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Vážení spoluobčané,
je po období prázdnin i dovolených a nastávají nám všed-

ní pracovní dny. Věřím, že horké léto, kterým jako by příro-
da kompenzovala loňské povodně, pro Vás bylo dobrou pří-
ležitostí k odpočinku a příjemně strávené dovolené. Školákům
přeji do rozběhu nového školního roku spokojené a usměvavé
učitele, učitelům pak spokojené a usměvavé žáky.

V poslední červnové Plzeňské jedničce jsem zmínil záměr
obvodu vybudovat na Roudné nové hřiště pro děti do deseti
let. Dnes mohu, by* opakovaně, poděkovat TJ Prazdroj Pl-
zeň za pronájem pozemku za symbolickou 1 korunu a zvláště
pak obcím Chotíkov a Město Touškov. Každá z nich přispěla
částkou 269 tisíc korun. Příspěvek určený jako pomoc po-
vodněmi postižené Roudné byl využit na uvedené dětské hřiště
a já jsem přesvědčen, že je to dobře. Náš obvod se podílel
na výstavbě částí výnosu z výherních hracích přístrojů a na
opravu chodníku se zpevněním svahu přispělo také město Pl-
zeň. Nové hřiště v hodnotě 889 tisíc korun tak mohlo být
v poměrně krátké době dokončeno a od středy 3. září slouží
dětem. Je mým přáním, aby hřiště dobře a dlouho sloužilo
svému účelu. Ale projevy vandalismu na sotva nainstalova-
ném zařízení i špatné zkušenosti z jiných míst obvodu radí
nebýt takovým optimistou.

Pro obyvatele Roudné mám ještě jednu zprávu. Tato naše
městská část byla od srpna zařazena na seznam pravidelně
uklízených lokalit a byl sestaven harmonogram rozsahu a čet-
nosti prováděných úklidů. S tímto Vás podrobněji seznámí
odbor životního prostředí na jiném místě Plzeňské jedničky.

K úklidům a čistotě obvodu bych se chtěl vyjádřit ve vše-
obecné rovině. Přes snahu obvodu o finanční posilování této
kapitoly, mnohdy za cenu krácení jiných nutných výdajů, se
situace paradoxně zhoršuje. Zvláště náklady na likvidace čer-
ných skládek jsou stále vyšší a smutné je, že skládky vznikají
často na místech, kam jsou péčí obvodu rozmís*ovány velko-
kapacitní kontejnery na nebezpečný odpad. Vedle sběrného
dvora tak provozujeme pro některé z nás pohodlnou a bez-
platnou službu, která je ale v konečném efektu zaplacena
ostatními, v podobě zavádění poplatků za odložení odpadu
ve sběrném dvoře či snižováním počtu kontejnerů. V měsíci
dubnu a květnu bylo na území našeho obvodu uklizeno cel-
kem deset lokalit s opakovaným výskytem černých skládek,
což obnášelo odvoz 168 tun odpadu a úhradu nákladů ve
výši 252 tisíc korun. Po necelém půl roce nezbývá, než celou
akci zopakovat, což plánujeme na říjen letošního roku.

Konstatuji to v době, kdy začínáme se sestavováním roz-
počtu obvodu na příští rok. Očekávám nárůst výdajů, napří-
klad přesuny sazeb daně z přidané hodnoty (obce nejsou plát-
ci DPH) značně zdraží nákup služeb i investice a připravit
vyrovnaný rozpočet znamená v zásadě hodně šetřit, přitom
však udržet úroveň služeb a činností zajiš*ovaných obvodem.

Nyní k podzimu také dokončujeme naplánované investiční
akce a já mohu s potěšením říci, že kolaudací Nárožní ulice
na Bílé Hoře, která byla objemem 3,5 miliónu korun největ-
ší z nich, uděláme úspěšnou tečku za výstavbou parkoviš*,
komunikací a chodníků v letošním roce.

Závěrem děkuji obyvatelům našeho obvodu za trpělivost
a pochopení při dlouhodobě ztížené dopravní dostupnosti
centra města. Celková rekonstrukce Sadů Pětatřicátníků spěje
k závěru a přes problémy, které občas přinesla, se žádný velký
dopravní kolaps nekonal.

Jiří Winkelhöfer
starosta MO Plzeň 1

Všechny investiční akce, jejichž realizace byla plánována na
letošní rok, jsou bu� dokončeny nebo v závěrečné fázi výstav-
by. Již dnes je jasné, že celkem na nových parkovištích ve Stráž-
nické, Žlutické a Manětínské přibude našim motoristům více než
sto nových parkovacích stání. Avšak kromě parkovacích stání,
jejichž výstavba má prioritní postavení v investiční výstavbě
obvodu, byla naše pozornost zaměřena i na přípravu a realizaci
oprav a rekonstrukcí ulic na Bílé Hoře. Již před třemi lety pro-
běhla rekonstrukce první části ulice Nad Řekou. Výstavba dru-
hé části však nebyla realizována z finančních důvodů. V letoš-
ním roce byla nemalá část finančních prostředků proinvestová-
na právě na Bílé Hoře. První velkou investiční akcí obvodu v této
lokalitě byly stavební úpravy v ulici Nárožní. Jedná se o kom-

Investiční akce v oblasti
komunikací před dokončením

První dětské hřiště na Roudné bylo vybudováno v režii Měst-
ského obvodu Plzeň 1. Přestože nebyl v oblasti Roudné k dispo-
zici žádný městský pozemek, podařilo se získat výpůjčkou od
TJ Prazdroj Plzeň pozemek v ulici Pod Všemi svatými.

Hřiště je oplocené, děti tu najdou pískoviště, pružinová hou-
padla, houpačky, prolézačky, tělocvičný mnohoúhelník, věžič-
ku s krásnou skluzavkou s kvalitní skluznicí, a také zpevněnou
plochu, která je vybavená brankami a streetbalovým košem.

Hřiště je v provozu celý rok, jeho přední část je oddělená a budou
ji využívat děti z mateřské školy při 17. ZŠ na Roudné.

Celkové náklady na výstavbu hřiště včetně oplocení předsta-
vují cca 930 000 Kč. Na tomto místě bych chtěla poděkovat obci
Chotíkov a Městu Touškov, které se po ničivých povodních
v loňském roce vzdaly svého podílu na zisku ze skládky Chotí-
kov, kterou obě obce vlastní společně s městem Plzní, a věnova-
ly finanční dar v celkové výši 538 000 Kč ve prospěch občanů
Roudné. Tyto finanční prostředky získal MO Plzeň 1 a použil je
na výstavbu hřiště Pod Všemi svatými.

Ing. Helena Maciarzová, místostarostka MO Plzeň 1

Nové dětské hřiště na Roudné

Obýváky u kontejnerů přijdou obvod draho
Řádově desetitisíce korun měsíčně stojí radnici nejlidnatější-

ho plzeňského obvodu – jedničky – likvidace černých skládek
na zdejších sídlištích. Před kontejnery přímo mezi paneláky se
pravidelně objevují vyhozené kusy nábytku včetně křesel, seda-
cích souprav a postelí, téměř obývákové prostředí doplňují ko-
berce a další části interiérů. V loňském roce stála obvod likvi-
dace těchto sídlištních skládek  kolem 50 tisíc korun měsíčně.
I v letošním roce se budou náklady za tyto úklidy pohybovat

v desítkách tisíc. Obýváky u kontejnerů přijdou plzeňský MO 1
opravdu draho. Je třeba, abychom si všichni uvědomili, že za
nemalé finanční prostředky, které obvod každoročně  vynakládá
na zajištění úklidu černých skládek u popelnic, by bylo možné
vybudovat a udržovat nová dětská  hřiště s mnoha houpačkami
a prolézačkami pro děti, vysázet zeleň a realizovat další inves-
tiční záměry. Nejhorší situace je v současné době na plzeňském
sídlišti Vinice, nábytek u popelnic se ale objevuje i v sídlištích

Lochotín, Bolevec a Košutka. Těchto
typů skládek přibývá, dříve se objevo-
valy převážně před Vánocemi a v ob-
dobí jarních úklidů, v současné době
jsou černé skládky u kontejnerových
stání na denním pořádku. Je zřejmé,
že lidé využívají sídlištní anonymity.
V jiných částech obvodu tyto potíže
nebývají. Za založení černé skládky
může být uložena až dvouset tisícová
pokuta. A malá rada na závěr: rozhod-
ně se vyplatí odvézt objemný odpad
do sběrného dvora odpadů v Úněšov-
ské ul., který má otevřeno šest dní
v týdnu (provozní dobu najdete na ji-
ném místě v tomto vydání Jedničky),
než platit za založení černé skládky
vysoké pokuty.

Bc. Romana Šatrová, odbor ŽP

Vzhledem k tomu, že se na území  našeho obvodu nachází
velké množství pískovišH a finanční prostředky jsou omeze-
né, Úřad městského obvodu Plzeň 1 nabídne do užívání jed-
notlivá pískoviště umístěná na veřejném prostranství v ob-
vodu správcům domů a společenstvím vlastníků, které jsou
v bezprostřední blízkosti daného pískoviště a nejlépe znají
situaci ve svém okolí. Výměnu písku s kombinací dezinfekč-
ního zásahu bude i nadále zajišHovat ÚMO Plzeň 1. Písko-
viště, o která nebude ze strany výše uvedených subjektů
zájem, budou zrušena. Jednání o jednotlivých pískovištích
se správci domů či společenstvími vlastníků se bude konat
pravděpodobně ještě v letošním roce.

Odbor životního prostředí

Chcete pískoviště?
Pokračování na str. 3

Opravené nároží naproti Severce.



Na našem Severním Předměstí v roz-
hodujícím rozsahu probíhalo ozeleňo-
vání okolí našich bydliš! před dvaceti
lety tak, že tehdejší MěNV dovážel vý-
sadbový materiál a občané pak vysa-
zovali stromy a keře v okolí svého byd-
liště. Chyby, kterých se někdy brigád-
níci dopouštěli, časem obyvatelé
sídliště pochopili, když jim pod jejich
okny z malé sazenice vyrostl strom
stínící až do třetího poschodí.

Je lidskou vlastností, že si k produk-
tům vlastní práce vytvoří snad každý
člověk vlastní vztah a výsledkem je, že
některé plochy mají místní obyvatelé
snahu sami udržovat včetně údržby
keřů a stromů. Od začátku devadesá-
tých let jsou ale plochy zeleně rozdě-
leny mezi jednotlivé odborné firmy
a kvalita údržby zeleně se postupně vý-
razně zlepšila. Tyto odborné firmy na
svoji činnost mají potřebnou kvalifika-
ci, kterou si i nadále prohlubují. Zeleň

v sídlištích a dalších částech města se
blíží údržbě parků. Odborné řezy na
stromech a na keřích se provádějí podle
určitých zásad, které se trochu liší od
zásad řezu prováděného na stromech
a keřích užitkových, jak je mnozí z nás
pěstují na svých zahrádkách. Pěstová-
ní parkových stromů a keřů nesleduje
jako hlavní cíl plodnost, ale zdravý
růst, pokud možno dlouhou životnost
a určité estetické nároky na vývoj ze-
leně v jednotlivých skupinách zeleně,
nebo na větších celcích.

Z pohledu těchto skutečností není do
budoucna možné, aby neodborné zásahy
prováděli sami občané, i když tuto zeleň
ve skutečnosti původně vysazovali.

Na údržbu zeleně zdaleka nejsou
dostatečné finanční prostředky, jaké
by dokonalá údržba vyžadovala. Přes-
to jsou pravidelně přidělovány pro-
středky na údržbu zeleně, jejímž ob-
razem je současný stav, který je vý-

razně lepší, než třeba před dvaceti lety.
Řezy keřů se pravidelně ročně prová-
dějí především na místech, která vy-
tvářejí nebezpečné situace pro dopra-
vu – jsou to zpravidla nepřehledná mís-
ta, dále se provádějí řezy částí keřů,
které zasahují do komunikací a chod-
níků. Dále jsou to keře, které jsou pře-
rostlé a stíní přízemním bytům.

