve Žlutic-
ké ulici poblíž halových garáží. Menší stavební
akcí byla úprava chodníku v Manětínské ulici u mi-
nigolfu. Úpravou tohoto prostoru zde vzniklo
6 parkovacích stání. Druhým parkovištěm v Ma-
nětínské je odstavná plocha v sousedství autosa-
lonu Porsche, kde obyvatelům přilehlých domů
přibylo 20 nových míst k parkování.

Největší investiční akcí tohoto roku byla beze-
sporu kompletní rekonstrukce Nárožní ulice na
Bílé Hoře. Kromě celkového zklidnění této loka-
lity formou obytné zóny zde došlo k podstatné
změně celkového rázu ulice a navíc zde vzniklo
i 23 nových parkovacích stání.

Realizací nových parkovacích ploch i rekon-
strukcí zmíněné Nárožní ulice tak v rámci vlastní
investiční výstavby přibylo občanům našeho ob-
vodu 126 nových parkovacích míst.

Všechny uvedené stavební akce byly definitiv-
ně dokončeny v podzimních měsících výsadbou
nových stromů a keřů.

Investiční akce letošního roku dokončeny
V oblasti chodníků vznikly nové chodníkové

spojky v Rabštejnské, Manětínské, Bzenecké a Stu-
dentské. I zde byla po jejích dokončení provedena
výsadba příslušné zeleně.

V neposlední řadě byla realizována oprava stá-
vajícího objektu a přístavba klubovny v areálu
Sboru dobrovolných hasičů na Bílé Hoře. Celá
stavba byla dokončena s měsíčním předstihem
koncem července pro možnost využití objektu
ještě ve zbytku letních prázdnin zejména pro po-
řádání akcí pro děti.

Za zmínku ještě stojí i vybudování tří nových
přístřešků na autobusových zastávkách MHD.
Jeden přístřešek je osazen v aleji Svobody, zbý-
vající dva pak v ulici Na Roudné. Tento trend bude
pokračovat i v dalším období tak, aby byly všech-
ny nejfrekventovanější autobusové zastávky MHD
těmito přístřešky vybaveny.

Zapomenuto nebylo ani na úpravu dalších pře-
chodů na bezbariérové. V letošním roce vzniklo
5 takto nově upravených přechodů. Ve spolupráci
se Svazem invalidů budou postupně upravovány
další přechody na bezbariérové i v dalších letech,
aby zejména invalidním spoluobčanům byl usnad-
něn bezbariérový přístup v co největším rozsahu
v dalších lokalitách obvodu.

Závěrem lze říci, že všechny stavební akce, jež
MO Plzeň 1 naplánoval na letošní rok, proběhly
ve stanovených termínech, byly řádně zkolaudo-
vány a předány do užívání veřejnosti. V současné
době již probíhají přípravné práce na novou sta-
vební sezónu, přičemž o konkrétních záměrech
a plánech budeme veřejnost informovat v dalších
vydáních našeho zpravodaje.

Milan Brecík, vedoucí mejetkového odoru

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle
Plzeňské jedničky, nachází se na MO Plzeň 1 vel-
ké množství pískoviš6, která byla vybudována
v době výstavby sídliš6. Dnes jsou mnohá písko-
viště opuštěná a slouží více než svému účelu jako
„psí záchodky“. Údržba takového množství pís-
koviš6 je značně finančně nákladná. Aby písko-
viště, která jsou dětmi využívaná, mohla být řád-

Obvod nabízí pískoviště ně udržovaná, chceme přistoupit k tomu, že ob-
vod nabídne do užívání jednotlivá pískoviště
umístěná na veřejném prostranství v obvodu
správcům domů a společenstvím vlastníků. V pra-
xi by to znamenalo, že budou udržována jen ta
pískoviště, o která bude projeven zájem, a ostat-
ní pískoviště budou zrušena. Jednání o jednotli-
vých pískovištích se správci domu či společen-
stvími vlastníků se bude konat 17. prosince 2003.

Bc. Romana Šatrová, vedoucí OŽP

Rok se s rokem sešel a po vánočních svátcích
budou mnozí z nás stát před problémem, jak se
zbavit vánočního stromečku.

Letos bude zajištěn svoz a likvidace vánoč-
ních stromečků obdobným způsobem jako v loň-
ském roce. V týdnech od 12. do 16. ledna a od
16. do 20. února bude proveden jejich svoz
z kontejnerových stání. Poté budou naštěpko-
vány a biologický materiál bude využit pro mul-
čování výsadeb.

Jak se zbavit vánočního stromečku?
Aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění

sídliš6, žádáme Vás, abyste vánoční stromeč-
ky umístili ke kontejnerovým stáním před uve-
denými termíny takovým způsobem, aby ne-
bránily přístupu k odpadovým nádobám ani
svozu komunálnímu odpadu.

Zbavit se vánočního stromečku můžete také
způsobem, že ho odvezete přímo na sběrný
dvůr odpadů v Úněšovské ul.

Bc. R. Šatrová, vedoucí OŽP



31. 12. 2003 – poslední den pro ode-
vzdání anketního lístku – dotazníku

V rámci II. vlny prodeje bytů byly ro-
zeslány v říjnu a listopadu 2002 anket-
ní lístky – dotazníky nájemcům měst-
ských bytů do domů určených k pro-
deji po bytech, tzn. domů uvedených
v seznamu č. 3 příloh Bytové politiky
města Plzně. Tento seznam byl doplněn
usnesením Zastupitelstva města Plzně
č. 325 ze dne 19.  6.  2003 o dalších
561 bytů. Celkem bylo nabídnuto 6158
městských bytů ke koupi občanům, kte-
ří v těchto vybraných domech užívají
byt na základě nájemní smlouvy.

Základním kritériem pro započetí pří-
pravy prodeje a následné schválení budo-
vy k prodeji v ZMP je dostatečný zájem
nájemců o koupi bytu. V budovách s více
než 6 byty musí být minimálně 60% zá-
jem o koupi, v budovách se 6 byty musí
být 100% zájem. Prodej bude realizován
v souladu se „Zásadami II prodeje bytů a
nebytových prostorů z majetku města Plz-

ně“. Uvedené zásady obdrželi nájemci
v Informativním průvodci spolu s anket-
ním lístkem – dotazníkem. Dle těchto
„Zásad II“ článku I. odst. 7 je třeba pro-
jevit písemný zájem o koupi bytu (vypl-
nit anketní lístek) do 31. 12. 2003. Po
tomto termínu bude provedeno závěreč-
né vyhodnocení a budovy s nedostateč-
ným zájmem nájemců o koupi budou z
prodeje po bytech vyřazeny.

V rámci městského obvodu Plzeň 1
je prozatím dle stavu k 30. 11. 2003 ne-
dostatečný zájem ve 2 budovách, a to:

Budovy s více než 6 byty – podmín-
ka prodeje min. 60% zájem
Budova zájem v %
Strážnická 10, 12 32,5
Budova se 6 byty – podmínka prode-
je 100% zájem
Budova zájem v %
Pod Všemi svatými 9 0,0

I když anketní lístek – dotazník není
oficiální nabídkou ke koupi bytu ve
smyslu § 22 zákona č. 72/1994 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, jeho vy-
plnění a odeslání je důležité k naplnění
podmínky dostatečného zájmu o kou-
pi. Vyplněný anketní lístek je třeba
doručit Bytovému odboru Magistrátu
města Plzně, Škroupova 5, IV. patro,
kancelář č. 123 nejdéle do 31. 12. 2003.
Pracovníci tohoto odboru jsou připra-
veni zodpovědět další konkrétní dotazy
a podat podrobnější informace, a to jak
osobně, tak i po telefonu 378 034 211,
378 034 210 či na e-mailových adre-
sách: kovarova@mmp.plzen-city.cz,
finta@mmp.plzen-city.cz.
Vážení nájemci městských bytů urče-
ných k prodeji, máte příležitost koupit
si byt od města Plzně za výhodných pod-
mínek. Pokud jste tedy ještě nezaslali
dotazník, učiňte tak v nejbližších dnech,
aby právě Váš chybějící hlas nebyl pří-
činou vyřazení domu z možného prode-
je po bytech.

Ladislava Kovářová,
Bytový odbor MMP

Před několika týdny proběhla tiskem
informace o nepoctivém řemeslníkovi,
který se pohybuje po našem obvodě
a podniká po svém. Nic netušícím nájem-
níkům sděloval, že správce budovy ob-
jednal instalaci dveřních pojistek proti
vyháčkování. Důvěřiví občané tak necha-
li na své dveře namontovat součástky
v ceně několika korun, za což na závěr
zaplatili téměř dva tisíce korun. Montér
vystupoval jako zaměstnanec teplické fir-
my BEZPO, o které však v rejstřících ne-
najdete ani zmínku. Před pár dny nás opět
tisk informoval, že vynalézavý podnika-
vec byl policií dopaden a bude pravdě-
podobně po zásluze potrestán.

Málokdo ovšem ví, že podnět k zve-
řejnění informace o povedeném zlodějíč-

kovi dala naše kolegyně ze sociálního od-
boru Edita Šípová. Přestože nepatřila
mezi přímé postižené, zaujal ji příběh ob-
čanky, která si přišla na obvodní úřad po-
stěžovat, pospojovala události z dřívější
doby a rozhodla se, že věc nelze nechat
bez povšimnutí. O skutečnosti informo-
vala vedení a další jste již zjistili v mé-
diích. Možná si mohla všechno nechat
pro sebe a říci – mně se to netýká – já
bych ho domů nepustila apod. Ale pro-
tože jí vše nenechalo klidnou a řešila
situaci s energií sobě vlastní, dostal děj
svůj správný spád.

Vedení obvodu i úřadu děkuje Editě
Šípové za její odhodlaný přístup k věci,
za odvahu a snahu pomoci těm, co byli
anebo měli být okradeni. (rr)

II. vlna prodeje městských bytů

Sociální odbor Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1 ve spolupráci s cestov-
ními agenturami PRIMA VIA, s. r. o.,
CA Laguna a Čedok, a. s., uspořádal
v letošním roce pro seniory našeho
obvodu čtyři jednodenní poznávací
zájezdy. V dubnu jsme navštívili zá-
mek Orlík, hrad Zvíkov a projeli se
parníkem po Orlické přehradě. Ani
více než třicetistupňové červnové tep-
loty neodradily skalní příznivce po-
znávání krás naší vlasti od návštěvy
Českého Šternberka, hvězdárny On-
dřejov a rodiště slavného českého ma-
líře Josefa Lady – Hrusic. Podmani-
vá podzimní příroda ještě umocnila
zážitky z návštěvy starobylého hradu
Loket, zámku Bečov nad Teplou včet-
ně prohlídky relikviáře sv. Maura
a Karlových Varů, kde se účastníci zá-
jezdu měli možnost podívat do pod-
zemí termálních pramenů. Poslední
v řadě bude prosincový zahraniční zá-
jezd do Ambergu, kde spojíme spor-
tovní vyžití v podobě koupání v Kur-
fiřtských lázních s vychutnáním svá-

Kulturní akce pro seniory
teční nálady vánočně vyzdobeného
historického jádra města.

O dalších akcích na rok 2004 vás
budeme informovat v dalším čísle
Plzeňské jedničky.

