
Pracovní doba na ÚMO Plzeň 1
v období vánočních svátků

Čtvrtek 23. 12. 2004 8.00 – 12.00
Pátek 24. 12. 2004 státní svátek

Sobota 25. 12. 2004 státní svátek

Neděle 26. 12. 2004 státní svátek

Pondělí 27. 12. 2004 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý 28. 12. 2004 8.00 – 13.00
Středa 29. 12. 2004 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Čtvrtek 30. 12. 2004 8.00 – 13.00

Pátek 31. 12. 2004 8.00 – 12.00
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Vánoční pozdrav

Vážení spoluobčané,
stará moudrost praví, že alespoň občas se má kaž-

dý z nás zastavit a ohlédnout. Vánoce a konec roku
jsou pro toto asi nejvhodnějším obdobím a já si tedy
dovolím malé, možná netradiční ohlédnutí. Ne za pra-
covními tématy jako jsou rozpočet, investice, úklidy
a podobně, ale za lidmi.

Zákon o obcích suše konstatuje, že starosta zastu-
puje obvod navenek. V praxi to neznamená nic jiné-
ho, než dlouhou řadu jednání, schůzí, porad a setká-
ní. V poločase svého funkčního období s jistotou vím,
že jde o věc nezbytnou a nutnou. Starostování je pro-
stě o jednání s lidmi a o hledání řešení nejrůzněj-
ších problémů. Někdy jde o zásadní záležitosti města
nebo obvodu řešené na úrovni zastupitelstva, jindy zas
o zdánlivou maličkost, která ovšem pro člověka, který
u vás hledá pomoc, maličkostí není. Ctím zásadu být
dostupný rychle a pro každého. Směrem k městu a ob-
vodu to mám přímo v pracovní náplni, směrem k oby-
vatelům našeho obvodu to beru jako samozřejmost.

Vážím si lidí, kteří projevují zájem o věci veřejné.
Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli k nedávno
proběhlým volbám do Zastupitelstva Plzeňského kra-
je a do Senátu Parlamentu ČR. Z vítězství pravicové
strany, k níž patřím, mám samozřejmě radost, o úspě-
chu primátora města Plzně Jiřího Šnebergera jsem
vůbec nepochyboval a blahopřeji mu k němu. Výsle-
dek krajských i senátních voleb je potvrzením Vaší
důvěry, které se v Plzeňském kraji dlouhodobě těší-
me. A důvěra – to je velká motivace i velký závazek.

Zájem o věci veřejné projevili i zástupci občanských
iniciativ při listopadové demonstraci před plzeňskou
radnicí. Projev občanské nespokojenosti se týkal vý-
stavby alternativního dopravního propojení Severní-
ho předměstí s centrem města (obchvat Roudné). Smě-
řován i časován byl proti náměstkovi primátora Miro-
slavu Kalousovi po ohlášení jeho kandidatury na post
primátora města Plzně. Chci říci jasně, že ani v nejmen-
ším nezpochybňuji právo na svobodné projevení ná-
zoru. Jako starosta obvodu Plzeň 1, jehož občanů se
záležitost přímo dotýká, se pouze hlásím ke spoluzod-
povědnosti. Velice mě mrzí, že jsme zástupcům občan-
ských iniciativ, kteří si často stěžují na špatnou komu-
nikaci s městem i obvodem, nestáli za pozvání na tuto
protestní akci.

Ve stručnosti Vás chci ještě informovat, že se letos
pokusíme zavést malou obvodní tradici v podobě „roz-
svěcení vánočního stromku“. Stromek byl rozsvícen pro
veřejnost a zejména pro děti začátkem prosince v Cen-
trálním parku na Lochotíně (u plaveckého bazénu).

Závěrem roku a letos posledního úvodníku přijmě-
te to, co činím velice rád. Obyvatelům našeho obvo-
du, svým kolegům, spolupracovníkům a jejich rodinám
přeji, aby u svého vánočního stromku našli kromě dár-
ků i pravou pohodu Vánoc. Nový rok 2005 a� Vám
přinese to, co je v životě opravdu důležité: Pevné zdra-
ví, hodně štěstí a úspěchů v osobním životě.

S přátelským pozdravem

Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1

Štědrovečerní (půlnoční) bohoslužba
 se koná v kostele Evangelické církve metodistic-

ké v Plzni 1, Lochotíně, Bolevecká náves 2,
dne 24. prosince 2004 ve 23.00 hodin.

Přij�te se nechat obdarovat!

Vážení čtenáři,
Vánoce klepou na dveře. Je jich všude plno. V našich denních

starostech, ale také v radostech a očekáváních dětí i dospělých.
Zkusme najít chvilku ke ztišení a zamyšlení, abychom byli

schopni zahlédnout a zakusit něco z hloubky Vánoc. Vánoce jsou
totiž tajemstvím. A tajemství nelze zcela proniknout a do sebe
dokonale vstřebat logikou rozumu. Do tajemství je možné jen
vstoupit, ponořit se do něj a něco z něj vytušit, protože nás pře-
sahuje, je větší než my…

Tajemství Vánoc je vlastně tajemstvím Boha, který má člově-
ka natolik rád, že se rozhodl velkorysým způsobem mu pomoci
v bolestech a ranách, které si člověk sám zasazuje svou zlobou,
sobectvím, poživačností a jinými nedobrými touhami a jedná-
ním. Bůh se rozhodl nést s ním jeho osud. Stal se před dvěma
tisíci let člověkem a narodil se v Betlémě z Panny Marie jako
Ježíš Kristus, aby člověku pomohl povznést se nad špatnosti,
které ho ovládají, a aby v člověku posílil to dobré, co v něm je.

Od té doby jsou jím přitahovány miliony lidí v minulosti i pří-
tomnosti, zakoušejí dobrodiní jeho lásky, snaží se s ním spojo-
vat a následovat jeho učení. Dostávají od něho sílu, se kterou

Vážení přátelé,
vždycky když zapaluji svíčku na advent-

ním věnci, sednu si do křesla a v šeru neděl-
ního odpoledne zkouším zapomenout na před-
vánoční shon, shánění dárků, domácí úklid,
pečení cukroví, všechny ty rolničky a všudy-
přítomného Santa Clause v ulicích a nacpa-
ných dopisních schránkách. Asi jako každý
z Vás se s blížícím koncem starého a začát-
kem nového roku zamýšlím nad tím, co ten

starý rok dal a vzal, a jak se mi podaří naložit s tím novým.
Díky svojí současné práci a zejména tomu, že mám na starosti

mimo jiné i sociální oblast, mám možnost potkávat se a spolupra-
covat se spoustou úžasných lidí, kteří svojí energii, čas a úsilí
věnují péči a starostem o druhé. V různých organizacích a sdruže-
ních pracují pro děti, seniory, nemocné nebo jinak hendikepova-
né, různým způsobem znevýhodněné občany, celé rodiny, nebo
zkrátka pro širokou veřejnost.

Dovolte mi se zmínit alespoň o některých z nich: Dětský domov
Domino, Kojenecký ústav s dětským domovem, Mateřské centrum
Plzeňské panenky, Centrum dětí a rodičů, Sdružení Pařezová cha-
loupka, Denní centrum Človíček, Společenství Začít spolu, Fond
ohrožených dětí, Diecézní charita Plzeň, Občanská poradna, Plzeň-
ská krajská rada zdravotně postižených, Svaz neslyšících a nedo-
slýchavých, Svaz důchodců ČR – obvodní organizace Plzeň 1, do-
movy důchodců v Západní a Kotíkovské ulici, Středisko volného
času dětí a mládeže, Sdružení Boleveckých rodáků a mnohé další.

Všem lidem, kteří často nezištně nebo nad rámec svých povin-
ností dělají něco pro ostatní, všem pečovatelům, dobrovolníkům,
vychovatelům, učitelům, ale i úředníkům, chci právě nyní, v čase
znovu objevených nadějí v plamíncích adventních svíček a radost-
ného očekávání vykukujícího z rozzářených dětských očí, z celého
srdce poděkovat.

A nám všem, a hlavně našim dětem, chci popřát krásné, klidné
a požehnané Vánoce.

Helena Maciarzová, místostarostka MO Plzeň 1

Komu vadil„Vánoční strom“ na Lochotíně?
V podvečer 2. prosince 2004 se v Plzni na Lochotíně uskutečnila

malá slavnost. Na oslavu přicházejících Vánoc a k historicky prv-
nímu rozsvícení vánočního stromku, pozval starosta Městského
obvodu Plzeň 1 Jiří Winkelhöfer, obyvatele obvodu. Po hudebním
vystoupení muzikantů ze Střediska volného času dětí a mládeže
v Ledecké ulici, popřál starosta všem přítomným klidné, spokojené
vánoční svátky a spolu s tímto přáním rozsvítil vánoční strom.

„Rozsvícení vánočního stromu bychom chtěli zavést jako tradi-
ci, která se, doufám, bude těšit přízni obyvatel našeho obvodu. Já
příležitost, že se vždy závěrem roku sejdeme a vzájemně si popře-
jeme hodně zdraví a štěstí, rozhodně vítám,“ takto hovořil staros-
ta na slavnosti.

Týden nato však bylo všechno jinak. Neznámí vandalové v noci
povalili konstrukci na zem a poškodili ji i elektrickou instalaci.
V současné době lochotínský symbol Vánoc čeká oprava, která si vy-
žádá nemalou částku. Jestli se „stromek“ znovu rozsvítí, je nyní na
rozhodnutí vedení obvodu. Jestliže ano, bude záležet na každém, kdo
okolo něj projde. Převýší pak radost a krása nad touhou ničit vše, co
nám stojí v cestě?

Doufejme, že je v nás
všech stále hodně dobré-
ho a lochotínský „Vá-
noční strom“ bude mít
právo na podtržení svá-
teční atmosféry našeho
obvodu.

Hezké Vánoce Vám
všem přeje za redakci

Plzeňské jedničky
Šárka Bachmannová.

nalézají ve svých srdcích štěstí, pokoj a radost, které jinde nena-
jdou. Vztahy mezi nimi se prozařují láskou, nikdo se nemusí
cítit osamocen…

Přeji Vám, abyste letos zažili něco z tohoto tajemství Vánoc,
abyste zažili, jak je pro člověka důležitější a š�astnější víc být,
než víc mít.

František Radkovský, římskokatolický biskup plzeňský



Pro malý počet odpovědí zveřejňujeme znovu anketu zjiš�ující zájem občanů o stavbu halových garáží v Tachovské ulici.
Žádáme Vás o vyjádření Vašeho názoru.
Vedení MO Plzeň 1 proto žádá občany, aby se vyjádřili v anketě, a svůj názor odevzdali ve vrátnici úřadu nebo poslali
poštou na adresu ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
(obálku označte zn. ANKETA – TACHOVSKÁ), a to nejpozději do konce ledna 2005.

     Otázka:

 Chcete v Tachovské ulici
                        halové garáže?

  ANO       x       NE

Vážení klienti,
vítám Vás v dalším pokračo-

vání rubriky Poradna bytové-
ho správce, která se pravidel-
ně snaží odpovídat na Vaše
dotazy, reagovat na Vaše potře-
by a být Vám tak nápomocna
v každé situaci při řešení by-
tové problematiky.

Dnešním tématem se staly
společné části domu ve spole-
čenství vlastníků, možnosti je-
jich využití a základní informa-
ce k financování jejich oprav.

Ráda bych využila příleži-
tosti a s blížícím se koncem
roku 2004 Vám popřála, aby
následující rok byl plný úspě-
chů, a zároveň aby Vám naše
rubrika přinášela vždy správ-
nou a včasnou odpově� na Vaši
otázku.

Kontaktní adresa:
Plzeňský servis, s. r. o., kli-

entské centrum Komenského
99, Plzeň, email: klientskecen-
trum1@plzenskyservis.cz,
telefon: 377 541 690-1.

S přáním báječně prožitých
zimních dní za Plzeňský ser-
vis, s. r. o.

Gabriela Prokopová
oblastní ředitelka společnosti

Co jsou společné části domu?
Při koupi bytu v domě, kde

jsou jednotlivé bytové jednot-
ky prodávány různým vlastní-
kům, by měl každý pamatovat
na to, že společně s koupí bytu
se stává i spoluvlastníkem spo-
lečných částí domu, o které je
třeba pečovat.

Společnými částmi domu
jsou části domu určené pro
společné užívání, příslušenství
domu jakož i společná zaříze-
ní domu. Společné části domu
jsou blíže popsány v tzv. pro-
hlášení vlastníka (prohlášení
původního jediného vlastníka).
V případě prvního převodu
bytové jednotky je určení spo-
lečných částí domu povinnou
obsahovou náležitostí smlouvy
o převodu jednotky.

Zpravidla do společných
částí domu patří zejména nos-

né konstrukce, obvodové zdi,
střešní krytina, rozvody elekt-
ro, plynu, vody, topení, vnější
okna, balkóny, výtahy, společ-
né prostory jako prádelny, su-
šárny, mandly apod.

Jak lze financovat potřebné
opravy na společných částech
domu ?

Možností, jak získat dostatek
finančních prostředků na opra-
vy, nebo jak realizovat opravy
i bez dostatečné hotovosti, je
hned několik. Je však potřeba
s financemi všech spoluvlast-
níků domu správně hospodařit,
pečlivě vybírat dodavatele a pře-
devším dobře stanovit naléha-
vost nutných investic.

Patříte-li tedy k těm, kteří
řeší problém, jak financovat
potřebné opravy, pak byste
měli mít na paměti, že:

1. je nutné opravy předem
dobře naplánovat podle jejich
naléhavosti. My sami provádí-
me pro naše klienty odborné
prohlídky objektů, jejichž zá-
věrem bývá i vyhodnocení na-
léhavosti potřebných oprav

2. je nezbytné pravidelně
hradit dlouhodobou zálohu
na správu, tzv. fond oprav,
který slouží, mimo jiné, i k fi-
nancování oprav společných
částí domu

3. je potřeba stanovit dosta-
tečnou výši těchto záloh. Zá-
leží zpravidla na tom, zda mají
finanční prostředky sloužit
pouze k pokrytí běžných,
drobných oprav, provozních
záležitostí a havárií, nebo se
připravuje společenství v ob-
jektu investovat střední a vět-
ší opravy

4. je možné získat finance
jiným způsobem

a. stavební spoření
b. úvěr z fondu rozvoje bydlení
c. běžný úvěr v bance
5. další variantou, jak reali-

zovat nákladnější opravu, na
kterou nemáte dostatek pro-
středků v hotovosti, je možnost
tzv. zakázky na splátky, kdy
dodavatel vyjde klientovi

vstříc a poskytne provedení
akce na splátky (ne každý do-
davatel však takové služby
poskytuje a i při výběru doda-
vatele je třeba být obezřetný).
Klient pak neplatí za prove-
denou zakázku najednou, ale
v pravidelných měsíčních splát-
kách, např. po dobu 1 roku.

Lze pronajímat společné čás-
ti domu (např. chce užívat je-
den z vlastníků)?

Pokud hovoříme o společen-
ství vlastníků jednotek jako
o právnické osobě, musíme mít
na paměti, že to není právnic-
ká osoba, která je oprávněná
podnikat. Společenství vlast-
níků jednotek je sice právnic-
ká osoba, avšak způsobilá vy-
konávat práva a zavazovat se
pouze ve věcech spojených se
správou, provozem a oprava-
mi společných částí domu.
Popřípadě vykonávat činnost
v rozsahu zákona 72/1994 Sb.
a činnosti související s provo-
zováním společných částí domu,
které slouží jiným fyzickým

nebo právnickým osobám.
Nejčastěji pronajímanými

prostory bývají fasády (umís-
tění reklamních billboardů),
střechy (umístění antén růz-
ných operátorů) a nevyužíva-
né místnosti ve společných
prostorách jako jsou sušárny,
prádelny, různé sklady apod.

Právě u naposledy jmenova-
ných prostor je třeba si uvědo-
mit, že společné části domu
by měly být užívány výhradně
k účelům, ke kterým byly ur-
čeny a jak jsou také uvedeny
v prohlášení vlastníka. Pokud
je tedy v prohlášení vlastníka
(popř. ve smlouvě o převodu
jednotky) uveden jako společ-
ný prostor sušárna, neměl by
tento prostor být bez souhlasu
všech spoluvlastníků pronají-
mán k jiným účelům.

