
Vážení spoluobčané,
určitě bych se nenadál toho, že můj říjnový úvodník vzbudí

takovou pozornost. Kromě běžného informování veřejnosti
o obvodním dění jsem v něm prakticky jednou větou zmínil
několik událostí letošního léta. A byl jsem odhalen. Zmínky
o emmero-klíštěti s rezavou prdelkou (líbí se mi stejně jako
populární Hliník, který se odstěhoval do Humpolce), Czech-
Teku a dalších se nelíbily některým plzeňským politikům.
Z denního tisku jsem se dozvěděl, že jsem zneužil zpravodaj
i finance obvodu k předvolebnímu boji, a že kromě úhrady
vydání Plzeňské jedničky bych se měl čtenářům omluvit.
Omluvu však zatím nepožadoval jediný čtenář, a tak bych
politikům navrhl: „Neberte to tak smrtelně vážně, pánové!“

Neodpustím si však malou glosu. V říjnu jsem tipoval na
další překvapení ve vile Vyvolených a nebyl jsem zklamán. Při
kabinetní hře „škatulata hejbejte se“ spadl jeden z aktérů do
černé díry Pozemkového fondu, další se po rychlé ztrátě dů-
věry vrátil ke své lékařské profesi. Nahradil jej nový drak –
vyvolen byl doktor Rath. V hradním souboji ztratil sice prezi-
dentský titul, ale dštíc plameny a síru, upřel své ministerské
oko na marnotratnou královnu zdravotního pojiš:ovnictví. Pryč
je opatrné politické přešlapování nad problémy zdravotnic-
tví, je čas činů. Nucená správa VZP jako prostředek k perso-
nálním čistkám, pokyn fakultním nemocnicím šetřit za každou
cenu, rušení okresních nemocnic, které mají špatné výsledky
(?), osočování a výhrůžky ….. Nejsem expert na zdravotnictví
ani politolog. Mám jen obavu, že pan Rath přejmenuje své
ministerstvo na „Společnost dělové koule“. S požehnáním šéfa
vytasil těžké zbraně vulgarity, chvastounství a jako lékař na-
ordinoval českému zdravotnictví léčbu šokem.

I v obvodních záležitostech musím navázat na říjnový
úvodník. Zmiňoval jsem v něm petici občanů, požadujících
vyhlášení referenda k osamostatnění městské části Roudná.
Protože důvodem požadavku je zejména spor o trasu doprav-
ního napojení Severního Předměstí s centrem města, uvítal
jsem a zúčastnil se setkání primátora města Plzeň s občany
Roudné. Proběhlo 9. listopadu v ZŠ Malická, kdy v úvodu
primátor navrhl rozdělení problematiky obchvatu do dvou
etap. V etapě první by byla přes Roudnou puštěna trolejbu-
sová doprava a upraven dopravní režim na komunikaci, ve
druhé etapě by se pak dál hledalo schůdné řešení doplnění
komunikačního systému na Roudné. Tento návrh se probíral
v zhruba tříhodinové diskusi, v níž primátor vystřílel svoji
vstřícnost a možné garance do absolutního dna. Můj názor
z titulu starosty obvodu s padesáti tisíci obyvateli se nemění.
Trolejbus přes Roudnou co nejdříve, alternativní napojení
Severního Předměstí považuji za nezbytné a prioritní. Stejně
aktuální je i otázka ochrany Roudné před povodněmi. Ne-
dávno byla péčí města a obvodu dokončena instalace hlási-
čů pro včasné varování obyvatel Roudné v případě živelné
pohromy. Jsou napojeny na centrální pult Městské policie a
doplní integrovaný záchranný systém.

Radost mám z plnění slibu vedení obvodu, posilovat
a vytvářet podmínky pro střední a vysoké školství, které nám
zde chybí. Jako nájemce budovy 32. ZŠ na Lochotíně bylo
vybráno Křižíkovo gymnázium Plzeň, což přináší možnost
studia přímo v místě bydliště.

S nemenší radostí jsem s kolegy přijal pozvání od Dětské-
ho domova Domino k setkání s novými obyvateli bytu, který
obvod dokončil v říjnu. Dětem i vychovatelkám přeji aby ve
vytvořeném rodinném prostředí prožily hezké vánoce.

Od konce listopadu svítí v Centrálním parku na Lochotíně
obvodní vánoční strom, jehož rozsvěcení se stává tradicí. Při-
pomínka Vánoc byla letos spojena s ohňostrojem pro děti.

Slíbil jsem v minulém úvodníku, že prozradím, které
sportovní zařízení by mělo být postaveno právě ve spodní
části Centrálního parku. Dobré hospodaření obvodu vy-
tvořilo předpoklad, že s výstavbou kluziště s celoročním
provozem začneme již příští rok.

Hospodaření obvodu je právě podrobeno pravidelné-
mu, zákonnému auditu a já předpokládám, že výrok audi-
torů bude dobrou tečkou za rokem 2005.

Na Mikuláše, dne 6. prosince, se letos naposledy sešli ob-
vodní zastupitelé, aby mimo jiné  projednali rozbor hospoda-
ření, rozpočtová opatření a zejména návrh rozpočtu na příští
rok. Zastupitelům, radním, členům výborů a komisí i pracov-
níkům úřadu děkuji za dobře odvedenou práci v letošním roce.
Stejně tak občanům, organizacím, spolkům a firmám, které
s námi spolupracují a pomáhají nám v mnoha činnostech.

Všem obyvatelům našeho obvodu pak přeji spokojené
prožití vánočních svátků a do nového roku 2006 hodně
štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1

23. 12. pá 08.00 – 12.00*
24. 12. so státní svátek
25. 12. ne státní svátek
26. 12. po státní svátek
27. 12. út 08.00 – 14.00
28. 12. st 08.00 – 12.00

13.00 – 17.00
29. 12. čt 08.00 – 14.00
30. 12. pá 08.00 – 12.00*
31. 12. so pracovní volno
1. 1. ne státní svátek
* podatelna otevřena
do 13.00 hodin

Milí spoluobčané, přátelé!
Vánoce jsou, jak známo, osla-

vou skutečnosti, že Bůh přišel
před dvěma tisíci lety v Ježíši
Kristu na svět a stal se člověkem.
Přišel, aby člověku pomohl na-
pravit jeho lidství. Především
tím, že mu pomáhá zlepšit jeho
vztahy: k sobě, k Bohu (nebo,
chcete-li, ke skutečnosti, která
nás přesahuje) a k druhým lidem.

Vztah ke druhým lidem,
zvláště k nejbližším, se často
snažíme vyjádřit hmotným způ-
sobem, dárkem. Problém ovšem
je v tom, že ono hmotné vyjád-

Vážení spoluobčané,
každé roč-

ní období má
své kouzlo
a jedinečnost.
I čas Vánoc,
který se po-
malu přiblí-
žil, má své

tradice. Přesto je vždy neopa-
kovatelný. Vždy5 Vánoce voní
jen jednou do roka. Vůně Vá-
noc v nás pak zůstává po celý
rok. Přináší nám radost, klid
a štěstí. Probouzí v nás příjem-
né vzpomínky na rodinu, přá-
tele a blízké. I na ty, kteří
s námi již nejsou. Je-li tento

sváteční čas v něčem jedineč-
ný a také jediný, pak v tom, že
jsme jej ctili a ctíme v dobách
zlých i dobrých.

Pro každého z nás znamená
rozsvícený vánoční stromeček
něco jiného, každý má svá přá-
ní a sny. Vánoce prožíváme od
dětství až po léta stáří. Pokaž-
dé jsou trochu jiné, pokaždé
jsou nové, ale vždy stejně ta-
jemné a kouzelné. Jako pohád-
ky, které k Vánocům neod-
myslitelně patří. Snad nejvíce
je jejich čarování vidět v dět-
ských očích. Radostné očeká-
vání a chvíle napětí. I to patří
k Vánocům, protože jsou také

posledním krokem na cestě
k novému roku.

Jaký bude? Lepší, horší?
Proč a v čem? Všichni věří-
me, že bude lepší. Bude. Vě-
řím tomu také. Každý rok je
vždycky o trochu lepší než
ten minulý. Nic nedejme na
drobné sváry, které mezi se-
bou někdy máme, často i
o věci méně než podstatné.
Hle<me na to, abychom si
sami sebe uměli vážit, aby-
chom se uměli dívat kolem
sebe, abychom si uměli vzá-
jemně naslouchat. Pokud to-
hle dokážeme, věřím, že kaž-
dé příští Vánoce a další nové

ření vztahu dnes často zcela
převáží. Proto se Vánoce stávají
mnohdy jen záležitostí konzu-
mu spojenou s nákupem dárků
a přípravou dobrého jídla a pití.
Ale vztahy, ty se v tom ztratily.

Chceme-li ovšem Vánoce
prožít opravdu dobře, je důle-
žité, aby tyto vztahy vynikly.
Především vztah k sobě sa-
mým, protože musíme začít
u sebe. Je třeba, abychom do-
vedli přijmout sami sebe, se
všemi negativy, o kterých dob-
ře víme. Abychom dovedli
očistit své nitro od všech špat-
ných vzpomínek a výčitek, kte-
ré nám naše svědomí často při-

náší, i od všech špatných
a zlých myšlenek a přání. Je
třeba, abychom se dokázali
zbavit sebestředného sobectví.
Zde je velká výhoda nás, křes-
5anů, kteří mají možnost toto
břemeno odložit ve svátosti
smíření, neboli ve zpovědi.
Souvisí to i se vztahem k Bohu,
který nám odpouští a dává mož-
nost začít znovu. A zároveň
nám dává sílu otevírat se a pře-
konávat zlé v nás i kolem nás.

Potom je tu vztah k druhým
lidem. I tam je důležité odpuš-
tění, usmíření. Tam jsou důle-
žité i nehmotné dary: pozor-
nost k druhým, čas, který vě-

nujeme svým dětem, anebo
svým starým rodičům, lidem
potřebným a opuštěným.

To všechno jsou nesmírně dů-
ležité skutečnosti, které je třeba
vzít v úvahu, chceme-li Vánoce
prožít š5astně a spokojeně.

