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Slíbené je skutečností
Vážení spoluobčané,

je po prázdninách a dovolených, léto pomalu končí. Věřím,
že jste v něm pochytali hodně slunce, pohody, a že Vám na-
braná energie vydrží co nejdéle. Chce se mi dodat, že to myslím
upřímně, ale to už jste asi někde četli a nebyl bych originální.

V našem obvodě již skončila většina rozpracovaných investič-
ních akcí a já mám dobrý pocit, že další ze slíbených věcí se
staly skutečností. Palčivý problém nedostatku parkovacích míst
se letos zmenšil o nová parkoviště v ulicích Hodonínská, Maně-
tínská, alej Svobody a Nýřanská. Spolu s realizací dílčích částí
chodníků jde o investici přesahující devět miliónů korun a při-
nášející 162 nových parkovacích míst. Necelé tři milióny stála
druhá etapa stavebních úprav ulice Nad řekou na Bílé Hoře.

Obvod Plzeň 1 patří podle statistik do částí Plzně s největším
počtem obyvatel, převážně mladých rodin s dětmi školního věku.
Většinu obvodu pak tvoří sídliště bytových domů a lokality
s rodinnými domy. Naše snaha stavět na vhodných místech nová
dětská hřiště či sportoviště s moderními prvky je proto logická,
navíc mají tyto projekty velkou podporu veřejnosti. Letošní rok
mohu s trochou nadsázky nazvat „rokem dětských hřiš6“.

V dubnu byla dokončena hřiště v Sokolovské ulici a na Za-
vadilce, od července veřejnost využívá hřiště Duhové energie
v Nýřanské ulici. Hřiště bylo získáno a postaveno městem Plzní
v rámci nabídky Nadace Duhová energie společnosti ČEZ,
která tyto projekty financuje. Umístění hřiště na sídliště Bo-
levec pak považuji za náš malý, obvodní úspěch.

Srpen přinesl otevření dětského hřiště v Kotíkovské ulici
(u Košuteckého jezírka) a zde chci zmínit dobrou spolupráci
se soukromou společností Prestol, která v této lokalitě reali-
zuje výstavbu rodinných domků. Další, tentokrát sportovní
hřiště pro míčové hry bude dokončeno na Lochotíně (u tzv.
Berlína) do 15. října.

Prakticky od začátku letošního roku probíhaly dílčí fáze zá-
měru vybudování kompletního dětského dopravního hřiště.
Projektová dokumentace, zvolení vhodného místa, financování,
výběrové řízení na dodavatele, výstavba samotná, kolaudace
a nakonec příjemná tečka v podobě slavnostního otevření dne
1. září. Od prvního dne nového školního roku je tedy doprav-
ní hřiště, umístěné v areálu 1. ZŠ, Západní 18, k dispozici škol-
kám, školám i široké veřejnosti. Děkuji všem, kteří k dílu
v hodnotě 2,6 miliónu korun přispěli, zejména zástupcům měs-
ta Plzně, Plzeňského kraje, 1. ZŠ, Besipu a Střediska volného
času dětí a mládeže Lochotín.

V průběhu roku byly na sídlištích Lochotín a Košutka osaze-
ny nové dětské prvky na místo zrušených a v rámci celého ob-
vodu byly provedeny menší opravy a úpravy stávajících hřiš6.

Jsem přesvědčen, že nabídka nových hřiš6 a sportoviš6 je ze
strany obvodu dobrou investicí i prevencí proti stoupající ne-
hodovosti i kriminalitě nezletilých.

Mám ještě tři dobré zprávy. První je určena návštěvníkům
Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Vzhledem k nutnosti napl-
nit nové technické normy a potřebě zřídit stanici v úrovni
podesty hlavního vchodu, byl v budově úřadu instalován nový
výtah. Nyní lze využívat bezbariérového přístupu hlavním
i zadním vchodem do budovy, výtah je prostornější s obou-
stranným nástupem a výstupem.

Druhá zpráva je o přislíbeném otevření nové služebny Měst-
ské policie na Vinicích. Slib se stává realitou, služebna se již
zřizuje na Sylvánu v bytovém domě G. Po kolaudaci objektu
zde bude sloužit 12 strážníků, po Novém roce je předpoklad
navýšení jejich počtu a zajištění stálé služby.

Již před nástupem do funkce jsme spolu s kolegy zpracovali
seznam služeb a zařízení, která na obvodě chybí. Takže třetí a asi
nejlepší zprávou je informace o otevření nové lékárny s nepřetrži-
tým provozem. V současné době probíhají práce na vestavbě lé-
kárny do objektu Úřadu městského obvodu Plzeň 1 na místo do-
savadní, málo využívané učebny v suterénu. Lékárna by měla být
dokončena koncem měsíce října. V průběhu listopadu předpoklá-
dám její otevření a tolik potřebný, nepřetržitý výdej léků bude pro
obyvatele našeho obvodu zaveden od ledna příštího roku.

Sdělovat dobré zprávy s vědomím, že slíbené se stalo sku-
tečností, je příjemné a dává pocit dobře odvedené práce. Jde
samozřejmě o práci týmovou a já doufám, že se nám bude
i nadále dařit alespoň tak jako v letošním roce.

S přátelským pozdravem
Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1

VOLBY
do zastupitelstev krajů

Vážení spoluobčané, opět nás čekají v našem volebním obvodě volby, a to tentokrát volby
do Zastupitelstva Plzeňského kraje, které proběhnou v

pátek 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. listopadu 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Okrskové volební komise začnou zjiš#ovat výsledky hlasování, až se uzavřou
 všechny volební místnosti v republice, tj. ve l4.00 hodin v sobotu 6. listopadu 2004.

Místem konání voleb ve volebních okrscích č. 1 až č. 56 na území
 Městského obvodu Plzeň 1 jsou místnosti uvedené

 v „Oznámení o době a místě konání voleb“ v tomto výtisku „Plzeňské jedničky“ na str. 3.

Městský obvod Plzeň 1 spadá podle statistik do částí Plzně
z největším počtem obyvatel, převážně mladých rodin s dětmi
školního věku. Většinu obvodu tvoří sídliště bytových domů
a rodinných domků. V rámci vlastní investiční výstavby MO
Plzeň 1 vznikají postupně ve vhodných lokalitách obvodu nová
dětská hřiště vybavená moderními dětskými prvky.

 Na počátku letošního roku rozhodlo vedení MO Plzeň 1, že
vybuduje kompletní dětské dopravní hřiště ve svém obvodě.
Tento záměr vzešel ze stávajícího nedostatku dopravních hřiš#
na území města Plzně a dále s ohledem na vzrůstající nehodo-
vost a následnou nutnost preventivní výchovy dětí.

 Po zvážení všech možností se jako nejvhodnější prostor
k vybudování dopravního hřiště jevil uzavřený areál 1. základní
školy v Plzni v Západní ulici.

 V únoru a březnu 2004 proběhla veškerá jednání týkající se
výstavby dopravního hřiště. Byla schválená projektová dokumen-
tace včetně rozpočtových nákladů. Tento rozpočet obsahoval kom-
pletní náklady na výstavbu vlastního hřiště včetně nákupu mobil-
ních buněk, světelné signalizace, dopravních značek apod.

 V dubnu 2004 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovite-
le dopravního hřiště. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabíd-

Jubilanti se musí přihlásit – pokud mají zájem o gra-
tulaci k životnímu jubileu.

Zákon na ochranu osobních údajů ztížil zástupcům
obvodu návštěvy u příležitosti významných životních
výročí. Spoluobčané s trvalým bydlištěm v obvodu Pl-
zeň 1, kteří oslaví 80., 85. narozeniny a od 90. narozenin
každoročně, se mohou přihlásit o dárek na sociálním
odboru ÚMO Plzeň 1 – telefon 378 036 080.

Návštěvy na přání zajiš#ují členové Komise pro občan-
ské záležitosti Rady MO Plzeň 1. Je k tomu potřeba pouze
několik údajů: jméno a bydliště jubilanta, datum naroze-
ní a podpis.Většině osamělých lidí může být líto, že si
nikdo na jejich významný den nevzpomene, proto mo-
hou po dohodě s oslavencem na jubileum upozornit pří-
buzní nebo známí.

Hana Bělohlavá, vedoucí sociálního odboru

Dopravní hřiště v našem obvodě
ka akciové společnosti Stavby silnic a železnic, Praha 1,
Národní třída 10 – odštěpný závod Plzeň, Křimická 71
s nabídkovou cenou 2 664 658,- Kč včetně DPH.

Náklady spojené s budováním hřiště uhradil MO Plzeň 1
ze svého rozpočtu s přispěním Města Plzně (700 tis. Kč)
a Plzeňského kraje (500 tis. Kč).

Stavba byla zahájena 1. 6. 2004 a v souladu se smlou-
vou o dílo dokončena bez vad a nedodělků dne
16. 8. 2004. Koncem srpna proběhla řádná kolaudace.
V komplexním pohledu na hotové dílo lze konstatovat,
že první hřiště tohoto druhu na území obvodu obsahuje
vlastní komunikace, tj. vozovku, chodníky, parkoviště,
autobusovou zastávku a obytnou zónu včetně příslušných
dopravních značení. Vozovka má asfaltový povrch, chod-
níky a parkoviště jsou provedeny z betonové zámkové
dlažby. Obytná zóna je rovněž ze zámkové pískovcové
dlažby. Přechody jsou bezbariérové. Na dopravním hřiš-
ti bylo vybudováno i hygienické zařízení s přívodem
vody, dále kanalizace, sklad jízdních kol a dopravních
značek. Součástí díla je napojení obou buněk na elektric-
kou energii a ostatní sítě, světelná signalizace a řadič
u křižovatky je rovněž napojen na zdroj el. energie.
U hřiště je možné využít stojanů na kola.

pokračování na straně 2

Sociální odbor informuje
Novopečenými rodiči vyhledávanou tradicí se opět stá-

vají obřady uvítání občánků mezi občany obvodu. Komi-
se občanských záležitostí Rady MO Plzeň 1, která tyto akce
zajiš#uje, přivítala v prvním pololetí 83 nastrojených dě#á-
tek a další desítky budou uvítány v podzimních měsících.
Při slavnosti za doprovodu varhan obdrží rodiče novoro-
zenců malý dárek a fotograf zachytí slavnostní okamžik.

(rr)

Vítání občánkůSlavnostního otevření hřiště se zúčastnili (zleva) starosta MO Plzeň 1
Winkelhöfer, hejtman Plzeňského kraje Zimmermann a náměstek pri-
mátora města Plzně Kalous.



1. září 2004 bylo hřiště slav-
nostně otevřeno pro veřejnost.
Provozovatelem dětského do-
pravního hřiště v Západní uli-
ci je Středisko volného času
dětí a mládeže v Plzni, poboč-
ka v Ledecké ulici. Provozní
doba ve stávajícím školním
roce i o prázdninách je proza-
tím zajištěna po celý týden
v průměru 5 hodin denně. Pro
školy a školky je návštěva dět-
ského dopravního hřiště bez-
platná, pro veřejnost se pobyt
v areálu zpoplatňuje (1 osoba
– 10,- Kč/hod.). Po proškolení
příslušných pracovníků Stře-
diska volného času dětí a mlá-
deže se počítá s organizovanou
výukou dopravní výchovy, kte-

Dopravní hřiště v našem obvodě
pokračování ze strany 1 rou budou využívat nejen děti

z 1. základní školy, děti mateř-
ských škol v obvodě, ale i dal-
ší mateřské a základní školy,
které projeví zájem o tématiku
spojenou s bezpečností silnič-
ního provozu.

