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Vážení spoluobčané,
je to již více než rok, kdy jsem Vás poprvé po svém zvolení do

funkce starosty oslovil v úvodníku Plzeňské jedničky. Zmínil jsem
tehdy snahu nového vedení obvodu řešit rychle problémy, které
nás všechny trápí. S roční zkušeností si tedy dovoluji malé ohléd-
nutí za tím, co se podařilo, i tím, co zatím zůstává jen přáním.

V oblasti rozpočtu a hospodaření obvodu byl minulý rok ro-
kem analýzy finančních toků, zejména výdajů a hledáním re-
zerv. Osvědčil se nově zavedený systém pečlivé kontroly dodá-
vaných služeb, efektivní nákup zboží v co nejširším poptávko-
vém řízení a vytvoření silného konkurenčního prostředí při
zadávání veřejných zakázek. V průběhu roku jsme navýšili část-
ku 6 miliónů korun na investiční výstavbu o 5 miliónů korun.
Investice směřovaly do stanovených priorit, kterými byly vý-
stavba parkovacích ploch v sídlištích a budování infrastruktu-
ry v okrajových částech obvodu. Stručně řečeno, obvod při za-
jištění všech standardních služeb obyvatelstvu a při realizaci
plánovaných investic hospodařil dobře. Myslím, že vytvořený
přebytek hospodaření ve výši zhruba 11 miliónů korun nám
letos, díky probíhající ekonomické reformě, přijde velice vhod.

S dobrým pocitem mohu hovořit o práci orgánů obvodu v ob-
lasti samosprávy, tj. místostarostů, zastupitelstva, rady, výborů
a komisí. Vím, že rychlé projednání a dobré rozhodnutí nejrůz-
nějších záležitostí je největší pomocí občanům i firmám při ře-
šení jejich aktivit nebo problémů. V cestě vždy stojí papírová
lavina, kterou je nutno zdolat a dobře zúřadovat. Rychlost vyří-
zení případů, kdy se k žádostem vyjadřují odborné komise, nebo
kdy žádost putuje mezi obvodem, městem a jeho organizacemi,
určitě nesplňuje představy žadatelů. Je zde hodně co zlepšovat.

Byty, bydlení. Poptávka po bydlení je na obvodě stále obrov-
ská. Podporu záměru odprodeje většiny nájemních bytů do osob-
ního vlastnictví a stálou snahu o rozvoj dalších obytných nebo
smíšených zón považuji za nezbytnou. Chci zmínit pokračující vý-
stavbu městských bytů na Sylvánu, loni zahájenou výstavbu
v Plaské ulici a obytné zóny v Kotíkovské a Pramenní ulici. Jsme
obvodem s nejintenzivnější bytovou výstavbou, a to i díky aktivi-
tám soukromých investorů v uvedených projektech. Chceme je-
jich ochotu investovat do výstavby bytů udržet a posílit nabídkou
vhodných lokalit s následným odprodejem pozemků. Totéž platí
pro vyhledávání nevyužitých nebytových prostor a jejich nabídku
pro aktivity přinášející obecný prospěch, a9 už se jedná o zavede-
ní nové služby, či vytvoření pracovních příležitostí.

Zajištění čistoty, údržba travnatých ploch, úklidy a nakládá-
ní s odpady odčerpalo za uplynulý rok z obvodní pokladny
v souhrnu 27,5 miliónu Kč. Konkrétně úklidy 8,5 mil. zeleň
15 mil. nakládání s odpady 4 milióny korun. Financování v této
výši je vzhledem k přesunu DPH do základní sazby, a tím
i podstatným zdražením nakupovaných služeb, dále nemožné. Le-
tošní rozpočet počítá s částkou 23,5 miliónu korun. Po omezení
počtu velkokapacitních kontejnerů se soustředíme na maximál-
ní zefektivnění služeb a rozšíření možností separovat a ukládat
všechny druhy odpadu. Zbytek už je o morálce nás všech, ze-
jména o využívání sběrného dvora odpadů a vztahu k životnímu
prostředí. Nicméně se obávám zhoršení stávajícího stavu.

Za největší zklamání a nenaplněný slib považuji nemožnost
pohnout s alternativním dopravním napojením Severního Před-
městí. Realizace obchvatu Roudné se mi zdála finančně i ča-
sově nejschůdnější variantou řešení. Po ročním úsilí jsme však
bohužel na bodu nula, vydané územní rozhodnutí na tuto stav-
bu bylo zrušeno. Zdá se, že dlouhodobé porodní bolesti, který-
mi prošel dálniční obchvat města Plzně, se budou opakovat
i v tomto případě. A tak budu dál denně poslouchat v rádiu
stereotypní zprávy o tom, že nejhorší ranní dopravní situace
v Plzni je na Karlovarské třídě, směrem z Lochotína na Bory.

Úplným závěrem mi dovolte heslovitě zmínit několik infor-
mací o záměrech, připravených na letošní rok.

– na vlastní investiční výstavbu je z rozpočtu vyčleněno
13  miliónů korun (opět parkoviště, komunikace)

– do konce roku 2004 bude otevřena nová služebna Městské
policie na Vinicích

– budou vybudována dvě nová dětská hřiště; jedno v lokalitě
Kotíkovská ul. a druhé dopravní hřiště u 1. ZŠ Západní ul.

– intenzivně jednáme o zavedení lékárenské pohotovostní služ-
by s nepřetržitým provozem

S přátelským pozdravem Vám všem
Jiří Winkelhöfer

starosta MO Plzeň 1

12. února 2004 oslavili 60
společných let manželé Ja-
kub a Jarmila Svobodovi
z Plzně, Komenského ulice.
S blahopřáním a dárkem
k diamantové svatbě přišli
manželům popřát pevné
zdraví a životní optimismus
členky Komise občanských
záležitostí Rady městského
obvodu Plzeň 1.

Hana Bělohlavá
vedoucí sociálního odboru

Úřad městského obvodu Plzeň 1, sociální odbor, pořá-
dá ve spolupráci s cestovní agenturou PRIMA VIA dva
jarní jednodenní zájezdy pro důchodce svého obvodu.

Zájezdy se uskuteční ve dnech : 27. dubna 2004 /úte-
rý/ - Červená Lhota – prohlídka zámečku, možnost pro-
jíž9ky na lodičkách nebo procházky okolo rybníka; Dír-
ná – návštěva v unikátním Provaznickém muzeu s ukáz-
kami výroby provazů; Jindřichův Hradec – prohlídka
města a zámeckého komplexu; Stráž nad Nežárkou –
zastávka u někdejšího zámku operní pěvkyně Emy De-

Stavební akce na rok 2004 zahrnují prioritní potřeby
MO Plzeň 1 v oblasti investic, zejména pak v přetrvá-
vajícím nedostatku parkovacích míst. Dalším důleži-
tým bodem v realizaci letošních stavebních akcí je
celková rekonstrukce ul. Nad Řekou II. etapa.
V neposlední řadě vznikne několik nových chodníků,

Poplatek ze psa. V souvislosti s přijetím zákona
č. 229/2003, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, ve znění později vydaných před-
pisů, došlo k některým změnám a doplňkům vyhlášky
Zastupitelstva města Plzně č. 4/1991 o poplatku ze psů.

S účinností od 1. 1. 2004 je v platnosti vyhláška sta-
tutárního města Plzně č. 12/2003 a došlo k těmto nejdů-
ležitějším změnám:
– Poplatek ze psů platí držitel psa, tj. fyzická nebo práv-

nická osoba, která má na území města trvalý pobyt nebo
sídlo.

– Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, dosud se
platilo ze psů starších 6 měsíců

– Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze
psů správci poplatku do 15 dnů ode dne vzniku po-
platkové povinnosti.

– Do 15 dnů je poplatník povinen správci poplatku ozná-
mit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

– Roční sazba poplatku je pro držitele psů v rodin-
ných domech a nebytových prostorech 240,- Kč,
v ostatních obytných domech 500,- Kč. Za psa, je-
hož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, je sazba 100,-Kč. U druhého a každého
dalšího psa je výše poplatku dvojnásobná. Držitelé
psů se specializovaným výcvikem zakončeným
zkouškami a psů registrovaných v chovných stani-
cích činí poplatek 200,- Kč za každého psa bez ohle-
du na počet chovaných psů.

– Poplatek je splatný nejpozději do 31. března
a 31. srpna každého roku, pokud nebude uhrazen jed-
norázově do 31. března a činí-li výše poplatku více
než 240,- Kč ročně.

 pokračování na straně 4

Změny místních poplatků

Plán vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 v roce 2004
bezbariérových přechodů a na zastávkách MHD
budou osazeny přístřešky.

Celkové finanční prostředky určené na vlastní in-
vestiční výstavbu na rok 2004 mají hodnotu
13,000.000 Kč.

Ing. Milan Brecík, vedoucí majetkového odboru

Diamantová
svatba

Zájezdy pro důchodce
stinnové. 25. května 2004 /úterý/ - Praha - Pražské
zahrady – procházka komplexem zahrad, velkofor-
mátové kino IMEX na Floře – největší filmové plát-
no na světě, návštěva trojrozměrného filmového před-
stavení. Každý účastník zájezdu zaplatí 100,- Kč.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři č. 208, 2.p.,
sociální odbor, v návštěvních dnech: pondělí, středa,
8.00 -12.00 hod., 13.00 -18.00 hod., kde obdrží bližší
informace. Občanský průkaz prosím vezměte s sebou.

Bc. Dana Krausová, Sociální odbor ÚMO 1
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V pátek 20.02.2004 se dožila 100. let paní Augustina Hrubá. Do domova důchodců v Západní
ulici, kde nyní paní Augustina bydlí, jí kromě dalších gratulatů přišli popřát zástupci vedení
obvodu – starosta Jiří Winkelhöfer a místostarostka Ing. Helena Maciarzová.



Rada městského obvodu Plzeň
1 dne 2.12.2003 projednala:
– Bezpečnostní situaci na území

MO Plzeň 1;
– Zprávu o provádění komunálních

služeb a údržby zeleně ve II. po-
loletí 2003;

– Bytové, nebytové a majetkové zá-
ležitosti;

– Souhlasila s jmenováním nové-
ho člena Rady školy 17. ZŠ a no-
vého člena Rady školy 1. ZŠ –
doporučila Radě města Plzně
jmenovat tyto zástupce za
MO Plzeň 1;

– Aktualizovala přílohy č. 3 Man-
dátní smlouvy pro správu domů,
bytů, nebytových prostorů a při-
lehlých pozemků pro DS 11 a DS
13 – TRIUMFA, s.r.o.;

– Schválila návrh protipovodňových
opatření zpracovaný Výborem pro
Roudnou Zastupitelstva MO Plzeň 1;

– Souhlasila s poskytnutím půjčky
z fondu rozvoje bydlení dle vy-
hlášky MP č. 2/2001 a vyhlášky
ZMP č. 8/2003;

– Schválila personální změny v Ma-

Rada a zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
jetkové komisi Rady MO Plzeň 1;

– Vydala stanovisko k projektu „In-
tenzifikace systému separovaného
sběru vytříděných složek komunál-
ního odpadu v obcích Plzeňského
kraje“ - schválila zapojení MO Pl-
zeň 1 do uvedeného projektu;

– Souhlasila s rozpočtovými opat-
řeními MO Plzeň 1 a s rozpočto-
vými opatřeními privátních do-
movních správců;

– Radě byly předloženy zápisy ze
schůzí komisí Rady MO Plzeň 1.
 Rada městského obvodu Plzeň

1 dne 9.12.2003 projednala:
– Rozpočtová opatření rozpočtu

MO Plzeň 1;
– Schválila nového nájemce Tělový-

chovného zařízení Košutka – MI-
NIGOLF v Plzni, Manětínská uli-
ce, za účelem provozování hřiště na
minigolf a restaurace s terasou;

– Schválila návrh občanů a hnutí Dětí
země na vybudování cyklistické
stezky z Vinic (z ulice Na Chmel-
nicích) k ulici Lidická.
Rada městského obvodu Plzeň 1

dne 13.1.2004 projednala:

– Vyhodnocení vlastní investiční vý-
stavby za rok 2003;

– Zprávu o činnosti kontrolního od-
dělení za II. pololetí roku 2003;

– Bytové, nebytové a majetkové zá-
ležitosti;

– Návrh organizačního zabezpeče-
ní přípravy 9. zasedání Zastupitel-
stva MO Plzeň 1;

– Radě byly předloženy zápisy z ko-
misí Rady MO Plzeň 1.
Rada městského obvodu Plzeň 1

dne 10.2.2004 projednala:
– Zprávu o provedené řádné inven-

tarizaci majetku, pohledávek a zá-
vazků MO Plzeň 1 k 31.12.2003;

– Činnost komisí v roce 2003, plán
práce komisí na rok 2004;

– Bytové, nebytové a majetkové zá-
ležitosti;

– Schválila návrh na použití přidě-
lených prostředků z fondu Odbo-
ru stavebně správního MmP;

– Schválila návrh na zadání projek-
tové dokumentace na realizaci par-
kovacích stání v Manětínské a So-
kolovské ulici;

– Schválila změnu ve složení Štábu

zimní údržby ÚMO Plzeň 1;
– Projednala „Výroční zprávu o čin-

nosti MO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1
v oblasti poskytování informací pod-
le zákona č. 106/1999 Sb. o svobod-
ném přístupu k informacím za rok
2003“;

– Projednala informativní zprávu -
vyjádření ředitele Správy veřejné-
ho statku města Plzně k poruchám
veřejného osvětlení na území MO
Plzeň 1;

– Radě MO Plzeň 1 byly předlože-
ny zápisy z komisí Rady MO Pl-
zeň 1.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na

svém zasedání dne 9.12.2003 pro-
jednalo:
– Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Pl-

zeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za

1.– 3. čtvrtletí 2003;
– Rozpočtová opatření MO Plzeň 1

a privátních domovních správců;
– Schválilo rozpočet MO Plzeň 1 na

rok 2004;
– Vzalo na vědomí plán práce Rady

MO Plzeň 1 a schválilo plán práce Za-
stupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2004;

– Zhodnotilo plnění plánu staveb-
ních akcí a vlastní investiční vý-
stavby za 1. – 3. čtvrtletí 2003;

– Schválilo plán vlastní investiční
výstavby na rok 2004;

– Schválilo poskytnutí půjčky z fondu
rozvoje bydlení dle vyhlášky MP č.
2/2001 a vyhlášky ZMP č. 8/2003;

– Projednalo zprávu o provádění ko-
munálních služeb a údržby zeleně
na MO Plzeň 1;

– Projednalo návrh protipovodňo-
vých opatření, předložený Výbo-
rem pro Roudnou Zastupitelstva
MO Plzeň 1;

– Projednalo návrh občanů a hnutí
Děti země na vybudování cyklis-
tické stezky;

– Schválilo návrh na zakoupení vá-
nočních balíčků s ovocem pro
obyvatele Domova důchodců
a ÚSP Kotíkovská 15 a Domova
důchodců Západní 7 v Plzni;

– Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byly
předloženy zprávy o činnosti výbo-
rů Zastupitelstva MO Plzeň 1.

Priority pro rok 2004

Akce realizované v průběhu roku 2003
podle kterých je provozovatel dětské-
ho hřiště povinen zajistit pravidelné
kontroly zaměřené na bezpečnost prv-
ků. Během kalendářního roku se pro-
vádí 3x tzv. provozní a 1x hlavní kon-
trola. Současně s kontrolou jsou pro-
váděny také drobné opravy
jednotlivých prvků a zařízení.

– Komplexní oprava všech dětských
prvků – na základě provedené vstup-
ní odborně technické kontroly byly
opraveny všechny dětské prvky na
území MO 1, kontrola zjistila také ne-
opravitelné dřevěné prvky, následně
proběhla jejich likvidace.

– Likvidace modrých kovových hou-
paček – kvůli pevnému závěsu hou-
padel neodpovídal tento typ houpaček
ČSN, údržba houpaček byla navíc
díky jejich konstrukci a stáří neúměr-

Poj�me si hrát …
Je březen. Sluníčko víc svítí a také víc hřeje, dny jsou delší a probouzející se příroda láká ven. Děti už odložily zimní výbavu a prolézačky, houpačky, pískoviště, trávníky a plácky

na fotbal pomalu ožívají. A to je vhodná doba k tomu, abychom se společně zamysleli nad tím, jaké mají děti možnosti vyžití ve volném čase venku v okolí svého bydliště. Dnes
se proto na celé straně Plzeňské jedničky věnujeme problematice dětských prvků a hřiš* v našem obvodě. Takže zatímco ony prolézačky a houpačky přes zimu odpočívaly pod
sněhovou přikrývkou, připravili jsme návrh „Koncepce dětských hřiš* v MO Plzeň 1“, se kterým se zde můžete seznámit. Přinášíme také informace o tom, co se v této oblasti událo
loni a co máme v plánu v tomto roce. Fotografie Vám přiblíží existující dětská hřiště.

Příjemné čtení a spoustu hezkých zážitků na dětských hřištích Vám i Vašim dětem přeje
Ing. Helena Maciarzová, místostarostka MO Plzeň 1

– Otevření Parku na přání na Zem-
níku – park buduje Správa veřejného
statku města Plzně, začátkem loňské-
ho roku byla ukončena první etapa
včetně dětského hřiště.