Podle požadavků občanů je tedy
možné provádět určité další zásahy do
zeleně, ale zásadně odbornými firma-
mi. Proto je možné své podněty před-
kládat (např. telefonicky) u pracovní-
ka ÚMO Plzeň 1 – Ing. Boudy (tel.
378 036 042), a to vždy do poloviny
prosince daného roku, aby bylo mož-
né návrhy přehodnotit a mnohdy na
místě posoudit a zařadit do činnosti
příslušných zahradnických firem k dal-
ší realizaci v lednu až březnu násle-
dujícího roku.

Ing. Bouda, odd. komunálních služeb

Údržba keřů v období vegetačního klidu

Odbor životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 1 oznamuje, že
v červenci letošního roku provedl Zdravotní ústav v Plzni rozbor vzorků vody
odebraných z pramenů v městském obvodu Plzeň 1. Voda byla odebrána ze
2 pramenů na Roudné – pod fakultní nemocnicí. Bylo zjištěno, že voda z pra-
menu (při čelním pohledu) vpravo vyhovuje normě pro pitnou vodu pro do-
spělou populaci. Její tepelná úprava není nutná. V žádném případě však není,
ani po převaření, vhodná pro přípravu umělé kojenecké stravy.

Vodu z levého pramenu je nutné, s ohledem na obsah koliformních bakterií,
převařovat po dobu cca 20 minut. Pak je možná její konzumace dospělými
občany. V žádném případě není vhodná pro kojence.

Milena Singerová, odbor ŽP

Informace o kvalitě vody

– o úklidech v lokalitě Roudná.
Od srpna tohoto roku probíhají pra-
videlně úklidy pěších komunikací
v oblasti Roudné. Úklid ulic je v této
oblasti rozdělen do dvou etap. V prv-
ní etapě je prováděn úklid ulice Otý-
lie Beníškové a části ulice Malické
(část od Otýlie Beníškové ke křižo-
vatce s ulicí Pod Všemi svatými) tři-
krát týdně, ve druhé etapě je úklid
ulic Pittnerova, V Lužánkách, Pod
Všemi svatými, Lipová, Křížková,
Pramenní, Dvorní, U Sv. Rocha,
Úzká, Na Roudné, Bělohorská, Plán-
ská, Luční, Zelinářská a část Malic-
ké ulice (od křižovatky Pod Všemi
svatými až po ulici Bělohorská) pro-
váděn jednou týdně.

– o systému EKO-KOM. Jedná se
o systém, do kterého přispívají svý-
mi finančními prostředky osoby, kte-
ré uvádějí obaly na trh nebo do obě-
hu, tzn. vyrábějí, dovážejí nebo pro-

Odbor životního prostředí informuje
dávají, a z něhož se pak obcím při-
spívá na sběr, třídění a recyklaci.
Také městský obvod Plzeň 1 je již od
června loňského roku zapojen do sys-
tému EKO-KOMu. V praxi to zna-
mená, že čím více separovaného od-
padu (plasty, papír a sklo) se v ob-
vodu sebere, tím vyšší finanční
příspěvek obvod na tuto činnost ob-
drží. Jen za první pololetí tohoto roku
byla našemu obvodu přiznána odmě-
na ve výši 1 206 tis. Kč. Získané pro-
středky z EKO-KOMu představují
velmi významnou finanční podporu,
která se využívá na rozvoj separace
v obvodu.

– o zavedení sběru bioodpadu.
V rámci rozvoje třídění komunální-
ho odpadu byl zaveden sběr a svoz
bioodpadu v lokalitě Zavadilky, sta-
rého Lochotína, staré Košutky, který
již probíhá na vybraných stávajících
stanovištích určených pro separovaný

VÝZVA
Prosíme účastníky a pamětníky Českého národního povstání v západních Čechách,

aby v zájmu upřesnění a rozšíření souhrnné dokumentace o událostech v květnových
dnech roku 1945 zaslali písemnou formou svoje poznatky z revolučního boje proti
německým fašistickým okupantům. UveMte prosím jména a adresy dosud žijících účast-
níků povstání, jména padlých a raněných. Nezapomeňte uvést zpáteční adresu.

Kontaktní adresa: Jar. Maršák, člen výboru Sdružení Českého nár. povstání, Komen-
ského 33, 323 00 PLZEŇ 1, tel.: 377 526 061.

odpad (papír, sklo, plasty), tj. k mod-
ré, žluté a zelené nádobě přibyla hně-
dá, která slouží právě pro ukládání
bioodpadu. Do této nádoby lze odklá-
dat: zbytky ovoce a zeleniny, drobné
větve, křoviny, trávu, listí a zbytky jí-
del bez obalů. V žádném případě
nepatří do hnědé nádoby velké větve,
obaly od potravin, tekuté a silně mast-
né potraviny, které znehodnotí obsah
nádoby a již by se nejednalo o kom-
postovatelný odpad.

– o likvidaci psích exkrementů.
V současné době probíhá na území
městského obvodu Plzeň 1 likvidace
psích exkrementů na travnatých plo-
chách, v těsné blízkosti chodníků, pa-
nelových domů a dětských hřiš!.
Úklid veřejných prostranství se pro-
vádí speciální technikou – vysavačem,
tzv. čtyřkolkou, která psí exkrementy
vysává do speciální nádoby.

Bc. Romana Šatrová, vedoucí OŽP

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.

Sběrný dvůr odpadů
v Úněšovské ul. bude mít upravenou provozní dobu:
� v úterý 28. 10. 2001 (státní svátek) od 13.00 do 17.00 hod.
� v pondělí 17. 11. 2001 (státní svátek) od 13.00 do 17.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ (březen – říjen) 10.00 – 18.00 hod.
PO – PÁ (listopad – únor) 9.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 – odbor životního prostředí
pořádá

SBĚROVÉ DNY NEBEZPEČNÉHO ODPADU
BÍLÁ HORA

Místo konání SDNO Termín konání SDNO Hodiny odběru odpadu
Bílá Hora, ul. 28. října 4. listopadu 2003 14.00 – 19.00 hodin
(u bývalé prodejny potravin)

ROUDNÁ

Místo konání SDNO Termín konání SDNO Hodiny odběru odpadu
Roudná, ul. Pod Všemi svatými 14. října 2003 14.00 – 19.00 hodin
(naproti TJ Prazdroj)

Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 378 036 040-3, odbor ŽP

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů
– říjen 2003

Velkokapacitní kontejnery jsou přistavovány do 18.00 hodin dne,
který je uveden v rozpisu.
Datum umístění Stanoviště kontejneru Datum umístění
Stanoviště kontejneru Datum umístění Stanoviště kontejneru
2. 10. K. Bureše 6. 10. nám. Odboje 9. 10. K Sokolovně

Zručská cesta Pálenická Štiková
13. 10. Bolevecká náves 16. 10. Malý Bolevec 20. 10. Tachovská

U Seneckého rybníka Fr. Liszta Mozartova
23. 10. u kilometrovky 27. 10. Ž. Podlipské 30. 10. Střední

Pod Všemi svatými K Stráži u výstaviště

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 1
(telefon 378036042, p. Pavel Vacík).

Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 1. 7. 2003 projednala násle-
dující záležitosti:
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1

k 31. 5. 2003;
– Zprávu o činnosti kontrolního od-

dělení za I. pololetí 2003;
– Bytové, nebytové a majetkové zá-

ležitosti;
– Schválila návrh na zadání projekto-

vé dokumentace na realizaci parko-
vacích stání v Hodonínské a Kaz-
nějovské ulici, chodníků v Centrál-
ním parku (u plaveckého bazénu),
Manětínské, Strážnické a Vaníčko-
vě ulici, včetně projektové přípra-
vy ulice Vančurovy na Bílé Hoře;

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 29. 7. 2003 projednala násle-
dující záležitosti:
– Bytové, nebytové a majetkové zá-

ležitosti;
– Souhlasila s podnájmem nebytových

prostor – tělocvičny – v areálu Střed-
ní odborné školy ochrany osob a ma-
jetku, Plzeň, Krašovská 30, pro:
a) Badmintonový klub Vlaštovka
Plzeň (mládež),
b) Dámský handballový club Plzeň
(mládež),
c) BC Lokomotivu Plzeň (mládež),
d) K Slavia VŠ (mládež);

– Schválila prodloužení pronájmu

nebytových prostor – pavilonu v ob-
jektu 91. MŠ v Plzni – schválila
dodatek nájemní smlouvy pro Spe-
ciální mateřskou školu pro děti s va-
dami řeči, se sídlem Ke Špitálské-
mu lesu 3, Plzeň, za účelem provo-
zu speciální MŠ;

– Schválila návrh na zadání projekto-
vé dokumentace a následnou reali-
zaci parkovacích stání v aleji Svo-
body, přístřešků na zastávkách
MHD na Karlovarské (U Lochoty
x naproti z města), Studentská (pod
Edekou) a v Malém Bolevci (směr
ul. K Prokopávce);

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 26. 8. 2003 projednala násle-
dující záležitosti:
– Návrh organizačního zabezpečení

přípravy 7. zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1;

– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za
1. pololetí 2003 + aktuální stav;

– zprávu o provádění komunálních
služeb a údržby zeleně za 1. polo-
letí 2003 + aktuální stav;

– Vyhodnocení vlastní investiční vý-
stavby za 1. pololetí 2003 + aktuál-
ní stav;

– Schválila přidělení finančního pří-
spěvku ve výši 5 000,- Kč  Dětské-
mu nadačnímu fondu Plzeň, se síd-
lem ul. Kardinála Berana 16, Plzeň,

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů
– listopad a prosinec 2003

Velkokapacitní kontejnery jsou přistavovány do 18.00 hodin dne,
který je uveden v rozpisu.
Datum umístění Stanoviště kontejneru Datum umístění
Stanoviště kontejneru Datum umístění Stanoviště kontejneru
3. 11. K. Bureše 6. 11. nám. Odboje 10. 11. K Sokolovně

Zručská cesta Pálenická Štiková (horní část)
13. 11. Bolevecká náves 18. 11. Malý Bolevec 20. 11. Tachovská

U Seneckého rybníka Fr. Liszta Mozartova
24. 11. u kilometrovky 27. 11. Ž. Podlipské 1. 12. Střední

Luční K Stráži u výstaviště
4. 12. K. Bureše 8. 12. nám. Odboje 11. 12. K Sokolovně

Zručská cesta Pálenická Štiková (horní část)
15. 12. Bolevecká náves 18. 12. Malý Bolevec 22. 12. Tachovská

U Seneckého rybníka Fr. Liszta Mozartova
29. 12. u kilometrovky

Luční

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 1
(telefon 378036042, p. Pavel Vacík).

na zajištění léčebného klimatické-
ho pobytu v Nízkých Tatrách pro
neslyšící děti a mládež;

– Souhlasila s přijetím a použitím
účelově vázaných peněžních darů
od obce Chotíkov a města Město
Touškov ve výši 268 766,70 Kč od
každé z těchto obcí na financování
úpravy a dokončení dětského hřiš-
tě na Roudné;

– Vzala na vědomí „Povodňový plán
MO Plzeň 1“;

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 1. 7. 2003 projednala násle-
dující záležitosti:
– Bytové, nebytové a majetkové zá-

ležitosti;
– Zprávu o přípravě na zimní údržbu

a „Plán zimní údržby MO Plzeň 1
pro období 2003/2004“, jmenovala
Štáb zimní údržby ÚMO Plzeň 1;

– Souhlasila s poskytnutím půjčky
z fondu rozvoje bydlení dle vyhláš-
ky MP č. 2/2001;