Pokud tedy např. místnost
prádelny chcete pronajmout
jako prodejnu, nelze tak učinit
bez řádné rekolaudace a prove-
dení změny užívání, ke které je
pak zapotřebí souhlasu všech
vlastníků.

Poradna bytového správce

Důvody, které vedou spole-
čenství k pronájmu spol. částí
budovy, jsou většinou finanční.
Avšak i zde je třeba mít na pa-
měti, že jakékoliv nájemné za
společné prostory nebo příjem
z prodeje vybavení spol. prostor
(pračky, mandly) je vždy pří-
jmem jednotlivých vlastníků,
nikoliv společenství jako práv-
nické osoby. Tyto příjmy jsou
rozúčtovány podle objektivní-
ho kritéria (velikost spoluvlast-
nických podílů) a pro vlastní-
ka každé jednotlivé jednotky
je tedy tento příjem příjmem
z pronájmu podle § 9 zákona

Garáže nebo parkoviště

č. 586/1992 Sb., o daních, ve
znění pozdějších předpisů.

Pokud shromáždění vlast-
níků přijme řešení, že tento
příjem bude ponechán ve
společenství, např. jako fi-
nanční zdroj na opravy, pak na
základě oznámení o výši pří-
slušné částky příjmu vlastník
jednotky musí tuto částku
zahrnout do svého daňového
přiznání.

Pronájem prostoru musí být
ošetřen smlouvou, kterou se
rozhodně vyplatí pečlivě pro-
studovat, případně konzultovat
s právníkem.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
5. 10. 2004 projednala:
– Návrh organizačního zabezpečení přípravy

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1;
– Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní

investiční výstavby za 1. – 3. čtvrtletí 2004;
– Návrh na vybudování cyklistické trasy z Vinic

(ul. Na Chmelnicích) přes Karlovarskou do uli-
ce Lidická;

– Návrh realizace vestavby lékárny do budovy
ÚMO Plzeň 1 včetně vybavení nábytkem;

– Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 a rozpočtová opat-
ření privátních domovních správců;

– Návrh na uvolnění zablokovaných finančních pro-
středků Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 1;

– Návrh na převod finančních prostředků z Fon-
du rozvoje a rezerv MO Plzeň 1 do Fondu roz-
voje a rezerv MMP za účelem odkoupení spo-
luvlastnických podílů na nemovitostech Bole-
vecká náves č. p. 1 s pozemky p. č. 1008 a p. č.
1009/1 v k.ú. Bolevec;

– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Návrh Sociální a bytové komise Rady MO Pl-

zeň 1 na přidělení finančních příspěvků;
– Rada provedla personální změny v Komisi pro

kontrolu privátních správců Rady MO Plzeň 1
a v Komisi životního prostředí a územního roz-
voje Rady MO Plzeň 1;

– Jmenovala inventarizační komise ÚMO Plzeň 1 pro
rok 2004;

– Jmenovala novou členku Rady školy při Bole-
vecké ZŠ za zřizovatele.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 2. 11. 2004
projednala:
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2004;
– Návrh realizace staveb vlastní investiční výstav-

by na území MO Plzeň 1 v roce 2005;
– Návrh názvů nových ulic v k. ú. Plzeň v sou-

vislosti s výstavbou rodinných a bytových domů
na Sylvánu – Jižní svahy u Kotíkovské ulice;

– Projednala bytové, nebytové a majetkové

Rada a zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
záležitosti;

– Schválila prázdninový provoz mateřských škol
na území MO Plzeň 1;

– Souhlasila s uvolněním částky 20 000,- Kč na
zakoupení vánočních balíčků s ovocem pro oby-
vatele DD a ÚSP Kotíkovská 15 a DD Západní
7, Plzeň;

– Souhlasila s návrhem na jmenování přísedící
u Okresního soudu Plzeň – město.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
7. 12. 2004 projedná:
– Zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Pl-

zeň 1;
– Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2005;
– Návrh plánu zasedání Rady MO Plzeň 1 a Za-

stupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2005;
– Zprávu o provádění komunálních služeb a údrž-

by zeleně na MO Plzeň 1 za I. – III. čtvrtletí 2004;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti.
Na každém zasedání Rady MO Plzeň 1 jsou před-
kládány zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1 a in-
formativní zprávy.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 5. 10. 2004 projednalo:
– Zprávu o činnosti Rady městského obvodu

Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za I. pololetí

2004 + aktuální stav;
– Vyhodnocení VIV za I. pol. 2004 + aktuální stav;
– Návrh realizace cyklistické trasy z Vinic (ul. Na

Chmelnicích) přes Karlovarskou do ulice Lidická;
– Realizaci vestavby lékárny do budovy ÚMO Pl-

zeň 1 včetně vybavení nábytkem;
– Zprávu o provádění komunálních služeb a údrž-

by zeleně za I. pololetí + aktuální stav;
– Jmenovalo nového člena Kontrolního výboru

Zastupitelstva MO Plzeň 1;
– Schválilo uvolnění zablokovaných finančních pro-

středků Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 1;
– Projednalo a schválilo rozpočtová opatření MO

Plzeň 1 a rozpočtová opatření privátních domov-
ních správců;

– Schválilo převod finančních prostředků z Fondu
rozvoje a rezerv MO Plzeň 1 do Fondu rozvoje
a rezerv MMP za účelem odkoupení spoluvlast-
nických podílů na nemovitostech Bolevecká ná-
ves č. p. 1 s pozemky p. č. 1008 a p. č. 1009/1
k. ú. Bolevec;

– Projednalo žádost Občanského sdružení Myš
při MŠ Plzeň, Západní ul., a schválilo změnu
účelu čerpání příspěvku poskytovaného z vý-
těžku VHP;

– Projednalo varianty rozdělení kompetencí v ob-
lasti správy bytového fondu po ukončení stáva-
jící správy bytového fondu – vydalo své stano-
visko k této záležitosti;

– Schválilo přidělení finančních příspěvků dle ná-
vrhu Sociální a bytové komise Rady MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 14. 12. 2004 projedná:
– Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za I. – III.

čtvrtletí 2004 + aktuální stav;
– Návrh rozpočtu na rok 2005;
– Zprávu o plnění vlastní investiční výstavby za

I. – III. čtvrtletí 2004 + aktuální stav;
– Návrh plánu VIV na rok 2005;
– Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastupi-

telstva MO Plzeň 1 na rok 2005;
– Zprávu o provádění komunálních služeb a údrž-

by zeleně za I. – III. čtvrtletí 2004;
– Provede volbu přísedící u Okresního soudu Pl-

zeň – město;
– Schválí názvy nových ulic v k. ú. Plzeň v souvis-

losti s výstavbou rodinných a bytových domů na
Sylvánu – Jižní svahy u Kotíkovské ulice.

Na každém zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
jsou předkládány zápisy z výborů Zastupitelstva
MO Plzeň 1 a informativní zprávy.

Peníze na sport
a pro mládež

Komise pro sport a mládež Rady měst-
ského obvodu Plzeň 1 upozorňuje všech-
ny sportovní a mládežnické subjekty pů-
sobící na městském obvodu Plzeň 1, že
přijímá žádosti o finanční příspěvky na
činnost nebo na akce v roce 2005. Uzá-
věrka pro podávání žádostí je stanovena
na termín 31. leden 2005.

Žádosti pak projdou obvyklým pro-
cesem schvalování v Komisi pro mládež
a tělovýchovu, v Radě MO Plzeň 1 a ná-
sledně pak v Zastupitelstvu MO Plzeň 1.

Formulář k podání žádosti o příspě-
vek si můžete vyzvednout v organizačním
oddělení ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60,
u pí Bachmannové, tel.: 378 036 007,
602 685 395, e-mail:
bachmannova@umo1.plzen-city.cz.

Termín uzávěrky – nejpozději do
31. ledna 2005.

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

Poděkování
Místní organizace Svazu tělesně postižených

v Plzni na Lochotíně dovoluje si jménem svých
členů poděkovat vedoucí Sociálního odboru
ÚMO Plzeň 1 pí Bělohlavé a zejména její refe-
rentce Mgr. Krausové za příkladnou spolupráci
s naší organizací. Děkujeme také paní místosta-
rostce Ing. Maciarzové za podporu spolupráce
naší organizace s Nadací 700 let města Plzně.

Za MO předsedkyně V. Humlová

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.



Během roku jsme vás průběžně na stránkách našeho zpra-
vodaje informovali o postupné realizaci stavebních akcí,
jež byly na letošní rok naplánovány. První stavby byly za-
hájeny již v jarních měsících, takže na podzim již probí-
haly dokončovací práce a předávání posledních objektů do
užívání veřejnosti.

Již v březnu byla zahájena výstavba chodníků v centrál-
ním parku (u plaveckého bazénu) ve Vaníčkově, Manětín-
ské a Strážnické ulici. Vznikly tak čtyři nové chodníkové
spojky, které nahradily průšlapy, které byly vyšlapány na-
příč zelenými plochami. Navíc ve Strážnické ulici vzniklo
v rámci výstavby chodníku i 6 nových parkovacích stání.
Stavba byla dokončena v průběhu dubna.

Rovněž v březnu byla zahájena realizace čtyř přístřešků
na autobusových zastávkách MHD na Karlovarské („U ry-
tíře Lochoty“), v aleji Svobody (směr FN), v ul. Otýlie Be-
níškové (naproti Kauflandu) a v Malém Bolevci (směr k Pro-
kopávce). I tato stavba byla dokončena koncem dubna.

Další stavby spadaly z velké části do oblasti parkoviš�, je-
jichž nedostatek je jeden z nejvážnějších problémů našeho
obvodu, zejména ve vztahu ke stále narůstajícímu počtu mo-
torových vozidel. Konkrétně začátkem dubna byly zahájeny
práce na prvním letošním parkovišti v Nýřanské ulici. Akce
byla rozdělena na dvě části, takže před domy č. 12 – 22 vzniklo
34 kolmých stání, nové kontejnerové stání a chodník, před
domy č. 36 – 40 pak obyvatelům této lokality přibyla 3 par-
kovací stání a rovněž nová plocha pro kontejnery. Termín do-
končení stanovený na konec května byl dodržen a celé dílo
bylo v tomto termínu předáno do užívání.

V prvních květnových dnech jsme začali realizovat par-
koviště v aleji Svobody, kde začátkem června přibylo 18
kolmých stání s tím, že ani zde při dokončení nebyly shle-
dány žádné závady či nedodělky. Rovněž v květnu byly
zahájeny práce na výstavbě parkoviště v Manětínské ulici,
kde došlo k definitivnímu dokončení a propojení části stá-
vajícího parkoviště na optimální celistvý parkovací pás.
Místním obyvatelům zde tak přibylo 19 nových parkova-
cích možností. Termín dokončení zde byl o celý měsíc zkrá-
cen oproti plánu.

Bezesporu největší stavbou v této oblasti v letošním roce
je vybudování velkokapacitního parkoviště v Hodonínské
ulici na Vinicích, kde situace v oblasti parkování k patří nej-
problémovějším. V posledních dnech měsíce září bylo pře-
dáno do užívání zdejším obyvatelům 91 nových parkovacích
stání, což jistě významnou měrou přispělo k řešení problé-
mu s parkováním v této lokalitě. Vlastní plocha je komplet-
ně osvětlena novým veřejným osvětlením a navíc je propo-
jena novou komunikací i s ulicí Na Chmelnicích, což znač-
ně zjednodušuje dopravní obslužnost této části Vinic.

V rámci ochrany majetku občanů a preventivního boje pro-
ti kriminalitě byla ještě v průběhu 1. pololetí jako doplňko-
vá akce k výstavbě velkokapacitního parkoviště v Hodonín-
ské ulici zařazena do plánu realizace kamerového systému
v lokalitě Vinic tak, aby nově dokončené parkoviště bylo

monitorováno přímo na městské policii. Instalace tohoto sys-
tému byla dokončena podle plánu koncem září ve stejném ter-
mínu s parkovištěm.

Dokončením parkovací plochy v Hodonínské byl plán vý-
stavby v této oblasti beze zbytku naplněn. K řešení situace
nedostatku parkovacích kapacit tak obvod přispěl v rámci in-
vestiční výstavby v letošním roce výstavbou 171 nových par-
kovacích míst, což je o několik desítek parkovacích stání více
než v loňském roce.

Další stavební akce spadá již do oblasti rekonstrukce ulic.
V letošním roce byla kompletně opravena druhá část ulice Nad
Řekou na Bílé Hoře. Kromě odkanalizování a asfaltového po-
vrchu je tato ulice lemována novými chodníky, což přispělo

ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel, nebo� před
zahájením prací zde přístupové cesty k jednotlivým domům
nebyly ani zpevněny.

V srpnu byly zahájeny práce na vestavbě lékárny s nepřetr-
žitým provozem v budově ÚMO Plzeň 1. Stavební úpravy byly
dokončeny koncem září s tím, že po vybavení příslušným za-
řízením probíhá zkušební provoz. Od ledna 2005 pak bude ote-
vřena nepřetržitě celých dvacetčtyři hodin denně, čímž bude
vytvořena služba veřejnosti, která na našem obvodě zatím chy-
běla. Podrobněji se k nové lékárně vracíme na jiném místě
dnešního vydání.

V průběhu prázdnin rovněž proběhla kompletní oprava vý-
tahu v budově ÚMO Plzeň 1 zahrnující především výměnu
výtahové klece, jež splňuje svými parametry veškeré evrop-
ské předpisy. Hlavní důraz byl
kladen na bezproblémový vstup
do výtahu a tím i celé budovy
zejména invalidním občanům.

Zapomenuto nebylo ani na stav-
by zahrnující péči o naše nejmen-
ší. V rámci prevence a dopravní
výchovy byla v letošním roce
zařazena do plánu výstavba prv-
ního dopravního hřiště na území
našeho obvodu. Jedná se o do-
pravní hřiště, jež je situováno
v areálu 1. ZŠ v Západní ulici
a je vybaveno v souladu s poža-
davky na stále vyšší nároky na
narůstající provoz na našich sil-
nicích. Součástí dopravního
hřiště je i sociální zázemí a sklad
pro možnost výpůjčky jízdních
kol. Hřiště, které je určeno ze-
jména pro děti nižší věkové ka-
tegorie, bylo dokončeno koncem
srpna a k novému školnímu roku
předáno dětem do užívání. I toto

hřiště, podobně jako parkoviště v Hodonínské, bylo vybave-
no kamerovým systémem.

Z dalších akcí je nutno uvést nové dětské hřiště v horní části
Kotíkovské ulice, kde byly instalovány dětské prvky, a v dru-
hé části vzniklo zcela nové oplocené hřiště na míčové hry. Po-
dobné hřiště na míčové hry je nově vybudováno rovněž v Ko-
tíkovské ulici poblíž Městské nemocnice Privamed.

Za zmínku jistě stojí i oprava dětského hřiště včetně potřeb-
ných úprav v areálu skautské klubovny u Seneckého rybníka
v rámci podpory obvodu mimoškolní činnosti dětí v zájmo-
vých kroužcích a celkovou opravu ústředního topení v objek-
tu Sboru dobrovolných hasičů na Bolevecké návsi.

Poslední letošní akcí je realizace cyklistické stezky vedoucí
z Vinic ulicí Na Chmelnicích přes Karlovarskou do Lidické.
Výstavba zmíněné stezky proběhla v měsíci listopadu s tím, že
i tato poslední stavba byla úspěšně dokončena. Tato spojka na-
váže na páteřní cyklotrasu, jež bude spojovat střed města v sa-
dech Pětatřicátníků s Bolevcem a bude dokončena v roce 2005.

Závěrem lze říci, že všechny stavební akce, které MO Pl-
zeň 1 naplánoval na letošní rok, proběhly ve stanovených ter-
mínech, byla provedena výsadba nových stromů tam, kde to
předepisoval projekt, a proběhly řádné kolaudace s předá-
ním do užívání.

V současné době již probíhá příprava na nové investiční
záměry pro rok 2005, o kterých vás budeme prostřednictvím
našeho zpravodaje průběžně informovat v dalších vydáních,
a očekáváme vaše případné komentáře.

Milan Brecík,
vedoucí majetkového odboru

Investiční akce roku 2004 dokončeny

Dětské dopravní hřiště v Západní ulici.

Přístřešek v ulici Otýlie Beníškové.

Ulice Nad Řekou na Bílé Hoře.

Chodník v Centrálním parku.

Parkoviště v Hodonínské ulici na Vinicích.

Chodník ve Vaníčkově ulici.



