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Vážení spoluobčané,
již v prosinci loňského roku schválili zastupitelé rozpo-

čet našeho obvodu na rok 2005. K návrhu rozpočtu a jeho
skladbě byl uspořádán seminář, trvalou pozornost jsme
věnovali hledání rezerv a úspor ve výdajích. Myslím, že
i proto proběhlo schválení rozpočtu v klidné a věcné at-
mosféře, za což ještě jednou zastupitelům děkuji.

Rozpočet obvodu je věc veřejně přístupná, proto zmí-
ním pouze to, že příjmová stránka obnáší částku 178 870
tis. Kč, výdajová pak 178 942 tis. Kč. Na vlastní inves-
tiční výstavbu bylo vyčleněno zhruba 17 milionů korun.
Tradičně směřují do největších bolestí našeho obvodu,
kterými jsou zejména nedostatek parkovacích míst a po-
třeba rekonstrukcí nezpevněných místních komunikací
v okrajových částech obvodu. K řešení zmíněné proble-
matiky i letos podstatně přispějí investice celoměstského
významu, realizované plzeňskou radnicí. Je samozřejmě
naším zájmem, aby jich bylo co nejvíce.

Takřka souběžně se schvalováním rozpočtu na další rok
proběhlo zpracování výsledku hospodaření v uplynulém
roce. Ten je v současné době podroben auditorské kontro-
le a následně bude předložen zastupitelům ke schválení.

Očima starosty obvodu považuji rok 2004 za rok úspěš-
ný a výsledek hospodaření za velmi dobrý. Zúročila se
dobrá spolupráce s městem Plzní, Plzeňským krajem, ale
i se subjekty privátní sféry. Podařilo se zrealizovat něko-
lik neplánovaných akcí, zejména nových dětských hřiš8.

Politikům se často vyčítá, že chodí málo mezi lidi a že
jsou odtrženi od všední reality života. Myslím, že na ko-
munální úrovni tohle neplatí. Realitu všedního života vní-
mám kromě jiného na mnoha setkáních, dětmi z mateř-
ských škol počínaje a seniory v důchodovém věku konče.
Z většiny takových setkání si odnáším náměty na možná
řešení nejrůznějších problémů.

Ze schůzek uskutečněných koncem minulého roku to
bylo například setkání se členy Svazu důchodců Locho-
tín, kteří mě překvapili nejen šíří členské základny, ale
zejména spoustou společenských, kulturních a jiných ak-
tivit. Jsem rád, že i my jako obvod můžeme seniorům při-
spět k aktivnímu životu, například usnadněním návštěvy
divadla či pořádáním autobusových zájezdů. Na dalším
setkání, tentokrát se Sdružením boleveckých rodáků, jsme
mohli s uspokojením konstatovat, že péčí města a obvo-
du byl odkoupen historicky cenný objekt, statek č. p. 1
na Bolevecké návsi. Další záměr, to znamená majetkový
převod na Národní památkový ústav a zřízení mini – skan-
zenu, je na dobré cestě. Bolevečtí rodáci, jejichž zástupci
zachování statku navrhli a prosazovali, jsou pro mě pří-
kladem sounáležitosti s místem, kde žijí. Jejich široký zá-
běr – udržování tradic, vydávání publikací, pořádání vý-
stav, zábav i akcí pro děti, je přínosem pro celý obvod.

Za nemenší přínos považuji ochotu a stoupající zájem
soukromých společností zúčastnit se veřejně prospěšných,
kulturních, nebo sportovních projektů. Takovou aktivitou
byla i zdařilá podpisová akce na dřívější 32. (dnes Bole-
vecké) základní škole. Pod záštitou MO Plzeň 1 a spo-
lečnosti Eliod servis zavítali mezi žáky hokejisté Andra-
šovský, Duba a Matějovský z HC Lasselsberger Plzeň.
Velkým projektem, který připravujeme se společnostmi Pl-
zeňská teplárenská, Plzeňská distribuce tepla, Eliod ser-
vis a Lasselsberger, je druhý ročník „Dne na Boleváku“.
Proběhne 6. srpna a věřím, že znovu potěší širokou pl-
zeňskou veřejnost.

Závěrem úvodníku se s Vámi chci rozdělit o svoje malé
dilema. Hodlám se zúčastnit televizní ankety „Volte největ-
šího Čecha“. Dlouho jsem přemýšlel koho vybrat, ale na
základě událostí posledních týdnů jsem dospěl k rozhodnu-
tí. Jsem zastáncem soudržné rodiny jako základního článku
lidské společnosti. A obdivuji morálně-ekonomickou sou-
držnost rodiny, v níž si hodný strýček půjčí nemalou částku,
aby vypomohl při koupi bytu mladému a nemajetnému sy-
novci, zastávajícímu vysokou ústavní funkci. Nejsem zřej-
mě jediným obdivovatelem tohoto hluboce lidského přístu-
pu. Jiní dokonce odkupují a pálí směnky, aby strýčkovi (či
synovci) pomohli vyřešit problémy s bydlením. Strýček se
prý stal ve velice krátké době známým i v zahraničí, zatím-
co jiným velikánům to trvalo léta. Zkrátka a dobře – za
největšího Čecha budu volit strýce Vika.

S přátelským pozdravem

Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň

Od 26. ledna slouží veřejnosti na Vinicích nová služebna
Městské policie Plzeň v pořadí již osmá na území města Plzně.

Vznik této služebny vzešel z iniciativy představitelů MO
Plzeň 1, kteří s tímto návrhem předstoupili před primátora
Ing. Jiřího Šnebergera, jenž ji podpořil.

Zastupitelé města Plzně schválili částku 3,5 milionu korun.
Použita byla na nezbytné úpravy spojené s otevřením služeb-
ny, na materiální a technické vybavení a část je určena na
mzdy strážníků.

Zázemí pro svoji práci tady bude mít 12 městských strážní-
ků, kteří budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku, pře-
devším na rušení nočního klidu, které je pro tuto městskou část
typické zejména v letních měsících, na dopravní situaci, od-
halování přestupků a jiné správní delikty. K tomu přispívá ka-
merový systém nainstalovaný v Hodonínské ulici, jehož pro-
voz je městskou policií monitorován 24 hodin denně.

Pro veřejnost je služebna přístupná každé pondělí a středu
od 7 do 17 hodin. Po dobu nepřítomnosti strážníků na slu-

Městská policie na Vinicích

Oznamujeme všem držitelům psů, že od 1. 1. 2005 je v plat-
nosti nová vyhláška statutárního města Plzně č. 22/2004
o místním poplatku ze psů. Poplatek ze psů platí držitel psa,
kterým může být fyzická nebo právnická osoba, která má na
území města trvalý pobyt nebo sídlo.

Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců.
Ke změně došlo u roční sazby poplatku, která činí:

– pro držitele psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodin-
ném domě, 600,- Kč za jednoho psa

– za druhého a každého dalšího psa 1 500,- Kč
– pro držitele psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v obyt-

ném domě či nebytovém prostoru, 1 000,- Kč za jedno-
ho psa

– za druhého a každého dalšího psa 1 500,- Kč
– pro držitele psa, který je poživatelem starobního, invalid-

ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a sirotčího
důchodu, který je jediným zdrojem příjmu (doložené
Rozhodnutím o přiznání důchodu a Čestným prohlášením,
že nemá jiný příjem),

– za jednoho psa 200,- Kč

Nová vyhláška o poplatku ze psů
– za druhého a dalšího psa 300,- Kč

 Úleva z roční sazby poplatku ve výši 100,- Kč bude po-
skytnuta držiteli psa, který předloží doklad o očkování svého
psa proti vzteklině, platné k 1. 1. daného roku, u nového
přiznání držitele psa ke dni podání přiznání k poplatku ze psů.
Nárok na úlevu z roční sazby poplatku je držitel psa povinen
prokázat u správce poplatku do 30. června daného kalen-
dářního roku.

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměře-
ní na účet nebo do pokladny správce poplatku, a to: nečiní-li
více než 600,- Kč ročně nejpozději do 30. června každého
roku, činí-li více než 600,- Kč ročně ve dvou stejných splát-
kách, nejpozději do 30. června a 31. prosince každého roku.
Rozhodujícím dnem úhrady je datum podání platby.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, může
správce poplatku nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek.

Pokud držitel psa nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze
dlužné částky doměřit do tří let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Žítková Anna, poplatkové oddělení

Od 1. dubna bude opět v provozu dětské dopravní hřiště
v Západní ulici, v uzavřeném areálu 1. základní školy v Plzni.
Provozní doba pro veřejnost je zajištěna po celý týden, v době
svátků je provozní doba shodná jako v neděli. Poplatek za ak-
tivního účastníka činí 10,- Kč a doprovod je zdarma. Děti, které
projeví zájem o tematiku spojenou s bezpečností silničního pro-
vozu, budou vítány.     Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Provozní doba pro veřejnost
Pondělí 15.00 – 18.00 hod.
Úterý 15.00 – 18.00 hod.
Středa 15.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Pátek 15.00 – 18.00 hod.
Sobota 13.00 – 18.00 hod.
Neděle 13.00 – 18.00 hod.

žebně lze kontaktovat jinou služebnu nebo tísňovou linku 156.
Adresa služebny: Město Plzeň – Městská policie, služeb-

na – Vinice, Brněnská 65, 323 00 Plzeň, tel.: 373 312 812.
Pavla Vaníková, tisková mluvčí MP

Dopravní hřiště pro děti

Vážení přátelé, poprvé v letošním roce Vás zdravím ze strá-
nek Plzeňské jedničky. Chtěla bych se dnes jen ve stručnosti
zmínit o některých aktivitách, které máme letošní rok v plánu.

Budeme pokračovat ve výstavbě
dětských hřišH. V loňském roce se
podařilo otevřít nová hřiště na Lo-
chotíně v Sokolovské ulici, na Za-
vadilce v ulici Pod Stráží a nad Ko-
šuteckým jezírkem v Kotíkovské
ulici. Podařilo se také získat pro náš
obvod Duhové hřiště v Nýřanské
ulici. V letošním roce se chceme
zaměřit na plochu mezi ZOO a vi-
nickým sídlištěm, kde by mělo

vzniknout velké dětské a zároveň sportovní hřiště.
Dalším prostorem, kterému se chceme v příštích letech vě-

novat, je Centrální park na Lochotíně. Naším cílem je vytvo-
řit z tohoto prostoru důstojné místo nedělající ostudu svému

Vážení přátelé názvu. Předpokládáme, že v letošním roce bude zpracovaná
studie, případně projektová dokumentace, a v následujících
letech by měly být úpravy zrealizovány.

V sociální oblasti se městský obvod zapojí jako partner do
dvou projektů. Jedním z nich je vytvoření chráněné dílny pro
občany s mentálním a kombinovaným postižením v prosto-
rách Denního centra Človíček, jehož realizátorem je plzeň-
ské středisko Diakonie ČCE. Autorem druhého projektu na-
zvaného Šance pro budoucnost je Plzeňský kraj. Cílem pro-
jektu je vytvořit komplexní nástroj pro začlenění mládeže,
která odchází z dětských domovů, na trh práce a do společ-
nosti, aby si tito mladí lidé byli schopni najít a udržet práci,
obstarat si bydlení a naučit se samostatné existenci. Do toho-
to projektu je začleněna celá řada partnerů a obcí z celého
Plzeňského kraje.

O konkrétních fázích přípravy a realizace uvedených zá-
měrů našeho obvodu Vás budu informovat v dalších vydá-
ních našeho občasníku.

S pozdravem Vám všem
Ing. Helena Maciarzová, místostarostka MO Plzeň 1



Výroční zpráva o činnosti městského
obvodu Plzeň 1 a Úřadu městského obvo-
du Plzeň 1 v oblasti poskytování informací
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za rok 2004

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

Informací ve smyslu výše uvedeného
zákona je každé sdělení nebo zpráva, která
odstraňuje míru neurčitosti, nejasnosti nebo
neinformovanosti žadatele o informaci.
Zákon se však nevztahuje na poskytování
osobních údajů a informací podle zvláštní-
ho předpisu (§ 2, odst. 3), např. zákon
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
apod.

Na ÚMO Plzeň 1 byla tajemnicí úřadu
vydána „Směrnice tajemníka ÚMO Plzeň
1 upravující organizační záležitosti, postu-
py a odpovědnost na ÚMO Plzeň 1 při za-
jiš@ování povinností vyplývajících mu ze
zákona č. 106/1999 Sb.,“ a dle této směr-
nice se postupuje.

Informace k ústním dotazům občanů, ve
smyslu uvedeného zákona, ústně poskytují
pracovníci ÚMO Plzeň 1, kteří jsou věcně
příslušní daný dotaz vyřídit. Pokud občan
požaduje písemnou odpověB na svůj dotaz,
který pokládá v souladu se zákonem 106/
1999 Sb., musí podat písemnou žádost
s tím, že uhradí výši nákladů spojených
s vyhledáváním požadované informace
(§ 17 zákona 106/1999). K výši nákladů byl
stanoven platný sazebník úhrad, který byl
zveřejněn tak, jak ukládá § 5, odst.1,
písm. f) zákona.

Jsou dva způsoby poskytování informací,

 Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás
v úvodu přivítala v letošním prvním díle
naší Poradny správce.

Volba tématu do dnešního dílu byla opět
čerpána z Vašich dotazů, směrovaných na
naši adresu. Zajisté není náhodou, že se Vaše
otázky nejčastěji vztahovaly na provádění
rozúčtování záloh za služby, a to hlavně
z důvodu, že se termín pro provedení Vyúč-
tování hrazených zálohových plateb za služ-
by přiblížil. Proto si v dnešním díle připo-
meneme základní principy rozúčtování těch-
to záloh a vyhlášky, kterými se řídí.

Doufáme, že Vám náš článek pomůže
najít Vámi hledané odpovědi. V opačném
případě jsme připraveni Vám pomoci na
kontaktní adrese: Plzeňský servis s.r.o.,
klientské centrum, Komenského 99, Pl-
zeň, e-mail: klientskecentrum1 @plzensky-
servis.cz, telefon: 377 541 690-1, za Plzeň-
ský servis s.r.o.,

Gabriela Prokopová,
oblastní ředitelka společnosti

Výroční zpráva o činnosti městského obvodu Plzeň 1
a to poskytování informace žadatelům na
základě žádosti a zveřejnění informace.

ÚMO Plzeň 1 musí o městském obvodu
Plzeň l zveřejňovat tyto informace:

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

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

– Místo, lhůtu a způsob, kde lze podat
opravný prostředek proti rozhodnutí odbo-
rů ÚMO Plzeň 1 nebo orgánů městského
obvodu Plzeň 1, a to včetně výslovného
uvedení požadavků, které jsou v této sou-
vislosti kladeny na žadatele, jakož i popis
postupů a pravidel, která je třeba dodržo-
vat při těchto činnostech, a název přísluš-
ného formuláře a způsob a místo, kde lze
takový formulář získat

– Postup, který musí ÚMO Plzeň 1 nebo
orgány městského obvodu Plzeň 1 dodržo-
vat při vyřizování žádostí, návrhů i jiných
dožádání občanů, a to včetně příslušných
lhůt, které je třeba dodržovat

– Přehled nejdůležitějších předpisů, podle
nichž ÚMO Plzeň 1 nebo orgány městské-
ho obvodu Plzeň 1 zejména jednají a roz-
hodují, které stanovují právo žádat infor-
mace a povinnost poskytovat informace
a které upravují další práva občanů ve vzta-
hu k ÚMO Plzeň 1 nebo orgánům měst-
ského obvodu Plzeň 1, a to včetně infor-
mace, kde jsou tyto předpisy poskytnuty
k nahlédnutí

– Sazebník úhrad za poskytování infor-
mací

– Výroční zprávu za předcházející kalen-

dářní rok o činnosti ÚMO Plzeň 1 v oblasti
poskytování informací

V předchozím bodu uvedené informace
jsou všeobecně dostupné v kancelářích
ÚMO Plzeň 1, na informačních tabulích
a nástěnkách jednotlivých odborů v budo-
vě ÚMO 1, nebo jsou uveřejňovány v peri-
odiku „Plzeňská jednička“ a dále jsou zve-
řejňovány i na internetu pod prezentací
města a městského obvodu Plzeň 1 na
WWW stránkách.