– Schválila metodický pokyn staros-
ty MO Plzeň 1 č. 5/2003 pro pri-
vátní domovní správce;

– Schválila podnájem tělocvičny ve
školním areálu v Plzni, Krašovská
30, pro:
a) 1. FC Plzeň – fotbal (mládež),
b) Respirační třídy ZŠ při FN Pl-
zeň (mládež),

c) Střední zdravotnickou školu
(mládež);

– Doporučila Zastupitelstvu MO Pl-
zeň 1 schválit realizaci dětského
hřiště v prostoru mezi hřištěm TJ
Prazdroj Plzeň a ulicí Pod Všemi
svatými v Plzni na Roudné;

   Schválila:
– rozpočtová opatření MO Plzeň 1

č. 13 – 19,
– rozpočtová opatření privátních do-

movních správců č. 2 – 4;
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 23. 9. 2003 projednalo:
– Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Pl-

zeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1

k 30. 6. 2003;
– Rozpočtová opatření MO Plzeň 1

č. 13 – 19 a rozpočtová opatření pri-
vátních domovních správců č. 2 – 4;

– Plnění plánu stavebních akcí a vlast-

ní investiční výstavby za 1. polole-
tí 2003;

– Zprávu o provádění komunálních
služeb a údržbě zeleně na MO Pl-
zeň 1 za I. pololetí r. 2003 + aktu-
ální stav;

– Přijetí a použití účelově vázaných
peněžních darů od obce Chotíkov
a města Město Touškov na likvi-
daci škod po srpnových povodních
r. 2002;

– Žádosti o poskytnutí půjček z fondu
rozvoje bydlení dle vyhlášky MP č.
2/2001;

– Informativní zprávu o investiční vý-
stavbě města Plzně na území MO
Plzeň 1;

– Realizaci dětského hřiště v ulici
Pod Všemi svatými;

– Zprávy o činnosti výborů Zastupi-
telstva MO Plzeň 1;

– Informativní zprávu Kontrolního
výboru ZMO Plzeň 1.



Dokončení ze str. 1

Letošní léto je nenávratně za námi
a blíží se období, kdy budou majitelé
rekreačních chat a chalup řešit zazimo-
vání svých objektů. Návštěvnost rekre-
ačních objektů má v průběhu roku svá
neměnná pravidla. V zimních měsících
je lidé obývají jen velmi zřídka, výjim-
ku snad tvoří pouze chaty a chalupy
vhodné pro celoroční užívání. Stále ale
bezpochyby převažují stavby, které ne-
skýtají pohodlný a komfortní pobyt
v chladnějších měsících. Větší intenzita
návštěv přichází zase až na jaře, kul-
minuje v létě, aby na podzim opět za-
čala slábnout. A tento cyklus se neu-
stále opakuje.

Pachatelé si rádi vybírají především
odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým
se navíc pohodlně dostanou autem. Není
přitom v silách policie uhlídat stovky re-
kreačních objektů. Starost o zabezpečení
musí mít především jejich majitelé.

Otázka vykrádání objektů určených
zejména pro letní rekreaci není v Plzni
až tak naléhavá. Důvodem může být
absence klasických rekreačních oblas-
tí, jaké jsou v blízkosti velkých pře-
hradních nádrží či v jiných atraktivních
lokalitách vhodných k odpočinku. Celá
řada majitelů navíc v průběhu několi-

ka uplynulých let své chaty, a chalupy
v blízkém okolí Plzně přestavěla na
celoročně obývané stavby a tak je i v těch-
to dříve výlučně rekreačních oblastech
živo i v zimě. Šance zlodějů se tak vý-
razně snížily. Přesto má i v Plzni tato
oblast kriminality svá tradiční specifi-
ka a podle statistických čísel mají zlo-
ději o rekreační chaty a chalupy větší
zájem v chladnějších měsících.

Od začátku letošního roku do 31. srp-
na vyšetřovali plzeňští policisté 92 ta-
kových případů. V loňském roce to
bylo ke stejnému datu o dva případy
méně. Zatímco v prvním čtvrtletí letoš-
ního roku zloději vykradli 42 rekreač-
ních chat a chalup, ve druhém čtvrtletí
bylo těchto případů o 14 méně. Tento
trend potvrzuje i vývoj v roce 2002. Za
první a čtvr-
té čtvrtletí
se ve statis-
tice objevily
shodně čtyři
desítky pří-
padů, druhé
čtvrtletí při-
neslo 33 pří-
padů a třetí
čtvrtletí ješ-

pletní rekonstrukci v úseku mezi uli-
cemi 28. října a Zručskou cestou. Celá
ulice je provedena ze zámkové dlaž-
by formou obytné zóny se „zálivy“ na
parkovací stání k jednotlivým do-
mům. Ulice je osazena novým osvět-
lením a v říjnu budou po celé její
délce vysázeny nové stromy. Takto
zrekonstruovaná ulice zcela změnila
svou tvář a po dokončení v polovině
srpna proběhla již v září kolaudace
a oficiální předání do užívání. Celá
akce vyšla bezmála na 3,5 mil. Kč.

V rámci zlepšení podmínek pro
cestování MHD byly též v polovině
září předány do užívání tři přístřeš-
ky na autobusových zastávkách. Jako
investiční akce SVSMP vznikly na
tramvajové lince č. 1 v úseku alej
Svobody – Karlovarská nové tram-
vajové zastávky o celkové délce 35 m.

Tyto zastávky osazené novými čekár-
nami splňují veškeré požadavky na
zvýšení bezpečnosti cestujících při
nastupování a vystupování. Zároveň
byly upraveny i chodníky navazující
na nástupiště a nové přechody byly
vybaveny varovným signalizačním
pásmem. Staré nevhodně umístěné za-
stávky byly zrušeny a protilehlá au-
tobusová zastávka byla posunuta smě-
rem ke Karlovarské. Těmito úprava-
mi se v tomto úseku značně zlepšily
nástupní a výstupní podmínky cestu-
jících, zejména s ohledem na bezpeč-
nost a bližší dostupnost k přilehlým
objektům, zejména lékařské fakultě.

V neposlední řadě jsou před dokon-
čením chodníkové spojky v ulicích
Bzenecká, Hodonínská, Sokolovská
x Gerská a Rabštejnská x Manětínská.
Zejména vyšlapané a zdevastované
nároží naproti Severce hyzdilo již del-

Investiční akce v oblasti komunikací před dokončením

Zabezpečení chat a chalup je před zimou aktuální
tě o dalších jedenáct případů méně. Sta-
tistika kriminality tak potvrzuje, že je
nejvyšší čas přemýšlet, jak nejlépe a nej-
spolehlivěji zazimovat a zabezpečit svo-
ji chatu či chalupu.

Ideálním řešením, jak předejít zbyteč-
ným ztrátám na majetku, je nenechávat
přes zimu v rekreačním objektu žádné
cennější věci, které by mohly být pro zlo-
děje zajímavé (televizory, mikrovlnné
trouby, rádia, travní sekačky, další za-
hradní techniku atd.), a při poslední ná-
vštěvě tyto věci odvézt do bezpečí. Je
velice vhodné alespoň nepravidelně na-
vštívit objekt také přes zimu. I taková
banalita, jako je odklizený sníh, budí
zdání neustálé kontroly a může zloděje
odradit. K nezaplacení jsou v tomto
směru dobré sousedské vztahy. Občas-

né kontroly objektů jsou důležité také
pro práci policie. Díky nim je možné
zkrátit období mezi samotným vloupá-
ním a nahlášením případu, což zvyšuje
šanci k dopadení pachatele. Při pobytu
v zimním období je dobré věnovat po-
zornost neznámým osobám a vozidlům,
protože pro policii je velmi důležité kaž-
dé svědectví, i sebemenší informace.

Každý majitel rekreační chaty a cha-
lupy, vlastníky celoročně obývaných
objektů nevyjímaje, by měl přemýšlet,
jakým způsobem předejít případnému
vykradení a měl by investovat alespoň
do minimálního standardu zabezpeče-
ní. Přitom by měl věnovat pozornost
z e j m é n a
tzv. staveb-
ním otvo-

Nový přístřešek v ulici Na Roudné a zrekonstruovaná Nárožní ulice na Bílé Hoře.

rům, tedy dveřím, oknům včetně střeš-
ních a dveřím z balkónů či teras. Na vý-
běr je celá řada prostředků mechanické
ochrany (bezpečnostní dveře, zámky,
mříže, rolety, předokenní žaluzie, oke-
nice atd.) a vyšším standardem může být
elektronický zabezpečovací systém. Vý-
běr odpovídajícího způsobu zabezpeče-
ní je závislý na dispozici konkrétního
objektu a jeho lokalizaci a majitel by se
měl nejprve poradit s odborníkem. Zá-
kladní rady mohou občané získat také
v poradenské místnosti plzeňských po-
licistů v bývalé budově PORS na Kla-
tovské třídě 56.

npor. Bc. Petr Kovář

Dne 28. 8. 2003 provedla městská po-
licie v obvodě Lochotín mimořádný úkol
zaměřený na dodržování vyhlášky čís-
lo 7/2002. Bylo zkontrolováno celkem
devět průvodců psů, kde nebyla zjištěna
žádná závada. Ne vždy se však majitelé
psů řídí pravidly, jež jim určuje městská
vyhláška. Věříme, že všichni lidé chtějí
žít v prostředí, které je čisté a bezpečné.
Jen pro jistotu proto nabízíme výtah po-
vinností „páníčků a paniček“, který pro
ně připravila tisková mluvčí Městské po-
licie v Plzni Pavla Vaníková.

Povinnosti chovatelů zvířat vy-
plývající z vyhlášky č. 7/2002 plat-
né od 1. září 2002:

– v souvisle zastavěném území města
je zakázán volný pohyb chovaných
zvířat

– pokud je nezbytné vyvedení zvířete
na veř. prostranství mimo souvisle
zastavěné území vzhledem k jeho
biolog. potřebám, je majitel povinen
mít zvíře pod trvalým dohledem

– není- li zvíře zvyklé na povely, musí
jej průvodce vést pomocí vodítka
nebo opratí apod.

– žádné zvíře nesmí být vyváděno do
blízkosti dětských hřišP, sportovišP,
pískovišP, na okrasné záhony a na
místa opatřená upozorněním na zá-
kaz vodění zvířat

– zvíře nesmí být ponecháno na ve-
řejném prost. bez dozoru ani upou-
táno k pevným zařízením, např.

před úřady, obchody a jiné veřejnos-
ti přístupné objekty

– znečistí-li vyváděné zvíře veřejné
prostranství, je průvodce povinen
neprodleně znečištění odstranit

– pokud je zvíře svěřeno osobě mlad-
ší 15 let, je chovatel povinen ji po-
učit o znění této vyhlášky

– je-li zvíře vedeno pomocí vodítka,
je průvodce povinen dbát toho, aby
vodítko nebylo překážkou (chod-
cům, projíždějícím kočárkům, inva-
lidním vozíkům atd.)

– každý pes vedený na veř. prostran-
ství musí mít na obojku známku po-
tvrzující přihlášení psa do evidence

– průvodce psa je povinen mít u sebe
použitelné prostředky k odstranění
tuhých exkrementů psa (pytlík, ru-

Máte psa? kavice apod.) a na výzvu strážní-
ka městské policie je předložit

– průvodce psa je povinen zabránit mo-
čení psa na zdi budov, před jejich vcho-
dy, na veřejně prospěšná zařízení

– každý pes, který je neovladatelný
nebo v minulosti zaútočil na člo-
věka či jiného psa, musí být opat-
řen náhubkem

– náhubek musí mít pes, který je
vyveden na tržiště, zastávku
MHD, při veřejném shromáždě-
ní občanů, manifestacích, spor-
tovních akcích a všude tam, kde
je větší pohyb lidí

– vyhláška se nevztahuje na maji-
tele psů, kteří jsou v daném oka-
mžiku doprovodem osob nevido-
mých nebo tělesně postižených.