Kromě zájezdů zajiš6uje sociální
odbor ÚMO Plzeň 1 každý měsíc pro
důchodce prodej zlevněných vstupe-

Narodí se člověk a okolí se raduje.
Prožít milé oficiální rodinné chvíle
umožňuje Městský obvod Plzeň 1 kaž-
doročně všem rodičům, kteří o slavnost-
ní přivítání svých potomků projeví zá-
jem. V letošním roce tak učinilo více
než 160 rodičů z našeho obvodu.
V obřadní síni úřadu se za doprovodu
varhan s rodinnými příslušníky setkali
členové Komise občanských záležitos-

Vítáme Vás do života

Tajuplná setkání s pohádkovými bytostmi
v nočním lese aneb mladí hasiči soutěží

Kdo se počátkem října rozhodl pro
večerní procházku v okolí výcvikové-
ho areálu boleveckých hasičů za koneč-
nou zastávku tramvaje „4“, mohl být
zaskočen nadměrným výskytem pohád-
kových bytostí, ale i velkým počtem
dětí na cestách ve ztemnělém lese. Už

popáté totiž bolevečtí hasiči
pozvali mladé hasičské ka-
marády ze širokého okolí na
cestu pohádkovým lesem –
soutěž, v níž rozhodčími jsou
čerti, ježibaby, vodníci, skřít-
kové, šaškové, loupežníci,
bílá paní, děd Vševěd i sama
paní královna. Pozvání přija-
lo 23 družstev, což je abso-
lutní maximum, pro které lze
soutěž uspořádat, potěšením
pro pořadatele byla účast
Soptíků z 24. MŠ, kteří bo-
levecké hasiče úspěšně repre-
zentují i v mnoha dalších
soutěžích.

I když už samotná cesta nočním le-
sem podle světélek byla dobrodruž-
stvím, na zhruba dvoukilometrovém
okruhu čekala na soutěžící ještě celá
řada soutěžních disciplín k ověření ha-
sičských znalostí a dovedností i sportov-
ní zdatnosti. Tu chtěl čert uvázat uzlíky,

jinde zas vodník přesně rozhodit hasič-
skou hadici, poznat hasičské nářadí
a vlastně jen čert ví, co třeba bylo všech-
no zvládnout. Horký čaj v cíli byl docela
žádanou vzpruhou, aby se ještě chvilku
daly u táboráku vyprávět ty skvělé nové
zážitky. Vyhráli všichni, kdo došli, však
také bolevečtí hasiči měli pro každé druž-
stvo připravený diplom i odměny, vesměs
sladké. Dobroty pro ty opravdu nejlepší
– Všeruby a Chotíkov – věnoval Měst-
ský obvod Plzeň 1, o ostatní hezké ceny
se postaral Sbor dobrovolných hasičů Bo-
levec se svými sponzory a příznivci, kte-
rým takto vyjadřujeme poděkování. Vel-
ké poděkování také patří Divadlu J. K.
Tyla za zapůjčené kostýmy, bez nichž by
to prostě nebylo ono.

Když tedy příští rok na podzim potkáte
v lese čerta, skřítka, ježibabu nebo bílou
paní, můžete klidně věřit svým očím, jen
se ještě lépe rozhlédněte, a6 vidíte mladé ha-
siče, jak se vůbec nebojí a opravdu umí.

Miloslav Pytlík

Ohlédnutí
Nastávají poslední dny odcházející-

ho roku, a tak se i strážníci ze služeb-
ny Městské policie Lochotín otáčejí za
tím, co bylo v tomto roce uděláno ve
prospěch obyvatel této části našeho
města. Skutečnost, že rok 2003 máme
téměř za sebou, v nás vyvolává pocit,
kdy je třeba se také poohlédnout po
naší vykonané práci.

Velmi dobře si uvědomujeme, že pro
některé z Vás jsme tou nepříjemnou
rukou zákona, ale pro převážnou větši-
nu slušných lidí jsme ti, které bez dáv-
no zašlých předsudků můžete zavolat,
když potřebujete podat pomocnou ruku,
či poskytnout potřebnou pomoc nebo
radu. Převážná většina slušných lidí
naši práci začala respektovat a na pří-
tomnost strážníků v lochotínských uli-
cích si zvykla. Samozřejmě, že naše
přání tkví v tom, aby ještě více než dnes
se prohloubila spolupráce mezi obča-
nem a strážníkem. Hlavně díky tomu,

že se na nás občané obracejí s různými
poznatky, zjiš6ujeme, že ne všichni jsou
ke svým spoluobčanům a k vytvořeným
hodnotám lhostejní.

Právě i z tohoto důvodu si můžeme
připsat na konto zadržení kriminálně
závadových osob, ale i osob přistiže-
ných přímo při páchání trestné činnos-
ti. Zásluhou Vás, občanů, bylo také
zabráněno velkým škodám, a za to
Vám patří velký dík. Jsme rádi, že v
nás vkládáte důvěru a že při konfron-
taci názorů ve většině případů nachá-
zíme společnou cestu k řešení. Setká-
váme se však i s lidmi, kteří nehodla-
jí respektovat naši práci, ani zákon
a jím dané normy, ale i s těmi si mu-
síme dokázat poradit.

Protože se budeme setkávat i v roce
příštím, chtěl bych všem spoluobča-
nům popřát, aby nastávající rok 2004
byl pro všechny ještě úspěšnější
a plodnější než ten téměř minulý.

velitel obvodní služebny
MP Lochotín Miloslav Novák

Bolevečtí hasiči jsou stále v akci
Nastávající období dlouhých zimních ve-

čerů mimo mnoha jiných významných sig-
nálů dává výzvu i boleveckým hasičům, aby
při tradiční valné hromadě už postodruhé
zhodnotili svoji celoroční činnost a řekli si,
se s některými úkoly vyrovnat ještě lépe než
dosud. Přestože se sbor opírá o letité tradi-
ce, vůbec není odtržen od současnosti. Člen-
ská základna má velmi nízký věkový prů-
měr, což je zárukou proaktivního života
i v dalších letech. Sbor se navíc stará o prů-
běžné doplňování i omlazování, spolupra-
cuje se 2 mateřskými školkami na výchově
minihasičů předškolního věku, má své druž-
stvo mladých hasičů i družstvo dorostu. Tím
však péče o činnost s mladými lidmi nekon-
čí, sbor spolupracuje se školami v obvodu
při zajiš6ování ukázek výcviku a techniky,
besed o požární bezpečnosti a nabízí tako-
vou konkrétní výchovnou činnost i pro dal-
ší léta. Pochopitelně, že největší pozornost
je věnována podpoře činnosti jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů, která působí u MO
Plzeň 1. Bolevecká jednotka je složena prá-
vě z mladých členů SDH, má za sebou kva-
litní odbornou přípravu i výcvik a lze bez

váhání říci, že je v mezích svých možností
a vybavenosti akceschopná, což prokázala
v roce 2003 jak přímo u ohně, tak i v pro-
věřovacích cvičeních. Jen ta technika kdy-
by nebyla tak zastaralá, postesknou si čas-
to bolevečtí hasiči, hned se však znovu
sklánějí nad motory, čerpadly a převodov-
kami, aby je pečlivou údržbou udrželi ži-
votaschopnými.

Valná hromada bude určitě hodnotit i spo-
lečenský podíl hasičů na životě občanů Bo-
levce i sídliště vůbec, od stavění májky po
hasičský bál, setkání Boleveckých rodáků
až k vnitřním akcím, jako jsou populární Ha-
sičské šlápoty, rybářské závody i různé spor-
tovní turnaje.

Sbor dobrovolných hasičů v Bolevci ne-
chce být uzavřeným spolkem, by6 poslání
sboru a zájmy členů jsou specificky vy-
hraněné, naopak je v zájmu sboru získat
co nejvíce příznivců nebo i přímých akté-
rů činnosti – dveře hasičské zbrojnice na
Bolevecké návsi jsou proto otevřeny kaž-
dému, kdo chce fandit nebo přiložit ruku
k bohulibému dílu, jakým práce dobrovol-
ných hasičů bezesporu je.

Miloslav Pytlík

Již potřinácté byla hasičské prestižní
soutěži Poslední ká_ v Bolevci svěřena
role symbolické uzávěrky soutěžní sezó-
ny a podle tradice to byla uzávěrka vskut-
ku vydařená. Pozvání boleveckých hasi-
čů i čestného velitele soutěže, starosty
Městského obvodu Plzeň 1 pana Jiřího
Winkelhöfera, přijalo 34 soutěžních druž-
stev mužů a 7 družstev žen, reprezentují-
cích to nejlepší z Plzeňského, Karlovar-
ského, Středočeského i Ústeckého kraje.
Cenu nejvzdálenějšího účastníka si odvez-
li hasiči z Odolené Vody, kteří jako dobří
přátelé Boleveckým pomohli i v přípravě
soutěže a při společném posezení ve zbroj-
nici soutěž také opravdu vyhodnotili. Po-
časí bylo patřičně podzimní, nálada však
vůbec nebyla na bodu mrazu, ba naopak,
vynikající výsledky soutěžících navodily
doslova horkou atmosféru.

Třináctka Poslední kádi hasičům svědčila
V soutěži mužů se bojovalo o účast

v šestičlenném finále, to se ale díky sho-
dě časů stalo výjimečně sedmičlenným.
Tam nakonec skončila družstva v pořadí:
1. Víteň (KT), 2. Horní Hradiště (PS),
3. Hůrky (RO), 4. Lhůta (PJ), 5. Koste-
lec (TC), 6. Štěnovice (PJ) a 7. Strážov
(KT). Nejlepším plzeňským družstvem
byla na 10.místě Bílá Hora, vůbec se sou-
těžně nedařilo domácím boleveckým ha-
sičům, kteří skončili až na 30.místě. Tím
více však vynikla jejich pořadatelská zdat-
nost, soutěž měla spád a opět se líbila. Fi-
nálový čas soutěžního družstva SDH Ví-
teň 19,94 pak byl ozdobou soutěžního
klání mužů, vždy6 ještě před 5 lety byl za
mimořádný úspěch považován čas pod 30
sekund, te_ tedy už je rekordem 19,94.
Druhou, neméně oslnivou ozdobou pak
byla účast mistryň České republiky v po-

žárním sportu, družstva žen z Chválenic.
Ani ty četné diváky nezklamaly a potvr-
dily roli favorita vítězným časem 26,20,
skvělá však byla opět Víteň (29,93) i pl-
zeňské Skvrňany, by6 čas 46,02 signali-
zoval uctivý odstup od nejlepších.

Dařilo se však nejen sportovně. K Po-
slední kádi patří skvělá atmosféra setká-
ní dobrých přátel a fandů dobrovolné ha-
sičiny, což se opět i díky stánku blovic-
kých hasičů stalo skutečností. Už se také
stalo tradicí, že ke zdaru soutěže přispí-
vají prací, technikou i vybavením přísluš-
níci Hasičského záchranného sboru Pl-
zeňského kraje. Ukázky nových hasič-
ských automobilů byly velkým lákadlem
pro desítky zájemců z řad dětí, takže lze
říci – hasičina opět úspěšně zabodovala
u dětí i dospělých.

Miloslav Pytlík

nek do divadla. Jelikož se nám neo-
svědčil prodej vstupenek od 10.00
hod, navracíme se v novém roce k pů-
vodnímu systému prodeje vždy před-
poslední úřední den v měsíci od 8.00
hod. Těšíme se na Vaši návštěvu
a všem přejeme v novém roce 2004
hodně zdraví a duševní pohody.

Bc. Dana Krausová

tí Rady MO Plzeň 1, pozvaní si na pa-
mátku odnesli grafický list a drobný dá-
rek pro dítě.

V zimním období se uvítání dětí do
života nekonají, ale v březnu příštího
roku bude zavedená tradice pokračovat.
Členové Komise občanských záležitostí
Rady MO Plzeň 1 se těší na setkání
s rodiči dalších miminek, která se v na-
šem obvodu narodí. (rr)

Podvodník v bytech odhalen



Možná jste si toho už všimli, možná ne, ale
v Plzni pracuje Středisko ekologické výcho-
vy Ametyst. Co vlastně dělá a proč vzniklo,
se můžete dozvědět z rozhovoru s předsed-
kyní Ametystu, Evou Chvojkovou.