Dalšími informacemi, které ÚMO Plzeň
1 zveřejňuje, jsou: (v závorce je uveden od-
povědný odbor za zveřejnění informací):

– Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1
(organizační oddělení)

– Usnesení Rady MO Plzeň 1 (organizač-
ní oddělení)

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

– Ty informace, u kterých to orgánům MO
Plzeň 1 nebo ÚMO Plzeň 1 ukládá zvláštní
zákon nebo právní předpis, v těchto přípa-
dech je stanoven i způsob zveřejnění (věc-
ně příslušný odbor)

– Ostatní informace jsou zveřejňovány na
základě rozhodnutí orgánů MO Plzeň 1
nebo z rozhodnutí odpovědných pracovní-
ků ÚMO Plzeň 1 v rámci kompetencí vy-
mezených zákonem o obcích nebo organi-
začním řádem ÚMO Plzeň 1 (věcně přísluš-
ný odbor)

Tato výroční zpráva byla zpracována na
základě údajů z evidence, kterou vede
správní odbor ÚMO Plzeň l v souladu se
zákonem 106/1999 Sb. a se Směrnicí tajem-
nice ÚMO Plzeň 1. Z této evidence vyplý-
vá, že v roce 2004 bylo přijato celkem 5
písemných žádostí o poskytnutí informací.

Jedna žádost byla vyřízena odborem ži-
votního prostředí a týkala se dotazu k vel-

kokapacitním kontejnerům a ke svozu a li-
kvidaci tuhého komunálního odpadu.

Další žádost o informace byla vyřízena
odborem majetkovým ÚMO Plzeň 1 a tý-
kala se pronájmu pouličních stánků (tisko-
viny, tabák).

Další dvě žádosti pak byly vyřízeny
správním odborem ÚMO Plzeň 1. Obě se
týkaly hudebních a kulturních produkcí
u Boleveckého rybníka a byly doručeny od
občanů Bílé Hory.

Poslední žádost o informaci byla vyří-
zena stavebním odborem ÚMO Plzeň 1
a týkala se seznamu vydaných stavebních
povolení.

Všem pěti podaným žádostem o informa-
ce bylo vyhověno v plném rozsahu.

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

Závěr:
Závěrem, dle zjištěných skutečností, je

možno konstatovat, že na ÚMO Plzeň 1 je
při podání žádosti ve smyslu zákona 106/
1999 Sb. o poskytování informací postupo-
váno v souladu s tímto zákonem a také dle
směrnice tajemnice ÚMO Plzeň 1, která
podrobně stanoví postupy a odpovědnost za
poskytování informací.

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

Během roku 2004 nebyla na ÚMO Plzeň 1
doručena žádná stížnost k plnění povinností
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.

Tato výroční zpráva byla schválena Ra-
dou městského obvodu Plzeň 1 usnesením
č. 64 ze dne 8. 2. 2004.

Ing. Helena Řežábová
tajemnice ÚMO Plzeň 1

Plzeňský servis s.r.o., klientské centrum
Jak má tedy vypadat správné vyúčto-

vání zálohových plateb na služby a čím
se řídí?

Vyúčtování zálohových plateb na služ-
by (dále jen vyúčtování služeb) musí být
provedeno v souladu s vyhláškou 372/01
Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozú-
čtování nákladů na tepelnou energii na
vytápění a nákladů na poskytování teplé
užitkové vody mezi konečné spotřebitele
a dále pak s vyhláškou 428/01 Sb. o do-
dávce vody.

Jak je zákonem stanoveno, musí být pro-
vedeno vyúčtování služeb nejméně jeden-
krát ročně, a to nejpozději do 4 kalendář-
ních měsíců po uplynutí zúčtovacího ob-
dobí, tj. do 30. dubna. Za jeho zpracování
zodpovídá vlastník nemovitosti, ale tato
povinnost je zpravidla vlastníkem převe-
dena na správce společných částí domu.

Rozúčtovávány jsou náklady, které byly
v uplynulém roce (zúčtovacím období)
vázány na vlastníka nemovitosti a jsou

rozúčtovatelné na konečného spotřebite-
le v zúčtovací jednotce, kterým je vlast-
ník – nájemník bytu. Jedná se zejména
o náklady na tepelnou energii na vytápě-
ní (dále jen teplo), na poskytování teplé
užitkové vody, na dodávku studené vody,
svoz komunálního odpadu, elektřinu spo-
lečných prostor apod.

Shrňme si nyní základní pravidla pro
rozúčtování zmíněných nákladů.

Rozúčtování tepla
Výchozí náklady jsou dány dodavatelem

tepla a skládají se z nákladů na topnou vě-
tev. Jsou vyčísleny jednak ve spotřebě tepla
v GJ, jednak v korunách. Tyto náklady se
poté rozdělí na základní spotřební složku.

Základní složka je rozdělena mezi koneč-
né spotřebitele podle poměru velikosti za-
počitatelné podlahové plochy a činí 40 –
50 % celkových nákladů.

Spotřební složka je rozdělena mezi ko-
nečné spotřebitele úměrně výši náměrů
poměrových měřidel a její výše je 50 –
60 % celkových nákladů. Poměrová mě-
řidla se nazývají individuelní rozdělova-
če topných nákladů (IRTN) a jsou elek-
tronická či odpařovací. U rozdělení spo-
třební složky se používají korekce, které
zohledňují rozdílnou náročnost vytápě-
ných místností danou jejich polohou a je-
jichž bližší popis lze dohledat ve výše
zmiňované vyhlášce 372/01 Sb.

V případě, že nejsou v zúčtovacích jed-
notkách osazeny IRTN, je spotřební slož-
ka rozdělena stejným způsobem jako slož-
ka základní. Základní složka zde tedy činí
100%.

Rozúčtování teplé užitkové vody
(TUV)

Výchozí náklady pro rozúčtování TÚV
jsou opět dány dodavatelem tepla a tvoří
je náklady na tepelnou energii spotřebova-
nou na ohřev užitkové vody a náklady na
spotřebovanou vodu.

Náklady na tepelnou energii spotřebova-

nou na ohřev užitkové vody jsou opět dě-
leny na základní a spotřební složku, při-
čemž základní složka činí 30 % a spotřeb-
ní 70 %. Základní složka je rozdělena na
konečné spotřebitele dle poměru velikosti
podlahové plochy a spotřební pak podle
náměru vodoměrů instalovaných u koneč-
ných spotřebitelů.

Pokud není u konečného spotřebitele na-
instalován vodoměr, provede se rozdělení
podle průměrného počtu osob užívajících
jednotku v zúčtovacím období.

Náklady na spotřebovanou vodu jsou pak
v celkové výši rozděleny podle náměru vo-
doměrů. Pokud nejsou nainstalovány, po-
stupuje se shodně, tj. náklady se rozdělí dle
průměrného počtu osob.

Rozúčtování studené vody (SV)
I zde jako u všech ostatních položek pla-

tí, že celkové náklady jsou dány dodava-
telem. Rozúčtování SV má poměrně jed-
noduché pravidlo. Rozúčtovává se zde
100% nákladů, a to dvojím způsobem:

– dle poměrových měřidel (vodoměrů SV)
– dle průměrného počtu osob.
Podobně jako u TUV nelze považovat

odečet vodoměru za konečný a je třeba si
uvědomit, že vyjadřuje pouze poměr, kte-
rým se náklady na SV rozdělují mezi jed-
notlivé byty a nebyty.

Další náklady, které se v rámci vyúčto-
vání objevují, jsou standardně rozúčtová-
ny podle průměrného počtu osob užívají-
cích jednotku v zúčtovacím období, či na
jednotku samotnou, v daném období. Jed-
ná se zejména o náklady na elektřinu spo-
lečných prostor, svoz komunálního odpa-
du, náklady na výtahy, náklady na společ-
nou televizní anténu a různé další náklady,
které nemusí být do vyúčtování zahrnuty.

Nutno konstatovat, že o způsobu rozú-
čtování nákladů, jejichž pravidla nestano-
ví vyhláška, může rozhodnout v rámci spo-
lečenství vlastníků jednotek shromáždění.

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



1 realizace parkoviš� Kaznějovská (u Orlíku)
2 realizace parkoviš� Elišky Krásnohorské 1 – 15
3 realizace parkoviš� Sokolovská (pod bazénem)
4 realizace parkoviš� Studentská
5 realizace parkoviš� Sokolovská 9 – 29 (u pošty 23)
6 realizace chodníků Sokolovská, Tachovská, Komenského, Lidická,

El. Krásnohorské, ul. Na Roudné
7 stavební úpravy komunikace ul. Vančurova – Bílá Hora
8 přístřešky MHD Krašovská, Na Roudné, Na Chmelnicích

Navržený plán zahrnuje prioritní potřeby MO
Plzeň 1 v oblasti investic, zejména pak přetr-
vávající nedostatek parkovacích míst. Této pal-
čivé problematiky jsme si dobře vědomi, pro-
to budou nemalé finanční prostředky investo-
vány právě tímto směrem. V oblasti
parkovacích ploch je uvažována realizace dle
projektových dokumentací zpracovaných
v předstihu v letech 2003 – 4. Po předchozí
výstavbě nových parkoviš� na Vinicích
a Košutce nyní přichází do plánu budování par-
kovacích ploch na ostatních místech obvodu.
Již koncem března budou zahájeny práce na
rozšíření parkovacích ploch v Kaznějovské
(u Orlíku), kde do konce května budou rozší-
řeny parkovací možnosti do maximálního vy-
užití daného prostoru v této lokalitě. Při reali-
zaci této poměrně velké akce bude brán zřetel
samozřejmě i na výsadbu nových stromů. Dru-
hým parkovištěm realizovaným v letošním roce
budou odstavné plochy v ul. Elišky Krásnohor-
ské 1 – 15, kde podél stávajícího chodníku do
konce května vznikne přibližně 40 nových par-
kovacích stání. Další menší parkovací plocha
vznikne rovněž do konce května v Sokolov-

Plán vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 v roce 2005
ské pod bazénem a ve Studentské bude rozší-
řeno stávající parkoviště poblíž křižovatky
s Kaznějovskou. Poslední a zároveň největší
stavební akcí v oblasti parkoviš� v letošním
roce budou nové parkovací plochy v Sokolov-
ské 9 – 29, kde v blízkosti pošty 23 bude řeše-
na tato lokalita komplexně spolu s vybudová-
ním nových chodníků podél komunikace
k vjezdu na poštu. Realizace proběhne v ter-
mínu červenec – září.

Při návrhu a schvalování letošních inves-
tičních akcí nebyla opomenuta samozřejmě
ani výstavba chodníků tam, kde jejich části
zcela chybí nebo jsou v těchto místech „prů-
šlapy“ hyzdící přilehlé okolí. V neposlední
řadě bylo vycházeno i z námětů občanů, ži-
jících přímo v daných lokalitách. Od květ-
na do července tak vzniknou nové chodní-
ky v Sokolovské (u čerpací stanice ESSO),
Tachovské, Komenského, Elišky Krásno-
horské, Lidické a v ulici Na Roudné. Rov-
něž bude pokračováno v trendu úprav ně-
kterých přechodů na bezbariérové dle ná-
mětů Svazu invalidů, aby se takto dále

zpřístupnily zejména vozíčkářům další lo-
kality na území obvodu.

V oblasti komunikací bude kompletně re-

konstruována ulice Vančurova na Bílé Hoře.
Od května do července zde formou obytné
zóny vzniknou nové povrchy ze zámkové
dlažby s příslušnou zelení a osvětlením.

V letošním roce, tak jako v letech před-
chozích, budou osazeny na některých dal-

ších autobusových zastávkách MHD přístřeš-
ky. Konkrétně to bude na nástupní zastávce
u konečné stanice v Krašovské, v ulici Na
Roudné a v ulici Na Chmelnicích. Realizace
proběhne v průběhu května.

Posledními, již drobnějšími akcemi, bude
prodloužení cyklistické trasy z Vinic na Syl-
ván, výstavba dětských hřiš�, z nichž největší
se plánuje na Vinicích, a další opravy a úpra-
vy hřiš� stávajících.

Celkové finanční prostředky určené na
vlastní investiční výstavbu na rok 2005 mají
hodnotu 16 700 000 Kč.

Závěrem bychom chtěli požádat obyvatele
našeho obvodu o jejich případné náměty na
další výstavbu nebo stavební úpravy, které by
vylepšily okolí jejich bydliště, a zároveň rádi
zodpovíme eventuální dotazy ke shora pláno-
vaným akcím na adrese:

ÚMO Plzeň 1, Majetkový odbor,
Alej Svobody 60,  tel. 378036050,
e-mail: brecik@umo1.plzen-city.cz.

Ing. Milan Brecík,
ved. majetkového odboru ÚMO 1

Investiční záměry MO Plzeň 1 na rok 2005

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 11. 1.
2005 projednala:
– Návrh zadání studie „Rozvoj rekreační oblasti

Bolevecké rybníky“;
– Hodnocení plnění vlastní investiční výstavby

za rok 2004;
– Zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO

Plzeň 1 za II. pololetí 2004;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Změnu termínu zasedání Zastupitelstva MO

Plzeň 1 v září 2005;
– Personální změny v Komisi pro kontrolu pri-

vátních správců Rady MO Plzeň 1;
– Personální změny v Komisi pro sport a mlá-

dež Rady MO Plzeň 1;
– Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady

MO Plzeň 1.
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
8. 2. 2005 projednala:
– Návrh organizačního zabezpečení přípravy 14.

zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1;
– Zprávu o provedené řádné inventarizaci ma-

jetku, pohledávek a závazků MO Plzeň 1 k 31.
12. 2004;

– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu

č. 1 v Západní 7, Plzeň, pro Dětský domov
Domino, Vojanova 22, Plzeň;

– Schválila odpisové plány příspěvkových organi-
zací MŠ v působnosti MO Plzeň 1 pro rok 2005;

Rada MO Plzeň 1
– Schválila zvýšení nájemného na pronájem

pozemků pod halovými i řadovými garážemi;
– Schválila změnu koeficientu pro výpočet daně

z nemovitostí v roce 2006;
– Projednala oznámení pro zjiš�ovací řízení dle

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí záměru „Hypermarket
Globus Plzeň – Chotíkov“ – Souhlasila s před-
loženým záměrem, stanovila požadavky a do-
poručení pro další fázi řízení;

– Souhlasila s návrhem na jmenování přísedí-
cích u Okresního soudu Plzeň – město, kteří
již tuto funkci vykonávali a skončilo jim čtyř-
leté funkční období;

– Schválila „Výroční zprávu o činnosti měst-
ského obvodu Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 v ob-
lasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in-
formacím“ za rok 2004;

– Projednala návrh změny vyhlášky statutární-
ho města Plzeň č. 21/2004 – doporučila změ-
nu článku 6a obecně závazné vyhlášky č. 21/
2004, která mění vyhlášku č. 9/1995 o závaz-
ných částech Územního plánu města Plzně;

– Projednala činnost komisí Rady MO Plzeň 1
v roce 2004 a plány práce komisí Rady MO
Plzeň 1 na rok 2005;

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

K naplnění povinností obcí organizovat
preventivně-výchovnou činnost podle (§ 29,
písm. a, odstavec 1), zákona o PO č. 133/
1985 Sb. v úplném znění z. č. 67/2001 Sb.,
připraví a zajistí JSDH Bílá Hora v roce
2005 následující akce a činnosti:

1. Preventivně-výchovné působení na
mládež

JSDH na základě konkrétních dohod se ZŠ
a MŠ o obvodu Plzeň 1 nabídne a zabezpečí:
– besedy na téma PO
– návštěvy PZB formou dnů otevřených

dveří
– ukázky z činnosti hasičů s hasební tech-

nikou a výzbrojí
2. Mediálně preventivně-výchovné působení

Preventivní výchova mládeže JSDH Bílá Hora
JSDH zveřejní v médiích (Plzeňská jednič-

ka v obvodu Plzeň 1) články s tématikou prá-
ce s mládeží v našem oboru.