Zajištění volného pohybu chovného zví-
řete se oznamuje městské policii, která za-
jistí odchyt zvířete oprávněnou osobou
a jeho umístění do karantény nebo útulku.

Městská policie při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořád-
ku mimo jiné upozorňuje fyzické a práv-
nické osoby na porušování obecně zá-
vazných právních předpisů (vyhlášky)
a činí opatření k nápravě.

Za porušení nebo nedodržení vy-
hlášky č. 7 /2002 je městská policie
oprávněna udělovat blokové poku-
ty a případy, které není možné vy-
řešit na místě, se předávají k doře-
šení na místně příslušný Úřad měst-
ského obvodu. V blokovém řízení lze
uložit blokovou pokutu od 100 do
1000,- Kč.           (rr)

ší dobu tuto poměrně frekventovanou
část obvodu.

Stavby, které jsou ještě rozestavě-
né, jsou ve stadiu dokončení, takže lze
téměř s jistotou konstatovat, že veš-
keré letos plánované stavební akce
obvodu budou dokončeny.

Milan Brecík
vedoucí majetkového odboru

Jubileum
16. srpna oslavila sté narozeniny paní

Marie Schirschová z Hynaisovy ulice.
K významnému životnímu jubileu s

květinami, dárkovým balíčkem a grafic-
kým listem přišli popřát zástupci MO
Plzeň 1.

Zlatá svatba
Dne 27. září 2003 oslavili v obřadní síni

ÚMO Plzeň 1 zlatou svatbu manželé Sta-
nislav a Marta Skřivanovi z Rabštejn-
ské ulice. S blahopřáním a dárkem k 50
rokům společného života přišli manželům
přát zdraví a štěstí i zástupci MO Plzeň 1.

 Hana Bělohlavá, vedoucí soc. odboru

Po divadelních prázdninách vítáme opět příznivce kultury z řad
seniorů Městského obvodu Plzeň 1.

Od měsíce října se vstupenky na divadelní představení budou
prodávat vždy předposlední úřední den v měsíci na následující
měsíc, a to od 10.00 hodin v kanceláři č. 208, ÚMO Plzeň 1, so-
ciální odbor.

Termíny prodeje vstupenek v roce 2003:
27. října – pondělí

24. listopadu – pondělí
29. prosince – pondělí

Přejeme vám příjemné kulturní zážitky!

Mgr. Dana Krausová, sociální odbor ÚMO Plzeň 1

Sociální odbor informuje:
Prodej vstupenek do divadla pro dů-

chodce obvodu Plzeň 1

Případ Ing. Heleny Maciarzové, místostarostky MO Plzeň 1 je mementem
pro ostatní spoluobčany, aby důkladně zvažovali své volnočasové aktivity.

Nová zubní ordinace
MUDr. Miroslava Hřídelová

– veškeré stomatologické práce

– dětská stomatologie

– protetika

– bělení zubů

Sokolovská 77, Plzeň, Foniatrie
tel.: 377 523 264

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



Vážení čtenáři,
v minulém čísle Zpravodaje jsme

otevřeli novou rubriku „Poradna by-
tového správce“. Rádi bychom Vám
poděkovali za zájem, který jste pro-
jevili po jejím uveřejnění.

Z  dotazů, které jsme obdrželi,
jsme připravili ve spolupráci s ve-
doucí bytového a školského odboru
Ing. Bubeníčkovou druhý díl porad-
ny. Vzhledem k nadcházejícím pro-
dejům městských bytů jsme část
dotazů věnovali i problematice sou-
kromého vlastnictví.

Další dotazy rádi uvítáme a můžete
je i nadále posílat na adresu Plzeňský
servis, s.r.o., Komenského 99, Plzeň,
s heslem „Poradna bytového správce“
nebo použít e-mailovou adresu porad-
naspravce@plzenskyservis.cz, případ-
ně se s dotazy osobně obrátit na naše
pracovníky klientského centra na výše
uvedené adrese.

Barevný podzim přeje za Plzeňský
servis, s.r.o.

Gabriela Prokopová
ředitelka oblasti Lochotín

Plzeňský servis, s.r.o.

Co je nájem, jak se vypočte a ja-
kým způsobem je upraven?

Nájem je poplatek za užívání bytu
hrazený majiteli, popř. pronajimateli

Vypočte se jako součin podlahové
plochy bytu a ceny za 1 m2 příslušné
kategorie (dle nájemní smlouvy) +
platby za zařizovací předměty, pří-
padné poskytnutí slevy dle Výměru
MF č. 06/2002.

Podlahová plocha bytu je celková
podlahová plocha místností v bytě i
mimo byt užívaných nájemcem bytu.

Náklady za pořizovací předměty (ku-
chyňská linka, vestavěná skříň, el. bo-
iler, průtokový ohřívač, zdroj tepla
užívaný jednotlivým nájemcem bytu
k vytápění) tvoří kupní cena + účelně
vynaložené náklady na jeho dopravu
a montáž v bytě a jsou hrazeny po dobu
životnosti těchto předmětů.

Co určuje kategorii bytu?

Kategorii bytu určuje Výměr MF
č. 6/2002 (způsob vytápění + umístění
základního příslušenství)

I. kategorie má ústřední vytápění
všech obytných místností a základní
příslušenství,

II. kategorie je bez ústředního vytá-
pění všech obytných místností a se
základním příslušenstvím nebo s ústřed-
ním vytápěním všech obytných míst-
ností a částí základního příslušenství
nebo se společným základním příslu-
šenstvím,

III. kategorie je bez ústředního vytá-
pění všech obytných místností a s částí
základního příslušenství nebo s ústřed-
ním vytápěním všech obytných místností
a bez základního příslušenství,

IV. kategorie je bez ústředního vytá-
pění všech obytných místností a bez
základního příslušenství nebo se spo-
lečným základním příslušenstvím.

Základním příslušenstvím bytu je
koupelna nebo koupelnový, popř. spr-
chový kout a splachovací záchod. Zá-
kladní příslušenství náleží k bytu, i když
je v domě mimo byt, avšak užívá ho
výhradně nájemce bytu.

Za obytnou místnost se pro účely sta-
novení kategorie bytu považuje i ku-
chyň o podlahové ploše přes 12 m2.

Ústředním vytápěním je vytápění
elektrické a plynové z jednoho nebo
více zdrojů, včetně zdrojů v bytě
s výjimkou přenosných přímotopů,
nebo vytápění jiným zdrojem tepla
umístěným mimo byt nebo v bytě
v místnosti k tomu určené, včetně
sklepa v rodinném domě s jedním
bytem. Jak lze popsat Společenství
vlastníků jednotek?

Dle citace ze zákona č. 72/1994 Sb.
je Společenství vlastníků jednotek
(dále jen „společenství“) právnická
osoba, která je způsobilá vykonávat
práva a zavazovat se pouze ve vě-
cech spojených se správou, provo-
zem a opravami společných částí
domu (dále jen „správa domu“), po-
případě vykonávat činnosti v rozsa-
hu tohoto zákona a činnosti souvi-
sející s provozováním společných
částí domu, které slouží i jiným fy-
zickým nebo právnickým osobám.
Společenství je oprávněno :

– činit právní úkony
– rozhodovat o rozúčtování cen

služeb na jednotlivé vlastníky jedno-
tek, není-li toto stanoveno zvláštním
právním předpisem nebo rozhodnu-
tím cenového orgánu

– vymáhat plnění povinností ulo-
žených vlastníkům jednotek dle zá-
kona č. 72/1994 Sb.

– účtovat v soustavě jednoduché-
ho účetnictví. O typu účetní sousta-
vy je nutné hlasování, které je blíže
popsáno v zákoně č. 72/1994 Sb.

Nejvyšším orgánem společenství
je shromáždění vlastníků jednotek.
Výkonným a statutárním orgánem
společenství je výbor. Výbor musí

mít alespoň 3 členy a rozhoduje o vě-
cech spojených se správou domu,
pokud si rozhodnutí nevyhradí shro-
máždění vlastníků jednotek. Další
orgány mohou být upraveny ve sta-
novách společenství. Náklady na čin-
nost orgánů společenství se považují
za náklady společenství spojené se
správou domu.

Kdy dochází ke vzniku Společen-
ství vlastníků, kdy a kam se spole-
čenství zapisuje?

Společenství vzniká ze zákona v domě
s nejméně pěti jednotkami, z nichž
alespoň tři jsou ve vlastnictví tří růz-
ných vlastníků, a to dnem doručení
listiny s doložkou o vyznačení vkla-
du do katastru nemovitostí poslední-
mu z těchto vlastníků. Jinými slovy,
jedná-li se např. původně o dům ve
vlastnictví města Plzně, ve kterém
jsou postupně rozprodávány bytové
jednotky stávajícím nájemníkům,

Poradna bytového správce

Začátkem letošního března se opět
konala v budově ÚMO Plzeň 1 přednáš-
ka navazující na předchozí a obdobnou
činnost v oblasti péče o městskou ze-
leň. Toto poslední téma se týkalo výsad-
by stromů a keřů a současně aktuální
problematiky řezu keřů. Tím tato před-
náška doplňovala předchozí semináře
věnované péči o trávníky a další před-
nášku o problematice řezu stromů, kte-
ré byly uskutečněny ve stejných prosto-
rách v loňském roce. Tyto přednášky or-
ganizuje Sdružení zahradnických firem
ve spolupráci s Městským obvodem Pl-
zeň 1 a jsou určeny pro všechny zahrad-
nické firmy v Plzni a okolí a také pro
pracovníky úřadů a různých útvarů ří-
dících údržbu městské zeleně. Svou
kvalitou jsou na velmi dobré odborné
úrovni a pro zúčastněné jsou zdrojem
cenných poznatků. Tuto úroveň zajišFují
přednášející z úzce kvalifikovaných fi-
rem a ústavů věnujících se daným od-
borným oblastem.

Poslední přednášející – Ing. ŽHárský
z brněnské společnosti Scholaarboricul-
tura – v úvodu své přednášky zdůraznil
podstaty tzv. přesazovacího stresu, kte-
rý vzniká u každé dřeviny po provede-
ném přesazení. Ten je především vyvo-
lán velkou ztrátou kořenového systému
a narušením korelačního vztahu mezi
nadzemní a podzemní částí dřeviny,
dále změnou stanovištních podmínek,
ale také specifickým (a pro většinu dře-
vin, které vyrůstaly ve školkách) – ne-
vhodným městským prostředím. Stres je
samozřejmě podpořen velikostí a stářím
dřeviny. Mladší stromy lépe snášejí pře-

Semináře o městské zeleni
sazení a jejich stres je menší a kratší.
Velké stromy, které jsou sice schopny
odolávat vandalství, se však z přesazova-
cího stresu dostávají těžko a i několik let.

Dále na této poslední přednášce byla
zdůrazněna povýsadbová péče jako pod-
statná složka snižující nežádoucí účinky
tohoto stresu. Ta nespočívá jen v pravidel-
né zálivce, ale v řadě dalších opatření sni-
žujících rizika spojovaná s přesazením.

Před vlastní výsadbou je důležité pro-
vést zhodnocení budoucího stanoviště,
přípravu stanoviště a vhodný výběr dru-
hu stromů pro uvažované místo. Rovněž
je velmi důležitá vlastní technika výsad-
by, která se u větších stromů neobejde bez
další náročnější mechanizace. Stromy se
sázejí až na výjimky v období vegetační-
ho klidu, a to už brzy na podzim po opa-
du olistění, mimo mrazy a až do doby
před rašením pupenů. Na jaře se sázejí
hlavně druhy náchylné na omrzání. Ty bě-
hem vegetačního roku zakoření a lépe se
srovnají s novým prostředím. Nejlépe se
ale přesazuje kontejnerovaný výsadbový
materiál, který je možno vysazovat téměř
po celé vegetační období.