Jaké je poslání Ametystu? Co je cílem prá-
ce Ametystu?

Ametyst je občanské sdružení, jehož posláním
je napomáhat zlepšování stavu životního prostře-
dí prostřednictvím ekologické výchovy a prak-
tické ochrany přírody. Ekologickou výchovu
chápeme jako vzdělávání, které vede k vytváře-
ní pozitivního vztahu k přírodě a k vědomí od-
povědnosti za prostředí, v němž žijeme.

Co znamená, že jste občanské sdružení?
Jak název napovídá, jedná se o sdružení ob-

čanů. V případě Ametystu se sdružili kvůli spo-
lečnému zájmu o ekologickou výchovu
a ochranu přírody. V současné době má Ame-
tyst 6 pracovníků, 15 členů a 7člennou odbor-
nou radu.

Jak vzniklo Středisko ekologické výchovy
Ametyst?

Středisko ekologické výchovy vzniklo v roce
2000 z iniciativy Plzeňské ekologické nadace,
která poskytla Ametystu finanční prostředky na
zahájení činnosti. V Plzni se totiž na rozdíl od
mnoha jiných měst (Praha, Brno, Liberec, Šum-
perk, Pardubice aj.) ekologickou výchovou ni-
kdo systematicky nezabýval. A to přesto, že řada

Středisko ekologické výchovy Ametyst
škol projevovala zájem účastnit se programů za-
měřených na oblast životního prostředí.

Proč je ekologická výchova dnes důležitá?
V dnešní době zažíváme na vlastní kůži dů-

sledky negativního působení člověka na příro-
du. Mohou to být povodně, které máme čerstvě
v paměti, ale také nedýchatelný vzduch ve
městech. Z naší krajiny zmizela a dále mizí řada
živočišných i rostlinných druhů, voda z potoka
se dnes dá pít jenom málokde. Za „opravdovou“
přírodou musíme dojíždět…

Zlepšení stavu životního prostředí je důležitou
podmínkou pro život dalších generací. Spotře-
bovávat méně a méně znečiš6ovat. Napomoci
nám mohou nové technologie přátelštější k ži-
votnímu prostředí, řada problémů je však řeši-
telná pouze z úrovně jednotlivce – tím, že každý
přijme vlastní zodpovědnost za stav prostředí.
Péče o životní prostředí úzce souvisí se stavem
ekologického vědomí a vzdělanosti obyvatel.

Jakým činnostem se Ametyst věnuje?
Hlavní činností je realizace programů eko-

logické výchovy v mateřských, základních a
středních školách v Plzeňském kraji, zejména
v Plzni. Programy se konají v prostorách škol,
v jejich okolí nebo na naší terénní stanici. Tr-
vají 1 až 2 vyučovací hodiny, v případě návště-
vy terénní stanice většinou 3 až 4 hodiny.
V naší nabídce najdete 33 programů ze 4 te-
matických oblastí – Příroda, Krajina, Domác-
nost, Globální souvislosti (z programů např. Co

přinesly povodně, Dubový mužíček, O rozma-
nitosti života aj.).

Pro veřejnost jsme v letošním roce připravili
dvě výstavy – Plzeňská zeleň, Natura 2000. Též
jsme mapovali černé skládky na území města
Plzně a podíleli se na jejich likvidaci.

Z jakých zdrojů je financována činnost
Ametystu?

Protože naše činnost je převážně veřejně pro-
spěšná a nezisková, máme možnost získávat
granty na projekty, které realizujeme. Největ-
ší díl finančních prostředků získáváme od mi-
nisterstva životního prostředí, dále od Plzeň-
ského kraje, Sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina, Nadačního fondu Zelený
poklad aj. Jak to tak bývá, peněz není nikdy
dost, a tak kromě grantů zpracováváme různé
zakázky (v tomto roce např. mapování bioto-
pů pro soustavu Natura 2000), které nám po-
máhají provoz Střediska ekologické výchovy
financovat.

Jak podporuje ekologickou výchovu Měs-
to Plzeň?

Činnost Střediska ekologické výchovy byla
několikrát finančně podpořena plzeňským Na-
dačním fondem Zelený poklad i statutárním
městem Plzeň. Objemem prostředků jde však
o podporu spíše symbolickou. Pro dlouhodobé
zajištění ekologické výchovy je ovšem spolu-
práce s veřejnou správou nezbytná a rádi by-
chom ji rozvíjeli.

Jaké další projekty připravujete?
V současné době připravujeme společně se

Svobodou zvířat projekt ekologického infor-
mačního centra. Myslíme si, že informace
o životním prostředí by měly být pro občany
v Plzni snadno dostupné. Náplní centra by mělo
být i ekologické poradenství, které opět v Plz-
ni, na rozdíl od řady jiných měst, chybí.

Začátkem března příštího
roku budou známa jména
nejlepších plzeňských spor-
tovců za rok 2003. Vyhlá-
šení tradiční ankety o nej-
lepšího sportovce města

Plzně v kategoriích žactva a dorostu připravuje
Nadace sportující mládeže. Záštitu nad akcí pře-
vzal primátor města, z jehož rukou nejlepší jed-
notlivci převezmou pohár určený vítězům.

Mezi řadou vyhlášených osobností z minu-
lých let se skví například jména střelkyně Ka-
teřiny Kůrkové, pětibojaře Michala Michalíka,
tenistky Barbory Strýcové či karatistky Petry
Nové. V uplynulém roce se z titulu Sportovec
Plzně těšil plavec Jan Šefl a orientační běžci
Štěpán Kodeda a Jiří Bouchal. Návrhy kandi-

Kdo bude nejlepším sportovcem Plzně?
dátů na ocenění za rok 2003 v kategoriích mladší
žactvo, starší žactvo a dorost (vždy jednotlivci
i družstva) je možné již nyní směřovat na adre-
su Nadace sportující mládeže. Potřebný formu-
lář je spolu s dalšími informacemi k dispozici
na internetových stránkách Nadace. Návrhy je
třeba podávat prostřednictvím tělovýchovného
subjektu nebo příslušného sportovního svazu
nejpozději do 12. 1. 2004.

Nadace sportující mládeže
Třebízského 12 (hala Slavoj)
301 32 Plzeň
www.volny.cz/nsml
úřední hodiny:
pondělí a středa: 10 – 12 a 14 – 18 hod.
tel.: 377 236 696

Vlastimil Libeš

Na závěr Týdne veřejných knihoven otevřela
pobočka Knihovny města Plzně na Vinicích ve
své výloze výstavku, která připomíná občanům
moderního sídliště zdánlivě bez historických
kořenů, že místo se těší přítomnosti člověka již
dobrých 7000 let. Zemědělce mladší a pozdní
doby kamenné vystřídalo v několika vlnách
další pravěké obyvatelstvo bronzového a želez-
ného věku. Tito lidé zde zanechali i své hroby.
Následovali historičtí Keltové a v době římské
Germáni, kteří na Vinicích provozovali dokon-
ce tavení železné rudy. Ve středověku – patrně
již v době předhusitské – dala nová aktivita pl-
zeňských měš6anů místu i jeho jméno. Některé
viniční domky se časem změnily v odpočinko-
vé „lusthausy“ a dále v hospodářské usedlosti.

První archeologické nálezy pocházejí z roku
1889 (Lüftnerka v areálu ZOO). V horních řa-
dách hlediště Lochotínského amfiteátru byl v
50. letech při stavbě letního kina zachycen po-
pelnicový hrob z mladší doby bronzové. Od

Výstava „Váš domov – Vinice – v pravěku“

samého začátku výstavby (1980) sledují arche-
ologové ohrožené plochy svými předstihovými
nebo záchrannými výzkumy. Jejich výsledky
předvádí na desítce fotografií, kreseb, plánů,
mapek i přímo ukázek nálezů malá výstavka.

V pobočce knihovny v Hodonínské ul. 55
bude volně přístupná do Vánoc 2003.

Dr. A. Beneš

24. 1.
sobota

IVV

31. 1. – 7. 2.

7. 2.
sobota

14. 2.
sobota

21. 2.
sobota
zájezd

28. 2.
sobota

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ
KČT LOKOMOTIVA PLZEŇ A O KČT BANÍK LÍNĚ

leden a únor 2004

ZIMNÍM ČESKÝM KRASEM – 3. r., TP, akce IVV
Start: Beroun, nádraží ČD 7.00 – 10.00 h.
Trasy: pěší 13, 18, 23, 30 a 38 km. Cíl: v místě startu do 17.00 hod.
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň,
mobil: 604 331 050

JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCH – 11. r., turistický zájezd,
zimní lyžařská turistika vhodná i pro rodiny s dětmi. Stravování na
polopenzi zajištěno v Jilemnici, autobusová doprava zajištěna po
celý den. Předběžná cena 2 700,- Kč. Závaznou přihlášku a pení-
ze nutno zaslat předem do 31. 12.2003.
Informace: Ludmila Melicharová, Pecháčkova 30, 318 14 Plzeň,
tel.: 377 383 810

ZIMNÍ PŘÍRODOU – 5. r., pořádá KČT BANÍK LÍNĚ
Start: Zbiroh, nádraží ČD 8.00 – 9.45 hod.
Trasy: pěší 17, 24, 33 a 37 km. Cíl: v místě startu do 17.00 hod.
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 337 911 741

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD BAVORSKÉHO LESA – 9. r., LT
Start: bude upřesněn v propozicích.
Trasa: 30 km lyže.
Informace: Josef Reitspies, Souběžná 1a, 312 08 Plzeň, tel. 377451154

BĚLSKÁ 30, TP 10, 20 a 35 km,
poř.: S. Horní Bělá, AZ – O KČT B. Líně
Odjezd: Líně – 6.45 hod., Plzeň Peklo – 7.00 hod., Lochotín rest.
U komínu 7.10 hod.
Jízdné: jednotné 50,- Kč. PP nutná do: 15. 2. 2004.
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně,
tel.: 337911741, mobil: 605234797

ZIMNÍ KLOUBOVKA – 1. r., SP
Start: HoražGovice předm., nádraží ČD 7.00 hod.
Trasy: 26 km (cíl ČD Kotouň) a 32 km (cíl ČD Nepomuk).
Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, tel.: 371 523 277

Turnaj v malé kopané
V sobotu dne 20. 12. 2003 pořádá SK – Bacardi pod záštitou starosty

MO Plzeň 1 5. ročník turnaje v malé kopané na hřišti házené TJ SOKOL
Košutka (letos již na novém umělém povrchu!). Do turnaje se přihlašuj-
te ve fitness-centru SK-Bacardi nebo u pí Bachmannové – ÚMO Plzeň 1
– tel. 377 531 252, mobil: 776 103 499, 602 685 395.

Družstvo tvoří:
4 hráči + 1 brankář
+ 2 náhradníci

Startovné: 300,- Kč/družstvo

Začátek turnaje:
8.00 hod. prezence družstev
8.15 hod. rozlosování
8.30 hod. první zápas
další dle rozpisu na místě

Petr Tofl, pořadatel turnaje



Touto otázkou se zabývají policisté v celé Čes-
ké republice každý rok. Všichni si musí uvědo-
mit, že neexistuje takový počet strážců zákona, aby
mohli dohlížet na každého občana a střežit jeho
věci. Z toho tedy vyplývá, že zodpovědnost je
v těchto případech hlavně na samotném občano-
vi. Protože řešení není pouze v pozici represivní-
ho boje proti kapsářům, ale především v proaktiv-
ní prevenci, pořádá resort nespočet poradenských
dnů, besed a výstav pro veřejnost. Jedna z mož-
ností, jak informovat občany o této problematice,
je i prostřednictvím médií.