3. Účelové vyplnění volného času mládeže
v prázdninovém období několika denním po-
bytem s hasičskou a kulturní činností

JSDH připraví v prostorách areálu PZB let-
ní táborové soustředění dětí s požární výcho-
vou a zábavným programem, pod vedením od-
borně kvalifikovaných vedoucích.

Zaměření:
– prevence kriminality mládeže
– vyplnění volného času mládeže
– výchova k požární bezpečnosti

Jan Domin, velitel JSDH Bílá Hora

Parkoviště Kaznějovská u Orlíru

Přístřešek MHD ulice Na Chmelnicích

Chodník Lidická

Parkoviště ulice E. Krásnohorské Přístřešek ulice Na Roudné

Naše jednotka po dlouhém a strastiplném oče-
kávání konečně v měsíci dubnu získala repaso-
vané zásahové vozidlo CAS K 24 L.101.

Ale bohužel se stalo něco neočekávaného, co
způsobilo, že jsme nemohli nastoupit a být při-
hlášeni do stálého pohotovostního řežimu.

Na vozidle CAS K 24 L.101, které nám
bylo řádně převedeno z Magistrátu města
Plzně na náš mateřský MO Plzeň 1 se zača-
ly projevovat velice závažné vady.

Nebudu Vám rozepisovat, o jaké závady se

Několik slov k celkovému chodu JSDH za uplynulý rok
jednalo a v jakém rozsahu byly prováděny zá-
ruční opravy, ale z celého uplynulého roku byla
naše jednotka díky těmto problémům k dispo-
zici HZS pouze po dobu čtyř měsíců.

Pevně doufám, že v roce 2005 nám bude vo-
zidlo CAS K 24 L.101 řádně sloužit bez váž-
nějších závad, a že se naše jednotka bude moci
důkladně věnovat úkolům vyplývajícím ze zá-
kona o PO obcí a potřebě našeho zřizovatele,
starosty MO Plzeň 1.

Jan Domin, velitel JSDH Bílá Hora



Možná, že někomu ani známo není,
že i na Plzni 1 žijí lidé dříve narození.

Ti ve Svazu důchodců se setkávají,
tam se něco dozví, pobaví se a taky tam hrají.

Konec roku pak vždy je nutí,
za uplynulým k malému ohlédnutí,

tam řekli jsme si v krátkosti,
několik slov o naší činnosti.

My na Plzni 1 se každých 14 dní scházíme,
řekneme si vždy vše potřebné a pak se taky bavíme.

O kulturu z vlastních řad se staráme,
na drahé hosty peníze nemáme,

my máme u nás spoustu chytrých, obětavých lidiček,
tvůrců scének, povídek, básniček, ba i písniček.

Možná, že v okolí konkurenci nemáme,
nebo+ již 12 let informace, schůzkování v týmu konáme.

Na každé schůzce i hudba zaznívá,
no prostě nuda u nás nebývá.
Víme, že dokázáno je vědecky,

že pohyb, dobrá mysl, pohoda je důležitá pro všecky.
My také heslo svoje máme, které všichni uznáváme:

Že stárnem, chřadnem, je mrzuté, ale nesmíme nikdy nad sebou plakat,
na zdraví tělesném i duševním musíme i nadále na sobě makat.

Oldřich Levý, Klub důchodců Lochotín 1

I senioři u nás žijíRybářské lístky
Dnem 1. dubna 2004 vešel v platnost

nový zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
a následně i prováděcí vyhláška k záko-
nu o rybářství č. 197/2004 Sb. Podle uvá-
děných právních norem musí mít rybář
u sebe při lovu rybářský lístek, vydáva-
ný občanům podle místa jejich trvalého
bydliště příslušným obecním úřadem
a povolenku k lovu, kterou vystaví Čes-
ký rybářský svaz.

Co k vydání rybářského lístku občan po-
třebuje? Pro potřebu obecního úřadu, v na-
šem případu odboru životního prostředí
Úřadu městského obvodu Plzeň 1, musí
předložit vyplněnou žádost o vydání rybář-
ského lístku. Bude-li žadateli vydáván prv-
ní rybářský lístek, musí k žádosti připojit
„Osvědčení o získané kvalifikaci“. Toto
osvědčení mu vydá Český rybářský svaz
na základě ověřených základních znalostí
z oblasti rybářství (poznání a biologie ryb
a vodních organizmů, způsob lovu ryb,
rybářského hospodaření v rybářských re-
vírech a základní znalosti zákona č. 99/
2004 Sb., o rybářství a vyhlášky č. 197/
2004 Sb., o rybářství). Vlastní-li rybář
neplatný rybářský lístek – vydávaný mu
obecním úřadem na uplynulá léta – je mož-
né jím nahradit výše popisované „osvěd-

TISÍCE STARTÙ � JEDEN CÍL

XI. Plzeňský ročník

BĚHU TERRYHO FOXE
bude odstartován

v sobotu 30. dubna 2005
v 10.00 hodin

Již 18. ročník mezinárodního turistické-
ho pochodu Aprílová noční dvacítka, zařa-
zeného mezi akce IVV, se koná v pátek 15.
dubna v okolí boleveckých rybníků.

Pořadatelé z Odboru Klubu českých tu-
ristů TJ Rozvoj Plzeň zvou všechny jednot-
livce, rodiny i skupiny dětí a mládeže (to-
míky, skauty, pionýry, ...). Udělejte něco
pro své zdraví, prožijte netradičně páteční
večer s přáteli. PojIte se projít za svitu
baterky! Odměnou vám bude, vedle zážit-
ků z noční přírody, i pamětní list stvrzující
váš sportovní výkon a malé občerstvení pro
vás i vaše čtyřnohé miláčky. Tak jako kaž-
dý rok budou vyhlášeni a oceněni nejmlad-
ší, nejstarší a nejvzdálenější účastníci.

Starty jsou v tomto roce připraveny tři.
Na trasy v délce 6, 10, 15 a 20 km je start

Aprílová noční dvacítka

Zájezdy pro důchodce v roce 2005

čení“. Vydání rybářského lístku pro děti do
15 let věku je podmíněno souhlasem zá-
konného zástupce dítěte.

Rybářský lístek mohou získat i cizinci.
I ti musí předložit vyplněnou žádost o vy-
dání rybářského lístku, dále rybářský lís-
tek nebo licenci vydanou v zemi, jejímiž
jsou občany.

Podle zákona o rybářství je možné, aby
správní orgán vydával rybářské lístky na
dobu jednoho, tří nebo deseti let.

Za zhotovení rybářského lístku zaplatí
žadatel příslušný správní poplatek. Jeho
výše je stanovena zákonem č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, který nabyl
účinnosti dne 16. 1. 2005.

Poplatek za vystavení dětského ročního
rybářského lístku je stanoven na 50,- Kč.
Dospělý za roční rybářský lístek zaplatí
100,-Kč, za tříroční 200,- Kč. Za vydání ry-
bářského lístku na desetileté období záko-
nodárci stanovili poplatek ve výši 500,- Kč.

Všechny uváděné druhy rybářských líst-
ků je možné vystavit na základě předlože-
ných písemností na počkání na odboru ži-
votního prostředí Úřadu městského obvo-
du Plzeň 1, alej Svobody 60, II. patro,
č. dv. 222.

Milena Singerová, odbor ŽP

v Plzni – Bolevci, v Bolevecké základní
škole na náměstí Odboje od 18.00 do 20.00
hodin. Druhým startovacím místem je
Obecní úřad Zruč-Senec. Tady si můžete
vybrat jednu z tras 6, 10 nebo 15 km od
18.00 do 19.00 hodin. Letošní novinkou je
trasa 25 km pro nejzdatnější turisty se star-
tem v Rokycanech na nádraží ČD od 16.30
do 18.30 hodin a s cílem v Plzni. Ostatní
trasy jsou kruhové, tedy se startem a cílem
na stejném místě. Dobrá baterka je nutná!

Další podrobnosti vám rádi sdělíme na te-
lefonním čísle 377 521 106 nebo je najdete
na internetových stránkách akce http://
sweb.cz/aprilova. Tam naleznete také infor-
mace o činnosti OKČT TJ Rozvoj Plzeň
a o dalších akcích.

Lukáš Ptáček

Sběrný dvůr odpadů

v Úněšovské ul. (100 m od ko-
nečné autobusu č.30,33,40; síd-
liště Košutka) bude mít uprave-
nou provozní dobu o velikonoč-
ních svátcích:
 – v pondělí 28. 3. 2005 (Veli-
konoční pondělí) od 13.00 do
17.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:

PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Úřad městského obvodu Plzeň 1, soci-
ální odbor, pořádá Úřad městského obvo-
du Plzeň 1, sociální odbor, pořádá ve spo-
lupráci s cestovní agenturou PRIMA VIA
dva jarní a dva podzimní jednodenní zá-
jezdy pro důchodce svého obvodu.

Zájezdy se uskuteční ve dnech:
3. května 2005 (úterý) – STARÁ BO-

LESLAV – prohlídka interiérů běžně ne-
přístupných církevních památek města
s místním průvodcem (kostel sv. Václa-
va, kostel sv. Klimenta); BRANDÝS
NAD LABEM – exteriér nově otevřené-
ho zámku, plavba parníkem od zámku
k soutoku Labe s Jizerou u Lázní Toušeň
a zpět; MLADÁ BOLESLAV – prohlíd-
ka muzea a krátká exkurze v závodě na-
šeho největšího výrobce automobilů
ŠKODA AUTO.

17. května 2005 (úterý) – KOLÍN –
prohlídka města založeného Přemyslem

Otakarem II. a proslaveného jako půso-
biště skladatele a dirigenta Františka
Kmocha, gotický chrám sv. Bartolomě-
je se zvonicí, městské muzeum, zbytky
židovského ghetta se synagogou a starý
židovský hřbitov; KLADRUBY NAD
LABEM – prohlídka proslulého hřebčí-
na, projížAka výletním vozem s dvoj-
spřežím po zámeckém parku; KOUŘIM
– prohlídka starobylého města a ojedi-
nělého skanzenu lidové architektury.

13. září 2005 (úterý) – LÁZNĚ
KYNŽVART – prohlídka empírového
zámku někdejšího rakousko-uherského
kancléře Metternicha – bohaté sbírky,
unikátní kabinet kuriozit, knihovna, zá-
mecký park; DOUBRAVA – typická
ukázka chebské lidové architektury, ev-
ropský unikát – statek s šachovnicovým
hrázděním a geometrickými malbami;
chovná stanice koní s výběrem arabských

plnokrevníků z nejlepších světových stá-
jí; CHEB – prohlídka města s význam-
nými památkami (chrám sv. Mikuláše,
bývalý dominikánský klášter s kostelem
sv. Václava, Špalíček); prohlídka hradu
a muzea s krátkým videoprogramem
o historii města a kraje; návštěva nově
zpřístupněné křížové chodby františkán-
ského kláštera a klášterní zahrady; PÍS-
TOV – prohlídka bývalého poutního kos-
tela ve Slavkovském lese.

4. října 2005 (úterý) – STRAKONI-
CE – historické město proslavené řádem
maltézských rytířů, dudáky, loutkami
a výrobou motocyklů; návštěva hradní-
ho Muzea Pootaví (příroda, rýžování
zlata na Otavě, expozice loutkářství), vy-
stoupení dudáků; procházka městem
popř. pro zájemce krátká vycházka ma-
lebným Pootavím k pomníku zdejšího
rodáka F.L. Čelakovského; HOŠTICE –

obec důvěrně známá z natáčení Troško-
vých filmů (Slunce, seno…), zastavení
u hrobu zpěváka Michala Tučného; MA-
LENICE – malebná podhorská obec
s hrobem architekta J. Zítka; VIMPERK
– jedno z nejvýznamnějších měst na Zla-
té stezce a východisko do oblasti Šuma-
vy, zámek (dnes muzeum), lidová archi-
tektura 17. stol. – roubené domy na ná-
městí; DRSLAVICE – tvrz – možnost
prohlídky.

Každý účastník zájezdu zaplatí 100,- Kč.
Prodej všech zájezdů bude probíhat od

14. března 2005 každý úřední den (pon-
dělí, středa, 8.00 – 12.00 hod., 13.00 –
18.00 hod) na ÚMO Plzeň 1, sociální
odbor, v kanceláři č. 208. Zájemci zde
obdrží též bližší informace. Občanský
průkaz vezměte s sebou.

Mgr. Dana Krausová,
sociální odbor ÚMO Plzeň 1

v Borském parku (areál TJ Slávia) v Plzni.
Akci pořádá katedra tělesné výchovy a sportu

Fakulty strojní ZČU v Plzni.

K ÚČASTI ZVEME VŠECHNY OBČANY.
Výtěžek akce bude věnován na konto

výzkumu rakoviny v ČR.



Opakovaně s více než 300 000
návštěvníky byla i loni Zoologic-
ká a botanická zahrada města
Plzně absolutně nejnavštěvova-
nějším turistickým cílem v zápa-
dočeské metropoli i v Plzeňském
kraji. Z jednoduchého propočtu
je zřejmé, že se na tomto čísle
nemohou podílet pouze Plzeňa-
né. Zahrada s potěšením sleduje
každoročně narůstající zájem
i mimo náš kraj. Stále ve větším
měřítku do ní směřují zájezdy
z Karlovarska, jižních Čech a zá-
padní části Středočeského kraje.
Přes tuto popularitu, přesahující
hranice regionu, ale současně ne-
zapomíná, že se rozprostírá na
území prvního plzeňského obvo-
du a je jeho součástí. Snaží se

Zoologická a botanická zahrada patří k „jedničce“

Zima skončila u Kalikovského mlýna

 Bohaté na rozličné akce je v zo-
ologické a botanické zahradě celé
I. pololetí. Ostatně posu1te sami:

26. – 28. března: Vítání jara,
Tradiční Velikonoce na statku
Lüftnerka. Soutěže pro děti i do-
spělé s jarní tematikou o zajíma-
vé ceny, ukázky velikonočních
zvyků od malování kraslic až po
otloukání vrbových píš8alek, po-
kus o upletení nejdelší pomlázky
se zapsáním do seznamu českých
rekordů, večerní prohlídky zoo.

proto aktivně podílet na jeho kul-
turním i společenském dění. Na-
proti tomu je pro nás milým a in-
spirujícím zjištěním, že za svou
považují zahradu i představitelé
obvodu. Dokazuje to velice těs-
ná spolupráce v oblasti správní,
stejně tak jako osobní podpora
čelných funkcionářů kulturním
akcím s bezprostřední vazbou na
1. plzeňský obvod a jejich fi-
nanční podpora. Bez ní by se
byla například těžko uskutečni-
la i pilotní kulturní akce – STA-
TEK 2004 – festival řemesel
k užitku i potěše.

Malování kraslic spojené s je-
jich prodejem každý březnový
víkend!

2. dubna: Aprílová soutěžní
vědomostní stezka areálem zahra-
dy o zajímavé ceny

23. dubna: Den Země. Vý-
stražný průvod se zvoněním bu-
díků za záchranu naší planety od
Akva-Tera na Palackého tř. Kilo-
metrovkou do zoo.

30. dubna: Jaro na vsi. Staro-
české odpoledne se stavěním

máje a s pálením čarodějnic na
statku Lüftnerka, večerní prohlíd-
ka zoo.