Po vánočních svátcích budou mno-
zí z nás řešit problém, co udělat s vá-
nočním stromečkem. Jako každý rok
bude zajištěn jejich svoz z prostorů
kontejnerových stání. Tento svoz
bude proveden v týdnech od 17. do
21. ledna 2004 a od 14. do 18. úno-
ra 2004. Prosíme Vás, umístěte svůj
vánoční stromeček ke kontejnerové-

Při územních a stavebních řízeních
u liniových staveb (komunikace, vo-
dovodní, plynovodní a kanalizační
řady), nebo též u staveb zvláš� rozsáh-
lých, s velkým počtem účastníků ří-
zení, stavební úřad oznamuje zaháje-
ní těchto řízení a doručení příslušných
rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Pí-
semnost je vyvěšena po dobu 15 dnů
na úřední desce, která je umístěna
před ÚMO Plzeň 1. Po této době se
mohou občané, kteří se cítí stavbou

dotčeni, do 15 dnů vyjádřit nebo po-
dat námitky. Oznámení a rozhodnutí
stavebního řízení, které je vedeno
veřejnou vyhláškou, jsou zveřejňová-
na na internetové adrese http://
umo1.plzen-city.cz – vývěska

Územní nebo stavební řízení veřej-
nou vyhláškou vedené Magistrátem
města Plzně – odborem stavebně
správním lze najít na adrese http://
info – občan – vývěska

Zdeněk Krist, odbor výstavby

Liniové stavby na vývěsce

Co s vánočním stromečkem?
mu stání tak, aby nebyla omezena ma-
nipulace s kontejnery při svozu odpa-
dů. Nejvhodnější doba pro odložení
stromečku je těsně před uvedenými
termíny svozu.

Vánoční stromeček můžete také
odvézt přímo na sběrný dvůr odpadů
v Úněšovské ul.

Bc. Romana Šatrová, odbor ŽP

V letošním roce byla věnována nebý-
valá pozornost rekreační oblasti Bolevec-
ké rybníky. A dá se říci, že je to jen začá-
tek systematické a soustavné péče. Však
si to tohle pozoruhodné území zaslouží!

Málokteré velké město má hned „za
rohem“ tak kontrastní zázemí klidného
přírodního prostředí. A jak se ukazuje,
Plzeňáci ho s gustem užívají, oceňují
jeho hodnoty a není jim lhostejné, co se
v této oblasti děje.

Městská správa se úvahami o této nej-
oblíbenější rekreační oblasti zabývá už
nějaký čas. Mezi různými představami
o jejím dalším vývoji se letos na jaře ob-
jevily otázky: A co vlastně lidi? Co by
tam chtěli mít? Co je to nejpodstatnější?
A jak se do toho vlastně pustit?

Proto bylo rozhodnuto doplnit dosavad-
ní poznatky o sadu dalších informací, ve
kterých by se kromě názorů odborníků vý-
znamně uplatnily také postoje a nápady
veřejnosti. Té také tato krásná a hodnot-
ná část městské krajiny nejvíce slouží.

Program rozvoje města Plzně totiž
ukládá mezi naléhavými projekty oddílu
3.4.4 Revitalizace a rozvoj městské ze-
leně v roce 2005 také zajištění strategic-
kého dokumentu pro rozvoj rekreační
oblasti. A zadání tohoto dokumentu musí
vystihnout všechny podstatné potřeby.

Sérii akcí zahájila 22. 6. 2004 pracovní
diskuse s šesti vyzvanými týmy architek-
tů, krajinářů a ekologů – workshop. Před-
cházela jí terénní exkurze po nejdůležitěj-
ších místech rekreační oblasti. Následují-

cí kancelářské práce přinesly množství zá-
važných námětů a návrhů řešení.

Další informace shromáždila veřejná
anketa, publikovaná v červnových Rad-
ničních listech. Reagovalo na ni 210 ob-
čanů, kteří uvedli svoje zkušenosti, po-
žadavky a představy. I když údaje získa-
né touto anketou nelze s ohledem na
počet účastníků a jejich demografické
a socioprofesní charakteristiky považo-
vat za reprezentativní, přesto získané ná-
zory a informace tvoří rovněž cenný pod-
kladový materiál.

Vybraná zjištění: Podle respondentů je
na rekreační oblasti Bolevecké rybníky
nejcennější přírodní prostředí, největší
závadou je nedostatečné a nedostatečně
udržované zázemí, poskytující nedosta-
tečné služby. Jako další tíživý problém
jsou zmiňováni psi – jejich volné pobí-
hání, koupání a nepořádek po nich, na
třetím místě je jako závada označováno
chování cyklistů. Účastníci se nejraději
koupou u Velkého boleveckého rybníka
(65 %), v oblibě následuje Senecký ryb-
ník a Kamenný rybník.

Sortiment služeb poskytovaných u Vel-
kého boleveckého rybníka není podle mí-
nění 63 % respondentů dostatečný, nej-
více postrádanou službou jsou toalety
(dostatečný počet, rovnoměrně rozmís-
tění, čistota), následuje občerstvení (re-
staurace, stánky s kvalitní nabídkou)
a vybavenost pro hry dětí. Nadpoloviční
většina respondentů (61 %) souhlasí
s provozováním restaurace i v době

mimo sezónu, stejný podíl souhlasí
i s mimosezónním provozováním občer-
stvení. U ostatních rybníků postrádají re-
spondenti nejčastěji občerstvení (112 re-
spondentů), toalety (99 respondentů)
a sprchy (40 respondentů).

Souběžně s anketou v Radničních lis-
tech probíhal výzkum veřejného míně-
ní organizovaný ve spolupráci s kated-
rou antropologie fakulty humanistických
studií Západočeské univerzity. Byl pro-
veden podle demografických zásad, oslo-
veno bylo 510 respondentů z celého úze-
mí města (kromě odlehlých okrajových
částí). Tazatelé následně sebrali celkem
452 vyplněných dotazníků. Výzkum do-
plnil další charakteristiky a potvrdil hlav-
ní údaje z ankety v Radničních listech.
Ukázalo se, že oblast Boleveckých ryb-
níků má za určitých podmínek potenciál
přitáhnout další návštěvníky, zejména ze
skupiny mladých lidí, rodin s malými
dětmi a mladších seniorů. Je ovšem nut-
né, aby se změny děly citlivě, za optima-
lizace požadavků občanů Plzně, nároků
životního prostředí a v neposlední řadě
také finančních nákladů.

Vybraná zjištění: Přestože se stávají-
cími možnostmi parkování je spokojena
pouze necelá třetina řidičů, k výstavbě
parkoviště by dala souhlas pouze polo-
vina respondentů. 69 % dotázaných je
proti takovým úpravám, které by vyža-
dovaly zásahy do krajiny, především ká-
cení stromů v oblasti. Plzeňané se u ryb-
níků cítí poměrně bezpečně, jako nejčas-

tější ohrožení vnímají drobné krádeže.
Téměř dvě třetiny dotázaných by u nej-

oblíbenějšího Velkého rybníka uvítaly
lepší restauraci, nadpoloviční většina
z nich by využívala placenou úschovnu
věcí a půjčovny loděk a šlapadel, o něco
méně z nich placenou převlékárnu. Nej-
častější návrhy na změny ze strany re-
spondentů zněly: zlepšit kulturu prostře-
dí (čistota vody a pláže, WC, sprchy),
zajistit kulturní a sportovní aktivity pro
volný čas, zřídit prostory pro děti a roz-
šířit a zkvalitnit možnosti občerstvení.

Workshop, veřejná anketa a odborný vý-
zkum potvrdily řadu známých problémů
a obav i předpokládaných návrhů. Zároveň
však přinesly i nové pohledy a možnosti
řešení. Osudy bolevecké rekreační oblasti
obyvatelům Plzně nejsou lhostejné a jsou
si dobře vědomi jejích hodnot.

Z uvedených zdrojů a dalších informa-
cí byl sestaven podklad pro analýzu sil-
ných a slabých stránek rekreační oblasti
a návrh nejdůležitějších opatření v jed-
notlivých lokalitách. Materiál projedna-
la konference 27. 10. 2004, organizo-
vaná s pomocí plzeňského pracoviště
Centra pro komunitní práci. Zúčastnilo
se jí 34 osob z řad politiků, odborníků
a zástupců neziskových organizací.
Účastníci vyhodnotili shromážděné úda-
je a seřadili je podle jejich závažnosti
do skupin předností, záporů, příležitos-
tí a hrozeb. Současně vybrali nejpotřeb-
nější z navrhovaných opatření v nejví-
ce využívaných lokalitách.

Konference uzavřela letošní sběr úda-
jů. Nejdůležitější informace ze všech po-
psaných podkladů byly použity k formu-
lování vize rozvoje rekreační oblasti.

V současné době je dokončován ná-
vrh zadání strategického dokumentu.
Vzhledem k náročné přípravě podklado-
vé části pravděpodobně postihuje pod-
statné rysy různorodé problematiky slo-
žitého celku intenzívně využívané pří-
městské krajiny. Výsledky konference
a zadání technickoekonomické studie bu-
dou po projednání v Radě města Plzně
(18. 11. 2004 a v lednu 2005) zveřejně-
ny na www stránkách ÚKRMP (http://
info.plzen-city.cz/ukr/).

V příštím roce bude tedy zpracován
strategický dokument rozvoje oblasti.
Městská správa ho bude moci využít při
sestavování rozpočtu na další rok. Všech-
ny záměry však musí provázet snaha
o dosažení souladu mezi přírodními hod-
notami a potřebami návštěvníků. K tomu
nás toto nádherné dědictví po našich
předcích zavazuje.

Ing. Josef Čihák,
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

tel. 378 035 025,
e-mail: cihak@mmp.plzen-city.cz

Prameny: Rozvoj rekreační oblasti Bole-
vecké rybníky. Anketa – závěrečná zprá-
va (ÚKRMP – Mgr. Pešík, 2004); Výzkum
spokojenosti Plzeňanů s rekreační oblas-
tí Boleveckých rybníků (ZČU FHS KSA –
Mgr. Sedláková, Mgr. Laštovková, 2004).

Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky

– likvidaci černých skládek. V letoš-
ním roce probíhala likvidace černých sklá-
dek v našem obvodu, a to v měsících dub-
nu, květnu a říjnu. Celkem bylo uklizeno
12 lokalit a bylo z nich odstraněno 232
tun odpadů. Jednalo se o tyto lokality: u
zadního vchodu výstaviště, Sylván (býva-
lý Košutecký statek), Bělohorská, Pra-
menní, K stráži, u Orlíku, Sylvánský vrch,
Kleisslova, pod Mikulkou, Zručská ces-
ta, alej Svobody, Na Chmelnicích. Stále
se opakující výskyt černých skládek je v
lokalitě bývalého Košuteckého statku a u
zadního vchodu výstaviště.

– o systému EKO-KOM. Již po něko-
likáté se zmiňujeme o systému EKO-
KOM, do kterého je již dva roky městský

obvod Plzeň 1 zapojen. Osoby, které uvá-
dějí obaly na trh nebo do oběhu, přispí-
vají svými finančními prostředky do to-
hoto systému, z něhož se pak obcím při-
spívá na sběr, třídění a recyklaci. Za
celkové množství odpadu byla obvodu za
I., II. a III. čtvrtletí tohoto roku přiznána
odměna ve výši 2 425 tis. Kč. Získané
prostředky z EKO-KOMu představují
velmi významnou finanční podporu, která
se využívá na rozvoj separace v obvodu.

– o likvidaci lednic. Lednice jsou od
občanů zdarma odebírány a shromaž�o-
vány v prostoru sběrného dvora odpadů
v Úněšovské ulici. Likvidace těchto vy-
řazených lednic i nadále probíhá v rámci
projektu „Recyklace a úplné odstranění

vyřazených výrobků domácího chlazení
z území Plzeňského kraje, komplexní vy-
čištění území kraje“. Vyřazené výrobky
domácího chlazení se likvidují za pomo-
ci mobilní technologie, která zajistí kom-
pletní odčerpání nebezpečných freonů
včetně olejů nejenom z chladících systé-
mů lednic, ale i z izolace. Z korpusů led-
nic jsou pak odděleny plastové a kovové
součásti, vhodné k dalšímu zpracování. Pro
MO Plzeň 1 to znamená bezplatné zneškod-
nění 355 ks lednic v rámci IV. etapy tohoto
projektu v letošním roce. Další lednice jsou
v současné době připraveny k likvidaci na
příští rok v rámci téhož projektu.

Bc. Romana Šatrová,
odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí informuje…

Vážení spoluobčané,
s nastávajícím zimním obdobím si Vás

dovoluji alespoň rámcově informovat
o provádění zimní údržby chodníků a ko-
munikací, kterou zajiš�uje Městský obvod
Plzeň 1.

V měsíci říjnu 2004 proběhlo poptávko-
vé řízení na částečné zajištění této činnosti
a se dvěma nejlepšími uchazeči byly sepsá-
ny nové smlouvy o dílo. Kontrola rozsahu
a kvality prováděných prací by pak měla za-
bezpečit dobrou schůdnost chodníků a sjízd-
nost místních komunikací. Vzhledem
k tomu, že většina území Městského obvo-
du Plzeň 1 je položena výše než střed měs-
ta Plzně, mohu podle zkušeností říci, že tato
zimní údržba není zrovna jednoduchá. Pri-
oritou jsou chodníky a některé místní ko-
munikace, které jsou ve svažitém terénu,
a okolí školských zařízení. Zde nejvíce hrozí
nebezpečí úrazu nebo dopravní nehody.

Rovněž bych chtěl apelovat na řidiče,
aby v zimním období, při parkování
a odstavování vozidel zejména v sídliš-
tích, neblokovali vjezd zimní techniky na
pěší komunikace. Svou ohleduplností
a tím, že umožní firmám úklid místních
komunikací, nám velice pomohou. Pokud
tyto nájezdy budou opakovaně bloková-
ny pro vjezd zimní techniky, není možno
kvalitně a včas uklízet. I přes skutečnos-
ti, které jsou uvedeny, věřím, že úklidové
firmy zajistí zimní údržbu ke spokojenosti
většiny z Vás.

Chtěl bych Vás dále informovat, že MO
Plzeň 1 v zásadě zabezpečuje úklid všech
vnitroblokových chodníků v částech síd-
liš� Lochotín, Košutka, Bolevec a Vinice.

Zimní údržbu vstupních chodníků
a podest u domů nezabezpečujeme. Ten-
to úklid zajiš�ují správci objektů přísluš-
né nemovitosti.

Mimo tyto výše uvedené činnosti je
zajiš�ována údržba vybraných místních
komunikací (vozovek). Jsou to převážně
malé úseky na sídlišti Vinice, Lochotín,
Starý Lochotín a část na Bílé Hoře. Sjízd-
nost všech ostatních komunikací zabezpe-
čuje Správa veřejného statku města Plzně.

V pracovní době vydává pokyny při
spadu sněhu a v kalamitních případech
pracovník odboru výstavby a dopravy
a mimo pracovní dobu člen Štábu zimní
údržby ÚMO Plzeň 1.

Plán a mapky udržovaných chodníků
a komunikací jsou pro zájemce k nahléd-
nutí na oddělení dopravy. Informovat se,
nebo sdělit své připomínky k provádění
zimní údržby můžete na telefonním čísle
378036067, nebo je zaslat e-mailem na
adresu: szikszay@umo1.plzen.city.cz.

Karel Szikszay,
Oddělení dopravy ÚMO Plzeň 1

Zimní údržba pěších komunikací
a vybraných místních komunikací

Sběrný dvůr odpadů v Úněšovské ul. (100 m od konečné auto-
busů č. 30, 33, 40; sídliště Košutka) bude mít upravenou provozní

dobu o vánočních svátcích:

v pátek 24. 12. 2004 zavřeno
v sobotu 25. 12. 2004 zavřeno
v neděli 26. 12. 2004 zavřeno
v pátek 31. 12. 2004 od 10.00 do 13.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Sběrný dvůr odpadů o Vánocích

V rámci rozvoje třídění komunál-
ního odpadu bylo v loňském roce
městským obvodem Plzeň 1 k již stá-
vajícímu třídění komunálního odpa-
du (sklo, papír, plast) zavedeno i tří-
dění nápojových kartonů. Nápojové
kartony jsou papírové obaly od mlé-
ka, džusu, vína apod., které se třídí do
modrých nádob na papír označených
jasně oranžovou samolepkou: „Nápo-
jové kartony vhazujte vyprázdněné,
čisté a stlačené“.