Je nezbytně nutné si uvědomit, že právě v nastá-
vající době, kdy se nezadržitelně blíží svátky poho-
dy a porozumění, mají kapesní zlodějíčci napilno.
Vycházejí z celkem pochopitelných skutečností:
– lidé se ve většině případů snaží nakoupit pro ro-

dinu a známé různá vánoční překvapení. Jejich
pozornost se tak soustředí na výběr zboží a ostra-
žitost ustupuje, či dokonce mizí,

– s tím souvisí i skutečnost, že lidé u sebe nosí
větší obnosy peněz,

– zlodějům nahrává i fakt, že v zimě chodí lidé
více oblečení a nepocítí tak ihned lapkovy ne-
nechavé prsty.
Není žádným překvapením, že si kapsáři nej-

častěji vybírají své oběti především tam, kde je
velká koncentrace (někdy i doslova tlačenice)
lidí, tedy prostředky MHD, obchody, zábavní
podniky, ale také fotbalové či hokejové stadió-
ny. Pracují většinou ve skupinách, někdy pro
svoji strategii zneužívají i děti a využívají tak
nemožnosti trestního postihu. Oběti si mohou
také tipovat přímo v peněžních ústavech či při
výběru peněz z bankomatů.

Budou i letošní vánoce žně pro kapsáře?

Prevence kriminality je chápána jako komplex
sociálních a situačních opatření, jejichž cílem je
omezování a snižování trestné činnosti, včetně
zvyšování povědomí veřejnosti o metodách ochra-
ny před trestnou činností. Bylo by pošetilé se do-
mnívat, že jediným subjektem, který je povolán
kboji s kriminalitou, může být v našich podmín-
kách pouze Policie České republiky. Ta sice bývá
v mnoha případech iniciátorem různých opatření
preventivního charakteru, ale její role je a musí
být i v budoucnu z velké části v poloze represiv-
ní. Prevence kriminality se na druhou stranu musí
stát věcí nás všech a svůj díl odpovědnosti musí
převzít nejen státní orgány a instituce a orgány sa-
mosprávy, ale také všechny fyzické a právnické
osoby, tedy všichni občané, sdružení občanů, fir-
my a další subjekty. Ve prospěch tohoto tvrzení
hovoří také nezpochybnitelná a dnes již většinou
lidí akceptovaná skutečnost, že není a nikdy ne-
bude v silách Policie České republiky ochránit
každého jednotlivce, každý byt, chatu, prodejnu
či zaparkovaný osobní automobil. Spoléhat se na
to, že zloději své řemeslo pověsí na hřebík, se nedá
a je tedy na každém, co udělá pro vlastní bezpečí
a pro ochranu svého majetku.

Ke změně současného nepříliš dobrého stavu
v oblasti prevence kriminality chce přispět projekt
Ministerstva vnitra ČR a Policie České republiky
„Bezpečná lokalita“. Projekt doporučil Poradní
sbor pro situační prevenci MV ČR a výraznou mě-
rou se na projektu podílejí Asociace technických
bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a
Česká asociace pojiš6oven (ČAP). Projekt staví na

Plzeňští policisté nabízejí projekt „Bezpečná lokalita“
tom, že pro každého člověka je nejdůležitějším
atributem života vedle zdraví a tvůrčí práce také
pocit bezpečí. Prostředkem k dosažení pocitu bez-
pečí občanů se stále více stává aktivní obrana za
využití organizačních a technických opatření. Cí-
lem projektu je minimalizovat podmínky pro pá-
chání trestné činnosti za využití zkoušené a certi-
fikované zabezpečovací techniky a při dodržová-
ní předem dohodnutých organizačních opatření.
Projekt „Bezpečná lokalita“ chce dát konkrétní
návod všem lidem v naší republice, kteří se ne-
chtějí spoléhat na to, že jim se zloději vyhnou, a
kriminalitě chtějí aktivně čelit. Nabízí rychlé a
efektivní řešení, jak docílit pocitu bezpečí a po-
řádku v konkrétním domě za pomoci organizač-
ních, stavebních a technických opatření. Podmín-
kou úspěchu a v konečné rovině i zahájení reali-
zace projektu je aktivní a systematický přístup ob-
čanů (nájemníků, spoluvlastníků, majitelů
objektů). Občané musí chtít ochránit sebe a své
okolí a v případě objektu s několika majiteli či spo-
luvlastníky musí mít chu6 a schopnost spojit své
síly při řešení společných problémů a v neposled-
ní řadě sdružit finanční prostředky. Nezbytnou
podmínkou je také souhlas majitele, vlastníků,
nájemníků, případně dalších osob dle konkrétní
dispozice objektu. Úloha ostatních subjektů, tedy
ministerstva vnitra, Policie ČR, asociace AGA
a ČAP, je pouze v poloze informační a poradenské.

Pro názornost je možno uvést modelovou situ-
aci. Obyvatelé jednoho vchodu panelového domu
se rozhodnou pro realizaci projektu „Bezpečná
lokalita“ s tím, že jsou ochotni sdružit určité fi-

nanční prostředky a investovat do lepšího zabez-
pečení svého domu. Plzeňští policisté z preven-
tivně informační skupiny v této fázi nabízejí všem
zájemcům konzultace a pomoc při objasnění úče-
lu a cílů projektu. Ze svého středu si obyvatelé
domu vyberou zástupce, který bude kontaktní oso-
bou. Následuje podání přihlášky do projektu „Bez-
pečná lokalita“, kterou je možné předat plzeňským
preventistům nebo zaslat přímo na odbor preven-
ce kriminality ministerstva vnitra. Prostřednictvím
ministerstva putují vyplněné formuláře k zástup-
cům obou zmíněných asociací (AGA a ČAP), které
informují své členské firmy. Zájemce o projekt už
poté kontaktují konkrétní subjekty, většinou firmy
s vazbou na konkrétní lokalitu. Dále už je vše
v rovině komunikace mezi obyvateli domu (pří-
padně jejich zástupcem) a konkrétními firmami, kte-
ré přijdou s určitým návrhem řešení. Je důležité zdů-
raznit, že konkrétní rozhodnutí, kterou firmu si pro
realizaci zvolí a jaká nabídka bude pro ně nejvý-
hodnější, je už jen a jen na obyvatelích domu.

V rámci projektu se dají realizovat například ná-
sledující technická opatření:
– nezbytné stavební úpravy vstupních částí domu,
– zabezpečení všech vstupních dveří (hlavního

i zadního vchodu),
– zabezpečení dveří, které vedou ke společným pro-

storám situovaným v suterénu,
– zabezpečení sklepních popřípadě přízemních oken

(mříže, fólie, bezpečnostní skla),
– instalace druhých dveří až za prostor s poštovními

schránkami, pokud to dispozice objektu umožňuje, atd.
Obyvatelé domu musí také dodržovat předem

dohodnutá organizační opatření:
– celodenně zamykat všechny vchodové dveře,
– přísně dohlížet na to, aby klíče od domu měl

pouze omezený okruh osob,
– každý obyvatel domu musí cítit odpovědnost za

osoby, které pustí do objektu,
– vliv na bezpečnost má také přehledné prostran-

ství před domem,
– míru bezpečnosti ovlivňuje i dodržování pořádku

v domě, dostatečné osvětlení společných prostor a
fungující veřejné osvětlení před domem, atd.
Bezpečného domu nelze přitom docílit bez dob-

rých sousedských vztahů, sounáležitosti, všíma-
vosti, nezištnosti a vzájemné pomoci. Projekt
„Bezpečná lokalita“ není uzavřený ani pro ma-
jitele rodinných domků, rekreačních chalup
a chat nebo samotných bytů. Také jediný maji-
tel objektu může mít zájem o vytvoření bezpeč-
ného prostoru a sám podat přihlášku. Zainte-
resované subjekty mu poskytnou návod, jak po-
stupovat, a snaha takového majitele může být
příkladem pro ostatní a vzbudit jejich zájem
o vlastní bezpečí a ochranu majetku.

Informace o projektu „Bezpečná lokalita“ najdou
zájemci také na internetových stránkách minister-
stva vnitra (www.mvcr.cz).

Pomoc a konzultace nabízejí také policisté z pre-
ventivně informační skupiny městského ředitelství
Policie ČR v Plzni ve své poradenské místnosti na
Klatovské tř. 56 (bývalá budova PORS).

Kontakty na pracovníky preventivně informač-
ní skupiny: tel.: 974 325 207, 9; fax: 974 325 208;
e-mail: pispm@mvcr.cz

Je velmi dobře známo, jak vysoké ná-
roky kladou občané na práci policejních
sborů – Policie ČR i městských a obec-
ních policií – kdekoliv v republice a jak
tyto nároky ještě narůstají ve víceméně
laických představách většiny občanů,
nemajících dost spolehlivých informací
o podmínkách práce těchto sborů deter-
minovaných technickým a finančním za-
bezpečením jejich činnosti, legislativní-
mi omezeními nekvalitně vypracova-
ných současně platných zákonů a stále
nedostatečně řešenou personální nouzí.

Pozornost občanů zcela přirozeně
upoutávají zprávy o stále neutuchající,
ale naopak vzrůstající závažné trestné
činnosti kriminálních živlů na území
státu včetně těžkých násilných trestných
činů (vydírání pod pohrůžkou násilí a te-
roru, omezování osobní svobody a ublí-
žení na zdraví, žhářství, vražd apod.).
V důsledku této smutné faktografie, ale
i vinou často nevhodných a necitlivých
informací sdělovacích prostředků se ob-
čané logicky nemohou cítit zcela bez-
pečně. Pokud se policie nedokáže se zá-
plavou trestné činnosti beze zbytku vy-
rovnat (což bohužel neexistuje nikde
na světě!), je často kritizována – mnoh-
dy neprávem, některé její neúspěchy bý-
vají zveličovány, je poukazováno na pří-
pady korupce (bohužel rovněž se občas
vyskytující uvnitř policejních sborů) a ne-

gativní jevy se zobecňují jako typické
pro celou bezpečnostní sféru.

Takový přístup je však nejen neob-
jektivní, ale především nespravedlivý
vůči těm tisícům poctivých policistů od
řadových „pochůzkářů“ až po důstojnic-
ké sbory, vůči kriminalistům i elitním
jednotkám, jejichž pracovní doba a ná-
ročné, vysilující nasazení – obrazně ře-
čeno – nikdy nekončí. Uznání z řad
veřejnosti i veřejných orgánů se však
málokdy dočkají a zvykli si (bohužel
taková je realita!) na projevy uznání
téměř rezignovat. Vždy6 jsou profesio-
nálové a dělají „jen“ svou práci, za niž
jsou placeni (zatím dost nevalně!). Na-
sazení, nevylučující velmi často ohro-
žení zdraví i samotného života, je pře-
ce součástí jejich povinností. O drobné
každodenní práci v boji s „malou“ (stá-
le více bující) kriminalitou a nejrůzněj-
šími přestupky ani nemluvě. Takové
jsou nezřídka názory občanů! Změňme
proto svůj pohled na činnost policií,
snažme se ji chápat ve všech souvislos-
tech a podle svých možností jí napomá-
hat – příležitostí k tomu bývá dost.