14. května: Slavnost květů –
III. ročník. Ukázky bonsají, alpi-
nek, kaktusů a sukulentů, květi-
nových vazeb a aranžmá, večer-
ní prohlídka zoo.

Květen – červen: ZOO patří
dětem. Tradiční dětské dny part-
nerů Zoologické a botanické za-
hrady města Plzeň.

11. června: Život rozkvétá
v Tvých rukou – Jarmark pro ši-
kovné ručičky

II. ročník charitativního projek-
tu Nadace Terezy Maxové na
podporu dětí z dětských domovů.

II. polovina června: ZOOPLE-
NER 2005. Sochařský plenér stu-
dentů Soukromé střední umělec-
ko-průmyslové školy Zámeček na
terasách pod statkem Lüftnerka.

25. června: Vítání léta Ukáz-
ky letníchstaročeských obyčejů
na statku Lüftnerka.

2. července: Adie školo, hurá
na prázdniny Soutěžní program
s Nestlé-Schöller.

Pod patronací starosty či místosta-
rostky se běží podzimní běh po šesti
Kilometrovkou a letošní – již II. roč-
ník – Velkého plzeňského masopustu
zahajoval opět starosta Jiří Winkelhö-
fer. Jestliže rekreační běh se čtyřnohý-
mi miláčky uzavírá celoroční kalendá-
rium zábavných, kulturních a soutěž-
ních akcí připravovaných Zoologickou
a botanickou zahradou společně se
Sdružením IRIS a jejich partnery, na-
opak masopustní průvod z Vinic přes
Lüftnerku do centra Plzně je otevírá.

Vzdor velice nepříznivému poča-
sí měl i letošní masopust, konaný
12. února, své maškary i diváky. Na
statku Lüftnerka v Zoologické
a botanické zahradě zhlédli opět
staročeský zvyk – stínání kohouta.
Tradice byla porušena v jediném:
pták nebyl živý, ale zhotovený ze
slámy a z ozdobné trávy. Nechyběl
ani „oživlý“ nejznámější majitel
dnes už jediného dochovaného vi-
ničného statku v této bývalé vino-
rodé oblasti – Lüftner. Jeho manžel-

ku, údajně lakotnou a nedobrou žen-
štinu, nechal letos právě pro její
vlastnosti scénárista masopustu na
věčném odpočinku. Zato za rok,
kdy už by měl být celý statek opra-
ven do původní podoby, prý bude
součástí masopustního veselí Lüft-
nerova svatba s novou manželkou.

Jako loni, i tentokráte masopustní

průvod z Vinic ke Kalikovskému mlý-
nu, kde se všichni zapálením a vhoze-
ním Bakchuse do Mže rádi rozloučili
s letošní zimou, vedl obžerný Maso-
pust. Nechybělo ani několik novinek.
Již v pátek vyhodnotila odborná poro-
ta, složená z učitelek odborného vý-
cviku Středního odborného učiliště po-
travinářského, 0. ročník soutěže o Pl-
zeňského koblížka. Mezi vyhodno-
cenými kolekcemi byly i pečené a ne-
tradičně zdobené koblihy z cukrárny

U Marka, jež sídlí na Severním Před-
městí. Čelo průvodu tvořily masky
z Oselec na jižním Plzeňsku. Plzeňa-
nům předvedly pravý vesnický ma-
sopust včetně předzpěvování řemesl-
nické balady podle malovaného tex-
tu. Poslední novinkou bylo ukončení
průvodu až ve Středisku volného času
dětí a mládeže v Pallově ulici a ná-
sledný dětský rej.

Fotky poskytli pan Jaroslav
Vogeltanz a Milan Pták.

Utekl vám masopust? Nevadí!

Vinice nejsou jen sídliště
Vinice jsou v poslední době jedno-

značně spojovány s posledním plzeň-
ským panelovým sídlištěm. Na již-
ních svazích Vinic se však rozkládá
i Zoologická a botanická zahrada
a DinoPark. Dominantou této její čás-
ti je především statek Lüftnerka. Od
loňského podzimu dostává novou
střechu a jeho celkovou opravu zavr-
ší nová fasáda. Jako za dob jeho nej-
větší slávy, když se v jeho okolí pěs-
tovala vinná réva a tyčily se konstruk-
ce chmelnic, zdobí jeho hlavní trakt
opět věžička. Z roku na rok se mění
i jeho okolí. Tygří údolí je již obyd-
leno párkem tygrů ussurijských, je-
jich blízkými sousedy je pár irbisů čili
levhartů sněžných. Největší letošní
změnu bude představovat postupné
zpřístupnění rozlehlé stráně mezi hor-
ní cestou kopírující oplocení zahrady
a expozicí fauny jižní Ameriky. Vy-
budovaná cesta nejenže vytvoří no-
vou návštěvnickou trasu, ale otevře
prostor i pro další expozice. Tím by
však proměna tohoto koutu zahrady
neměla skončit. V plánu je pavilonek
drápkatých opiček a přestavba starých
a nevyhovujících ubikací na styku
s DinoParkem. Vše ale záleží na tom,
kolik bude získáno mimorozpočto-
vých prostředků.

Přesto, že Lüftnerka bude připomí-
nat ještě nějaký čas staveniště, roz-
hodně stojí za návštěvu. Třeba i kvů-
li mlá1atům, která jsou zde k vidění,
doporučit lze i malou odbočku k pra-
věké vesnici. Překvapí novými stře-
chami, které byly pořízeny za finanč-

ní podpory Občanské volby Plzeňské-
ho Prazdroje.

Jestliže jsme začali návštěvností
zoologické zahrady, také jí skonče-
me. Barometrem vztahu návštěvní-
ků – především Plzeňanů – k jejím
obyvatelům je projekt nazvaný
Štědré Vánoce zvířátek v zoo. Jeho
loňským výsledkem byl úhrnný fi-
nanční dar přesahující 56 000 ko-
run a více než 100 kilogramů růz-
ných dobrot – ovoce, zeleniny, oře-
chů, ale i suchého pečiva a chleba.
Nejštědřejšími plzeňskými dárci
byli opakovaně žáci 31. ZŠ v ulici
Elišky Krásnohorské. Na krmení
zvířat věnovali 14 000 korun!

Ing. František Hykeš

Goral – vzácný středočínský kamzík – chovaný prozatím v ptačí voliéře by
měl najít svůj trvalý domov v listnatém lesíku pod Lüftnerkou.

První letošní mládě na statku i v zoo
– kůzle vzácné kozy girgentánské. Na
svět přišlo 17. ledna a dostalo jméno
Maruška.

II. ročník Velkého plzeňského masopustu před 7. ZŠ na Vinicích zahájil starosta plzeň-
ské „jedničky“ Jiří Winkelhöfer.

Místostarostka MO 1 ing. Helena Ma-
ciarzová nejenže převzala osobní zá-
štitu nad během po šesti Kilometrov-
kou, ale dokonce se ho aktivně zúčast-
nila se svým „Nufíčkem“ v ba=ůžku.

Staročeský zvyk – stínání kohouta – letos předvedl sám ředitel zahrady Ing.
Jiří Trávníček.

U Kalikovského mlýna bylo opět rozlou-
čení se zimou v podobě zapálení a utope-
ní Bakchuse.

Při masopustu musel ožít i nejznáměj-
ší a nejúspěšnější majitel statku –
hospodář Lüftner.



Ze všech trestných činů, co do je-
jich počtu, vede jednoznačně ma-
jetková trestná činnost. V Plzni za-
ujímá tato problematika celkem
76 % ze všech trestných činů.

Pod pojem majetková trestná čin-
nost lze kromě mnoha jiných pří-
padů zahrnout i kapesní krádeže,
krádeže volně odložených věcí
a v neposlední řadě také krádeže
věcí ze zaparkovaných vozidel.

Lidé ve většině takových případů
přicházejí o tašky a kabelky a s nimi
samozřejmě mimo jiné i o doklady,
platební karty a nejrůznější průka-
zy. V poslední době jsme bohužel
zaznamenali zvýšený počet případů,
kdy ztracené nebo odcizené dokla-
dy někdo zneužil. Pachatelé s nimi
prostřednictvím peněžních ústavů
uzavřeli úvěrové smlouvy nebo se
o to pokusili, případně cizím jmé-
nem uzavřeli smlouvu na nákup
spotřebního zboží. Opět se potvrdi-
la naše slova o tom, že je nezbytné
osobním věcem věnovat maximál-
ní pozornost. Je nutné, aby každý,
kdo dokumenty ztratil, okamžitě in-
formoval úřad, který doklady vysta-
vil, a ten, kdo byl okraden, aby se

Podvodníci využívají ztracené a odcizené doklady
obrátil na policisty z kterékoliv po-
licejní služebny a odcizení oznámil.

Neodpustím si zdůraznit, že je ne-
smírně důležité taková oznámení ne-
odkládat a příslušné úřady informo-
vat neprodleně. Situaci si usnadníte
hlavně v případech, kdy ke zneužití
dokladů opravdu dojde.

Potvrdit má slova by jistě mohlo
několik desítek osob.

Patří mezi ně například třináct
mužů, jejichž doklady podle všeho
zneužil třicetiletý muž z jihu Plzeň-
ska. Plzeňští kriminalisté odhalili,
že podvodník, který si vysloužil ti-
tul rekordmana, uzavřel dvanáct
úvěrových smluv s finanční institu-
cí, která má hlavní sídlo v Brně.
V jedenácti případech mu úvěrové
smlouvy zprostředkovali na růz-
ných plzeňských poštách, pouze
v posledním dvanáctém případě vy-
jel mimo Plzeň a smlouvu sjednal
na poště v Kozolupech na Plzeňsku.
Třináctý případ se mu stal osud-
ným. Zaměstnankyně s ním odmít-
la smlouvu uzavřít. Vydával se to-
tiž za jednašedesátiletého muže
a třicetiletý věkový rozdíl se nedal
přehlédnout. Ze sjednaných úvěro-

vých smluv, které se pohybovaly
v částkách deset a patnáct tisíc ko-
run, třicetiletý obviněný muž prav-
děpodobně získal celkem 165 tisíc
korun. V současné době čelí obvi-
nění pro trestné činy úvěrový pod-
vod a krádež.

Na pomyslný seznam podvodní-
ků přibyl také třiadvacetiletý muž
z Plzeňska, který požádal zaměst-
nance plzeňské pošty o sjednání
úvěru ve výši deset tisíc korun. Při-
tom předložil doklady sedmadvace-
tiletého muže z Domažlic. Pozorná
pokladní si však všimla, že žadatel
ve formuláři uvedl, že je vyučený,
ale v předloženém občanském prů-
kazu byl před jménem uveden titul
inženýra. Kromě tohoto velice pod-
statného detailu ženu zaujalo i ně-
kolik dalších podezřelých indicií,
a proto ihned kontaktovala policii.
Brzo vyšlo najevo, že zadržený muž
má u sebe osobní doklady dalších
čtyř osob. Jak se k němu dokumen-
ty dostaly, to je jedna z otázek, na
které intenzivně hledáme odpovědi.
Zadržený muž skončil v policejní
cele a v současné době čelí trestní-
mu stíhání. Na svědomí má pravdě-

podobně kromě úvěrového podvo-
du také poškozování cizích práv.

Chtěla bych se zmínit také o pří-
padu, který se odehrál v pobočce fi-
nančního ústavu v Plzni na Locho-
tíně. Žena, která požádala o uzavře-
ní smlouvy na úvěr ve výši dvaceti
tisíc korun, předložila potvrzení
o zaměstnání a výši svých příjmů.
Úřednice pojala podezření, že po-
tvrzení od zaměstnavatele je padě-
lané, a odmítla smlouvu uzavřít.
Okamžitě nás kontaktovala, a tak
kolegové třiačtyřicetiletou ženu
z Plzně zadrželi a eskortovali na
policejní služebnu. Ve zkráceném
řízení jí sdělili podezření ze spáchá-
ní trestného činu úvěrový podvod
ve stádiu pokusu.

Z popsaných případů je nanejvýš
jasné, jak důležitá a nepostradatel-
ná je spolupráce mezi veřejností
a policií. Touto formou bych tedy
všem, kteří nám poskytují informa-
ce vedoucí k dopadení pachatelů
trestných činů či přestupků, chtěla
poděkovat.

Je však nezbytné, abych apelovala
také na všechny pracovníky finanč-
ních institucí, ale i na obchodníky,

aby byli při sjednávání úvěrů velmi
obezřetní a při pochybnostech nás
okamžitě kontaktovali. Se stejným
důrazem bych chtěla vyzvat občany
k větší opatrnosti při manipulaci
s osobními doklady. Tvrzení, že opa-
trnosti není nikdy dost, je v tomto pří-
padě zcela jistě na místě.

Může se stát, že někde cizí do-
klady najdete. Pokud si nevíte rady,
co s takovým nálezem provést, na-
bízím možnosti. Jednak dokumen-
ty můžete odevzdat na příslušných
odděleních nebo odborech Magis-
trátu města Plzně, anebo můžete
využít policejních „schránek důvě-
ry“, které byly mimo jiné pro tento
účel zřízeny. Na dvou místech
v Plzni tak máte možnost vhodit
dovnitř nalezené dokumenty po ce-
lých čtyřiadvacet hodin zcela ano-
nymně.

Jedna ze „schránek důvěry“ je
umístěna na budově městského ře-
ditelství Policie České republiky na
Klatovské třídě číslo 45, druhá je
na budově obvodního oddělení Pl-
zeň – střed v Perlové ulici.

por. Michaela Altmannová

Stav kriminality na teritoriu Vinic a Lochotína
Plzeň jako největší kulturní,

správní a ekonomické centrum
regionu nabízí zázemí pro řadu
obchodních aktivit a kumuluje
problémy, kterým musí čelit i jiná
statutární města se stejným nebo
vyšším počtem obyvatel. S tím
pak souvisí široké možnosti náku-
pů, nabídka pracovních příležitos-
tí, kulturního a sportovního vyži-
tí a podobně. Četná koncentrace

velkých nákupních center samo-
zřejmě poskytuje možnosti k pá-
chání především majetkové trest-
né činnosti a kriminogenním fak-
torem je mimo jiné rovněž příliv
pracovníků ze zahraničí, převážně
pak z bývalého východního bloku
včetně nelegálních imigrantů.

Statistiky ukazují, že na území
města Plzně policisté v roce 2004
vyšetřovali celkem 8085 trest-

ných činů. V porovnání s rokem
2003 je to o 123 případů více. Na
teritoriu Úřadu městského obvo-
du Plzeň 1, které z hlediska kri-
minality spravují dvě obvodní
oddělení Policie České republiky,
byl ale trend opačný. Policisté tady
zaznamenali celkem 1752 trest-
ných činů, což je v porovnání
s rokem 2003 o 78 případů méně.
Přitom se tady kolegům podařilo

objasnit celkem 619 případů, což
představuje více než 35 procent.

Policisté z obvodního oddělení
Plzeň – Vinice, kteří sídlí ve Stráž-
nické ulici číslo 16A, zapsali do
statistik celkem 1091 trestných
činů, policisté z obvodního oddě-
lení Plzeň – Lochotín, kteří sídlí
v Kaznějovské ulici číslo 2, pak
zaevidovali 661 trestných činů.