Přehodnocení zvoleného stanoviště
před vlastní výsadbou je podstatnou zá-
ležitostí předurčující budoucí vývoj dané
dřeviny na daném místě. Amatéři – řadoví
občané – se zde často dopouštějí velkých
chyb, protože nedomyslí budoucí velikost
stromu nebo keře a výsledkem je pak tr-
valé prostorové omezování pravidelným
řezem vedoucím až ke zkrácení životnosti
dřeviny. Stejně důležitá je volba druhu
stromu a charakteru jeho růstu. V posled-
ní době školky produkují stromy s úzkým

až vřetenovitým růstem zvláště vhod-
né do stromových alejí podél komuni-
kací tak, aby byla zachována podjezd-
ná výška pro velká silniční vozidla.

Je škoda, že vědomosti předávané na
této přednášce nebyly dostatečně známé
těm lidem, kteří zakládali zeleň kdysi na
nově postavených sídlištích. Je také sku-
tečností, se kterou se musíme smířit, že
tehdy výsadby probíhaly převážně jako
brigádnická činnost obyvatel dané oblasti
a v řadě případů se nyní musí dřívější
chyby napravovat kácením nevhodně
umístěných stromů a keřů a jejich případ-
nými vhodnějšími náhradami.

Druhá část této přednášky byla vě-
nována řezům keřů. Z praktického hle-
diska se používají dva druhy řezů:  řez
udržovací a řez zmlazovací.

Řez udržovací spočívá v odstraňová-
ní starých a suchých větví a udržování
optimální velikosti dřeviny odpovída-
jící jejímu růstovému charakteru. Tak-
to se řežou keře se střední hustotou vět-
vení. Řez zmlazovací se provádí radi-
kálním zkrácením celého keře nízko
nad zemí a provádí se především u keřů
s hustým větvením. Keře s řídkým vět-
vením se prakticky neřežou vůbec.

Řez se řídí také odolností proti omr-
zání a podle toho, kdy se vytvářejí květ-
ní pupeny. Některé keře totiž kvetou na
jednoletých letorostech až po olistění,
některé kvetou na loňském a starším
dřevě, a to před olistěním. Obecně pla-
tí, že nejvhodnější u většiny keřů je
provádět řez v období vegetačního kli-
du, ale keře kvetoucí na loňském dře-
vě se řežou zásadně po odkvětu.

Na trvalou a pravidelnou údržbu zele-
ně podle výše uvedených zásad nejsou
k dispozici dostatečné finanční prostřed-
ky. Proto se v našem obvodě zatím pro-
vádí pouze nejzákladnější údržba stromů,
keřů a travnatých povrchů. Ta spočívá
u keřů především v zmlazovacích řezech
na keřích, které brání rozhledu pro silnič-
ní provoz jako nebezpečná místa. Dále se
pravidelně provádí řez částí keřů zasahu-
jících do komunikací a chodníků.

Zbývající finanční prostředky se vě-
nují postupnému zmlazování přerost-
lých keřů, které svou velikostí stíní pří-
zemním bytům, nebo jinak nevhodně
působí na daném stanovišti. Občany po-
žadované velké zá-
sahy do zeleně po-
suzuje odborná ko-
mise úřadu, která
rozhoduje o vhod-
nosti a případné re-
alizaci.

Sdružení zahrad-
nických firem udr-
žujících městskou
zeleň převážně v ob-
vodu Plzeň 1 tvoří
následující firmy:
Zahradnictví Fišer,
Otakar Štěpánek –
firma Oštěp, Voj-
těch Fišer, Jan a Mi-
roslav Bouzek, Za-
hradnické služby –
Ing. Miroslav Ká-
cha a Ještěrka – Jit-
ka a Ing. Jaroslav
Bukovský. Toto
Sdružení ve spolu-
práci s Městským
obvodem Plzeň 1
připravuje opět na

vzniká společenství v okamžiku, kdy
jsou kterékoli dvě bytové jednotky
převedeny novým vlastníkům a noví
vlastníci převezmou doklad o nabytí
jednotky, tj. kupní smlouvu potvrze-
nou z katastru nemovitostí.

Do 60 dní od vzniku společenství
se musí konat první schůze shromáž-
dění vlastníků, kterou  svolává  zpra-
vidla  původní vlastník (tedy např.
město Plzeň). Na této první schůzi
musí shromáždění schválit stanovy
a zvolit výbor společenství, který ná-
sledně  jménem  společenství jedná.
První schůze shromáždění se musí
konat za účasti notáře, který vyhoto-
ví písemný notářský zápis.

Výbor je následně povinen do 60
dnů po svém zvolení podat návrh
na zápis společenství do tzv. rejst-
říku společenství (obdoba obchod-
ního rejstříku) vedeného u krajské-
ho soudu.

Nabízí milovníkům poznávacích zájezdů tyto krátkodobé výlety:
3.10. – KRAJEM DÁVNÉ HISTORIE – Český Brod, pomník bitvy u Lipan, Křečhoř – pomník

bitvy u Kolína, Poděbrady – lázeňské i historické centrum, Libice n. Cidlinou – někdejší Slavní-
kovské hradiště, Řepora – středověké městečko, cena 400,- Kč se vstupy

25. – 27. 10. – Vídeň netradičně (2 x ubytování s polopenzí na jižní Moravě), 3 dny ve Vídni,
1 den volné vstupy do památek, 2 dny netradičně sestavený program. V ceně 2.550,- Kč rovněž
posezení ve vinném sklepě na Moravě s cimbálovou muzikou, komplexní pojištění, doprava,
průvodce.

Pro kolektivy s dětmi (zájmové svazy, oddíly, rodiče s dětmi, školy…) nabízíme jedinečnou
Mikulášskou nadílku. Peklo v autentickém prostředí podzemní štoly, spoře osvětleném a za-
bydleném čerty a čerticemi, ve vánočně ozdobené místnosti (Nebe) pak Mikuláš na radu sv.
Petra přiděluje s anděly dárky. Termíny 26. 11., 27. 11., 2. 12., 3. 12., cena 290,- včetně vstupů
a malého dárkového balíčku, doprava, průvodce.

CA PRIMA VIA, s.r.o.
Žlutická 39, Plzeň 323 32, tel./fax: 377 535 886
E-mail: helena.matejkova@seznam.cz

závěr letošního podzimu (konec listopa-
du až začátek prosince) další přednášku
– tentokrát zaměřenou na poškozování
dřevin různými škůdci a chorobami
(hmyz, plísně, houby apod.) a na jaro
příštího roku připravujeme velmi aktu-
ální téma o městské zeleni v extrémních
podmínkách vytvářených výraznými kli-
matickými změnami, které nás v posled-
ních letech postihují a nejspíše budou tr-
vale ovlivňovat. Na tyto přednášky, kte-
ré se budou konat v prostorách městského
úřadu, vás tímto zveme. Přesné termíny
přednášek budou včas zveřejněny.

Za Sdružení zahradnických firem
ing. Bukovský



Vážení rodiče,
ti z Vás, kteří nestačili přihlásit své

děti do konce června do naší školy,
mohou vše napravit. Nabízíme Va-
šim dětem smysluplné a kvalitní
využití volného času. Pod odborným
vedením aprobovaných učitelů roz-
víjíme výtvarný, pohybový a hudeb-
ní talent dětí pod individuálním ve-
dením. Přivítáme rádi jak prvňáčky,
tak žáky vyšších tříd ZŠ. Svým roz-
místěním jsme  pro Vás vytvořili
velmi výhodnou páteř sídlištěm. Učí-
me na pracovištích U Jam 14, v Bo-
levecké ZŠ a v Sokolovské ulici 30.

Naše nabídka:
Hudební obor: hra na nástroje

smyčcové (housle, viola, violoncello,

kontrabas), klávesové (klavír, keybo-
ard), dechové (zobc. flétna, klarinet,
saxofon), žes6ové (trubka, pozoun), li-
dové (akordeon, kytara) a zpěv.

Výtvarný obor: kresba, malba, mo-
delování, grafika, dekorativní činnost
(keramická pec, hrnčířský kruh)

Taneční obor: základy klasického,
lidového, moderního tance, taneční pra-
xe (klavírní doprovod, audiotechnika).

Výuka probíhá v odpoledních hodi-
nách (u některých nástrojů možnost
zapůjčení).

V případě zájmu přij8te do ZUŠ
Sokolovská 30, Plzeň, telefonní čís-
lo: 377 526 516 – u bazénu PF.

Za vedení školy se těší s Vámi na
shledanou

Vlastimil Pelc, ředitel školy

Od začátku nového školního roku
začal ve 32. ZŠ nový projekt pro
dívky od 1. do 9. třídy. Ve spoluprá-
ci s vedením 32. ZŠ, baletní školou
DJKT pod vedením Pavlíny Ďum-
balové a tanečním oddělením AMU
Praha, z iniciativy baletní pedagož-
ky doc. Marileny Halászové, vznik-
ly ve škole třídy se zaměřením na
balet s názvem „BALERITMO“.

První krůčky baletu si mohou
vyzkoušet dívky již od 1. třídy.
Děvčata z 5., 6. a 7. třídy jsou za-
řazeny ve skupině, která plní os-
novy 1. ročníku baletní konzerva-
toře. Starší dívky se kromě klasic-
kého baletu věnují modernímu
tanci a stepu. Všechny hodiny ve-
dou skutečné odbornice, absol-

ventky AMU, pod odborným do-
hledem doc. Halászové.

Rádi mezi sebou uvítáme i nové
zájemkyně o taneční umění. Dívky
z 1. třídy se mohou přihlásit vždy
v úterý nebo čtvrtek od 13.00 do
14.00 hod. v baletním sále 32. ZŠ,
Sokolovská 54. Děvčata i chlapci
z II. stupně ZŠ se zájmem o step
a moderní tanec budou vítáni kaž-
dou středu od 17.00 hodin tamtéž.

Již dnes se těšíme na veřejná vy-
stoupení, která během roku děvča-
ta připraví, aby nám ukázala, co no-
vého se již naučila. Všem novým
baletkám držíme palce v jejich úsi-
lí o mistrovské výkony!

Ladislava Fe ová,
předsedkyně SK 32. ZŠ

ATLETICKÝ KLUB AK ŠKODA PLZEŇ
Pořadatel MČR mužů a žen 2004

MĚSTSKÝ STADION, ŠTRUNCOVY SADY 3, Plzeň 301 12,
tel.: 377 226 528, fax: 377 226 528

Hledá nové mistry světa a zve všechny šikovné
chlapce a děvčata do tréninkových skupin

Staršího žactva ročník narození 1989 – 90
Mladšího žactva ročník narození 1991 – 94

Nerozhodují momentální výkony, ale určité předpoklady
a hlavně zájem pravidelně sportovat.

Máte možnost se přihlásit denně v 16.00 hod na stadi-
onu, případně v kanceláři atletického klubu v tribuně.

Informace: denně na stadionu ve Štruncových sadech
Kancelář AK ŠKODA PLZEŇ 7.00 – 8.00, 14.30 – 15.00 u p. Rodka

Případně na tel.: 377 236 528 – cca v 7.00 – 8.00 hod.

Tak zní název nové celoroční soutěže
malých přírodovědců na 7. ZŠ v Plzni.
Vydají se na pátrání po tajuplných záha-
dách a dobrodružstvích, budou poznávat
památky města Plzně a okolí. Sídlišti, kde
většina z dětí bydlí, Vinicím, bude vě-
nována první část soutěže. Vycházky do
přírody za poznáním zvláštností bolevec-
kého okolí prožijí s lidmi, kteří jsou znal-
ci jak květeny, stromů, přírodnin, tak
ptactva, zvířat a památných míst tam, kde

16. září uplynul rok od chvíle, kdy jsme
slavnostně zahajovali školní rok 2002/
2003, který u nás kvůli srpnové povodni
začal se čtrnáctidenním zpoždění.