A tak Vám chci popřát, aby
se Vám podařilo všechny tyto
vztahy zlepšit a projasnit:
k sobě, k Bohu (k přesahující
skutečnosti) a k lidem kolem
nás. Tam je to asi potřeba nej-
víc. Kéž se Vám to podaří!
A nejen o Vánocích!

Modlím se za Vás!
František Radkovský, plzeňský
biskup římskokatolické církve

roky budou plné příjemných
a milých vzpomínek.

Vážení Plzeňané,
přeji Vám i Vašim blízkým

hodně štěstí, radosti z Vánoc,
krásný a spokojený příští rok
v královském městě Plzeň.

Ing. Miroslav Kalous
primátor města Plzně

Vážení přátelé,
blíží se ko-

nec roku, vá-
noční svátky
už jsou doslo-
va za dveřmi.
Zkusme se
chvilku za-
stavit a vzpo-

menout si na období Vánoc
tenkrát, když jsme byli dět-
mi. Snad bývaly Vánoce
kouzelnější a romantičtější,
méně uspěchané než dnes.
Dnešní děti to jistě vidí stej-

ně jako my tenkrát.
V dopisech pro Ježíška, kte-
ré čekají za oknem, si přejí
sice úplně jiné dárky, ale těší
se na ně se stejným rozechvě-
ním a stejnými nadějemi.
A my se těšíme s nimi, nebo5
už víme, že krásné je dárky
dostávat a ještě krásnější dá-
vat. A že ta radost a štěstí
v dětských očích je tím nej-
krásnějším vánočním dár-
kem, který bychom si my, ro-
diče a prarodiče, mohli přát.

Ono je kolem nás té rados-

Půlnoční mše
Štědrovečerní (půlnoční) bo-

hoslužba se koná v kostele
Evangelické církve metodistic-
ké v Plzni 1 Lochotíně, Bole-
vecká náves 2, dne 24. prosin-
ce ve 23 hodin.

Vánoční pozdrav

Pracovní doba na
úřadě v období

vánočních svátků

ti a štěstí pohříchu málo. Lidé
spěchají a zapomínají se usmí-
vat kolem sebe. Na ty, které
potkávají na ulici, v obchodě
nebo v tramvaji. Zkusme si
vzájemně v předvánočním
čase nadělit trošku lepší nála-
du schovanou v několika
úsměvech. Nic nás nestojí.
A všichni si je zasloužíme.

Krásné Vánoce plné poho-
dy a štěstí Vám i Vašim blíz-
kým přeje

Helena Šteinová
místostarostka MO Plzeň 1

F
oto M

iloš Stein

Členové Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1, starosta a místostarostové,
tajemnice a všichni zaměstnanci ÚMO Plzeň 1 Vám přejí příjemně prožité

vánoční svátky, pevné zdraví, pohodu a klid a mnoho štěstí v roce 2006.

PF2006



Plzeňský servis s.r.o., klientské centrum

Rada MO a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

Vážení čtenáři,
naposledy v tomto roce se společně se-

tkáváme v poradně bytového správce.
V úvodu si Vás dovolujeme ve struč-

nosti informovat, že společnost Plzeň-
ský servis Vám nově nabízí pomoc
v případě Vašeho zájmu o realitní služ-
by (pronájem či prodej bytové jednot-
ky, vypracování darovacích smluv atd.).
Vycházíme z dlouholeté zkušenosti
v oblasti správy bytů a nemovitostí.
Svým klientům můžeme nabídnout
kvalitní právní a finanční poradenství,
vlastní realitní činnost je zajištěna zku-
šenými pracovníky s odpovídajícím
technickým zázemím. Současným kli-
entům Plzeňského servisu poskytujeme
své realitní služby za zvýhodněné ceny.

V tomto díle se budeme věnovat
tématu:  úspory energie v domácnos-
ti. Zaměříme se přitom na v zimním
období aktuální úspory při vytápění.

I nadále se na nás můžete obracet
na adrese: Plzeňský servis s. r. o.,
klientské centrum pro oblast Lo-
chotín, Bolevec – Komenského 99,
Plzeň, 323 00, e-mail: klientskecent-
rum1@plzenskyservis.cz, nebo se s do-
tazy můžete obrátit přímo na pracovní-
ky našeho klientského centra osobně či
telefonicky  (tel.: 377 541 690-1).

Závěrem přijměte přání krás-
ných a pohodových Vánoc a v no-
vém roce 2006 Vám přejeme hodně
zdraví, štěstí, úspěchů, osobní po-
hody a optimismu!

Za Plzeňský servis, s.r.o.
Gabriela Prokopová

oblastní ředitelka společnosti
Chceme-li dosáhnout v naší domác-

nosti co největších úspor energie (pře-
devším tepla a elektřiny), je vhodné
zaměřit se hlavně na největší „žrou-
ty“ energie.

Rozdělení spotřeby energie v do-
mácnosti:

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 11. 10. 2005:
– Zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlast-

ní investiční výstavby za 1. – 3. čtvrtletí 2005;
– Schválila „Domovní řád pro Dům s pečova-

telskou službou Vrbovecká ul. č. 2 a 4, Plzeň“;
– Schválila uzavření nájemních smluv k bytům

v Domě s pečovatelskou službou, Vrbovecká
ul. č. 2  a  č. 4,  Plzeň;

– Schválila záměr pojištění budov mateřských
škol v MO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 1. 11. 2005:
– Projednala návrh Statutu Fondu rozvoje a re-

zerv MO Plzeň 1 a doporučila Zastupitelstvu
MO Plzeň 1 tento návrh schválit;

– Projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1
k 30. 9. 2005;

– Projednala návrh realizace staveb vlastní in-
vestiční výstavby MO Plzeň 1 v roce 2006;

– Schválila uzavření dalších nájemních smluv
k bytům v Domě s pečovatelskou službou,
Vrbovecká ul. č. 2 a č. 4, Plzeň na základě
doporučení Sociální a bytové komise Rady
MO Plzeň 1;

– Schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10 000,- Kč panu Miloslavovi Kristovi, se sídlem
Sady Pětatřicátníků 8, Plzeň na realizaci výstavy
„Sedmá velmoc“ ve dnech  9. 1. – 3. 3. 2006;

– Schválila uvolnění částky 20 000,- Kč na
zakoupení vánočních  balíčků s ovocem  pro
obyvatele  DD a ÚSP Kotíkovská ul. 15 a DD
Západní ul. 7 v Plzni;

– Projednala zprávu o provádění komunálních
služeb a údržby zeleně na MO Plzeň 1 za  1.
– 3. čtvrtletí 2005;

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 6. 12. 2005 projednala:
– Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2006;
– Návrh rozpočtových změn rozpočtu MO Pl-

zeň 1;
– Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Za-

stupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2006;
– Plnění plánu stavebních akcí a vlastní inves-

tiční výstavby za 1. – 3. čtvrtletí 2005;
– Výkup pozemků pro investiční stavbu cyk-

lostezky Plzeň – Třemošná;
– Návrhy na pojmenování nově vzniklých ulic

v k. ú. Bolevec v souvislosti s výstavbou ro-
dinných domů na Pecihrádku a ulice vedoucí

k hasičskému cvičišti SDH Bolevec – souhla-
sila s novými názvy ulic: Nad Berounkou, Na
Louce, Ke Krkavci;

– Návrh na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení.

– Na každém zasedání Rady MO Plzeň 1 jsou
projednávány bytové, nebytové a majetkové
záležitosti. Jedná se například o pronájmy
nebytových prostor a pozemků, směny pozem-
ků, žádosti o odkoupení pozemků atd.

– Radě jsou předkládány zápisy ze zasedání
komisí Rady MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 6. 12. 2005 projednalo:
– Zprávu o činnosti  Rady městského obvodu

Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za 1.–3. čtvrt-

letí 2005;
– Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1;
– Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2006;
– Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastu-

pitelstva MO Plzeň 1 na rok 2006;
– Vyhodnocení vlastní investiční výstavby za

1. – 3. čtvrtletí 2005;

– Návrh realizace staveb vlastní investiční vý-
stavby na rok 2006;

– Výkup pozemků pro investiční stavbu cyklos-
tezky Plzeň – Třemošná;

– Zprávu o provádění komunálních služeb a údrž-
by zeleně na MO Plzeň 1 za 1. – 3. čtvrtletí 2005;

– Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO
Plzeň 1 za rok 2005 a plány práce výborů na
rok 2006;

– Zastupitelstvo MO Plzeň 1 projednalo návrh
názvů nově vzniklých ulic v k.ú. Bolevec
v souvislosti s výstavbou rodinných domů na
Pecihrádku a ulice vedoucí k hasičskému
cvičišti SDH Bolevec – schválilo nové názvy
ulic:  Nad Berounkou, Na Louce, Ke Krkavci.

Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byly předloženy:
– Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO

Plzeň 1;
– Informativní zprávy – o výstavbě na území

MO Plzeň 1, o výběrovém řízení na zajištění
údržby zeleně a úklidů, o zadávání veřejných
zakázek  a výsledky výběrových řízení, o bi-
ologickém průzkumu Velkého Boleveckého
rybníka, o provozu Lipové lékárny – alej Svo-
body 60, Plzeň.

Z tohoto hlediska je situace zcela jas-
ná – největší podíl na spotřebě energie v
domácnosti má v našich klimatických
podmínkách vytápění a příprava teplé
vody. Úspory v ostatních oblastech mo-
hou být sice také významné, ale šetřit
bychom měli začít především u tepla.

Teplo určené k vytápění místností
domu či bytu ve větší či menší míře
uniká stavebními konstrukcemi i do
okolního prostředí – jsou to tepelné ztrá-
ty. Chceme-li je omezit, musíme uvá-
žit, kudy uniká teplo nejvíce: vícepod-
lažní bytový dům – rozdělení tepelných
ztrát: Okna, dveře, větrání 40 – 50 %;
Obvodové stěny 30 –40 %; Střecha 5 –
8 %; Podlaha (strop sklepa) 4 – 6 %.
Z toho je zřejmé, že nejvíce tepla uni-
ká z bytů okny a stěnami, proto je třeba
zaměřit pozornost tímto směrem.