Jak z následující výběrové tabul-

ky vyplývá, dominantní postavení
mezi jednotlivými druhy trestné čin-
nosti na zmíněném teritoriu měst-
ského úřadu má majetková trest-
ná činnost, která představuje více
než 76 % z celkového počtu trest-
ných činů. Alarmující čísla jsou
v kolonkách krádeží věcí ze zapar-
kovaných automobilů. V roce 2004
policisté na Lochotíně zaznamenali

pokračování na str. 7



celkem 204 případy vykradených vozů, na Vi-
nicích šlo o 161 případů. Celkem tedy kole-
gové řešili neuvěřitelných 365 těchto skutků.
V porovnání s rokem 2003 přesto evidují
v této kategorii pokles o třicet případů. Tato
vysoká čísla se však rapidně nezmění do té
doby, dokud veřejnost nevezme na vědomí,
že věci uvnitř vozů pachatele motivují ke krá-
dežím, a nepřijmou proto příslušná opatření.
Nejedná se o žádné složité či nákladné po-
stupy. Stačí jen z obzoru potenciálního pacha-
tele, tedy z palubní desky, sedadel a zavaza-
dlového prostoru odstranit tašky, mobilní te-
lefony, doklady a ostatní věci. V neposlední
řadě je důležité vyjmout také autorádio, po-
kud to daný typ umožňuje, popřípadě odnést
alespoň odnímatelný panel rádia. Za zmínku
rozhodně stojí i fakt, že na území městského
úřadu policisté registrují celkem 192 ukrade-
ných vozidel, což je ještě o deset ukradených
vozů více oproti roku 2003. Dalším negativ-

ním jevem v oblasti majetkové trestné činnosti
zůstávají kapesní krádeže, u nichž byl sice za-
znamenán ve srovnání s rokem 2003 pokles
o 21 případů, přesto jde o číslo varovné. Mezi
hlavní příčiny stále patří neopatrnost občanů,
a to zejména v prostředcích městské hromad-
né dopravy, obchodech, restauracích, klubech
a jiných zařízeních, kde dochází ke kumulaci
většího počtu lidí.

Podíl násilné trestné činnosti na území
ÚMO 1 byl v roce 2004 6,4 % celkové trest-
né činnosti. Policisté vloni vyšetřovali o 38
případů více než v roce 2003. Nárůst za-
znamenali především u trestných činů kva-
lifikovaných jako loupež. Pachatelé se
v těchto případech zaměřili zejména na star-
ší ženy, které většinou okradli o kabelku
nebo tašku.

Mírně zvýšený nárůst počtu trestných činů
evidují kolegové u mravnostní trestné čin-
nosti. Ze 6 případů v roce 2003 se počet zvý-
šil na 10 skutků.

Výrazný pokles byl zaznamenán u hospo-
dářských trestných činů, mezi které se řadí
mimo jiné trestné činy kvalifikované jako
podvod, zpronevěra a neoprávněné držení
platební karty. V roce 2003 policisté z obou
těchto obvodních oddělení zapsali do statis-
tik celkem 163 případů, v roce 2004 to bylo
o 74 případů méně. Znamená to, že jsme se
z téměř devítiprocentního podílu na trestné
činnosti dostali na pouhých pět procent.

Ze statistik lze vyčíst, že se nám podařilo ob-
jasnit 381 trestných činů, které na území Vinic

OOP OOP Plzeň celkem
Plzeň 1 Vinice MO 1

Celkový počet trestných činů 1091 661 1752
z toho majetková 857 483 1340

násilná 61 51 112
mravnostní 5 5 10
hospodářská 51 38 89
ostatní 117 84 201

Přij�te si s námi hrát – pozvánka k zápisu

91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace

Školka plná pohody

zve děti a rodiče k zápisu do mateřské školy na školní rok 2005/2006
dne 6. dubna a 7. dubna 2005 v době od 14.00 – 17.00 hodin – dny
otevřených dveří, zápis v 5. pavilonu – dolní třída.

Co nabízíme:
– příjemné, přitažlivé a zajímavé prostředí, přátelskou atmosféru
– laskavý přístup k dětem, usměvavé paní učitelky
– dny plné her a radosti
– organizování škol v přírodě, výletů, besed, exkurzí
– předplaveckou výchovu
– akce nejen dětem pro radost
– bohatou zájmovou činnost – kroužek výtvarný, pracovní, tělovýchov-

ný, taneční, hru na flétničku, seznamování s jazykem
– speciální péče o děti s vadami řeči

Naše cíle:
– radost a spokojenost dětí během celého pobytu v MŠ
– snaha o pestrý život školy
– úzká spolupráce s rodinou – partnerem jsou pro nás všichni, kteří mají

ke škole blízko, zejména naše děti a jejich rodiče.

Přij�te se přesvědčit. Na setkání s dětmi a rodiči se těší kolektiv MŠ.

Informace poskytne řed. školy
Bc. Marie Hrachovcová – tel. 377 523 487, 724 158 427

http://msplzen.pc.cz

Naše základní umělecká škola nabízí ta-
lentovaným dětem od předškolního věku až
do dospělosti rozvoj talentu pod vedením
zkušených aprobovaných pedagogů v obo-
ru hudebním, tanečním i výtvarném.

Výuka probíhá na třech pracovištích – na
ředitelství v Sokolovské 30 (hudební obor
– klavír, housle, violoncello, akordeon,
kytara, zpěv, keyboard, zobcová i příčná
flétna, trubka, pozoun, kolektivní příprav-
ná hudební výchova, hudební nauka, pří-
prava na konzervatoř),

ve staré budově Bolevecké ZŠ na náměs-
tí Odboje 18 (hudební obor – klavír, hous-
le, violoncello, kytara, keyboard, zobcová
i příčná flétna, klarinet, kolektivní hudební
nauka)

a v budově bývalé ZŠ U Jam 14 (hudební
obor – klavír, housle, kytara, zobcová
i příčná flétna, klarinet, saxofon, zpěv, key-
board, kolektivní přípravná hudební výcho-
va, hudební nauka, taneční obor – klasic-
ký, lidový, moderní tanec, výtvarný obor –
kresba, malba, grafika, keramika, tvorba
loutek, animovaný film).

Ve škole pracují komorní soubory akor-
deonové, dechové, kytarové, smyčcové,
komorní pěvecký sbor i dívčí pěvecký sbor,
dva akordeonové soubory (DAKSO, UNI-

trasy:

silnièní 35,þ60,þ100,þ150,þ200þkm

horský 30,þ55,þ80þkm

dìtská 13þkm

start:

6.00þ�þ9.00þhodinþuþKamennéhoþrybníku

9.00þ�þ11.00þhodinþkrátkéþtrasy

cíl:

12.00þ�þ18.00þhodinþvþmístìþstartu

odmìna:

diplom,þsuvenýr,þsamolepka,

startovné:

dospìlíþ20,-þKè,þdìtiþdoþ10þletþ10,-þKè

tombola:

cyklocomputer,þláhve,þko�íky,þkód.þzámky,

èepiceþaþjinýþcyklomateriál

informace:

VáclavþKALINA,þTachovskáþ15þPlzeòþ323þ25

tel.þ377þ532þ821,þmob.þ728þ386þ423

http://www.volny.cz/nakolezplzne

E-mail:þvaclavkalina@seznam.cz

Seznamteþsþpozvánkouþv�echnyþsvéþznáméþcyklisty

aþpøijeþteþsþnimiþkþnámþnaþakci!!!

OKČT při TJ Lokomotiva Plzeň pořádá 11. ročník veřejné cyklistické jízdy největší
a nejmasovější svého charakteru v západních Čechách

vþsobotuþ28.þkvìtnaþ2005þvþPlzniþBolevci

Základní umělecká škola
se sídlem v Sokolovské ul. č. 30

Přij)te na koncert

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

5. dubna Přehrávka klavírní úterý aula 18.00 hod
12. dubna Koncert žáků úterý aula 18.00 hod
13.dubna Abs. koncert (akordeon) středa Muzeum 18.00 hod
5. května Slavnostní koncert čtvrtek Muzeum 18.00 hod
10. května Absolventský koncert úterý aula 18.00 hod
12. května Absolventský koncert čtvrtek Muzeum 18.00 hod
15. května Abs. koncert (flétna, klavír) neděle Muzeum 10.30 hod
24. května Koncert žáků úterý aula 18.00 hod
5. června Nedělní matiné neděle Muzeum 10.30 hod

VERSE), jazzový orchestr, soubor TENON
BEND a další. Naši učitelé se tak snaží na-
bídnout žákům, kromě velmi kvalitní indi-
viduální výuky, také možnost ověřit si zís-
kané dovednosti prakticky při společné
tvorbě v kolektivu.

Radost ze společné práce žáka s učitelem
přináší vystupování žáků na koncertech
i účast na soutěžích.

Naši žáci vystupují nejen na koncertech
pořádaných naší školou, ale zapojují se i při
akcích pořádaných Západočeským hudeb-
ním centrem, konzervatoří, katedrou hudeb-
ní výchovy PF.

Zúčastňují se mnoha soutěží nejen v ČR,
ale i v zahraničí, a velmi dobře tak reprezen-
tují svou školu i své město. V loňském škol-
ním roce sklízeli úspěch v soutěži komorní
hry s převahou dechových i smyčcových ná-
strojů, v soutěži „Plzeňský akordeon“, „Lo-
chotínská kytara“ (soutěž – 1. ročník – pořá-
dala naše škola pro kytaristy celého kraje),
„Karlovarský skřivánek“, „O karlovarskou rů-
žičku“, „Čtyři ruce na klávesách“ (s meziná-
rodní účastí), „Evropský festival akordeono-
vých souborů“, v mezinárodní akordeonové
soutěži ve švýcarském Reinachu i v němec-
kém Klingenthalu.

V současné době vrcholí přípravy na škol-

ní kola soutěže ve hře na akordeon, kytaru,
klavír a smyčcové nástroje.

Zpěváci se připravují na „Karlovarského
skřivánka“, klavíristé, kromě již zmíněné
soutěže, na „Karlovarskou růžičku“, akor-
deonisté na Klingenthal, akordeonový fes-
tival do Prahy i na soutěž plzeňské konzer-
vatoře, stejně jako žáci smyčcového a de-
chového oddělení.

Kolektiv učitelů dechového oddělení,
spolu s vedením školy, připravuje v letoš-
ním školním roce 1. ročník soutěže „Lo-
chotínské štěbetání“ a rádi bychom do bu-

doucna obě „naše“ soutěže, určené široké-
mu okruhu hudební mládeže, střídali vždy
po roce, aby všechny soutěživé děti dosta-
ly příležitost poměřit své dovednosti.

Nezahálejí ani naši výtvarníci, jejich prá-
ce si může široká veřejnost prohlédnout
v prostorách Plzeňského servisu v Komen-
ského ulici a v brzké době také v prosto-
rách ÚMO Plzeň 1.

O vřelém vztahu našich žáků ke své
ZUŠce svědčí i zrod školního časopisu
„Notička“, na kterém se podílejí převážně
žáci a učitelé kytarového oddělení.

K prohloubení přátelských vztahů vznik-
lých v naší škole přispívají také soustře-
dění, pořádaná obětavými učiteli i o prázd-
ninách.

Dana Šašková
zástupce ředitele školy

Na kole z Plzně na hrady

Rozvíjejte talent svých dětí

Stav kriminality na teritoriu Vinic a Lochotína
a Lochotíně spáchali recidivisté. Ve většině pří-
padů šlo o skutky majetkového charakteru.

Není bez zajímavosti, že na trestné čin-
nosti se na zmíněném území v 8 objasně-
ných případech podílely děti do 15 let
a v dalších 46 případech mladiství.

Pokud vás zajímá, kolik obviněných spá-
chalo trestný čin pod vlivem alkoholu, pak
lze konstatovat, že u objasněných případů
šlo o 33 osob. Ve srovnání s rokem 2003
jde o jednoprocentní nárůst.

por. Michaela Altmannová
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Naši jednotku lze hodnotit jako
kvalitní, která se již dokázala
prezentovat díky svému zařaze-
ní JPO III. v městském systému
požárního zabezpečení jako jed-
notka s osvědčenou akceschop-
ností a disciplinovanou činnos-
tí. Řízení jednotky, výcvik a fy-
zická odborná příprava se
nacházejí na poměrně vysoké
úrovni.

Dosáhli jsme velmi dobrých
výsledků prakticky ve všech ob-
lastech činností, souvisejících
s úkoly PO, ale i v oblastech spo-
lečenského a kulturního života.

Velmi nízký věkový průměr
členské základny je důsledkem
dlouholeté koncepční práce
s mládeží, ze které nám dorůsta-
jí i noví členové.

Činnost JSDH je soustředěna pře-
devším na teritoriu Bílé Hory
a Roudné, avšak v řadě aktivit vý-
razně přesahuje rámec hranic naše-
ho obvodu a ovlivňuje dobrovol-
nou hasičinu na regionální úrovni.

Úsekem činnosti JSDH, který
je pochopitelně dominantní v ob-
sahové náplni, a tudíž je mu vě-
nována hlavní pozornost, je čin-
nost samotné jednotky a vytvá-
ření podmínek pro její kvalitní
a aktivní působení k plnění úko-
lů zřizovatele, tj. MO Plzeň 1.
Všichni členové jednotky jsou
zároveň i členy sboru.

Maximální pozornost je věno-
vána odborné a fyzické přípravě
a lze konstatovat, že pravidelné
ověřování znalostí i zdatnosti vy-
kazuje vysokou úroveň.

Činnost jednotky SDH Bílá Hora v roce 2004

Jednotka má 19 členů z toho
5 velitelů družstev a 6 strojníků
s potřebnou kvalifikací a plat-
ným osvědčením.

Členové jednotky se jednou
v roce 2004 zúčastnili výcviku
s dýchací technikou v POLYGO-
NU – HZS. Pro rok 2005 je ne-
zbytně nutné zabezpečit tuto pří-
pravu pro všechny členy a stejně
tak je nutné respektovat jako ne-

zbytnost pro výkon služby pravi-
delné absolvování lékařských
prohlídek s maximálně 12měsíč-
ní prodlevou.

Je třeba poděkovat hlavně
nadstandardně aktivním jedin-
cům, ale i těm, kteří plní své po-
vinnosti v rozsahu možnosti
svého osobního volna. Pochopi-
telně je také třeba připomenout
,,více přidat“ těm, kteří přidat
mohou, ale přesto své úkoly
neplní. I přes tuto kritickou po-

známku lze oprávněně konstato-
vat plnou akceschopnost jednot-
ky, a to prakticky v rozsahu
24 hodin po celý rok.

Je škoda, že tento nabízený po-
tenciál není ze strany HZS vyu-
žíván ve vyšším rozsahu, což by
vedle zvýšení sebevědomí při-
spělo i k zisku praktických zku-
šeností.

Je pochopitelné, že činnost v jed-

notce dává našim členům obrov-
ský prostor plnit své hlavní poslá-
ní, ale také se podílet na dalším
spektru různorodých činností.

Věřím, že i letos se všichni
v přidělených úkolech osvědčíte
a přeji Vám všem pohodu a ještě
lepší technické zázemí, které se
v poslední době výrazně zlepšilo.

Na činnost jednotky velmi úzce
navazuje činnost soutěžního
družstva, v našem případě druž-
stva mužů, kterým tímto velice

děkuji za reprezentaci našeho
sboru, a přeji jim, aby se jejich
trénink a píle projevovaly i ve
výsledcích a dostavila se i vytou-
žená první místa.

Pro letošní rok se také připra-
vuje program pro LTS a bude na
rozhodnutí dětí, kde budou chtít
strávit část prázdnin.

Aktivní život JSDH a pochopi-
telně i celého boru vyžaduje i zá-
zemí a servis služeb při údržbě
a někdy i obnově prostor a vyba-
vení. Zopakujme si, že užíváme
majetek Magistrátu města Plzně
ve správě Městského obvodu Pl-
zeň 1, tj. PZB, výcvikový areál,
techniku, výzbroj a výstroj zása-
hové jednotky, a že jsme se za-
vázali pomoci s údržbou.

Péči také vyžaduje vlastní sbo-
rový majetek a spoustu hodin
nám zabere i příprava na zajišHo-
vání akcí sboru.

Některé osoby tato činnost za-
tíží deseti hodinami měsíčně, ale
oproti tomu jiní neodpracují ani
deset hodin ročně !

Cílem mé zprávy není vyčíslo-
vat dosaženou hodnotu díla, ale
vzhledem k tomu, že jsme se roz-
hodlivykonávat činnost dobrovol-
ného hasiče, měly bychom se
tomu všichni patřičně přizpůsobit.