V našem rozsáhlém městském obvo-
du Plzeň 1 se o pořádek a bezpečnost
na jeho území starají dvě obvodní od-
dělení Policie ČR a služebna Městské
policie Lochotín. Uzavírají další služeb-
ní rok a při zpětném pohledu se roz-

hodně nemají zač stydět. V rámci svých
možností a při neměnném personálním
stavu zvládly letošní napjatější rok, než
byl loňský, zatížený povodněmi. Letos
totiž znepokojivě vzrostla trestná činnost,
což je značně alarmující a přináší to da-
leko vyšší nároky na vytíženost a efekti-
vitu práce každého jednotlivého policis-
ty. Pro ilustraci uvedeme několik charak-
teristických statistických čísel (i když
občané statistiky příliš nemilují a raději
slyší informace o potlačování kriminali-
ty). Jen za prvních 9 měsíců letošního
roku bylo evidováno, šetřeno a zčásti ob-
jasněno na území OOP Plzeň 1 985 trest-
ných činů (pro srovnání za totéž období
roku 2002 bylo 672 trestných činů)
a 1275 přestupků (2002: 1139), dále bylo
rozpracováno 2538 čísel jednacích
(2002: 2354), na území OOP Plzeň-Vi-
nice: 547 trestných činů (2002: 503)
a 499 přestupků (2002: 471), zahájeno
2460 čísel jednacích (2002: 2398). Pře-
vládá majetková trestná činnost: vy-
krádání aut (jen na území OOP Plzeň 1
registrováno 258 případů), krádeže mo-
torových vozidel (78), vloupání do bytů
(27), vloupání do chat (24), vloupání do
sklepů (44), vloupání do obchodů (35),
krádeže věcí občanů nakupujících v ob-
chodních domech (35), krádeže v MHD
(48), krádeže odložených a nepohlída-
ných věcí v restauracích (25), krádeže ve

Fakultní nemocnici Lochotín (31). Bo-
hužel mnohým z těchto trestných činů
nepřímo napomáhají sami občané ma-
lou obezřetností a opatrností, někdy
i neuvěřitelnou lehkomyslností, s jakou
doslova „nabízejí“ kriminálním živlům
svůj nechráněný majetek. Neztěžujme
policistům vlastní benevolencí již tak
velmi obtížnou a stále napjatější situaci
v odhalování a postihu trestné a přestup-
kové „činnosti“ většinou recidivistic-
kých živlů. Navzdory zvýšené krimina-
litě zmíněné výše můžeme být poněkud
spokojenější, že zatím na našem území
nebyl zaznamenán žádný závažný
případ narušení klidu a pořádku a ze-
jména žádný případ těžké násilné
trestné činnosti včetně vražd. Pozitiv-
ně lze hodnotit stupeň objasněnosti
trestné činnosti v našem obvodě, kte-
rý se dlouhodobě pohybuje mezi 40 –
42 %. Je to jeden z nejlepších výsledků
v rámci celého města Plzně.

Bezpečnostní situaci na území naše-
ho obvodu policisté denně vyhodnocují
a na jakékoliv signály výskytu trestné
činnosti reagují všechny tři služebny
adekvátními a co nejrychlejšími opat-
řeními. Výrazně se uplatňují k obou-
stranné spokojenosti efektivní spolu-
práce a funkční dělba činností mezi
PČR a Městskou policií ze služebny
Lochotín. Bez této spolupráce bychom
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si dnes již nedovedli představit, jak pl-
nohodnotně střežit klid a bezpečí ob-
čanů. Lochotínská služebna MP zaved-
la letos nový typ hlídkové služby
prostřednictvím dvoučlenných cyklo-
hlídek, které se s pomocí horských kol
dostávají mnohem rychleji do svých
hlídkových oblastí, zejména v letním
období na území rekreačních oblastí na-
šeho obvodu, v nichž se trestná činnost
rovněž prohlubuje (krádeže věcí, vy-
krádání aut atd.). Příští rok přinese také
otevření nové služebny MP na Vini-
cích, což bude znamenat vítané posíle-
ní celkového stavu strážníků MP v na-
šem obvodě.

V závěru letošního roku a na prahu
roku 2004 s uspokojením děkujeme
všem policistům PČR i MP za dobře
vykonanou poctivou a obětavou práci
a přejeme dobré pracovní podmínky,
doplnění personálních stavů, posílení
kompetencí kvalitními novelami pří-
slušných zákonů, spravedlivé odměňo-
vání a neutuchající elán pro jejich ná-
ročnou a odpovědnou práci. Bez toho-
to nadšení a zaujetí pro právo
a spravedlnost nemůže žádná policie
spolehlivě fungovat a být záštitou všch
poctivých občanů.

Ing. Zdeněk FRITZ, předseda komise
bezpečnosti a veřejného pořádku Rady

městského obvodu Plzeň 1

Obecně platí rčení, že „příležitost dělá zlodě-
je“. Proto nejjednodušší rada policistů občanům
je: „minimalizujte motivaci pachatele!“. Pra-
vidla jsou poměrně jednoduchá. Nenechávat pe-
něženky na vrchu nákupních tašek, mít vždy za-
pnuté kabelky (s tím samozřejmě souvisí i samot-
ný výběr kabelky). Z hlediska bezpečnosti je nut-
né, aby byla opatřena pevným zapínáním nebo
překrytím, nemít všechny doklady (např. občan-
ský průkaz, řidičský průkaz, pas), klíče, kreditní
karty na jednom místě. K ochraně zavazadel je
možné dále využít i některých individuálních
technických prostředků, jako osobní alarmy, de-
tektory pohybu apod.

Lidé by neměli podceňovat i další pravidla:
– svá zavazadla mít neustále pod dohledem a

nespouštět je z očí
Především mladí lidé nosí své ba6ohy na zádech

i v prostředcích MHD a nad obsahem zavazadla
pak nemají žádnou kontrolu. V Plzni se policisté
čím dál častěji setkávají také se ženami, které si
při nákupech odložily své kabelky do nákupních
vozíků nebo na zem a věnovaly se výběru zboží.
Během následujících několika vteřin pak zjistily,
že kabelka již není na původním místě. Do poli-
cejních statistik v poslední době také přibyly de-
sítky případů okradených osob, které si svoji taš-
ku, kabelku nebo samotnou peněženku položily na
židli v nejrůznějších zábavních podnicích a věno-
valy se zábavě. Pro zloděje pak bylo hračkou při-
vlastnit si volně položenou „věc“.

– osobní doklady a další důležité dokumenty
je třeba mít rozděleny

Využít se dají náprsní kapsy kabátů a bund,
vnitřní kapsy obleků, příruční kufříky a jiné ka-

bely. Zde je nutné upozornit občany a zejména
muže, že je naprosto nevhodné nosit zmíněné do-
kumenty v zadních kapsách kalhot.

Rozum zůstává stát nad lidmi, kteří si oproti
všem předpisům a logickým úvahám ke svým pla-
tebním kartám pečlivě zapíší PIN kódy. Dá se
předpokládat, že když se tato osoba stane obětí
kapsáře, první kroky nepoctivce povedou k nej-
bližšímu bankomatu, kde prostřednictvím karty
doslova „vyluxuje“ účet poškozeného.

Jak se zachovat, jste-li okradeni?
– odcizení dokladů nahlaste Policii ČR nebo pří-

slušnému úřadu pokud možno IHNED, každá
ztracená minuta dopadení pachatele ztěžuje

– hlásíte-li nepříjemnou událost policii, zachovejte
klid. Sdělte své jméno, příjmení, přesnou adresu,
telefonní číslo, stručně a jasně popište událost

– pokud můžete, osoby, které se nepravostí dopus-
tily, popište co nejpodrobněji

– svá sdělení oznamte osobně na nejbližší oddě-
lení Policie České republiky nebo telefonicky
na celostátní bezplatnou tísňovou linku 158

– pokud Vám byla odcizena platební kar-
ta, co nejrychleji zajistěte její blokaci.

Pokud má okradený občan přesto trochu štěstí,
může se se svými ukradenými doklady setkat. Ně-
kdy se totiž stává, že pokud pobertové nechtějí
osobní doklady zneužít, odhodí je. Nálezce má
posléze možnost zcela anonymně vhodit nález do
„schránky důvěry“. V podstatě se jedná o určitou
formu neosobní komunikace občanů s policií.

Policisté z Plzně však nezůstávají v řešení pro-
blematiky kapsářů pozadu a zejména v době před-
vánočních nákupů jsou vytvářeny speciální týmy
kriminalistů, kteří se pohybují v inkriminovaných

problémových oblastech. Pomáhá i dohled pomo-
cí instalovaných městských kamerových dohlíže-
cích systémů. Nesmírně důležitá je skutečnost, že
pro konečné dopadení pachatele je potřeba spolu-
práce se spoluobčany – svědky.

ppor. Michaela Altmannová
velitel obvodní služebny MP Lochotín

str. Miloslav Novák
npor. Bc. Petr Kovář



I přes vytrvalý déš� bude výlet dětí 7. ZŠ na
zámek Konopiště jistě nezapomenutelný. Zámek
je ukrytý v lesích, oborách a krásném parku.

Přicházeli jsme promoklým barevným podzim-
ním lesem a najednou, po překonání dosti prud-
kého kopce, jako zázrakem, se před námi objevil
zámek v celé své kráse. Je to jedna z našich nej-
zachovalejších a nejlépe udržovaných památek.

Poslední soukromý vlastník Konopiště, násled-
ník trůnu František Ferdinand d’Este, mu vtiskl
dokonalou harmonii. Jeho vzhled je romantický
a v dešti vypadal tajemně a zadu-
maně.

Obě prohlídkové trasy se dětem
velmi líbily. Ve staré střelnici jim
správce pustil pohyblivé terče
a dovolil jim zůstat zde až do dru-
hé prohlídky. Vždy� venku by se
děti ani nenasvačily.

Jen déš�. Bez přestávky. Slavná
Růžová zahrada sice trochu připo-
mínala brouzdaliště a skleník byl
kvůli špatnému počasí a malému
zájmu turistů uzavřen. Medvědi

Krása v závoji deště
v příkopu nevystrčili ze svého pelechu ani čumák
a také dravci, kteří jindy střeží hlavní vchod, zde
nemohli kvůli dešti být. Ale přesto se dětem výlet
velice líbil. Tak krásné, zachovalé a na tehdejší
dobu moderní interiéry se dají vidět jen málokde.

Tak příště snad budeme mít více štěstí na
počasí a dokonalost výletu nám nic nepokazí.
Ani svatý Petr.

(Výlet přírodovědného a tanečního kroužku
PS Mikulka, 7. ZŠ, 5. 10. 2003.)

Mgr. Eva Jindrová

Dny otevřených dveří na 17. ZŠ
Pokud se chcete blíže seznámit s naší ško-

lou a zajímá vás, jak 17. ZŠ pracuje, potom
vás zveme na návštěvu ve dnech 11. 12. 2003
a 8. 1. 2004.

Budete mít možnost prohlédnout si vystave-
né práce našich žáků a fotografie z historie ško-
ly, ale především se můžete seznámit s netra-
diční formou vyučování.

Ve čtvrtek 11. 12. proběhne od 8.00 do
12.00 hodin projektová výuka. Ta spočívá
v práci ve skupinách, které zpracovávají zvo-
lené téma. Žáci tak zábavnou formou získá-
vají nové poznatky.

Den otevřených dveří se uskuteční také 8. 1.

2004 od 13.00 do 17.00 hodin. Tento termín
jsme vybrali záměrně, protože 15. a 16. 1. se u
nás budou zapisovat budoucí prvňáčci. Chce-
me tedy nerozhodnutým rodičům poskytnout
všechny potřebné informace.

Rádi ale uvítáme i ostatní rodiče, nebo� v příš-
tím školním roce chystáme otevřít další 6. třídu.