Firmy podílející se na zho-
tovení dopravního hřiště v Zá-
padní ulici:
– Stavby silnic a železnic, a. s.,

Odštěpný závod Plzeň – zho-
tovitel stavby

– EVÚS Elektroúdržba Sejpka
– elektronika, semafory, řa-
dič křižovatky

– Dopravní značení SILBA –
svislá a vodorovná značení

– OŠTĚP Plzeň, s. r. o – sado-
vé úpravy hřiště

– BESIP – kola

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 8.30 – 11.30* 15.00 – 18.00
Úterý 8.30 – 11.30* 15.00 – 18.00
Středa 8.30 – 11.30* 15.00 – 18.00
Čtvrtek 8.30 – 11.30* 15.00 – 18.00
Pátek 15.00 – 18.00
Sobota 10.00 – 12.00 14.00 – 17.00
Neděle 10.00 – 12.00 14.00 – 17.00
* vyhrazeno pro výuku mateřských a základních škol – zdarma
ostatní hodiny jsou určeny pro veřejnost
cena pro aktivního účastníka 10,- Kč, doprovod zdarma

Vážení čtenáři!
Po prázdninách tu máme

opět září a já chci všem dětem,
jejich rodičům, učitelům i vy-
chovatelům popřát úspěšný
a pohodový školní rok 2004/
2005. Věřím, že k této pohodě
přispěje i možnost využívání
nových hřišJ, dokončených
v letošním roce.

Dopravní hřiště
Společně se začátkem nové-

ho školního roku otevřelo své
brány nově vybudované do-
pravní hřiště v areálu 1. ZŠ
v Plzni Bolevci v Západní uli-
ci. Hřiště bylo postaveno
v rámci vlastní investiční vý-
stavby našeho městského ob-
vodu za přispění města Plzně
a Plzeňského kraje. Mělo by
sloužit především dětem – žá-
kům mateřských a základních
škol i široké veřejnosti. Smluv-
ním provozovatelem hřiště je
Středisko volného času dětí
a mládeže v Ledecké ulici.

Součástí hřiště jsou různé
dopravní situace simulující

Slovo místostarostky
silniční provoz ve městě, do-
pravní značky, světelná signa-
lizace, zázemí v podobě šatny
a sociálních zařízení. Pro vý-
uku základních a mateřských
škol jsou k dispozici jízdní
kola a cyklistické přilby, za-
tím v počtu 10 ks. Hřiště je
otevřeno 7 dní v týdnu v ob-
dobí od dubna do října včetně
školních prázdnin. V období
od listopadu do března bude
hřiště zpřístupněno pouze
v případě příznivých povětr-
nostních podmínek.

Dětská hřiště
– dopisy a náměty občanů
Dětská hřiště jsou tématem,

které Vás velice zajímá,
o čemž svědčí četné dopisy
i telefonáty. Jejich množství se
ještě zvýšilo po zveřejnění
koncepce dětských hřišJ, se
kterou jsme vás seznámili také
na stránkách Plzeňské jednič-
ky. Ráda bych se dnes zmínila
alespoň o některých tématech
z vašich ohlasů.

Řada Vašich dopisů se týká

žádostí o zřízení nových hřišJ,
případně nahrazení starých dře-
věných prvků nebo kovových
houpaček, které musely být
odstraněny. Samozřejmě nemů-
žeme vyhovět všem žádostem
najednou, ale snažíme se upřed-
nostnit ty lokality, kde je váš zá-
jem největší a v jejichž okolí se
jiné hřiště nevyskytuje.

Nová hřiště v letošním roce
vyrostla na Zavadilce v ulici
Pod Stráží, na Lochotíně v So-
kolovské ulici, v Kotíkovské
ulici nad Košuteckým jezír-
kem. V Bolevci pak bylo do-
končeno tzv. Duhové hřiště
v Nýřanské ulici. Na čtyřech
stanovištích byly instalovány
nové dvojhoupačky, a to ve
Žlutické, Kralovické, Turistic-
ké a Komenského ulici. Na
žádost maminek z Košutky
jsme na houpačku v Kralovic-
ké ulici instalovali speciální
sedátka pro malé děti, a pokud
se tato novinka osvědčí, pou-
žijeme ji na dalších místech.

Děkuji za všechny pochval-
né dopisy a telefonáty, které
mě osobně vždy potěší a po-

vzbudí. Letos jich zatím bylo
mnohem více než těch negativ-
ních. Problémy se samozřejmě
občas vyskytnou, jeden nepří-
jemný řešíme právě u nového
hřiště v Sokolovské ulici. Zdej-
ší hřiště je za pěkného počasí
doslova obsypáno dětmi, z če-
hož máme asi všichni radost.
V noci ale nejsou návštěvníci
příliš vítáni, zejména pokud
svým hlasitým projevem ruší
spánek místních obyvatel.
Nočnímu klidu nepřispívá dět-
ská lanovka, která je u pozd-
ních návštěvníků velmi oblíbe-
ná a jejíž provoz bohužel způ-
sobuje hluk. V současné době
proto dodavatel lanovky, spo-
lečnost Prolemax, prověřuje
technické řešení odhlučnění
lanovky. Případnou demontáž
tohoto dětmi oblíbeného prvku
považujeme pouze za krajní
řešení situace.

Stane se také, že naše záměry
nejsou v souladu s názorem do-
tčených občanů. Počátkem léta
byla zastavena plánovaná celko-
vá rekonstrukce vnitrobloku
v Břeclavské ulici na základě

protestu většiny tamních obyva-
tel. Součástí projektu bylo i dře-
věné dětské hřiště se skluzavkou.
Vinice tedy zůstávají i nadále je-
dinou částí obvodu bez kvalitní-
ho dětského hřiště, a stávají se
tudíž v oblasti dětských prvků
naší prioritou pro příští rok.

Odpady
Náš městský obvod zajišJu-

je sběr separovaného odpadu,
tedy plastů, papíru a skla. Zde
bych chtěla připomenout, že
jako zatím jediný obvod v Plz-
ni provádíme separovaný sběr
nápojových kartonů, a to do
modrých kontejnerů společně
s papírem. Stanoviště kontej-
nerů, takzvaná sběrná místa, se
neustále rozrůstají. Celkový
počet stanovišJ v obvodě je
199, z toho v letošním roce
přibylo 26 nových a to jak
v sídlištích, tak u nové bytové
výstavby. Kromě sídlištní zá-
stavby jsou na území obvodu
rozmístěny také hnědé kontej-
nery na bioodpad. Od září je již
mohou dle svého požadavku
využívat i obyvatelé Bílé Hory.

Ráda bych všem připomněla,

že svoz barevných kontejnerů na
separované odpady platí městský
obvod, kdežto odvoz zbytkové-
ho odpadu si platí každý sám –
buU přímo svozové firmě, nebo
prostřednictvím svého bytového
správce či družstva. Čím více
a kvalitněji tedy budete třídit od-
pad, tím více ušetříte! Navíc mů-
žete mít dobrý pocit z toho, že
přispějete k ochraně životního
prostředí – všechny tříděné odpa-
dy jsou recyklovány, rozhodně
nekončí na skládce!

S úctou
Ing. Helena Maciarzová

místostarostka MO Plzeň 1

Vedení MO Plzeň 1 zvažuje v současné době možnost postavit na stávajícím parkovišti v Tachovské ulici
halové garáže určené k prodeji do osobního vlastnictví.
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 října 2004.

     Otázka:

 Chcete v Tachovské ulici
                        halové garáže?

  ANO       x       NE

Vážení čtenáři,
po uplynulém létě přichází další

číslo zpravodaje Jedničky a s ním
i již Vám známá rubrika Poradna
bytového správce, která se Vám
snaží poskytnout aktuální informa-
ce v oblasti bydlení.

Volba dnešního tématu je dána
dotazy, které se na našem klient-
ském centru objevovaly v poslední
době v souvislosti s novým naříze-
ním vlády č. 371/2004 Sb., jehož
součástí jsou nové vzorové stanovy
společenství vlastníků bytů. Toto na-
řízení vstoupilo v platnost od 1. čer-
vence 2004 . Předpokládáme, že ne
každý z Vás měl možnost se o dů-
vodech změn a změnách samotných
informovat v tisku, a proto jsme pro
Vás zpracovali přehled, který snad
na Vaše dotazy odpoví.

Připomínám i kontakty, na kterých
nás v případě potřeby zastihnete:
Plzeňský servis s. r. o., klientské
centrum, Komenského 99, Plzeň,
e-mail: klientskecentrum1 @plzen-
skyservis.cz, tel.: 377 541 690-1.

Příjemné prožití podzimních dní
za Plzeňský servis s. r. o.,

Prokopová Gabriela,
oblastní ředitelka společnosti.

Pro koho jsou vzorové stanovy
určeny?

Vzorové stanovy, tvořící přílohu
nařízení vlády, jsou závazné pro spo-
lečenství vlastníků jednotek, které je
právnickou osobou, ode dne jeho
vzniku ze zákona až do doby účin-
nosti jeho vlastních stanov, přijatých
shromážděním společenství. Přijme-
li společenství své vlastní stanovy,
nejsou již pro toto společenství zá-
vazné stanovy vzorové.

Podle nového nařízení vlády by
však v případě absence některé z po-
vinných náležitostí stanov (uvede-
ných v paragrafu 9 odst. 14 zákona
o vlastnictví bytů) ve vlastních sta-
novách společenství platila ustano-
vení vzorových stanov upravujících

Nové nařízení vlády s úpravou vzorových stanov

náležitosti chybějící ve vlastních sta-
novách.

Proč došlo k úpravě vzorových
stanov?

Po novelizaci zákona o vlastnic-
tví bytů (zákonem č. 451/2001 Sb.)
došlo ke zpřesnění právní úpravy
postavení společenství a jeho čin-
ností, k rozšíření zákonné úpravy
předmětu činnosti společenství, jeho
majetkového postavení a i k posíle-
ní funkcí orgánu společenství. V dů-
sledku toho se dostala některá usta-
novení vzorových stanov do rozpo-
ru s platným znění zákona, jiná
ustanovení plně nevystihovala zá-
měry novelizovaných ustanovení či
s nimi byla v přímém rozporu. Pro-
to bylo přijato nové nařízení vlády
č. 371/2004 Sb., kterým se vydáva-
jí nové vzorové stanovy.

Důvodem k přijetí nového na-
řízení vlády tedy byla jednak po-
třeba odstranit nesoulad dosavad-
ních vzorových stanov s novelou
zákona o vlastnictví bytů a jednak
záměr upravit vzorové stanovy
tak, aby odpovídaly zkušenostem
a námětům získaným z praxe. Po-
jetí nových vzorových stanov také
odpovídá skutečnosti, že často
slouží jako určitý návod na pří-
pravu vlastních stanov jednotli-
vých společenství.

Současně je třeba zdůraznit, že
nová oprava je limitována samot-
ným zněním zákona o vlastnictví
bytů, které je v současné době
podrobováno právní analýze s cílem
navrhnout koncepci budoucí nove-
lizace či vydání nového zákona.
Nové vzorové stanovy tedy nemo-
hou vyplnit případné mezery, které
se vyskytují v samotné zákonné
úpravě.

Co znamená vydání nových vzo-
rových stanov pro ta společenství,
která přijala vlastní stanovy?

Pokud stanovy společenství
vlastníků jednotek obsahují všech-

ny povinné náležitosti stanovené
zákonem o vlastnictví bytů, vzo-
rové stanovy se na úpravu práv-
ních poměrů těchto společenství
nevztahují. Jsou však vhodným
dokumentem pro posouzení, zda
vlastní stanovy odpovídají součas-
nému znění zákona, a to přede-
vším v případě, že byly tvořeny
podle původních vzorových sta-
nov. Také jsou vhodným návodem
pro doplnění ustanovení zařaze-
ných do stanov na základě zkuše-
ností z praxe.