– Výstavba hřiště Pod Všemi sva-
tými – na podnět skupiny maminek
z Roudné bylo vybudováno oploce-
né hřiště, jehož součástí je pískoviš-
tě, dvojhoupačka, tělocvičný mno-
hoúhelník, malá tělocvična se sklu-
zavkou, 2 pružinová houpadla,
lavičky, sportovní hřiště se streetba-
lovým košem a brankami a stůl na
stolní tenis. Celkové náklady na vý-
stavbu hřiště včetně oplocení byly
930.000 Kč.

– Zavedení pravidelných odborně
technických kontrol – od roku 2003
jsou platné normy ČSN 1176 a 1177,

ně nákladná. ÚMO 1 proto rozhodl
o jejich odstranění.

– Instalace nových dvojhoupaček –
v závěru loňského roku byly jako
základ budoucích hřišP instalovány
dvě nové kvalitní dvojhoupačky
včetně odpovídajících dopadových
ploch, a to v Sokolovské a Kazně-
jovské ulici.

– Hřiště na Bílé Hoře – nové hřiště
v oploceném a veřejně přístupném
areálu TJ Bílá Hora, je zde nerezo-
vá skluzavka, dvojhoupačka, pruži-
nové houpadlo Hvězda a 3 lavičky
(instalace dětských prvků se kvůli
nevhodným povětrnostním podmín-
kám přesunula na začátek roku
2004). Náklady na vybudování hřiš-
tě činí 105.000 Kč.

V letošním roce se na území našeho
obvodu objeví několik nových hřišP.
Mezi hlavní priority jsou navržena čty-
ři hřiště. Tři vyrostou v sídlištní zástav-
bě, a to v Bolevci – Kaznějovská 33,
na Lochotíně – Sokolovská 147 a na
Vinicích za školou v Brněnské ulici.
(Na prvních dvou z nich byly v závě-
ru roku 2003 instalovány nové dvoj-
houpačky.) Dále je navrženo vybudo-
vání dětského a sportovního hřiště
v lokalitě Stará Košutka – Kotíkovská,
nad Košuteckým jezírkem. Všechna
tato hřiště budou realizována v rámci
vlastních investic Městského obvodu
Plzeň 1. Pořadí výstavby jednotlivých
dětských hřišP bude určeno operativně

v průběhu roku podle aktuální situa-
ce a finančních možností.

Další nové hřiště určené zejména
pro větší děti vyroste letos v Nýřan-
ské ulici. Bude vybudováno díky na-
daci „Duhová energie“. Na Vinicích
by mělo být v průběhu příštích dvou
let vybudováno netradiční dřevěné
hřiště v Břeclavské ulici. Jeho výstav-
ba bude součástí celkové regenerace
vnitrobloku, kterou bude realizovat
Správa veřejného statku města Plzně.

Všechna nová hřiště se dočkají své-
ho slavnostního otevření, prvním
z nich bude na přelomu března a dub-
na čerstvě vybudované hřiště v areálu
TJ Bílá Hora. Kromě výstavby nových

hřišP pro děti budou na území celého
obvodu probíhat pravidelné odborně
technické kontroly a opravy poškoze-
ných nebo opotřebovaných prvků.

V průběhu letních prázdnin bychom
chtěli zrealizovat myšlenku komplet-
ního dětského dopravního hřiště, a to
v areálu 1. základní školy v Plzni,
Západní ulici. Projekt tohoto stálého
dopravního hřiště počítá s výukou dětí
mateřských a základních škol, které
projeví zájem o tematiku spojenou
s bezpečností silničního provozu. Při
realizaci hřiště a jeho následném pro-
vozu bude spolupracovat i BESIP.
Hřiště bude přístupné veřejnosti.

Rabštejnská Košutecké jezírko Park na přání – Košutka

Tachovská

Pod Všemi svatými



Na území našeho městského obvo-
du žije přibližně 7,5 tisíce dětí do
15 let. K jejich vyžití ve volném čase
slouží mimo jiné i dětské prvky
a hřiště, pískoviště, sportovní hřiště
a volné travnaté plochy. Zpracovaná
„Koncepce dětských hřiš+“ se zabývá
dětskými prvky, a+ už jednotlivě umís-
těnými, nebo ve větších celcích tvo-
řících dětská hřiště. Důvodem jejího
vzniku je snaha postupovat i v této ob-
lasti správy věcí veřejných promyš-
leně, systémově, koncepčně. Tato
koncepce tedy neřeší problematiku
pískoviš+ nebo sportovních ploch, to
bude předmětem samostatných, na
tuto koncepci navazujících materiálů.

Pro potřeby koncepce dětských
hřiš+ bylo území obvodu rozděleno na
osm lokalit: Vinice, Stará Košutka,
Sídliště Košutka, Lochotín, Bolevec,
Zavadilka, Roudná a Bílá Hora. Roz-
místění dětských prvků a hřiš+ je znač-
ně nerovnoměrné, nové investice
směřovaly v poslední době zejména
na Košutku (SVSmP z programu re-
generace sídliš+). Rozdíly se ještě vý-
razně zvýšily po likvidaci kovových
houpaček, která proběhla na sklonku
loňského roku z důvodu nevyhovují-
cího technického stavu a nesplněných
bezpečnostních parametrů.

Relativně nejlépe je vybaveno Síd-
liště Košutka, Roudná a Bílá Hora.
Nejhorší je situace jednoznačně
v Bolevci, kde se nachází pouze jed-
no hřiště. Celkově se dá říci, že MO
Plzeň 1 je dětskými hřišti vybaven ne-
dostatečně.

V oblasti dětských hřiš� je tedy
třeba sledovat dva cíle, jednak zvý-
šení celkové vybavenosti, a jednak
odstraňování rozdílů mezi jednot-
livými lokalitami.

Vize: Dostatek kvalitních, čistých
a bezpečných dětských hřiš� v rozum-
né docházkové vzdálenosti po celém
území městského obvodu.

Navržené principy výstavby dět-
ských hřiš�:
– Preferovat větší celky – vybavená

dětská hřiště s větším množstvím
prvků, lavičkami, odpadkovými
koši, vhodně doplněná zelení, pří-
padně dohromady se sportovními
hřišti. Vzhledem k velkému výběru
prvků může být každé hřiště odliš-
né od ostatních.

– Podle možností budovat oplocení
zejména kvůli ochraně před znečiš-
těním psy, v sídlištní zástavbě pů-
jde o nízké plůtky bez uzamykání.
Oplocení řeší i problém dodržení
hygienických norem u pískoviš+.

– Provádět pravidelné odborně tech-
nické kontroly, opravy a údržbu dět-
ských prvků včetně dopadových
ploch, oplocení a souvisejícího vy-

bavení, nevyhovující prvky likvido-
vat a nahrazovat novými.
Postup:
1. Výběr vhodných stanoviš+ pro

umístění dětských hřiš+ s ohledem na
stávající rozmístění. 2. Určení priorit
– pořadí realizace konkrétních hřiš+
podle naléhavosti v jednotlivých loka-
litách. 3. Návrh jednotlivých dětských
hřiš+. 4. Postupná realizace podle fi-
nančních možností.

Stanoviště pro umístění dětských
hřiš�:

Na základě zmapování současného
stavu jsou navržena stanoviště dětských
hřiš+ na území městského obvodu tak,
aby respektovala zásadu rozumné do-
cházkové vzdálenosti a pokud možno
rovnoměrné vybavenosti ve všech lo-
kalitách:

VINICE
Brněnská – plocha za základní ško-

lou, zatravněná, velký prostor, prak-
ticky v centru Vinic, ideální pro větší
hřiště. Doplnit stávající „trosky“ dře-
věného hřiště. ZOO – plocha mezi
plotem ZOO a sídlištní zástavbou.
Kolem vede cyklistická trasa. Velmi
vhodné místo pro umístění hřiště.
Břeclavská vnitroblok – nové stano-
viště - prostor, na který je zpracován
projekt v rámci regenerace sídliš+
SVSmP. Součástí je dětské hřiště –
dřevěné vzájemně propojené prvky
a široká nerezová skluzavka. Bez
oplocení. Lochotínský park – nové
stanoviště - v souvislosti s celkovou
rekonstrukcí, projekt SVSmP.

STARÁ KOŠUTKA
Turistická – prostor při panelovém

domě, sousedící se starou zástavbou
rodinných domů. Doplnit stávající
dřevěné hřiště. Košutecké jezírko –
rekreační oblast v péči SVSmP. Nové
hřiště s dvojhoupačkou a šplhacím
jehlanem. Kotíkovská – nové stano-
viště - prostor nad Košuteckým jezír-
kem, v současné době nevyužívaný.
Možnost využití na oplocené dětské
i sportovní hřiště jako zázemí pro ná-
vštěvníky jezírka i pro novou bytovou
výstavbu.

SÍDLIŠTĚ KOŠUTKA
Zemník - Park na přání – dětské

hřiště z masivního dřeva doplněné to-
boganem (dostavba parku dosud pro-
bíhá, zajiš+uje ji SVSmP). Rabštejn-
ská vnitroblok – dvě stanoviště s kva-
litními prvky pro menší a větší děti.
Žlutická 56 – prostor mezi panelo-
vým domem a školním areálem, do-
plnit stávající 3 dřevěné prvky. Kra-
lovická vnitroblok – prostor ve vnit-
robloku, doplnit stávající 2 a
2 dřevěné prvky. Nad Remusem -

nové stanoviště - velký prostor, plác-
ky na fotbal, sportovní hřiště s man-
tinely a brankami, možnost různého
využití. Manětínská vnitroblok –
nové stanoviště – na tento prostor je
rozpracovaná studie na Dětské hřiště
Mexico se Sluneční a Měsíční pyra-
midou.

LOCHOTÍN
Centrální park – dvě sestavy se

skluzavkami, po celkové rekonstruk-
ci centrálního parku doplnit stávající
sestavu o další prvky a oplotit – níz-
ký plůtek. Velká spádová oblast síd-
liště. Sokolovská 9 – nová dvojhou-
pačka, stávající dřevěnou věž a hra-
zení včetně dopadových ploch je
nutné opravit, doplnit dalšími prvky
dle prostorových možností. Maja-
kovského 16 – prostor před Bolevec-
kou ZŠ, možnost umístění ne příliš
rozsáhlého hřiště. V současnosti
1 dřevěný prvek. Majakovského 37
– prostor bývalého hřiště, pískoviště.
Klidnější místo vhodné na hřiště pro
menší děti. V současnosti 1 dřevěný
prvek. V těsné blízkosti této lokality
povede cyklistická trasa, hřiště se
zřejmě stane jednou z etap výstavby
této trasy. Sokolovská 147 – nové sta-
noviště - naproti předchozímu stano-
višti je vhodné využít plochu vnitro-
bloku na hřiště pro větší děti a spor-
tovní hřiště. Obě stanoviště se budou
vzájemně doplňovat. Je zde instalo-
vaná nová dvojhoupačka. Sokolov-
ská 86 – nové stanoviště - travnatá
plocha vhodná na umístění menší se-
stavy prvků. Komenského 5 – nové
stanoviště – vnitroblok v blízkosti
vchodu ke škole, klidné místo, vedle
sportovního asfaltového plácku, men-
ší hřiště. U Atomu – nové stanoviště
- plocha vedle nákupního střediska
u pískoviště, menší hřiště.

BOLEVEC
Tachovská 15 – nové hřiště se čtyř-

mi kvalitními prvky, je vhodné dopl-
nit nízký plůtek. Kaznějovská 33 –
nové stanoviště – velmi vhodná plo-
cha ve vnitrobloku, ideální místo pro
větší hřiště, velká spádová oblast. Je
zde instalovaná nová dvojhoupačka.
Nýřanská 18 – nové stanoviště – vel-
ká výškově členitá plocha vnitroblo-
ku, vhodná na hřiště pro větší děti.
V současné době je schválen projekt
výstavby tohoto hřiště z nadace „Du-
hová energie“. Jesenická 38 – nové
stanoviště - travnatá plocha, kde v mi-
nulosti byly prvky zlikvidovány, vhod-
ná pro menší hřiště. Kaznějovská 56
– nové stanoviště - ideální prostor ve
vnitrobloku na klidném místě u písko-
viště a sportovního hřiště. Vhodné na
hřiště pro menší děti. Tachovská 45 -

Koncepce dětských hřiš� v MO Plzeň 1
nové stanoviště – plocha trávníku mezi
domy a plotem ZŠ. Vhodná na menší
hřiště. Gerská 14 – nové stanoviště -
plocha u pískoviště u obchodního stře-
diska, menší hřiště.

ZAVADILKA
Pod Stráží – malá plocha hřiště

v oblasti zástavby rodinných domů.
Doplnit stávající dřevěný prvek. Mož-
no využít pro malé hřiště. Pod Mi-
kulkou / Mikulka – nové stanoviště
– podle možností – pozemky v sou-
kromém vlastnictví. Variantně je
možno uvažovat o umístění stanoviště
přímo na Mikulce u lesíka.

ROUDNÁ
Pod Všemi svatými – nové hřiště

realizované v roce 2003, pět prvků
s pískovištěm, sportovním pláckem
s brankami a streetbalovým košem,
stůl na stolní tenis. Hřiště je oploceno
a uzamyká se na noc. Na Poříčí – nové
stanoviště - v současnosti neudržova-
ná zelená plocha se vzrostlými stromy,
ideální pro parčík s malým hřištěm.

BÍLÁ HORA
Sokolovna – oplocený a uzamykaný

areál TJ Sokol se správcem, veřejně pří-
stupný, ideální místo pro dětské hřiště.
Nové prvky zde byly instalovány na
přelomu loňského a letošního roku.

Určení priorit podle naléhavosti
v jednotlivých lokalitách. Jak již bylo
řečeno výše, rozmístění dětských prv-
ků je velmi nerovnoměrné. Priority
budování nových hřiš+ by proto měly
vycházet z potřeby co nejrychleji do-
plnit dětská hřiště v místech, kde ši-
roko daleko žádné vyžití pro děti není.
Zohlednit je třeba také další hledis-
ka, např. sponzorské dary, dotace,
souvislosti s další výstavbou apod.

Pořadí lokalit podle naléhavosti:
1. Bolevec
2. Lochotín
3. Vinice
4. Zavadilka
5. Stará Košutka
6. Sídliště Košutka
7. Roudná
8. Bílá Hora
Seznam stanoviš+, která je třeba

nově vybudovat nebo doplnit:
a) priorita 1 (velmi akutní – vy-

tváří základní sí+ hřiš+)
2. Bolevec – Kaznějovská 33 – nové

(dvojhoupačka – návrh realizace v roce
2004), 3. Lochotín – Sokolovská 147
– nové (dvojhoupačka – návrh reali-
zace v roce 2004), 4. Bolevec – Ný-
řanská 18 – nové (Duhová energie –
realizace v roce 2004), 5. Vinice – Br-
něnská – doplnit (návrh realizace

v roce 2004), 6. Zavadilka – Pod Strá-
ží – doplnit, 7. Lochotín – Majakov-
ského 16 – doplnit, 8. Bolevec – Jese-
nická 38 – nové

b) priorita 2 (akutní – doplňuje zá-
kladní sí+ hřiš+)

Stará Košutka – Kotíkovská – nové
(návrh realizace v roce 2004), Vinice –
Břeclavská vnitroblok – nové (SVSmP
– realizace původně v plánu v roce
2004), Lochotín – Majakovského 37 –
doplnit (zřejmě SVSmP v rámci cyk-
listické trasy)

c) priorita 3 (stará hřiště, která brzy
doslouží, nutnost poté obnovit)

Vinice – ZOO – doplnit, obnovit,
Lochotín – Sokolovská 9 – doplnit, ob-
novit, Stará Košutka – Turistická – do-
plnit, obnovit, Sídliště Košutka – Kra-
lovická vnitroblok – doplnit, obnovit,
Sídliště Košutka – Žlutická 56 – dopl-
nit, obnovit

d) priorita 4 (navržené lokality, dle
finančních možností)

Bolevec – Tachovská 15 – oplotit,
popř. doplnit, Lochotín – Centrální park
– doplnit, oplotit, Bolevec – Kaznějov-
ská 56 – nové, Lochotín – Komenské-
ho 5 – nové, Sídliště Košutka – Maně-
tínská – nové, Lochotín – Sokolovská
86 – nové, Bolevec – Tachovská 45 –
nové, Sídliště Košutka – Nad Remusem
– nové, Lochotín – U Atomu – nové,
Bolevec – Gerská 14 – nové

e) priorita 5 (výhledově)
Zavadilka - Pod Mikulkou / Mikul-

ka – nové, Roudná – Na Poříčí - nové,
Vinice / Lochotín – Lochotínský park
- nové

Závěr
Tato koncepce by měla být pravidel-

ně aktualizována a doplňována, nejlépe
jedenkrát ročně na konci kalendářního
roku. V aktualizaci by se měly promít-
nout změny ve stavu dětských prvků na
základě pravidelných odborně technic-
kých kontrol (likvidace, opravy) a měla
by zde být zahrnuta nově vybudovaná
hřiště. Dále by se měly určit priority na
následující kalendářní rok a připravit
návrhy konkrétních hřiš+ pro jednotlivá
stanoviště včetně kalkulace nákladů.

P o z v á n k a

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na veřejné projednání návrhu

„Koncepce dětských hřiš� v MO Plzeň 1“,
které se bude konat

v pondělí 29. 3. 2004 v 16 hodin

v kinosále ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60.