Máte-li tedy zájem dozvědět se o nás něco
nového, přijGte s námi pobýt ve čtvrtek 11. 12.
od 8.00 do 12.00 hodin či 8. 1. od 13.00 do
17.00 hodin. Pro bližší informace můžete vyu-
žít telefonní číslo 377 534 286 nebo e-mail
17zs@iol.cz.

Vaše 17. ZŠ Plzeň, Malická 1

Základní umělecká škola, Sokolovská 30, Plzeň a Spolek rodičů a přátel školy Vás srdečně
zvou na koncerty školy ve školním roce 2003/2004.

16. prosince 2003 Vánoční koncert 18.00 hod aula 32. ZŠ
20. ledna 2004 koncert žáků 18.00 hod aula 32. ZŠ
24. února 2004 koncert jazzového orchestru 18.00 hod aula 32. ZŠ
23. března 2004 koncert žáků 18.00 hod aula 32. ZŠ
13. dubna 2004 koncert žáků 18.00 hod aula 32. ZŠ
27. dubna 2004 slavnostní koncert žáků 18.00 hod Zpč. muzeum
4. května 2004 absolventský koncert 18.00 hod aula 32. ZŠ
11. května 2004 absolventský koncert žáků 18.00 hod Zpč. muzeum
18. května 2004 koncert žáků 18.00 hod aula 32. ZŠ
6. června 2004 dopolední matiné 10.30 hod Zpč. muzeum

Na všechny uvedené koncerty je vstup zdarma a jste na ně srdečně zváni. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Vaše děti nebo vnoučata uvidí, co všechno se na naší škole učí.

Za vedení školy, pedagogy a všechny žáky  Vlastimil Pelc – ředitel

Nová zubní ordinace

MUDr. M. Hřídelová

– veškeré stomatologické práce

– dětská stomatologie

– protetika

– bělení zubů

Sokolovská 77
Plzeň

Foniatrie
tel.: 377 523 264

34. základní škola Plzeň,
Gerská 32
příspěvková organizace
323 23 PLZEŇ
tel.: 377 523 095,
fax: 377 524 037
e-mail:
zs34@zs34.plzen-city.cz

S příchodem nového roku si rodiče každoročně
kladou otázku, kterou školu vybrat pro své dítě
na období devíti let.

34. základní škola je jednou z mnoha základních
škol v Plzni. Je umístěna na Severním Předměstí
v přímé blízkosti tramvajové linky č. 4, autobusové
linky č. 30 a v dosahu tramvajové linky č. 1.

Koncepce školy vychází ze vzdělávacího progra-
mu Základní škola, Základní škola s rozšířenou vý-
ukou hudební výchovy a Základní škola s rozšíře-
nou výukou informatiky a výpočetní techniky. Od
školního roku 2001/02 škola rozšířila výuku před-
mětů, které dají žákům dobrou průpravu pro další
studium na odborných školách a učilištích s tech-
nickým zaměřením. K tomu přispělo vítězství školy
v grantu vypsaném Magistrátem města Plzně – pod-
pora vzdělanosti v technických oborech. Své zna-
losti mohou žáci zdokonalovat a rozšiřovat v řadě
volitelných předmětů a zájmových útvarů, které při
škole působí. Prostory školy jsou v odpoledních ho-
dinách k dispozici pro bohatou zájmovou činnost
a pro činnost školního klubu pro žáky II. stupně.

Žáci mají k dispozici moderně vybavené dílny, dvě
počítačové učebny s přístupem na internet, učebny
odborných předmětů, z nichž některé jsou vybaveny
nejmodernější didaktickou technikou včetně datapro-
jektorů spojených s PC, keramickou dílnu, dvě tělo-
cvičny, dvě hřiště s umělým povrchem, herny školní
družiny, klubovnu školního klubu. Toto vybavení pů-
sobí velmi příznivým dojmem vytváří dobré zázemí
pro kvalitní výchovně vzdělávací práci školy.

O kvalitě vzdělávání na 34. základní škole svěd-
čí i výsledky rozmis�ovacího řízení na střední ško-
ly. V loňském školním roce bylo například ze 14
uchazečů o studium víceletých gymnázií přijato
12 (86 %), u ostatních vycházejících žáků bylo
již v prvním kole přijímacího řízení na SŠ a SOU
přijato plných 75 %.

Dvanáctým rokem zde probíhá výuka podle os-
nov Základní škola s rozšířenou výukou hudební
výchovy. Děti se v rámci povinné výuky učí zá-
kladům sborového zpěvu a hrát na flétnu. Naši
malí hudebníčci se po zvládnutí začátků hry na
flétnu zúčastňují různých soutěží. Velkým úspě-
chem minulého roku byla dvě 1. místa v regio-
nální soutěži „Pískání pro zdraví“ v Plzni a 3.
a 5. místo v celostátním kole v Praze.Vychutnali
si radost z úspěchů, která korunuje počáteční dři-
nu a hodiny věnované přípravě. Již se stalo tradi-
cí, že tito žáci vítají prvňáčky v září na slavnost-
ním zahájení školního roku. Ukazují rodičům a
dětem, co všechno se mohou naučit.

Mezi další aktivity naší školy patří zapojení do
celorepublikového projektu „Dokážu to?“ V době
moderního pojetí vyučování je to název projektu,
který nás učitele nutí zamyslet se, co je důležitější –
objem vědomostí nebo osobnost mladého člověka,
kterému nelze jen zakazovat. Je potřeba mu nabí-
zet, aby vyrůstal jako osobnost, v atmosféře důvěry,
vzájemného uznání a spolupráce. Vyučování bývá
zpestřováno činnostmi, které rozvíjejí poznání,
smyslová vnímání a kooperaci ve skupině. Zkrátka
zábavnou formou naplňovat moderními metodami
výchovné a vzdělávací cíle školy.

Škola nabízí mnoho volnočasových aktivit pro
své žáky. Většina zájmových útvarů a kroužků je
organizována v rámci školní družiny a školního
klubu. Jedná se o kurzy jak zájmové (vaření a do-
mácnost, keramika, šití, ruční techniky a textilní
práce, dramatický, zdravotní, kytara), tak vzdělá-

vací (internet, doučování z matematiky, doučování
a konzultace v českém jazyce, příprava k přijíma-
cím zkouškám z matematiky a českého jazyka)
i sportovně relaxační (aerobik, kopaná, florbal,
stolní tenis, basketbal, plavání, turistický, nohej-
bal atd.). Celkem je pro naše děti v tomto škol-
ním roce otevřeno 22 kurzů.

Součástí školního klubu je tzv.volný školní klub
s útulnou klubovnou, která nabízí dětem mnoho ori-
ginálních příležitostí, jak smysluplně strávit odpo-
ledne. Volný školní klub se otevírá po čtvrté vyu-
čovací hodině a funguje až do odpoledních hodin.
Žáci mohou přicházet a odcházet v libovolnou
dobu; o jejich evidenci se stará vychovatel, který
zároveň dohlíží na hladký chod klubu. Rodiče mají
možnost kdykoliv se telefonicky přesvědčit o pří-
tomnosti svého dítěte v klubu. V klubovně se schá-
zejí žáci z různých tříd – mají tak jedinečnou mož-
nost navzájem se seznámit a popovídat si v příjem-
ném prostředí. K tomuto účelu je klubovna vyba-
vena pohodlnou sedací soupravou, kde děti vedou
různé debaty. Pokud nemají náladu na povídání,
mohou si půjčit některý z časopisů, prohlédnout si
nějakou z populárně naučných knih, encyklopedií
či využít počítače k hraní her nebo třeba přípravě
referátu. K dalším oblíbeným činnostem patří šip-
ky a stolní fotbal, absolutně nejpopulárnějším se
však stal kulečník.

V rámci školního klubu je organizována celá
řada dalších akcí, jako například různé besedy,
sportovní utkání a diskotéky.

Velkým úspěchem skončila „Hravá sobota“ –
soutěž rodinných týmů ve hře „Ringo“. Jedno so-
botní dopoledne se škola hemžila dětmi s rodiči.
Zvláště ti nejmenší vzali soutěž velice vážně a ne-
nechali svoje spoluhráče odpočinout.

Malou letní olympiádu zažily děti v červnu, kdy
se utkaly třídy 1. stupně mezi sebou. Tradiční dis-
ciplíny  – hod kriketovým míčkem, skok do dálky

a běh vystřídaly netradiční sporty – průlez tune-
lem, chůze na chůdách, jízda na vozíčcích a další.

Samozřejmě se zúčastňujeme i dalších akcí – M´
C Donald CUPU, Kinderiády, malování na hedvá-
bí, malování velikonočních vajíček pro hypermar-
ket Tesco, soutěže v recitaci, žáci 2. ročníku se se-
znamovali s různými nástrahami života, jako jsou
drogy, záškoláctví, hazardní hry, osobní bezpečnost
v akci Ajax do škol, Mikulášské nadílky a další. Žáci
3. tříd se zapojili do projektu vánoční ozdoby z vl-
nité lepenky a v prosinci vyzdobí prostory školy svý-
mi originálními výrobky.

Nezapomínáme ani na naše nejmenší kamarády
z 91. MŠ. Se školkou úzce spolupracujeme a při-
pravujeme pro děti různé akce, aby měly možnost
se s prostředím školy blíže seznámit. Navštěvují
keramickou dílnu, kroužek dramatické výchovy
připravuje různá divadelní představení a pěvecké
sbory obohacují předvánoční čas malým koncer-
tem. Návštěva „předškoláčků“ v 1. třídách v červ-
nu zakončuje celoroční spolupráci.

Snažíme se dětem vyplnit čas takovými aktivi-
tami, aby se jim ve škole líbilo.

Díky výhodné poloze naší školy v blízkosti MHD
a vzhledem ke skutečnosti, že 32. základní škola
nebude v letošním školním roce zapisovat žáky do
1. tříd, zveme všechny budoucí školáky k zápisu
do 34. základní školy Plzeň. Rádi otevřeme třídu
s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Aktivity školy se neomezují pouze na vzdělávání
nejmladší generace. Od února letošního roku orga-
nizuje škola v rámci projektu národní počítačové gra-
motnosti vzdělávání nejširší veřejnosti v této oblas-
ti. Je rovněž certifikovaným školícím střediskem
MŠMT ČR v rámci projektu státní informační poli-
tiky ve vzdělávání a pořádá školení základů počíta-
čové gramotnosti pro pedagogy ostatních škol.

Mgr. Václav Křivohlavý v. r.,
ředitel školy

Ve dnech 26. – 28. 9. 2003 probíhal ve švý-
carském městě Reinach 4. ročník soutěže ve hře
na akordeon. V silné konkurenci se utkalo 70
účastníků z Polska, Číny, Německa, Ukrajiny,
Rakouska, Švýcarska a České republiky od
muzikantů toho nejútlejšího věku až po akor-
deonové profesionály. Soutěžilo se v povinné
skladbě a volném programu, dle rozdělení do
pěti věkových kategorií. Plzeňský kraj reprezen-
tovali dva akordeonisté. Za kategorii JUNIOR
2 soutěžil Jiří Jílek, žák ZUŠ Sokolovská 30
Plzeň – Lochotín ze třídy Václava Soubusty,
který získal 2. cenu, a v kategorii JUNIOR 3
zvítězil posluchač IV. ročníku plzeňské kon-
zervatoře Pavel Samiec ze třídy profesorky

Úspěch lochotínských akordeonistů ve Švýcarsku
Ludmily Rottenbornové, rovněž bývalý žák
lochotínské ZUŠ ze třídy Dany Šaškové.