Některé z hlavních změn či
úprav, které nové vzorové stanovy
obsahují:
– Zpřesňují a rozšiřují náležitosti

stanov ze zákona ( rozšiřují se
o praktické náležitosti spojené
s fungováním společenství, s jed-
náním a rozhodováním jeho orgá-
nů a případným zajišJováním ope-
rativních činností správy)

– Upravují předmět činnosti v ná-
vaznosti na zákon o vlastnictví
bytů

– Obsahují nový článek upravující
záležitosti týkající se smlouvy se
správcem a vymezení povinných
náležitostí takovéto smlouvy

– Upravují působnost tzv. dalších or-
gánů společenství (např. kontrol-
ní komise, pokud jsou podle roz-
hodnutí shromáždění společenství
zvoleny

– Výslovně určují, kdo může být
členem voleného orgánu spole-
čenství a za jakých podmínek se
členové orgánů volí

– Správa a provoz Vašich nemovitostí
– Vedení kompletního účetnictví
– Právní poradenství
– Zajiš0ování oprav, údržby a revizí
– Zajištění nepřetržité havarijní služby

Váš partner ve správě nemovitostí

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

Poradna bytového správce – Přizpůsobují se novelizované zá-
konné úpravě týkající se účasti no-
táře při volbě orgánů společenství
a délce funkčního období orgánů
společenství

– Upravují způsob hlasování v jed-
notlivých orgánech společenství

– Upravují vý-
lučnou působ-
nost shromáž-
dění jako nej-
vyššího orgánu
společenství

– Řeší způsob
pro odsouhla-
sení zaměst-
nance spole-
čenství

– Upravují usta-
novení o hos-
podaření spole-
čenství

 Nové nařízení vlády s přílohou
vzorových stanov naleznete v plném
znění např. na internetové adrese
Portálu veřejné správy: http://por-
tal.gov.cz.

(čerpáno z přílohy týdeníku Eko-
nom č. 26/2004).

Garáže nebo parkoviště



Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 8. 6. 2004 projednala:
– Informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1;
– Návrh na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle vyhlášky Města

Plzně č. 2/2001;
– Zprávu o vybírání daní a poplatků Finančním odborem ÚMO Plzeň 1;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Žádost společnosti BYT-REAL, a. s. a TRIUMFA, s. r. o. o krátkodobou

půjčku k výplatě přeplatků služeb za r. 2003 za městské byty;
– Souhlasila s uvolněním prostor – dvou tříd v budově 82. MŠ od školního

roku 2006/2007 pro zajištění výuky 7. ZŠ na Vinicích;
– Schválila aktualizaci přílohy č. 3 Mandátní smlouvy pro správu domů, bytů,

nebytových prostorů a přilehlých pozemků pro DS 12 – BYT-REAL, a. s.;
– Schválila personální změnu v Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku Rady

MO Plzeň 1;
– Souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Sociální a bytové

komise Rady MO Plzeň 1;
– Nesouhlasila s předloženým návrhem vyhlášky statutárního města Plzně

o ochraně městské zeleně – doporučila tento návrh porovnat s vyhláškou
hlavního města Prahy č. 6/2001 a předložit nové znění vyhlášky;

– Souhlasila s předloženou dokumentací o hodnocení vlivů na životní pro-
středí k akci „Zkapacitnění silnice I/27, Plzeň – Třemošná“;
Radě MO Plzeň 1 byly předloženy:

– Zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1;
– Informativní zprávy: 1. dopis Ing. Jana Krále, ředitele Hospicu sv. Lazara

v Plzni – poděkování za finanční příspěvek na ošetřovatelský materiál;
2. dopis paní Lachmanové, vedoucí Mateřského centra „Plzeňské panen-
ky“ – poděkování za finanční příspěvek.
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 22. 6. 2004 projednala:

– Návrh na odblokování prostředků z Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 1;
– Rozpočtové změny rozpočtu MO Plzeň 1;
– Návrh na použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů na

veřejně prospěšné účely dle novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích
a jiných podobných hrách;

– Návrh na poskytnutí finančních prostředků Nadaci 700 let města Plzně,
nám. Republiky 1, Plzeň ve výši 150 tis. Kč na akci „Karibský den na
Boleváku“;

– Pronájem nebytových prostor v budově ÚMO Plzeň 1 Plzeňské lékárně,
k. s. za účelem zřízení lékárny;

– Návrh na poskytnutí finančního daru Policii ČR, městskému ředitelství Plzeň
ve výši 200 000,- Kč na pořízení lokalizačního systému služebních vozi-
del Policie ČR a další technické vybavení služebních vozidel pro identifi-
kaci osob a vozidel v pátrání;

– Zrušila Metodický pokyn starosty MO Plzeň 1 č. I/2003, schválený usne-
sením Rady MO Plzeň 1 č. 423 ze dne 2. 12. 2003 a schválila Metodický

V sobotu 4. 9. proběhl v areálu mi-
nigolfu „V jamce“ v Manětínské uli-
ci již druhý Dětský sportovní den. Za
krásného počasí si děti spolu se svý-
mi rodiči mohly změřit síly v disci-
plínách jako např. minigolf, vrh kou-
lí, pětiskok v pytli do kopce, překáž-
kový běh s vodou, házení kroužků na
terč nebo hod vlastnoručně poskláda-

Dětský sportovní den
nou vlaštovkou na cíl. Více než pa-
desát dětí si po namáhavém soutěž-
ním klání opeklo s rodiči buřtíky
a domů si odneslo pěkné ceny.

Minigolf a petangue si můžete při-
jít zahrát do „Jamky“ v Manětínské
ulici až do konce října. Bar je otevřen
po celý rok.

(rr)

Převážná část obyvatel prvního
plzeňského obvodu je zásobována
teplem z centrálního zdroje pro-
střednictvím Plzeňské distribuce
tepla (PDT). Otopné období zača-
lo 1. září a končí 31. května násle-
dujícího roku.

„Dodávka tepla se zahájí v tom
případě, že průměrná denní teplota
venkovního vzduchu poklesne pod
+ 13 stupňů Celsia ve dvou dnech
po sobě následujících dnech a podle
vývoje počasí nelze očekávat zvýše-
ní této teploty nad 13 stupňů pro ná-

Centrální zásobování teplem je připraveno
sledující den“ – informoval nás ing.
Jiří Suchý z PDT.

Společnost provádí měření venkov-
ních teplot průběžně a ve spolupráci
s Českým hydrometeorologickým
ústavem sleduje předpovědi počasí.
Na základě dlouhodobých zkušeností
provádí PDT před zahájením topné se-
zóny tzv. temperování objektů v ran-
ních a večerních hodinách – ačkoliv
průměrná venkovní teplota ještě ne-
poklesne pod hranici stanovenou vy-
hláškou, ráno a večer už bývá poměr-
ně chladno.

Ceny tepla v systému Centrální-
ho zásobování teplem se v Plzni
v letošním roce nebudou zvyšovat
a zůstanou na úrovni 297,30 Kč za
gigajoule – podle informace PDT je
to jedna z nejnižších cen za teplo
v celé České republice. Pracovníci
PDT ujišVují občany, že na přichá-
zející zimu je systém CZT plně při-
chystán, jakékoliv dotazy a připo-
mínky občanů jsou připraveni odpo-
vídat 24 hodin denně na bezplatné
telefonní lince 800 155 665.

(OR)

Vzhledem k blížící se době vege-
tačního klidu dřevin dojde v našem
obvodu, kromě běžné údržby, ve kte-
ré je zahrnuta likvidace suchých
a odumírajících stromů v sídlištních
lokalitách, k několika radikálním zá-
sahům do městské zeleně spojené
především s řezem a kácením stromů.

Jedná se o zásah v Lochotínském
parku, kde bude v měsíci říjnu až

Kácení a úprava dřevin
listopadu prováděn bezpečnostní řez
u cca 60 ks vzrostlých stromů ros-
toucích u frekventovaných cest par-
ku. V areálu hřiště TJ Prazdroj Pl-
zeň dojde k odstranění nebezpečných
sloupovitých topolů s následnou ná-
hradní výsadbou sloupovitých dubů.

V ulici Boženy Němcové – v čás-
ti od křižovatky s Libušinou ulicí
směrem ke Karlovarské třídě – bu-

Rada a zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
pokyn starosty MO Plzeň 1 č. VZ/2004 v novém znění;

– Projednala nebytové a majetkové záležitosti.
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 13. 7.2004 projednala:

– Návrh organizačního zabezpečení přípravy 12. zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1;

– Zprávu o činnosti kontrolního oddělení za I. pololetí roku 2004;
– Zásady pro přijímání a vyřizování petic a stížností v MO a ÚMO Plzeň 1;
– Projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Souhlasila s návrhem novely vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity;
– Jmenovala nového člena Komise sociální a bytové Rady MO Plzeň 1;
– Schválila personální změny v Komisi investiční Rady MO Plzeň 1;
– Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 24. 8. 2004 projednala:
– Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za

I. pololetí 2004 a k 30. 7. 2004 aktuálně;
– Zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO Plzeň 1

za I. pololetí 2004;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2004;
– Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 68 ze dne 11. 3. 2003, kterým byl

schválen Metodický pokyn starosty MO Plzeň 1 č. 3/2003 a schválila nový
Metodický pokyn starosty MO Plzeň 1 č. 1/MŠ/2004;

– Projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Zrušila usnesení č. 50 ze dne 4. 2. 2003 a zároveň Metodický pokyn sta-

rosty MO Plzeň 1 č. 2/2003, schválený tímto usnesením, schválila nový
Metodický pokyn starosty MO Plzeň 1 č. PDS/2004, kterým se stanovují
závazné postupy privátních domovních správců řízených MO Plzeň 1 při
nákupu zboží, služeb a zadávání veřejných zakázek;

– Projednala návrh na vybavení členů Rady MO Plzeň 1, popřípadě předse-
dů komisí Rady MO Plzeň 1 a výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 noteboo-
ky a návrh na předávání materiálů v elektronické podobě;

– Nesouhlasila s předloženým návrhem vyhlášky města Plzně o poplatku ze
psů a některých povinnostech chovatelů zvířat;

– Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 7. 9. 2004 projednala:
– Přípravu na zimní údržbu a „Plán zimní údržby MO Plzeň 1 pro období

2004/2005“, jmenovala Štáb zimní údržby ÚMO Plzeň 1;
– Bytové záležitosti;
– Organizační řády mateřských škol;
– Souhlasila se změnou účelu čerpání příspěvku ve výši 5 251,- Kč, poskyt-

nutého z výtěžku VHP Občanskému sdružení MYŠ při MŠ v Plzni, Zá-
padní ul., na akci „Zahradní slavnost“ – nově bude použit na akci „Zaví-
rání zahrady“;

– Souhlasila s jmenováním Hany Bělohlavé a Jindry Kolečkové, pracovnic

ÚMO Plzeň 1, členkami Rady školy při 4. ZŠ;
Radě MO Plzeň 1 byly předloženy:

– Zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1;
– Informativní zpráva – dopis Ing. Miloslava Rabocha, ředitele Nadace 700

let města Plzně – zhodnocení akce „Karibský den na Boleváku“ a poděko-
vání za pomoc při její přípravě a realizaci.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 22. 6. 2004 projednalo:

– Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za I. čtvrtletí 2004 + aktuální stav;
– Schválilo uvolnění zablokovaných prostředků Fondu rozvoje a rezerv MO

Plzeň 1;
– Projednalo rozpočtová opatření MO Plzeň 1 a rozpočtová opatření PDS;
– Projednalo další finanční záležitosti; schválilo poskytnutí finančních pří-

spěvků dle návrhu Rady MO Plzeň 1 Sdružení boleveckých rodáků a Centru
pro zdravotně postižené;