Podkladem pro projednávání je návrhová část „Koncepce“,
kterou naleznete na této straně

Plzeňské jedničky nebo na internetových stránkách
ÚMO 1: http://umo1.plzen-city.cz

Své připomínky a náměty můžete sdělit i písemně
na adresu úřadu, e-mailem, telefonicky nebo osobně

po předchozí dohodě.

Ing. Helena Maciarzová Bc. Romana Šatrová
místostarostka MO Plzeň 1 ved. odb. živ. prostředí

Kontakty:
Ing. Helena Maciarzová,
místostarostka MO,
tel. 378 036 004

Bc. Romana Šatrová,
odbor životného prostředí,
tel. 378 036 040

Marta Hejduková,
odbor životního prostředí,
tel. 378 036 041

POJĎME SI HRÁT …

Centrální park – u bazénu



pokračování ze str. 1
– Poplatek ze psů neplatí: drži-

tel, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná, osoba s těžkým
zdravotním postižením, které-
mu byl přiznán III. stupeň mi-
mořádných výhod podle zvlášt-
ního právního předpisu - § 86
zákona č. 100/1998 Sb., o so-
ciálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, osoba
provádějící výcvik psů urče-
ných k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro
ztracené a opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví držení
a používání psa zvláštní práv-
ní předpis (např. zákon č. 449/
2001 Sb., o myslivosti, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Dále se
neplatí ze psů umístěných
v psích útulcích, chovaných
k vědeckým účelům, držených
Českým červeným křížem,
sloužících Policii ČR a Měst-
ské policii, Vězeňské službě,

– Sazba poplatku činí 4,- Kč za kaž-
dé využité lůžko a den.

– Oznamovací povinnost – poplat-
ník je povinen písemně nebo úst-
ně do protokolu oznámit správ-
ci poplatku zahájení činnosti ve
lhůtě 15 dnů od dne právní moci
povolení k této činnosti – záro-
veň předložit živnostenský list,
kolaudační rozhodnutí.

– Poplatník je povinen vést evi-
denci ubytovaných osob, tzn.
evidenční knihu.

– Splatnost poplatku je do 15. dne
po uplynutí 6 měsíců od vzniku
poplatkové povinnosti, tzn. do
15. ledna a do 15. července.
Poplatek za užívání veřejného

prostranství
Zastupitelstvo města Plzně vy-

dalo usnesením č.17 ze dne 29.
ledna 2004 podle § 14 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášku statutárního
města Plzně č. 2/2004 o poplatku

Změny místních poplatků
pokud mají psi osvědčení o slo-
žení příslušné výkonnostní
zkoušky, a ze psů držených sta-
tutárním městem Plzeň a jím
zřízených příspěvkových orga-
nizací.

– Nárok na osvobození od poplat-
ku ze psů je poplatník povinen
prokázat u správce poplatku do
15 dnů ode dne vzniku poplat-
kové povinnosti. Osvobození od
poplatku ze psů zaniká, zanikne-
li důvod osvobození. Zánik
osvobození je poplatník povinen
písemně oznámit správci poplat-
ku do 15 dnů ode dne zániku.
Poplatek z ubytovací kapacity
Od 1. ledna 2004 je v platnosti

nová vyhláška statutárního města
Plzně č. 11/2003 o poplatku z uby-
tovací kapacity. Tuto vyhlášku vyda-
lo Zastupitelstvo města Plzně podle
§ 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Nejdůležitější
změny v nové vyhlášce jsou:

za užívání veřejného prostranství.
V této vyhlášce je taxativně ur-

čeno veřejné prostranství (přílo-
hou vyhlášky je seznam vymeze-
ných území MO Plzeň 1 – 10 dle
ulic). Tímto opatřením se přede-
jde sporům, zda se v konkrétním
případě jedná o veřejné prostran-
ství či nikoli, a současně je zajiš-
těna informovanost všech právnic-
kých a fyzických osob, které ve-
řejné prostranství chtějí využít.

Za veřejné prostranství lze pova-
žovat každý prostor, který je pří-
stupný všem bez omezení, slouží
obecnému užívání a je jako veřej-
né prostranství v obecně závazné
vyhlášce určen. Jsou to zejména
náměstí, tržiště, silnice, místní ko-
munikace, parky, veřejná zeleň, ja-
kož i další prostory přístupné kaž-
dému bez omezení.

Poplatek za užívání veřejného
prostranství se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí umístění zaříze-
ní sloužících k poskytování slu-
žeb, umístění stavebních, prodej-
ních nebo reklamních zařízení,

umístění skládek, vyhrazení trva-
lého parkovacího místa, užívání
prostranství pro kulturní a sportov-
ní akce.

Poplatníkem jsou fyzické nebo
právnické osoby, které veřejné
prostranství zvláštním způsobem
užívají. Poplatek tedy platí ten,
v jehož prospěch došlo k záboru
veřejného prostranství a toto pro-
stranství nemůže nikdo jiný po
dobu určitou užívat (tzn. přesta-
lo být přístupné bez omezení).

Povinností poplatníka je podat
ohlášení o využití veřejného pro-
stranství. Základem poplatku je
doba užívání a plocha užívaného
veřejného prostranství.

Nebudou-li poplatky zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vymě-
ří správce poplatku poplatek pla-
tebním výměrem a včas nezapla-
cené(neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvede-
nou) část může zvýšit až na troj-
násobek.

Tato obecně závazná vyhláška
nabývá účinnosti dne 1. března
2004.

Výroční zpráva o činnosti Měst-
ského obvodu Plzeň 1 a Úřadu
městského obvodu Plzeň 1 v oblas-
ti poskytování informací podle zá-
kona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za rok 2003.

Tuto výroční zprávu předkládá MO
Plzeň 1 – ÚMO Plzeň 1 jako povinný
subjekt v souladu s ustanovením § 18
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, který nabyl
účinnosti dnem 1.ledna roku 2000.

Informací ve smyslu výše uvede-
ného zákona je každé sdělení nebo
zpráva, která odstraňuje míru neur-
čitosti, nejasnosti nebo neinformova-
nosti žadatele o informaci. Zákon se
však nevztahuje na poskytování
osobních údajů a informací podle
zvláštního předpisu (§ 2, odst. 3),
např. zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, apod.

Na ÚMO Plzeň 1 byla tajemnicí
úřadu vydána „Směrnice tajemníka
ÚMO Plzeň 1 upravující organizač-
ní záležitosti, postupy a odpovědnost
na ÚMO Plzeň 1 při zajišIování po-
vinností vyplývajících mu ze záko-
na č. 106/1999 Sb.,“ a dle této směr-
nice se postupuje.

Informace k ústním dotazům ob-
čanů, ve smyslu uvedeného zákona,
ústně poskytují pracovníci ÚMO Pl-

Výroční zpráva o èinnosti Mìstského obvodu Plzeò 1
zeň 1, kteří jsou věcně příslušní daný
dotaz vyřídit. Pokud občan požadu-
je písemnou odpověK na svůj dotaz,
který pokládá v souladu se zákonem
106/1999 Sb., musí podat písemnou
žádost s tím, že uhradí výši nákladů
spojených s vyhledáváním požado-
vané informace (§ 17 zákona 106/
1999). K výši nákladů byl stanoven
platný sazebník úhrad, který byl zve-
řejněn tak, jak ukládá § 5, odst.1,
písm. f) zákona.

Jsou dva způsoby poskytování in-
formací, a to poskytování informa-
ce žadatelům na základě žádosti
a zveřejnění informace.

ÚMO Plzeň 1 musí o městském
obvodu Plzeň l zveřejňovat tyto in-
formace:

– Informace o městském obvodu
Plzeň 1 včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost

– Popis organizační struktury
Městského obvodu Plzeň 1 a ÚMO
Plzeň 1, místo a způsob, jak získat
příslušné informace, kde lze podat
žádost či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání nebo obdr-
žet rozhodnutí

– Místo, lhůtu a způsob, kde lze po-
dat opravný prostředek proti rozhod-
nutí odborů ÚMO Plzeň 1 nebo or-
gánů Městského obvodu Plzeň 1, a to

včetně výslovného uvedení požadav-
ků, které jsou v této souvislosti kla-
deny na žadatele, jakož i popis postu-
pů a pravidel, která je třeba dodržo-
vat při těchto činnostech, a název
příslušného formuláře a způsob a mís-
to, kde lze takový formulář získat

– Postup, který musí ÚMO Plzeň
1 nebo orgány Městského obvodu
Plzeň 1 dodržovat při vyřizování žá-
dostí, návrhů i jiných dožádání ob-
čanů, a to včetně příslušných lhůt,
které je třeba dodržovat

– Přehled nejdůležitějších předpi-
sů, podle nichž ÚMO Plzeň 1 nebo
orgány Městského obvodu Plzeň 1
zejména jednají a rozhodují, které
stanovují právo žádat informace
a povinnost poskytovat informace
a které upravují další práva občanů
ve vztahu k ÚMO Plzeň 1 nebo or-
gánům Městského obvodu Plzeň 1,
a to včetně informace, kde jsou tyto
předpisy poskytnuty k nahlédnutí

– Sazebník úhrad za poskytování
informací

– Výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o činnosti ÚMO Plzeň
1 v oblasti poskytování informací

V předchozím bodu uvedené infor-
mace jsou všeobecně dostupné
v kancelářích ÚMO Plzeň 1, na in-
formačních tabulích a nástěnkách

jednotlivých odborů v budově ÚMO
1, nebo jsou uveřejňovány v perio-
diku „Plzeňská jednička“ a dále jsou
zveřejňovány i na internetu pod pre-
zentací města a Městského obvodu
Plzeň 1 na WWW stránkách.

Dalšími informacemi, které ÚMO
Plzeň 1 zveřejňuje, jsou: (v závorce
je uveden odpovědný odbor za zve-
řejnění informací):

– Usnesení Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 (organizační oddělení)

– Usnesení Rady MO Plzeň 1 (or-
ganizační oddělení)

– Platné obecně závazné vyhlášky
města Plzně (právní odbor MMP)

– Ty informace, u kterých to orgá-
nům MO Plzeň 1 nebo ÚMO Plzeň
1 ukládá zvláštní zákon nebo právní
předpis, v těchto případech je stano-
ven i způsob zveřejnění (věcně pří-
slušný odbor)

– Ostatní informace jsou zveřejňo-
vány na základě rozhodnutí orgánů
MO Plzeň 1 nebo z rozhodnutí od-
povědných pracovníků ÚMO Pl-
zeň 1 v rámci kompetencí vymeze-
ných zákonem o obcích nebo orga-
nizačním řádem ÚMO Plzeň 1
(věcně příslušný odbor )

Tato výroční zpráva byla zpracová-
na na základě údajů z evidence , kte-
rou vede správní odbor ÚMO Plzeň l

v souladu se zákonem 106/1999 Sb.
a se Směrnicí tajemnice ÚMO Plzeň
1. Z této evidence vyplývá, že v roce
2003 nebyla přijata žádná písemná
žádost o poskytnutí informací.

V souvislosti s plněním zákona
106/1999 Sb. nebyl dán žádný pod-
nět k soudnímu řízení, ani nebyla
uložena žádná sankce.

 Závěr:
Závěrem, dle zjištěných skutečnos-

tí, je možno konstatovat, že na ÚMO
Plzeň 1 je při podání žádosti ve smys-
lu zákona 106/1999 Sb. o poskytová-
ní informací postupováno v souladu
s tímto zákonem a také dle směrnice
tajemnice ÚMO Plzeň 1, která po-
drobně stanoví postupy a odpověd-
nost za poskytování informací.

Centrální evidence je vedena dle
spisového řádu ve správním odboru
ÚMO Plzeň 1 a jednotlivé spisy jsou
pak založeny u věcně příslušného
odboru ÚMO Plzeň 1.

Během roku 2003 nebyla na ÚMO
Plzeň 1 doručena žádná stížnost
k plnění povinností vyplývajících ze
zákona č. 106/1999 Sb.

Tato výroční zpráva byla schvále-
na Radou městského obvodu Plzeň
1 usnesením č. 41 ze dne 10. 2. 2004.

D. Krušinová, v Plzni, 29. 1. 2004

1) Za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků, předzahrádek apod.
a) zábory krátkodobé do 10 dnů za každý i započatý m2 a každý i započatý den
k prodejním účelům mimo historické jádro města Plzně a lokální centra Kč 15,—
v historickém jádru města Plzně Kč 30,—
v lokálních centrech Kč 22,—
(viz seznam lokálních center vymezených v příloze č. 2 této vyhlášky)

b) zábory delší než 10 dnů za každý i započatý m2 a každý i započatý den
k prodejním účelům mimo historické jádro města Plzně a lokální centra Kč 8,—
v historickém jádru města Plzně Kč 20,—
v lokálních centrech Kč 15,—
(viz seznam lokálních center vymezených v příloze č. 2 této vyhlášky)

c) předzahrádky sloužící pro poskytování prodeje a služeb za každý i započatý m2

a každý i započatý den mimo historické jádro města Plzně a lokální centra Kč 5,—
v historickém jádru města Plzně Kč 15,—
v lokálních centrech Kč 10,—
(viz seznam lokálních center vymezených v příloze č. 2 této vyhlášky)

2) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení
za každý i započatý m2 a každý i započatý den
a) typ „A“ mimo historické jádro města Plzně a lokální centra Kč 15,—
v historickém jádru města Plzně Kč 25,—
v lokálních centrech Kč 20,—
(viz seznam lokálních center vymezených v příloze č. 2 této vyhlášky)

b) ostatní mimo historické jádro města Plzně a lokální centra Kč 25,—
v historickém jádru města Plzně Kč 30,—
v lokálních centrech Kč 25,—
(viz seznam lokálních center vymezených v příloze č. 2 této vyhlášky)

3) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro jedno vozidlo ročně:
a) pro osobní a nákladní automobily s užitečnou nosností do 1,5 t:
1) území historického jádra města Plzně 7) Kč 36 500,—
2) ostatní území vymezená ve vyhlášce „Parkovací řád“ Kč 29 200,—
3) ostatní území města Plzně Kč 21 900,—
b) pro nákladní automobily s užitečnou nosností nad 1,5 t a autobusy Kč 182 500,—
Území vymezená v bodu 1) - 2) - Seznam vybraných místních komunikací je
uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

4) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a zařízení
lidové technické zábavy za každý i započatý m2 a každý i započatý den

a) za zařízení cirkusů Kč 5,—
b) za zařízení lunaparků, kolotoče, houpačky, střelnice, videoherny apod. v období:
od 1. dubna do 30. září Kč 10,— od 1. října do 31. března Kč 5,—

5) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení
za každý i započatý m2 a každý i započatý den Kč 5,—

6) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky
a) skládky jakéhokoliv materiálu trvající déle než 1 den s výjimkou havárií do 3 dnů,
pokud havárie přesahuje 3 dny, je zpoplatněna po dobu trvání od prvého dne za každý
i započatý m2 a každý i započatý den do 30 dnů Kč 6,—

nad 30 dnů Kč 10,—

b) kontejnerů a lešení s výjimkou havárií do 3 dnů, pokud havárie přesahuje 3 dny,
je zpoplatněna po dobu trvání od prvého dne za každý i započatý m2 a každý i započatý den

do 30 dnů Kč 6,—
nad 30 dnů Kč 10,—

b) kontejnerů a lešení s výjimkou havárií do 3 dnů, pokud havárie přesahuje 3 dny,
je zpoplatněna po dobu trvání od prvého dne za každý i započatý m2 a každý i započatý den

do 30 dnů Kč 6,—
nad 30 dnů Kč 10,—

c) zabrání veřejného prostranství pro stavební, výkopové a jiné podobné práce
(včetně liniových staveb dle zvl. zákona8)) za každý i započatý m2 a každý i započatý den

do 30 dnů Kč 6,—
nad 30 dnů Kč 10,—

d) podchodného lešení (podchozí profil: 1,5 m x 2,10 m) za každý
 i započatý m2 a každý i započatý den

do 30 dnů Kč 3,—
nad 30 dnů Kč 5,—

7) Za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní, reklamní akce, potřeby tvorby
 filmových a televizních děl za každý i započatý m2 a každý i započatý den
v historickém jádru města Plzně Kč 14,—
mimo historické jádro města Plzně Kč 7,—
_________________________________________________________________________
7) Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb., o prohlášení území historických jader měst.
8) odst. 5 § 90 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace obdržíte na finančním odboru ÚMO Plzeň, II. patro – kanceláře č. 211, 214, 215
nebo na tel. číslech 378036075, 378036070, 378036074

Ing. Jitka Pojarová, vedoucí FO ÚMO Plzeň 1

 Sazby poplatku za u�ívání veøejného prostranství



Vážení čtenáři, v letošním roce se poprvé
setkáváme u rubriky, jejímž prostřednictvím
Vám podáváme odpovědi na Vaše otázky, tý-
kající se bydlení a problémů s ním spojených.
Některé z Vás čeká koupě bytu do osobního
vlastnictví, a proto jsme se rozhodli Vám
v první části poradny podat informace na toto
téma. Druhou část jsme věnovali problemati-
ce povinnosti vlastníků a nájemníků, která
snad zajímá každého z Vás.

Děkujeme za Vaši stálou přízeň a doufáme,
že Vám i letos dokážeme pomoci, a) už osob-
ně na adrese : Plzeňský servis s.r.o., Komen-
ského 99, Plzeň, písemně na emailové adrese
: klientskecentrum1@plzenskyservis.cz či te-
lefonicky na čísle: 377 541 690-1.