Obvodové stěny a střecha
Omezení tepelných ztrát obvodový-

mi stěnami a střechou se dosáhne růz-
nými variantami zateplení a totéž platí
pro střechy. Tepelně izolační materiály
musí mít především nízkou tepelnou
vodivost, dostatečnou pevnost a trvan-
livost, nízkou hořlavost a minimální na-
sákavost. Z mnoha druhů jsou známé:

– pěnový polystyren ve formě de-
sek a různých tvarovek. Je hořlavý
a málo pevný, proto musí být překry-
tý jiným nehořlavým a dostatečně
pevným materiálem

– extrudovaný pěnový polystyren se
používá například pro izolaci plo-
chých střech

– pěnový polyuretan má velmi níz-
kou tepelnou vodivost a používá se
například ve formě izolační pěny do
různých dutin

– skelné vlákno má dobré tepelné
i mechanické vlastnosti a používá se
ve formě izolačních desek

– minerální vlna, vyrobená rozvlák-
něním taveniny čediče, strusky nebo
skla, patří mezi nejrozšířenější tepel-
ně izolační materiály, má formu de-
sek často opatřených různými parotěs-
nými vrstvami

Okna a dveře
Tepelné ztráty způsobují netěsnosti

mezi okenním rámem a křídly, na únik
tepla má vliv konstrukce a materiál
okna a dveří, důležitý je i způsob za-
sklení okna. Omezení tepelných ztrát
můžeme dosáhnout:

– utěsněním oken a dveří (pás-
ky z pěnových plastů, pryžová těs-
nění a silikonové tmely, kovové
pásky a těsnící lišty) se dá
s poměrně malými náklady dosáh-
nout úspory 5 – 8 % z celkové
spotřeby tepla a to jistě není málo

– vchodové a balkonové dve-
ře je účelné utěsnit podobně jako
okna a případně celé dveře opat-
řit tepelnou izolací

– dokonalejším zasklením
omezíme prostup tepla samotným
sklem (k běžnému zdvojenému
oknu je možno přidat třetí sklo,
moderní plastová okna mají dvoj-
skla vakuovaná s nízkým koefi-
cientem prostupu tepla)

Ztrátu energií pociOují přede-
vším obyvatelé těch panelových
domů, které potřebují opravit -
zateplit fasádu, vyměnit okna
a tím zamezit úniku tepla.

 Největší překážkou není čas-
to ani tak nechuO měnit současný
stav domu, jako problém, kde
vzít na jeho renovaci chybějící
miliony. Majitelé bytů a domů se
mnohdy bojí půjčit si potřebné
peníze. Váhání se ale časem může
pěkně prodražit. Je jasné, že
domy, které byly při svém vzni-
ku „šity horkou jehlou“, bude
potřeba jednou opravit. Toho si
je vědom i stát, který roku 2000
přijal program podpory rekon-
strukcí, modernizací a oprav pa-
nelových bytových domů, dnes
známý jako program Panel.
Státní fond rozvoje bydlení spo-
lu s Českomoravskou záruční
a rozvojovou bankou už nějakou
dobu nabízí v rámci programu
Panel zvýhodnění podmínek pří-
stupu k úvěrům poskytnutých
bankami a stavebními spořitelna-
mi na financování oprav, moderniza-
ce nebo regenerace panelových byto-
vých domů. Podpora se stanoví ve výši
odpovídající snížení úroků z úvěru
o 4 procentní body. Mezi základní pod-
mínky patří, že předmětem opravy pa-
nelového domu musí být vždy nejmé-
ně oprava statických poruch, rekon-
strukce rozvodů (zdravotní instalace,
plyn, topení, elektroinstalace) a zlep-
šení tepelně technických vlastností.

Další program – podpora oprav
vad panelové výstavby (MMR) byl
už pro rok 2005 uzavřen a pro další
rok už nebude vyhlášen. Podle infor-
mací z ministerstva budou pro tyto
účely moci bytová družstva a spole-
čenství vlastníků bytových jednotek
žádat o dotace ze Státního fondu roz-
voje bydlení. Ten bude vyhlášen
v příštím roce nařízením vlády, pro-
zatím však není jasné kdy přesně.

Aktuální je Státní program na pod-
poru úspor energie a využití obno-
vitelných zdrojů energie pro rok
2006. Státní program pro rok 2006 byl
schválen Usnesením vlády č. 1429 ze
dne 9. listopadu 2005. Formuláře žá-
dostí budou zveřejněny na stránkách
České energetické agentury po ofici-
álním vyhlášení Státního programu pro
rok 2006 Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR v Obchodním věstníku.

Radost z vydařeného setkání s veřejností, které se uskutečnilo 29. listopadu
2005 při příležitosti rozsvícení vánočního symbolu, zástupcům Městského ob-
vodu Plzeň 1 dlouho nevydržela. Symbol Vánoc svítil k radosti dětí jen do
Mikuláše. V jednu hodinu po půlnoci zachytila kamera dva mladistvé vanda-
ly, kteří během krátké chvilky zcela záměrně poničili instalované světelné prvky.
Opakovala se tak situace z loňského roku, kdy po řádění vandalů v Centrál-
ním parku na Lochotíně musel být vánoční symbol odvezen a opraven. Van-
dalové se opravdu neštítí ničeho a nezbývá než věřit, že se budou ze svého
činu zodpovídat. Odhad způsobené škody činní 15 – 20 tisíc korun.  Celá věc
byla předána k šetření policii.                                (P. Hrách)

Vandalové se neštítí
NIČEHO

PENÍZE NA SPORT A PRO MLÁDEŽ
Komise pro sport a mládež Rady městského obvodu Plzeň 1 upozorňuje všechny

sportovní a mládežnické subjekty působící na městském obvodu Plzeň 1,
že přijímá žádosti o finanční příspěvky na činnost nebo na akce pro rok 2006.

Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na termín 31. 1. 2006.
V průběhu března 2006 pak proběhne obvyklý proces schvalování žádostí

v Komisi pro mládež a tělovýchovu, v Radě MO Plzeň 1 a následně pak v Zastupitelstvu MO  Plzeň 1.
Své požadavky uplatňujte písemnou formou v organizačním oddělení ÚMO Plzeň 1,  alej Svobody 60,
u pí Bachmannové, tel. 378 036 007, 602 685 395. e-mail – bachmannova@umo1.plzen-city.cz
Na stejném místě si můžete rovněž vyzvednout i příslušný formulář  žádosti o finanční příspěvek.

Termín uzávěrky – nejpozději do 31. 1. 2006.
Petr Tofl, předseda Komise pro sport a mládež Rady MO  Plzeň 1



V průběhu roku 2005 jsme Vás pro-
střednictvím našeho zpravodaje infor-
movali o realizaci stavebních akcí,
které náš obvod na letošní rok naplá-
noval. Objem výstavby byl poměrně
značný, proto byly práce na prvních
stavbách zahájeny již v jarních
měsících. Na podzim probíhaly pou-
ze poslední dokončovací práce, jež za-
hrnovaly převážně výsadbu nových
stromů a úpravy zelených ploch.

V průběhu března byly postupně
zahájeny práce na čtyřech parkoviš-
tích plánovaných na letošní rok.V So-
kolovské a Studentské probíhala vý-
stavba souběžně, protože tyto dvě
první akce byly menšího rozsahu.
Termín dokončení byl stanoven na
květen a byl splněn s tím, že stavba
byla v tomto termínu plně zprovoz-
něna. V Sokolovské ulici přibylo
7 nových kolmých stání včetně jedno-
ho stanoviště pro kontejnerové nádo-
by. Ve Studentské došlo k navýšení
o 14 parkovacích možností a byl zde
obnoven přilehlý chodník včetně vý-
sadby zeleně. Ve stejném měsíci se za-
čalo s realizací parkoviště v ul. Eliš-
ky Krásnohorské, kde bylo dokonče-
no, zkolaudováno a předáno do
užívání 41 kolmých stání. Tato stav-
ba byla dokončena  týden před stano-
veným termínem a  ani zde nebyly
shledány žádné nedodělky ani záva-
dy. I v okolí tohoto parkoviště proběh-
la výsadba nových stromů.

Čtvrtým parkovištěm, na jehož re-
alizaci byly zahájeny práce v březnu,
je situováno v Kaznějovské ulici
u nákupního střediska „Orlík“. Pů-
vodní stávající parkoviště bylo ohra-
ničeno zbytečně širokými asfaltový-
mi chodníky ze strany nákupního stře-
diska „Orlík“, po jejichž zúžení na
optimální šíři a dalšími vhodnými ko-
munikačními úpravami je konečný
stav 85 kolmých  parkovacích stání,

čímž se v této lokalitě podstatně zlep-
šilasituace v oblasti parkování. Navíc
nově vysazené stromy lemují celou
parkovací plochu a několik stromů
umístěných přímo uprostřed parko-
viště přispívá ke zlepšení celkového
rázu této nové parkovací plochy. Prá-
ce zde byly dokončeny již v druhé
polovině května, tedy zhruba  týden
před smluvním termínem.

Začátkem dubna  byla zahájena re-
alizace tří přístřešků na autobusových
zastávkách MHD v ul. Na Roudné,
Toužimské a Na Chmelnicích. I tato
stavba byla dokončena ve smluvním
termínu do konce dubna, proběhla
kolaudace a předání do užívání.

V průběhu května  bylo přikročeno
k výstavbě šesti nových chodníků.
Nové chodníky tak vznikly v ulici
Sokolovské (u Essa), Tachovské, Ko-
menského, E. Krásnohorské, Lidické
a v ul. Na Roudné. Tyto nové chod-
níkové spojky nahradily průšlapy, kte-
ré byly vyšlapány napříč zelenými
plochami. Výjimku tvoří chodník
v ulici Na Roudné, kde byla uprave-
na stávající jen částečně zpevněná
cesta, jejíž povrch dělal v podzimních
a zimních měsících značné problémy
zejména starším občanům. Všechny
zmíněné chodníky byly dokončeny
koncem dubna, tedy opět zhruba
o týden dříve, než byl stanovený ter-
mín. V červenci byly dokončeny sta-
vební úpravy ve Vančurově ulici Na
Bílé Hoře. Tato kompletní rekonstruk-
ce povrchů zahrnuje kromě konečné
podoby ve formě obytné ulice, tj.
kombinace zámkové dlažby se zálivy
s výsadbou zeleně, i vybudování 17
nových parkovacích stání. Rekon-
strukce byla zahájena v květnu, do-
končení pak v souladu s plánovaným
termínem v červenci a celé dílo bylo
po řádné kolaudaci předáno bez zá-
vad do provozu.