V loňském roce byl též zaveden
sběr a svoz bioodpadu ve vybraných
lokalitách, kde na stávajících stano-
vištích určených pro separovaný od-
pad k modré, žluté a zelené nádobě
přibyla nádoba hnědá, která je urče-
na k ukládání bioodpadu. Do této
nádoby lze odkládat zbytky ovoce a
zeleniny, drobné větve, křoviny, trá-
vu, listí a zbytky jídel bez obalů.

V žádném případě se nesmí do této
nádoby odkládat velké větve, obaly
od potravin a tekuté a hodně mastné
potraviny, protože tím by se znehod-
notil obsah celé nádoby a nejednalo
by se již o kompostovatelný odpad.
V měsíci červnu t. r. MO Plzeň 1 na-
výšil počet nádob na bioodpad v lo-
kalitě Malého Bolevce a staré Košut-
ky, k dalšímu navýšení nádob na bio-
odpad došlo v měsíci říjnu, a to
v lokalitě Bílé Hory.

Závěrem vyjadřujeme poděkování
všem občanům, kteří třídí komunální
odpad, protože tím zlepšují naše ži-
votní prostředí a současně se podílejí
na úspoře finančních prostředků, které
je možno využít v jiných oblastech,
např. zřízení nových dětských hřiš�,
výsadba stromů a úprava zeleně
v jednotlivých lokalitách.

Marta Hejduková, odbor ŽP

Třídění odpadů – nápojové
kartony a bioodpad

Na území MO Plzeň 1 působí již
několik roků nezisková organizace,
která sdružuje zdravotně tělesně po-
stižené občany obvodu. Organizace
má 220 členů a snaží se pro ně vy-
tvářet účelové programy, které by
byly přínosem pro jejich zdraví
a kulturní vyžití.

Činnost organizace v roce 2004 se
zaměřila z přednášek na 4 odborné
lékařské přednášky, na informativní
přehled činnosti a působení druhu slu-
žeb a rozsahu domácí péče Diecézní
charity v Plzni, na cestopisnou před-
nášku a literární přednášku k rozšíře-
ní znalostí v tomto směru. Umožnila
členům 2 jednodenní poznávací zájez-
dy a dopravu na týdenní ozdravný
pobyt. Přispívá členům na masáže,
plavání a kulturní akce.

Aby se mohla tato činnost realizo-
vat, je třeba určitých finančních ná-

Svaz tělesně postižených
kladů. Hradíme je z části z prostřed-
ků členů organizace, ale bez finanč-
ní podpory Zastupitelstva MO Plzeň
1 a Fondu nadace města Plzně by-
chom ozdravnou činnost a ostatní
akce nemohli v daném rozsahu orga-
nizovat a vytvářet členům podmín-
ky, aby mohli žít kvalitním životem
na patřičné úrovni, i když jsou zdra-
votně postiženi. Mají možnost poví-
dat si o svých problémech s odbor-
níky, poslouchat hudbu i s tancem,
poznávat krásy naší vlasti na zájez-
dech, ozdravovat se na krátkodobých
pobytech, na masážích a plavání.
Všechno z vyjmenovaných činností
mohl výbor poskytnout pouze za
vydatné podpory finanční činnosti
naší organizaci ze strany ÚMO Pl-
zeň 1 a částečně i z Fondu nadace
města Plzně. Za finanční podporu
touto cestou oběma orgánům děku-

jeme, nebo� bez nich bychom nemoh-
li některé podpůrné programy po-
skytnouti.

Mezi členy organizace zdravotně
tělesně postižených občanů je
o všechny činnosti velký zájem; vy-
soká účast, jakož i četné návštěvy mě-
síčních členských schůzí, kde kromě
odborné přednášky obdrží veškeré
informace o změnách předpisů a zá-
konů souvisejících se zdravotními
a sociálními problémy, což se dotýká
jejich každodenního života a zájmů.
Věříme, že i v nadcházejícím roce
2005 zůstane spolupráce ÚMO Plzeň
1 a Nadace města Plzně s naší orga-
nizací ve velmi vstřícné spolupráci, za
kterou v roce 2004 oběma orgánům
jménem členské základny děkujeme.

V. Humlová,
Výbor Svazu tělesně postižených v ČR,

Místní organizace Plzeň – Lochotín



Už jen pár dní chybí do konce dalšího ka-
lendářního roku. Některým se možná zdá,
že utekl jako voda, jiní už te� přemýšlejí,
co bude v roce přicházejícím. Jaký asi bude
další rok...? Také my, strážníci Městské po-
licie Lochotín, se připravujeme na další mě-
síce, ale neuškodí, když se trochu pozasta-
víme a poohlédneme zpět za právě končí-
cím rokem 2004.

Za léta, co je na Lochotíně služebna Měst-
ské policie, byly naše hlídky nejvíce vytíže-
ny, a to je výsledkem toho, že jste si na je-
jich přítomnost na ulicích zvykli. I díky
obětavosti a ochotě některých z vás jsme byli
úspěšní v řešení konkrétních záležitostí.
Zadržením pachatelů trestné činnosti, kte-
rých letos opět přibylo, počínaje a zdánlivě
banálními věcmi, jako jsou třeba nalezené a

Loučíme se s rokem 2004

Sledování a podrobná analýza záběrů
z kamerového systému je ve druhé polo-
vině letošního roku významnou novinkou
v práci Městské policie Lochotín. Nepře-
tržitá vizuální kontrola kamerou, jejíž zor-
né pole a úhel pohledu je pro laika obrov-
ský,  zabírá velkou část sídliště Vinice,
včetně některých vnitrobloků a téměř ce-
lou Hodonínskou ulici, kde bylo vybudo-
váno nové velkokapacitní parkoviště. Zce-
la zřetelně je to hozená rukavice pachate-
lům trestné činnosti.

Za velmi krátkou dobu, kdy je systém
v kompletním provozu, se prakticky oka-
mžitě v místech, kam je kamera zaměřena,
projevil pokles majetkových i jiných trest-
ných činů na mizivé procento. Ale kamera
není jen preventivní prostředek. Máme sa-

Vzhledem k neustálému nárůstu zejmé-
na majetkové trestné činnosti reagoval ob-
vod v letošním roce i na tuto negativní sku-
tečnost. Ve vztahu k ochraně majetku jak
občanů, tak i majetku města, byly v rámci
preventivního boje proti kriminalitě insta-
lovány první kamery pro možnost monito-
rování inkriminovaných míst.

Jako doplňková akce k výstavbě velko-
kapacitního parkoviště v Hodonínské ulici
na Vinicích proběhla instalace kamery pa-
třící k nejmodernější technologii v tomto
odvětví. Tento systém, který monitoruje

celou parkovací plochu s přilehlým okolím,
je napojen přímo na pracoviště městské
policie v budově ÚMO Plzeň 1. S ohledem
na první zkušenosti s tímto systémem jsme
přesvědčeni, že dojde ke snížení trestné čin-
nosti, zejména v oblasti vykrádání zapar-
kovaných vozidel.

Druhou lokalitou, kde jsou instalovány
dvě kamery monitorovacího systému, je
dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ
v Západní ulici. Důvodem pro umístění ka-
mer v tomto prostoru byl zejména fakt, že
po zprovoznění dopravního hřiště začátkem

září zde došlo k poškození či odcizení ně-
kolika dopravních značek a ostatního zaří-
zení. Po zprovoznění zmíněného systému
k dalšímu poškození či odcizení částí zaří-
zení dopravního hřiště zatím nedošlo.

První zkušenosti tedy naznačují správnost
rozhodnutí investovat část finančních pro-
středků tímto směrem. Rovněž i kladné
ohlasy veřejnosti podporují naše rozhodnutí
postupně s ohledem na finanční možnosti
rozšiřovat lokality, kde se jeví riziko toho-
to druhu kriminality jako nejvyšší.

V případě, že Vás náš článek zaujal

mozřejmě za sebou první důležité výsled-
ky. Díky zmíněnému zařízení se po dvou
dnech provozu podařilo hlídce městské po-
licie na místě činu zadržet dva pachatele
vloupání do vozidla. Obsluha kamery na
služebně zpozorovala na monitoru podezře-
lé osoby a než se z lupu stačili radovat, byli
oba pachatelé v rukách zákona.

Za úspěšné považujeme i dohledání do-
pravních nehod na místech pohledu kame-
ry. Zde bychom chtěli upozornit občany
Hodonínské ulice a poradit jim: pokud
zjistíte, že vaše vozidlo bylo poškozeno,
nemanipulujte s ním. Neodjíždějte z mís-
ta, přivolejte Policii České republiky
a událost nahlaste. Kamerový systém je
schopen pořídit záznam ve velmi dobré
kvalitě a tak si ho Policie ČR ve spolu-

Nový kamerový systém

A jaký je názor městské policie v obvodě?

a máte zájem přispět ke zlepšení situace na
našem obvodě v oblasti zejména majetko-
vé trestné činnosti, napište nám případné
náměty, kde by v okolí Vašeho bydliště bylo
vhodné podle Vašeho názoru instalovat dal-
ší monitorovací zařízení.

Náměty pište, telefonujte či e-mailujte na
adresu:

ÚMO Plzeň 1, majetkový odbor,
Ing. Milan Brecík, alej Svobody 60,
323 00 Plzeň, tel.: 378036050,
e-mail: Brecik@umo1.plzen-city.cz

práci s městskou policií může vyžádat.
Byl-li viník zachycen v záběru kamery,
což je velmi pravděpodobné, je tak mno-
hem snazší ho vypátrat.

Kamera ale sleduje i neukázněnost někte-
rých řidičů. Přestože je na parkování
v Hodonínské ulici slušný prostor, musí
hlídky městské policie téměř každý den
řešit přestupky těch, kteří svá vozidla za-
parkovali v místech, kde to není dovoleno.
Chtěli bychom vyzvat řidiče, aby dodržo-
vali pravidla správného parkování a nově
instalované dopravní značení, vyhnete se
zbytečným postihům.

Miloslav Novák, velitel obvodové služeb-
ny MP Lochotín, alej Svobody 60, 323 00
Plzeň, tel.: 378036919, e-mail: no-
vak@mmp.plzen-city.cz

posléze majiteli předané doklady konče.
Stále více sledujeme, že naše hlídky už

nespojujete pouze s nasazováním botiček
a dáváním pokut, ale že se na strážníky ob-
racíte se závažnými problémy. Řešili jsme
mnoho záležitostí, od rvaček v hospodách
přes krádeže až po manželské hádky a ná-
sledné usmiřování. Byli jsme rádi u akcí,
kde byla hlavním aktérem dětská radost,
jako jsou návštěvy na letních táborech, či
otevírání nových hřiš	 pro ty nejmenší.

Plně spolupracujeme s odbory Úřadu
městského obvodu Plzeň 1, kde společně
konzultujeme konkrétní situace na Locho-
tíně, např. stavbu a úpravu nových parko-
vacích ploch, jejich zabezpečení atd. Za pří-
klad dávám nově zbudované parkoviště
v Hodonínské ulici. Velkou část ulice i obě

parkoviště, a nejen je, sleduje od konce říj-
na nový špičkový kamerový systém, který
disponuje záznamovým zařízením. Po dvou
dnech provozu byli, díky tomuto systému,
zadrženi naší hlídkou dva pachatelé bezpro-
středně poté, co se vloupali do vozidla. Byla
vybudována i další parkoviště a to na mís-
tech, kde byly letité problémy s parkovací-
mi místy.

Jsme si vědomi, že nestihneme úplně
všechno, co je třeba, i proto se připravuje
naše nová služebna, která bude na sídlišti
Vinice. Je to reakce na Vaše četná oznáme-
ní a stížnosti na dodržování veřejného po-
řádku, rušení nočního klidu a dalších věcí
spadajících do naší kompetence. Činnost
služebny a přítomnost strážníků přímo na
sídlišti usnadní spolupráci mezi složkami

Policie ČR a Městskou policií a také občan
Vinic bude mít možnost obrátit se na stráž-
níky přímo na svém sídlišti.

Jsme tady pro Vás a snažíme se pro Vaši
bezpečnost dělat maximum.

Věřím, že zbývajících několik dní roku
2004 prožijeme všichni v klidu a míru, jak se
na předvánoční a vánoční čas sluší, a do no-
vého roku vstoupíme moudřejší a dospělejší.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem ob-
čanům, kteří právě svou všímavostí přispěli
k větší bezpečnosti našeho obvodu, kteří
nás vidí i jako pomocníky při řešení vznik-
lých problémů.

Přeji Vám všem veselé Vánoce a š	astný
nový rok 2005.

 Miloslav Novák,
velitel obvodní služebny MP Lochotín

Zabezpečovací zařízení
od firmy Jablotron, Duewi
! bezdrátový přenos
! komunikace v mobilní síti
! možnost připojení na pult

ochrany
! požární signalizátory auto-

nomní i v síti GSM
! certifikované výrobky
! rychlá instalace

pro např. malé provozy, byty
v domech, sklady, garáže,
obchody již od 2590,- Kč.

Řešení a informace:
tel. 607 608 088
e-mail: airnet@sendme.cz
url: www.jablotron.cz



a teplé užitkové vody 

Nebojte se odečtů!
„Odečítači“ u Vás zazvoní nebo zakle-

pou na dveře. V případě, že máte po-
chybnosti, musí se Vám prokázat prů-
kazkou odečítače spolu s občanským
průkazem. Po té je můžete vpustit do
svého bytu. 

Připravte se na odečty v předstihu, aby
nedocházelo ke zdržení. Nechceme Vás
okrádat o Váš čas a soukromí, proto umož-
něte bezproblémový přístup k otopným
tělesům a vodoměrům.

Odpařovací
indikátory
Optronic

Odečítač rozlomí
plombu, která brání
manipulaci s indi-
kátorem. Odečte
a zapíše do odeč-
tového formuláře
naměřené hodnoty.
Odečtenou kapi-
láru zabezpečí pro-
ti dalšímu odparu
a vloží v přístroji 
do kontrolní pozice.
Toto opatření je
z důvodu případné
reklamace, popř.
k porovnávání spo-
třeby tepla. Na nové

zúčtovací období se vloží nová plná
kapilára a přístroj se zaplombuje.

Elektronické dvoučidlové 
indikátory Telmetric PRO

Při prvním odečtu
po montáži je nutné
přístroj naprogra-
movat podle pas-
portů otopného tě-
lesa, který zazna-
menal pracovník,
provádějící mon-
táž. Odečítač roz-
lomí plombu a po-
mocí speciálního
počítače a čáro-
vých kódů zanese
do paměti indiká-
toru typ, velikost
a výkon otopného
tělesa a také da-
tum konce zúčto-
vacího období. Pří-
stroj automaticky
přepočítá zpětně naměřené hodnoty
podle zadaných parametrů. Po té se
provede odečet spotřeby a indikátor se
zabezpečí plombou proti manipulaci.

Naměřené hodnoty je možné pří-
mo odečíst z displeje přístroje (viz 
obrázek).

Vodoměry

Odečítač pouze zaznamená výrobní
číslo vodoměru a jeho stav.

Po té stvrdíte svým podpisem správ-
nost odečtených a zapsaných údajů.
Odečítač Vám předá kopii Vámi pode-
psaného odečtového formuláře. Celý
proces je otázkou 2-3 minut v závislosti
na počtu odečítaných přístrojů.

Co se stane, když 
neumožním odečet?

Po prvním řádném termínu následuje
druhý náhradní termín odečtu. V přípa-
dě, že ani na druhou výzvu neumožníte
vstup do bytu, bude vůči Vám při výpočtu
spotřeby tepla nebo vody použita sankce
dle platné vyhlášky. 

A to se nevyplatí! V případě tepla je
Vám účtována průměrná spotřeba navý-
šená o cca 60 %. V případě TUV je to ješ-
tě horší - trojnásobek průměrné spotřeby.