O to intenzivnější byla naše společ-
ná práce. Nejenže jsme zahladili roz-
sáhlé stopy ničivého živlu na školní
budově i jejím zařízení včetně šaten,
tělocvičny a školní jídelny, ale také
proběhla plánovaná rekonstrukce so-
ciálního zařízení a rozvodů vody, byla
otevřena nová učebna výpočetní tech-
niky, modernizován nábytek v dalších
třídách i kabinetech. Pro děti z MŠ
se podařilo s pomocí představitelů
MO Plzeň 1, kterým touto cestou dě-
kujeme, zajistit nové prostory pro
školní zahradu.

Z úplného názvu naší školy sice
zmizelo slovo „mateřská“, ale pod hla-
vičkou 17. ZŠ stále společně pracují

žijeme. Že je nač se těšit, o tom není po-
chyby. Jen samotný školní výlet se tří-
dou 3. B na Chlum mnohé děti povzbu-
dil k zamyšlení a pátrání naším okolím.
Z vyprávění průvodce jsme se dozvě-
děli historii rozhledny a dovedlo nás
to k návštěvě dalších dvou vrcholů, kam
může vést naše další putování. Svůj pů-
vab měla krajina u kostela sv. Jiří a zá-
koutí u boleveckých rybníků, Boleváku
a Košináře. Nejeden výlet a vycházka

skýtaly pro naše přírodovědce mnoho
krásných zážitků a ponaučení. Několike-
rá návštěva zoologické a botanické za-
hrady, prohlídka kostela Všech svatých
na Roudné, výlet po památkách města
Prahy, to vše obohatilo zkušenosti dětí v
oblasti přírodovědných znalostí.Výborně
se vypořádaly pak s úkoly v celoroční
soutěži „Poznej své město“, které pro ně
uspořádala PS Mikulka spolu se 7. ZŠ.

Potěšitelná je pomoc rodičů při akcích
jak přírodovědných, tak tanečních.
Vždy6 na 30 akcí v uplynulém školním
roce proběhlo ve spolupráci vedení
7. ZŠ a PS Mikulka. Závěr roku byl pro
členy tanečního klubu TK IMPRO při
7. ZŠ náročný, ale rovněž zajímavý. Svá
vystoupení směřovali tanečníci nedale-
ko. Rozveselili a potěšili tváře starších
občanů v DD Kotíkovské ul., kde již 12
let s oblibou vystupují. Radost je třeba
rozdávat, ale též ukázat, co školní rok
pro členy TK znamená. Snaha, trpěli-
vost, nadšení, soustředění naučit se něco
nového a sestavit program, který zaujme
diváka, není jen tak. Ale dětem se to
podařilo. Od těch nejmenších prvňáč-
ků až po jejich nejstarší kamarády z de-
vátých tříd. Školní akademie toho byla
též důkazem. Pestrost kostýmů a před-
tančení přilákala diváky k vytvoření bá-
ječné atmosféry publika i na závěreč-

ZŠ Malická 1 i MŠ Křížkova 2 a MŠ
Zručská cesta 4 na Bílé Hoře. A právě
obě pracoviště MŠ úspěšně dokončila
přípravu školního vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání „Ob-
jevuj nepoznané a hledej sám sebe“.

Pokud už je řeč o úspěších, je dob-
ré se zmínit i o tom, že 90 % žáků
9. ročníku uspělo v přijímacích zkouš-
kách již při 1. volbě. Žáci 9. ročníku
se probojovali do celostátního finále
zeměpisné soutěže Eurorebus, větši-
na třídních kolektivů pobývala týden
ve škole v přírodě v nejrůznějších
koutech Čech a zájemci se mohli zú-
častnit také ŠvP v Itálii či tematických
zájezdů do Anglie a Německa.

Také přípravy tohoto školního
roku byly pro nás poměrně napína-
vé, nebo6 v červnu začala celková
přestavba školní kuchyně a pokra-

čovala po dobu celých prázdnin. Leč
podařilo se! Veškeré práce byly do-
končeny včas, a tak jsme mohli
1. září zahájit provoz zmodernizova-
né školní kuchyně.

Jelikož se letos nemusíme zabývat
myšlenkami na velkou vodu, upřeli
jsme všechny své síly ke zkvalitnění
výchovně-vzdělávacího procesu. Běž-
ná činnost učitelů i vychovatelů bude
obohacena o řadu soutěží, školních
slavností, projektových dnů i dnů ote-
vřených dveří, besed, kulturních před-
stavení, exkurzí, výletů, školu v pří-
rodě či tematické zájezdy do zahrani-
čí. Pro nově vytvořené třídy 6. ročníku
je připraven seznamovací pobyt. Žáci
1. stupně mohou navštěvovat nepo-
vinný předmět „nápravná logopedic-
ká péče“ a zúčastní se plaveckého
a dopravního výcviku, jejich starší
spolužáci z 2. stupně pak mohou svůj
zájem či talent uplatnit v široké na-
bídce volitelných předmětů, včetně

přípravy k přijímacím zkouškám. Pro
žáky 7. třídy a ostatní zájemce je při-
praven lyžařský kurz. Děti s vývojo-
vými poruchami učení a chování pra-
cují podle individuálních vzdělávacích
programů, rozšířila se i spolupráce
s pedagogicko-psychologickou po-
radnou.

Pracovníci školy se širokou nabíd-
kou zájmových útvarů podílejí i na
kvalitním vyplnění volného času dětí.
Žáci 1. stupně si mohou vybírat z krouž-
ků počítačového, výtvarného, rukoděl-
ného, keramického, hudebního, zdra-
votnického, turistického, sportovního,
literárně-dramatického, anglického ja-
zyka a německého jazyka, žáci 2. stup-
ně pak ze zájmových útvarů ruského
jazyka a německého jazyka pro začá-
tečníky, keramického, turistického a hu-
debního. Školní družina navíc pro
všechny žáky školy zdarma zajiš6uje
kroužek sportovní a rukodělný. Také
děti v obou MŠ se mohou seznámit se

základy angličtiny, práce s počítačem
a keramikou, absolvují předplavecký
výcvik a jejich učitelky pro ně zajiš6u-
jí i rozšířenou hudební a výtvarnou
výchovu. Zejména MŠ na Bílé Hoře
disponuje výbornými podmínkami pro
pobyt v přírodě.

Dětský parlament při 17. ZŠ bude
pokračovat ve spolupráci s kolegy
z 1. ZŠ Plzeň, s Ústavem sociální
péče „Nováček“ i s útulkem pro
opuštěné psy. Veřejnosti pak škola
nabízí možnost stravování ve škol-
ní jídelně a využití prostorů pro zá-
jmovou činnost v odpoledních a ve-
černích hodinách.

Pokud Vás naše informace zaujaly
nebo máte nějaký dotaz, lze nás kon-
taktovat na tel. čísle 377 534 286, fa-
xovém čísle 377 530 614 či e-mailo-
vé adrese 17zs@iol.cz. Těšíme se na
shledanou!

Mgr. Bohdan Franc,
ředitel 17. ZŠ Plzeň

ném vystoupení před ZŠ. Společenství
Začít spolu zde pořádalo Vinické léto
a naši tanečníci se předvedli s bohatým
programem. Španělské melodie a ryt-
mus přiměly mnohé, aby se zapojili do
tance. Patří i mezi našimi tanečníky
mezi nejoblíbenější. Vždy uvítáme rádi
v našem klubu i nadšené tanečníky z ji-
ných škol, mohou tančit s námi a k tomu
ještě prožít hezké chvíle na soutěžích,
přehlídkách a vystoupeních. Již nyní se
připravujeme na říjen. Jako každoroč-

ně jsme přijali pozvání od Sdružení
boleveckých rodáků na jejich slav-
nostní večer.

Je nač vzpomínat. Co nám pěkného
přinese nový školní rok, tím se nechá-
me překvapit. Víme však, že záleží jen
na nás, jaký si jej uděláme. Nadšení,
údiv, temperament, to musí mít v sobě
ten, kdo chce tančit A potěšitelné je,
když se objeví mezi námi i talenty z řad
chlapců. Tak a6 se daří!

Věra Řežábová

Vinice žijí v létě kulturou

Ve 32. ZŠ rostou nové baletky

aneb hlásí se Základní umělecká škola
Sokolovská 30, Plzeň, tel.: 377 526 516

Výpravy za poznáním

17. základní škola rok poté

V září skončil druhý ročník festi-
valu Vinické léto. Během letních
měsíců se přímo v ulicích nejmlad-
šího plzeňského sídliště odehrálo
celkem 16 kulturních akcí. S průbě-
hem letošního ročníku jsou jeho or-
ganizátoři velmi spokojeni. Přilákal
totiž téměř patnáct set návštěvníků.
Na sídlišti se v rámci festivalu ode-
hrály filmové projekce a vystoupe-
ní divadelních, tanečních a hudeb-
ních souborů. Festival pořádá za fi-
nanční podpory Města Plzně
občanské sdružení Společenství
„Začít spolu“. Záštitu nad ním pře-
vzal starosta prvního městského ob-
vodu Jiří Winkelhöfer.

I přes omezené finanční prostřed-
ky se organizátorům Vinického léta
podařilo předložit obyvatelům síd-

liště nabídku kvalitního kulturního
vyžití. Program letošního ročníku
festivalu byl velmi různorodý. Jed-
notlivé akce festivalu byly zaměře-
ny vždy na trochu jinou skupinu
návštěvníků, a tak si v programu
mohl najít „to své“ snad každý oby-
vatel sídliště.

V programu byla vystoupení ně-
kolika interpretů představujících
vzdálené kultury. Za připomenutí
jistě stojí výkon Martina Neila
z Velké Británie či pražského sou-
boru Tiditade. Sídlištěm zněla čas-
to romská hudba. Nejvíce navštíve-
nou akcí letošního ročníku bylo jed-
noznačně vystoupení pražské
skupiny Bengas. Velkým lákadlem
byl např. i koncert rokycanských Le
Čhavendar. V programu festivalu

nechyběla ani jazzová či punk-rock-
ová odpoledne.

Část kulturních akcí letošního roč-
níku pak byla zaměřena na dětské-
ho diváka. Příkladem mohou být
červnové dětské odpoledne, vystou-
pení studentů Ateliéru dramatické
výchovy plzeňské pedagogické fa-
kulty, projekce animovaných příbě-
hů Pata a Mata – A je to!, nebo vy-
stoupení divadelního souboru Stří-
pek. Ten zde představil inscenaci
Kouzelnej Mlejn, se kterou z regio-
nálních divadelních přehlídek po-
stoupil na prestižní přehlídku Lout-
kářská Chrudim, kde získal další
uznání a postup na Jiráskův Hronov.

Dalibor Hapl,
Společenství „Začít spolu“

Hrajeme, kreslíme, tančíme



Některé školy totiž zůstaly
vzhledem k účasti učitelů ve stáv-
ce zavřené. Proto pro ně ÚMO Pl-
zeň 1 ve spolupráci s Rádiem FM
Plus připravil zábavné dopoledne.
Od ráno na hřišti v Manětínské
ulici hrála muzika a každý, kdo
přišel, se rozhodně nenudil. Děti
absolvovaly sportovní disciplíny,

„Místo do školy na hřiště“ přišly 1. září děti z Lochotína

Místostarosta Uhlík vyhodnocuje kresby z výtvarné dílny.

Vzpomínka na prázdniny – opékání buřtů. Mezi děti přišel kouzelník.

Závěrečná diskotéka se všem líbila. Kouzelník a jeho pomocník Ondra. Odborný dohled hasičů z Bílé Hory.