Další plánovanou akcí v rámci vlast-
ní investiční výstavby bylo parkoviště
v kombinaci s chodníky v Sokolovské
9 – 29 (u pošty 23). Práce zde byly
zahájeny v červenci, dokončení pro-
běhlo dle plánu v září a stavba byla bez
vad a nedodělků předána do užívání
místním obyvatelům, kterým zde při-
bylo 56 nových parkovacích stání.
Navíc byly v tomto místě vybudová-
ny 2 zpomalovací prahy pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu v  mís-
tě, kde  bývá často překračována rych-
lost projíždějících vozidel.

Koncem léta byla rovněž opravena
nezpevněná cesta z Vinic směrem
k nemocnici PRIVAMED, čímž se
zlepšil přístup zejména starších obča-
nů z Vinic do zmíněné nemocnice.

V oblasti komunikací lze tedy shr-
nout, že kromě šesti nových chodní-
ků a kompletně zrekonstruované Van-
čurovy ulice vzniklo zejména 220
parkovacích stání, což je nejvíce za
několik posledních let.

V průběhu letních prázdnin proběh-
ly stavební práce na opravách a údrž-
bě mateřských školek, aby ani tato
oblast nebyla obvodem opomenuta.
Z těchto prací stojí zcela jistě za zmín-
ku celoplošná oprava chodníků v 91.
MŠ v Jesenické, částečné opravy
chodníků v areálu 46. MŠ ve Fibicho-
vě a 90. MŠ v Západní. Dalšími ak-
cemi tohoto charakteru, které byly na
období prázdnin naplánovány, jsou
opravy schodišK v areálu 87. MŠ
v Komenského a ve 29. MŠ v Lidic-
ké. Část verandy byla opravena
v 81. MŠ v Břeclavské ulici. Oprava
havárie topení v části objektu 78. MŠ

v Sokolovské byla hotova do konce
prázdnin a zároveň do tohoto termí-
nu byla dokončena v tomto objektu
i montáž regulace topného systému.
Tatáž regulace byla instalována i
v 87. MŠ v Komenského ulici. Rov-
něž  výměna oken v objektu MŠ na
Bílé Hoře při 17. ZŠ v Křížkově ulici
proběhla v letním období. Další akcí
byla celoplošná oprava dvou střech na
objektech 78. MŠ, kde špatný technic-
ký stav zavinil částečné zatékání, kte-
ré by při zanedbání této opravy hro-
zilo celkovou devastací střechy již
v nejbližším zimním období. Další

opravou v areálech mateřských škol
byla v letošním roce celoplošná opra-
va střechy pavilonu „Denního centra
človíček“. Tento objekt  se nachází
v areálu 7. MŠ Kralovická 35. Tato
akce byla chápána jako příspěvek ob-
vodu na pomoc všem postiženým
z tohoto humanitárního zařízení. V září
po havárii vodovodního potrubí muse-
la být v 91. MŠ v jednom z pavilonů
provedena výměna lina a malování pro
možnost bezodkladného zprovoznění
postiženého objektu. V neposlední
řadě byla realizována v průběhu srpna
a na přelomu září úprava bytu v 90. MŠ
v Západní pro potřeby dětského domo-
va „Domino“. Koncem září, kdy pře-
dal Městský obvod Plzeň 1 do užívá-
ní hotové dílo Dětskému domovu Do-
mino, zde nalezlo důstojnější
podmínky k životu 8 dětí z uvedeného
dětského domova. Obvod tak přispěl
k lepším životním podmínkám těm
nejpotřebnějším – opuštěným dětem
pro alespoň částečné zlepšení jejich ži-
votních podmínek.  Tato akce byla zá-

roveň nejrozsáhlejší v oblasti staveb-
ních prací, jež probíhaly v areálech
mateřských školek v letošním roce.

Koncem třetího čtvrtletí došlo ke
kompletní opravě objektu v areálu
SDH Bolevec, který slouží jako zá-
zemí pro výcvik hasičů a pořádání
branných her pro děti.

Koncem roku proběhla instalace
kamerového systému v Komenského
ulici pro možnost monitorování dvou
parkovišK v sousedství diskotéky Aré-
na a nákupního centra Albert (bývalý
Meinl) jako preventivní opatření na
ochranu majetku našich občanů. Rov-
něž tak byla instalována kamera po-
blíž nového dětského hřiště na Vini-
cích z důvodu opakovaného poškoze-
ní vybavení tohoto hřiště.

Poslední letošní akcí byla realizace
druhé etapy cyklistické stezky na Vi-
nicích v ulici Na Chmelnicích. Tato
trasa spojuje křižovatky ulic Brněn-
ská a Hodonínská s tím, že navázala
na první část trasy, která začíná
u Lékařské fakulty UK v Lidické ulici.

Při bilancování roku letošní vlastní
investiční výstavby lze říci, že všech-
ny stavební akce, které Městský obvod
Plzeň 1 naplánoval na tento rok, byly
dokončeny ve stanovených termínech
a rozsahu,  následovaly řádné kolau-
dace  a předání do užívání veřejnosti.

Již od podzimních měsíců je v pl-
ném proudu příprava nových inves-
tičních záměrů pro rok 2006. Pro-
střednictvím našeho Zpravodaje vás
budeme samozřejmě průběžně o
těchto akcích informovat v dalších
vydáních.

Dne 1. 12. 2005 byl za účasti pri-
mátora města Plzeň ing. Kalouse
a dalších zástupců města Plzeň a Ob-
vodu Plzeň 1 zahájen provoz v novém
Domě pro seniory ve Vrbovecké uli-
ci na Sylvánu. Jedná se o dvoupatro-
vý dům s 26 bytovými jednotkami,
z toho 4 bezbariérovými. Bytové jed-
notky jsou o velikost 1+kuchyňský
kout a 2+ kuchyňský kout.

Plánovaná investiční výstavba na obvodě dokončena

Objekt bude sloužit jako Dům
s pečovatelskou službou, přednostně
pro občany s trvalým bydlištěm na
území MO Plzeň 1. Všechny byty
jsou v současné době již obsazené.
Nové žádosti o umístění přijímá Ma-
jetkový odbor ÚMO Plzeň 1.

Klienti, kteří jsou do DPS
přijímáni, by měli být starší 65 let,
(vyjma případů invalidních důchod-

Dům pro seniory zahájil svůj provoz

ců) a  neměli by být odkázáni na po-
moc druhé osoby. Není zde žádná
stálá služba personálu. Bude zde po-
skytována pouze služba (pečovatel-
ská, ošetřovatelská), kterou si klient
sám zajistí.

Na výstavbu objektu byla poskyt-
nuta dotace Státního fondu rozvoje
bydlení.

 Ing. Ivana Bubeníčková

Dům s pečovatelskou službou ve Vrbovecké ul. na Sylvánu.

Plzeňský primátor ing. Kalous s místostarostou obvodu p. Uhlíkem střihají pásku.

Slavnostní přípitek místostarosty s obyvateli domu pro seniory.

Chodník v ulici Na Roudné.

Parkoviště v ul. El. Krásnohorské.

Zrekonstruovaná Vančurova ul. na Bílé Hoře.

Parkovací stání ve Studentské ul.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru



V průběhu letošního roku ÚMO
Plzeň 1 díky spolupráci s cestovní
agenturou PRIMA VIA a Plzeňskými
městskými dopravními podniky, a. s.,
uspořádal celkem pět jednodenních
zájezdů pro seniory našeho obvodu.
Všechny zájezdy měly velmi pestrý

Společnost A TREND získala grant
na projekt Operačního programu Roz-
voje lidských zdrojů, spolufinancova-
ný Evropským sociálním fondem
(EFS) a státním rozpočtem České re-
publiky. Projekt nese název Získaná
praxe jako příležitost uplatnit se na
trhu práce. Od září jsou do něj za-
pojeni první absolventi a stále přibí-
ráme další zájemce.

Jak projekt funguje?
– U zaměstnavatelů v regionu jsme

vytvořili praktikantská místa
s přesným popisem toho, co se na-
učíte, co si vyzkoušíte. Chceme za-
bránit tomu, že budete dělat mecha-
nickou práci, která Vám nic nepři-
nese.

– Pomůžeme Vám s výběrem pro
Vás vhodného praktikantského
místa podle Vašeho vzdělání, zá-
jmu a naší zkušenosti s uplatňová-
ním absolventů. Nadále zůstanete
v evidenci úřadu práce a můžete si
dál hledat zaměstnání, ale zároveň
využít toto období pro svůj další

rozvoj a získání konkrétní praxe,
kterou mnoho zaměstnavatelů po-
žaduje.

– Zúčastníte se čtyřdenního semi-
náře, kde budete proškoleni v Bez-
pečnosti a ochraně zdraví při práci,
sebeprezentaci, komunikaci a týmo-
vé spolupráci – tedy v oblastech,
které většina škol nevyučuje, ale v
praxi jsou velmi potřebné. Seminář
je vedený našimi zkušenými lekto-
ry, kteří standardně školí ve firmách.

– Vlastní praxe je v rozsahu 30 ho-
din týdně, tj. cca 6 hodin denně, a je
plánována na půl roku. Díky ní zís-
káte tolik potřebné konkrétní zkuše-
nosti, které Vám pomohou při hle-
dání zaměstnání. Také si ověříte, zda
Vás taková práce baví, a budete mít
přesnější představu, jakou práci dále
hledat. Někteří zaměstnavatelé vy-
tvářejí praktikantská místa s pří-
slibem zaměstnání – pokud se

osvědčíte jako schopný kandidát,
může Vám být po půl roce nabídnut
běžný pracovní poměr.