Časově náročná, ale výborně zorganizovaná
soutěž zanechala v účastnících hluboký dojem.
V porotě zasedali přední akordeonisté, za Čes-
kou republiku proslulý virtuos Milan Bláha
a vynikající Věra Ublová.

Naši mladí akordeonisté nasbírali na této sou-
těži cenné zkušenosti, a tak i přes rozsáhlé sa-
mofinancování dopravy, pobytu a startovních
výloh rodiči se všichni těší na další již 5. roč-
ník mezinárodní soutěže, který se bude konat
za tři roky opět ve švýcarském Reinachu.

Václav Soubusta
Učitel ZUŠ Plzeň – Lochotín

34. základní škola, příspěvková organizace, Gerská 32, 323 23 Plzeň
do prvního ročníku 34. základní školy v Plzni, Gerská 32

Zápis pro školní rok 2004/2005 se koná dne:
15. ledna 2004 (čtvrtek) 13,00 – 18,00 hodin
16. ledna 2004 (pátek) 13,00 – 18,00 hodin
17. ledna 2004 (sobota) 9,00 – 12,00 hodin

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2004 dovrší šestý rok věku.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad
o bydlišti (občanský průkaz rodiče, zákonného zástupce).

Děti, kterým byl ředitelem 34. ZŠ udělen odklad školní docházky pro školní rok 2003/2004,
nemusí znovu k zápisu.

V případě dostatečného počtu uchazečů plánujeme otevření třídy s rozšířenou výukou hu-
dební výchovy. Při zápisu do 1. třídy tohoto zaměření bude provedena krátká talentová zkouš-
ka dítěte pro daný obor.

Mgr. Václav Křivohlavý v. r., ředitel školy

Dětská lékařka MUDr. Kateřina Řezáčová

přeje všem dětem, které má ve své péči boha-

tého Ježíška a jejich rodičům veselé Vánoce

a v roce 2004 hodně štěstí a zdraví.

Zároveň upozorňuje budoucí maminky

a nově přistěhované rodiče, že ordinuje v hez-

kých prostorách v budově ÚMO Plzeň 1, alej

Svobody 60, 377 520 060, zadní vchod.

T.O.P.S., s.r.o.
Čištění, praní, barvení oděvů, kůží,

kožešin a textilu

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
zrušené čistírny U Zvonu 6, Plzeň

Obsloužíme Vás v našich
nebo smluvních provozovnách v Plzni:

Amelie, Tylova 12, Francouzská 15
Koterovská 158, OD Centrum Doubravka

Masarykova 75, OD Remus, Žlutická 9

34. základní škola Plzeň Vám představuje svoje aktivity

Přij?te na koncert



Tak zní název jednoho z nejoblíbenějších před-
tančení, s nímž se představil taneční klub TK IM-
PRO PS Mikulka při 7. ZŠ na 7. setkání Bolevec-
kých rodáků 25.října v bolevecké sokolovně. Ob-
líbenou taneční kompozici vystřídalo pak folklór-
ní pásmo zpěvů a tanců z Plzeňska a okolí spolu
s vítěznou skladbou z republikové přehlídky tan-
ce „Už mou milou do kostela vedou“. Nikdo teh-
dy v září netušil, že již noví tanečníci z 1. a 2. tříd
budou mít tak brzo své první vystoupení. Je-li chu;,
snaha a píle, dá se vše naučit. A tak si zkusili na
tomto skvělém večeru své umění nováčci, ale
i zkušení tanečníci, pro které vystoupení je vždy
potěšením. Bohatá tombola, skvělá muzika, pri-
ma zábava nechyběla ani po vystoupení, kdy se
pobavili i rodiče našich dětí. Takové pozvání ne-
lze přec odmítnout. Všem rodákům i hostům lze
za vřelé přijetí a povzbuzení potleskem a zpěvem
k tanci poděkovat.

V období dvou měsíců zažily děti krásné chvíle
i se svými rodiči na divadelním představení Čer-
toviny a Labutí jezero ve Velkém divadle DJKT.
Dal mi každý za pravdu, že tato představení vzbudí

Máš-li kapičku štěstí…
v diváku co nejhezčí zážitky a přesvědčí se, co
námahy baletní představení znamená. Samotné di-
vadlo přináší všem slavnostní náladu a obdiv na-
šemu umění.

Pro povzbuzení a za odměnu tanečníkům a pří-
rodovědcům naší PS Mikulka jsme uspořádali
zájezd na státní zámek Konopiště, kde děti i přes
nepříznivé počasí prožily nezapomenutelné chví-
le při prohlídce 2 okruhů zámku, zbrojnice a nád-
herné Růžové zahrady.

Umělecká agentura MARIO zahrála pro ŠD
v naší škole pohádku „O Koblížkovi“ a že na děti
jedinečně zapůsobila, o tom se můžeme dnes pře-
svědčit v hale 7. ZŠ, kde je uspořádána výstava vý-
tvarných prací dětí ŠD „Svět kolem nás“, a jedním
z témat bylo ztvárnění právě této pohádky. Můžete
se přijít podívat, co děti na Vinicích dovedou.

Zaskotačit si, zazpívat, zacvičit si mohlo vyzkou-
šet 4.odd. ŠD na představení „Klaun Bublifuk“ 6.lis-
topadu v sále areálu SOU v Karlovarské ul. To byla
prima akce. A kdo nás pozval? Taneční klub TK
IMPRO. Ani tentokrát neodmítl a vystoupil se svý-
mi dvěma předtančeními na Country bálu v Doub-

ravce, který pořádalo Centrum pro rodinu.
V obecenstvu se našlo tolik nadšenců z řad ma-

lých i velkých diváků, že celý sál po pěkných sou-
těžích ve stylově vyzdobeném sálu při skvělé ka-
pele nastoupil na parket a pod mým vedením spo-
lu s našimi tanečníky zdolal počáteční ostych a za-
tančil si s námi. Bylo to pěkné odpoledne.

Štěstí si musí člověk hledat. A my je chceme
rozdávat. I když začneme tvořit a naše předtanče-
ní nahradí zas další, bude pro nás vždy hezkou
vzpomínkou.
V. Řežábová, vych. ŠD a ved. PS Mikulka při 7. ZŠ

Specializované třídy na 4. základní škole
Již několik let jsou na 4. ZŠ, Kralovická 12, Plzeň

zřizovány specializované třídy pro děti se specific-
kými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysorto-
grafie, dyskalkulie). V tomto roce jsou otevřeny při
5. a 7. ročníku. Třídnictví a podstatná část výuky je
v těchto třídách svěřena učitelkám, které si svoji
kvalifikaci rozšířily studiem speciální pedagogiky.

A čím jsou specializované třídy jiné? Zejména níz-
kým počtem žáků (max. 12 dětí, které musí projít
vyšetřením v pedagogicko – psychologické poradně),
individuálním přístupem ke každému z nich, používa-
nými metodami a postupy. V maximální možné míře
jsou praktikovány názorné pomůcky, obrázky, pexe-
sa, skládačky, bzučáky aj. Při osvojování a procvičo-
vání učební látky se snažíme zapojit co nejvíce smys-

lů – zrak, hmat, sluch a přidat k nim i pohyb. Do ho-
din jsou zařazovány hry, relaxační chvilky i nápravná
cvičení. Počítačové učebny dětem umožňují využívat
programy pro dyslektiky, ale i programy k upevnění
znalostí z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka,
společenských věd apod. Činnost na PC je pro žáky
velmi motivující a možná by mnohé překvapilo, jak
velké množství práce tak děti zvládnou. Náprava ob-
tíží tedy prolíná celým vyučováním a je završena in-
dividuální prací učitelky v hodinách ambulantní ná-
pravné péče (ANP) 1 x týdně.

Obsah učiva v těchto třídách odpovídá osnovám
ZŠ a pro každé dítě je vypracován individuální plán
učiva podle jeho potřeb a druhu poruchy. Někdy se
tak může stát, že přechodem z běžné třídy do speci-
alizované zažije žák poprvé pocit úspěchu a uspoko-
jení z toho, že jeho snaha nevyzněla naprázdno.
Dokladem snad může být výrok žákyně loňského
6. ročníku nad opraveným sešitem: „To není možné,
jedničku z diktátu jsem ještě v životě nedostala!“ Také
dopis rodičů dětí ze specializované třídy adresovaný
vedení 4. ZŠ a odboru školství, mládeže a tělovýcho-
vy na plzeňském magistrátu, který kladně hodnotil
výsledky práce v této třídě, potvrdil, že tento způsob
výuky je potřebný pro všechny strany.

Pokud vás tato slova zaujala, další informace
můžete získat na ředitelství 4. ZŠ v Plzni, tel.:
377 525 464.

Mgr. Jana Miková, tř. uč. 7. F
Mgr. Libuše Homolová, tř. uč. 5. D

4. ZŠ připravila pro své žáky opět řadu novinek.
Po letošních prázdninách škola opustila býva-

lé odloučené pracoviště, takže všichni žáci cho-
dí do jedné budovy v Kralovické ulici. Zde byla
realizována další etapa rekonstrukce a moderni-
zace, při níž byl kromě nového sociálního zaří-
zení v pavilonu II. stupně vybudován další nový
kabinet, byly ještě lépe vybaveny odborné učeb-
ny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební a výtvar-
né výchovy i keramická dílna, počítačové učeb-
ny, žákovská i učitelská knihovna a studov-
na.Třídy s rozšířenou výukou matematiky a pří-
rodovědných předmětů se vedle zvýšené dotace
hodin matematiky (6 hodin týdně), což umožňu-
je důkladně procvičit a upevnit základní učivo,
zaměřují i na dokonalé zvládnutí základů infor-
matiky. Pravidelně (stejně jako ostatní třídy) vy-
užívají špičkového technického vybavení školy,
zejména dvou počítačových učeben a počítačo-
vé studovny. Škola spolupracuje s gymnáziem na
Mikulášském náměstí, které se také specializuje
na výuku přírodovědných předmětů.

4. ZŠ se dlouhodobě profiluje jako škola s
rozšířenou výukou matematiky a přírodověd-
ných předmětů, rovněž otevírá třídy s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy.

Důkazem úspěšnosti našich žáků je dosaže-
ní 1., 4. a 6. místa v kategorii 7. tříd náročné

4. ZŠ Plzeň, Kralovická 12, a nový školní rok
Pythagoriády, jimiž navázali na předchozí vy-
nikající 1. místo v regionálním kole Matema-
tické olympiády. Žáci si pravidelně ověřují své
matematické znalosti a dovednosti v dalších
soutěžích.

V loňském školním roce žáci školy dosáhli
významných úspěchů také ve sportovních sou-
těžích, obsadili např. 1. a 3. místo ve Vánoč-
ním turnaji v hokejbalu, 2. a 3. místo v okres-
ním a krajském kole akce Hokejbal proti dro-
gám, 2. místo v krajském kole turnaje v házené
či 1. místo v obvodním kole vybíjené mladších
žáků. Dva žáci naší školy, Lukáš Markvart
a Michal Krýsl, dokonce získali cenu mistra Ev-
ropy v hokejbalu. Žák Jan Řehoř vybojoval 2.
místo v První dětské olympiádě pro děti s Or-
bitem a dostal pamětní list na setkání s hejtma-
nem Plzeňského kraje.

Zdokonalením péče o žáky je i rozšíření po-
čtu výchovných poradců a preventistů sociálně
patologických jevů, kteří opět připravili sérii
zajímavých akcí, do jejichž realizace se zapojí
mnoho pedagogů i žáků.