Od pátku 12. září do neděle 14. září
se Plzeň stala centrem světového
MTBO (zkratka anglického Mountain
Bike Orienteering, česky tedy orien-
tační jízda na horských kolech). Se-
tkalo se zde 82 nejlepších mužů a 47
žen z 19 zemí. Z největší dálky přije-
li závodníci Japonska a Austrálie.

Přechodným domovem se jim stal
téměř na celý týden kemping Osten-
de u Velkého boleveckého rybníka.
Ten byl také centrem pátečního závo-
du s volným pořadím kontrol (závod-
ník si sám stanoví, v jakém pořadí
objede všechna v mapě nakreslená
kontrolní stanoviště). Závodníci tak
projeli velkou část rozsáhlých lesních
porostů od Krkavce až po Bílou Horu.
Tra@ mužů s 24 kontrolami měřila 27
km. Ženy ujely 22 km s 18 kontrola-
mi. V mužích zazářil český reprezen-
tant Jaroslav Rygl. Vyhrál s náskokem
více než jedné minuty. Další dvě mís-
ta na stupních vítězů obsadili Finové
Jussi Mäkilä a Mika Tervala. V že-
nách byla nejrychlejší Francouzka
Laure Coupat před Švýcarkou Chris-
tine Raeber a naší Marií Hrdinovou.
Květiny nejlepším předávali starosta
Městského obvodu Plzeň 1 Jiří Win-
kelhöfer, zástupce starosty Jiří Uhlík
a předseda Českého svazu orientační-
ho běhu Petr Klimpl.

Sobotní a nedělní závody se přestě-

hovaly na Bory s centrem na ploché
dráze u Západočeské univerzity. Závod-
níci se na klasické (41/31 km) a krátké
trati (21/15 km) podrobně seznámili
s lesními prostory Valchy, Nové Hos-
pody a okolí nově budované dálnice. Na
stupně vítězů pak z českých reprezen-
tantů vystoupila ještě v neděli Markéta
Jakoubková. Nejúspěšnější výpravou
plzeňské části světového poháru se jed-
noznačně stali Finové.

Organizace závodů, ubytování, kva-
lita map i terén závodních prostorů

byly odjíždějícími závodníky velmi
dobře hodnoceny. Přibyla tak další
skupina lidí šířící po světě dobrou
pověst města Plzně.

Pořadatelé závodů z Klubu orien-
tačních sportů Slavie VŠ Plzeň děku-
jí všem, kteří přispěli k úspěšnému
průběhu závodů světového poháru.
Závod zejména podpořili: Magistrát
města Plzně, Nadace 700 let města
Plzně, Úřady městských obvodů Pl-
zeň 1 a 3.

Ing. Stanislav Rauch

Světový pohár v MTBO v Plzni

Ceny pátečního závodu předávají starosta a místostarosta obvodu. Vítěz pátečního závodu Jaroslav Rygl ukazuje v mapě vítězný postup.

Aerobic na hřišti absolvoval každý, kdo se chtěl pořádně protáhnout.

malovaly ve výtvarné dílně, cvi-
čily aerobic a také přišel kouzel-
ník. Děti soutěžily a některé i vy-
hrály. Všichni si pak, pod odbor-
ným dohledem hasičů z Bílé
Hory, opékali buřty darované fir-
mou ZŘUD, a. s. – Masokombi-
nát Písek.

Šárka Bachmannová



Další informace a ceny kurzů získáte na výše
uvedených telefonních číslech.

Oddělení TURISTIKY                                 Marcela Holomelová
4294101 Turistika od 6 let
4294102 Cykloturistika 12 – 99 let
4294103 Veselé zpívání – sboreček 6 – 10 let
4294104 Kytary začátečníci od 7 let
4294105 Kytary pokročilí
4294106 Kytarový klub pro starší a pokročilé mládež
4294107 S tamburínou a bubínkem – hud. přípravka 4 – 7 let
4294108 Kytarový kurz pro dospělé – začátečníci 1/2 roku
4294109 Hudební skupina – bluegrass
4294110 Hudební skupina Casiopea
4294111 Pěvecký sbor od 10 let
4294112 Cykloturistika 8 – 12 let

Oddělení TĚLOVÝCHOVY                     Dobromila Vejražková
4264201 Aerobik od 10 let
4264202 Basketbal (začátečníci, pokročilí) od 8 let
4264203 Malá kopaná od 10 let
4264204 Pohyb a tanec 5 – 7 let
4264205 Pozemní hokej od 7 let
4264206 Plavání od 7 let
4264207 Sportovní gymnastika – přípravka 5 – 7 let
4264208 Sportovní gymnastika od 8 let
4264209 Stolní tenis (začátečnící, pokročilí) od 7 let
4264210 Taneční kroužek (začátečníci, pokročilí) od 10 let
4264211 Jóga dospělí
4264212 Stolní tenis – klub dospělí
4264213 Wellness – cvičení pro ženy dospělí
4264214 Rekondiční a relaxační cvičení dospělí
4264215 Historický šerm od 15 let

Oddělení PŘÍRODOVĚDY                                Miroslav Faměra
4294301 Rybářský kroužek – začátečníci 7-15 let
4294302 Rybářský kroužek – pokročilí 7-18 let
4294303 Zlatá udice od 7 let
4294305 Zoologický kroužek od 7 let
4294306 Botanický kroužek od 7 let
4294307 Akva – teraristický kroužek od 7 let
4294308 Záhady neživé přírody od 7 let
4294309 Kynologie, pro zájemce, kteří mají psy
4294310 Předškoláci a příroda (půlroční cyklus) od 3 let
4294311 Družin. přírodověd. odd. (půlroč. cyklus) od 7 let
4294312 Životní prostředí a my od 7 let

Oddělení ESTETIKY                                                Jana Radová
4294401 Sluníčko – 1x týdně od 2,5 let
4294402 Sluníčko – 2x týdně od 2,5 let
4294403 Sluníčko – 3x týdně od 2,5 let
4294404 Sluníčko – 4x týdně od 2,5 let
4294405 Anglický jazyk I. (87. MŠ) od 4 let
4294406 Anglický jazyk II. (87. MŠ) od 4 let
4294407 Cvičení pro nejmenší 3 – 6 let
4294408 Flétna – začátečníci od 4 let
4294409 Flétna – pokročilí
4294410 Pastelka (výtvarná a pracovní výchova) 4 – 8 let
4294411 Klub dvojčat
4294412 Divadelní soubor MAEBH 18 – 24 let
4294413 Veselé pískání (flétna, 60. MŠ) od 4 let
4294414 Maminky na slovíčko – klub
4294415 Anglický jazyk – zač. a mírně pokročilí dospělí

Oddělení KERAMIKY                                    Ivana Škabradová
4254501 Keramika pro MŠ
4254502 Keramika – rodiče s dětmi
4254503 Keramika – začátečníci
4254504 Keramika – mírně pokročilí
4254505 Keramika – dospělí a mládež – pokročilí
4254506 Keramika – dospělí a mládež – M. Platzká
4254507 Keramika – SŠSP Doubravka
4254508 Keramické páteční odpoledne1x měsíč.

Oddělení TECHNIKY                                          Vladimír Nykles
4284601 Hry na počítači pro nejmladší 1. a 2. třída
4284602 Základy obsluhy počítače a internetu 2. – 5. třída
4284603 Práce s Windows a kancelář. programy od 3. třídy
4284604 Počítače pro mateřské školy
4284605 FANTASY klub – hry stolní, taktické… od 5. třídy
4284606 GAME klub – hry i na počítačové síti od 6. třídy
4284607 PC klub – hry, video, audio, instal. progr. pokročilejší
4284608 Programování v C, Java zač.i pokr.
4284609 Programování v Delphi zač.i pokr.
4284610 Elektronický kroužek – vlastní el. výrobky od 5. třídy
4284611 Šachisté zač. i pokr.
4284612 Kurs „Počítače a internet“ na 10 týdnů dospělí zač.
4284613 Internet pro veřejnost

Oddělení SPOLEČENSKÝCH VĚD                      Zdislav Princ
4294701 Divadelní soubor THÁLIA 5 – 14 let
4294702 Divadelní soubor SEBRANKA 15 – 25 let
4294703 Výtvarná výchova – grafika 6 – 15 let
4294704 Dovedné ruce 5 – 12 let
4294706 MÓDA klub – začátečníci (modeling) 10 – 15 let
4294707 MÓDA klub – pokročilí (modeling) 11 – 15 let
4294708 Dramatická výchova (divadel. přípravka) 5 – 12 let
4294709 Výtvarná výchova dospělí
4294710 Média klub 10 – 15 let

Pracoviště BÍLÁ HORA – Zručská cesta        Dobromila Vejražková
4294304 Přírodou krok za krokem od 5 let
4264216 Jóga dospělí
4264217 Wellness – cvičení pro ženy dospělí
4254509 Keramika pro MŠ
4294705 Textilní školička 7 – 15 let

Středisko volného času dětí a mládeže
Ledecká 23, 32300 Plzeň – Lochotín
http://svc.zde.cz email: svc.plzen@seznam.cz

tel.: 377 523 962 fax: 377 538 822

NABÍDKA KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004
Informace a přihlášky: 1. ZŠ, Západní 18, Plzeň – centrum KoŠ (Hana Plavcová)

tel.: 377 537 543, e-mail: hapla@atlas.cz

KURZY PRO DĚTI – kurzy budou pokračovat i v 2. pololetí
Název kurzu Určeno Termín Obsah / poznámky
PC pro děti 2. – 4. tř. čt 16.00 – 17.00 základní ovládání PC ve Windows, textový
začátečníky (25. 9. – 29. 1. 2004) editor MS Word, grafické programy, hry

PC pro děti 3. – 5. tř. čt 17.00 – 18.00 zdokonalení v ovládání PC ve Windows, MX
pokročilé (25. 9. – 29. 1. 2004) Word, MS Excel, internet, hry

Internet děti 6. – 9. tř. st 16.00 – 17.00 internet a možnosti jeho používání, informační
v praxi (24. 9. – 28. 1. 2004) zdroje, e-mail, tvorba vlastních www stránek

AJ – pro děti 1. – 2. tř. termíny budou základní seznámení s angličtinou – výuka formou
nejmenší upřesněny hry – děti dostanou speciální přihlášky,

není nutné chodit na zápis!