– Schválilo poskytnutí finančních prostředků Nadaci 700 let města Plzně ve
výši 150 000,- Kč na akci „Karibský den na Boleváku“;

– Schválilo návrh na poskytnutí finančního daru Policii ČR, městskému ře-
ditelství Plzeň ve výši 200 000,- Kč na pořízení lokalizačního systému slu-
žebních vozidel Policie ČR a další technické vybavení služebních vozidel
pro identifikaci osob a vozidel v pátrání;

– Schválilo použití části výtěžku z provozovaných výherních hracích pří-
strojů v roce 2003 podle § 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podob-
ných hrách v platném znění, odvedeného na účet MO Plzeň 1 ve výši
255 251,- Kč na veřejně prospěšné účely;

– Projednalo informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1;
– Rozhodlo o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle vyhlášky Města

Plzně č. 2/2001;
– Projednalo zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1;
– Projednalo bytové záležitosti;
– Schválilo převod finančních prostředků z příjmového účtu na depozitní

účet společnosti BYT-REAL, a. s. a TRIUMFA, s. r. o.;
– Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byly předloženy informativní zprávy:
1. Dopis Ing. Jana Krále, ředitele Hospicu sv. Lazara v Plzni – poděkování

za příspěvek na ošetřovatelský materiál;
2. Dopis paní M. Lachmanové, vedoucí Mateřského centra „Plzeňské pa-

nenky“ – poděkování za finanční příspěvek;
3. Sochy, památníky a plastiky na území MO Plzeň 1;
4. Dopis Mgr. Michala Krause, ředitele Plzeňských městských dopravních

podniků, a. s. – stanovisko k připomínce;
5. Dětský den na Roudné;
6. Zpráva o plnění programu prevence kriminality.

dou k odstraněny staré, zdravotně
nevyhovující lípy s následnou ná-
hradní výsadbou kulovitých malo-
korunných sakur.

Do konce období nastávajícího
vegetačního klidu dřevin bude prav-
děpodobně zahájeno kácení dřevin
na Kotíkovské ulici v souvislosti
s připravovanou celkovou rekon-
strukcí této lokality a výstavbou no-
vých vila domů.

Miloš Bouda, OŽP

Hospodaření a investice
Jako místostarosta mám v pracov-

ní náplni zodpovědnost za finance
a hospodaření našeho obvodu. Velmi
nerad používám otřepanou frázi, že
nejsou peníze. Mnohem raději pře-
mýšlím, jak ty, které k dispozici jsou,
co nejefektivněji využít.

Při malém ohlédnutí na začátek
funkčního období mohu konstatovat,
že v roce 2003 (první rozpočtový rok
nově zvolených zastupitelů) jsme na
našem obvodě hospodařili s poměrně
slušným výsledkem. Za zmínku stojí
investice ve výši necelých 12 miliónů

korun, které směřovaly především do
výstavby nových parkovišV a zejména
vytvoření finanční rezervy 11 miliónů
korun. Vyplatila se velká pozornost,
kterou jsme věnovali v průběhu celé-
ho roku analýze finančních toků a hle-
dání rezerv ve výdajích.

Rozpočet obvodu na rok 2004 byl
zastupiteli schválen jako vyrovnaný.
Vytvořená finanční rezerva a získaná
dotace 1,2 miliónu korun nám umožni-
ly zrealizovat potřebné investice za
19 miliónů korun a navýšit některé pro-
vozní výdaje, například na zlepšení

vzhledu obvodu. Po ráně pod pás, kte-
rou obce dostaly v podobě zásadní
změny daňových zákonů (zákon
o DPH) uprostřed rozpočtového roku,
to považuji za úspěch. Navíc se nám stá-
le daří držet předpoklad vyrovnaného
rozpočtu, velmi těžko lze ale odhadnout
celkový výsledek hospodaření za letoš-
ní rok. Příjmy z daní tvoří 30 % našeho
rozpočtu a výše plnění ze strany státu
je jedním z rozhodujících ukazatelů.

Rád bych se zastavil u dvou letošních
investičních akcí, z jejichž dokončení
mám opravdu radost. V Hodonínské ulici

na Vinicích se v těchto dnech dokonču-
je parkoviště pro 91 osobních automo-
bilů, které výrazně zlepší parkovací mož-
nosti v dané lokalitě. Komunikačně bude
napojeno na dvou místech s Hodonín-
skou ulicí, levé napojení pak bude jed-
nosměrným spojením s ulicí Na chmel-
nicích. Součástí parkoviště je kamerový
monitorovací systém a jeho vzhled vy-
lepší 27 nově vysazených listnatých stro-
mů. Jde o investici za 6,2 miliónu ko-
run, potvrzující naši snahu o řešení pro-
blematiky nedostatku parkovacích míst,
zvláště v sídlištní zástavbě.

Druhou stavbou, která se rovněž
dokončuje, je rekonstrukce ulice Nad
Řekou na Bílé Hoře. Její realizace

byla rozdělena do dvou etap. První
etapa byla provedena již v roce 1999
a je určitě dobře, že jsme v letošním
rozpočtu našli 2,8 miliónu korun na
kompletní dokončení rozpracované
stavby. Koncem září bude druhá eta-
pa výstavby této obslužné komunika-
ce s oboustrannými chodníky ukon-
čena a předána do užívání veřejnosti.

Úvahou o penězích jsem začal a úva-
hou o nich také skončím. Je mi jasné, že
zmíněný objem investic je jen kapkou
v moři potřeb našeho obvodu. Naším cí-
lem zůstává jeho trvalé navyšování, což
není v době probíhající takzvané ekono-
mické reformy jednoduchý úkol.
J. Uhlík, místostarosta MO Plzeň 1

Další informace:
Veškerá pravidla, postupy a orga-

nizace voleb se řídí zákonem
č. 130/2000 Sb. o volbách do zastu-
pitelstev krajů a o změně některých
zákonů.

Právo volit do zastupitelstva kra-
je má státní občan ČR, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k tr-

Volby do zastupitelstev krajů
valému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.

Voliči bude umožněno hlasování
poté, co prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním
průkazem.

Voličům budou dodány hlasovací
lístky nejpozději 3 dny přede dnem
voleb na adresu trvalého pobytu. Po-

kud volič hlasovací lístky neobdrží
nebo je ztratí, budou mu vydány pří-
mo ve volební místnosti v den voleb.

Volič může ze závažných důvodů,
zejména zdravotních, požádat obecní
úřad a v den voleb přímo okrskovou
volební komisi o hlasování mimo vo-
lební místnost. V takovém případě
OVK vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou hlasovací schránkou,

úřední obálkou a hlasovacími lístky
(§ 31, odst. 7, z. č. 130/2000 Sb.).

K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasová-
ním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlaso-
vání neumožní.

Do těchto voleb se zaregistrovalo cel-

kem 15 politických stran a hnutí a bude-
me volit celkem 45 zastupitelů kraje.

Toto jsou základní informace, které
Vám můžeme poskytnout. Podrobné
informace o způsobu hlasování obdr-
ží každý volič společně s hlasovacími
lístky na adresu svého trvalého poby-
tu, nebo mu budou předány v den vo-
leb přímo ve volebních místnostech.

Dana Krušinová,
vedoucí správního odboru

ÚMO Plzeň 1



Bolevečtí hasiči dávají o sobě vědět

Starší lidé jsou skupinou obyvatel vystavenou
trvale zájmu podvodníků, kteří se snaží pod
různými záminkami vetřít do jejich přízně
a připravit je o peníze. Pachatelé využívají ně-
kdy až neobyčejné důvěřivosti seniorů a vymýš-
lejí stále nové a nové triky. Často ale sázejí také
na staré finty, o kterých opakovaně a s velkou
pečlivostí informují policisté prostřednictvím
sdělovacích prostředků. Podobných případů ale
bohužel neubývá. Pachatelé například uvádějí,
že se dostali do nouze a potřebují půjčit peníze
na odtah nebo opravu vozidla. Jindy se vydá-
vají za falešné pracovníky plynáren, elektráren,
sociální pracovníky a podobně, často bývá zá-
minkou vyplacení peněžité výhry, a zapomenout
nesmíme ani na domovní prodejce, kteří obchá-
zejí byty s nabídkou různého zboží. Také

Dobrovolná požární ochrana v České repub-
lice má v tomto roce významný důvod k hrdos-
ti, vždy+ je tomu již 140 let, kdy byl ve Velva-
rech založen první český dobrovolný hasičský
sbor. Humánní a bohulibé myšlenky pomoci
bližnímu v nouzi a nebezpečí provázejí práci
více než třistatisícové rodiny dobrovolných ha-
sičů dodnes, přes značnou profesionalizaci zá-
chranářské činnosti mají „dobráci“ vedle svých
kolegů své místo v integrovaném záchranném
systému, mají ale i další nezastupitelné poslání
ve výchovném působení na mládež i veřejnost
ve smyslu požární bezpečnosti a pochopitelně
patří ke společenskému dění v obci. Nejinak je
tomu i v Bolevci, kde místní Sbor dobrovolných
hasičů je občanským sdružením mladých li-
dí,kteří nejenom plní své poslání v jednotce Sbo-
ru dobrovolných hasičů MO Plzeň 1, ale přes
složitost života na sídlišti oživují tradice celou
řadou akcí, setkávajících se se zájmem veřej-
nosti. O hasičích v Bolevci se prostě ví a to je
dobře. Rok 2004 začal Výroční valnou hroma-

dou sboru, již tradičně svolanou do hospůdky
U Myšáka, následovali vyprodaný hasičský bál,
spolkový výlet Hasičské šlápoty, postavení máj-
ky před zbrojnicí s bohatým kulturním progra-
mem a obrovským zájmem veřejnosti, poseze-
ní pod lipami na Bolevecké návsi s hasičskou
kapelou Brabenci a několikeré hudební sedán-
ky u táboráku ve výcvikovém areálu. Živo je
pravidelně i ve zbrojnici, která slouží především
odborné přípravě a výcviku členů jednotky, také
však činnosti oddílů mladých hasičů a družstvu
žen,pochopitelně i zde se najde čas na zábavu
a hry v pěkně upravené klubovně. Letos se bo-
levečtí zaměřili především na spolupráci se škol-
ní mládeží a výchovu dětí k zásadám požární
bezpečnosti. Tradiční už je spolupráce s 24. ma-
teřskou školkou, jejíž dvě družstva minihasičů
Soptíků skvěle reprezentují Sbor na desítkách
soutěží v celé republice. Obdobnou spolupráci
Sbor aktivoval na 60. MŠ v Manětínské ul.
a připravuje ustavení oddílu na 78. MŠ v Soko-
lovské ul. Živá je i součinnost se školami, vý-

chovnými programy a ukázkami působí bole-
večtí hasiči na Bolevecké základní škole, 34. zá-
kladní škole, škole na Vinicích, Střední škole
ochrany osob a majetku a jsou připraveni stej-
ně pomoci s odbornou výchovou požární bez-
pečnosti i na zbývajících školách v obvodě.
Práce s mládeží je ve Sboru považována za alfu
i omegu možností účinně ovlivnit preventivně
výchovné působení vůči veřejnosti. Činnost
dobrovolně zajiš+ují odborníci z řad členů, ne-
zištně ale vypomáhají i odborníci nečleno-
vé,kteří sympatizují s touto záslužnou činností
Sboru. I tak jsou nároky na finanční zajištění
této činnosti velmi náročné, Sbor je vykrývá
svojí aktivitou v odborných službách požární
ochrany i s pomocí sponzorů. TeE se Sbor při-
pravuje na dvě dominantní akce,kterými jsou
soutěž pro děti s příhodným názvem Pohádko-
vý les a renomovaná soutěž nejlepších družstev
nejenom ze západočeského regionu Poslední
káE. Bolevečtí hasiči také stáli u zrodu západo-
české hasičské ligy, která po letošním nultém

ročníku zcela jistě získá přízeň těch nejkvalit-
nějších týmů ,když již letošní ročník měl mezi
soutěžícími hvězdné obsazení. Práce Bolevec-
kých hasičů není samoúčelná a tak nezbývá jen
držet palce, aby se Sboru nadále dařilo.