V odpoledních hodinách škola opět otevírá
řadu zájmových kroužků. Jejich seznam a další
zajímavé aktuality ze života školy najdete na
internetových stránkách 4. ZŠ.

http://sweb.cz/4.zakladni_skola
Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka

Podzim malých Kosíků
87. mateřská škola, Komenského 46, nese

název „Kosíci“ už druhým rokem. Že tento ná-
zev není samoúčelný, o tom svědčí výsledky
naší práce ve hře na zobcovou flétnu. Od letoš-
ního školního roku jsou již tři třídy vybaveny
flétnou pro každé dítě. Výraznou měrou k tomu
přispěl majitel firmy „Houdek – hudební nástro-
je“, který sponzoroval nákup flétniček.

Hra na zobcovou flétnu ale není jedinou ná-
plní naší MŠ. Nabízíme dětem i další aktivity.
Pracuje zde kroužek hudebně – pohybový, vý-
tvarný, „Flétničky“, „Baletní školička“. Pokra-
čujeme ve cvičení s prvky jógy s názvem „Žel-
vička“. Keramický a počítačový kroužek navště-
vují pouze předškoláci. Na programu je i cizí
jazyk – letos je to angličtina. Opět jako loňský
rok nabízíme rodičům možnost logopedické
nápravy řečových vad dětí pod vedením dr. Pa-
nošové.

Hitem naší školky je stále Infra-sauna. Pobyt
v ní je velmi příjemný. Zvyšuje odolnost dětí
vůči chorobám horních cest dýchacích, zmírňuje

i alergické projevy. Dětem lze jen závidět!
Počátek školního roku jsme dětem oživili

návštěvou hospodářských zvířat – ovcí, koz,
koček a hlavně koní. Snad nejvíce zaujalo děti
prasátko Adélka, které se nechalo s chutí krmit.
Poznali jsme i staré nářadí a náčiní, se kterým
se pracovalo dříve na poli. Jen to počasí k nám
bylo kruté – od rána lilo jako z konve.

Celý říjen probíhala na naší MŠ fotografic-
ká soutěž „Můj zvířecí kamarád“. Ze všech
snímků dětí s domácími mazlíčky byla nain-
stalována výstava. Každá třída pak společně
s učitelkami určovala pořadí vítězů. Všechny
snímky byly oceněny diplomem a drobnými
dárky.

I jinak nevlídný listopad přinesl dětem spous-
tu pěkných zážitků!

Začátek listopadu oživil kulturní pořad
„Klaun Bublifuk“, při kterém se děti ani trochu
nenudily. Zacvičily si se stuhami, míčky, zatan-
čily při diskotékové hudbě a na závěr obdržely
červené klaunské nosy.

Pohádka „O veliké řepě“, kterou pro nás za-
hrálo divadélko „Úsměv“, vyvolala v dětech
nadšení. Hezké písničky, legrace, na závěr roz-
dávání bonbónů, to vše přispělo k dobré náladě.

Starší děti pak vyrazily autobusem do Prahy, do
Divadla Spejbla a Hurvínka, na představení „Hur-
vínkova cesta do Tramtárie“. Vidět zblízka všech-
ny oblíbené loutky, moci si na ně po představení
sáhnout, to se přece hned tak někomu nepovede!

Listopadem nás však neprovázely jen kultur-
ní akce. Do mateřské školy zavítali i příslušní-
ci Dopravní policie. Znovu dětem připomněli

zásady bezpečného chování v silničním provo-
zu a jejich znalosti si pak prověřili při praktic-
ké ukázce. A že se děti opravdu snažily! Poli-
cisté jim pak předvedli některé pomůcky, které
při své práci používají.

Koncem listopadu čeká naše děti další zají-
mavý program – „Záchranáři v akci“, který
předvedou studenti Zdravotní školy dr. Maurit-
zové. Už se moc těšíme!

Že se děti v naší mateřské škole nenudí, to
jste jistě poznali z předchozích řádků!

Jaroslava Valentová, učitelka 87. MŠ



1. základní škola
Západní 18, 323 00 Plzeň

tel: 377 52 48 10
e-mail: 1zs@mmp.plzen-city.cz

zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče

v sobotu 17. ledna 2004
od 9.00 do 17.00 hodin

na
zápis do první třídy

Náhradní termín: 19. 1. od 15.00 do 18.00 hodin
Informační schůzka pro rodiče spojená

s prohlídkou tříd:
14. 1. 2003 od 16.30 hodin v aule školy

Možnost návštěvy 1. a 2. tříd při výuce:
12. a 13. 1. vždy od 10.00 do 11.00 hodin

Program Začít spolu
 aktivní účast rodičů ve výuce
 možnost slovního hodnocení

 rozvoj kreativity a týmové spolupráce dětí
 efektivní učení

 umět se rozhodovat a řešit problémy

Rozvoj talentů od 1. tř.:
 výuka jazyků

 rozšířená výuka HV – zpěv
 sporty:fotbal, moderní gymnastika,

Školní družina
 6.30 – 16.00 hodin

 družinový klub: výtvarné činnosti,
divadlo, turistika, sport, plavání…

Městský obvod Plzeň 1 ve spolupráci
se společností REODEPONA s.r.o. zahajuje v rámci

separace komunálního odpadu

 

– 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.

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

31. ZŠ
Elišky Krásnohorské 10, Plzeň
http://www.zs31.pilsedu.cz
zs31@pilsedu.cz

Bolevecký kostel
Evangelická církev metodistická

Bolevecká náves 2, Plzeň
Telefon: 377 540 238

e-mail: lochotín@umc.cz

Bohoslužby ne 9.30 hod.
Biblická hodina út 19.00 hod.
Mateřské centrum st 9.30 hod.
Dětský klub pro školáky út 16.00 hod.
Biblický klub pro náctileté čt 18.30 hod.
Setkání mládeže čt 18.30 hod.
Konzultace závislostí, čajovna čt 19.00 hod.
Dramatický kroužek pá 16.30 hod.

Ve středu dne 26. 11. odpoledne uspořádaly paní učitelky
II. třídy 78. MŠ v Sokolovské ulici pro děti a jejich nejbližší
veselé předvánoční posezení „U adventního věnečku“. Celý od-
polední program probíhal za velmi sváteční, přátelské a tvůrčí
atmosféry. Nejprve si děti s rodiči vyrobily a nazdobily každé
svůj adventní věneček a dozvěděly se příběh o čtyřech svících
– pokoji, víře, lásce i naději. Napsaly dopisy Ježíškovi a ode-
slaly je „skřítkovou poštou“, která u nás v MŠ funguje. A poté,
během příjemného posezení u čaje, kávy, perníčků i domácí
bábovky jsme byli provedeni malým vánočním kouzlením pro
Štědrý den. Že nevíte, co se za tím skrývá? Tak třeba tradice,
že si máte ihned po probuzení rozlousknout oříšek, nalačno ho
sníst, aby nám daly po celý rok pokoj blechy a štěnice, a poté

se pomazat medem, aby Vás měly celý rok všichni rádi. Pod
štědrovečerní stůl si nezapomeňte položit sekeru a před večeří
na ni šlápnout bosou nohou, pak Vás nebudou bolet nohy a
nebudete mít revma. Hrstka slámy pod štědrovečerním stolem
zase zajistí hojnost a plodnost. Trik s kapří šupinou, čočkou či
hrachem každý z nás dobře zná, ale co např. tahle tradice:
„Ovinete-li kolem nohou štědrovečerního stolu řetěz, odradíte
od svého domu na celý rok zloděje.“ Jak vidíte, všichni u nás
v MŠ jsme se dobře bavili. Domů jsme odcházeli s dobrou ná-
ladou a děti nám na cestu svítily malými lucerničkami jako sva-
tojánští broučci.

Tak hezké vánoční svátky i Vám, paní učitelky, a děkujeme.
Rodiče

Prùzkum zájmu investorù
o výstavbu halových gará�í

na území Městského obvodu Plzeň 1

Vzhledem k tomu, že prakticky
ve všech lokalitách obvodu je

přetrvávající nedostatek
parkovacích ploch,

jeví se výstavba halových garáží určených
k pronajmutí jako nejperspektivnější řešení

této problematiky.

Z tohoto důvodu oslovuje MO Plzeň 1
případné investory této výstavby.

V případě zájmu kontaktujte Majetkový odbor
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň,

č. tel. 378 036 050

Ekologické praktikum 32. ZŠ v Plzni
vyhlašuje v rámci výchovy ke zdravému

životnímu stylu výtvarnou, literární
a fotografickou soutěž

ZEMĚKOULE V RUKÁCH DĚTÍ
pro tvořivé děti z MŠ a ZŠ a ze zájmových organizací

Vaše soutěžní práce (kresby, koláže, modely,
povídky, úvahy, fotografie) zašlete na adresu:

32. ZŠ, Sokolovská 54, Plzeň, ekologické prak-
tikum, do konce února 2004. Uve;te jméno,
věk, adresu školy a kategorii. (1. kategorie –

děti MŠ, 2. kategorie – 1. stupeň ZŠ, 3. katego-
rie – 2. st. ZŠ).

Výstava, vyhlášení výsledků a předání cen
proběhne v březnu 2004 za přítomnosti spon-

zorů a v rámci soutěžního dopoledne.
Zároveň vyhlašujeme sběrovou soutěž.

O NEJTĚŽŠÍ HLINÍKOVOU
ZEMĚKOULI!

Poj;me se společně pokusit o zápis do Guin-
nessovy knihy rekordů s nejtěžší zeměkoulí

složenou z hliníkových fólií, např. z víček od
jogurtů, obalů čokolád či alobalu! Soutěžit mo-
hou třídy, jednotlivci nebo celé školy a školky.

„NÁPOJOVÉ KARTONY“

CO S NIMI?CO S NIMI?CO S NIMI?
!!! JEDINĚ TŘÍDIT !!!

V prosinci začínáme!

dětí do 1. tříd na školní rok 2004/2005
se koná 15. 1. a 16. 1. 2004

od 14.00 do 18.00 hodin.
Zapisují se děti, které do 31. 8. 2004 dovrší šestý

rok věku. K zápisu se znovu dostaví i rodiče s dětmi,
kterým byl pro školní rok 2003/2004 povolen

odklad školní docházky.
S sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz.

Prohlídka 31. ZŠ s podáním informací
7. ledna 2004 v 16.00 hodin

21. 1. 2004 (středa)
Nábor děvčat do sportovních tříd se

zaměřením na házenou
od 17.00 hodin v tělocvičně 31. ZŠ.

12. 2. 2004 (chlapci)
Nábor chlapců do sportovních tříd se zaměřením na

JUDO od 16.00 hodin v tělocvičně 31. ZŠ.
Sportovní oděv a obuv s sebou.

ZápisZápisZápis

Skřítkovo pozvání na adventní vázání

CO JSOU NÁPOJOVÉ KARTONY?
Nápojové kartony jsou obaly od mléka,

džusu, vína…atd.

KAM A JAK TŘÍDIT?
Do modrých nádob na papír, které jsou

označené jasně oranžovou samolepkou vhazujte
vyprázdněné, čisté a stlačené obaly od nápojů

(od mléka, džusu, vína …)

Pomozte i Vy zlepšit životní prostředí v našem
městě a okolí a nedovolte, aby odpad

ohrožoval zdraví nás všech.

Bližší informace:

ÚMO PLZEŇ 1 REODEPONA s.r.o.
tel: 378 036 040 tel: 377 237 364-6

800 118 800

TŘÍDĚNÍ
NÁPOJOVÝCH

KARTONŮ

Tiráž: vydává Městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň23, tel. : 378 036 026, fax: 378 036 002. Sazba: Nakladatelství Kletr Plzeň. Tisk: Novinové centrum Plzeň.
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