Keramika děti 1. – 2. tř. po 13.00 – 15.00 kachle, šperky, figurky, hrnečky – ze 3 druhů
(22. 9. – 26. 1. 2004) hlíny, tvorbu keramiky budeme propojovat s hrou

Keramika děti 3. – 5. tř. čt 14.00 – 16.00
(25. 9. – 29. 1. 2004) dtto

Keramika děti 6. – 9. tř. po 15.00 – 17.00
(22. 9. – 26. 1. 2004) dtto + točení na kruhu

Sólový zpěv děti od 1. třídy individuální domluva výuka sólového zpěvu pro jednotlivce pod
vedením zkušené lektorky pí E. Pavelkové

Kytara děti + dospělí zahajovací schůzka individuální výuka hry na španělskou kytaru
3. 9., 16.00, 1. ZŠ informace: M. Sádlík: 377 449 228

Dramatická děti 1. – 5. tř. čt 13.30 – 15.00 hry a cvičení, „dramatické“ scénky a improvizace,
výchova pro (1. – 4. třída) zážitkové projekty, zaměření na osobnostní
děti z 1. stupně st 13. 30 – 15.00 a sociální rozvoj každého dítěte

(2. – 5. třída) informace: M. Vybíral: 723 283 857
st 15.40 – 17.40
(1x za 14 dní)

Divadelní děti 1. – 6. tř. po 13.30 – 15.30 informace + přihlášky:
kroužky (Divadlo v KoŠi) Strašidílko – A. Červená (školní družina)

út 15.00 – 17:00 Divadlo v KoŠi – M. Fenclová (3. B)
(Strašidílko)

Kouzelnický děti od 9 let čt 17.00 – 18.00 kouzla a triky s kartami, šátkem, stuhou,
kroužek (25. 9. – 29. 1. 2004) hracími kostkami, mincemi nebo provazem

Příprava na žáci 9. tříd 90 min týdně přípravný kurz pro žáky 9. tříd
přijímací zkoušky termín dle domluvy
– MATEMATIKA, začátek v týdnu od
ČEŠTINA 3. 11. 2003

Plavání děti 1. – 4. tř. út 13.45 – 14.30 základní plavecký výcvik + zdokonalování
(23. 9. – 27. 1. 2004) 3 plaveckých stylů, výuka v malých skupinách
st 15.15 – 16.00
(24. 9. – 28. 1. 2004)

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Název kurzu Určeno Termín Obsah / poznámky
PC pro zájemcům po 16.00 – 17.30 základní ovládání počítače ve Windows, zamě-
začátečníky od 14 let (22. 9. – 8. 12. 2003) řeno na praktické využití počítače, Word

PC pro zájemcům po 17.45 – 19.15 zdokonalení v práci s programy Word, Excel
mírně pokročilé od 14 let (22. 9. – 8. 12. 2003) a dalšími produkty MS Office

Internet pro zájemcům od ledna 2004 základy práce s internetem, e-mail, návaznost
začátečníky od 14 let internetu na mobilní sítě

AJ – začátečníci zájemcům termín bude upřesněn jazykové kurzy probíhají ve skupinách s počtem
od 14 let minimálně 6 a maximálně 15 účastníků, výuka

rozvíjí 4 základní jazykové dovednosti:
porozumění, mluvení, čtení a psaní

AJ – mírně zájemcům termín bude upřesněn pokračování loňského kurzu začátečníků +
pokročilí I od 14 let noví zájemci od 11. lekce učebnice AJ pro

samouky

AJ – mírně zájemcům termín bude upřesněn pokračování loňského kurzu mírně
pokročilí I od 14 let pokročilých + noví zájemci (od 12. lekce

učebnice AJ pro samouky)

AJ – pokročilí zájemcům termín bude upřesněn pokračování loňského doučovacího kurzu + noví
od 14 let zájemci od 15. lekce učebnice AJ pro samouky

Keramika zájemcům st 18.00 – 20.00
– dospělí (24. 9. – 28. 1. 2004)

Keramika zájemcům st 10.00 – 12.00 nový kurz pro všechny, kteří mají
– dopoledne od 14 let (24. 9. – 28. 1. 2004) čas dopoledne

Kytara děti +dospělí zahajovací schůzka individuální výuka hry na španělskou kytaru
3. 9., 16.00, 1. ZŠ informace: M. Sádlík: 377 449 228

Jóga pro dospělí st 18.00 – 19.30 cvičení podle systému jóga v denním životě,
pokročilé (24. 9. – 28. 1. 2004) obsahuje klasická tělesná cvičení, koncentraci,

relaxaci, sebeanalýzu, meditaci a techniky krijí

Jóga – zdravotní dospělí st 16.30 – 18.00 dtto
cvičení proti (24. 9. – 28. 1. 2004)
bolestem zad
a kloubů

Jóga pro dospělí po 18.00 – 19.30 dtto
mírně pokročilé (22. 9. – 26. 1. 2004)

Jóga pro dospělí út 18.00 – 19.30
začátečníky (23. 9. – 25. 1. 2004)

Plavání pro zájemcům po, út, čt, pá je možné zakoupit si buQ permanentku nebo
dospělé od 18 let (od začátku září) jednotlivé vstupné, informace: 377 510 543

Aerobic zájemcům po, út, čt 19.00 – 20.00, 20.00 – 21.00
– bodyforming od 14 let

JEDNORÁZOVÉ KURZY probíhají 1 – 2 odpoledne (podle potřeby), termíny jejich konání budou dohodnuty při
dostatečném množství zájemců.
Malování na hedvábí. Výroba a barvení svíček. Ubrousková technika. Perníkové chaloupky.

Kurzy začaly v týdnu od 22. 9. 2003.
Kurzy se budou platit v hotovosti (při zápisu), a to vždy na 1 pololetí.
Katalog s podrobnými informacemi je k dispozici v centru KoŠ. PŘEHLED KROUŽKŮ

NA ROK 2003/2004

Nový kurz

DOPOLEDNÍ KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Pokračuje také večerní kurz keramiky

Kdy: středa 10 – 12 hod. a 18 – 20 hod.
Kde: 1. ZŠ Plzeň, Západní 18, zadní vchod (konečná 4 – Košutka)

cena: 900,- Kč/16 lekcí
Hana Plavcová 377 537 543

Lektorka: Pavlína Mochaňová 777 254 230



 

– 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

Jistě je už v povědomí veřejnosti, že v 90. MŠ v Bolevci
existuje již 11 let alternativní třída s křes!anskou výchovou
a je jediná v Plzni. Název „křes!anská“ v žádném případě ne-
znamená jakékoliv vhánění dětí do nějakého přesvědčení nebo
katechetická „nalejvárna“, na to má každý z nás celý život,
aby si hledal tu svoji pravou cestu. Jsme tu jen otevřeni více
sami sobě a navzájem jeden druhému, ale i něčemu, co nás
přesahuje a čemu třeba te/ ještě nerozumíme.

Výhodou naší smíšené třídy je, že ji mohou současně na-
vštěvovat sourozenci. Děti různého věku žijí v opravdovém
přirozeném společenství, vzájemně se podporují – mladší děti
jsou motivovány staršími k větším výkonům a naopak velké
děti se učí odpovědnosti a tolerantnosti vůči mladšímu. Všich-
ni navzájem se snažíme jeden druhého respektovat. Přemýš-
líme společně o hodnotách života, že nic není samozřejmé
a je třeba také přidat ruku k dílu. Laskavým přístupem se sna-
žíme vidět rozdílnost individualit a takto děti přijímat a jed-
nat s nimi. Vždy! vědomí, že jsme milováni, nás učí lásku
nejen přijímat, ale také rozdávat.

Dveře u nás jsou otevřené pro rozličné zajímavé návštěvy,
i zahraniční.

V letošním roce jsme opět prožili spoustu zajímavých věcí
a snažili se posbírat alespoň malé střípky dobra. Díky tomu,
že u nás, jako snad v jediné MŠ, funguje občanské sdružení
rodičů MYŠ (MY a Školka), můžeme i v naší třídě podnikat
akce v rámci různých projektů.

Domluvili jsme spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pe-
dagogické fakulty ZČU v Plzni, na kterou jsme dostali dota-
ci od Magistrátu m. Plzně i od ÚMO Plzeň 1, díky které nám
studenti výtvarné výchovy postupně zvelebují interiér naší
třídy a tím zpříjemňují prostředí pro děti i pro jejich rodiče.

Dále se nám podařil uskutečnit projekt „Korálky setkávání
2“ – v návaznosti na minulá setkání našich dětí s dětmi ji-
ných národností v rámci multikulturní výchovy jsme usku-
tečnili v Plzni již podruhé společnou akci ve spolupráci
s uprchlickým táborem z Červeného Újezda. Připravili jsme
pro naše dětské hosty den plný her a zábavy spojený s výle-
tem na zámek Kozel. Jelikož valná část dětí pocházela přímo
z center války a nepokojů, byl tento pro ně netradiční výlet
plný barev jistě silným zážitkem, což dokazovaly zjevně svým
nadšením. O to větší radost jsme z celé akce měli my. Roz-

tomilé byly i okamžiky komunika-
ce a navozování kontaktů mezi dět-
mi a společně prožité chvíle určitě
obě strany vzájemně obohatily.

Díky plzeňskému biskupství jsme
měli zajištěnou dopravu, což nám
pomohlo finančně, a s pomocí ro-
dičů a dětí z celé naší školky byla
uspořádána sbírka hraček, kterých
se sešlo požehnaně a z kterých
mohou mít radost i děti z uprchlic-
kého tábora, jimž se přijet do Plzně
nepoštěstilo. Jsme rádi, že můžeme
alespoň touto formou spolupraco-
vat, a těšíme se na další setkání.

Kromě toho jsme získali finanč-
ní podporu německé společnosti
Renovabis pro školu v přírodě
a díky tomu jsme mohli už podru-
hé s sebou vzít i děti z azylového
Domu sv. Zdislavy pro matku
a dítě v nouzi, které by si pobyt ne-
mohly jinak dopřát. Hlavním cílem bylo ozdravění dětí v čisté
přírodě a zároveň utváření pocitu sounáležitosti v našich dě-
tech a podělení se o krásné zážitky s ostatními.

 Navíc jsme se s dětmi během celého roku snažili rozdávat
radost starým a nemocným lidem, a! už formou Tříkrálové
sbírky, nebo návštěvami domova důchodců a Hospicu sv. La-
zara. Přivítali jsme hosty z Lotyšska i děti z jiné školky, kte-
ré se na nás přišly podívat a vzájemně se poznat.

Ke Dni matek jsme zorganizovali návštěvu babiček z DD
(který sídlí v objektu naší školky) přímo u nás ve třídě. Díky
ochotě personálu byla většina z nich přivezena na vozíčcích
do třídy, kde jim děti zahrály pohádku O Sněhurce. Vznikla
nádherná atmosféra, při níž děti rozdaly dárky za celou škol-
ku, babičky byly dojaté a všichni jsme měli radost.

Díky výborné spolupráci rodičů s naší třídou jsou mamin-
ky ochotné věnovat svůj čas i energii k vymýšlení různých
programů a zlepšovátek. K těm patří i Zahradní slavnost
s bohatým programem uspořádaná na závěr školního roku
v celém areálu 90. MŠ, kterou si samy vymyslely a zrealizo-

A co na to maminky?
„Díky, že taková skvělá třída existuje. Je to tady taková velká

rodina. Skvělý přístup. Úmyslně jsem tuto třídu volila. Dík.“
„Přístup učitelek je bez nadsázky rodinný, takže i my rodiče

se rádi zapojíme a vypomůžeme, když je třeba….“
„Jsem nadšená, že mé agresivní a hyperaktivní dítě se zklidnilo.“
„Myslím si, že křes!anská třída neznamená zákaz vstupu ne-

věřícím. Naopak! Žijeme v době, kdy vlídné slovo, pohlazení
a ochota pomáhat druhým je vzácnost. Jsem ráda, že moje hol-
čičky mohly chodit do téhle třídy, aby poznaly, že zde je láska
a tolerantní jednání samozřejmostí. Máme požehnané paní uči-
telky s velkým srdcem a malým platem.“

Střípky dobra, aneb ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Chcete inzerovat
v Plzeňské jedničce?

Nabízíme soukromým podnikatelům a firmám možnost inzerce v Plzeňské jedničce.
Občasník MO Plzeň 1 vychází zpravidla 5 x ročně

v nákladu 21 000 výtisků.
Distribuce probíhá zdarma do schránek všech občanů na území MO Plzeň 1.

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

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

Např. tento inzerát by stál 1669,- Kč.

Hledají nové kamarády
pro společná dobrodružství na letních táborech i v klubovně na

Seneckém rybníku, kde se scházíme každé úterý od 16.15 do 19.00.

Chceš-li vědět více,
bu< se zeptej v prodejně Liman sport, Slovanská 31,

tel.: 377 446 782 (záznamník)
nebo navštiv www.mujweb.cz/www/74sipka

Skauti ze 74. oddílu

Šipka

valy. Také vydobyly pro naši zahradu krásnou průlezku s klou-
začkou v rámci projektu „Kouzelná zahrada.“

Děkujeme jim za jejich pomoc a invenci. Pro naši práci je
velkým povzbuzením.

učitelky Ilona Tomanová
 a Dagmar Ettlerová
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