– Po skončení praxe obdržíte certifi-
kát o jejím absolvování, pomůžeme
Vám s přípravou na výběrová říze-
ní, případně poskytneme reference
budoucím zaměstnavatelům.
Čím je projekt zajímavý pro za-

městnavatele?
– Zaměstnavatel získá zkušenosti s vy-

tvářením pracovní náplně pro absol-
venty a jejich zaškolováním a hodno-
cením bez dalších mzdových nákladů

– Může si zdarma vyzkoušet a zaško-
lit absolventa a pokud se mu osvěd-
čí, nabídnout mu pracovní poměr

– Absolvent pomůže s prací současným
zaměstnancům a přitom získá praxi
V současné době máme připraveno

20 praktikantských míst v plzeňských
firmách. Zaměřili jsme se na co nej-
větší pestrost nabídky praxí a máme

program, který umožnil našim dů-
chodcům zhlédnout mnoho krásných
míst naší vlasti.

V květnu jsme navštívili Starou
a Mladou Boleslav a Brandýs nad La-
bem. Takto se nám podařilo skloubit pro-
hlídku památek spjatých s dávnou his-

torií našeho státu a návštěvu moderního
závodu na výrobu automobilů značky
Škoda. Navzdory nepřízni počasí byla
příjemným zpestřením dne plavba par-
níkem po Labi k Lázním Toušeň.

Druhý zájezd nás zavedl do Kolí-
na, Kladrub nad Labem a Kouřimi.

V Kolíně – působišti slavného muzi-
kanta Františka Kmocha – jsme si
prohlédli gotický chrám sv. Bartolo-
měje, který je dominantou města,
a starý židovský hřbitov. Zajisté ne-
zapomenutelným zážitkem byla ná-
vštěva národního hřebčína v Kladru-
bech nad Labem spojená s projížGkou
na výletních vozech tažených dvoj-
spřežím kladrubských běloušů. Pohla-
zením po duši pak byla podvečerní
prohlídka Muzea lidových staveb
v Kouřimi.

Podzimní zájezd na Chebsko zahr-
noval návštěvu empírového zámku
někdejšího rakousko-uherského kanc-
léře Metternicha, procházku Chebem
a návštěvu Chebského muzea
a ukázku lidové architektury v pohra-
niční vesničce Doubrava. Zájezd po-
eticky ukončil malý kytarový koncert
v poutním kostele v Pístově.

Barevná příroda také dokreslovala
podzimní náladu při návštěvě jižních
Čech – Strakonického hradu a muzea
s dudáckým vystoupením, dále
Vimperku, Malenic a vesničky Hošti-
ce, která je důvěrně známá z natáčení
Troškových filmů Slunce, seno…

Pro velmi příznivý ohlas na zájez-
dy spojené s koupáním jsme po roce
opět zopakovali návštěvu liberecké-

připravena místa v administrativě, pod-
poře obchodu, personálním oddělení,
přípravě výroby a kontrole kvality. Pro
mimoplzeňské zájemce rozšiřujeme
nabídku ve firmách z okolí Plzně.

První absolventi, kteří vstoupili do
projektu v září, mají již pozitivní zku-
šenosti z praxe, protože získávají po-
třebné pracovní návyky, informace
a zkušenosti, které jim, jak sami říka-
jí, zvyšují šanci získat zajímavou prá-
ci ve svém oboru. Také někteří za-
městnavatelé uvažují o tom, že po
skončení účasti v projektu takto vy-
zkoušené absolventy zaměstnají.

Projekt je koncipován jako dvoule-
tý (4 půlroční praxe) a průběžně bu-
deme veřejnost informovat o jednot-
livých etapách.

Pokud máte – jak absolventi, tak
zaměstnavatelé – zájem o bližší in-
formace, můžete nás kontaktovat po-
mocí e-mailu plzen@a-trend.cz.

ho aquaparku v nákupním středisku
Babylon. Program byl doplněn pro-
hlídkou ZOO v Liberci, která díky své
poloze umožňuje různorodost prostře-
dí, a tím působí velmi přirozeně pro
chovaná zvířata i pro návštěvníky.

Doufáme, že všem účastníkům letoš-
ních zájezdů zůstanou hezké vzpomín-
ky a budeme se těšit i na nové zájem-
ce, kteří se s námi vydají na cesty
v příštím roce. Informace o trasách dal-
ších výletů budou zveřejněny v příš-
tích číslech Plzeňské jedničky.

Kromě zájezdů zajišMuje sociální
odbor ÚMO Plzeň 1 pro důchodce
obvodu prodej zlevněných vstupenek
do divadla. Prodej probíhá vždy před-
poslední úřední den v měsíci od 8.00
hod v kanceláři č. 208. Těšíme se na
vaši návštěvu!

Zájezdy pro seniory obvodu Plzeň 1 v roce 2005

Člověk v tísni – společnost při ČT,
o. p. s., začala v srpnu tohoto roku pů-
sobit také na území města Plzně, kde
realizuje ve spolupráci s Magistrátem
města Plzně, Úřadem práce, Západo-
českou univerzitou, Společností Tady
a teG, Začít spolu, Občanskou porad-
nou, SPŠS a Gymnáziem na Mikuláš-
ském náměstí projekt Polis. Projekt je
zaměřen na sociálně vyloučené nebo
znevýhodněné občany a jeho cílem je
napomoci odstranit bariéry v přístupu
ke vzdělání a pracovnímu trhu. Dotý-
ká se tří základních oblastí:
– komunitní rozvoj (účast na komu-

nitním plánování sociálních služeb,
podpora efektivity lokální sociální
politiky)

– interkulturní vzdělávání (školní
vzdělávání, školení pracovníků míst-
ní samosprávy, úřadu práce, policie,
spolupráce s místními médii)

– terénní sociální práce

Terénní sociální práce
Kdo jsou naši klienti
Klienty terénní sociální práce jsou lidé,

kteří se nacházejí v nepříznivé životní
situaci, jsou závislí na sociálním systé-
mu státu, dlouhodobě nezaměstnaní, žijí
v bytových podmínkách neodpovídají-
cích potřebám jejich rodiny nebo jsou to
lidé jinak sociálně znevýhodnění.

Co nabízíme
– sociální a právní poradenství v ob-

lasti bydlení, dluhů, rodinných pro-
blémů, péče o zdraví, vzdělávání, so-
ciálních dávek, nezaměstnanosti
a hledání práce

– pomoc při jednání na úřadech
a v dalších institucích (doprovod,
vyjednávání, mediační činnost mezi
klientem a úřadem)

– pomoc s listinami
– doporučení a zprostředkování dalších

služeb (např. doučování dětí, zvyšo-
vání kvalifikace, odkazy na odbornou

lékařskou péči, léčbu závislostí)
– základy rodinného a výchovného

poradenství, socioterapie
– podpora při aktivním řešení vlastní

situace
– mapování lokální sítě služeb, snaha

o provázání služeb úřadů státní
správy, místní samosprávy, nezisko-
vých organizací a dalších institucí

– monitoring sociální situace ve vy-
braných lokalitách
Kde pracujeme
Terénní sociální pracovníci působí

v Plzni v lokalitách, které je možné
považovat za sociálně vyloučené –

jsou to zejména ulice Jateční a Duch-
covská, sídliště Vinice, Resslova uli-
ce. Sociální pracovníci se věnují kli-
entům i z ostatních míst města Plzně,
vytipované jsou další lokality (okolí
zimního stadionu, Petrohrad, okolí
ulice Plachého a další).

Terénní sociální pracovníci
docházejí přímo do domácností klien-
tů nebo poskytují služby v kontaktních
místnostech v lokalitě sídliště Vinice
(Strážnická 12) a v lokalitě Jateční
(Duchcovská 5). Klienti mohou slu-
žeb terénních sociálních pracovníků
využít také v sídle regionální poboč-
ky společnosti Člověk v tísni na ad-
rese Koterovská 25.

Kontakty:
Terénní sociální pracovníci:
Bc. Klára Chaloupková,
tel.: 774 280 460
Mgr. Veronika Kahlerová,
tel.: 774 663 855
kancelář regionální pobočky
tel.: 377 240 090
telefonický kontakt
Po – Pá  8.00 – 17.00

Osobní kontakt:
Strážnická 12 út 12.00 – 16.00
Duchcovská 5 po 12.00 – 16.00
Koterovská 25 st 12.00 – 16.00

V říjnu 2005 město Plzeň oficiálně
zahájilo projekt komunitního pláno-
vání sociálních služeb. Jedná se
o dvouletý projekt financovaný měs-
tem a realizovaný Centrem pro komu-
nitní práci západní Čechy (více na we-
bových stránkách města: http://
kpss.plzen-city.cz)

Jaké sociální služby potřebují ob-
čané města Plzně? Jaké zdroje je
možné využít pro zajištění těchto slu-
žeb? A jaké služby budou občanům
prioritně poskytovány v letech 2008
– 2010? To jsou základní otázky, na
které budou v rámci projektu společ-

Terénní sociální práce na sídlišti Vinice

Od 2. 1. 2006 otevírá Magistrát
města Plzně nové centrum občansko-
správních agend na adrese nám. Re-
publiky 16 – roh s Františkánskou
ulicí (bývalá Plzeňská banka). Do
městského objektu se z kapacitně ne-
vyhovujících prostor Klatovské 56
(PORS) stěhují agendy občanských
průkazů, cestovních dokladů a evi-
dence obyvatel.

Objekt získaný zpět do městského
ně hledat odpověG jak organizace
nabízející sociální služby, tak zástup-
ci města, ale zároveň i samotní obča-
né, kteří sociální služby v současnos-
ti využívají či potencionálně využívat
budou.

    Dovolujeme si Vás proto sr-
dečně pozvat na úvodní konferenci
v rámci projektu „Komunitní plá-
nování sociálních služeb na území
města Plzně“, která se uskuteční
dne 28. února 2006 od 15.30 hod. v
malém sále Měš?anské Besedy.