Miloslav Pytlík,
starosta SDH Bolevec

Poslední ká� roku v Bolevci letos již po čtrnácté
 Desítky soutěžních družstev mužů a žen

v požárním sportu se připravují k účasti na pres-
tižní hasičské soutěži Poslední káE roku v Bo-
levci. Ta se v průběhu svých třinácti uplynulých
ročníků postupně stala nejen příležitostí ke
změření sil, ale i symbolickou uzávěrou nároč-
né soutěžní sezony a pro svoji nenapodobitel-
nou atmosféru i specifickou příležitostí k setkání
fanoušků, příznivců i samotných závodníků.

Letošní 14. ročník této soutěže se uskuteční

v sobotu 6. listopadu zřejmě naposledy v areálu
nad Remusem, další ročníky by pořadatelé
z boleveckého hasičského sboru už rádi pořádali
v blízkosti nové stanice Hasičského záchranné-
ho sboru Plzeňského kraje na kraji Plzně.

Také letos projevila zájem o účast na Poslední
kádi řada renomovaných soutěžních týmů nejen
z Plzeňska a s řadou dalších jsou vedena jednání.
Pozvané jsou mistryně České republiky, ženy
z Chválenic, přijedou reprezentanti Doubravky,

kteří si před několika dny vybojovali právo repre-
zentace ČR na mezinárodní hasičské olympiádě
ve Varaždinu, v šedesátce pozvaných družstev bu-
dou i nejlepší týmy západočeské hasičské ligy,
určitě přijedou i legendární mnohonásobní vítě-
zové z předchozích let, borci ze Lhůty. Pohár sta-
rosty MO Plzeň 1 přijedou obhajovat muži z Vít-
ně,kteří loni poprvé pokořili hranici 20 vteřin
a časem na hranici možného 19,94 postavili nový
rekord soutěže. Čtrnáctý ročník Poslední kádě pro-

Hasiči s dětmi
Sbor dobrovolných hasičů na Bílé Hoře

uspořádal společně s ÚMO Plzeň 1 několik
akcí pro děti a mládež. Tyto sportovní a zá-
bavné akce byly zaměřeny na prevenci požární
ochrany a boji proti kriminalitě mládeže.

V dubnu 2004 proběhl ,,Den otevřených
dveří“ pro mateřské školy z Roudné a z Bílé
Hory. Připravili jsme pro ně soutěže za slad-
ké odměny, ukázali jim techniku a mladí ha-
siči předvedli požární útok s vodou. Vyda-
řené dopoledne jsme zakončili opékáním
párků.

V červnu provedla naše zásahová jednotka
asistenci na dětském dni starosty ÚMO Plzeň
1 na hřišti Roudná. Mladí hasiči našeho sbo-
ru pomáhali při soutěžích.

 Další červnový den ožila požární zbrojni-
ce na Bílé Hoře dnem otevřených dveří pro
17. ZŠ z Roudné. Děti měly připravenou sou-
těž v požárním duchu nazvanou ,,Záchrana
osob z hořícího domu“. Dále se dozvěděly
o práci dobrovolných hasičů.

 Prevence požární ochrany se nemá podce-
ňovat, a proto bychom chtěli v této spoluprá-
ci pokračovat.

V červenci jsme uspořádali pro družstvo
mladých hasičů z našeho sboru letní táborové
soustředění. Program byl pestrý jak na zábav-
né, tak na sportovní aktivity. Podívali jsme se
na leteckou záchrannou službu Líně, na nově
otevřenou stanici HZS Plzeň Krašovská a do
plzeňské ZOO. Do programu byla zařazena
i příprava na další ročník hry PLAMEN 2005,
která odstartuje po prázdninách.

Šárka Modrá, vedoucí mládeže

Sbor dobrovolných hasičů Bolevec – Bolevecká náves 20, Plzeň

Kontakt na vedoucího mládeže Romana Nistora – tel: 604 544 886,
e-mail:storekhasicibolevec@seznam.cz

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ OLYMPIÁDA – CTIF

 bude v roce 2009 v Plzni

 CHCETE BÝT U TOHO – CHCETE BÝT REPREZENTANTY ČR

 jste odvážní,šikovní a rychlí chlapci – ale i děvčata ve věku 9 – 12 let,
chcete vyhrávat atletické hasičské soutěže jednotlivců i družstev

jako mistr Evropy Jarda Hrdlička z Nýrska nebo plzeňský mistr ČR
Martin Provazník či mnohonásobné mistryně ČR – ženy z Chválenic.

JE TU VAŠE ŠANCE

Přij:te mezi mladé hasiče v Bolevci, přij:te to zkusit a možná se stanete
členy oddílu se slavnou tradicí mnohonásobných mistrů Plzně

 Čeká na vás skvělá parta kamarádů, vynikající vedoucí a trenéři,
všestranná celoroční činnost, sport, hasičská činnost, letní tábor, možnost
bojovat s týmem o účast na mezinárodních mistrovstvích a možná třeba

i cesta k budoucímu povolání profesionálního hasiče.

CHCETE TO ZKUSIT ?

Přij:te se podívat do hasičské zbrojnice na Bolevecké návsi
nebo volejte: 604 544 886

Policie varuje důchodce před podvodníky
o prázdninách policisté v Plzni zaznamenali ně-
kolik případů. Na nich si můžeme názorně uká-
zat, jaké triky pachatelé používají.

Vyhráli jste, blahopřejeme
S touto fintou uspěly dvě ženy u 82leté důchod-

kyně, která byla vykloněná z okna svého bytu.
Š+astná výherkyně dvojici pozvala domů a po je-
jich odchodu zjistila, že se jí z nočního stolku
v ložnici ztratilo 12 tisíc korun. Podobný osud po-
tkal ještě další dvě ženy ve věku 93 a 100 let. Jed-
na sedla na lep dvěma mužům, druhá muži a ženě.
Stoletá stařenka dokonce přišla o šedesát tisíc
korun a to je důkaz toho, že pachatelé se nezasta-
ví před ničím. V podobných případech chtějí roz-
měnit bankovku vyšší hodnoty a tím jim jejich
obě+ otevřeně odhalí, kde má schované peníze.
O ty pak v nestřeženém okamžiku přijde.

Jsme v nouzi, prosím pomozte
Tak takhle nějak oslovila neznámá žena 84le-

tého pána, který se vracel z lékárny domů. Za-
stavil u něj osobní automobil BMW údajně
s cizí registrační značkou. Asi čtyřicetiletá žena
vystoupila z auta a spustila, že potřebují půj-
čit peníze na odtah poškozeného vozidla, kte-
ré stojí někde u Rokycan. Prý mají pouze cizí
měnu, kterou od nich nechce odtahová služba
přijmout. Starého pána nenapadlo je odkázat
do směnárny, nasedl do auta a jeli k němu
domů. Ve voze byl ještě asi padesátiletý muž,
který hovořil německy. Doma jim důchodce
půjčil 17 tisíc korun a do zástavy dostal kufřík
s bezcennými věcmi. Mazaná dvojice už se sa-
mozřejmě neobjevila.

Jdeme vrátit přeplatek za elektřinu
Na tuto zprávu slyšela 83letá žena, když u je-

jích dveří zazvonily dvě neznámé ženy, které se
představily jako zaměstnankyně dodavatelské
firmy. Aby mohly vyplatit přeplatek, potřebo-
valy rozměnit. Po jejich odchodu stará paní zjis-
tila, že postrádá 49 tisíc korun, které měla ve
skříni v pokoji. V souvislosti s podobnými pří-
pady je třeba připomenout některá důležitá pra-
vidla. Dodavatelé nevyplácejí přeplatky za elek-
třinu, plyn a další služby touto cestou. Pokud
jde o opravy, údržbu nebo odečet spotřeby,
obyvatelé bytů jsou předem informováni pro-
střednictvím vývěsky, domovního důvěrníka
nebo správce.

.... a jak se před podobnými podvodníky
bránit?

Tento výčet příkladů samozřejmě není ko-

nečný a je třeba počítat s tím, že podvodníci
budou stále vymýšlet nové neotřelé triky. Sta-
ří lidé by neměli pouštět do bytu žádné cizí lidi,
ale pouze toho, koho si sami pozvali nebo
o jeho příchodu byli předem informováni. Ke
komunikaci s cizími lidmi za dveřmi by měli
používat panoramatické kukátko a bezpečnost-
ní řetízek. Pokud se za dveřmi objeví prodej-
ce, měli by jej odmítnout s tím, že nic neku-
pují. Od pracovníků plynáren, elektráren, vo-
dáren a jiných firem, by měli vyžadovat vždy
předložení příslušného průkazu či pověření.
Velmi rafinovaná je také finta s výhrou. Starý
člověk má radost, že něco vyhrál a to jej často
zaslepí. Obvyklou praxí je ale informování vý-
herců telefonicky nebo písemně, nikoli formou
osobní návštěvy.

Ve střehu by měli být senioři také na ulici. Ne-
měli by se dávat do hovoru s cizími lidmi. Pokud
taková osoba začne mluvit o půjčení peněz nebo
vyrukuje z jinou podezřelou okolností s cílem
nechat se pozvat ke své oběti domů, je třeba oka-
mžitě ukončit hovor a odejít. Sedat si k cizím li-
dem do auta je samozřejmě také velmi riskantní.

Šance je v široké informovanosti
Policie se snaží všemi dostupnými formami

varovat před tímto druhem trestné činnosti,
například prostřednictvím sdělovacích pro-
středků nebo při společných setkáních a bese-
dách s důchodci. Cílem je informovat co mož-
ná největší okruh potencionálních obětí. Šířit
tyto informace může pomoci také mladší ge-
nerace, která by měla pohovořit se svými ro-
diči, prarodiči a známými a upozornit je na
možná rizika.

npor. Bc. Petr Kovář

běhne pod velením čestného velitele soutěže, mís-
tostarosty MO Plzeň 1 p. Uhlíka. On i pořadatelé
zvou všechny občany. PřijEte se podívat a povzbu-
dit soutěžní družstva na soutěži,která skutečně ši-
roko daleko nemá obdobu v počtu soutěžních druž-
stev i jejich kvalitě. Bolevečtí hasiči se pak obrací
ke svým příznivcům s výzvou o sponzorskou pod-
poru akce, která si ji nepochybně zaslouží.