1. Na základě jakých kritérií se posuzují
a následně schvalují domy k prodeji či naopak?

Základní kritéria pro započetí posuzování
a následně k projednávání jednotlivých budov
k prodeji jsou:

a) zájem minimálně 60 % nájemců o koupi do-
sud užívaného bytu, b) u domů se šesti byty je
nutný 100% zájem nájemců o koupi dosud uží-
vaného bytu, c) v budově se nachází nejméně
6 bytových jednotek, d) budova není vyřazena
z prodeje usnesením Zastupitelstva města Plzně

2. Podle čeho jsou stanoveny ceny bytů
a nebytových prostor (jednotek)?

Prodej bytů (jednotek) dosavadním nájem-
cům bytů se uskuteční za cenu určenou podle
podlahové plochy bytu, která bude součtem
ceny základní a ceny nákladové:

Poradna bytového správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Cena základní:
I. a II. kategorie
1 850,- Kč/m2 podlahové plochy bytu
III. kategorie
1 250,- Kč/m2 podlahové plochy bytu
IV. kategorie
1 000,- Kč/m2 podlahové plochy bytu
Pro výpočet základní ceny prodávané by-

tové jednotky se vychází z bytové kategorie,
uvedené v nájemní smlouvě. V případě, že ka-
tegorie bytu v nájemní smlouvě není uvede-
na (po ukončení platnosti vyhl. MF ČR č. 176/
1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo
se od uzavření nájemní smlouvy změnila na
základě platných právních předpisů, případ-
ně na náklady vlastníka (města Plzně), bude
posuzována vybavenost bytu přiměřeně
k těmto původním kategoriím, pokud zvlášt-
ní předpis nestanoví jinak.

Cena nákladová:
Pro výpočet nákladové ceny se vychází z ná-

kladů na opravy a investice společných částí
budovy za období od 1. ledna 1998, přepočte-
né na 1m2 podlahové plochy bytů a nebytových
prostor.

Nákladová cena se rovná podílu nákladů na
opravy a investice společných částí budovy
a součtu m2 podlahových ploch všech bytů
a nebytových prostor uvedených v rozhodnutí
o užívání stavby (kolaudaci). Pokud podlaho-
vé plochy v rozhodnutí o užívání stavby ne-
budou uvedeny, použijí se pro výpočet údaje
z projektové dokumentace.

3. Je vlastník bytové jednotky povinen pro-
vádět úklid společných prostor? Jak má po-
stupovat společenství vlastníků, pokud nepl-
ní své povinnosti?

Pravidelný úklid patří do zajištění provozu
společných částí domu a jako takový by tedy
měl být zajištěn společenstvím vlastníků jed-
notek a hrazen z fondu oprav.

Pokud dojde k situaci, že některý z vlastní-
ků se odmítá podílet na úklidu, lze pravidel-
ný úklid předepsat k náhradě tomuto vlastní-
kovi, ale pouze za předpokladu, že má spole-
čenství ve stanovách zakotvenu povinnost
úklid provádět. Pro takovýto krok musí však
být prokázáno, že příslušný vlastník povin-
nost provést úklid nesplnil.

Nepořádek většího rozsahu způsobený jedná-
ním vlastníka, řešený mimo pravidelný úklid,
by bylo možno předepsat tomuto vlastníkovi
k náhradě.

4. Je nájemník bytové jednotky, která je
součástí společenství vlastníků, povinen do-
držovat povinnosti, které přijalo společenství,
např. úklid společných prostor apod. ?

Nájemník je povinen dodržovat zákon a po-
vinnosti zakotvené v nájemní smlouvě. Pokud

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

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

Dětská lékařka MUDr. Kateřina Řezáčová přeje všem dě-
tem hezké prožití jara ve zdraví a bez úrazů. Zároveň upo-
zorňuje budoucí maminky a nově přistěhované rodiče, že
ordinuje v hezkých bezbariérových prostorách v budově
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, tel. 377 520 060.

    Správa nemovitostí
Učetnictví Společenství vlastníků jednotek
Správa domu , pozemku, garáže.

Veškeré záležitosti související s provozem domu, opravy,
revize, zajištění havarijní služby, výběrová řízení
vedení účetnictví SVJ, právní zastupování, atd.
Cena 115,- Kč za byt /měsíc včetně DPH pro rok 2004

Nabízíme rozumné ceny, kvalitu, odbornost, zkušenosti.

tel./fax.: 377 235 512
Sedláčkova 28 mobil: 777 58 80 81
Plzeň 301 00 E-mail:alldom@cbox.cz

        Jaroslava Šperlová

Ani strážníci MP se nevyhnou agresivitě ně-
kterých občanů. Celá událost se stala koncem
ledna v Sedláčkově ulici, kde na místě pro in-
validy parkovalo vozidlo Ford Scorpio, které
však nebylo příslušně označeno. Přestupek při-
jela řešit odtahová služba, jejíž posádku tvořil
technik Správy veřejného statku města Plzně
a strážník městské policie. V průběhu prová-
dění odtahu se však dostavil majitel špatně za-
parkovaného vozidla, který po výzvě strážní-
ka k předložení dokladů reagoval po svém,
způsobem obzvláš) arogantním. Odmítl dokla-
dy předložit, či dokonce cokoliv řešit, s po-
známkou, že přestupek nespáchal. Poté nasedl

Napadený strážník

Policejní komisař služby kriminální policie
a vyšetřování městského ředitelství v Plzni za-
hájil koncem ledna trestní stíhání trojice mla-
distvých ve věku šestnácti a sedmnácti let. Je-
den z nich čelí provinění z krádeže a loupeže,
druhý provinění z loupeže a proti třetímu bylo
zahájeno trestní stíhání pro provinění z loupeže
a podílnictví. Kriminalisté tento trojlístek zatím
podezírají z jedenácti případů, přičemž se na
nich každý z této trojice podílel různou měrou.
Pokaždé bylo jejich cílem získání mobilního te-
lefonu od nezletilých školáků ve věku od osmi
do čtrnácti let. První případy zaznamenali poli-
cisté před několika týdny, postupně jich ale za-
čalo přibývat a objevily se celkem ve třech pl-
zeňských obvodech. Kromě prvního plzeňské-
ho obvodu také na Slovanech a na Doubravce.
Jedenáct dosud objasněných případů se datuje
na období od pátého do třiadvacátého ledna le-
tošního roku. Mezi poškozenými je devět chlap-
ců a dvě dívky.

Mladiství si tipovali své budoucí oběti na
různých místech, například i u škol, nebo je
nějakou dobu sledovali třeba poté, co vystou-

Mladiství brali dětem mobilní telefony
pili z autobusu městské hromadné dopravy
s cílem zjistit, zda u sebe mají mobilní telefon.
Vzhledem k tomu, že často vidíme menší i větší
děti, jak si „hrají“ se svým mobilním telefo-
nem, mnohdy měli štěstí. V několika případech
se chlapce nebo dívky zeptali, kolik je hodin,
jindy je oslovili pod různými dalšími zámin-
kami nebo přímo svoji obě) vyzvali, a) jim dá
svůj mobilní telefon. O mobilní telefony se
s jejich majiteli přetahovali a nezdráhali se
k dosažení svého cíle použít výhrůžek a mnoh-
dy dokonce násilí. Došlo na pěstní útoky i ko-
pance. Chlapcům, kteří se srdnatě postavili na
odpor, nasadili tak zvanou „kravatu“ a nako-
nec přece jen dosáhli svého. Pouze v jednom
z jedenácti případů odešli bez telefonu. Nikdo
z okradených a přepadených chlapců ani dí-
vek naštěstí neutrpěl vážnější zranění a vše zů-
stalo jen u drobných poranění. Celková škoda
dosáhla téměř třiceti tisíc korun. Vyšetřování,
které je v současné době vedeno vazebně, za-
tím není skončeno a počet objasněných přípa-
dů nemusí být konečný.

npor. Petr Kovář

do svého automobilu, bleskově nastartoval
a rozjel se proti nic netušícím ochráncům zá-
kona. Strážníkovi najel na dolní končetiny
a technika nabral na kapotu svého auta při stá-
le se stupňující rychlosti, aby po dvaceti met-
rech odbočil do vedlejší ulice, kde řidič odta-
hů z kapoty spadl na zem. Na místo byla při-
volaná hlídka PČR - Dopravní nehody a věc
převzala k dalšímu šetření, strážník s techni-
kem byli převezeni na lékařské ošetření s ná-
slednou pracovní neschopností.

Muž se svým jednáním vystavil obvinění
z trestného činu útoku na veřejného činitele, ublí-
žení na zdraví, způsobení dopravní nehody a ne-

poskytnutí první pomoci.
Dle podkladů tiskové mluvčí

MP Pavly Vaníkové

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Vážení, naše nezisková organi-

zace nabízí novou neplacenou
službu pro spoluobčany. Prosíme
o bezplatné zveřejnění naší nabíd-
ky pomoci pro seniory a zdravot-
ně postižené občany Plzně.

Pokud soudíte, že by další infor-
mace o naší bezplatné poradně
a dalších aktivitách zajímaly vaše
návštěvníky, čtenáře či poslucha-
če, rádi poskytneme další podrob-
nosti při osobní návštěvě nebo
píse mně.

S díky a s pozdravem
za CZP PK H. Frančová

Zpráva pro zdravotně postižené
občany a seniory

Plzeňské „Centrum pro zdravot-
ně postižené Plzeňského kraje“
nově nabízí pomoc našim spoluob-
čanům, kteří ze zdravotních důvo-
dů nebo kvůli horší orientaci mají
problém s docházkou na úřady při

obstarávání svých úředních záleži-
tostí. Nová služba spočívá v nabíd-
ce doprovázející osoby. Zájemce si
v Centru v pracovních dnech od
9 do 16 hodin (kromě pátku) do-
hodne požadavek na doprovázení.
Po dohodnutí termínu přijde dopro-
vázející osoba k bydlišti občana
a spolu navštíví místo vyřizování.
V případě potřeby lze opět dopro-
vodit zdravotně postiženého obča-
na nebo seniora zpět do bytu.

V současné době je naše nová
služba bezplatná.

Bližší informace poskytne Cen-
trum na telefonu: 377 440 854 (9-
16 hodin) , mimo pracovní dobu
lze nechat vzkaz na záznamníku.
Adresa Centra pro zdravotně po-
stižené Plzeňského kraje: Kote-
rovská 134, 326 00 Plzeň.

Kancelář je bezbariérově pří-
stupná i pro vozíčkáře, před bu-
dovou je vyhrazené parkoviště.

Z tramvaje číslo 2 se vystupuje na
zastávce „Brojova ulice“ (směr
Světovar).

(Zprávu rozesíláme hromadně,
takže je třeba ji upravit podle va-
šich možností.)

Jinak Centrum nadále poskytu-
je poradenský servis pro zdravot-
ně postižené a seniory, např. jaké
existují slevy pro držitele průka-
zu zdravotně postiženého nebo
jak řešit pracovně-právní problé-
my (každé pondělí dochází od-
borný poradce pro tuto problema-
tiku). Dále provozujeme půjčov-
nu kompenzačních pomůcek
(vozíky, chodítka, hole, cvičební
míče) a v letošním roce uvedeme
do provozu bezbariérovou počí-
tačovou učebnu. Individuální pří-
stup umožní i seniorům naučit se
zacházet s počítačem a s interne-
tem. Poradenská činnost je zdar-
ma, půjčovna a učebna za mírné

poplatky. Dále prodáváme publi-
kaci „Sociálně právní minimum“,
kde lze nalézt cenné rady o náro-
cích na slevy a zdravotní pomůc-
ky. Příchozím jsou k dispozici
také aktuální katalogy (výrobci
různých pomůcek, protéz, úpra-
vy automobilů) či ukázky speci-
alizovaných časopisů pro zdra-
votně postižené.

Zájemci si zde také mohou vy-
brat některou zájmovou organiza-
ci (např. diabetici, tělesně postiže-
ní, onko, kardiaci a další), které
pořádají i různé ozdravné pobyty,
zájezdy či odborné přednášky.
Kdo potřebuje bezbariérově upra-
vit byt, může se poradit s naším
odborným poradcem – stavebním
inženýrem s dlouholetou praxí
a zkušenostmi.

Nabídky zaměstnání a jinou in-
zerci si lze přečíst v hale Centra
na nástěnkách, lze zde i umístit

zdarma svoji nabídku/poptávku na
zdrav. pomůcky, výměnu bezbari-
érového bytu a podobné.
Centrum má otevřeno pro klienty:

Pondělí a středa – 09-12
    – 13-17

Úterý a čtvrtek  – 09-12
Pro vypůjčení pomůcek lze do-

hodnout i jiný termín vydání po-
můcky podle potřeb klienta.

Pokud soudíte, že by další infor-
mace o naší bezplatné poradně
a dalších aktivitách zajímaly vaše
návštěvníky, čtenáře či posluchače,
rádi poskytneme další podrobnosti
při osobní návštěvě nebo písemně.

Naše webové stránky se chystají,
po uvedení do provozu dáme na vě-
domí veřejnosti.

H. Frančová
vedoucí CZP PK Plzeň-město,

telefon 377 440 854

si tedy společenství odhlasuje povinnosti dal-
ší (jdoucí nad rámec zákona) je třeba tyto za-
kotvit do nájemní smlouvy. Je možné do ná-
jemní smlouvy přenést i další povinnosti vzta-
hující se k pořádku v domě, a to i odkazem na
aktuální domovní řád.

Pravidelný úklid patří do zajištění provozu
společných částí domu a jako takový by tedy
měl být zajištěn společenstvím vlastníků jed-
notek a hrazen z fondu oprav.

Upravit ceny + inzerát z článku texty/urad/
poradna bytového správce únor III.

Gabriela Prokopová, ředitelka oblasti Lo-



Informace pro společenství vlastní-
ků bytových jednotek – možnost čer-
pání půjček z fondu rozvoje bydlení
města Plzně.

Odbor výstavby a dopravy Úřadu
městského obvodu Plzeň 1 by vás chtěl
touto cestou seznámit s Vyhláškou č. 2/
2001 o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu rozvoje bydlení“.
Dle této vyhlášky lze čerpat finanční
prostředky pro zlepšení úrovně bydle-
ní a vzhledu města.

Druh a rozsah staveb, pro které je
možno půjčku poskytnout a v jaké
výši, stanovují pravidla a podmínky
výše uvedené vyhlášky. Pro představu
uvádíme alespoň ve stručnosti něko-
lik příkladů: obnova střechy, fasády,
rekonstrukce bytových jader, výměna
oken a podobně. Podle druhu stavební
činnosti je pak stanovena možná výše
půjčky a doba její splatnosti.

K tomu, aby mohla být společen-
ství vlastníků jednotek poskytnuta
půjčka, musí toto společenství dolo-
žit ke své žádosti mimo jiné i násle-
dující doklady:
– originál výpisu z obchodního rejstříku
– kopii notářského zápisu o založení

společenství vlastníků včetně stanov
společenství

– zápis ze schůze shromáždění spo-
lečenství vlastníků jednotek, kde
bylo schváleno přijetí půjčky
z FRB, který bude součástí smlou-
vy o půjčce.
Postavení společenství vlastníků by-

tových jednotek (SVBJ) upravuje zákon

Informace pro společenství vlastníků bytových jednotek
č. 72/1994 Sb., v platném znění, který
obsahuje pravidla pro hlasování vlastní-
ků jednotek na shromáždění společen-
ství, dále stanoví, že souhlas všech vlast-
níků jednotek je potřeba pouze v přípa-
dě rozhodnutí o změně účelu užívání
stavby, o změně stavby, nebo o podstat-
ných změnách týkajících se společných
částí domu. Přijetí půjčky mezi tyto vy-
mezené úkony nenáleží, a proto souhlas
vlastníků všech jednotek v budově není
nutný.

Upozorňujeme na to, že pokud spo-
lečenství vlastníků žádá o půjčku nad
100 tisíc Kč, musí doložit originál zna-
leckého posudku, kde jsou oceněny jed-
notlivé byty (nikoli budova jako celek),
které budou navrženy jako zástava,
a dále musí doložit kopie nabývacích ti-
tulů k těmto bytům.

Pokud se rozhodnete využít možnos-
ti půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Plzně, podejte žádost s potřeb-
nými doklady prostřednictvím našeho
úřadu. Vaše žádost musí dále projít sta-
noveným schvalovacím procesem,
a proto je třeba počítat s jistou časo-
vou rezervou.

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Základní informace: Žádost o po-

skytnutí půjčky na individuální vý-
stavbu z Fondu rozvoje bydlení měs-
ta Plzně na základě Vyhlášky č. 2/
2001 o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu rozvoje bydlení“,
která byla přijata usnesením Zastupi-
telstva města Plzně číslo 227 ze dne
17.5.2001. Tato vyhláška umožňuje

poskytnout návratnou půjčku obča-
nům na zvelebení bytového fondu,
obytných budov a jejich staveb na
území městských obvodů, na něž je
částka návratné finanční výpomoci
připsána. Pro příslušný kalendářní rok
jsou vždy jednotlivým městským ob-
vodům poskytnuty finanční prostřed-
ky, ze kterých je možno podporovat
místní individuální výstavbu na zákla-
dě žádostí občanů.