PřijAte vyjádřit svůj názor – Vaše
připomínky jsou pro nás výzvou!

vlastnictví v srpnu letošního roku pro-
šel nenáročnou dispoziční úpravou
a od příštího roku začne opět sloužit
veřejnosti. Prostory jsou vybaveny
moderním odbavovacím systémem,
který znáte z velkých bankovních
domů. Od ledna bude ve zkušebním
provozu i novinka, kterou uvítají ze-
jména ti, kteří neradi čekají v dlouhých
frontách – možnost objednávat se k vy-
řízení své záležitosti přes internet.

Plzeň odstartovala komunitní
plánování sociálních služeb

Občanské průkazy a pasy  v novém

v Úněšovské ul. (100 m od koneč-
né autobusu č. 30, 33, 40; sídliště
Košutka) bude mít upravenou provoz-
ní dobu o vánočních svátcích:

v neděli 25. 12. 2005 – zavřeno.
v pondělí 26. 12. 2005 – zavřeno.
v neděli 1. 1. 2006 – zavřeno.
BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.
  SO zavřeno
  NE 13.00 – 17.00 hod.

Sběrný dvůr odpadů

Úřední hodiny zůstávají nezměněny:
Po, St 8.00 – 18.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 12.00 hod.
Zároveň bychom chtěli upozornit

občany, že během stěhování od 27. 12.
do 30. 12. 2005 budou agendy občan-
ských průkazů a cestovních dokladů
poskytovat služby občanům pouze
v omezeném rozsahu (v zasedací
místnosti Kopeckého sady 11).  Pro-
síme respektujte tato nutná provoz-
ní omezení.

Odbor vnitřních věcí MMP

Získejte praxi a zvyšte svoji šanci na trhu práce!
Zaměstnavatelé – chcete si vyzkoušet absolventy SŠ dříve,
než je zaměstnáte?
Využijte podpory z EFS v oblasti aktivní politiky
zaměstnanosti!
Získaná praxe bude Vaší investicí do budoucnosti!

Absolventi ÚSO, SŠ z roku 2004, 2005 – nedaří se Vám získat zajímavou práci?

Mgr. Dana Krausová
sociální odbor ÚMO Plzeň 1



Skateboardový areál v Lochotínské
ulici doznal velké změny. Mezi stáva-
jící překážky byla umístěna zcela nová
velká U-rampa. Pro vyznavače moder-
ních sportů, jako je skateboarding, jíz-
da na kolečkových bruslích nebo free-
stylových kolech je tak v areálu připra-
vena aktrakce k využití volného času
a získání nových adrenalinových zážit-
ků. U-rampu pro MO Plzeň 1 vyrobi-

Na sobotu 10. prosince připravil pro
děti a jejich rodiče  Autoklub Plzeň
ve spolupráci s aktivem BESIP při pl-
zeňském magistrátu a Městským ob-
vodem Plzeň 1 zábavnou orientační
automobilovou soutěž. Jejím cílem
bylo prověřit znalosti dětí z dopravní
výchovy a také vnést trochu zábavy
do předvánočního období. Akce za-
čala brzy ráno administrativní přejím-
kou, po projetí trasy a splnění všech
úkolů čekala na děti zábava v pojetí
odpolední diskotéky. Na úplný závěr
došlo k vyhlášení výsledků a předání
cen účastníkům, kteří se letos sešli
v opravdu hojném počtu. Všichni zú-
častnění si domů odvezli vánoční stro-
mek a ceny od pořadatelů soutěže.

Nová U-rampa v Lochotínské ulici

Jízda za vánočním stromkem

la společnost PMDP, a.s. Renovovo-
vaný skatepark je otevřen pro veřej-
nost stále a pro jeho návštěvníky platí
povinnost dodržování provozního řádu
umístěného u vchodu areálu.

8. října odpoledne zde proběhl slav-
nostní křest renovovaného areálu, kte-
rý pro všechny přítomné uspořádal
MO Plzeň 1 ve spolupráci s PMDP,
a. s,. a SnowbitchShopem Plzeň.

Sdružení Ledovec otevřelo nové centrum
Sdružení Ledovec je nezisková organizace, která působí v Plzeňském regi-

onu od roku 2001. Pomáhá lidem s psychickým  onemocněním a/nebo men-
tálním handicapem. Na konci listopadu 2005 otevřelo Poradenské centrum
v Plzni, v ulici Zikmunda Wintra 21. Centrum nabízí službu poradenství
a dlouhodobého doprovázení pro tuto klientelu. Pětičlenný tým odborníků po-
máhá zorientovat se např. v sociálně právní problematice, v problematice psy-
chiatrických poruch a mentálního postižení nebo zprostředkuje kontakt s ji-
nými organizacemi působícími v sociální sféře. Kromě této krátkodobé, často
jednorázové služby, se zaměřuje na dlouhodobé doprovázení těchto osob. Jedná
se o službu, která nabízí individuální řešení problémů u lidí, kteří potřebují
podporu ve více oblastech života. Častým problémem těchto osob bývá izo-
lace od společnosti, neschopnost osamostatnit se a najít si práci popř. ukončit
si vzdělání. Poradenské centrum je otevřeno dva dny v týdnu, v pondělí a ve
čtvrtek v době od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Návštěvy jsou ale možné po
domluvě na tel. 776 100 101 i jindy.

Kromě Poradenského centra provozuje sdružení Ledovec Agenturu podpo-
rovaného zaměstnávání v Plzni, její pobočku v Rokycanech a Terapeutické
centrum Ledovec v Ledcích u Plzně. Další informace naleznete na
www.ledovec.cz



Literární soutěž pro děti i dospělé
s názvem „Kniha v básni“, kterou uspo-
řádala Knihovna města Plzně a její or-
ganizací a průběhem byla pověřena
Obvodní knihovna Lochotín, našla řadu
svých příznivců jak mezi čtenáři
knihovny, tak mezi širokou veřejností.

Básnická soutěž, určená básníkům –
amatérům, byla uspořádána u příležitosti
celostátně vyhlášeného Dne poezie, kte-
rým je 16. listopad – den narození čes-
kého básníka Karla Hynka Máchy. Ná-
zev soutěže „Kniha v básni“ byl vybrán
se záměrem podnítit u začínajících bás-
níků jejich smysl pro literaturu, čtení,
knihy a knižní kulturu. Jejich básnické
práce měly za úkol obsahovat některý
z těchto literárních termínů. Soutěž byla
vyhlášena Knihovnou města Plzně již na
začátku října a na jeho konci, kdy byla
uzavřena, se v Obvodní knihovně Locho-
tín sešlo téměř 150 soutěžních básnických
prací. Z nich odborná porota vybrala 16
nejzajímavějších, které spolu s jejich
autory byly veřejnosti představeny na
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže

Spolupráce knihovny a školy se vyplácíObvodní knihovna Lochotín sídlí již
pěknou řádku let ve vlastní budově v blíz-
kosti nákupního střediska Penny Market
v košutecké části Lochotína. Cestu do ní
si již jistě našel téměř každý obyvatel
Severního Předměstí, který má rád nejen
kvalitní četbu, ale zajímají jej všechny
novinky v denním tisku a časopisech
a má neustálou potřebu se vzdělávat.

Velmi častými a početnými návštěvní-
ky knihovny jsou žáci a učitelé blízké
4. základní školy v Kralovické ulici. Tato
skutečnost je dána především polohou
knihovny, která se nachází jen kousek od
zmíněné školy, a všichni žáci, kteří jdou
směrem k tramvajové zastávce, knihov-
nu míjejí. Ta v jejich zorném poli
nezůstává bez povšimnutí. Díky nauč-
ným lekcím, které knihovna pořádá pro

Oceněným amatérským básníkům předala pamětní list a dárek ředitelka KmP PhDr.
Dagmar Svatková. Na snímku právě blahopřeje oceněnému Jaromíru Jindřichovi.

Básnická soutěž se v Obvodní knihovně Lochotín ujala
v Den poezie 16. 11. 2005 v prostorách
Obvodní knihovny Lochotín.

Zajímavostí je, že více než polovina
přihlášených básnických prací byla od
autorů trvale žijících právě v městském
obvodu Plzeň 1. Počet účastníků soutě-
že předčil očekávání Knihovny města
Plzně. Je překvapením, kolik básnických
talentů se mezi čtenáři knihovny a oby-
vateli Plzně skrývá. Z celkového počtu
přihlášených tvořily zhruba dvě třetiny
soutěžní příspěvky kategorie dětí do
patnácti let, zbytek pak byl od autorů
dospělých. Nejmladším účastníkem
a zároveň i oceněným je sedmiletý žák
4. ZŠ Tomáš Hovorka. Naopak nejstar-
ším a rovněž zároveň vyhodnoceným
účastníkem je třiaosmdesátiletý Plze-
ňan Josef Haltmar. V dětské kategorii
do patnácti let byli dále vyhodnoceni:
Eva Zápotocká, Bára Krampolová, Mi-
kuláš Zindulka, Karel Zach, Lukáš Fi-
ala, Petr Vaněček, Tomáš Buchal, Klá-
ra Morávková, Marie Minaříková, Mi-
chal Miko a Adéla Hennebichlerová.
Jedná se o žáky lochotínských základ-

ních škol – 4. ZŠ v Kralovické ulici
a 1. ZŠ v Západní ulici.

V kategorii dospělých soutěžících ne-
bylo nikterak jednoduché vybírat nejlep-
ší, neboE všechny práce patřily k velmi
vyzrálým a byla z nich patrna láska
k danému tématu a na rozdíl od dětských
prací i velká životní zkušenost. V této
kategorii obdrželi ocenění za svůj básnic-
ký přínos: Jaromír Jindřich, Jiřina Trhlí-
ková, Jarmila Bártová, Josef Haltmar,
Josef Ježek, Ladislav Hlavsa
a V. Síkorová, jejíž báseň Óda na rodnou
zem vytvořila příjemnou tečku za celým
slavnostním vyhodnocením soutěže.

Pamětní listy a malé dárky všem vy-
hodnoceným předala ředitelka Knihov-
ny města Plzně PhDr. Dagmar Svatko-
vá, která zároveň poděkovala tak velké-
mu počtu účastníků za jejich básnický
přínos a všem vyhodnoceným popřála
mnoho dalších básnických úspěchů
v jejich literární činnosti. Nové a moder-
ní prostory Obvodní knihovny Locho-
tín byly celému slavnostnímu aktu vel-
mi příjemnou a důstojnou kulisou. (dab)

třídní kolektivy a kterých 4. základní
škola beze zbytku a často využívá, vědí
žáci a učitelé této školy o knihovně
a knihovna o nich. Spolupráce obou in-
stitucí se tedy přímo nabízí.