Miloslav Pytlík,
starosta SDH Bolevec

Členové SDH Bílá Hora reprezentovali se svým plavidlem „JERRY“ MO Plzeň 1 na srpnové
Plavbě 21. stoletím v Plzni.
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1. ZŠ Plzeň, Západní 18 a Klub českých turistů
pořádá odpolední pochod

neděle 24. 10. 2004
start: 12.30 až 13.30 u kašny před 1. ZŠ

cíl: 17.00 až 17.30 u školy
trasy: 6 km, 11 km v oblasti boleveckých rybníků

na trase vás čekají zábavné úkoly

OSLAVTE S NÁMI 20. NAROZENINY NAŠÍ ŠKOLY!
1. ZŠ Plzeň, Západní 18 (1984 – 2004)

Po trase 9. světové turistické olympiády 2005

Co připravuje plzeňská ZOO
16. října: Hravý podzim – Dračí

sobota v ZOO – II. ročník drakiády –
statek Lüftnerka

23. října: Hravý podzim – II. roč-
ník Kilometrovkou po šesti (rekre-
ační běh Kilometrovkou se čtyřnohý-
mi miláčky)

27. listopadu: ZAHÁJENÍ AD-
VENTU A VÁNOC V ZOO – vy-
hlášení Štědrých Vánoc zvířátek

4. prosince: Mikuláš v ZOO
19. prosince – 2. ledna: Vánoce

v zahradě – Slavnosti slunovratu
(vánočně vyzdobená zahrada, festival
vánočních tradic na statku Lüftnerka,

tvůrčí dílny, ukázky adventních a vá-
nočních vazeb květin, živý betlém,
Štěpánské koledování, dovednostní
a vědomostní soutěže pro děti i dospě-
lé na vánoční téma)

(Změna programu vyhrazena)
Hlavní výstavy v roce 2004
4. listopadu: Vítězné výtvarné prá-

ce ze soutěže časopisu IRIS – Zvířát-
ka vašima očima v galerii Paletka

15. listopadu: Život bez mříží –
mázhauz plzeňské radnice

Prosinec: Hold stromům – fotový-
stava, statek Lüftnerka

(rr)

Sbor dobrovolných hasičů v Plzni
– Bolevci připravil pro děti ze 78. MŠ
zajímavé dopoledne. Děti měly mož-
nost si prohlédnout hasičskou techni-
ku a celkové vybavení požární zbroj-
nice včetně zásahových aut.

Nevšedním zážitkem byla ukázka ha-
šení simulovaného požáru, které si děti
mohly i vyzkoušet v pravém hasičském
obleku. Neodolaly ani paní učitelky.

Celou akci obohatila beseda se čle-
nem záchranné služby s ukázkou zdra-
votní techniky, která se používá při
akcích, kdy je v ohrožení lidský život.

Náš dík patří zejména panu Danie-
lovi Štěpánovi, který vše zorganizo-
val, i všem ostatním, kteří se na celé
akci podíleli.

Za spokojené děti 78. MŠ děkují
uč. Alena Carmineová

a Eva Petříková

Na návštěvě u hasičů

Náš Den dětí ve sběrném dvoře
(novinový článek žáků 32. ZŠ v Plzni,
kteří se podíleli na organizaci Dne dětí
ve sběrném dvoře na Košutce)

Je nám 14 a prožili jsme krásný Den
dětí ve sběrném dvoře. Když jsme
1. června vstávali, děsilo nás zatažené,
olověné nebe, ale počasí nás děti má
rádo, a tak se na nás usmálo i sluníčko.

Ve sběrném dvoře RWE Umwelt na
Lochotíně jsme společně se zaměstnan-
ci této firmy a za spolupráce Plzeňské
plynárenské organizovali pro mateřské
školy Den dětí plný soutěžení, pohybu
a poučení. Drobotina z mateřských škol
nás nezaskočila, ochotně a s nadšením
bojovala o cenné body a o splnění jed-
notlivých ekologických úkolů, které
jsme si pro ně na dvanácti stanovištích
vymysleli a připravili.

Ze smutného poloprázdného sběrné-
ho dvora jsme vykouzlili veselé barev-
né prostředí a spolu s dětmi jsme si
užívali náš svátek. Jízda s minipope-
lářskými auty byla super a malí „řidi-
či“ brzy poznali, že PET lahví se na

korbu náklaMáku vejde mnohem více,
když je sešlapou.

„Rybáři“ zase svými pruty čistili
jezero, v němž kromě kaprů plavala
i spousta věcí, které do průzračné
vody určitě nepatří.

A co teprve nenasytný medvěd,
kterého nám zhotovil Kristýnin ta-
tínek, co ten spolykal umělohmot-
ných víček! Na „PETkové“ opičí
dráze se zase šetřilo a hospodařilo
s pitnou vodou. Úspěch měl i bow-
ling, plastový tunel, skákací panák,
plechové pyramidy či kreslená dět-
ská poselství mimozemšQanům o sta-
vu životního prostředí na Zemi.
Když děti splnily všech dvanáct dis-
ciplín, čekala je sladká odměna
a žlutá kšiltovka nebo klobouček,
nechyběla ani společná fotografie
s Plamínkem, maskotem ZČP. Kaž-
dé dítě si odnášelo také žluté balón-
ky, a tak když školičky odcházely,
připomínaly nám armádu roztomi-
lých, žlutých mravenečků, kteří se

o přírodu a prostředí kolem nás do-
vedou dobře postarat.

Rozzářit dětské oči, vyhrát si s nimi,
vést je k ochraně přírody, k třídění
odpadu v domácnostech i ve školkách
a také k tomu, že každý může i malou
měrou přispět ke zlepšení životního
prostředí na naší planetě – to bylo
smyslem akce nás žáků 32. ZŠ v Plzni
v rámci projektu Děti učí děti.

Za třídy 8. B a 8. A sepsala
Kristýna Strolená, žákyně 8. B.

Možná, že ne všechny děti se po
prázdninách do školy těšily. Zejména
prvňáčci a šesQáci mohou jít často do
nového prostředí s určitou obavou.
Těm nejmenším jistě pomohou rodi-
če i prarodiče, žáci šestých tříd se
s přestupem na II. stupeň musí vyrov-
nat sami. Aby to měli výrazně snazší,
připravují pro ně učitelé 4. ZŠ v Kra-
lovické ulici v Plzni již tradiční sezna-
movací pobyty v přírodě.

Letos se děti opět vypraví do ma-
lebné přírody v okolí Plas. Znovu si
budou prověřovat své dovednosti i vě-

Výtvarná kultura má v naší společ-
nosti nezastupitelnou úlohu. Proto
k nejoblíbenějším vyučovacím před-
mětům patří výtvarná výchova. Učí
žáky vnímat krásu, esteticky hodnotit
i vytvářet vlastní výrobky. Řada dětí
se také v rámci mimoškolních aktivit
věnuje práci ve výtvarných kroužcích.

Mnoho dětí by jistě uvítalo rozšíře-
ní počtu hodin výtvarné výchovy i pro-
hloubení jejich obsahu. Z tohoto dů-
vodu se 4. ZŠ rozhodla nabídnout

Seznamovací pobyt dětí ze 6. tříd 4. ZŠ v Plzni
domosti, hlavně však budou poznávat
své spolužáky i učitele. Ti si pro ně
připravili netradiční soutěže i zajíma-
vé výlety a exkurze. Mezi akce ne-
sporně nejatraktivnější bude patřit
beseda se členy integrovaného zá-
chranného systému a prohlídka hasič-
ské techniky.

Učitelé i děti si tyto seznamovací
pobyty nemohou vynachválit a také
ten letošní se jistě zapíše do jejich
vzpomínek i do historie školy.

Mgr. Vladimíra Hirschová
(statutární zástupce ředitelky)

Třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy na 4. ZŠ v Plzni
všem zájemcům třídy s rozšířenou
výukou VV. Co děti čeká? Mimo jiné
například menší skupiny žáků, pra-
videlné využívání moderní keramic-
ké dílny, kde si každý vyzkouší prá-
ci s hlínou a naučí se glazovat své
výrobky. V rámci výuky se zdokonalí
v kresbě, malbě, grafice, prostorovém
vytváření i modelování, osvojí si tra-
diční lidové techniky, malbu na sklo
i na hedvábí, ověří si estetické účin-
ky koláží i frotáží. Kdo má rád mo-

derní výtvarné postupy, také nebude
zklamán. Grafické práce na počítači
i design rozhodně uspokojí všechny
náročné.

4. ZŠ nabízí všem svým žákům
kvalitní moderní výuku ve všech ob-
lastech vzdělání. Pokud tedy chcete
rozvíjet výtvarné cítění svého dítěte,
obraQte se na 4. ZŠ v Plzni, Kralovic-
ká ul. 12, tel. 377 52 54 64.

Mgr. Vladimíra Hirschová
(statutární zástupce ředitelky)

Dětská porta a Zlatá struna
Ve školním roce 2004 – 2005 vyhlašu-

je Sdružení pro volný čas DEMARO ve
spolupráci se Střediskem volného času
dětí a mládeže Plzeň, Ledecká 23, 4. roč-
ník oblastního kola Dětské Porty
a 7. ročník kytarové soutěže Zlatá struna.

Oblastní kolo Dětské Porty pro-
běhne 20. listopadu 2004 v divadle
ČAS. Přihlásit se mohou jednotlivci
i skupiny ve věku do 26 let, kteří sou-
těží v žánrech folk a country. Letos
poprvé, v autorské části této soutěže,
proběhne výběr mladých hudebníků
na celostátní festival FOLKOVÝ
KVÍTEK, který se bude konat v jar-
ních měsících na Konopišti.

Krajské kolo ZLATÉ STRUNY
se koná 4. prosince 2004 v SPŠ do-
pravní v Plzni. Soutěž je určena mla-

dým kytaristům ve věku do 16 let
včetně. Soutěží pouze jednotlivci, kte-
ří mají za úkol zahrát a zazpívat jed-
nu lidovou píseň a jednu píseň z libo-
volné a žánrové oblasti, obě podle
vlastního výběru. ZvlášQ hodnocenou
kategorií je autorská soutěž. K při-
hlášce je nutné přiložit text autorské
písně s akordy. V letosním roce je
Zlatá struna zařazena do soutěží
MŠMT ČR kategorie C.

Uzávěrka přihlášek do obou sou-
těží je 1. listopadu 2004. Přihlášky
a informace: M. Holomelová, Stře-
disko volného času dětí a mládeže,
Ledecká 23, Plzeň, tel.: 377 523 962,
606 659 855,
e-mail: m.holomelova@seznam.cz,
www.svc.zde.cz.

Divadelní soubor SEBRANKA neodpočívá
V prázdninových dnech členové diva-

delního souboru Střediska volného času
z Ledecké ulice opravdu nezaháleli.  Jako
každoročně uskutečnili svůj oddychový
pobyt nedaleko Kraslic v hájovně upro-
střed lesů a načerpali síly na nazkoušení
inscenace do netradičních divadelních
prostor Atria Cukrárny U Pernera v Praž-
ské ulici. Jejich účinkování v těchto pří-
jemných prostorách se stalo tradicí. Le-
tošní ročník Divadla v atriu byl již os-
mým v pořadí a je jakýmsi každoročním
zakončením Plzeňského kulturního léta.
Po několika kabaretních žánrech opět
sáhli po komedii, protože ta loňská, Pen-
zion U Staré můry, měla velký ohlas.
Jako autorské divadlo nastudovali bláz-

nivou komedii ze současnosti s názvem
JE TO POD VODOU, která je vtip-
ným pohledem na současnou společ-
nost „rychlozbohatlíků“ a světa kolem
nás. Představení se hrála od pátku
3. září do soboty 11. září 2004 vždy
v 18.00 hodin.

Jako každoročně byla akce hojně
navštívena a měla velký úspěch. Di-
váci do atria Cukrárny U Pernera
v Plzni, Pražské ulici chodí rádi a těší
se nejen na kulturní zážitek připrave-
ný členy divadelního souboru Sebran-
ka , ale na spojení zážitku s konzu-
mací sladkých zákusků, kávy, zmrz-
linových pohárů či různých drinků
a strávení tak chvil v příjemné poho-

dě a pěkném prostředí. Do nové diva-
delní sezóny připraví soubor SE-
BRANKA nastudování komediálního
cestopisu CESTA KOLEM SVĚTA na
motivy románu J. Verna a pro další, již
devátý ročník Divadla v atriu obnove-
nou inscenaci kabaretu PLZEŇ JE
HOLT PLZEŇ, kterou soubor připo-
mene 710. výročí založení Plzně. Nové
členy soubor přijímá pro soubor Thá-
lia (věk od 6 do 14 let) a pro soubor
Sebranka (věk od 15 do 26 let). Zá-
jemci se mohou kontaktovat telefonic-
ky na čísle 377 52 39 62 nebo osobně
v kanceláři SVČ, Ledecká 23, Plzeň
do 30. 9. 2004.