Parametr přístroje

Aktuální spotřeba

Spotřeba předcho-
zího období

Výrobní číslo 
přístroje

E. Beneše 23, 301 00 Plzeň
oddělení rozúčtování

Petr Fišer, František Döry, tel.: 377 499 226
petr.fiser@pdt.cz � frantisek.dory@pdt.cz

Bezplatná infolinka: 800 155 665
www.pdt.cz  

Rozúčtování tepla

Úplně na začátku stojí dodavatel tepla
a TUV. Ten vyfakturuje náklady za 
celý dům (zúčtovací jednotku – ZJ) na
základě údajů z patního - fakturačního
měřidla. Každá bytová jednotka má
ovšem jinou spotřebu tepla a TUV. Tuto
spotřebu ovlivňuje řada faktorů: velikost
a poloha bytu, počet obyvatel, výkon
otopných těles, zda jsou radiátory 
osazeny termoregulačními ventily, zda 
jsou instalovány bytové vodoměry 
a v neposlední řadě hospodaření sa-
motných uživatelů.

Fakturované náklady za ZJ lze rozdě-
lit jednoduchým, ale ne příliš spravedli-
vým způsobem: teplo podle započita-
telné podlahové plochy bytu pro otop,
TUV podle počtu osob. Tento způsob
přerozdělování je ale přežitý. V součas-
né době se otopná tělesa osazují indiká-
tory tepla a do bytů se instalují vodomě-
ry na teplou a studenou vodu.

Indikátor tepla je jednoduchý přístroj,
který je připevněn k vnějšímu plášti 
otopného tělesa. Indikátor neměří v žád-
ných fyzikálních jednotkách, pouze 
indikuje spotřebu tepla prostřednictvím
tzv. dílků.

První indikátory tepla, které se u nás
začaly instalovat zhruba před 10 lety,
byly známé „odparky“. Spotřeba tepla se
zjiš�ovala na základě množství odpařené
kapaliny. Stav hladiny určo-
vala stupnice přiřazená podle
druhu a výkonu otopného tě-
lesa. Ke konci roku je vždy
nutné provést odečet a vymě-
nit kapiláru s tekutinou.

V současné době se insta-
lují převážně elektronické indi-
kátory tepla, kdy je spotřeba
zobrazena na displeji přístro-
je. Ty mohou být jednočidlové
nebo dvoučidlové. 

Jednočidlové indikátory
mají podobné vlastnosti jako

odpařovací. Jsou částečně ovlivnitelné
jiným zdrojem tepla (slunečním teplem,
používáním plynového sporáku s trou-
bou, atd.). Naproti tomu elektronické
dvoučidlové indikátory jsou schopny
rozeznávat zdroj tepla. Jedno čidlo je
umístěno na radiátoru, druhé směrem 
do místnosti. Porovnáním hodnot z těch-
to čidel je indikátor schopen rozeznat
jiné zdroje tepla. Životnost elektronic-
kých indikátorů je zpravidla 10 let. Spo-
třeba je zobrazována na displeji
přístroji spolu s dalšími údaji (výrobní
číslo přístroje, spotřeba předchozího
období a parametr otopného tělesa).

Novinkou na trhu jsou indikátory s dál-
kovým odečtem. Zde není nutná pří-
tomnost uživatele bytu. Údaje jsou 
přeneseny rádiovým vysílačem do termi-
nálu odečítače, který se pohybuje po
chodbě domu.

Rozúčtování nákladů upravuje vy-
hláška Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 372/2001 Sb.. Celkové náklady na otop
se rozdělí na základní a spotřební složku.
Základní složka činí 40-50 % nákladů,
zbytek spotřební. Základní složka se roz-
dělí mezi konečné spotřebitele podle veli-
kosti započitatelné podlahové plochy pro
otop. Spotřební složka se pak rozdělí
podle výše náměrů v jednotlivých bytech.
Naměřené hodnoty se pak mohou upravit
koeficienty podle polohy jednotlivých
místností (přízemní, rohové, podstřešní).
Dále se provádí korekce naměřených
hodnot dle §4 odst. 4 výše uvedené vy-
hlášky. Ta upravuje spotřebu tepla tak,
aby byla v přípustných tolerancí od prů-
měru, tzn. ± 40 %. V případě, že všichni
vlastníci domluví, je možné postupovat
odlišně od vyhlášky.

Způsob rozdělení nákladů na dodávku
TUV upravuje tatáž vyhláška. Celkové ná-
klady za zúčtovací jednotku jsou také roz-
děleny na základní (30 %) a spotřební
složku (70 %). Základní složka se rozdělí
mezi konečné spotřebitele podle velikosti
podlahové plochy bytu, spotřební podle
náměru jednotlivých vodoměrů.

Zde jsou ale náklady dva. Náklad na
ohřev TUV, který se opět rozdělí v po-
měru 30 a 70 % (spotřební složka), zá-
kladní složka se rozdělí mezi konečné

spotřebitele podle velikosti podla-
hové plochy bytu, spotřební podle
náměru jednotlivých vodoměrů
a náklad za dodávku studené
vody pro ohřev teplé. Ten se již
nerozděluje a celý se rozúčtovává
dle jednotlivých náměrů.

Vypracované vyúčtování za
teplo a TUV zhotovitel na pře-
lomu února a března předá
správcům jednotlivých domů,
kteří ho zapracují do celkového
vyúčtování služeb a poté jej pře-
dají konečným uživatelům.

Vždy na konci roku nastává problém, jak spravedlivě rozdě-
lit spotřebu tepla a teplé užitkové vody (TUV) mezi konečné
spotřebitele. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé peníze,
zaslouží si rozúčtování naši pozornost.
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Aktuální nabídka pro podzim a zimu

Nehtová modeláž

 Těšíme se na Vaši návštěvu

Provozovna:
Zdravotnické zařízení REMUS, Žlutická 9, Plzeň

Objednávky/Info:
Kosmetika: tel: 377 539 167, mobil: 732 218 891

Nehtová modeláž: mobil: 777 095 415

UDĚLEJTE TO PRO SEBE!
Nabízíme Vám profesionální ošetření

NOVINKA:
Protivráskové ošetření využívá látky „podobné Botoxu“.

 Ošetření bez rizika, bez injekcí
a plastické chirurgie (domácí i salónní).

Výsledky: uvolnění výrazových a mimických vrásek.

! Zesvětlování pigmentových skvrn
! Mikromasáž očního okolí
! Ošetření dle typu pleti
! Trvalá na řasy
! Depilace voskem
! Líčení (svatby, večerní, maturitní plesy)
! Parafínové zábaly na ruce

S úsměvem ve tváři se představili
členové tanečního klubu TK IMPRO
při 7. ZŠ na dvou vystoupeních, která
se konala o podzimních prázdninách,
a nikdo nelitoval, že musel věnovat
prázdniny právě tanci. Vždy� pro polo-
vinu tanečníků byla tato vystoupení
jejich premiérou a všichni víme, že na
takové chvíle nelze jen tak zapomenout.

Pozvání na setkání Boleveckých
rodáků přijmou naši tanečníci vždy
s radostí. A nejen dětem, ale zajisté
i jejich rodičům se tato akce líbila.
Vděční diváci, srdečné přijetí samot-
ných rodáků, kteří pečlivě vždy tento
večer připravují, krásná tombola, to
vše patřilo k vytvoření příjemné at-
mosféry v bolevecké sokolovně. Ro-
dáci si zavzpomínali při lidových pís-
ních a tancích. Patří všem poděková-
ní za tuto zdařilou akci.

 Plzeňská distribuce tepla, a. s., která zásobuje teplem
a teplou vodou 40 tisíc plzeňských domácností, děkuje všem
svým zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci
v letošním roce a přeje š�astné vykročení do roku 2005.

„Jede se na výlet. Jedete s námi?“ – „Sa-
mozřejmě.“– Mohli jste zaslechnout
z rozhovorů mladých přírodovědců a ta-
nečníků na 7. ZŠ, kteří s nadšením přijali
návrh vedoucí těchto zájmových kroužků.
Návštěva hradu Seeberg, přírodní rezer-
vace SOOS, Františkových Lázní měla
u dětí úspěch. To byl pravý začátek škol-
ního roku. A nyní, v době podzimních
prázdnin, nikdo nelitoval, ba s radostí se
přihlásil na druhou „Výpravu za pozná-
ním“, tentokrát do Prahy, kterou pro děti
pořádala PS Mikulka.

28. října se vydala parta zvídavých ka-
marádů za poznáním historických míst
a budov našeho hlavního města. Dopoled-
ne patřilo návštěvě Botanické zahrady Na
Slupi, která je studijní univerzitní zahra-
dou a je přístupna i veřejnosti. Zhlédli
jsme zde nejrozmanitější druhy naší i cizí
květeny a rostlinstva, nejvíce však každé-
ho zaujal skleník s obrovskými kaktusy
a další obdivuhodnou květenou. Pěší pu-
tování vedlo pak přes Nové Město se za-
stavením na Žofíně, odkud mohl každý
zhlédnout krásné panorama Pražského
hradu, Petřína a okolí od břehu řeky Vl-
tavy. Mnoho zajímavostí se mohl každý
dozvědět při další zastávce, tentokrát
u Národního divadla. Netrvalo dlouho
a byli jsme u hlavního cíle své cesty.

Obecní dům – secesní klenot Prahy –
vzbudil obdiv u každého z nás. Davy lidí
čekaly před budovou, aby mohly vzdát
hold tak obdivuhodnému dílu našich vý-
znamných umělců a osobností. Den ote-
vřených dveří poskytl mnoha stům ná-
vštěvníků prohlídku reprezentačních pro-
stor této krásné budovy. Nezapomenutel-
ným zážitkem byla pro každého návštěva
Primátorského sálu, jehož výzdoba je dí-
lem významného českého a světově pro-
slulého malíře Alfonse Muchy, kde mů-

žeme jeho dílo vnímat v celé jeho šíři. Se
ctí a údivem procházeli jsme Smetanovou
síní, místem koncertů a hudebních festi-
valů. Osobnosti české literatury si připo-
mene divák ve dvou nástěnných malbách
Maxe Švabinského „České jaro“ v Riegro-
vě sálu. Usednout, zaposlouchat se do díla
našeho největšího hudebního skladatele
Bedřicha Smetany, mlčky sledovat film
o jeho naplněném životě nebyl problém,
ba bylo to překvapivé přání všech našich
dětí. S radostí jsme jim vyhověli a prožili
jsme hodinu klidu, ticha mezi davy divá-
ků, kteří též se zájmem sledovali film,
který doprovázel prohlídku jedné z nej-
významnějších staveb tohoto století.
Zhlédnutím dalších významných sálů
a zakoupením suvenýrů končila návště-
va reprezentačního stánku české kultury.

Závěr naší trasy patřil Starému Městu
a Staroměstskému orloji, jehož pohled pak
obdržel každý účastník výpravy. Čas se
naplnil a cesta vlakem nám rychle ubíha-
la, nebo� i ve vlaku plnily děti zajímavou
soutěž o místech, která jsme navštívili.
Vždy� pro mnohé z nich to bylo první po-
znání našeho velkoměsta.

Bylo a je o čem vyprávět. Je nač vzpo-
mínat. Potěšitelné je, že se mezi námi
najdou ti, kdož nelitují vyplnit svůj volný
čas cestou za poznáním našich předků
a významných osobností, i objevováním
našich památek a kulturních zajímavostí.
Takový výlet byl zajisté přínosem pro
každého z nás.

Věra Řežábová
ved. přírod. a tanečního kroužku a ved.

PS Mikulka

Druhý den poté přijali tanečníci po-
zvání na dětský Country bál, který se
konal v Doubravce v sále OD Cent-
rum. I pro tuto akci nastudovali čle-
nové TK dvě nová předtančení.S úspě-
chem se zhostili svého úkolu a přimě-
li ostatní k tanci a dobré zábavě. Po-
tom se děti i se svými rodiči zapojily
do soutěží, které se střídaly s tancem
při oblíbených country písničkách.

Dnes projdete naší školou a z bo-
haté fotodokumentace ze všech těch-
to akcí poznáte, že zájmová činnost
je zde velmi bohatá, a spolupráce s PS
Mikulka je taková, jak má být.

 Již dnes víme, že se blíží ta nej-
krásnější vystoupení s nádechem svát-
ků vánočních. Proto dovolte, abych za
všechny popřála každému radostné,
spokojené a š�astné svátky vánoční.

Věra Řežábová, ved. TK IMPRO
při 7. ZŠ , ved. PS Mikulka

Touha po poznání

Š�astné a veselé...

Ačkoliv ještě před dvěma lety, vzhle-
dem k tehdejší situaci TJ Sokol Plzeň
Bolevec, to vypadalo s budoucností spor-
tování v Bolevci velmi špatně, podařilo
se alespoň některé sporty zachránit.

Tato soutěž má vyprovokovat zájem dětí o jejich bezprostřední okolí a jeho minulost, uvědomit si jeho
jedinečnost (v dobrém i zlém) a zažít pocit sounáležitosti s ním. Tato akce neklade důraz jen na konečný
výsledek (výtvarné dílo), měla by být spíše motivací k získání nových informací a prožitků.

Téma soutěže je prosté: výtvarně ztvárnit pověsti, které souvisí s místem, kde žijeme (geograficky jde
o oblast MO 1: sídliště Lochotín, Bolevec, Košutka, Vinice, čtvr� Roudná a původně samostatná obec
Bílá Hora). Pověsti lze čerpat z konkrétních literárních zdrojů (např. Havlic V.: Zlatá kniha plzeňských
pověstí, Janeček M.a kolektiv: Bolevec a okolí, aj.). Výbor těchto pověstí i podrobné propozice k sou-
těži jsou k dispozici v kanceláři SVČ Ledecká 23. Školy a školská zařízení budou obeslány jak soubo-
rem těchto pověstí, tak podrobnými propozicemi k soutěži.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 15 let, práce mohou být provedeny libovolnou technikou (kres-
ba, malba, grafika, koláž, práce s fotokopiemi, počítačová grafika aj.) na formátu max. A1.

Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2005. Do této doby doručte výtvarná díla do budovy Střediska volného
času dětí a mládeže, Ledecká 23 (každý pracovní den do 20.00 hod.). Na zadní stranu napište název
díla a základní údaje o jeho tvůrci (jméno, věk, adresa bydliště, adresa školního zařízení, telefon).

Práce vyhodnotí odborná porota. Ceny předá při slavnostním vyhlášení starosta MO Plzeň 1 Jiří Win-
kelhöfer.

Věříme, že se naší soutěže rádi zúčastníte!
Více informací v SVČ, Ledecká 23, tel. 377 523 962, 603 143 029 sl. H. Kršňáková

Bolevecká základní škola:
Po 17.00 – 18.30 předškolní děti

18.30 – 19.45 dorostenky
19.45 – 21.00 ženy

Út 17.00 – 18.00 rodiče a děti
St 18.00 – 19.30 mladší žactvo

a starší žákyně
Čt 18.30 – 19.45 dorostenky

19.45 – 21.00 ženy

Areál bývalé 32. základní školy
Po 18.00 – 19.00 starší ženy

19.00 – 21.00 ženy
Út 19.30 – 21.00 jóga
St 07.45 – 08.45 starší muži

18.00 –.19.00 starší ženy
Ćt 19.30 – 21.00 jóga

Členové přírodovědného a tanečního kroužku obdivují krásu exponátů Botanické za-
hrady Na Slupi v Praze.

Vystoupení na setkání Boleveckých rodáků v říjnu 2004 – zleva Alžběta Tušlová,
Michal Plochý, Karolína Cibulková, Martin Kováč.

I když už z velké části nejsou provo-
zovány v areálu Ledecká, pokračují
v činnosti oddíly házené, národní há-
zené, nohejbalu, volejbalu, stolního
tenisu a odbor Sportu pro všechny.

31. základní škola
Po 17.00 – 18.30 muži
Út 19.30 – 20.30 starší muži

20.30 – 21.30 dorostenci
Čt 19.30 – 20.30 starší žáci

20.30 – 21.30 dorostenci

34. základní škola – venkovní hřiště
Út 19.30 – 21.00 muži

Informace je možné získat před cvičením od cvičitelů.  Přij	te mezi nás, rádi si s Vámi zacvičíme.
Cvičitelé a cvičenci Odboru Sportu pro všechny SK Plzeň Bolevec

… a cvičí se dál
Tato sportovní činnost probíhá jak v rámci
jiných subjektů, tak od roku 2002 i pod hla-
vičkou Sportovního klubu Plzeň Bolevec,
což je historický následovník tělovýchov-
né jednoty vzniklé již v roce 1913.