„Velmi úzce jsme začali spolupraco-
vat s některými učiteli zmíněné základ-
ní školy, kteří nám poskytují pomoc
svých žáků při námi pořádaných akcích,
zapojují své třídní kolektivy do všech
našich soutěží, zábavných a výtvarných
akcí a mají o činnost knihovny již do-
předu velký zájem,“ přibližuje spoluprá-
ci knihovny a 4. ZŠ vedoucí OK Locho-
tín Mgr. Dagmar Blažková. „Žáci školy
se svými třídními učiteli, češtináři, dě-
jepisáři či zeměpisáři pravidelně a rádi
navštěvují naše lekce, které dětem
i učitelům zábavnou formou přibližují

se zaměřením na respirační choroby
v Manětínské ulici.“

Knihovnice OK Lochotín nazývají
žáky 4. ZŠ tzv. „svými čtenáři“. Jejich
přínos knihovně a velmi ochotná spo-
lupráce s dětmi i učiteli je pro knihov-
nu dnes již nepostradatelná. Z malých
žáčků, z nichž někteří vidí knihovnu
poprvé v životě právě při účasti na
zmíněné seznamovací lekci s knihov-
nou, se ve vyšších třídách stávají pra-
videlní a poctiví čtenáři, bez kterých by
knihovna nebyla tím, čím dnes pro
veřejnost je – špičkovým informačním,
vzdělávacím a kulturním zařízením.
Bez služeb knihovny se dnes již neo-
bejde žák základní školy, ani vysoko-

školák. Všichni v knihovně naleznou
poučení i zábavu a doplní své znalosti
z jakéhokoliv vědního oboru.

Spolupráce 4. základní školy a Obvod-
ní knihovny Lochotín se tedy vyplácí na
obou stranách. Nezbývá než poděkovat
učitelům školy za neutuchající zájem
o vzdělávací zařízení, jakým knihovna
bezesporu je, a všem jejím žákům za je-
jich široké spektrum zájmů, ke kterým
v knihovně vždy naleznou potřebné in-
formace a něco nového navíc.  „Chceš
něco vědět, chceš něco znát? Otevři kni-
hu, nesmíš se bát!“, napsal žák 4. ZŠ Vác-
lav Sladký do literární soutěže pořádané
knihovnou. A všichni můžeme jen sou-
hlasit….                                 (dab)

Tři z pěti akcí vrcholícího léta
a podzimu v zoologické a botanic-
ké zahradě se konaly ve spolupráci
s prvním městským obvodem

Statek patřil řemeslům, Kilomet-
rovka pejskům

Spolupráce mezi městským
obvodem Plzeň 1 a Zoologickou
a botanickou zahradou města Plzně
měla konkrétní podobu i ve II. po-
loletí. Za finanční pomoci z „jednič-
ky“ se uskutečnil festival dobových
řemesel k užitku i potěše STATEK

Akce pro děti i dospělé v zoologické a botanické zahradě

2005, Dračí sobota nabídla dětem
z Vinic pouštění draků a projížNku
na terénní čtyřkolce. A říká-li se, že
to nejlepší nakonec, pak to o Běhu
Kilometrovkou po šesti na závěr
Hravého podzimu platilo určitě.

Lidoví a umělečtí řemeslníci se
sešli na statku Lüftnerka o druhém
zářijovém víkendu v letošním
roce již potřetí. Uvítal je již zcela
opravený statek v okrovém kabá-
tě a  o proti loňsku další předvá-
děcí prostory. I přesto to těsně

před zahájením festivalu vypada-
lo, že poslední řemeslníci  se už
nebudou mít kde prezentovat. Ta-
kový byl o STATEK 2005 zájem!

Návštěvníci měli možnost na
vlastní oči vidět – a ti  smělejší si
i zkusit – jak se dere peří a dělají
mašlovačky, práci na hrnčířském
kruhu, jak vznikají paličkované kraj-
ky či kolik nejrůznějších ozdůbek se
dá vytvořit z přírodních materiálů –
ze slámy a kukuřičného šustí. Ne-
chyběli mistři bednářského, košíkář-
ského a kovářského řemesla. Zaslou-
žený obdiv budily výkony drátenic
z celorepublikového drátenického
cechu. Při ukázkách předváděly jak
staré drátování rozbitých nádob, tak
moderní použití této techniky při
výrobě dárkových předmětů. Ve stá-
lém obležení byli  i pradlena u ne-
cek, čeledín naklepávající  kosy
a srpy a další postavy oživlého stat-
ku konce 19. a začátku 20. století.

Některé nástroje – jako tkalcovský
stav, ruční máselnice – byly věcmi
zcela neznámými nejen pro děti, ale
často i pro jejich rodiče. Kdo si
opravdu ani na chvilku neodpočinul,
byly kuchařky a jejich pomocnice
z kuchyně našich babiček a praba-
biček. Když její „šéfová“ – paní Jana
Augustová z Nepomuku, předvádě-
jící své kuchařské umění i v televiz-
ní Prima vařečce – udělala bilanci
napečených dobrot, nechtěla věřit
vlastním očím: přes 900 malých ko-
láčků, velkých bylo 11 plechů, vdol-
ků více než tisícovka a bramboráků
nebylo o mnoho méně. Velký úspěch
mělo i domácí máslo, servírované
samozřejmě na domácím chlebu.
Lidé nejen ochutnávali, ale často

požadovali i předpisy. VždyE u všech
ochutnávek, včetně sýrů, byly pou-
žity originální dobové recepty. V so-
botu zde nechyběl ani jejich velký
sběratel, především na Šumavě a Po-
šumaví, Václav Malovický. Měl by
být  i hlavním hostem  poslední ad-
ventní tvůrčí dílny na statku Lüftner-

ka v sobotu 17. prosince, při níž
budou vznikat třeba takové už téměř
zapomenuté dobroty, jako kapr na-
modro nebo načerno.

Běh Kilometrovkou po šesti na
závěr Hravého podzimu se pravidel-
ně koná pod osobní záštitou vrchol-
ných představitelů prvního plzeňské-
ho obvodu. Letos se stala jeho pat-
ronkou místostarostka paní
inženýrka Helena Šteinová. Svoji
roli pojala nejen jako reprezentační,
ale i pracovní. Vyhotovila elektronic-
kou startovací a hodnotící tabulku,
postarala se o plynulý start jednotli-
vých pejsků a jejich páníčků a za své
si vzala i vyhlášení vítězů a předání
cen. Její manažerské a organizační
schopnosti prostě vynikly i zde.

Slunné a teplé počasí, které vydr-
želo letos po celý říjen, se pozitivně
podepsalo i na zájmu o tento rekre-
ační a tak trochu i recesistický zá-
vod. Ale nejen proto patřil letošní
ročník „Kilometrovky“ k nejzdařilej-
ším. Téměř hodinu vyrážela minutu
co minutu  jedna dvojice za druhou
ze startu u Kalikovského mlýna, ně-

která plemena dávala tušit vskutku
rekordní časy. Díky štědrosti spon-
zorů bylo okřídlené „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se“ pravdivé
více než kdy jindy, neboE pěkná cena
čekala na každou dvojici. Akce se
těšila mimořádnému mediálnímu zá-
jmu. Jen na doprovodný program
sedla smůla: Policejní psi byli zane-
prázdněni a skupince pasteveckých
psů border-collie nezbylo, než jako
přespolní, zůstat na základě právě
vydaných veterinárních opatření sle-
dujících snížení rizika šíření ptačí
chřipky doma.

O tom, jak prestižně někteří sou-
těžící závod brali, svědčí čas vítěze
Jana Horníka se psem Zamem. Je-
den kilometr za 3 min. 43 vt.

A kdyby někomu vrtalo hlavou,
proč „psí“ závod pořádá právě Zo-
ologická a botanická zahrada měs-
ta Plzně, respektive Sdružení přá-
tel  ZOO a BZ IRIS, tedy proto, že
dovnitř psi z veterinárních a bezpeč-
nostních důvodů nesmějí; tato akce
má být jakousi satisfakcí – pro ně
i jejich majitele. A jak vidět, Plze-
ňané ji začínají brát.

František Hykeš
Foto J. Vogeltanz a J. Trávníček

Pradlenu u necek a valchy si zahrála na STATKU 2005 Petra Žebrová, zručným „uč-
něm“ košíkářského řemesla byl Miroslav Volf – oba členové občanského sdružení
IRIS a obyvatelé městské části Plzeň 1.

Místostarostka  ing. Helena Šteinová,
vítěz  Běhu po šesti Jan Horník se psem
Zamem a šéfredaktorka časopisu Plane-
ta zvířat Martina Trávníčková.

Běh Kilometrovkou absolvovali i senioři.

Čestným kmotrem prvního  odchovaného pásovce štětinatého v historii plzeňské zoo
se stal místostarosta městského obvodu Plzeň 1 pan Jiří Uhlík. (Na snímku společně
se zoologem Ivo TěCálem a ředitelem zahrady ing. Jiřím Trávníčkem.) Mládě jménem
Pedro se narodilo 18. srpna letošního roku. Společně s matkou je k vidění v tropickém
pavilonu v expozici patřící dále papouškům ara.

práci knihovnic, knižní skladbu i ostat-
ní informačně-vzdělávací a zábavné čin-
nosti, které naše knihovna nabízí. Žáci
se k nám obratem hlásí za řádné čtenáře
a vyhledávají a nalézají  zde vše potřeb-
né k rozšíření školní výuky.  V nepo-
slední řadě patří náš dík 4. ZŠ za trva-
lou výzdobu vstupních prostor knihov-
ny a chodby se schodištěm, které jsou
výtvarně velmi hezky řešeny. Nelze ne-
připomenout ani spolupráci s dětmi
z Ústavu sociální péče Nováček v Rab-
štejnské ulici, které se s velkým nadše-
ním účastní zejména našich tematických
výtvarných soutěží a velmi rády navště-
vují naše besedy v knihovně. Dobrou
spolupráci máme i se Speciální školou



Za jedenáct měsíců letošního roku se
v Plzni stalo téměř sedm tisíc trestných
činů. Přibližně tři ze čtyř případů jsou
přitom majetkového charakteru. Zejména
jde o krádeže věcí ze zaparkovaných vo-
zidel, krádeže vozidel, kapesní krádeže
a krádeže odložených věcí, vloupání do
objektů a další případy. U některých kate-
gorií není snadné vypátrat pachatele, pře-
devším pokud po něm nezůstanou žádné
stopy a nejsou ani očití svědci. O to cen-
nější je pomoc ze strany občanů. Díky
svědkům, kteří nejsou lhostejní ke svému
okolí a zavolají na tísňovou linku Policie
České republiky, se daří ročně zadržet
desítky zlodějů, vandalů a výtržníků.