Zdislav Princ

Tak se jmenovala akce pro děti, kterou pořádal v sobotu
11. září již popáté OKČT TJ Rozvoj v lesích kolem bo-
leveckých rybníků. Šestikilometrová trasa se startem na
konečné stanici MHD v Bolevci byla zpestřena kontrol-
ními stanovišti s méně či více náročnými úkoly, které
malí i velcí účastníci plnili. Například házení hadrových
míčků na cíl, lovení polystyrenových ryb z opravdového
rybníka apod. Za splnění úkolů dostávali razítka, ze kte-
rých postupně skládali podobu plzeňského městského
znaku. V cíli u Seneckého rybníka je čekala odměna
v podobě diplomu, drobné hračky a nezbytného buřta
k opékání, které k zakončení takovéto akce rozhodně
patří. Ve sponzorsky dotované tombole měli zájemci
možnost vyhrát další zajímavé věci. Obloha se sice po
ránu trochu mračila, dokonce i sprchlo, ale později vy-
svitlo sluníčko a 280 dětí s rodiči a prarodiči určitě ne-
litovalo, že se rozhodli strávit podzimní víkendový den
trošku netradičním způsobem.

Josef Sýkora
Předseda OKČT

Les plný her Dětský den
Jak už se stalo tradicí, pořádala společnost RWE

Umwelt CZ s. r. o. ve spolupráci s Městským obvodem
Plzeň 1, ekologickým praktikem při 32. základní škole
a společností Západočeská plynárenská a. s. oslavu dět-
ského dne. Proběhlo ekologické klání mateřských ško-
lek ve sběrném dvoře v Úněšovské ulici. Zúčastnily se
děti ze 14., 29., 87. a 90. mateřské školy. Děti se for-
mou soutěží a ukázek seznámily s problematikou odpa-
dů. Srážely kuželky z PET lahví i plechovkovou pyra-
midu, skákaly panáka „odpadáka“, procházely odpadář-
skou stezkou, učily se jak šetřit vodou či místem ve
vozidlech, která sváží separovaný odpad, uklízely jeze-
ro plné odpadků a přenechávaly vzkaz formou kreseb
pro francouzské děti z ekologického gymnázia, které
sběrný dvůr navštívily tentýž den odpoledne. Tuto akci
provázel i maskot ZČP, který děti obdaroval veselými
balónky. Odměnou pro všechny děti pak byly předáva-
né sladkosti a drobné dárečky.

(rr)



Oddělení TURISTIKY – Marcela Holomelová
Turistika pro všechny od 6 let
Cykloturistika 12 – 99 let
Kytary pro začátečníky od 7 let
Kytary pro pokročilé
Hudební skupina – Bluegrass company
Hudební skupina Casiopea
Kytarový kurs pro dospělé - začátečníci
Kytarový kurs pro dospělé - pokročilí
Veselé zpívání 5 – 10 let

Oddělení TĚLOVÝCHOVY – Dobromila Vejražková
Aerobik od 10 let
Basketbal od 8 let
Malá kopaná od 10 let
Pozemní hokej od 7 let
Plavání od 7 let
Sportovní gymnastika – přípravka 5 – 7 let
Sportovní gymnastika od 8 let
Stolní tenis (začátečnící, pokročilí) od 7 let
Taneční kroužek (začátečníci, pokročilí) od 10 let
Jóga dospělí
Stolní tenis – klub dospělí
Wellness, Bodyforming – cvič. pro ženy dospělí
Rekondiční a relaxační cvičení dospělí
Historický šerm od 15 let
Breakdance od 13 let

Oddělení PŘÍRODOVĚDY - Jana Radová
Rybářský kroužek – začátečníci od 7 let
Rybářský kroužek – pokročilí od 7 let
Zlatá udice od 7 let
Přírodou krok za krokem od 7 let
Akva – teraristický kroužek od 7 let
Povídání se zvířátky (cyklus pro MŠ)

Oddělení ESTETIKY - Jana Radová
Sluníčko – 1x týdně od 2,5 let
Sluníčko – 2x týdně od 2,5 let
Sluníčko – 3x týdně od 2,5 let
Sluníčko – 4x týdně od 2,5 let
Anglický jazyk pro předškoláky od 4 let
Flétna od 4 let
Pastelka 4 – 8 let
Maminky, na slovíčko
Klub dvojčat
Anglický jazyk pro dospělé

Oddělení společenských věd
Pěvecké hodiny
Kroužek je určen dětem i mládeži,

která se chce věnovat zpěvu a být třeba
budoucí „superstar“. Hodiny odborně
povede sólistka operety Divadla J. K.
Tyla v Plzni Venuše Dvořáková. Zájem-
ci o budoucí pěveckou kariéru mohou
zdokonalovat svoje nadání a poznat vše
důležité pro náročné zvládnutí svého
hlasu. Příprava může probíhat individu-
álně nebo v menším kolektivu.

Oddělení Tělovýchovy a sportu
Breakdance
Nový kroužek je určen klukům od

13 let, kteří by se rádi naučili základ-
ní kroky a triky Breakdance. Kroužek
povedou členové skupiny EAST
SIDE BREAKERS.

Oddělení přírodních věd
Přírodou krok za krokem
Nový zájmový útvar je určený pro

děti od 7 let, které mají rádi zvířata,
zajímají se o rostliny či přírodu kolem
sebe. Na tematicky zaměřených hodi-

Nové zájmové kroužky v SVČ Ledecká ve školním roce 2004/2005
Nabídka zájmových kroužků

Divadelní soubor MAEBH 18 – 24 let
Malý malíř 6 – 10 let
Knižní ateliér od 12 let
Výtvarná dílna od 14 let
Výtvarná dílna pro pokročilé od 14 let

a dospělí

Oddělení KERAMIKY – Ivana Škabradová
Keramika pro MŠ
Keramika – 1 rodič a dítě
Keramika – začátečníci
Keramika – mírně pokročilí
Keramika – dospělí a mládež
Keramika – mládež a dospělí – M. Platzká
Keramické páteční odpoledne 1 x měsíč.

Oddělení TECHNIKY - Vladimír Nykles
Základy obsluhy počítače a Internetu 2. – 5. třída
Práce s Windows a kancelář. programy od 3. třídy
Počítače pro mateřské školy
FANTASY klub – hry stolní, taktické… od 5. třídy
Programování v Delphi zač. i pokr.
Programování  v C, Java, Open GL zač. i pokr.
„Počítače a internet“ 10 lekcí začátečníci

dospělí
Internet pro veřejnost
GAME klub – hry i na počítačové síti od 6. třídy
Elektronický kroužek – začátečníci od 5. třídy
Elektronický kroužek – pokročilí od 5. třídy
Šachisté zač. i pokr.

Oddělení SPOLEČENSKÝCH VĚD – Z. Princ
Divadelní soubor THÁLIA 5 – 14 let
Divadelní soubor SEBRANKA 15 – 26 let
Výtvarný ateliér - děti 6 – 15 let
Výtvarný ateliér - dospělí 5 – 12 let
Dovedné ruce 5 – 12 let
MÓDA klub 10 – 15 let
Pěvecké hodiny 5 – 21 let
Individuální příprava 15 – 21 let

Pracoviště BÍLÁ HORA – Zručská cesta –
Dobromila Vejražková
Jóga dospělí
Wellnes, Bodyforming – cvič. pro ženy dospělí
Keramika pro MŠ
Textilní školička 7 – 15 let

nách si budeme s dětmi povídat o vzta-
zích v přírodě, luštit přírodovědné kví-
zy, soutěžit, chodit na vycházky i do
ZOO. Během roku se také budeme učit
starat a pečovat o zvířátka v naší mi-
nizoo (osmáky, králíky, želvy, ptáky,
hady,...).

Oddělení estetiky - Malý malíř
Výtvarný kroužek je určen dětem

od 6 do 10 let. Je zaměřen na rozvoj
estetického cítění, malbu, kresbu, pro-
storové vytváření.

Knižní atelier
Nový projekt pro všestranný rozvoj

osobnosti. Autorské psaní, ilustrace
(kresba, malba, grafika), knižní vaz-
ba. Pro mladé talenty od 12 let.

Výtvarná dílna
Výtvarná všehochuU pro mládež od

14 let. Kresba, malba, grafika, design.
Výtvarná dílna pro pokročilé
Výtvarná dílna pro horlivé nadšence

a vážné zájemce o výtvarné umění. Kres-
ba podle modelu, portrét, zátiší, perspek-
tiva. Pro mládež od 14 let a dospělé.

Kurzy pro děti
Název kurzu Termín
PC  – děti – začátečníci: 2. – 4. třída čt 16.00 – 17.00
PC – děti – pokročilí: 3. – 5. třída čt 17.00 – 18.00
Keramika – děti 1. – 3. třída po 13.00 – 15.00
Keramika – děti 2. – 5. třída po 15.00 – 17.00
Keramika – děti 6. – 9. třída út 15.00 – 17.00
Sólový zpěv dle domluvy
Hra na španělskou kytaru dle domluvy
Dramatická výchova pro děti z 1. stupně st 13.30 – 15.00

čt 13.30 – 15.00
Divadelní kroužky po15.00 – 16.30

út 15.00 – 17.00
Kouzelnický kroužek – (od 9 let) čt 16.30 – 17.30
Kouzelnický kroužek – pokročilí čt 17.30 – 18.30
Scénický historický šerm – chlapci od 10 let po 16.00 – 17.30
Příprava na přijímací zkoušky – MATEMATIKA, ČEŠTINA termín dle domluvy,

začátek v listopadu
Sportovní kroužek (3. – 4. třída) st 13.30 – 14.30
Junior aerobic – od 5. třídy st 16.00 – 17.00
Plavání – děti 1. – 4. třída út 13.45 – 14.30

st 15.15 – 16.00

Kurzy pro dospělé
Název kurzu Termín
AJ – začátečníci út 16.15 – 17.45
AJ – mírně pokročilí út 18.00 – 19.30
AJ – „Klub přátel anglického jazyka“ po 18.00 – 19.30
Keramika – od 14 let po 18.00 – 20.00

st  18.00 – 20.00
Keramika – dopoledne po 10.00 – 12.00
Hra na španělskou kytaru dle domluvy
Sborový zpěv pro dospělé st 19.30 – 20.15
Gastroklub H+K termín bude upřesněn
Jóga pro pokročilé st: 18.00 – 19.30
Jóga – zdrav. cvičení proti  bolestem zad a kloubů st: 16.30 – 18.00
Jóga – mírně pokročilí po 18.00 – 19.30
Jóga – začátečníci út 18.00 – 19.30
Plavání po-pá 18.00 – 20.30
Aerobic
– bodyforming (AE-Class, Pilates, AE-MIX, Power jóga) po, čt: 19.00 – 20.00

po, čt: 20.00 – 21.00

Údržba nemovitostí

Učetnictví Společenství vlastníků jednotek

Veškeré záležitosti související s provozem domu,
revize, opravy, výběrová řízení, nepřetržitá havarijní
služba, vedení účetnictví SVJ.

kompletní služby 120,- Kč za byt včetně DPH

Nabízíme rozumné ceny, kvalitu, odbornost, zkušenosti.

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

                                     fa. Šperlová

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.