Druh a rozsah staveb, pro které je
možno půjčku poskytnout a v jaké
výši, stanovují pravidla a podmínky
výše uvedené vyhlášky (uvádíme ně-
kolik příkladů: obnova střechy, fasá-
dy, zřízení plynového nebo elektric-
kého topení, zřízení přípojek, přístav-
ba rodinného domu k rozšíření plochy
pro bydlení, vestavba bytu do půdní-
ho prostoru. Podle druhu stavební čin-
nosti je pak stanovena možná výše
půjčky a doba její splatnosti.

Kdo je oprávněn podat žádost,
apod.:

Fyzická nebo právnická osoba, kte-
rá je oprávněna takto jednat.

Postup a podmínky pro vyřízení žá-
dosti:

Podání písemné žádosti o poskyt-
nutí půjčky na individuální výstavbu
prostřednictvím odboru výstavby
a dopravy ÚMO. Žádost musí obsa-
hovat následující údaje:
– Jméno nebo název žadatele, popří-

padě statutárního zástupce včetně
rodného čísla nebo IČO, a v přípa-
dě, že jde o manžele, musí být uve-

deny příslušné údaje obou, přičemž
je nutný podpis obou manželů.

– Adresa bydliště nebo sídla právnic-
ké osoby.

– Přesné označení předmětné nemo-
vitosti - adresa, číslo popisné (je-li
již vydáno), číslo parcely, katastrál-
ní území.

– Přesný popis účelu, na který je půjč-
ka požadována.

– Předpokládaná lhůta dokončení
předmětné akce.

– Požadovaná částka půjčky dle tabu-
lek a navrhovaná výše měsíčních
splátek.

– Návrh na stanovení záruky za po-
skytovanou půjčku ve výši alespoň
150 % předpokládané půjčky s tím,
že věřitel si vyhrazuje právo přijetí
či nepřijetí navržené zástavy.
Způsob podání žádosti:
Podání písemné žádosti s potřebný-

mi doklady prostřednictvím odboru
výstavby příslušného Úřadu městské-
ho obvodu města Plzně. Žádost schva-
luje Rada MO a následně Zastupitel-
stvo MO (jak ukládá stanovený
schvalovací proces). Po schválení
žádosti následuje sepsání smlouvy
o půjčce na Hospodářském odboru
Magistrátu města Plzně.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro
podání žádosti: Úřad městského ob-
vodu Plzeň 1, Odbor výstavby a do-
pravy, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň,
Tel.: 019/520002, Fax: 7530772, E-
mail: hanzelín@umo1.plzen-city.cz

Formuláře, doklady, náležitosti:

Český statistický úřad zavedl
v r. 2002 měsíční zjišQování o re-
kreačních a služebních cestách na-
šich občanů v tuzemsku a zahra-
ničí. Účelem tohoto šetření je při-
způsobení statistiky cestovního
ruchu mezinárodním požadavkům
v souvislosti s přípravou začleně-
ní České republiky do Evropské
unie. Výsledky budou, vedle pra-
videlného zasílání statistickému
úřadu EU, sloužit především pro
účely aktivní investiční politiky

Sdělení Českého statistického úřadu
státu a pro podporu zaměstnanos-
ti v jednotlivých regionech ČR –
zvláště těch, u kterých jsou příjmy
z cestovního ruchu jednou z mála
možností přílivu finančních pro-
středků na obnovu kulturních pa-
mátek, vzniku nových ubytova-
cích a pohostinských zařízení,
sportovních areálů, komunikací,
apod.

Šetření je prováděno v rámci
centrálně vybraných sčítacích ob-
vodů a v každém z nich u náhodně

vybraných 7 bytů. Výběr je zajiš-
Qován vždy pro každý kraj a první
a druhé čtvrtletí příslušného roku
s tím, že stejné sčítací obvody
a byty budou opakovaně šetřeny ve
třetím a čtvrtém čtvrtletí téhož
roku. Pro uvedené statistické zjiš-
Qování za první čtvrtletí r. 2004
byly do výběru zařazeny i některé
části v obvodu Plzeň 1.

Dana Krušinová
Vedoucí správního odboru

Úspora energie - příkaz doby. V Pl-
zeňské distribuci tepla a.s. (PDT)
vzniká v letošním roce Energetické
centrum. Jeho cílem je zlepšit infor-
movanost občanů, drobných a střed-
ních podnikatelů krajské metropole
o možnostech projektů, vedoucích
k omezení spotřeby energie, snížení
nákladů a omezení negativních vlivů
na životní prostředí.

Energetické centrum by mělo na-
hradit zrušené Městské energetické
poradenské středisko (MEPS) a bude
těsně spolupracovat s městem a jeho
rozpočtovými a příspěvkovými orga-

Energetické centrum v PDT
nizacemi především v oblasti energe-
tického manažerství a na aktualizaci
Územní energetické koncepce.

Hlavní témata energetického pora-
denství pro širokou veřejnost:
– problematika zdrojů tepla a teplé

vody
– rozvody tepla
– regulace a měření dodávek tepla
– tepelně-technické parametry budov
– úspory energií v domácnostech
– poradenství v oblasti energetické le-

gislativy a souvisejících norem
Významnou součástí činnosti ener-

getického centra je také spolupráce

Kam s nápojovými kartony ?
Vážení spoluobčané, již v prosin-

ci minulého roku městský obvod Pl-
zeň 1 zahájil v rámci separace ko-
munálního odpadu třídění nápojo-
vých kartonů. Nápojové kartony
jsou papírové obaly od mléka, džu-
su, vína apod., které se ukládají do

modrých nádob na papír označe-
ných jasně oranžovou samolepkou.

Nápojové kartony vhazujte vy-
prázděné, čisté a stlačené. Takto tří-
děným komunálním odpadem i Vy
pomůžete zlepšit životní prostředí
v našem městě a okolí.

Marta Hejduková – odbor ŽP

s odbornou veřejností - výrobci a dis-
tributory energií, projekčními organi-
zacemi, bytovými a realitními správ-
ci, bytovými družstvy a zástupci drob-
ných a středních podnikatelů.

Energetické centrum PDT tak do-
plní v Plzni momentálně chybějící
článek odborného poradenství pro ši-
rokou veřejnost.

Plzeňská distribuce tepla zásobuje
teplem 40 tisíc plzeňských domácnos-
tí a řadu podniků a institucí. Sedm de-
sítek zaměstnanců obhospodařuje mj.
přes dvě stovky výměníkových stanic
a podobných zařízení. Významný ma-
jetkový podíl ve společnosti drží měs-
to Plzeň.

Edvarda Beneše 23,
301 00 Plzeň,
800 155 665,
info@pdt.cz,
www.pdt.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 13,00 - 17,00
středa 13,00 - 17,00

K žádosti o poskytnutí půjčky je tře-
ba doložit následující:
– Výpis z katastru nemovitostí, vzta-

hující se k nemovitosti rekonstruo-
vané i zastavované, který nesmí být
starší než 1 měsíc

– Pravomocné stavební povolení či
jiný příslušný doklad o přípustnosti
akce, na niž či v jejímž rámci je žá-
dáno o půjčku, včetně příslušné pro-
jektové dokumentace.

– Předběžnou dohodu s dodavatelem
akce, na niž je žádána půjčka,
s orientační cenou akce, při svépo-
moci odhad nákladů, které při re-
alizaci budou doloženy fakturami
a účty.

– Při půjčce nad 100 tis. Kč (v pří-
padě, že žadatel chce zastavit ne-
movitost) doložit znalecký posudek
o ceně zastavované nemovitosti pro
účel zřízení zástavního práva, kte-
rý nebude starší než 2 roky. O za-
jištění platného znaleckého posud-
ku nebo jeho aktualizaci na nákla-
dy žadatele lze požádat Magistrát
města Plzně.
Správní a jiné poplatky a způsob je-

jich uhrazení: Za vyřízení žádosti
o poskytnutí půjčky z FRB není sta-
noven žádný poplatek.

Lhůty pro vyřízení: Podle nejbliž-
šího termínu zasedání Rady a násled-
ně Zastupitelstva příslušného měst-
ského obvodu.

Správce postupu: Odbor výstavby
MO, Hospodářský odbor Magistrátu
města Plzně.

Umožňuje-
me dětem od

6. ročníku rozvoj v těchto oblastech:
– rozšířené vyučování cizích jazy-

ků (angličtina, němčina), 3 hodiny
týdně anglického jazyka, 3 hodiny týd-
ně německého jazyka, týdenní jazyko-
vé kurzy (v ČR nebo v zahraničí), škol-
ní výlety především do Německa
a nebo Anglie, výuka Aj prostřednic-
tvím internetu, aktuální jazykové učeb-
nice Go!, dopisování s vrstevníky ze
zahraničí. Nábor proběhne ve středu
28.4. 2004 od 9:00 v aule 1.ZŠ. Sou-
částí náboru bude zjištění jazykové
úrovně. Dětem bude poskytnut dosta-
tečný čas na splnění zadaných úkolů.

– rozšířené vyučování tělesné vý-
chovy (atletika, fotbal, vodní pólo
a plavání, lukostřelba), 5 hodin tě-
lesné výchovy (všeobecná příprava,
specializace pod vedením trenéra,

1.základní škola
Západní 18, 323 00 Plzeň,tel.: 377 524 810,e-mail:1zsmmp.plzen-city.cz

U nás máte možnost volby

Jumper v Senátu
Na 1. ZŠ v Západní ulici vychází

již pátým rokem školní časopis. Jme-
nuje se Jumper a redakční radu tvoří
osm žáků z devátých tříd.

16. prosinec 2003 se stal pro náš ča-
sopis významným dnem. Proč vlastně?

Když jsme koncem loňského škol-
ního roku posílali Jumpera do soutě-
že o nejlepší školní časopis, kterou
vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe,
příliš jsme nedoufali ve velký úspěch.
O to větší bylo naše překvapení, když
jsme obdrželi pozvánku na slavnost-
ní vyhlášení vítězů.

 A tak jsme vyrazili do Prahy, do Vald-
štejnského paláce, do sídla Senátu ČR.
Shromáždili jsme se v kongresovém sále,
kde nás přivítaly paní senátorka Zuzana
Roithová, předsedkyně správní rady

1.ZŠ spolupracuje s oddílem kopané SK ZČE Plzeň. (žákovská mužstva
hrají I. Ligu) Do fotbalových tříd jsou zařazovány děti, které mají dobrý
prospěch, chování a úspěšně splní talentové zkoušky pro žáky 5., 6., 7.
tříd. Ty proběhnou na hřišti 1. ZŠ. 26.dubna 2004 od 15.00 hodin.

Pro talentované děti nabízíme:
– Rozšířené vyučování tělesné výchovy (specializace kopaná)
– Všeobecná příprava
– Plavání
– Relaxační cvičení
– Pravidelné celotýdenní a celoroční sportovní vyžití

Informace: vedoucí trenér kopané ST - Petr Altmann,
tel.: 377 534 784, 737 342 174

Fotbalové sportovní třídy
1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeň, západní 18, Příspěvková organizace

hodina kompenzačních cvičení), od-
polední tréninky v oddílech, pravidel-
ná lyžařská soustředění, účast ve spor-
tovních soutěžích:

atletika - SK Junior a AC Škoda,
fotbal - ZČE Dynamo Plzeň , vodní
pólo a plavání – KVS Slavie Plzeň,
lukostřelba - 1.lukostřelecký klub Pl-
zeň 1935

Nábor proběhne do 5. a 6.tříd
v pondělí 26.4. 2004 od 15 hodin v aule
1.ZŠ (sportovní oblečení s sebou).

– rozšířené vyučování informatiky
a výpočetní techniky, 2 – 3 hodiny
práce s PC, používání moderních infor-
mačních technologií při vyučování

Nábor proběhne ve středu 28.4.
2004 od 15 hodin v aule 1.ZŠ.

– rozšířené vyučování hudební vý-
chovy (zpěv), 3 hodiny hudební výcho-
vy týdně, výuka v odborně vybavené
hudebně, návštěvy koncertů, hudební

exkurze, členství ve sboru Lentilky
Nábor proběhne ve středu 28.4.

2004 od 15 hodin v aule 1.ZŠ.
Předběžně je možné přihlásit dítě:
– e-mailem 1zs@mmp.plzen-city.cz
– telefonem 377 524 810
– osobně
Podmínky pro práci s talentovaný-

mi dětmi neustále zkvalitňujeme:
– v oblasti výuky – jazykové kurzy,

partnerství se zahraničními školami,
výjezdy do zahraničí

– v oblasti personální - prohlubující
vzdělávání učitelů, odborní trenéři

– v oblasti vybavení školy a tříd - od-
borná centra jazyků, 2 PC centra
s internetem, školní divadlo, hudeb-
ní centrum, bazén, 4 tělocvičny, po-
silovna, …

ROZVÍJEJTE TALENT
SVÝCH DĚTÍ!

Věra Luxová i koordinátorka programu
Eva Rolečková. Dozvěděli jsme se, že
se do soutěže přihlásilo sedmdesát účast-
níků, dvacet ze základních a padesát ze
středních škol. V každé kategorii byli vy-
hlášeni tři vítězové a kromě toho byla
udělena i čestná uznání.

 Které ocenění jsme získali my?
Z mého přemýšlení mě vytrhl název
naší školy znící z reproduktoru a za
potlesku ostatních nám byl předán
diplom s nádhernou dvojkou upro-
střed. Radostí z 2. místa jsme už ani
nevnímali vítěze další kategorie. Pak
následovalo pohoštění, prohlídka
Valdštejnského paláce a návrat domů.
Z ocenění měli všichni redaktoři
opravdovou radost.

Aneta Červená, 1. ZŠ, IX. C

Tiráž: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15082, 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.

Plzeňská distribuce tepla, a.s.



Zoologická a botanická zahrada města Plzně informuje

Opravdu s nečekaným zájmem veřej-
nosti se setkal I. masopustní průvod
z Vinic do historického centra Plzně ko-
naný pod patronací starosty MO 1 Jiří-
ho Winkelhöfera a starostky MO 3 Ing.
Jaroslavy Maříkové 21. února. Již z
hlavního seřadiště před 7. ZŠ zamířil na
statek Lüftnerka v Zoologické a bota-
nické zahradě města Plzně průvod více
než 500 masek a přihlížejících. Zde byli
přítomným nejsympatičtější „oživlí“
nejznámější majitel hospodářství Lüft-
ner se svojí manželkou. Pro maskova-
né účastníky připravili pravé masopust-
ní koblihy, které rozdávali zdarma. A
to přesto, jak uvedl Masopust I., jenž
průvodu vévodil a veškeré dění přesně

X. PLZEŇSKÝ ROČNÍK

BĚHU TERRYHO FOXE
bude odstartován

v sobotu 24. dubna 2004
v 10:00 hodin

v Borském parku (areál TJ Slávia).
Pořádá katedra tělesné výchovy a sportu

Fakulty strojní ZČU v Plzni.
Zveme všechny občany!

Plzeňský masopust zaujal
podle historických scénářů komento-
val, že se manželé ještě majetkově ne-
zmotořili z tahanic s měšCany ohled-
ně vaření vlastního piva a selka byla
pověstná svojí lakotou. Byl zde před-
veden i jeden z nejstarších ryze čes-
kých masopustních zvyků – stínání
kohouta. Tradice byla porušena v je-
diném – pták nebyl živý, ale ze slámy
a ozdobné trávy.

Od hlavního seřadiště až ke Kalikov-
skému mlýnu doprovázeli průvod dva
jezdci na opentlených koních plemene
hafling – chovatelské chlouby zeměděl-
ského skanzenu Lüftnerka. Hned, co do-
razil poslední z účastníků mnohasethla-
vého průvodu k jezu u mlýna, most se
rozzářil hořícím Bacchusem. Za chvíli
už plaval po řece jako symbol odchá-
zející zimy. Masopust I. plápolajícího
slaměného panáka doprovázel výkřiky:
Dost už bylo zimy! My chceme jaro!
Kdo chce ještě zimu, aC si za ní jezdí
na hory! My to ale nejsme.

Povzbuzen troubením aut a jejich má-
vajícími osádkami se průvod vydal do

MASÉRSKÉ PRÁCE
Sokolovská 78

Horní prostory NS ATOM

MASÁŽE:
Relaxační, sportovní, rekondiční,

proti celulitidě, reflexní
Eva Krausová

Tel.: 603 182 265

Na statku Lüftnerka mohl každý
ochutnat masopustní koblihu

Pálení Bacchuse a zahození do Mže.

Před 7. ZŠ se řadil masopustní průvod

Některé masky byly opravdu strašidelné

Malé ulice oklikou přes náměstí Repub-
liky. Zde se na chvíli promíchal se sva-
tebčany čekajícími před radnicí. „Ko-
nečná“ průvodu v Malé ulici před salo-
nem U Lazebnic byla ve znamení
ocenění nejlepších masek, dětských ma-
sopustních scének a hlavně občerstve-
ní. Na jídelníčku byly párky, jitrnice,
svařák. Děti byly ve Staré sladovně po-

hoštěny palačinkami se šlehačkou a ča-
jem. Příjemně zahřál, neboC po proslu-
něném dopoledni se odpoledne zatáhlo
a bylo nepříjemné vtíravé mrazivo. Jako
by zima chtěla připomenout, že její vlá-
da ještě zdaleka neskončila a odejde si
– bez ohledu na přání lidí – tehdy, až
bude sama chtít.