Za pozitivní je nutné označit
pravidelnou údržbu vnitřních pro-
stor zbrojnice, prořezávání vege-
tace, pravidelné sekání trávy
a údržbu prostoru kolem areálu.

Určitě je třeba se více věnovat
opravám, zejména oplocení,
opravám překážek pro soutěže
dospělých i mládeže a své potře-
buje i údržba hasičské techniky.

Dovolte mi, abych touto cestou
upřímně poděkoval všem členům,
kteří se na výsledcích veškeré údrž-
by a oprav v uplynulém roce 2004
větší či menší měrou podíleli.

Udělali jsme dost práce, ale
dobře víme, že chceme-li naší
jednotku – sbor udržovat mezi
nejlepšími v Plzni, je třeba pra-
covat ještě o trochu více.

Obracím se proto k Vám všem
s výzvou o zlepšení přístupu
k činnosti a potřebám JSDH a ce-
lého sboru.

Chci věřit, že se nám v roce
2005 všechny naše záměry poda-
ří, k čemuž Vám přeji elán a chuH
do práce.

Jan Domin,
velitel JSDH Bílá Hora

 V uplynulém roce se mladí
hasiči opět scházeli na pravi-
delných schůzkách, kde se při-

pravovali na různé soutě-
že,aby mohli reprezentovat
náš sbor.

Děti z obou kategorií, tedy
mladší a starší, se zúčastnily
Halové soutěže ve Skvrňanech,

hry Plamen a jarní soutěže po-
řádané naším sborem.

Obě části hry Plamen se ko-

naly ve Skvrňanech, v první
části se soutěžilo ve štafetě dvo-
jic a v útoku CTIF. Druhá část
obsahovala štafetu 4 x 60m, šta-
fetu CTIF a požární útok s vo-
dou. Myslím si, že můžeme být

na naše mladé hasiče pyšní, náš
sbor reprezentovali výborně.
Mladší kategorie se umístila cel-
kově na 3.místě a starší na mís-
tě 1., tedy zlatém. Naše vítězné
družstvo se mělo zúčastnit kraj-
ské soutěže a reprezentovat tak
celou Plzeň– město. Po zkuše-
nostech z let předešlých a vzhle-
dem k nedostatečnému počtu
soutěžících z Bílé Hory jsem
požádala SDH Doubravka
a SDH Skvrňany o pomoc.
Chtěla jsem udělat výběr těch
nejlepších. Bohužel nám neby-
lo vyhověno, důvodem byly ne-
shody mezi některými dospělý-
mi členy našeho sboru a členy
ze Skvrňan. Dopadlo to tak, že
se naši mladí hasiči krajské sou-
těže nezúčastnili. Problémy do-
spělých se přenesly mezi děti,
což by se stávat nemělo. Právě
do těchto dětí vkládáme naděje,
že budou našimi nástupci, ale
právě tato situace dobrým pří-
kladem nebyla.

17. 4. jsme pro děti uspořáda-

Ohlédnutí mladých hasičů za loňským rokem
li soutěž s názvem Jarní soutěž-
ní klání. Soutěže se zúčastnilo
13 družstev v mladší a starší ka-
tegorii. Disciplíny byly dvě, a to
zásah se džberovou stříkačkou
a požární útok s vodou. Na zá-
věr soupeřili tři zástupci každé-
ho sboru ve zvláštní disciplíně
obratnosti a zdatnosti v lesním
terénu. Bělohorští zvítězili
v obou částech soutěže.

Mladí hasiči se zúčastnili bri-
gád na naší zbrojnici a pomáhali
při přípravách i samotných ak-
cích konaných naší organizací
v oblasti prevence PO.

V červenci měly děti opět letní
táborové soustředění v areálu naší
zbrojnice. Týdenní soustředění
mělo pestrý program, mimo jiné
děti navštívily leteckou záchran-
nou službu a nově otevřenou sta-
nici HZS Plzeň – Krašovská.

V říjnu odstartoval nový roč-
ník hry Plamen, pořádaný na tá-
boře MH na Drahotíně. Branný
závod je první částí hry Plamen
a výsledky se započítávají do

jarního kola této hry. Naše druž-
stvo starších bylo na prvním
místě.

Prosincové schůzky byly svá-
teční, měli jsme mikulášskou
a vánoční nadílku. Každý si od-
nesl dáreček a sladkosti. Chtěla
bych poděkovat pracovníkům
ÚMO Plzeň 1 za vánoční dárky
pro naše mladé hasiče, jednalo
se o dětské stolní hry.

V roce 2004 jsme na činnost
mladých hasičů obdrželi dotaci
od ÚMO Plzeň 1 ve výši
8000 Kč , za tuto částku byl za-
koupen bazén. Další dvě dotace
byly od ministerstva školství: na
materiálně technickou základnu
7457 Kč, zakoupeny byly
2 džberové stříkačky, a na volno-
časovou aktivitu 6 232 Kč, tato
částka byla použita na letní sou-
středění.

Závěrem chci poděkovat všem
dospělým i našim dorostencům
za jejich pomoc při schůzkách
a na soutěžích.

Šárka Modrá, ved. mládeže



Dětská porta má svého maskota
Od pátku 4. února do neděle

6. února probíhalo v pražském ho-
telu Olšanka republikové finále Dět-
ské porty. Tady si měřili svoje síly
muzikanti do 26 let, kteří sem po-
stoupili z oblastních kol. Několik
nejzajímavějších pak dostalo mož-
nost zahrát účastníkům benefičního
koncertu „Děti dětem 2005“, který
se konal ve velkém sále Kongreso-
vého centra v sobotu večer. Na pó-
diu se před nabitým hledištěm před-
stavili malí hudebníci, divadelníci,
tanečníci, kteří se zúčastnili někte-
ré ze soutěží v rámci Pionýrského
sedmikvítku. Záštitu nad celou akcí
převzala Petra Buzková, ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy.
Naše želízko v ohni byla skupina

Casiopea, která s přehledem po-
stoupila z oblastního kola v Plzni
a porotu zaujala tak, že si zahrála
v Kongresovém centru a sklidila od
posluchačů velký aplaus. Pro všech-
ny členy skupiny i pro kapelníka
Marka Vojtěcha to byl obrovský
zážitek.

Již několik let je v rámci republi-
kového finále Dětské Porty vyhod-
nocována soutěž „O pohár předsedy
vlády“ v oblasti Dětské Porty, do
které se mohou zapojit všichni orga-
nizátoři oblastních kol. Pro letošní
rok tuto trofej získali vyhlašovatelé
a pořadatelé oblastního kola Dět-
ské Porty v Plzni – Sdružení pro
volný čas DEMARO Plzeň a Stře-
disko volného času dětí a mládeže

v Ledecké ul. 23 v Plzni – Lochotí-
ně. Bylo tak zhodnoceno značné úsi-
lí, které věnujeme přípravě a organi-
zaci této akce. Vůbec jsme to neče-
kali a jsme moc rádi, že POHÁR
putoval v letošním roce právě do
Plzně. S nádherným broušeným po-
hárem byl předán i obrovský plyšo-
vý králík, který naštěstí není putov-
ní, v Plzni už zůstane a byl okamžitě
pasován na maskota dalších ročníků
oblastních kol v Plzni.

Chtěli bychom poděkovat všem
pomocníkům, konferencierům, po-
rotcům, soutěžícím, sponzorům
a dalším. Ti všichni mají zásluhu na
tom, že jsme byli nejlepší.

Marcela HOLOMELOVÁ,
ředitelka soutěže

„OPĚT OD TUVORY Z OKNA VEN“
Na zahradě barokního zámku Ne-

bílovy v termínu od 30. 5. do 5. 6.
2005 bude probíhat již třetí ročník
akce KERAMICKÁ KRAJINA,
s názvem „OPĚT OD TUVORY Z
OKNA VEN“.

Inspirací Keramické krajiny jsou mal-
by dvorního dekorativního malíře An-
tonína Tuvory z let 1789 – 91. Keramic-
ká krajina navazuje na výtvarné ztvár-
nění výzdoby sálu a motivy převádí do
prostoru zámecké zahrady a nádvoří.
Chceme navázat na loňský projekt, kdy
během jednoho týdne účastníci vytvoři-
li zajímavá výtvarná díla.

Ptáci, jehlany, hlavice sloupů,
římsy a další keramické skulptury
byly umístěny v prostorách zámecké
zahrady kolem kašny a v kašně.

Středisko volného času dětí
a mládeže a DEMARO, sdružení
pro volný čas organizuje kurzy, kte-
ré jsou zaměřené na prevenci a léč-
bu bolestí páteře. Nová metoda cvi-
čení Stabilizace a mobilizace pá-
teře – SM systém je založena na
principu zřetězení svalových skupin
a ke cvičení využívá speciálních
elastických lan. Cvičení je vhodné
pro všechny věkové skupiny.

Cíle cvičení:
– páteř bez bolesti
– vyrovnání zvýšených křivek páteře
– lordóz, kyfózy a skoliózy
– zlepšení statiky pánve a dynami-

ky paží
– posílení svalů oslabených a za-

řazení do svalových systémů

Keramici na zámku Nebílovy
Keramická krajina je ojedinělý pro-

jekt, kterého se zúčastňují keramici, vý-
tvarníci a další nadšení touto myšlenkou.

Vytváří se z keramického materiá-
lu, který nevyžaduje zdlouhavé suše-
ní a opatrné pálení. Vzniklé objekty
se okamžitě pálí přímým ohněm
v pecích stavěných na místě.

Celá akce probíhá pod dohledem
výtvarníka a keramika Ivana Hostaši
a dalších profesionálních keramiků.

Informace a přihlášky získáte na
www.svc.zde.cz

Na akci Vás srdečně zve:
Středisko volného času dětí a mlá-

deže, Plzeň – Bolevec, Sdružení pro
volný čas DEMARO, Národní památ-
kový ústav zámku Nebílovy, Plzeňská
krajská rada dětí a mládeže, Keramic-
ká společnost George Ohra.

Letní tábory ve Středisku volného času dětí a mládeže
Přestože nám zatím vládne paní

Zima, ve Středisku volného času
dětí a mládeže v Ledecké ulici na
Lochotíně myslíme již na léto – na
období letních prázdnin. Připravu-
jeme řadu táborů a pobytů pro
děti, mládež i dospělé, na které vás
chceme pozvat. V následující ta-
bulce uvádíme základní informa-
ce o místech pobytu, termínech
a cenách. Další podrobnosti o ná-

Název Místo Termín Forma Věk
Cyklotábor Žlutice  2.7.-9.7.2005 Pobytový Od 12 let
Lomy Lomy u Domaslavi  3.7.-16.7.2005 Pobytový Od 10 let
Pastelka SVČ Lochotín 11.7.-22.7.2005 Příměstský 5 – 8 let
Počítačový tábor SVČ Lochotín 11.7.-15.7.2005 Příměstský Od 7 let
Počítačový tábor SVČ Lochotín 18.7.-22.7.2005 Příměstský Od 7 let
Za piráty jižních moří Lomy u Domaslavi 18.7.-31.7.2005 Pobytový Od 8 let
Letní tábor Hojsova Stráž na Šumavě 23.7.-4.8.2005 Pobytový Od 10 let
Rodinná dovolená Hojsova Stráž na Šumavě 4.8.-13.8.2005 Pobytový Společně rodiče

nebo prarodiče a děti
LT Sluníčko Hájovna Rotava 17.8.-27.8.2005 Pobytový Od 10 let
Letní tábor Lomy Lomy u Domaslavi 22.8.-28.8.2005 Pobytový Od 13 let

Páteř bez bolesti
chránících páteř

– vypěstování citu pro rovnováhu
– uvolnění blokád meziobratlových

kloubů, funkční pohyblivost páteře
– vytvoření správných pohybových

návyků
Kurzy obsahují 10 lekcí, konají se

v prostorách pavilonu SVČ v Ko-
menského ulici 46 pod odborným
vedením PaedDr. Dobromily Vej-
ražkové. Cvičí se v malých skupin-
kách. Veškeré informace o zaháje-
ní a průběhu kurzů obdržíte na tel.
732 988 646, nebo e-mailové adre-
se Dobromila.V@seznam.cz.

Více informací o této metodě se
dozvíte též na internetových strán-
kách www. smsystem.cz.

Bolevečtí hasiči sněmovali
Velkému zájmu se těšila autogra-

miáda plzeňských hokejistů, které
mezi děti pozvala firma Eliod ser-
vis, s. r. o. ve spolupráci s ÚMO
Plzeň 1. Akce se uskutečnila ve
středu 9. února odpoledne v aule
bývalé 32. ZŠ v Sokolovské ulici.
Hokejisté plzeňského týmu HC
Lasselsberger Andrašovský, Matě-
jovský a Duba odpovídali celé dvě
hodiny na všetečné dotazy zájem-
ců o svých zážitcích a zároveň roz-
dali spousty podpisů. Vítěz sloso-
vání si odnesl opravdový dres
s podpisy plzeňských hokejových
hvězd.

(red)

Hokejisté
přišli mezi dětiJiž téměř tradičně se v hospůd-

ce U Myšáka sešli počátkem led-
na bolevečtí hasiči ke svému vý-
ročnímu sněmování. Sbor zhod-
notil stotřetí rok svého bohulibé-
ho působení, zaměřeného přede-
vším na ochranu majetku a živo-
tů spoluobčanů, dnes však již
nejen v Bolevci, ale na území celé
Plzně. Mezi hosty byl i ředitel
Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje – územní obvod
Plzeň ing. Michal Novák, který
nejen poděkoval za spolupráci při
plnění úkolů požární ochrany, ale
nabídl velmi zajímavé formy spo-
lupráce pro další období. Trochu
zklamáním pro bolevecké hasiče

byla nepřítomnost zástupců Měst-
ského obvodu, byU řádně omluve-
ných, přece jen se chtěli právě
před nimi pochlubit dobrými vý-
sledky svého celoročního úsilí
a hlavně jim poděkovat za záze-
mí,které MO Plzeň 1 „svým“
hasičům jako správný zřizovatel
poskytuje. Bolevecký sbor díky
své letité systémové péči o vý-
chovu mládeže, nemá problemy
s věkovým průměrem své členské
základny a tím i s aktivitou v po-
řádání akcí sborových i akcí pro
veřejnost, především pro školy
a mateřské školky v obvodě pů-
sobnosti. Sbor plnil i své hlavní
poslání, jeho členové zasahovali

u 5 požárů a pravidelným výcvi-
kem zvyšovali akceschopnost
jednotky. Za významný úspěch
sboru označil jeho starosta
p. Pytlík zapojení v Západočeské
hasičské lize, kde se sbor prezen-
toval v roli spoluzakladatele.
Soutěžní družstvo se účastnilo
sedmi soutěží a i když nezklama-
lo, na svůj velký úspěch stále
čeká.

Velmi aktivně působí sbor na zá-
kladních a mateřských školách
v obvodě, kde prezentuje zásady
požární bezpečnosti a seznamuje
děti s činností hasičů – záchraná-
řů. Po vynikajících zkušenostech
s více než pětiletou činností oddí-

V pátek 4. března 2005 se v
prostorách obřadní síně plzeňské
radnice vyhlašovali nejlepší spor-
tovci města Plzně v dětských
a mládežnických kategoriích za
rok 2004. Akci jako každý rok
vyhlásila Nadace sportující mlá-
deže. I letos patřily mezi vyhod-
nocené sportovce a kolektivy
mladé naděje z našeho obvodu. Z
úspěšných mladších žáků jmenuj-
me triatlonistu Jakuba Janouška,
v kategorii starších žáků vynikl

Sportovní naděje z obvodu
kolektiv vícebojařů na rychlost-
ních pramicích z KV Kotva Pl-
zeň. Mezi dorostenci byli jmeno-
váni rovněž Aleš Vyzrál –
Taekwon-do a zápasník František
Kavalír. Jmenované sportovce
kromě jiných ocenil i starosta ob-
vodu Jiří Winkelhöfer, který tím-
to způsobem každoročně vyjadřu-
je poděkování těm, kteří význam-
ně reprezentují MO Plzeň 1
daleko za jeho hranicemi.