(kontakt: 1. ZŠ, Západní 18, Plzeň,
tel.: 377537543,
e-mail: verform@seznam.cz)

1. ZŠ – komunitní škola pořádá
tak jako v minulosti vzdělávací,
kulturní, sportovní a relaxační
kurzy pro všechny zájemce z oko-
lí. Při přípravě letošní nabídky
kurzů a aktivit jsme opět reagovali
na vaše ohlasy a přání. Zachovali
jsme převážnou část oblíbených
kurzů z loňského roku a přidali
několik nových. Pokračujeme tak
v budování komunitní školy ja-

1. ZŠ nabízí vzdělávací kurzy pro veřejnost
kožto místa setkávání a objevová-
ní nových věcí, místa aktivního
odpočinku a letos i velkých oslav.
1. ZŠ slaví 20. narozeniny!
– Kurzy začínají v týdnu od 20.

9. 2004, platí se v hotovosti, a to
vždy na 1 pololetí.

– Přihlásit na kurz se můžete osob-
ně v centru KoŠ, telefonicky na
čísle: 377 537 543 nebo e-mai-
lem: verform@seznam.cz

– Informace o kurzech na:
  www. zs1plzen.cz

                         Správce domů a bytů



KOMPLEXNÍ PÉČE O POHYBOVÝ APARÁT
Masáže klasické, sportovní a regenerační

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

Jedná se o rehabilitační metodu s využitím počítačového programu, který zpra-
cuje komplexní přehled o stavu pohybového aparátu a doporučí terapeutovi
místo a optimální postup korekce pohybu. Počítač zobrazí problematické ob-
lasti v přehledném grafu. Zahrnuje účinné a příjemné ošetření na principu ma-
nuální masáže neurolymfatických bodů (60 – 90 min.) celého těla.

Tato korekce harmonizuje samotnou příčinu potíží

 Při zablokování (ztuhlosti a bolestivosti) svalového aparátu

 Pomáhá po úrazech a operacích (konzultace předem)

 Při velkém sportovním či fyzickém zatížení

 Působí také preventivně proti bolestem zad, harmonizuje činnost

 orgánů, napomáhá při vnitřní očistě – stimulací lymfatického systému

 urychluje odstraňování škodlivých látek z těla, zlepšuje celkovou kondici

 Korekce nemá žádné kontraindikace, je registrována a schválena MZ ČR

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

alej Svobody 56, 323 18 Plzeň

Dne 2. června 2004 v naší MŠ provedli
ukázku výcviku služebních psů prap. Mencl
a prap. Kvanta z útvaru služební kynologie
městského ředitelství Policie České repub-
liky. Předvedení práce policejních kynolo-
gů bylo na velmi dobré úrovni. Děkujeme
za její provedení a věříme v dobrou spolu-
práci i v dalších letech.

Natálie Hvozdovská,
ředitelka 60. MŠ

Poděkování – ukázka výcviku služebních psů

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KČT LOKOMOTIVA PLZEŇ a O KČT BANÍK LÍNĚ NA ROK 2004
2.10. sobota, zájezd
PO STOPÁCH PAŠERÁKA ZIKY – 1. r., TP, Český les, AZ-O KČT B. Líně
Trasy: 20 a 30 km, pro delší trasu nutný cestovní pas, PP nutná do: 26. 9. 2004
Odjezd: N. Hospoda (MHD č. 12) – 6.30 hod., Sulkov (zast. ČSAD) –  6.40 hod.,
Líně (ČSAD) – 6.45 hod., Zbůch (DOM) – 6.50 hod., Chotěšov (ČSAD) – 7.00 hod.
Jízdné: člen B. Líně, LOKO Plzeň a děti 130,- Kč, ostatní 140,- Kč.
Informace: doprava: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 337911741, mobil: 605234797
                  pochod: Jiří Glaser, Znojemská 6, 323 00 Plzeň, mobil: 606 633 746
Start: Nový Dvůr u Bělé n. Rad. – 8.00 – 8.15 h., Cíl: Rybník do 16.30 hod.

28.10. čtvrtek
PRVNÍ PLZEŇSKÝ PODZIMNÍ PIVNÍ POCHOD – 1. r., zajímavá akce pro milovníky
zlatavého moku,kávy a ostatních nápojů
Start: Plzeň, rest. Hamburk u nádraží ČD v 15.00 – 16.00 hod.
Trasy: 5 –15 km. Cíl: v místě startu do 20.00 h.
Informace: Fr. Beneš, Heyrovského 31/22, 301 00 Plzeň, mobil: 737 477 106

28. – 31.10. příp. termín
PODZIMNÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ- 5. r., turist. zájezd, zajištěno: ubytování,
stravování, doprava busem. Turistika vhodná i pro rodiny s dětmi, plavání, cyklistika.
Předběžná cena 1 400,- Kč. PP + záloha nutná do: 31. 8. 2004
Informace: Ludmila Melicharová, Pecháčkova 30, 318 14 Plzeň, tel.: 377 383 810

30.10. sobota, zájezd
Z ČESKÉHO LESA DO AGLAINA ÚDOLÍ, Český les, Tachov, AZ-O KČT B. Líně
Trasy: 20, 26 a 33 km. PP nutná do: 24. 10. 2004
Odjezd: Líně – 6.00 hod., N. Hospoda (MHD č. 12) – 6.15 hod.
Jízdné: člen B. Líně a děti 120,- Kč, ostatní 130,- Kč.
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 337 911 741, mobil: 605 234 797

říjen
OKOLO SARDINIE NEJEN NA KOLECH, 14 dní, cyklo, poznávací i „pouze“ koupací
zájezd okolo ostrova. Předběžná zúčtovatelná záloha: 10 000,- Kč
Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 301 26 Plzeň, tel.: 377 325 841, mobil: 605 737 448

20.11. sobota
PODZIMNÍ PŘÍRODOU – 1. r., TP, pořádá O KČT BANÍK LÍNĚ
Start: Rokycany, nádraží ČD 7.00 – 9.30 hod.
Trasy: 15, 23 a 33 km. Cíl: Rokycany ČD do 16.30 hod.
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 377 911 741

27.11. sobota IVV
PLZEŇSKÝ MINIPUCHÝŘ – 3. r., TP, CT, RT, akce IVV
Start: Plzeň Černice, rest. Na schodech, MHD č. 13 v 7.00 – 11.00 hod.
Trasy: 6, 11, 15, 20, 25 a 35 km, CT dle vlastního výběru.
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 604 331 050

4.12. sobota
ÚDOLÍM DIVOKÝCH BLECH – 2. r., TP
Start: Zdemyslice, nádraží ČD 7.30 – 9.00 hod.
Trasy: 21 a 30 km. Cíl: Rokycany ČD do 16.30 hod.
Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, tel.: 371 523 277

11.12. sobota IVV
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD- 11. r., TP, DP, akce IVV, pořádá O KČT BANÍK LÍNĚ
Trasy a starty: 10 km –  Zbůch stadion – 9.00 – 13.30 hod.,

12 km – Stod ČD – 7.30 – 10.00 hod.
14 km – Líně sokolovna – 8.30 – 9.30 h.,
17 km – Holýšov ČD – 7.30 – 9.15 h.
24 a 35 km – Staňkov ČD – 7.00 – 8.15 h.

Informace: Karel Lukáš, Hornická 171, 330 21 Líně, tel.: 377 911 713

18.12. sobota
LOUČENÍ S ROKEM 2004 – 5. r., TP, pořádá O KČT BANÍK LÍNĚ
Trasy a starty: 18 km – Radčice, MHD 8.30 – 9.15 hod., 23 km – N. Hospoda – 7.30 –  8.15 hod.
                    30 km– Tlučná, ČD 7.00 – 7.45 hod.
Cíl: Plzeň Košutka, rest. U řezníka od 12.00 h.
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 377 451 154

25.12. sobota
VÁNOČNÍ POCHOD V LÍNÍCH – 17. r., TP
Trasa: 10 km
Start: Líně hasičárna 13.00 – 13.20 hod. Cíl: Líně u MŠ do 15.30 hod.
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 337 911 741, mobil: 605234797

26.12. neděle IVV
VÁNOČNÍ POCHOD – 10. r., TP, akce IVV
Start: Plzeň Hl. n. ČD 7.00 – 10.00 hod.
Trasy: 10 až 42 km. Cíl: tamtéž do 17.00 hod.
Informace: Josef Novotný, Lužická 24, 330 21 Plzeň, tel.: 377 446 812

27.12.- 1.1.
SILVESTR V KRKONOŠÍCH – 5. r., turistický zájezd,

    Zajištěno: doprava busem, ubytování, stravování formou polopenze. Rodinná turistika, ly-
žování, plavání, kulturní vyžití.
Cena zájezdu a program bude zveřejněn v propozicích. Peníze a závaznou přihlášku nutno
zaslat 2 měsíce předem na uvedenou adresu.
Informace: Ludmila Melicharová, Pecháčkova 30, 318 14 Plzeň, tel.: 377 383 810

31.12. pátek IVV
SILVESTROVSKÝ POCHOD – 9. r., TP, DP, akce IVV
Start: Plzeň, budova LOKOMOTIVY, Úslavská 75 v 7.30 – 12.00 hod.
Trasy: 10, 20, 30 a 42 km. Cíl: bude upřesněn v propozicích.
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 604 331 050

Akce v tomto kalendáři uvedené jsou přístupny široké veřejnosti, proto pojUte s námi
do přírody za zdravím a dobrou pohodou.
Význam zkratek v kalendáři: AZ… autobusový zájezd CT…cykloturistika

TP… turistický pochod pěší LT…lyžařská turistika
DP… dálkový pochod pěší RT…rodinná turistika
SP… skupinový pochod IVV… mezinár. tur. Akce

Klub českých turistů TJ Lokomotiva, Úslavská 75, 326 00 Plzeň,
předseda p. Miroslav Vališ, mobil. tel.: 606231546
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NOVĚ PŘIPRAVUJEME (od listopadu)!!!
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



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

V prvním zářijovém víkendu se konal v Doksech u Má-
chova jezera 1. ročník „ERURO SPORT HRY DOKSY
2004“, které pod záštitou člena evropské komise JUDr.
Pavla Teličky, náměstka ministryně školství, mládeže a tě-
lovýchovy ing. Karla Hrdého, starosty města Doksy,
hejtmana Libereckého kraje a předsedy české části Euro-
regionu NISA vyhlásila ASOCIACE TĚLOVÝCHOV-
NÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR.

Náplní a smyslem her bylo moto Evropské komise pro
vzdělávání a kulturu 2004:

„Je zapotřebí udělat více, aby se sport stal nedílnou sou-
částí osobního růstu a výchovy.“

TJ Rozvoj na EURO SPORT HRÁCH

Těšíme se za rok na viděnou!
Nadace 700 let města Plzně
a Městský obvod Plzeň 1.

Ohlédnutí za Karibským dnem na Boleváku 31.7.2004

Foto (c) Zdeněk VAIZ

Hry byly organizovány nejen pro členské TJ a SK, ale i další zá-
jemce z řad občanské veřejnosti.

Slunečná sobota a neděle byly svědkem měření sil všech družstev,
které se s velkým nasazením zúčastnily 15 tradičních i netradičních
disciplín. Pro mnohé byly některé dosud nevyzkoušené, např. jungle
creek, bungee running, horolezecká stěna či plážový volejbal. Téměř
každou disciplínu doplňovaly znalostní testy nebo testy zručnosti, které
pro soutěžící připravili členové Dokského střediska skautů.

Plzeňský kraj a město Plzeň reprezentovalo družstvo TJ Rozvoj
Plzeň a v celkovém počtu 25 soutěžících družstev se umístilo na
hezkém 10. místě.

Julie Henzlová, tajemnice TJ

Dětská lékařka MUDr. Řezáčová po re-

konstrukci budovy opět ordinuje v nově

upravených bezbariérových prostorách

v ÚMO Plzeň 1 v přízemí. Zároveň upo-

zorňuje nově přistěhované rodiče a bu-

doucí maminky, že vstup do ordinace je

zadním vchodem. Tel. 377 520 060.
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