V odboru Sportu pro všechny se podařilo udržet nejen celý dobrovolný cvičitelský sbor, ale také 300 cvičenců slab-
ších. Proto bychom rádi pozvali všechny zájemce o cvičení mezi nás, aktivní sportovce.  Cvičení probíhá na těchto
místech a v těchto hodinách:

PLZEŇ  MAGICKÁ
Středisko volného času dětí a mládeže, Ledecká 23, ve spolupráci s Městským

obvodem Plzeň 1 vyhlašuje výtvarnou soutěž:

Veduta Plzně od Lochotína

Základní umělecká škola, Sokolovská 30, Plzeň Vás srdečně zve
na koncerty. Žáci LŠU vystupují v aule Bolevecké ZŠ, Sokolovská
54, v sále Západočeského muzea a v plzeňských galeriích.

18. prosince Benefiční pěvecký koncert sobota Masné krámy 16.00 hod.
21. prosince Vánoční koncert úterý aula 18.00 hod.
18. ledna Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
8. února Přehrávka klavírní úterý aula 18.00 hod.
1. března Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
8. března Přehrávka smyčcová úterý aula 18.00 hod.
15. března Koncert učitelů úterý aula 18.00 hod.
22. března Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
29. března Přehrávka dechová úterý aula 18.00 hod.

Přij�te na koncert



Námraza na skle
V zimním období jsou nadměrně

znečištěná a zejména namrzlá skla
u motorových vozidel častým jevem.
Už i letos, ve dnech, kdy klesly ran-
ní teploty pod bod mrazu, se policis-
té bohužel s tímto fenoménem setka-
li. Je třeba zdůraznit, že policisté bu-
dou v tomto ohledu nekompromisní
a podle závažnosti konkrétního pří-
padu budou za nedostatečný výhled
z vozidla sahat k finančnímu posti-
hu ve formě blokových pokut.

Řidič, který vyjede s vozidlem na
silnici a řádně neodstraní námrazu ze
všech skel, vážně ohrožuje nejen
sebe, ale i ostatní účastníky silniční-
ho provozu. Může například porazit
chodce, který vstoupil na přechod
pro chodce, přehlédnout vozidlo při-
jíždějící ke křižovatce z hlavní silni-
ce nebo z jiných důvodů zavinit do-
pravní nehodu. Takový nezodpověd-
ný řidič představuje pro své okolí
velké nebezpečí.

V souvislosti s výhledem z místa
řidiče je třeba připomenout ještě jed-
nu zásadní věc. V zorném poli řidi-
če nesmějí být žádné předměty, kte-

ré by omezovaly výhled všemi smě-
ry. To se týká různých okrasných
a upomínkových předmětů, které si
řidiči dávají například na vnitřní
zpětná zrcátka. Na sklech mohou být
vylepena pouze schválená označení,
jako jsou například dálniční známky.

Osvětlení
Mnozí motoristé zapomínají na to,

že činná plocha světel nesmí být nad-
měrně znečištěná. Řidič by si měl
uvědomit, že je důležité nejen vidět,
ale také být viděn, a před každou jíz-
dou světla očistit a samozřejmě zkon-
trolovat také jejich funkčnost. S do-
držováním povinnosti svítit po ce-
lých čtyřiadvacet hodin nejsou větší
problémy a řidiči si na tuto změnu
už zvykli.

Velkým nešvarem jsou ale moto-
risté zneužívající světla do mlhy. Za-
tímco bezdůvodně rozsvícené zadní
mlhovky bývají spíše dílem zapo-
mnětlivých řidičů, přední světla do
mlhy jsou velmi často zneužívána
úmyslně, s cílem vidět lépe, ale na
úkor řidičů protijedoucích vozidel.
Podle zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích smí řidič použít

přední světla do mlhy pouze za mlhy,
sněžení nebo hustého deště. Zadní
světla do mlhy naopak v těchto vy-
mezených případech kvůli větší bez-
pečnosti řidič výslovně použít musí.

Pneumatiky
Použití zimních pneumatik není

u nás povinné, ale motoristé, kteří
jezdí často nebo dokonce denně, by
měli o investici do zimního obutí ne-
pochybně zauvažovat. Řada podmí-
nek ale platí během celého roku. Na

Informace pro motoristy nejen na zimu

Za jednu z hlavních příčin majet-
kové trestné činnosti lze označit lid-
skou neopatrnost, nedbalost a lhos-
tejnost. Tyto vlastnosti, které jsou
typické pro řadu budoucích obětí,
však v žádném případě neplatí pro
pachatele. Při vyšetřování krimina-
lity majetkového charakteru policis-
té, až velmi často, docházejí ke stej-
nému závěru, že stačilo jen trochu
více opatrnosti a zloděj by neměl se-
bemenší šanci.

Neopatrnost společně s důvěřivostí
v poctivost všech spoluobčanů kolem
nás nahrává také kapesním zlodějům.
Dlouhodobé analýzy kriminality po-
tvrzují, že aktivita pachatelů v této
oblasti kulminuje zejména v době
předvánoční. To však v žádném pří-
padě neznamená, že po zbytek roku
mohou být občané v klidu a aktivita
kapsářů je nulová. Konec roku je ale
přesto v tomto ohledu výjimečný.

Není žádným překvapením, že si
kapsáři nejčastěji vybírají své oběti
především tam, kde je velká koncent-
race osob. Nebezpečí tak hrozí zejmé-
na v prostředcích městské hromadné
dopravy, na zastávkách, v tržnicích, ve
velkých nákupních střediscích, ale
i menších obchodech. Ženy a muži při-
cházejí o peněženky, menší ale i větší
finanční částky, doklady, mobilní tele-
fony a další věci. Mezi okradenými je
samozřejmě mnohem více žen a pa-
chatelé tak potvrzují, jak snadným cí-
lem jsou pro ně dámské kabelky. Ženy
je mívají ležérně zavěšené přes rame-
no, ale velmi často si je z neopatrnosti
odkládají vedle sebe při nakupování,
například při zkoušení oblečení nebo
obuvi.

Společným jmenovatelem všech
případů je především nepozornost
a přitom by se dalo těmto krádežím
jednoduše předejít. Chce to jen zod-

povědněji přistupovat ke svým osob-
ním věcem a nespoléhat na to, že všu-
de kolem jsou jen slušní lidé. Zloděj
pracuje velmi rychle a jeho obě� čas-
to ani netuší, kdy a kde byla vlastně
okradena. Přitom by stačilo ztížit zlo-
dějům přístup k věcem a znemožnit
jim tak samotné provedení krádeže.
Pokud má žena kabelku zapnutou, pe-
něženka leží v její spodní části a ma-
jitelka ji má pod trvalou kontrolou,
nemá zloděj šanci. V prostředcích
městské hromadné dopravy a na mís-
tech, kde je hodně lidí, by měly ženy
nosit kabelku těsně u těla a nejlépe
s rukou na zapínání. Důležité je dá-
vat pozor tam, kde dochází k placení.
Na základní bezpečnostní opatření
však musí myslet také muži. Ani jim
se totiž aktivity kapsářů nevyhýbají.

V úzké spolupráci s Plzeňskými
městskými dopravními podniky, a. s.,
realizuje také v letošním roce v před-

vánočním čase městské ředitelství
Policie České republiky v Plzni pro-
jekt zaměřený na boj s kapesními
krádežemi. Projekt podpořilo finanč-
ně z prostředků určených na preven-
ci kriminality město Plzeň a díky této
podpoře byly vytištěny preventivní
letáky. Tato forma prevence se již
osvědčila v minulých letech.

V pondělí 1. listopadu se varovné
letáky objevily ve všech prostřed-
cích městské hromadné dopravy.
Dopravní podniky zajistily výlep
rovné tisícovky letáků. Ty mají za
úkol oslovit cestující přímo ve chví-
li, kdy se mohou stát obětmi kapes-
ních zlodějů, a měly by jim připo-
menout, jak je důležité si během jíz-
dy hlídat svá zavazadla, zejména
kabelky, batohy, ledvinky nebo kap-
sy. Za prvních čtrnáct listopadových
dnů klesl v porovnání s koncem říj-
na počet kapesních krádeží v pro-

středcích MHD zhruba o polovinu.
Pokud se o tento výsledek zaslou-
žily také preventivní letáky, ukáže
až delší časové období.

Záleží především na veřejnosti,
s jakou zodpovědností se postaví
k ochraně vlastního majetku. Pl-
zeňští policisté vytvářejí speciali-
zované týmy, které se pohybují v
problémových lokalitách a pro-
středcích městské hromadné dopra-
vy. Všichni si ale musí uvědomit,
že policisté nemohou hlídat v kaž-
dém supermarketu, obchodu, tram-
vaji či trolejbusu a střežit osobní
věci. Nesmírně důležitá je také
ochota občanů všímat si, co se děje
v jejich bezprostředním okolí, a
vzájemná pomoc a spolupráce. Ni-
kdo nemůže vědět, jestli si právě
jeho v budoucnu také nevytipuje
nějaký zloděj.

npor. Bc. Petr Kovář

Policie varuje před kapesními zloději

téže nápravě musí být shodné pneu-
matiky, to znamená pneumatiky stej-
ného rozměru, konstrukce, dezénu
a značky. Proto také není zakázané
použití zimních pneumatik pouze na
jedné nápravě. Na všech nápravách
se ale musí použít pneumatiky stej-
né konstrukce, tedy pneumatiky ra-
diální, diagonální nebo smíšené.

Důležitou veličinou je hloubka
vzorku. Po celém obvodu a celé šíři
vrchního běhounu musí být jasně vi-

ditelný dezén s hloubkou hlavních
drážek nejméně 1,6 milimetru. Vý-
jimkou jsou pouze mopedy, kde je
minimální hodnota na hranici jedno-
ho milimetru.

Neškodí také připomenout, že na
vozidle smí být pouze pneumatiky
schválené pro daný typ vozidla nebo
nutnost pravidelně kontrolovat pře-
depsaný tlak v pneumatikách.

npor. Bc. Petr Kovář

Ekonomové odhadují, že také letos
před vánočními svátky stoupne objem
sjednaných obchodů formou splátko-
vého prodeje. Různé finanční institu-
ce se předhánějí v nabídce různých
půjček, úvěrů a leasingů a nabízejí od-
klad splátek až na několik měsíců.
V současnosti se dá na splátky pořídit
nejen elektronika, ale i nábytek, oble-
čení a další spotřební zboží.

Dá se ale předpokládat, že díky
snadné dostupnosti a rozšířenosti
všech forem splátkového prodeje na-
bídka osloví nejen poctivé zákazní-

ky, ale také podvodníky a spekulan-
ty. Na pozoru by se proto měli mít
všichni obchodníci, kteří jakoukoli
formu takového prodeje poskytují.
Velmi pečlivě by měli zkoumat pra-
vost předložených dokumentů
a osobních dokladů.

Pro ilustraci dva případy z posled-
ní doby. V nákupním centru v Plzni
– Černicích uzavřel zatím neznámý
zákazník leasingovou smlouvu na
nákup počítačové sestavy v hodno-
tě 26 tisíc korun a zboží si odnesl.
Při uzavírání smlouvy se ale podle

všeho prokázal padělaným občan-
ským průkazem. Druhý případ se
stal v prodejně v nákupním středis-
ku v Lochotínské ulici, kde se ob-
jevil zákazník, který si vybral kože-
né oblečení za téměř 21 tisíc korun.
Mimo jiné předložil také potvrzení
od zaměstnavatele. Na místě uhra-
dil deset procent ceny a zboží si od-
nesl. Při dodatečném ověřování se
ale zjistilo, že u firmy, která měla
vystavit potvrzení, tento zákazník
nikdy nepracoval.

npor. Bc. Petr Kovář

Také obchodníci by se měli mít na pozoru



Když se mezi mladými hasiči na
Plzeňsku řekne Pohádkový les,
mnohým z nich se okamžitě vyba-
ví dobrodružná cesta večerním le-
sem, v němž na vás čekají mnohé
pohádkové bytosti,ba dokonce
i strašidla loupežníci, aby pocest-
né mladé hasiče vyzkoušeli z je-
jich dovedností a znalostí. Není
vůbec snadné se neleknout loupež-
níka, sršícího oheň, a přitom sou-
středit myšlenky na znalost ovlá-

Když se mezi hasiči řekne Pohádkový les

Fantastický čas požárního útoku
hasičů z klatovské Vítně z roku 2003
– 19,94 vteřiny – sice v letošním roč-
níku Poslední kádě překonán nebyl,
ale početní diváci a fanouškové kva-
litního požárního sportu o hodnotné
sportovní zážitky ochuzeni nebyli.
O to se postaralo svými vesměs vel-
mi kvalitními výkony 35 sedmičlen-
ných soutěžních družstev mužů a 8
družstev žen, nechyběli pochopitel-
ně již zmínění loňští vítězové z Vít-
ně, tradičně přijaly účast úřadující
mistryně České republiky z Chvále-
nic, v týmu plzeňských hasičů star-
toval i mistr světa Martin Provazník.
Pořadatelé z boleveckého Sboru dob-
rovolných hasičů opět vylepšili záze-
mí soutěže a s přispěním příjemného
počasí připravili už 14. ročník tak, že
se účastníkům líbil a byl výzvou
k účasti v jubilejním 15. ročníku

Poslední ká� roku
2005. Samotné soutěžení v kategorii
žen bylo sice v režii družstva chvá-
lenických žen, které zvítězily časem
25,48 vteřiny, překvapivě však měly
vyrovnané soupeřky ve skvělém
týmu Horního Hradiště s časem
26,75. Toto družstvo v Bolevci zavr-
šilo skvělou soutěžní sezonu a potvr-
dilo, že v příštím roce se s ním
v soutěžích bude muset velmi vážně
počítat. Mezi pět nejlepších ženských
týmů se ještě vešla děvčata z Vítně,
Manětína a Skvrňan.

Výrazně dramatičtější byly soubo-
je v kategorii mužů, tam se totiž nej-
dříve bojovalo o účast v šestičlenném
finále, kam se poprvé v historii sou-
těže nevešlo družstvo mnohonásob-
ných vítězů, dobrovolných hasičů ze
Lhůty. K postupu chybělo 27 setin
vteřiny, ale 7. místo bylo stopkou pro
vysněné finale. Tam se presentovala

dání hasících přístrojů,vázání uzlů
nebo třeba cvičení s hasičskými ha-
dicemi. S potřebnou dávkou odva-
hy a soustředění na jen těžko vidi-
telnou cestu se v letošním už 5. roč-
níku Pohádkového lesa vydalo na
cestu kolem cvičiště boleveckých
hasičů u konečné tramvaje 4 celkem
22 pětičlenných soutěžních hlídek,
z nichž 8 bylo na svůj věk do 10 let
opravdu mimořádně odvážných.
Odměnou účastníkům byly nejen zá-
žitky z trati, ale také vynikající guláš
z opravdové polní kuchyně a nakonec
i improvizovaná diskotéka.

To vše, ale i mnoho dalšího včet-
ně cen pro všechny účastníky, do-
kázali bolevečtí hasiči připravit díky
podpoře sponzorů a hlavně ve spo-
lupráci s Městským obvodem Plzeň
1, který byl spolupořadatelem akce.
Dětem se takový zajímavý večer

jako obvykle líbil a zřejmě ani tak
moc nešlo o pořadí jako o to, být
u toho a prožít zajímavé zkušenos-
ti, vyzkoušet si odvahu i postřeh.
Jak to nakonec dopadlo?

Mezi mladšími byli nejlepší ha-
siči ze Všerub, za nimi pak sesta-
va z Chotíkova a Nevřeně, dalo by
se říci už tradiční účastníci. Vedou-
cí ze Všerub Jarda Frána své svě-
řence připravil opravdu dokonale,
dokázali vyhrát i prvá dvě místa
v soutěži 1 – 15 let a až třetí místo
přenechali mladým hasičům z Uně-
šova, tedy sboru, kde před 2 roky
měli mistry České republiky v sou-
těži dorostu. Hezký večer zřejmě
neměl chybu, a tak si všichni na
závěr společně zakřičeli: Za rok
AHOJ!

Miloslav Pytlík,
starosta SDH Bolevec

Rekord nepřekonán, putovní pohár odvezli hasiči z Hůrek

Sociální odbor Úřadu městského obvodu Plzeň 1 ve spolu-
práci s cestovní agenturou PRIMA VIA, s. r. o., uspořádal
v letošním roce pro seniory našeho obvodu čtyři jednodenní po-
znávací zájezdy. V dubnu jsme navštívili romantický vodní zá-
mek Červená Lhota a rozsáhlý zámecký komplex v Jindřicho-
vě Hradci. Poučná byla návštěva provaznického muzea v Dír-
né včetně praktických ukázek tohoto starého řemesla. Na zpá-
teční cestě jsme si zastávkou ve Stráži nad Nežárkou připomněli
osudy světově proslulé operní pěvkyně Emy Destinové.