(red)

plni i organizaci získáte na výše
uvedené adrese nebo telefonním
čísle 377 523 962. Sledujte též
naše internetové stránky
www.svc.zde.cz.

Doporučujeme přihlásit se co
nejdříve, abychom vám a vašim
dětem potom nemuseli říkat tu
nemilou větu: „Bohužel, už máme
plno…“

lu Soptíků z 24. MŠ rozšířil sbor
svoji práci i do 60. a 78. MŠ. Také
zdejší oddíly působí velmi perspek-
tivně a letní měření sil bude jistě
příjemným zážitkem. Samozřejmě,
že ani v činnosti hasičů nejsou jen
ideální poznatky, jsou i problémy
např. s údržbou stále stárnoucí
techniky, ale důležité je poznání, že
bolevečtí mají dost sil se s problé-
my chlapsky poprat. A že to ve
sboru není jen o práci, o tom by
mohl vyprávět hasičský bál, který
se letos vydařil zcela mimořádně.
Zkuste proto i Vy někdy přijít mezi
bolevecké hasiče,možná se Vám
může jejich práce zalíbit tak, že to
s nimi zkusíte také.

Miloslav Pytlík
starosta SDH Bolevec



Maškarní show na Bílé Hoře
V sobotu odpoledne si na Bílé

Hoře v restauraci Oktan dali sraz
čarodějové, princezny, kovbojo-
vé, víly, berušky a jiné pohád-
kové bytosti na maškarní show,
kterou pro ně připravil Úřad MO
Plzeň 1 společně s bělohorský-
mi dobrovolnými hasiči. V prů-

Máte doma malého otesánka nebo bublinku?
Podchytit obezitu u dětí je velmi důležité, protože bohužel dítě s kily navíc z obezity většinou nevyroste. V to

většinou rodiče často doufají a nesnaží se nijak dítěti pomoci. Pokud by pomoci chtěli, většinou nevědí, jak na to.
Nabízíme Vám možnost navštěvovat spolu s dítětem osvědčené rodinné kurzy snižování nadváhy, kte-

ré organizuje společnost STOB, což je společnost lékařů, psychologů, dietních sester, cvičitelek a dalších
odborníků, kteří se již mnoho let snaží pomoci především obézním dospělým. Cílem kurzů je naučit kli-
enty s nadváhou zdravému životnímu stylu – tedy postupně upravit jejich stravovací a pohybové návyky tak,
aby nejen snížili svou hmotnost a zkvalitnili svůj život, ale také aby si uměli váhové úbytky udržet. V kurzech
je užívána kognitivně – behaviorální psychoterapie, která se celosvětově ukazuje při léčbě obezity jako nejú-
činnější.

Metodika kurzů pro děti od 9 do 14 let je v podstatě stejná, jako u kurzů pro dospělé s tím, že je zjedno-
dušena a podávána hravou, zábavnou formou.

Je však nezbytné, aby na kurzy děti doprovázel někdo dospělý – nejlépe rodič, even-
tuálně prarodič, a společně s dítětem se terapie zúčastnil.

Bez praktické pomoci a spolupráce dospělého, který je pro dítě modelem, by totiž
terapie nebyla tak účinná. Velkým pozitivem kurzů je i vzájemné poznávání rodiče
a dítěte a upevňování rodinných vztahů. Vždy3 v běžném životě nemáte mnoho příle-
žitostí k tomu, abyste viděli, jak se Vaše děti chovají nebo jak reagují ve společnosti
vrstevníků, a při společném setkávání takovou možnost získáváte.

4. ZŠ v Plzni, Kralovická 12, pa-
tří k nejmodernějším základním
školám v našem městě. Vedle
špičkového materiálně-technické-
ho vybavení a vysoké estetické
úrovně vnitřní výzdoby, která vy-
tváří příjemné prostředí pro kva-
litní výuku, se škola soustře9uje
na rozvoj schopností všech žáků.

4. ZŠ v Plzni a její zajímavá nabídka
V každém ročníku 2.stupně se

jedna třída specializuje na rozší-
řenou výuku matematiky a příro-
dovědných předmětů. Tyto třídy
mají tradici již od roku 1995/
1996. Vedle zvýšené dotace hodin
matematiky se zaměřují na doko-
nalé zvládnutí základů informati-
ky a přírodovědných předmětů.

Připravují žáky především pro
studium na gymnáziích a střed-
ních odborných školách.

4. ZŠ se rovněž věnuje rozvoji
sportovního nadání dětí. Pro ta-
lentované žáky je otevřena třída
s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy, zaměřená na hokejbal. Tě-
lesnou průpravu žáků doplňují

plavecký výcvik i časté sportovní
soutěže. Žáci pravidelně dosahují
významných sportovních úspě-
chů, jsou mezi nimi dokonce mi-
stři Evropy. Družstvo hokejbalis-
tů se stalo několikanásobným
šampionem krajského přeboru.

Navíc škola nově otevírá třídu
s rozšířenou výukou výtvarné vý-

chovy, zaměřenou na keramiku,
grafiku, lidová řemesla a základy
designu. Tato třída se jistě bude
hodit všem žákům, kteří uvažují
o studiu na uměleckých školách.

 V naší škole se na vás všichni
těšíme.

Mgr. Mejcharová,
ředitelka ZŠ

běhu odpoledne se hodně tanči-
lo, zpívalo, soutěžilo a přišel
opravdový kouzelník. Pořadate-
lé vyhodnotili nejkrásnější mas-
ky, porota určila „Superstar
z Bílé Hory“, rozdávaly se ceny
v nejrozličnějších soutěžích.
Diskotéka Rádia FM Plus rozvl-

nila nejen malé tanečníky, ale
i členky taneční skupiny Spider,
které předvedly pravé hip-ho-
pové vystoupení.

Dětem se na jejich bále líbilo
a všichni se těší, jak si vše příští
rok zopakují.

(red)

Pohybové studio Jiřiny Hůrkové a Aleny Rauové v Plzni, U Trati 33 – pod Belánkou

Rodinné kurzy snižování nadváhy

Kurzy snižování nadváhy probíhají ve 12 lekcích = 1 lekce týdně. Lekce se skládá
z 1 hodiny cvičení přizpůsobeného možnostem Vás i Vašich dětí a 1,5 – 2 hodin
skupinové terapie (společného povídání, probírání náplně jednotlivých lekcí).

Zahájení kurzu: 18. března 2005
v 16.00 hod. v klubovně Pohybového studia J&A

tel. 605 529 662, 605 158 418, (dopoledne 377 444 094, 377 525 736)
www.studiojaa.cz

Umožňujeme dětem rozvoj v těchto oblastech:
– rozšířené vyučování cizích jazyků (angličtina, němčina)
Nábor do 6. tříd proběhne ve středu 27. 4. 2005 od 9.00 hod. v aule 1. ZŠ.
Součástí náboru bude zjištění jazykové úrovně. Dětem bude poskytnut
dostatečný čas na splnění zadaných úkolů.
Nábor do 3. tříd – informace u zástupkyně ředitele Mgr. Hany Pánkové
(tel.: 602 161 895)

– rozšířené vyučování tělesné výchovy (atletika, fotbal, vodní pólo
a plavání, lukostřelba)
Nábor proběhne do 5. a 6. tříd v pondělí 25. 4. 2005 od 15.00 hod. v aule
1. ZŠ (sportovní oblečení s sebou).
Spolupracujeme s:
atletika – SK Junior a AC Škoda
fotbal – ZČE Dynamo Plzeň
vodní pólo a plavání – KVS Slavie Plzeň
lukostřelba – 1. lukostřelecký klub Plzeň 1935

– rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky
Nábor proběhne ve středu 27. 4. 2005 od 15.00 hod. v aule 1.ZŠ.

Předběžně je možné přihlásit dítě:
e-mailem: 1zs@mmp.plzen-city.cz, telefonem: 377 524 810, osobně

Informativní schůzka rodičů dětí
do 6. tříd v úterý 12. 4. 2005, 17.00 hod. aula 1. ZŠ.

ROZVÍJEJTE TALENT SVÝCH DĚTÍ!

1.základní škola
               Západní 18, 323 00 Plzeň

www.zs1plzen.cz
1zs@mmp.plzen–city.cz

tel: 377 524 810

UþNÁSþMÁTEþMO�NOSTþVOLBY



Výstavbu polyfunkčního objektu na síd-
lišti Košutka plánuje českobudějovická spo-
lečnost INBA, s.r.o. Tato společnost se vý-
stavbou garážových objektů zabývá od roku
1995. Od té doby již úspěšně zrealizovala
sedm garážových komplexů s osmistypade-
sáti garážemi. Garážové objekty budované
touto společností je možno spatřit v Čes-
kých Budějovicích, Táboře, Pelhřimově
a v Praze. Jeden z garážových domů spo-
lečnost dokončila v roce 2003 i na plzeň-
ském sídlišti Skvrňany.

Stavba garážového domu vyroste na vol-
ném prostranství mezi Studentskou a Kralo-
vickou ulicí. V souladu s regulačními pod-
mínkami by se mělo jednat o maximálně tří-
podlažní objekt. Kapacita objektu je tak
omezena na 108 garáží. Jednotlivé garáže jsou
řešeny jako uzavřené prostory vzájemně od-
dělené prefabrikovanými železobetonovými
stěnami a uzavřené výklopnými vraty. Kaž-
dá z garáží je vybavena elektrickou instalací
s vlastním měřením spotřebované el. energie.
Osvětlení společných prostor je ovládané
automaticky pomocí stmívacích a pohybo-
vých čidel. Celý objekt budou proti vstupu
nepovolaných osob uzavírat hlavní garážová
vrata vybavená elektrickým pohonem. Jednot-
livé garáže budou po dokončení rozprodány.
Investor proto ihned po dokončení stavby
vymezí v objektu jednotlivé garáže jako sa-

Číslice letopočtu se přehoupla ze čtyřky
na pětku a stejně jako všechny školy i naše
31. ZŠ má za sebou první pololetí, první
poločas. Pro devá@áky byl poslední šancí
„ukázat“ se na přihlášce pro střední školy
s co nejlepšími výsledky, pro prvňáčky
vstupem do nového světa, kde kromě her
přibývají i povinnosti.

I když náplní školního roku je především
práce a plnění školních povinností, najde
se čas i pro aktivity, které dávají žákům
možnost alespoň na chvíli se odpoutat od
všedních starostí. Všechny tyto akce by se
v rámci naší školy daly považovat za tra-
diční, těší se velkému zájmu žáků, a tak ne-
byl důvod neuskutečnit je letos zas.

Seriál akcí začal v říjnu ekologickým kur-
zem devátých ročníků. Tradičně se koná na
Rýchorské boudě v Krkonoších. Turisticky
méně zdatní jedinci si sice museli zvyknout
na celodenní náročné výšlapy s odborným
výkladem, ale i přes celkovou únavu si ab-
solventi kurz chválí. Během pobytu se totiž
všechny třídy dokonale poznají i z pohledu,
který ve škole běžně není možný, a výsled-

kem je pokaždé stmelení kolektivu, vytvo-
ření nových přátelství a prohloubení těch
starých. A ta závěrečná diskotéka! …

Od loňského roku je naše škola sponzo-
rem prasátek pekari a opiček kosmanů v pl-
zeňské ZOO. A protože sponzorství je vždy
jen na jeden rok, byli jsme zvědaví, zda

budou mít děti po počáteční euforii i druhý
rok chu@ a vůli přispět. I přesto, že se nepo-
dařilo dosáhnout loňské částky, považuje-
me současných více než 13 000 Kč za pří-
spěvek, za nějž se nemusíme stydět. Mys-

lím, že na tomto místě je vhodné poděko-
vat také rodičům žáků, protože právě z je-
jich kapes příspěvky pocházely. A vezme-
me-li v úvahu, kolik financí musejí na „vy-
zbrojení“ svého školáka vším potřebným
vynaložit, zaslouží si jejich ochota podílet
se na takovýchto chvályhodných „malič-
kostech“ náš dík.

A byla tu zima. Po tom, co se nám po škole
začátkem prosince prohnali čerti, Mikulášo-
vé a andílci – devá@áci s mikulášskou nadíl-
kou, už se všechno úsilí pedagogů – tělocvi-
kářů soustředilo na přípravu tradičního tur-
naje v košíkové. Pokaždé jím žije celá škola,
hlavně její žákovské osazenstvo. Nejdůleži-
tější je vytvořit ten nejsilnější tým. Jeho se-
stavování doprovázejí vzrušené debaty, které
se vedou formou tiché pošty nebo tajných
dopisů dokonce i během vyučovacích hodin.
Konečně už zbývá jen sladit „dresy“ pro po-
cit větší sounáležitosti……a jde se na to!

Závěr pololetí je hektický pro žáky i pe-
dagogy. Blíží se pololetní vysvědčení, žáci
se na poslední chvíli snaží přesvědčit uči-
tele, že si zaslouží lepší známku, učitelé

Zima si s námi letos pěkně hraje. Oprav-
dové zimní počasí se objevilo až ve dru-
hé polovině ledna. Běh života v naší ma-
teřské škole – t. j. 87. MŠ v Komenského
ul. 46 – to však nijak nenarušilo. Naopak!
Prosinec, leden i únor byly plné zábav-
ných akcí.

Zvláště prosinec přinesl mnohá překva-
pení. Mikulášská nadílka, divadelní před-
stavení „Jak se připravovali na Váno-
ce“, vánoční eko-dílnu na Bolevecké zá-
kladní škole, vánoční posezení s rodiči,
kde měly děti možnost předvést svým ro-
dičům krátké vystoupení a pak společně
s nimi si vyrobit vánoční ozdobičku, sví-
cen nebo ozdobit perníčky. Událostí pro
celou MŠ pak byla návštěva pana staros-
ty ÚMO 1 a paní místostarostky, kteří
dětem přinesli drobné dárky. Na oplátku
ve všech třídách byli obdarováni krásným
přáníčkem. A pak už všechny čekaly vá-
noční prázdniny.

Po návratu z vánočních prázdnin to hu-
čelo ve všech třídách jako v úle. Všechny
děti přece musely sdělit svým paním uči-
telkám, jaké dárky našly pod stromečkem
a jak u nich proběhly Vánoce!

Pro rodiče předškoláků byla hned první
lednový týden sjednána informativní
schůzka se zástupci okolních základních

To nám to pololetí zase uteklo…
mají plno práce s uzavíráním klasifikace.
Kromě toho, že v tento čas jezdí naši sed-
máci na lyžařský výcvik, je leden asi nej-
důležitějším měsícem pro budoucnost ško-
ly jako takové – jsou zápisy do prvních tříd.
Panuje napětí, zda se podaří přilákat dosta-
tek předškoláků, kteří by v září zaplnili la-
vice, probíhá příprava organizace, výzdo-
ba školy a také nábor dobrovolníků, pomoc-
níků. I když zápisy nejsou událostí, která
by se žáků přímo týkala, je jejich pomoc
nesmírně významná. Každoročně se zápi-
sů účastní vybraní žáci z devátých tříd jako
uvítací výbor a průvodci dětí a rodičů po
škole. A protože se zápisy vždy odehrávají
v duchu nějaké pohádky, pomocníci si ná-
ležitě přizpůsobují i své kostýmy. No nelí-
bilo by se vám procházet se po škole s Je-
níčkem, Mařenkou a uloupnout si vlastní
perníček? Kladně si na tyto otázky tento-
krát odpovědělo 78 předškoláčků, z nichž
66 usedne do lavic již letos v září. Chcete
si také uloupnout svůj perníček? PřijNte
příště! Už teN se na Vás těšíme!