František Hykeš

Jaké akce a slavnosti můžete navští-
vit kromě obvyklé prohlídky plzeňské
zoologické zahrady, vám přiblíží vý-
řez z kalendária.
27. března: Vítání jara – slavnostní
otevírání zahrady ( soutěže pro děti
i dospělé, kulturní program, kuličková
olympiáda) – areál zahrady
1. dubna: Apriliáda – hledání lvů -
areál zahrady
10. – 12. dubna: Velikonoce v ZOO
– (soutěže pro děti i dospělé, kuličko-
vá olympiáda, ukázky velikonočních
zvyků a tradic, velikonoční hody) –
statek Lüftnerka
24. dubna: Probu;te se …. ! (tradič-
ní zvonění budíky za záchranu příro-
dy naší planety ke Dni Země) - areál
zahrady

1. května: Staročeské máje na stat-
ku Lüftnerka

Akce Plzeňské ZOO

Novinky v zahradě
V oblasti expozic a nových zvířat by

měl velkou pozornost poutat desetile-
tý tygr ussurijský „Mauglí“, přiveze-
ný v prosinci, kterého, doufejme, čeká
i svatba. Nevěstu usilovně sháníme.
Křtiny a posléze seznamování s part-

nerkou čekají na nově dovezeného
samce levharta čínského. V jejich sou-
sedství je v těchto dnech dokončová-
na skalní expozice irbisů - sněžných
levhartů. Postupně je dotvářeno okolí
statku Lüftnerka, kde vznikl zbrusu
nový výběh pro koně a domeček pro
domácí husy. Zde výhledově vznikne
také expozice české řeky s velkými
rybami a vydrou říční. V okolí expo-
zice tygrů vzniká „svišCárium“ a bota-
nická expozice Himalájí. Přestěhová-

8. května: Slavnost květů (výstava jar-
ních řezaných květin, květinových va-
zeb, aranžování květin, bonsají, bylin-
ková medicína, velká módní přehlídka
svatebních šatů ) – areál zahrady
29. května: Zahrada patří dětem
(tradiční dětský den ZOO a BZ spo-
lečně s Frekvencí 1 plný soutěží, za-
jímavých hostů a překvapení) – are-
ál zahrady
30. května: Zahrada patří dětem
(tradiční dětský den ZOO a BZ spo-
lečně s Ge Capital bank plný soutě-
ží, zajímavých hostů a překvapení) –
areál zahrady

ní do vlastního bydlení z podnájmu ve
voliéře dravých ptáků by se měli vý-
hledově dočkat i goralové, vzácní stře-
dočínští kamzíci, kteří se v roce 2003
poprvé rozmnožili. Zoologickou za-
hradu čeká i závěrečná fáze tvorby
madagaskarského pavilonu pro lemu-
ry, bodlíny, madagaskarské plazy další
zvířata a rostliny.

Velkou novinku by měla získat
i botanická sekce, od víkendu 12./13.

června by měla veřejnosti sloužit ja-
ponská zahrada vybudovaná v okolí
Körnerova dubu.Od 6.4. se bude ve
výstavní síni statku konat dvouměsíč-
ní výstava Srí Lanka - perla Indické-
ho oceánu.

Veškeré nové dění v zahradě sleduje
webová stránka www.zooplzen.cz, prů-
běžně doplňovaná, s novým designem
a obsahem.

Mgr. Martin Vobruba

Proměna zoologické zahrady – nový venkovní výběh lvů za vodním příkopem.

Unikát zahrady varan komodský.

Tygr usurijský Mauglí se vrací z nového výběhu do svého příbytku (též foto vlevo).

Výběh lemurů u restaurace Kiboko.Statek Lüftnerka.



Základní umělecká škola Lochotín
působí na 3 pracovištích. Máme sna-
hu býti dostupní pro celé lochotínské
sídliště – ředitelství je na Sokolov-
ské ul č. 30 a detašovaná pracoviště
máme U Jam č.14 a na Bolevecké ZŠ.
Chceme se Vám představit, přestože
na tomto sídlišti působíme již 16 let.

Setkání s mnohými obyvateli síd-
liště nám napovídá, že jsme se ještě
nedostali do všeobecného povědomí
našich spoluobčanů, a proto Vám na-
bízíme základní informace.

Jsme tříoborová škola – máme hu-
dební, taneční a výtvarné oddělení
a ve všech oborech zajiš5ují výuku
vysoce kvalifikovaní učitelé. V dal-
ších odstavcích se Vám představí jed-
notlivá oddělení.

Akordeonové oddělení je jedna vel-
ká rodina. Žáci mají možnost vedle in-
dividuální výuky zkusit i práci v ko-
lektivu. Na škole vedle mnoha duet
a několika trií pracují 2 soubory – dět-
ský „DAKSO“, ve kterém se žáci od
2.roč. učí pracovat v kolektivu, reago-
vat na dirigenta, vzájemně se poslou-
chat a společně tvořit. S velikou radostí
jezdí děti hrát starším obyvatelům do
různých klubů a domovů důchodců.
Akordeonový soubor „UNIVERSE“
pak navštěvují starší žáci, nezřídka i vy-
sokoškoláci, aby si nadšeně zamuzicí-
rovali. Letos se soubor chystá reprezen-
tovat školu na mezinárodním festivalu
akordeonových souborů v Praze.

Oddělení pořádá pravidelně pře-
hrávky pro své žáky, samostatné ab-
solventské koncerty, žáci vystupují
na všech akcích školy, účastní se kon-
certů pořádaných Západočeským hu-
debním centrem (ZHC), plzeňskou
Konzervatoří, popř. Katedrou hudeb-
ní výchovy PF. Každý rok se mladí
umělci připravují na mezinárodní
soutěž v německém Klingenthalu, ze
které si vždy přivezou nějakou cenu,
na soutěž „Plzeňský akordeon“ a ne-
chybí ani při soutěžích vyhlašova-
ných MŠMT a Konzervatoří. Letos
přivezl Jiří Jílek, žák Mgr. V. Soubus-
ty, krásnou 2.cenu z mezinárodní sou-
těže ve švýcarském Reinachu. Na
letošní soutěž v Klingenthalu se při-
pravuje 6 sólistů a 2 dua. Dva žáci
udělali přijímací zkoušky na konzer-
vatoř. Akordeonisté úzce spolupracu-
jí s ostatními ZUŠ a Konzervatoří.

Oddělení pro své žáky pravidelně
pořádá desetidenní letní soustředě-
ní v různých koutech naší republi-
ky. Na letošní prázdniny se těší na-
víc také žáci dechového a kytarové-
ho oddělení.

Dechové oddělení má 8 kvalitních
pedagogů na vysoké úrovni, z nichž

Jsme tady pro Vás, přij�te mezi nás!

3 vyučují také na plzeňské konzerva-
toři. Všichni žáci oddělení se pravidel-
ně zúčastňují koncertů pořádaných
školou, ZHC, ale vystupují také na ji-
ných kulturních akcích (vernisáže, vý-
stavy). Účast na soutěžích pořádaných
MŠMT nebo plzeňskou Konzervatoří
je pro žáky dechového oddělení samo-
zřejmostí. V letošním školním roce
pracuje na naší škole 11 komorních
souborů, které se připravují do soutě-
že vyhlašované MŠMT.Ve škol. roce
2004 / 2005 připravujeme 1.roč. sou-
těže nazvané „ Lochotínské štěbetání“.
Někteří žáci budou mít možnost se
letos zúčastnit spolu s akordeonisty let-
ního soustředění.

Žes5ové dechové oddělení je počet-
ně nejmenší a to díky obecnému názo-
ru veřejnosti na náročnost hry na žes-
5ové nástroje, na hlučnost a nevhodnost
cvičení v panelové zástavbě. Je však
třeba upozornit, že uplatnění žáků -
hráčů na žes5ové nástroje je velmi ši-
roké (jazzové a dechové orchestry ve
městě apod.) Fundovanost učitelů je
dostatečnou zárukou.

Na škole znovu působí jazzový or-
chestr, tentokrát pod vedením M. Mar-
ka. Tento soubor pravidelně vystupuje
v jazzových klubech ve městě Plzni
a ve škole chystá první prezentaci.
Uplatní se zde i žáci z jiných plzeň-
ských ZUŠ.

V klavírním oddělení vyučuje 7 in-
terních učitelů a výuka je na velmi
vysoké profesionální úrovni. Žáci se
věnují vedle sólové hry také hře čtyř-
ruční nebo se mohou zapojit do škol-
ních komorních souborů. Pravidelně
vystupují na přehrávkách oddělení, žá-
kovských koncertech, koncertech po-
řádaných ZHC. V letošním školním
roce chystají samostatný absolventský
koncert v sále Zpč. muzea. Klavírní
odd. úspěšně reprezentuje školu na
soutěžích vyhlašovaných MŠMT, pl-
zeňskou Konzervatoří, ale i v soutěži
o Karlovarskou růžičku.

V sobotu 28. února 2004 budou bo-
jovat v silné konkurenci Daniela Osval-
dová a Jana Kresová ze třídy pí.uč.
E. Kohoutové na soutěži „ Čtyři ruce na
klávesách“ ve čtyřruční hře v Karlových
Varech. V kytarovém oddělení na naší
škole se vyučuje obor klasická kytara,
částečně i basová kytara a jazz. Výuku
zajiš5ují pouze kvalifikovaní pedagogo-
vé, kteří si své znalosti neustále oboha-
cují na kytarových seminářích a kur-
zech, aby mohli svým žákům nabídnout
nejnovější trendy kytarové výuky.

V letošním roce pořádáme první
ročník kytarové soutěžní přehlídky
„Lochotínská kytara“. Žáci oddělení
se zúčastňují koncertů pořádaných ne-

jen v prostorách ZUŠ, ale též ve vý-
stavních sálech v historickém cent-
ru města Plzně (např. Galerie města
Plzně, Západočeské muzeum apod.).
Během letních prázdnin mohou žáci
strávit několik dní se svými učiteli
na letním soustředění s intenzivní
výukou.

Nespornou výhodou studia na ZUŠ
je osobní přístup kantora ke každé-
mu žákovi, kterému je věnováno
45 minut individuální výuky.

V pěveckém oddělení mají žáci mož-
nost získat a rozvíjet pěveckou techni-
ku a správné pěvecké návyky. Kvalifi-
kovaný pedagog nabízí pěvecký mate-
riál podle dispozic žáků,věnuje se
intenzivní přípravě žáků ke studiu na
konzervatoři a pedagogické fakultě.
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží
ZUŠ, plzeňské Konzervatoře, soutěže
„Lidová píseň Rokycany“, „Karlovar-

ský skřivánek“ ( do celostátního kola le-
tos postoupila Jana Tomanová ze tř.
Mgr. E. Procházkové ). Žáci vystupují
na koncertech pořádaných školou, ZHC
aj. Společně navštěvují různé hudební
akce pořádané např. Katedrou hudební
výchovy PF ZČU. Oddělení pořádá již
3.rokem Benefiční koncert v kostele sv.
Anny, jehož výtěžek je věnován dětem
Kojeneckého ústavu v Plzni. Žáci se
mohou věnovat též komornímu zpěvu
a zapojit se v pěveckém sboru.

Obtížnost hry na smyčcové nástro-
je způsobuje menší zájem žáků o ten-
to obor, přesto na naší škole vyučuje-

me hře na housle, violoncello i kon-
trabas. Žáky vyučují kvalifikovaní
učitelé a nabízejí jim, vedle sólové
hry, také možnost uplatnění v komor-
ních souborech. Na škole pracuje
v současné době 10 komorních sou-
borů, které budou reprezentovat ško-
lu v soutěži komorní hry s převahou
smyčcových nástrojů. Oddělení se
pravidelně podílí na všech akcích ško-
ly, a5 jsou to přehrávky oddělení, žá-
kovské koncerty, samostatné absol-
ventské koncerty, ale i na akcích po-
řádaných jinými organizacemi, např.
Zpč. hudebním centrem, plzeňskou
Konzervatoří apod. Každoročně naši
žáci vystupují na koncertě houslových
nadějí, pravidelně se zúčastňují sou-

těže „Plzenecké housličky“, soutě-
ží vyhlašovaných MŠMT ( účast
v ústředních kolech ) i plzeňskou
Konzervatoří. Naši učitelé připravu-
jí také žáky k přijímacím zkouškám
na konzervatoř nebo Pedagogickou
fakultu ZČU. Žáci smyčcového od-
dělení se uplatňují i v souborech
různého složení mimo naši školu.

Výtvarné oddělení naší školy na-
bízí žákům a studentům od 5 do 26
let pestrou nabídku vzdělávání a ori-
entace v různých technikách a smě-
rech.. Zaměřujeme se hlavně na mal-
bu, a5 již v klasické malbě temperu
nebo olejovými barvami, mazacími
a olejovými křídami. Další oblíbe-
nou výtvarnou disciplínou je kera-
mická tvorba, pokrývá až čtvrtinu
celkové tvorby. Zabýváme se ve zvý-
šené míře loutkovou a objektovou
tvorbou, výtvarným divadlem. V po-

sledních letech se naše pozornost při-
klání k loutkovému, animovanému
filmu. Žáci se svou tvorbou zúčast-
ňují četných soutěží a výstav, ve kte-
rých nebývá nouze o ocenění.
Z úspěchů vybíráme ocenění v sou-
těžích ZUŠ vypisovaných MŠMT,
kde v r. 2002 bylo oceněno 18 na-
šich žáků v soutěži jednotlivců a tři
projekty posuzované jako celek. Vý-
tvarné oddělení každoročně prezen-
tuje práce žáků výstavou v některé
z plzeňských galerií. V letošním šk.
roce připravujeme stálou výstavu
v prostorách Plzeňského servisu
v Komenského ul.č.99. Rádi bychom
vystavili samostatně velmi zdařilý
soubor grafické tvorby – barevných

linorytů a suchých jehel v některém ve-
řejném výstavním prostoru Plzně. Na-
bízíme žákům a studentům paletu mi-
moškolních akcí, výletů za uměním
a soustředění. Nejoblíbenější je týden-
ní soustředění v období letních prázd-
nin v Domaslavi poblíž Bezdružic.

Učitelé výtvarného oddělení kladou
velký důraz na laskavý, přátelský a in-
dividuální přístup ke každému žákovi.
Pro rodiče organizují tzv. týdny otevře-
ných dveří, kdy mohou rodiče přijít na
hodinu s dětmi a společně tvořit.

Vedle hudebního a výtvarného oboru
pracuje na naší škole také taneční od-
dělení. Výuka je zaměřena v přípravném
a 1. ročníku na získání správného drže-
ní těla, koordinovanou a kultivovanou
formu pohybu v úzké návaznosti na
hudbu. V dalších ročnících probíhá vý-
uka základů klasického tance, lidových
tanců a současných tanečních směrů.
Žáci vystupují na různých koncertech
naší školy, výchovných koncertech
a nejrůznějších společenských akcích
v domovech důchodců.

Důležitou složkou práce TO je pří-
prava žáků z vyšších tříd, kteří se hlásí
na některou ze škol, kde je třeba dělat
pohybově – rytmické zkoušky. Neza-
nedbatelná je také spolupráce s MŠ při
výuce předškolních dětí - naším cílem
je probudit zájem o pohyb, hudbu a ta-
nec a dále vésti děti jak po stránce tě-
lesné, tak i duševní. Při výuce je při-
hlíženo ke schopnostem dětí, zaměřu-
jeme se na cviky, které dětem pomohou
osvojit si návyk správného držení těla.
Děti se učí orientovat v prostoru a roz-
víjet svou fantazii.

V průběhu roku jsou žáci oddělení
informováni o všech koncertech, balet-
ních představeních a spolu se svými
učitelkami navštěvují generální zkouš-
ky baletů v DJKT i vystoupení folklor-
ních souborů.

V poslední době vyvolala velký zájem
možnost promítání záznamů z meziná-
rodních soutěží, zapůjčených z Prahy.

Milí čtenáři, závěrem přijměte po-
zvání vedení školy do našich prostor,
kde si sami můžete výše uvedené in-
formace ověřit. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu a na Vaše hudebně, tanečně
a výtvarně nadané děti.

Za vedení školy
ředitel Vlastimil Pelc

a st. zástupce Dana Šašková.

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

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 2004absolventský koncert 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 srdečně zváni.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Vaše děti nebo vnoučata uvidí, co se všechno
na naší škole učí.

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

Přij�te na koncert



NEZDRAŽUJEME!

• Kosmetické ošetření již za 282,- (+ úprava obočí zdarma)

• Jarní regenerační ošetření pro zralou ple& ( s kaviárem)

    se silným omlazovacím účinkem

• Depilace teplým voskem (sezónní slevy)

• NOVINKY: Parafínové zábaly na ruce 120,- Kč

Modeláž těla (celulitida, zpevnění, zeštíhlení)

Připravte se na jaro a léto - čistá a zdravá ple& je zárukou úspěchu

Provozovna: Zdravotnické zařízení REMUS, Žlutická 9, Plzeň

        Objednávky/Info Tel: 377539167

Mobil:  732218891

Provozní doba : dle objednávek 9 - 20 hod.

ZHOTOVUJEME VŠECHNY DRUHY PROTÉZ A ORTÉZ HORNÍCH A DOLNÍCH

KONČETIN, SPORTOVNÍCH ORTÉZ, ČTYŘBODOVÝCH KOLENNÍCH ORTÉZ,

TRUPOVÝCH ORTÉZ, BŘIŠNÍCH PASŮ, MĚKKÝCH BANDÁŽÍ A POLOHOVACÍCH

SEDAČEK DO INVALIDNÍCH VOZÍKŮ.