Cílem druhého jarního zájezdu byly krásy našeho hlavního
města. V příjemném jarním počasí jsme měli možnost obdivo-
vat nádherně upravený komplex Pražských zahrad. Pro mnohé
z nás byla nevšedním zážitkem i možnost zhlédnout trojroz-
měrné filmové představení „Do hlubin“ ve velkoformátovém
kině Oskar IMAX. Pobyt v Praze byl zpestřen i výhledem na
celou Prahu z vrcholu Žižkovského vysílače.

 Podzimní návštěvu Liberce jsme zahájili výjezdem lanov-
kou na krajinnou dominantu Liberecka – Ještěd – s typickou
stavbou televizní věže a hotelu. Prohlédli jsme si zajímavé

interiéry novorenesanční liberecké radnice a po prohlídkové
okružní jízdě městem nás čekala příjemná relaxace v aquaparku
centra Babylon.

Prozatím posledním zájezdem byla říjnová návštěva Kutné Hory
– městské památkové rezervace, která je uvedena na seznamu
památek UNESCO. Architektonickou perlou je zde mohutný
chrám sv. Barbory; navštívili jsme též Vlašský dvůr, Hrádek –
dnešní muzeum – a kostnici v nedalekém Sedlci. Na závěr jsme
si prohlédli zámek Kačina, který je jednou z našich nejvýznam-
nějších empírových staveb.

O dalších plánovaných akcích na rok 2005 vás budeme infor-
movat prostřednictvím Plzeňské jedničky. Kromě zájezdů za-
jiš�uje sociální odbor ÚMO Plzeň 1 každý měsíc pro důchodce
prodej zlevněných vstupenek do divadla. Prodej probíhá vždy
předposlední úřední den v měsíci od 8.00 hod. Těšíme se na vaši
návštěvu a všem přejeme v novém roce 2005 hodně zdraví
a duševní pohody.

Mgr. Dana Krausová

Kulturní akce pro seniory obvodu
Plzeň 1 v roce 2004

družstva Horního Hradiště, Hůrek,
Štěnovického A i B týmu, Vítně
a Mokrouší, takže finále se konalo
bez plzeňských hasičů, z nichž nej-
lepší Doubravka byla desátá.

Finále pak přispělo další dramatic-
kou zápletkou a změnami v pořa-
dí,vítězem se zcela zaslouženě staly
ambiciózní Hůrky z Rokycanska
s časy 21,91 a 21,20, druhá pak skon-
čila posmutnělá Víteň časy 22,24
a 20,93, které ani nejlepší čas soutěže
po součtu nestačil k obhájení putov-
ního poháru starosty MO Plzeň 1.
Skvělý den v Bolevci nepochybně
mělo Horní Hradiště, jeho muži ke
zlatu žen přidali ze soutěže mužů
bronz za skvělé 3. místo. Mimo stup-
ně vítězů skončily týmy z Mokrouší

Do bolevecké hasičské zbrojnice přišel Mikuláš nejen s čerty,
ale také kouzelník. Pro 40 dětí z 5 družstev mladých hasičů
a minihasičů, připravili bolevečtí hasiči z MO – Plzeň 1 „Mi-
kulášskou nadílku“, které se zúčastnily i děti členů sboru. Ve
zbrojnici se líbilo i rodičům, kteří poznali prostředí, v němž se
děti připravují na budoucí hasičský život.

V „Bolevecké hasičárně“ byli
Mikuláš s kouzelníkem

a obě sestavy ze Štěnovic. Díky silné
sponzorské podpoře mohli pořadate-
lé ocenit úsilí všech zúčastněných
družstev a nezapomněli na symbolic-
kou cenu pro čerstvého šedesátníka,
strojníka z týmu Hlohovic. Zcela
opačnou část startovního pole už po-
páté tvořila 2 družstva nejmladších
minihasičů – Soptíků z 24. mateřské
školky, startujících v dresech svého
patronátního SDH Bolevec. Jejich vy-
stoupení, mimochodem velmi vyda-
řené,bylo už tradičně povzbuzováno
nejen diváky, ale i staršími kamarády
z cechu svatého Floriána. Sezona
2004 byla na Plzeňsku tedy symbo-

licky Poslední kádí uzavřena, ale už
o několik dnů později se právě v bo-
levecké zbrojnici připravovala soutěž-
ní sezona pro rok 2005.

Západočeská hasičská liga je ne-
pochybně záležitostí s velkou per-
spektivou a po zkušebním nultém
ročníku 2004 bude určitě svými 13
soutěžemi zajímavým měřením sil
těch nejlepších v požárních útocích.
Bolevečtí si velmi považují své
účasti v této prestižní záležitosti
a budou se  to snažit zdůraznit i svý-
mi soutěžními výsledky.

Miloslav Pytlík,
starosta SDH Bolevec



To je název projektu, který jsme zre-
alizovali v křes�anské třídě 90. mateř-
ské školy v Bolevci díky finanční pod-
poře města Plzeň a Komise pro pod-
poru integrace cizinců. A také díky ob-
čanskému sdružení MYŠ při školce.

Naším záměrem bylo zapojit skupi-
ny dětí, které by společně s naší třídou
„procestovaly“ kousek světa. Zároveň
by se naučily vnímat kulturu jiných
národů, chápat jejich zvyky, poznávat,
co máme společné a v čem se lišíme.
A tím jsme chtěli vytvořit předpoklad
porozumění jeden druhému.

Chtěli jsme dětem rozšířit obzory
netradiční a zábavnou formou a to se
nám určitě podařilo. Postupně jsme
oslovili přátele jiných národností ži-
jících v naší republice, kteří přijali
naše pozvání. Byli to zejména rodi-
če zúčastněných dětí, ale i např. sest-
ry z řádu sv. Josefa a pracovníci mi-
sijní organizace YWAM. Přišli poví-

Den jazyků v Bolevecké základní škole
Den jazyků proběhl na Bolevecké

ZŠ 24. září 2004. Zúčastnily se ho
všechny třídy 1. stupně a přiměřenou
formou se seznámily s životem v růz-
ných evropských zemích, se zvyky ji-
ných národů, s jejich jazykem apod.

V prvních třídách si děti povídaly
o tom, kde strávily s rodiči dovolenou,
ukázaly si tato místa na mapě, prohléd-
ly si pohledy a fotky a podívaly se na
úryvky z německých, polských a slo-
venských pohádek. Podle pohádek si
nakreslily obrázek a ve třídě si uděla-
ly výstavku z nejlepších prací.

Ve druhých třídách besedovali žáci
nad suvenýry z prázdnin, vybírali
i nejzajímavější pohledy, fotografie.

Říkali si, odkud tyto věci jsou, jed-
notlivá místa ukazovali na mapě Ev-
ropy. Při soutěži ve skupinkách si
zkoušeli, zda poznají, jak se ve které
zemi mluví, jak se lidé zdraví, na sle-
pých mapkách vybarvovali některá
moře a oceány, vyhledávali evropské
země, jejich vlajky. Pak si některé
vlajky namalovali.

Ve třetí třídě si děti povídaly o Fran-
cii, protože zde většina žáků s rodiči
byla a mohly tak hovořit o svých zá-
žitcích. Podle obrázků si připomněly
nejen místa u moře, ale povídaly si
také o Paříži, hledaly známá místa na
mapě, hledaly i státy sousedící s Fran-
cií. Někteří žáci se pochlubili znalos-
tí francouzských slovíček. Po promít-
nutí krátké česko-francouzské pohád-
ky si namalovali obrázek.

Žáci čtvrté třídy si svůj Den jazyků
připravovali celý týden. Nosili do
školy materiály z různých evropských
zemí, sestavovali z nich výstavky.
Proto si mohli prohlédnout zajímavé
věci, suvenýry, fotografie, knihy v cizí

řeči a hračky, vše roztříděné podle
států, ze kterých pocházely. O určité
evropské zemi si každý připravil krát-
ké povídání nebo zajímavosti. Bese-
da byla pro všechny podnětná. Dětem
se líbila i anglická pohádka a podrob-
nější povídání o Anglii, protože ang-
licky se všichni učí, a proto je jim tato
země bližší.

Den zakončila soutěž Riskuj, která
prověřila zábavnou formou, co si děti
zapamatovaly.

Žáci pátých tříd se zaměřili na jed-
notlivé státy, na Slovensko a Francii.
Ve vlastivědě se právě učí o dějinách
těchto států. Ve skupinách si připra-
vili zajímavosti a fakta o Napoleono-
vi, o Metternichovi, o Paříži, o Eiffe-
lovce i o vylodění spojenců v Nor-
mandii, kde použili informace z en-
cyklopedií, internetu a od rodičů.

První zastávka byla na hradě See-
berg nedaleko Františkových Lázní.
Dětem se zalíbil tento velmi romantic-
ký hrádek, jehož dějiny sahají až hlu-
boko do středověku, do konce 12. sto-
letí. Děti si prohlédly řadu výstavních
expozic: historického nábytku a odě-
vů, porcelánu i selského vybavení
z 19. století z Chebska. A protože je
zde i obřadní síň, mohly sledovat a
hodnotit také krásné nevěsty. Zaujali
je i šermíři, kteří svatebními písněmi
doprovázeli nevěsty k oltáři a s rados-
tí udělali s našimi dětmi i snímek, tak-
že je budou mít stále všichni v živé pa-
měti. Obdivuhodná byla výstava soch
Olbrama Zoubka.

Druhá zastávka byla v Národní pří-
rodní rezervaci SOOS. Všechny
nadchla krása této zvláštní krajiny a
bahenní sopky. Každý si pilně psal
poznámky, a to i v Muzeu přírody

Poklidný chod letních prázdnin letos
v Obvodní knihovně Lochotín narušila
uzavírka od 21. července do 10. srpna.
Nejčastější slovo spojené s tímto termí-
nem, které jsme z úst čtenářů slýchali,
bylo dovolená. I když existuje mýtus
o tisíckrát vyslovené myšlence, která se
nakonec stane skutečností, my jsme již
věděli, že tentokrát bohužel k jeho na-
plnění nedojde. Nepomohla ani skuteč-
nost, že mnozí čtenáři nám dovolenou
ze srdce přáli. Proto jsme se rozhodli
vám průběh této „dovolené“ v hrubých
rysech přiblížit.

První dny opanovala dobrá nálada,
desítky metrů fólie a lepicí pásky. Svůj
díl improvizované protiprachové ochra-
ny dostaly v zápalu pokrývačského nad-
šení dokonce i zásuvky. Zde se naše
fantazie a na konec i možnosti vyčer-
paly. Bez mikrotenu zůstaly jen stěny,
strop, podlaha a někteří z nás.

Druhá část se dá velice výstižně shr-
nout jedním slovem – destrukce. Všu-
dypřítomné pyramidy naskládané ze
starých oken a rámů začaly zlehka na-
hlodávat odolnou knihovnickou psychi-
ku. Haldy suti a množství prachu před-
čily vize i těch největších pesimistů

87. mateřská škola, Komenského 46,
vstoupila do nového školního roku
s projektem „Mateřská škola podporu-
jící zdraví“. Hlavním cílem naší práce
je š�astné, spokojené a především zdra-
vé dítě – po stránce fyzické i psychické.

Pro zvýšení odolnosti dětského or-
ganismu i letos využíváme školní in-
fra-saunu, pokračujeme ve fyziotera-
pii i v pohybové školičce „Želva“.

Základy hry na zobcovou flétnu mají
všechny třídy ve svém programu.
Úspěšně se rozběhly i zájmové krouž-
ky – „Flétničky“, výtvarný, hudebně-

Chebska, kde byly vycpaniny zvířat
místní fauny. V expozici dějin Země –
Jurský park nás potěšily modely dino-
saurů i krásné obrazy Zdeňka Buriana.
A proč si děti psaly poznámky? Proto-
že tento poznávací zájezd pořádal pří-
rodovědný kroužek spolu s tanečním
a celý následující týden probíhala sou-
těž, ve které děti odpovídaly na otázky
týkající se výletu.

Poslední zastávka, Františkovy Láz-
ně, nadchla všechny, a� už děti obdi-
vovaly (i osahávaly) sošku Frantíka
nebo ochutnávaly či mlsaly lázeňské
oplatky.

Domů se všichni vrátili plni krásných
dojmů a zážitků a už se těší na další
zajímavý výlet, který pro ně zase uspo-
řádá paní vychovatelka Řežábová, ve-
doucí obou zájmových kroužků.

Eva Jindrová
7. ZŠ, Plzeň – Vinice

Také si poslechli písně E. Piaf a zhléd-
li film Bratrstvo neohrožených.

Znalosti o Slovensku si prověřili
žáci pomocí vlastivědné soutěže.
Rovněž si poslechli slovenské písnič-
ky od známých skupin a zpěváků
a přečetli si pohádku ve slovenštině.
Zaujala je i další soutěž Milionář, kde
si ověřili znalosti i o jiných soused-
ních státech Evropy. Na závěr Dne
jazyků zhlédli film o přírodních krá-
sách Slovenska.

Žákům i učitelům se Den jazyků
povedl a děti samy zhodnotily tento
Den jako velmi zajímavý. Nenásilnou
formou se žáci dozvěděli zajímavosti
z historie i současnosti evropských ze-
mí.Bylo dobré, že některé děti ve tře-
tí, čtvrté a pátých třídách s organiza-
cí rády a hodně pomohly.

Eva Růčková

Cestu až na západ Čech
podnikli v sobotu 9. 10. žáci 7. ZŠ a PS Mikulka.

ních textů. Zároveň i ukázkou, jakou
formou se dá pracovat i s nejmenší-
mi dětmi, rozšiřovat jim obzory
o světě a stanovit základy kulturní
etiky pro život v EU i pro život na
celé Zemi.

z našich řad. Jejich zdánlivá nekoneč-
nost však začala podléhat neustálému
zametání a vytírání. Ve chvíli, kdy zmi-
zely haldy dřeva, zdálo se, že nastal čas
radosti. Omyl! V době, kdy okna neby-
la ještě zdaleka hotová, nastoupili mis-
tři malířského řemesla, páni pokrývači
na kompletní opravu střechy a sí�aři na
rozšíření počítačové sítě. Místo očeká-
vané úlevy začaly mnohé z nás ovládat
pochyby, zda otevřeme včas.

Naštěstí, jak postupovali malíři kni-
hovnou, přišla naše chvíle. Nutnost
odstranit prach, odkrýt zakryté, odstra-
nit desítky metrů lepenky, oprášit kni-
hy, umýt regály a vytírat podlahu do ne-
konečna nedávala již další prostor
chmurným myšlenkám.

 Tak jsme, zahleděni každý do své
práce zjistili, že je 10. srpna odpoledne.
Poslední kniha na svém místě, poslední
kýbl špinavé vody vylitý a poslední ob-
raz zavěšený. Slovy umělce či psycho-
loga: následovala katarze. Ne nadlouho!
Koš�ata a hadry na podlahu ještě nestih-
ly uschnout a první ze čtenářů už si od-
nášeli svůj příděl čtiva domů. „Dovole-
ná“ skončila.

Zbyněk Topinka

Částečná rekonstrukce obvodní knihovny

Pomozte nám stavět mosty
dat dětem o své zemi a připravili pro
ně bohatý program, často spojený s
ochutnávkou jejich tradičního jídla,
výrobou vlajek, prohlížením fotogra-
fií a ukázkou typických předmětů.
Děti se naučily písně a tance v cizí
řeči, poslechly si příběhy, pohádky,
hrály hry apod. Všechno intenzivně
prožívaly a vždy se těšily na další
návštěvu.

Takto jsme mohli nahlédnout do
krás přírody, legend a života Slo-
venska, Německa, Ukrajiny, Ruska,
Ameriky, Austrálie, Izraele, Řecka
a Indie. Jednotlivých besed se po-
stupně zúčastnily děti z celé naší
školky, ale také některé děti ze
78. MŠ a ZŠ M. Luthera. Další sku-
piny dětí ze 63. MŠ a ZŠ Elementa-
rie se připojily k tomuto projektu
a podpořily naši myšlenku výtvar-
ným zpracováním daného tématu.
Seznámily se s pojmem svět, s jeho

rozdíly i s tím, co nás spojuje, a jak
je potřeba jeden druhého respekto-
vat. Také s tím, že se stále více ote-
víráme světu a že u nás žijí lidé
mnoha národností.