Mgr. O.A. Hurníková, učitelka 31. ZŠ

Nové garáže s prodejními prostory ve Studentské ulici
mostatné jednotky a podle zákona č. 72/94
Sb. je převede do vlastnictví kupujících včet-
ně vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Prodejní cena standardních ga-
ráží ve druhém a třetím podlaží byla stano-
vena ve výši 175 000,- Kč. K této ceně je však
nutno ještě připočíst náklady na pořízení po-
zemku a daň z přidané hodnoty. Celková cena
garáží včetně pozemku a DPH by pak měla
představovat částku 230 000,- Kč.

Při současném stupni motorizace připa-
dá na každý byt minimálně jedno osobní
vozidlo. Tento stav vede k tomu, že zejmé-
na ve večerních hodinách je celé sídliště
doslova obestavěno auty. Výstavba hro-
madných garáží je jednou z cest k řešení
tohoto problému. Budoucí majitelé garáží
kromě parkovacího místa získají spolehli-
vou ochranu svých aut před povětrností,
vandalismem, krádežemi a v neposlední
řadě poskytne uzavřená garáž i prostor pro
uložení různých autodoplňků, sportovního
vybavení a dalších potřeb, pro jejichž ulo-
žení nejsou v bytě k dispozici vhodné pro-
story. Pokud bude ze strany veřejnosti
o koupi garáží v tomto objektu dostatečný
zájem, bude stavba zahájena koncem letoš-
ního roku. Skutečnost, že v docházkové
vzdálenosti do 300 m je soustředěno zhru-
ba 2 300 bytů, i výsledky dosavadního prů-
zkumu zájmu napovídají tomu, že k zahá-

jení výstavby dojde. Bližší informace
o celém projektu je možno získat u pracov-
níků společnosti INBA, s.r.o., na telefon-
ních číslech 602 430 609-10, 386 356 307
případně na internetových stránkách této
společnosti www.inbacb.cz. Pokud o mož-
nosti získat garáž z této výstavby vážně
uvažujete, je vhodné již v této fázi společ-
nost INBA, s.r.o., kontaktovat. Získáte tak

možnost být mezi prvními, kterým bude
umožněno vybrat si garáž v místě, které Vám
bude nejlépe vyhovovat. Přihlášky je mož-
né zaslat i písemně poštou nebo e-mailem.

Kontaktní adresa:
INBA, s.r.o., Prokišova 7
370 01 České Budějovice
e-mail: inba@volny.cz
fax: 386358521

Zimní nálada u „Kosíků“
škol. A tak měli možnost ještě před zápi-
sy do prvních tříd si rozmyslet, která ZŠ
bude pro jejich dítě nejvhodnější. Samot-
né zápisy pak byly zahájeny na základ-
ních školách od poloviny ledna.

Ve druhé půli ledna se konečně děti do-
čkaly sněhu. To bylo radosti! Také jsme
sněhu řádně užili! Jízda na bobech, klou-
zácích, saních, stavba sněhuláků a pořád-
né koulovačky byly na denním programu.

Abychom se následkem zimních rado-
vánek nenachladili, využívali jsme k po-
sílení odolnosti organismu často naši in-
fra-saunu i prvky fyzioterapie – zejména
míčkování – pod vedením studentek Zdra-
votní školy dr. Mauritzové. Dodržovat pit-
ný režim během celého dne nám nedělá
žádný problém. Můžeme si sami nalévat
pití, kdy chceme a kolik chceme. Paní ku-
chařky se o nás dobře starají a zvláště
v těchto dnech nás zásobují množstvím
čerstvého ovoce a zeleniny.

O tom, jak vlastně takové nachlazení
vzniká, vtipně pojednávalo divadelní
představení „O bábě Chřipce“, které pro
nás nastudovalo divadélko Úsměv.

V únoru nás zase pobavilo představení
„Narodil se klaun“ . S použitím minimální-
ho množství slov dokázali dva klauni sezná-
mit děti s tím, co je opravdové přátelství.

Od listopadu do konce února probíhá
i na naší mateřské škole eko-soutěž „Plný
pytel plastových víček“, vyhlášená Bo-
leveckou základní školou – pobočkou
v Sokolovské ulici. Za necelé 4 měsíce se
nasbíralo obrovské množství víček z PET
lahví. Nezůstalo však jen u sběru. Děti vy-
mýšlely, co z víček vyrobit, jak soutěž
zpestřit. A tak třída III. B zhotovila dra-
ka – víčkožrouta a děti ze III. A stonož-
ku Marušku. Uvidíme, zdali při vyhlá-
šení výsledků této soutěže uspějeme.

Období masopustu jsme jako každoroč-
ně ukončíli školním maškarním rejem,
a to v úterý 22. 2. 2005 v aule ZŠ v So-
kolovské ulici. Karneval provázelo vy-
stoupení všech dětí i krátký program
kroužku Flétniček. Letošní novinkou, kte-
rá zpestřila období karnevalu, byla sou-
těž pro rodiče a děti s názvem „O nejori-
ginálnější karnevalovou masku“.

 Jak to chodí u nás – u Kosíků – si mů-

Nově otevřená lékárna s pohotovostní službou pro lochotínské obyvatele
a přilehlé okolí. Od 3. ledna 2005 v budově ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody
60, Plzeň. Denní provoz probíhá od 7 do 18 hodin. Víkendy, svátky i noční
služba je zajištěna pohotovostním výdejem na zazvonění pacienta. Na
návštěvu se těší personál lékárny i 12 plzeňských lékárníků zajiš5ujících
noční služby.

Za lékárnu Lipová Mgr. Jitka Kováříková

žete ověřit sami. Ve středu 30. března
pořádáme „Den otevřených dveří“ pro
širokou veřejnost. Máte-li zájem, přijNte
se podívat!

 A nezapomeňte!
Zápisy do MŠ na nový školní rok jsou

6. a 7. dubna od 14 do 17 hodin!
Jaroslava Valentová, učitelka 87. MŠ

Lékárna Lipová



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.

Chcete inzerovat v Plzeňské jedničce?

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

Zakázková výroba nábytku
z masivu, dýhy i lamina.

Návrh, výroba a realizace
interiérů dle přání zákazníka.

– kuchyňské linky na míru

– kancelářský nábytek

– vestavěné skříně a postele

Akční cena kuchyňské linky
z lamina 8600 Kč za běžný metr

Tančíme pro radost

Píše se den 5. února 2005. Je sobotní mrazi-
vé ráno a skupina malých tanečníků z Plzně má
před sebou náročný den. Nikdo však ještě ne-
tuší, že pro ně bude tak velkou vzpomínkou.

Taneční klub IMPRO při 7. ZŠ se vydává do Pra-
hy na benefiční koncert „Děti dětem“. Pro zpest-
ření dne však využívá zajímavé nabídky využití
volného času pro děti a mládež „Ledová Praha“,
která nabízí zvýhodněné vstupné či zcela zdarma
prohlídku památkových objektů muzeí hlavního
města Prahy. Obě akce se konají pod záštitou JUDr.
Petry Buzkové, ministryně školství, mládeže a tě-
lovýchovy, a víme, že se každoročně shledávají
s velkým ohlasem účastníků z celé ČR. Naše vý-
prava navštívila Muzeum voskových figurin a Ná-
rodní muzeum, kde zajímavé exponáty si s nadše-
ním prohlíželi nejen děti, ale i jejich rodiče a ve-
doucí. Také nejlepší zástupci přírodovědného
kroužku 7. ZŠ – Martin Prokop, Veronika Staško-
vá a Johana Schleisová – se akce zúčastnili a prá-
vě zde si mohli ověřit své znalosti z oblasti histo-
rie, kultury a přírodovědy. Se zaujetím si každý pro-
hlížel překrásné malby a prostory budovy muzea.

Zajímavá byla pro mnohé i jízda metrem na
stanici Vyšehrad. A tady byl již cíl naší cesty.
Nádherný pohled na Prahu a před námi budova
Kongresového centra. Místo, které nikdo z nás
nezapomene. Odpolední zkoušky se zvukařem,
dramaturgem připomínaly opravdové divadlo.
VždyG skoro nikdo z těchto dětí ještě nestál na
tak velkém pódiu, kde pak v záři reflektorů měl
předvést své vítězné taneční vystoupení. A pro
tolik diváků. Tady již tréma musela stranou
a každý musel podat ten nejlepší výkon.

Nastal večer. V šatnách účinkujících je již
mumraj, oblékání, líčení, poslední rady vedoucích.
Benefiční koncert „Děti dětem“ začíná. Přehlíd-
ka nejúspěšnějších vystoupení tanečníků, zpěvá-
ků, recitátorů z celé ČR poskytuje divákům ne-
všední podívanou na to, co dokáží mladí umělci.

Ve dnech 14. – 16.ledna 2005 se uskutečnil
11. ročník Republikového finále v tanci v Čes-
kém Dubu. Sportovní hala přivítala na 700 ta-
nečníků z celé ČR, kteří předvedli ve 110 vy-
stoupeních zajímavá a poutavá předtančení
v různých disciplínách. Taneční soutěžní pře-
hlídka trvala od 14.00 do 23.00 hodin. Bylo nač

Sobotní odpoledne, začátek jarních prázdnin.
Členové tanečního klubu TK IMPRO přijali
pozvání do sálu Sokolovny na Nové Hospodě,
kde Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků
Plzeň 1 pořádala své výroční zasedání.

Slavnostní atmosféra zavládla sálem. Konšelstvo
a další členové obce ve svých krojích přivítali sr-
dečně naše tanečníky ke zpestření programu, který
mají každoročně pečlivě připraven. Jak jinak než
začít lidovou písničkou. Ano, právě vítěznou sklad-
bou z republikové soutěže Sedmikvítek 2005
s názvem „ Sluníčko už zašlo“ zahájil náš taneční
klub valné zasedání. Poté následoval bohatý pro-
gram, který naše děti zpestřily ještě svými třemi vy-
stoupeními. Jak milé je sledovat z pódia nadšené
tváře tančících a jim přihlížejících diváků, rodičů
a vedoucích. Slíbili jsme a nezklamali, ačkoli-li jsme
byli jen v polovičním obsazení, neboG chřipka po-
stihla i řadu z našich tanečníků. A ti, co tančili, ne-
litovali začít s prázdninami o den později, neboG se
naučili dělat druhému radost a tady to zajisté bylo
na místě. VždyG to nebylo poprvé, co jsme potěšili

Plzeň nezklamala
řadu obyvatel v obci Baráčníků, a za vše jim patří
velký dík.

Pro radost a s potěšením vystupují naši taneč-
níci po celý rok.Taneční a parketovou kompo-
zicí „Máš-li kapičku štěstí“ spolu s dalšími
skladbami si získali vděčné publikum v Domo-
vě důchodců v Kotíkovské ulici, kam každoroč-
ně zavítají velmi rádi.

Nelze však opomenout vystoupení pro Magis-
trát města Plzně, kterému patří velké poděková-
ní za zabezpečení naší činnosti. Setkání s lidmi,
kteří podporují mimoškolní aktivity dětí a mlá-
deže, je vždy milé. Vědomí o vstřícném jednání
těch, kteří vždy a po celá léta podali pomocnou
ruku, vytvořilo příjemnou atmosféru odpoledne.
Byla to hezká podívaná, když naši tanečníci Mar-
tin Kovanda a Martin Kováč své sólo tančili s pí
Pavlou Malíkovou, která se loučila ve svém za-
městnání a my jsme ji popřáli mnoho dalších
úspěšných let ve svém životě.

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

se dívat. V krátkých časových intervalech mu-
seli  všichni zdolat přípravu na svá další vy-
stoupení. To se právě týkalo také tanečního
klubu TK IMPRO při 7. ZŠ v Plzni, jehož čle-
nové se představili ve svých čtyřech nových
předtančeních. „Příprava na tuto soutěž byla
dosti náročná. Věnoval jí každý z nás 4 dny vá-

nočních prázdnin, pravidelné tréninky
a svědomitou přípravu i doma. Zpívali
jsme, tančili, kde se dalo.“ To nám sdělují
malí tanečníci. A výsledek? – Kus poctivé
práce se vydařil. S pochopením rodičů, uči-
telů, hlavně vedení 7. ZŠ, která nám zapůj-
čuje prostory pro naši zájmovou činnost,
jsme mohli trénovat a připravit zcela nový
repertoár.  Je potěšitelné, že naši pokročilí
tanečníci vzali mezi sebe i zcela nové tvá-
ře i prvňáčků, kteří museli překonat sami
sebe a s odvahou vyjeli s partou dětí i ve-
doucích a rodičů na třídenní turné. Soutěž
byla zajímavá, každému se líbila. VždyG pro
většinu účastníků to byla premiéra, která
jim  přinesla zasloužený úspěch. 1., 3. a 4.
místo ve folkloru, plesových choreografi-
ích a tanečních kompozicích si přivezly děti
z této báječné akce. Zpestřením pro ně byla
druhý den prohlídka liberecké ZOO a měs-
tečka Babylon v Liberci. Zvesela jsme
přijížděli k Plzni. Radost zářila z očí každé-
mu z nás. Mnozí ani nevěřili, co je možno
dokázat, když člověk se nadchne, dělá svůj
koníček nejen pro potěšení své, ale i pro ra-
dost svému okolí, škole, zajisté i samotné-
mu městu.A tomu je třeba vzdát dík, neboG
podpora naší činnosti pramení též odtamtud.

Věra Řežábová,
ved.TK IMPRO při 7. ZŠ v Plzni

Zážitek zcela nevšední
aneb Praha je Čechů ráj

Chvíle, pro všechny každoročně nejočekávaněj-
ší, přichází. Na tomto večeru jsou předávány ví-
tězům republikové kulturně umělecké soutěže
Sedmikvítek v oboru tanec, divadlo, zpěv uzná-
ní za nejlepší výkon. Vše probíhá za účasti vý-
znamných hostů z ministerstva, Úřadu vlády, zá-
stupců dětských organizací, sdružení i zahranič-
ních hostů. S poctou usedám i já s třemi
nejlepšími tanečníky TK IMPRO do řady nomi-
novaných souborů. Líbivá taneční vystoupení
střídají vystoupení pěvecká . Chvíle ticha a na-
pětí. Denisa Hrabová, Martin Kováč a Jana Sý-
korová spolu se mnou přicházíme na jeviště ješ-
tě se zástupci dvou souborů. Fanfáry pro vítěze,
napětí v každém z nás. Radost, jásot, smích, pocit
štěstí, to vše se řine náhle ze sálu, když vyhla-
šují pro nás tak nečekanou zprávu. Pohár před-
sedy vlády Stanislava Grosse v oboru tanec zís-
kává TK IMPRO PS MIKULKA PŘI 7. ZŠ. Pře-
jímám toto velké ocenění s dojetím od Úřadu
vlády a hlavních pořadatelů spolu s dětmi. Je to
úžasné, nikdo z nás to nečekal. Ihned se vybavi-
la vzpomínka na vedení naší školy.VždyG tomu
patří také velký dík za pochopení pro naši čin-
nost. Krásná plyšová zebra, kterou jsme obdr-
želi spolu s pohárem, bude všem pro radost.
Zpestřením večera je i vystoupení Petra Poláč-
ka, kterého děti znají ze soutěže SuperStar.
S radostí a elánem nastupují naši tanečníci na pó-
dium. „Praha je Čechů ráj“ – to je název našeho
vystoupení, které bylo vybráno pro tento večer.
ŠGastní rodiče v sále, kamarádi a diváci tleskají,
mnozí i zpívají. VždyG každý přec ví, co pro nás
Praha znamená.

ŠGastni se navracíme domů. Setkání s rodiči,
chvíle rozjímání, a věřte mi, je o čem vyprá-
vět, nač vzpomínat. Zážitky zcela nevšední
zůstanou v paměti každého z nás.

Věra Ř e ž á b o v á,
ved. TK IMPRO při 7. ZŠ

Sedmikvítek 2005