NABÍZÍME ODBORNOU KONZULTACI PRO VÝBĚR ÚČINNÉ ORTOPEDICKÉ

POMŮCKY, REHABILITACI A ŠKOLU CHŮZE NA PROTÉZÁCH.

VEŠKERÉ SLUŽBY JSOU HRAZENY VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU.

Dovolujeme si Vám oznámit otevření nové ortopedické protetiky.

Josef Nehonský
Ortopedická protetika

Rubešova 8, Plzeň (u Mikulášského nám.)

�Provozní doba:
 Po 800 – 1500

 Út 800 – 1500

 St 800 – 1800

 Čt ZAVŘENO
 Pá 800 – 1300

Tel./fax: 377 457 728
Mobil: 777 123 870

Výzva – setkání ke 100. výročí založení oddílu
Pro všechny současné i bývalé členy oddílu zápasu TJ Loko-

motiva Plzeň k pomoci zorganizovat akci u příležitosti 100. vý-
ročí založení oddílu. Setkání se uskuteční v dubnu letošního roku.
Přípravný výbor plánuje pozvat opravdu všechny, a+ jsou z Plz-
ně a okolí, nebo žijí v jiných částech Čech, Moravy, Slovenska
a Evropy. Součástí oslavy bude i výstavka, na které výbor uvítá
různé plakáty, diplomy, fotografie, nálepky, odznaky, korespon-
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sobota

20. 3.
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27. 3.
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3. 4.
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IVV

10. 4.
sobota

17. 4.
sobota

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ - KČT LOKOMOTIVA PLZEŇ A O KČT BANÍK LÍNĚ
ZBIROŽSKÝMI LESY- 1. r., TP
Start: Praskolesy, zast. ČD 8.15- 8.45 h.
Trasy: 18, 25, 30 a 40 km Cíl: Zbiroh, nádraží ČD do 17.30 h.
Informace: Jiří Triner, 267 62 Osek, m: 724074417

ZIMNÍ ČEPICE- 6. r., TP
Start: Sušice, nádraží ČD po příjezdu vlaku v 7.50 h.
Trasy: 23 a 30 km  Cíl: Žichovice, nádraží ČD do 15.00 h.
Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, t: 371523277

KRAJEM VIKLANŮ- 4. r., TP
Start: Žihle, nádraží ČD 7.20- 10.00 h.
Trasy: 11, 20 a 30 km Cíl: v místě startu do 16.00 h.
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 604331050

VÝSTUP NA KOZELKU, Manětínsko, TP 14, 23 a 33 km, AZ- O KČT B. Líně
Odjezd: Líně- 6.30 h., Plzeň Peklo- 6.45 h., Lochotín rest. U komínu 6.55 h.
Jízdné: člen B. Líně a děti 90 Kč, ostatní 100 Kč
PP nutná do: 21.3. 2004
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337911741, m: 605234797

JARNÍ SETKÁŃÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE, TP, CT, akce IVV, oblast KČT
Start a trasy: 20 a 33 km – Plzeň Černice- 7.00- 9.00 h.
12 km - Plzeň Bory MHD- 8.00- 10.00 h.
10 km + všechny cyklotrasy dle vl. výběru- Plzeň Litice rest. Lidový dům
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337911741

VELIKONOČNÍ LES- 2. r., SP
Start: Srby, nádraží ČD 7.50- 8.00 h.
Trasy: 24 a 30 km Cíl: 24 km- Ždírec ČD, 30 km- Blovice ČD
Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, t: 371523277

JIŽNÍM KLATOVSKEM- 1. r., SP
Start: Luby ČD (okr. KT) v 8.05 h., Běšiny ČD v 8.30 h.
Trasy: 22 a 30 km Cíl: Kolinec ČD
Informace: Pavel. Hegner, Rabštejnská 37, 323 31 Plzeň, t: 377537170
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29.5.
sobota
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ROZHLEDNY TEPLICKA- Doubravská h., Letná, Komáří vížka, AZ- O KČT B. Líně
Trasy: 21, 24, 27 a 33 km PP nutná do: 15.4.2004
Odjezd: Líně- 5.15 h., Plzeň Peklo- 5.30 h., Plzeň Bolevec u Gery- 5.40 h.
Jízdné: člen B. Líně a děti 220 Kč, ostatní 230 Kč
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337911741, m: 605234797

POCHOD ZAMILOVANÝCH- 3. r., TP ve dvojicích
Start: Horní Bříza, nádraží ČD 7.15- 9.00 h.
Trasy: 16, 25 a 33 km Cíl: v místě startu do 17.00 h.
Informace: Fr. Beneš, Heyrovského 31/22, 301 00 Plzeň, m: 737477106

PŘES DVA PARKY- 2. r., akce IVV, pro rodiče s dětmi i ostatní
Start: Konstantinovy Lázně, nádraží ČD 7.45- 10.00 h.
Trasy: 13 a 20 km Cíl: K. Lázně, rest. U nádraží
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 604331050

LÍŇSKÝ MARATON-17. r., akce IVV ( jen PT), TP, DP, CT
Start: Líně- Sokolovna: 6.45- 8.30 h.- CT 126 km + TP 30 a 42 km, ostatní 8.00- 10.30 h
Trasy: PT: 10 až 42 km, CT: 42 až 126 km, MTB: 22 až 42 km Cíl: Líně- Sokolovna
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337911741, m: 605234797
Pozn.: bus z Plzně- CAN, stanoviště č. 17, odj. V 7.45 h.

NA KOLE Z PLZNĚ NA HRADY- 10.r., celostátní akce IVV, CT
Start: Plzeň- Bolevec, rest. Kamenný rybník 6.00- 10.. h.
Trasy: CT: 35- 200 km, MTB: 30- 80 km, RT Cíl: rest. Kamenný ryb.
Informace: Václav Kalina, Tachovská 15, 326 00 Plzeň, m: 728386423
 Josef Sýkora, Brněnská 43/22, 323 00 Plzeň, m: 605538975

PODKOVA SEDMIHOŘÍ (rozh.u Bernartic) - 9. r., akce IVV, TP, AZ- O KČT B. Líně
Trasy: 15 a 30 km Start: Miřkov ( okr. Do) 7.30- 8.00 h. Cíl: v místě stertu do 15.00 h.
Odjezd: N.Hospoda ( MHD č. 12)- 6.30 h., Sulkov ( zast. ČSAD)- 6.40 h.,
Líně ( ČSAD)-6.45 h., Zbůch ( DOM)- 6.50 h., Chotěšov ( ČSAD)- 7.00 h.
Jízdné: člen B. Líně a děti 80 Kč, členové z Chotěšova 60 Kč, ostatní 90 Kč
PP + 100 Kč nutná do: 15.5.2004
Informace: doprava: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337911741, m:
605234797¨, pochod : Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 604331050

27.3.2004 Svíčkování – svíčky zdobené (ubrousková technika a enkaustika)

17.4.2004 Svíčkování – lití do písku, Bílá Hora, od 10.00 hodin do 18.00 hodin

23.-24.4.2004 Triky s triky, Bílá Hora, 24.4.2004 od 17.00 hodin, 25.4.2004 do 13.00 hodin

16.-23.5.2004 Keramická krajina Nebílovy 16.5.2004 od 18.00 hodin, 23.5.2004 do 21.00 hodin,

 zahrada zámku v Nebílovech

11.-12.6.2004 Hlína a lampy, Bílá Hora, 11.6.2004 od 17.00 hodin, 12.6.2004 do 13.00 hodin

Přihlášky v kanceláři SVČ Plzeň,Ledecká 23, nebo na telefonu 377523962

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň
Ledecká 23, PSČ 323 16
tel.: 377523962, fax: 377538822

Pozvánka na keramické a rukodělné dílny

dence apod. z doby zápasení. Je možné posílat i fotokopie.
Kontakty na členy a všechny další materiály posílejte na adresu:

TJ Lokomotiva Plzeň, oddíl zápasu, Úslavská 75, PSČ 326 00 Plzeň,
nebo odevzdejte ve vrátnici Sportovní haly TJ Lokomotiva Plzeň.

Organizační výbor k zajištění oslavy 100 let zápasu KA Ctibor -
Lokomotiva v r. 2004: Vojtěch Tarantík, Ladislav Beš+ák, Jaroslav
Pružinec, Petr Kubový, Karel Raška.

17. základní škola Plzeň, Malická 1,
příspěvková organizace

Konec ledna a počátek února je pro každou školu dobou
bilancování, co se v prvním pololetí podařilo a co je potřeba
vylepšit v nastávajícím období.

Hodnotili jsme samozřejmě i my, na 17. ZŠ Plzeň, Malická
1. Velkou radost nám udělal zejména počet zapsaných dětí
do 1. třídy a počet přihlášených budoucích šes+áků je přísli-
bem otevření paralelní třídy. Případní zájemci mohou využít
ještě několika zbývajících volných míst (telefon 377 534 286).

Povzbuzeni úspěchy a poučeni z chyb jsme se s vervou pus-
tili do druhého pololetí. Žáci, kteří uspěli ve školních kolech
olympiád a soutěží, zúročí svou snahu na okresní úrovni.
V březnu naše škola uspořádá okresní kolo Zeměpisné olym-
piády.

Na duben je připraveno hned několik akcí. Připomeneme
si Den Země a v rámci projektového dne se žáci blíže sezná-
mí s Evropskou unií. Na konci školního roku budou děti za
svou celoroční práci odměněny různými výlety a pobytem na
škole v přírodě. Nezapomeneme uspořádat ani sportovní den
a oslavit Den dětí, v jehož rámci je připraveno také zahájení
provozu nové zahrady pro děti z mateřské školy Křížkova 2.

Mgr. Lenka Klepáčková a Mgr. Bohdan Franc

Pravidelná odborná péče o ple� se stává nutností

a samozřejmostí pro každou ženu



Kdo si hraje, nezlobí, je krédo naší
MŠ. Které? 7. MŠ v Plzni, Kralovic-
ké ulici 35.

A čím se naše děti baví? Zpívají, tan-
cují, malují, cvičí, navštěvují divadelní
představení, výlety, počítačové kurzy,
učí se anglicky, hrát na flétnu, jezdí do
školy v přírodě, poznávají svět. Z boha-
té nabídky činností si děti mohou vy-
brat podle svého zájmu. Ve všech čin-
nostech se objevují prvky hry a tvoři-
vosti. Děti se do nich aktivně zapojují.

Je-li to pravda, posu1te sami. Ná-
sledující obrázky vás snad přesvěd-
čí. Pokud máte zájem, přij1te se
k nám podívat. Zápis do školky bude
31.3.2004 a 1.4.2004v době od 14,00
do 17,00 hod.

Míla Strnadová, učitelka

Kdo si hraje, nezlobí

Barevné dny v MŠ nebo jak jsme
si užívali BÍLÝ DEN v 78.mateřské
škole v Sokolovské ulici

Co říkáte nápadu barevné dny
v mateřské škole? To stačí vzít nápad,
přidat ochotnou partu učitelek, při-
pravit zajímavý zábavný program pro
děti a vše promíchat s hudbou, tan-
cem a dobrou náladou.

Potom si jmenujte dny v týdnu a až
dojdete ke čtvrtku 22.1., tak to je ten
den, kdy učitelky 78. mateřské školy
v Sokolovské ulici v Plzni vyhlásily
pro děti a jejich rodiče „Bílý den“.

Ve čtvrtek ráno vítal ve dveřích ma-
teřské školy všechny příchozí sněhu-
lák. Po otevření dveří bílé stopy ved-
ly každého až do třídy. Šatna byla
plná sněhových vloček, na dveřích
rampouchy a ve třídě bílo. Paní uči-
telky celé v bílém vítaly děti a jejich
rodiče. Děti dostaly balónek a rodi-
čům přibyla na klopě kabátu bílá
vločka, sněhuláček nebo bílá stužka.
Děti byly oblečeny také v bílém
a donesly si svoji bílou hračku.

Celý den byl bílý. Bílé hry s bílými
hračkami a stavebnicemi, bílé soutě-
že a závody, bílé malování a lepení,
skládání z bílého papíru, bílé básnič-
ky a pranostiky. To vše vyvrcholilo bí-
lou diskotékou.

Barevné dny v MŠ
Bílého dne se zúčastnili rodiče na-

šich dětí i všechny pracovnice školy
a doma vyrobili sněhuláky dětem pro
radost.

Bíle jsme svačili, obědvali i mlsali.
Bílý den pokračoval i při pobytu ven-
ku, kdy děti jezdily z bílého svahu na
čemkoliv, taková bílá rallye.

Všichni jsme si užili plno legrace,
dětem nechyběla zábava a my, dospě-
lí, už hledáme ve skříních model na
další barevný den.

Rok je plný barev. Co říkáte tako-
vému „Žlutému dni“ třeba 19.března
na přivítání jara?

My v naší barevné školce v Soko-
lovské ulici se už opravdu těšíme.
Jana Visingerová, učitelka 78. MŠ Nic nezahřeje naše učitelská srdíč-

ka víc, než když nám někdo z rodičů
v pondělí ve školce řekne, že tuto
otázku jim jejich dítě pokládalo celý
víkend, protože se těšilo do té své tří-
dy Zajíčků, Ježků, Veverek, Berušek,
Myšek nebo Oveček. Tak se totiž děti
ve třídách naší 90. MŠ jmenují.

A jaký je recept na spokojené děti
v naší školce? Pořád se totiž něco děje:
skončily předvánoční přípravy s vlast-
noručním pečením a zdobením perníč-
ků (s rodiči a námi při koledách), vá-
noční nadílka a slavnost, v lednu jsme
si na Vánoce ještě trochu zavzpomí-
nali, přivítali zimu, zabobovali si na
kopci a už zase připravujeme karneval.
A to je veliké těšení! Někdo už na prs-
tech počítá, kolikrát se ještě vyspí, než
přijde ten den, kdy se promění v ně-
koho úplně jiného.

Chodíme na turistické vycházky, do
ZOO, do útulku pro opuštěné psy, k zi-
movišti labutí na Berounce, do Záchran-
né stanice živočichů; také na plavání,

Mami, kdy už bude pondělí?
na cvičení Želva, do tělocvičny a počí-
tačové učebny 1. ZŠ, do divadel, …

Jezdíme na školu v přírodě. Děti
s rodiči mohou vybírat z velké nabíd-
ky zájmových kroužků. Kromě mno-
ha zajímavých hraček jsou novinkou
ve všech třídách počítače, se kterými
se děti učí pracovat.

Každý den na děti čekají překvape-
ní, která se jim snažíme vymýšlet. Do-
stanou se s námi na místa, která třeba
někteří s rodiči nikdy nenavštíví. Sna-
žíme se o to, být ve školce, protože jsou
rodiče v práci, ale malým prožitým svá-
tečkem plným radosti a poznání.
A možná proto některým dětem připa-
dá víkend dlouhý…

Protože ty nejstarší Zajíčky, Vever-
ky a Ovečky čeká od září 1. třída ZŠ,
rádi u nás přivítáme nové kamarády.
Kdo by chtěl přijít mezi nás, těšíme se
na něj u zápisu do naší 90. MŠ v Zá-
padní ulici ve dnech 31. března nebo
1. dubna od 14:00 do 17:00 hodin.

Alexandra Mašková, učitelka

Podzim a zima už je pomalu za
námi a děti ze 78.mateřské školy
v Sokolovské ulici si užily plno hez-
kých akcí a slavností, které k tomuto
období neodmyslitelně patří.

Putovali jsme za pečenou brambo-
rou, zamykali les, vyráběli a pouštěli
draky a navštívili divadlo Spejbla
a Hurvínka v Praze, sbírali, co nám
podzim nabízeli, a tvořili. A potom už
jsme se všichni začali připravovat na
Vánoce. Vázali jsme s rodiči advent-
ní věnce, navštívili výstavu betlémů
a EKO dílnu 32. ZŠ a přesvědčili se
o tom, že „S čerty je legrace“. Čert
s Mikulášem přišel i k nám do škol-
ky, přinesl nám dárky a my jsme mu
na oplátku převedli, co už umíme.

U vánočních stromečků byli i ma-
minka s tátou, poslechli si naše zpívá-
ní a všichni jsme měli radost z dárků.
Velké děti navštívily kamarády v zá-

Jak žijeme v naší 78. mateřské školce kladní škole, přišel kouzelník, napadl
sníh, s koledou chodili po škole Tři
králové a my všichni jsme si užívali
bobování na kopci za školou. Zimu
jsme oslavili Bílým dnem plným leg-
race, soutěží, mlsání, malování a růz-
nými radovánkami pro malé i velké.

Co děláme ještě? Cvičíme s Želvou
v naší tělocvičně, učíme se anglicky,
chodíme plavat, tancujeme, jezdíme
do divadel, tvoříme a malujeme. Přij1-

te se podívat. 31.března a 1.dubna od
14.00 do 17.00 hod. chystá naše ba-
revná školka Dny otevřených dveří
a desátý ročník výtvarné výstavy
„Český rok“ aneb 78. mateřská škola
v obrázcích a tradicích. V těchto
dnech si můžete celou školu prohléd-
nout a pohrát si ve třídách s kamará-
dy. Po tyto dny také, ve stejné době,
probíhají zápisy do naší školy.