Při pobytu ve škole v přírodě v Chu-
denicích nás navštívila 12členná sku-
pina cizinců celého světa z organizace
YWAM na vlastní náklady. S nimi
jsme prožili krásný den plný zábavy
a her, zakončený výletem na rozhled-
nu a prohlídkou Americké zahrady.

Všechny děti své zážitky vtiskly do
výtvarných děl a dílek, z nichž vznikla
výstava na ukončení celého projektu
s ukázkou všeho, co jsme za ten čas
společně prožili.

Tato výstava byla otevřená veřej-
nosti v galerii Paletka během měsí-
ce října a neměla pouze výtvarný
charakter, ale byla to vlastně doku-
mentace celého našeho počínání
včetně fotografií, receptů a průvod-

Návštěvníci měli příležitost nahléd-
nout do srdíček dětí, jak jsou schopny
vnímat, přijímat a otevírat se pro druhé.

Za tým realizátorů projektu
Dagmar Ettlerová

90. MŠ, Západní 7, Plzeň

pohybový, sportovní hry. Zájem
o kroužky byl enormní, přednost dosta-
ly děti z předškolních tříd.

Hned první den nového školního roku
– tedy 1. září – navštívili předškoláci nově
vybudované dopravní hřiště při 1. ZŠ
v Západní ulici. Všechny úkoly zde zvlád-
li hravě. Ke konci září jsme připravili ce-
loškolní výlet na hrad Radyni spojený
s opékáním vuřtů. Přestože nám počasí
vůbec nepřálo, táborák jsme si neodpus-
tili. Opečené vuřty chutnaly znamenitě.

Poslední zářijový den se děti ze
II. A vypravily do plzeňského historic-
kého podzemí. Svoje bohaté zážitky pak
sdělovaly nejen mladším kamarádům,
ale především rodičům.

Počátkem října jsme se zapojili do
akce SVČ „Chy�te si svého dráčka“.
Na jednotlivých stanovištích plnily děti
různé úkoly. Za dobře odvedené výko-
ny obdržely jednotlivé části draka, kte-
rého si pak v závěru sestavily a nalepily.

Třída III.B navštívila v polovině říj-
na nový Hydrometeorologický ústav
na Mikulce.

V rámci spolupráce s 32. ZŠ jsme se
zúčastnili jimi vyhlášené soutěže
„O zlaté jablko“ a „O největší kurio-
zitu z naší zahrady“. Výstavu všech
exponátů jsme si pak mohli prohlédnout
ve vstupní hale základní školy. Za při-

nesené výpěstky byly děti odměněny
drobnými dárky.

V současné době probíhá další vyhlá-
šená sběrová akce „Plný pytel plasto-
vých víček“. Děti sbírají víčka z plas-
tových lahví a přitom se dozvědí, kam
použitou láhev odhazovat.

„Den jablka“, „Den brambor“ – to
byly názvy dvou novinek, které zavedly
třídy III. A a III. B. Děti si vyzkoušely,
jak očesat jablka ze stromů, kam je uklá-
dat, jak je zužitkovat. Vrcholem pak byla
společná příprava a upečení jablečného
závinu. Kdyby rodiče viděli své malé
„kuchaříky“, asi by se nestačili divit.
Zvládali vše sami a pracovali s obrov-
skou chutí! Podobně pak probíhal i „Den
brambor“ ve třídě III. B.

Listopad se nesl ve znamení několi-
ka kulturních akcí – např. představení
„Kamarádi ve školce“ v kině Elektra.
Vtipné, s líbivými dětskými písnička-
mi a tancem.

„Vánoční minikabaret“ pak byl už
přípravou na blížící se vánoční svátky.
A ty mají v oblibě nejen děti, ale i do-
spělí. V prosinci chystáme „Mikuláš-
skou nadílku“, vánoční posezení s ro-
diči i divadelní představení „Jak se pej-
sek s kočičkou chystali na Vánoce“.

PŘEJEME VŠEM LIDEM KRÁS-
NÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE!

Jaroslava Valentová, uč. 87. MŠ

Letos v říjnu slavila naše škola 102.
narozeniny. Připomenutí tohoto vý-
znamného výročí se tentokrát konalo
ve sportovním duchu. Ještě dozníva-
jící zážitky z olympijských her nás in-
spirovaly k uspořádání atletických
závodů, které se uskutečnily ve středu
6. 10. 2004 na Městském stadionu ve
Štruncových sadech.

Žáci všech ročníků včetně mateřské
školy mohli poměřit své dovednosti
ve dvou běžeckých (60 m a 400 m)
a dvou technických (hod míčkem,
skok do dálky) disciplinách.

Celé dopoledne se velice vydařilo.
Spolužáci na tribuně aktivně povzbu-
zovali své zástupce v jednotlivých sou-
těžích. Vždy tři nejúspěšnější se moh-
li těšit na drobné odměny a diplomy.
A ten, kdo nevyhrál, si určitě odnesl
jedinečný pocit, že závodil na stadio-
nu, na kterém se představují i hvězdy

českého atletického nebe. A navíc – na
jaře budou mít všichni příležitost se
zlepšit při dalších závodech.

Mgr. Lenka Jelínková,
17. ZŠ Plzeň, Malická 1

Na návštěvě u „Kosíků“

Atletické závody



Speciální školy při FN
Vážení rodiče,
naše škola je jediná svého druhu v Plzni a poskytuje speciální péči.
Jsme si vědomi zdravotního stavu vašich dětí, a proto je výuka při-
způsobena jejich potřebám.

NABÍZÍME:

34. základní škola Plzeň,
příspěvková organizace

Gerská 32, 323 23 Plzeň

ZÁPIS DĚTÍ
do prvního ročníku 34. základní školy v Plzni,
Gerská 32, pro školní rok 2005/2006 se koná

15. ledna 2005 (sobota) 8.00 – 12.00 hod.
17. ledna 2005 (pondělí) 13.00 – 18.00 hod.

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2005
dovrší šestý rok věku.

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

Děti, kterým byl ředitelem 34. ZŠ udělen odklad školní docházky pro školní
rok 2004/2005, nemusí znovu k zápisu.

V případě dostatečného počtu uchazečů plánujeme otevření třídy s rozší-
řenou výukou hudební výchovy. Při zápisu do 1. třídy s rozšířenou výukou
hudební výchovy bude provedena krátká talentová zkouška dítěte pro daný
obor.

Mgr. Václav Křivohlavý v.r.
ředitel školy

ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. TŘÍD

PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 1998 do 31. srpna 1999
Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Kde? Budova 17. základní školy Plzeň, Malická 1

Kdy? pondělí 17. 1. 2005 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
úterý 18. 1. 2005 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
pondělí 10. 2. 2005 od 14.00 hod. do 18.00 hod.

ZÁROVEŇ ZVEME RODIČE I DĚTI SE ZÁJMEM O DO-
CHÁZKU DO BUDOUCÍHO 1., 5. A 6. ROČNÍKU K PROHLÍD-

CE NAŠÍ ŠKOLY VE DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pondělí 20. 12. 2004 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
středa 5. 1. 2005 od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Pro žáky naše ZŠ nabízí: využití prvků programu Začít spolu

možnost výběru známkování nebo
slovního hodnocení

nabídku výuky cizích jazyků a výpo-
četní techniky od 1. ročníku

širokou nabídku zájmových útvarů

úzkou spolupráci s naší MŠ

dobrou dopravní dostupnost – autobu-
sy č. 20, 33, 40, 41, tramvajemi č. 1, 4

ZÁPISY DO 1. TŘÍD:
17. ledna a 24. ledna 2005
od 14.00 hod. do 18.00 hod.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7. prosince 2004 a 4. ledna 2005
od 10.00 hod. do 11.40 hod.

Ředitelství
Speciální školy při FN v Plzni
alej Svobody 80
Tel.: 377 10 31 38

☺ příjemné prostředí
☺ netradiční metody výuky
☺ individuální přístup pedagogů k žákům
☺ menší počet dětí ve třídě (do 15 žáků)
☺ ozdravný program: inhalace

masáže
relaxační cvičení a jóga
cvičení s rehabilitačními míči
hra na flétnu

☺ ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí
☺ lázně, ozdravovnu

Děti se u nás připraví na 6. ročník ZŠ či osmiletá gymnázia běžným
výukovým programem základních škol podle osnov ZŠ 16847/96-2.

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE:

☺ náš provoz je zcela zdarma
☺ všechny prostory jsou vybaveny pračkami vzduchu
☺ ranní a odpolední družina má bohatou nabídku činností
    a zájmových bloků
☺ netradiční akce pro děti: družinové soutěže
    i za účasti rodičů

výlety
exkurze
besedy se zajímavými osobnostmi
plavání
hipoterapie

KDE NÁS NAJDETE:
1. třída
LOCHOTÍN
Manětínská 37
Tel.: 377 53 13 53



Chcete inzerovat
v Plzeňské jedničce?

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

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

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

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

Např. tento inzerát by stál 1669,- Kč.

– 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:
Petr Foltýn
Ledce 94
301 00 Ledce
Tel: 602416886, 602185119
E-mail: foltyn.p@centrum.cz
Internet: www.volny.cz/foltyn.p

4. základní škola se nachází ve vnitrobloku domů tvořeném
ulicemi Kralovická a Žlutická, v horní části sídliště Košutka.
Škola je tvořena moderním komplexem budov, ve kterém se
průběžně zdokonalují a modernizují interiéry tak, aby odpoví-
daly současným náročným psychohygienickým požadavkům.

V současné době mají žáci a učitelé k dispozici mimo jiné dvě
počítačové učebny, tři tělocvičny doplněné posilovnou a moder-
ním sociálním zařízením, odborné učebny chemie, fyziky, pří-
rodopisu, hudební a výtvarné výchovy, keramickou dílnu, jazy-
kové učebny, žákovskou studovnu, počítačovou studovnu s vol-
ným přístupem na internet, žákovskou knihovnu, školní klub
i vkusně zařízenou školní jídelnu. Součástí areálu je rovněž nově
vybudované moderní hokejbalové hřiště i venkovní sportoviště.

PROFILACE ŠKOLY
Ve všech ročnících školy se vyučuje podle vzdělávacího pro-

gramu Základní škola. V každém ročníku 2. stupně se navíc
jedna třída vzdělává podle modelového učebního plánu pro
rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů.
Matematické třídy mají u nás tradici již od roku 1995 a připra-
vují žáky především pro studium na gymnáziích a středních
odborných školách.

Pro talentované žáky připravujeme ve školním roce 2005/2006
otevření třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, zaměřené
na keramiku, grafiku, lidová řemesla a základy designu. Nově
připravované zaměření je vhodné pro žáky, kteří uvažují o stu-
diu na uměleckých nebo uměleckoprůmyslových školách.

4. základní škola věnuje pozornost i rozvoji sportovního a po-
hybového nadání dětí. Pro sportovně nadané žáky je při 8. roční-
ku otevřena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy, zaměře-
ná na hokejbal. Tělesnou průpravu žáků doplňují plavecký vý-
cvik i pravidelné sportovní soutěže.Žáci dosahují významných
sportovních úspěchů, jsou mezi nimi i reprezentanti ČR v hokej-
balu a mistři Evropy. Od roku 1995 se družstvo hokejbalistů stalo
několikrát šampiónem krajského přeboru. Pro školní rok 2005/
2006 připravujeme otevření nové sportovní třídy při šestém roč-
níku, zaměřené opět na hokejbal a nově míčové hry.

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
Škola nabízí žákům pro volný čas výběr z řady zájmových

kroužků i možnosti samostudia a doplnění výuky v žákovské
a počítačové studovně, které jsou pro žáky otevřené v odpoled-
ních hodinách. V rámci školní družiny pracuje i školní klub, jehož
oddělení mohou navštěvovat žáci II. stupně a jehož program si
sami připravují.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
– Nebojme se češtiny
– Nebojme se matematiky
– Fyzická kondice
– Angličtina hrou
– Hry s němčinou
– Dramatický kroužek
– Volejbalový kroužek
– Sportovně relaxační kroužek
– Dovedné ruce
– Turistický kroužek
– Šikulky
– Aerobic
– Dívčí klub
– Výtvarný kroužek

Provoz školní družiny: 06.00 – 16.30
Provoz školního klubu: PO 07.45 – 08.45 12.00 – 15.30

ÚT – PÁ 12.00 – 15.30
ST, ČT 12.00 – 17.00

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PRIMÁRNÍ
PREVENTIVNÍ PROGRAM

Své problémy mohou žáci i rodiče konzultovat s výchovnými
poradci a společně s nimi hledat řešení. Žáci 9. tříd pak využívají
jejich pomoc při volbě povolání. Čtyřikrát ročně jsou pro rodiče
pořádány informační třídní aktivy a každý týden mohou navíc
rodiče i žáci využívat konzultační hodiny jednotlivých učitelů.

Žáci se pravidelně zapojují do programů protidrogové pre-
vence s řadou speciálních akcí. Od začátku roku 2004 plní žáci
úkoly celoročního projektu „ROK EU“, jehož cílem je netra-
diční a přitažlivou formou seznámit děti s historií a současnos-
tí Evropy.

Velkou oblibu u žáků i rodičů mají školy v přírodě, které
pravidelně pro žáky pořádáme. Svou tradici na škole získávají
i zářijové seznamovací pobyty žáků 6. tříd. Letošní čtvrtý roč-
ník proběhl v Plasích. Při náročném a zajímavém programu se
zde poznalo na 80 žáků se svými učiteli a navzájem mezi sebou.

Bližší informace o škole můžete získat na adrese:
4. základní škola, Kralovická 12, 323 00 Plzeň

www.sweb.cz/4.zakladni_skola
e-mail: zs04@pilsedu.cz

Tel.: 377 525 404

DŮM SVÍTIDELDŮM SVÍTIDEL

BOLÍ VÁS HLAVA? TŘEBA MÁTE DOMA ŠPATNÉ SVĚTLO!

Osvětlení, s.r.o.
Kaplířova 12, 301 87 Plzeň
tel.: 377 420 464

… největší prodejci svítidel a světelných zdrojů • výběr svítidel
v pěti propojených prodejnách • zastupujeme renomované
evropské výrobce • většina svítidel k dispozici okamžitě •
při výběru z katalogu zboží do 14 dnů • zajistíme návrh osvět-
lení ve vašem rodinném domě / bytové jednotce přímo na
místě / zdarma • nejlepší ceny – vysoká kvalita • ojedinělý
výprodej svítidel vyrobených do konce roku 2003 se slevou
50 – 80 % • prodejny v Plzni na Borech v Kaplířově a Boettin-
gerově ulici na konečné tramvajové linky č. 4 …

Turistické závody v Bolevci
V neděli 14. 11. 2004 uspořádal turistický oddíl, sdružený

v Asociaci turistických oddílů mládeže České republiky při
Klubu Českých turistů, v prostoru lesů v Bolevci za koneč-
nou stanicí tramvaje č. 4 první ročník turistického závodu pro
účastníky z Plzeňského kraje. Jedná se o krosový běh po vy-
fáborkované trati v lesním terénu v délce 2 – 3 km pro žac-
tvo a 5 – 6 km pro dorost a dospělé. K dosaženému času v cíli
se ještě připočítávají trestné minuty za špatné splnění úkolů
na jednotlivých kontrolách.

„Při pořádání 1. pohárového závodu v Plzni nám velmi po-
mohli dobrovolní hasiči z Plzně – Bolevce, kteří nám bezplat-
ně zapůjčili svoji chatku a výcvikové prostory. Velkou oporu
jsme rovněž měli v mladých členech SDH Bolevec, kteří se
zapojili do pořadatelské činnosti, za což jim velice děkujeme,“
pravil spokojený vedoucí oddílu TOM Saturn Ivo Poduška.

Závodníci TOM Saturn se každoročně umis�ují na medailo-
vých místech jak Českého poháru, tak na mistrovství republi-
ky i mezinárodním mistrovství.                                  (red)

4. základní škola, Kralovická 12, Plzeň

Informace pro nové spoluobčany Severního předměstí
Hledáte-li praktického lékaře pro dospělé, nabízíme

možnost registrace v ordinaci MUDr. Jany Boháčové,
Karlovarská 99, Plzeň v areálu školy a domova mládeže.

Informace na tel. 377 521 251.
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