Kolektiv 78.mateřské školy



Zimní období prožívají „Kosíci“
z 87. mateřské školy, Komenského 46
v Plzni, nejen tradičně – to znamená
zimními radovánkami, ale i netradič-
ně – kulturními akcemi, soutěžemi,
masopustem.

Sváteční chvíle vánočních svátků
zpestřily naše děti z kroužku „Flét-
ničky“ návštěvníkům Zoologické za-

Zimní toulání s „Kosíky“
hrady v sobotu 20. prosince 2003. Při
příležitosti otevření statku Lüftner-
ka byly pozvány vedením ZOO, aby
svým vystoupením obohatily tuto
událost. Naši „Kosíci“ pod vedením
paní učitelky Ouhrabkové předvedli
přítomným hostům své pásmo „Vá-
noční pískání“ plné pěkných koled.
Zahráli a zazpívali pod krásně vyzdo-
beným vánočním stromem. Za odmě-
nu si pak mohli společně s rodiči pro-
hlédnout celou ZOO za asistence
mluvčího zahrady pana Mgr. Vobru-
by. Na své zvířecí kamarády děti ne-
zapomněly – přinesly jim spoustu
dobrot.

Leden jsme prožívali podle svých
představ. Sáňkovali jsme, bobovali,
stavěli sněhuláky, zkrátka sněhu jsme
si užili až až.

Když se oteplilo, náladu nám po-
zvedla dvě divadelní představení –
„Pletené pohádky“ a „Muzikantská
pohádka“.

Nejstarší děti čekaly v polovině led-
na zápisy do prvních tříd ZŠ. Zvládly
je všechny. Zároveň měly možnost si
i s rodiči prohlédnout základní školy.

Naši předškoláci pod vedením
svých učitelek se rozhodli zúčastnit se
výtvarné soutěže „Krásy a historická
tajemství ČR - Plzeňský kraj“, kterou
vyhlásilo Západočeské muzeum
a ZUŠ v Jagellonské ulici. Děti ze 3.B
výtvarně zpracovávaly „Pověst o Ra-
doušovi“, děti ze 2.B pak vytvářely
skřítka Pivovárečka, Bílou paní
a zvládly i plán plzeňského náměstí.
Zda v soutěži uspějí, to se dozvíme
koncem února.

Ale už je tu období masopustu
a s ním i maškarní rej plánovaný na
18. února odpoledne! Všechny třídy
se na něj pečlivě připravují.

V březnu nás čeká hudebně zábav-
ný pořad „Postavy z Večerníčků“ a di-
vadelní představení „O zlaté rybce“.

 24. březen je Dnem otevřených

Vážení rodiče, bude letos končit
Vaše dcera nebo Váš syn 5. ročník
základní školy a vy řešíte otázku
KAM DÁL? Také si říkáte, že osmi-
leté gymnázium nemusí být pro Va-
šeho potomka vždy to „pravé ořecho-
vé“? A že Vaše dítě by mělo lepší
start do života a jednou větší mož-
nosti při výběru povolání, kdyby
ovládalo práci na PC (ne jen hry!)?
Chcete, aby Vaše děti prošly čtyřle-
tým programem výuky informatiky
a výpočetní techniky?

 Jsme škola, která má s touto výu-
kou zkušenosti. Ostatně patříme
k certifikovaným školícím středis-
kům MŠMT ČR v rámci projektu
státní informační politiky ve vzdělá-
vání a tomu odpovídá i patřičné vy-
bavení specializovaných učeben.

 A co říkají žáci VII.A, kteří se in-
formatikou a výpočetní technikou
zabývají vždy 3 vyučovací hodiny
týdně a většinou i v odpoledních ho-
dinách, a to v rámci školního klubu
34.ZŠ?

Katka: „Už umíme perfektně pra-
covat ve Wordu i Excelu a využívá-
me to při psaní referátů. Baví mě
chodit na kroužek internetu.“

Kamila: „V informatice se mi nej-
víc líbilo, když jsme dělali prezen-
taci v Power Pointu, to se asi líbilo
všem.“

Tereza: „Mě docela bavilo dělat
grafy, to můžeme taky dobře využít
v referátech.“

Marie: „Je dobrý, že každý má
svůj počítač a svoje místo v učebně

a hodiny jsou dělené. Na to se nej-
víc těšíme, je to lepší než povídat
před tabulí.“

 V dalších dnech začnou využívat
vyučující novou pomůcku, kterou 34.
ZŠ získala vítězstvím v mezinárod-
ním grantu.

 Žáci naší školy tak budou první-
mi v rámci Plzeňského kraje, kteří
budou s touto tabulí pracovat.

Na naší škole 34. ZŠ v Gerské uli-
ci probíhá výuka podle osnov Zá-
kladní škola a paralelní třídy Základ-
ní škola s rozšířenou výukou hudeb-
ní výchovy. V rámci profesního
zaměření školy se na 1. stupni věnu-
jeme hudební výchově.

 Co Čech, to muzikant - všem vel-
mi dobře známé české přísloví. Platí
ale i v dnešní přetechnizované době?
Většinu volného času tráví děti u te-
levize nebo u počítačů. Česká písnič-
ka, zvláště ta lidová, jako by nesta-
čila tempu dnešních dnů. Najdou se
naštěstí učitelé, kteří si bez hudby ne-
dokáží představit svůj život a s lás-
kou předávají svoje znalosti a um
dnešní generaci. Děti se v rámci po-
vinné výuky učí hrát na flétnu. Naši
malí hudebníčci se po zvládnutí za-
čátků hry na flétnu zúčastňují růz-
ných soutěží. Samozřejmostí jsou vy-
stoupení na školní akademii a při
oslavách různých svátků na škole.

 Žáci z těchto tříd přestupují do
školního sboru Jiřičky, kde naplno
rozvinou svůj talent. Koncerty toho-
to sboru můžete vidět na předvánoč-
ních akcích a během roku pořádají

V í t ě z s t v í m
v mezinárodním
grantu, který
pořádala v Čes-
ké republice,
Š v ý c a r s k u
a Finsku kanad-
ská společnost
SMART Tech-
nologies Inc.,
získala 34. zá-

kladní škola Plzeň, jako jediná základ-
ní škola v Západočeském kraji, doty-
kovou tabuli SMART Board 560.
Hodnota tohoto grantu je cca.
160 000,- Kč.

 SMART Board je interaktivní bílá
tabule, ze které je možné dotykem
rukou ovládat počítačovou PC a do
běžících aplikaci zapisovat poznám-
ky. K základním funkcím tohoto za-
řízení dále patří

- Psaní a kreslení v jakékoliv apli-
kaci Windows a následné uchování či
tisk obrázku.

- Vytváření a úprava široké škály
poznámek

- Příprava prezentací na jednotlivé
vyučovací hodiny pomocí aplikace
SMART Notebook.

 Díky tomuto zařízení mají učitelé
a žáci 34. základní školy možnost po-
užívat jednu z nejmodernějších didak-
tických pomůcek, která najde uplat-

34. základní škola získala v mezinárodním grantu nejmodernější didaktickou techniku
nění v dalším zkvalitnění výuky té-
měř všech předmětů.

 První zkušenosti s touto tabulí již
získávají žáci specializované třídy za-
měřené na výuku informatiky a výpo-
četní techniky a v blízké době se s ní
setká většina žáků školy.

Můžeme říci, že naše škola drží
krok s rozvojem techniky. Moderní
vybavení spolu s kvalitní prací peda-
gogů určitě přispívá k tomu, že máme
pěkné výsledky rozmisWovacího říze-
ní na SŠ. Mohli bychom zde uvést
konkrétní čísla o počtu přijatých žáků,
ale výstižnější možná bude věta jed-
noho bývalého žáka, který teX navště-
vuje 1. ročník SŠ: „34. mě fakt při-
pravila, teX zvládám v pohodě!“

 Kromě rozšířené výuky informati-
ky a výpočetní techniky nabízí 34. zá-
kladní škola Plzeň celou řadu volno-
časových aktivit v rámci školního klu-
bu.

 Jedná se o kurzy jak zájmové (va-
ření a domácnost, keramika, šití, ruč-
ní techniky a textilní práce, dramatic-
ký, zdravotní, kytara), tak vzdělávací
(internet, doučování z matematiky,
doučování a konzultace v českém ja-
zyce, příprava k přijímacím zkouškám
z matematiky a českého jazyka)
i sportovně relaxační (aerobik, kopa-
ná, florbal, stolní tenis, basketbal, pla-
vání, turistický, nohejbal atd.) Celkem

je pro naše děti v tomto školním roce
otevřeno 22 kurzů.

 Součástí školního klubu je
tzv.volný školní klub s útulnou klu-
bovnou, která nabízí dětem mnoho
originálních příležitostí, jak smyslu-
plně strávit odpoledne. Volný školní
klub se otevírá po čtvrté vyučovací
hodině a funguje až do odpoledních
hodin. Žáci mohou přicházet a odchá-
zet v libovolnou dobu; o jejich evi-
denci se stará vychovatel, který záro-
veň dohlíží na hladký chod klubu. Ro-
diče mají možnost kdykoliv se
telefonicky přesvědčit o přítomnosti
svého dítěte v klubu. V klubovně se
scházejí žáci z různých tříd - mají tak
jedinečnou možnost navzájem se se-
známit a popovídat si v příjemném
prostředí. K tomuto účelu je klubov-
na vybavena pohodlnou sedací sou-
pravou, 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 vyu-
žít počítače k hraní her nebo třeba pří-
pravě referátu. K dalším oblíbeným
činnostem patří šipky a stolní fotbal,
absolutně nejpopulárnějším se však
stal kulečník.

Mgr. Václav Křivohlavý v. r.,
ředitel školy

několik charitativních koncertů.
Rádi mezi sebou přivítáme i děti,
které hrají na flétnu a chtěly by u nás
hrát v rámci povinné výuky a flét-
ničce „přišly na chuW“
později. Ještě je možné
přestoupit v první nebo ve
druhé třídě.

 Ani odpolední volný
čas není zanedbáván. Pro
žáky je připravena široká
škála sportovních i ne-
sportovních kroužků -
stolní tenis, fotbal, pohy-
bové hry, volejbal, aero-
bic, keramika, hra na flét-
nu, výtvarné techniky, cizí
jazyky a další. Největší
zájem je o výuku anglic-
kého jazyka. Učitelé po-
mocí her a písniček pomá-
hají proniknout do zákla-
dů tohoto jazyka.
Navazují tak na výuku ja-
zyků v mateřské ško-
le.Také keramika se stala
mezi dětmi populární.
Část jejich prací krášlí stě-
ny školní budovy, pořádají
různé výstavy a překvapu-
jí své rodinné příslušníky
dárky k různým výročím.
Při prodeji svých výrobků
myslí i na děti z dětského
domova a část výdělku vě-
nují na charitu.
Mgr. Václav Křivohlavý

ředitel školy

KOMPLEXNÍ PÉČE O POHYBOVÝ APARÁT
Masáže klasické, sportovní a regenerační

Nová rehabilitační metoda MFK, Manuálně Fyzioterapeutická Korekce, (e-korekce)

Jedná se o rehabilitační metodu s využitím počítačového programu,
který zpracuje komplexní přehled o stavu pohybového aparátu a do-
poručí terapeutovi místo a optimální postup korekce pohybu. Počí-
tač zobrazí problematické oblasti v přehledném grafu. Zahrnuje účinné
a příjemné ošetření na principu manuální masáže neurolymfatických
bodů (60-90 min) celého těla.

Tato korekce harmonizuje samotnou příčinu potíží

 Při zablokování (ztuhlosti a bolestivosti) svalového aparátu

 Pomáhá po úrazech a operacích (konzultace předem)

 Při velkém sportovním či fyzickém zatížení

 Působí také preventivně proti bolestem zad, harmonizuje činnost

  orgánů, napomáhá při vnitřní očistě - stimulací lymfatického systému

  urychluje odstraňování škodlivých látek z těla, zlepšuje celkovou kondici

 Korekce nemá žádné kontraindikace, je registrována a schválena MZ ČR

OBJEDNÁNÍ A INFORMACE - LIBUŠE ŠKOLOVÁ tel,:721 854 551
Podrobné informace o metodě získáte na www.e-korekce.cz

Alej svobody 56, 323 18 Plzeň

dveří naší mateřské školy pro širo-
kou veřejnost. V době od 8 do 10
hodin a odpoledne od 14 do 16 ho-
din zveme všechny zájemce na ná-
vštěvu areálu mateřské školy „Ko-
síků“. Budete mít možnost poznat
prostředí mateřské školy, prohlédne-
te si jednotlivé třídy, poznáte paní

učitelky, seznámíte se s náplní práce
celého kolektivu.

 Samotné zápisy do mateřské školy
proběhnou ve středu 31. března a ve čtvr-
tek 1. dubna 2004 od 14 do 17 hodin.

 Tak nezapomeňte! Kosíky najdete
v 87. mateřské škole, Komenského 46!

 J. Valentová, 87. Mateřská škola

Končí Vaše dcera nebo Váš syn 5. ročník základní školy?



– 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

23. - 24. ledna 2004 se konalo v divadle ČAS republikové
kolo 6.ročníku kytarové soutěže Zlatá struna, kterou vyhlašuje
každoročně Sdružení pro volný čas dětí a mládeže DEMARO
Plzeň ve spolupráci se Střediskem volného času dětí a mládeže
Plzeň, Ledecká 23.

Zlatá struna je soutěž jednotlivců a zúčastnit se jí mohou
děti a mládež do 16 let /včetně/. Úkolem každého je zahrát
a zazpívat 2 písně dle vlastního výběru - jednu lidovou a jed-
nu z libovolného žánru. Zvláštní kategorii tvoří od letošního
roku autorská soutěž, do které přihlašují mladí autoři písně
s vlastním textem i hudbou.

Do letošního ročníku postoupilo z krajských kol celkem 33 soutě-
žících. Plzeňský kraj v něm reprezentovalo 12 kytaristů a kytaristek,
dalších 26 přijelo z Českobudějovického, Karlovarského, Ústecké-
ho kraje a Prahy. Pro onemocnění se nezúčastnili soutěžící z Libe-
reckého kraje. Soutěž byla rozdělena do dvou semifinálových kol
a finále, do kterého postoupilo dvanáct nejlepších.

Členové odborných porot, z řad plzeňských muzikantů, kteří
hodnotili jednotlivá vystoupení, se pořádně se “zapotili”, proto-

Republikové kolo kytarové soutěže „ZLATÁ STRUNA“
že úroveň soutěžních vystoupení byla opravdu vysoká a vyhod-
notit ty nejlepší je stále těžší a těžší. Vysokou úroveň soutěže
kladně hodnotili také diváci, kterých se sešlo celkem 560.

Na prvním místě se umístila Julie Tě@álová, členka kytarového
kroužku SVČ, Ledecká ul.23., Plzeň-Lochotín, na 2.místě byl
Lukáš Filip z Kladna a 3.místo obsadila Bára Klimešová ze
Š@áhlav. Pro vítěze byly připraveny opravdu hodnotné odměny
(první cena v soutěži byla krásná modročerná kytara). Byla také
rozdána řada zvláštních ocenění poroty, nejvíce za hru na kytaru
nebo zpěv.

Letos nově zavedená autorská soutěž byla hodnocena zvláš@
a byla velkým překvapením nejen pro diváky, ale také pro poro-
tu. Své písně do ní přihlásilo 8 soutěžících z Prahy, Plzeňského
a Ústeckého kraje. Nejmladší autorce bylo 11 let a přijela z Dě-
čína. S písní „Skřítek“ se umístila na 3.místě.

Za 6 let svého trvání si Zlatá struna získala velkou popularitu ne-
jen mezi dětmi a mládeží, ale i v řadách veřejnosti. Ve školním roce
2004-2005 bude vyhlášen 7.ročník této soutěže. Věříme, že bude ještě
úspěšnější než ty předešlé.

Dne 20.2.2004 proběhlo na 31.ZŠ školní kolo recitační sou-
těže. Své síly změřilo celkem 27 žáků zařazených do 4 kate-
gorií. Zúčastnit se mohl každý, kdo si nastudoval alespoň
1 báseň či úryvek z prózy. Jednoznačně největší úspěch měly
výstupy prvňáčků – předskokanů a žáků 1. kategorie (do
3. ročníků). Spolužáci povzbuzovali tak intenzivně, že atmo-
sféra připomínala spíš než recitační soutěž fotbalový zápas.
Velice hezky se zhostily své úlohy i moderátorky Lenka Bed-
nárová a Lenka Hrdličková z třídy 9.A. A jak už to bývá,
postoupit do dalšího kola mohou jen ti nejlepší. Vybráni byli:

1. kategorie: Marie Strnadová, Jan Tuka (3. ročník). 2. ka-
tegorie: Michaela Kurzová, Lucie Puchrová (4. ročník), Klára
Císařová (5. ročník), 3. kategorie: Kamila Mottlová, Kateři-
na Plešmídová (7. ročník), 4. kategorie: Kristýna Ječmeno-
vá, Michaela Hamáčková (9.ročník)

Olga A. Hurníková, učitelka 31.ZŠ

Soutěž dětských recitátorů 2004

Přihlášky do soutěže a informace lze získat od 15.září 2004
v SVČ, Ledecká 23, tel.: 377 523 962, nebo je najdete na webo-
vých stránkách www.svc.zde.cz.

Mgr. Marcela HOLOMELOVÁ, organizátorka soutěže
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