I když je cílem policie, aby v ulicích
byl maximální počet hlídek, možnosti jsou
samozřejmě limitovány počtem policistů.
Za každým rohem  a v každé ulici policista
číhat nemůže. Pokud kdokoli upozorní,
by. anonymně, že se někde děje něco
nezákonného, operátor na tísňové lince
okamžitě pošle na místo hlídku, která je
nejblíže. Když se nepodaří pachatele za-
držet přímo na místě činu, hlídky proče-
sávají okolí a v drtivé většině těchto pří-
padů jsou úspěšné. Jestliže už zloděj sta-
čil něco odcizit, věci se dostanou zpět
k majiteli a nehrozí, že skončí někde v za-
stavárně nebo v rukou náhodného kupce.

Zakročit nebo raději ne?
Před svědkem a častěji přímo před po-

škozeným stojí otázka, co má udělat, když
se setká s pachatelem tváří v tvář. Je třeba
pečlivě posoudit situaci a zvážit všechna
pro a proti. Není-li pachatel ve fyzické
přesile, ozbrojen nebo pod vlivem alkoho-
lu. Před časem se stalo, že se majitel vy-
kradeného vozidla rozběhl za trojicí pacha-
telů. Jednoho z nich dohonil, ale ten byl
ozbrojen nožem. Zaútočil na svého proná-
sledovatele  a způsobil mu řeznou ránu na
ruce. Naštěstí nešlo o vážné zranění.

Každý, kdo se dostane do podobné si-
tuace, by se raději neměl pouštět do ne-
rovného souboje, ale okamžitě kontakto-
vat policii, oznámit, co se stalo, popsat
pachatele a směr, kudy utíkal. Ostatní už
nechat na profesionálech. Přesně to udě-
lala nedávno mladá žena, které se zloděj
vloupal do auta. Zůstala v bezpečné vzdá-
lenosti a pachatele nevyplašila. Policejní
hlídka, kterou na místo poslal operátor,
muže zastihla ještě uvnitř jejího vozu.

Všechny okolnosti by měl zvážit i ten,
kdo se stane svědkem loupežného přepade-
ní anebo fyzického útoku. Do takové situa-
ce se může dostat opravdu kdokoli. Je
pravda, že v těchto případech bude pravdě-
podobně každý jednat spíše instinktivně.

Práce s mládeží má u Sboru dobrovol-
ných hasičů Bílá Hora dlouhou tradici
a myslím, že i dobrou úroveň. Je potěšují-
cí, že o členství u nás mají mladí zájem,
a že se nám daří vytvářet jim náplň, která
je baví a přitahuje. Vedle nabývání základ-
ních znalostí a dovedností při hasičské čin-
nosti jde zejména o soutěže, zábavu a sport.

 Mladí hasiči se letos zúčastnili řady sou-
těží, z nichž stojí za zmínku například dět-
ské jarní hasičské klání, jehož jsme byli
pořadatelem, nebo závod požárnické vše-
strannosti. Největším letošním úspěchem
bylo vítězství v městském kole celorepub-
likové hry Plamen, postup do krajského kola
ve Všerubech a získané stříbrné medaile.

Vedle hasičského soutěžení se samozřej-
mě těší velké oblibě zábavné akce. Dětský

maškarní karneval uspořádaný společně
s Radiem FM Plus v květnu se nám oprav-
du vydařil. Ve spolupráci s Městským ob-
vodem Plzeň 1 se uskutečnily Dny otevře-
ných dveří. Hosty v našem areálu byly po-
stupně děti z mateřských škol Bílá Hora
a Roudná, na sportovní odpoledne jsme po-
zvali školáky z roudenské základní školy.
Tato setkání, na nichž působí naši mladí ha-
siči jako pořadatelé, hostitelé i soupeři, jsou
tou nejlepší propagací jejich práce. Děti sa-
mozřejmě zajímá možnost sáhnout si a vy-
zkoušet moderní požární techniku, počína-
je plně vyzbrojeným vozidlem Liaz a kon-
če třeba záchranným lezeckým systémem.

Odměnou za celoroční práci naší omla-
diny bylo uspořádání týdenního táboro-
vého soustředění. V dobře vybaveném

areálu požární zbrojnice na Bílé Hoře si
mladí hasiči užili výletů, zábavy a spous-
ty legrace. Rok 2005 bude ukončen Mi-
kulášskou a vánoční nadílkou.

Na závěr mi nedá, než znovu připome-
nout událost,  která se stala 29. května le-
tošního roku. Naši tři kluci zachránili život
dívce z Horní Břízy, která po pádu z tříme-
trové výšky utrpěla závažná poranění. Mlá-
denci dívce poskytli důležitou první pomoc
a přivolali záchrannou službu. Za statečný
čin převzali z rukou místostarosty Městské-
ho obvodu Plzeň 1 Jiřího Uhlíka věcný dar.
Nejvíce však těší to, že záchranu lidského
života, by. mnohokrát nacvičovanou, zvládli
ve chvíli, kdy toho bylo opravdu potřeba.

Šárka Modrá
vedoucí mládeže SDH Bílá Hora

Mladí hasiči se v roce 2005 nenudili

Naši jednotku lze hodnotit jako kvalitní,
která se již dokázala prezentovat díky své-
mu zařazení JPO III. v městském systému
požárního zabezpečení, jako jednotka
s osvědčenou akceschopností a disciplinova-
nou činností. Řízení jednotky, výcvik a fy-
zická odborná příprava se nachází na poměr-
ně vysoké úrovni. Činnost JSDH je soustře-
děna především v teritoriu MO Plzeň 1, avšak
v řadě aktivit výrazně přesahuje rámec hra-
nic našeho obvodu a ovlivňuje dobrovolnou
hasičinu na regionální úrovni.

Dosáhli jsme velmi dobrých výsledků
prakticky ve všech oblastech činností,

souvisejících s úkoly PO, ale i v oblas-
tech společenského a kulturního života.
Velmi nízký věkový průměr členské zá-
kladny je důsledkem dlouholeté koncepč-
ní práce s mládeží, ze které nám dorůstají
i noví členové. Maximální pozornost je
věnována odborné a fyzické přípravě a lze
konstatovat, že pravidelné ověřování zna-
lostí i zdatnosti vykazuje vysokou úroveň.

Úsekem činnosti JSDH, kterému je po-
chopitelně věnována hlavní pozornost, je
činnost samotné jednotky a vytváření pod-
mínek pro její kvalitní a aktivní působení
k plnění úkolů zřizovatele tj. MO Plzeň 1.

Všichni členové jednotky jsou zároveň
i členy SDH Bílá Hora.

Členové jednotky se 1 x v roce 2005 zú-
častnili výcviku s dýchací technikou v PO-
LYGONU – HZS. Pro rok 2006 je nezbyt-
ně nutné zabezpečit tuto přípravu pro
všechny členy a stejně tak je nutné respek-
tovat jako nezbytnost pro výkon služby
pravidelné absolvování lékařských prohlí-
dek s maximálně 12 měsíční prodlevou.

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

Činnost jednotky SDH Bílá Hora v roce 2005 Na činnost jednotky velmi úzce nava-
zuje činnost soutěžního družstva, v našem
případě družstva mužů a dorostu, kterým
tímto velice děkuji za reprezentaci naše-
ho sboru a přeji jim, aby se jejich trénink
a píle projevovaly i ve výsledcích a do-
stavila se i vytoužená první místa.

Aktivní život JSDH a pochopitelně
i celého sboru vyžaduje i zázemí a servis
služeb při údržbě a někdy i obnově pro-
stor a vybavení. Zopakujme si, že užívá-
me majetek Magistrátu města Plzně ve
správě Městského obvodu Plzeň 1, tj.
PZB, výcvikový areál, technika, výzbroj
a výstroj zásahové jednotky a že jsme se
zavázali pomoci s údržbou.

Péči také vyžaduje vlastní sborový maje-
tek a spoustu hodin nám zabere i příprava
na zajiš.ování akcí sboru. Za pozitivní je
nutné označit pravidelnou údržbu vnitřních
prostor zbrojnice, prořezávání vegetace,
pravidelné sekání trávy a údržba prostoru
kolem areálu. Určitě je třeba se více věno-
vat opravám, zejména oplocení, opravám
překážek pro soutěže dospělých i mládeže
a své potřebuje i údržba hasičské techniky.

Dovolte mi, abych touto cestou upřím-
ně poděkoval všem členům, kteří se na vý-
sledcích veškeré údržby a oprav v uply-
nulém roce 2005 větší či menší mírou
podíleli.

Jan Domin

Neopatrnost a důvěra v poctivost všech
ostatních nahrává zlodějům, kteří se zamě-
řují na okrádání lidí. Zkušenosti policistů
potvrzují, že pachatelé jsou aktivnější zejmé-
na  v předvánočním období. To však v žád-
ném případě neznamená, že po zbytek roku
mohou být občané v klidu a aktivita kapsářů
je nulová. Konec roku je ale přesto v tomto
ohledu výjimečný. Příčinou je nákupní ho-
rečka a s ní spojená snížená koncentrace osob
v obchodech, městské hromadné dopravě i na
ulicích. Lidé u sebe nosí větší částky peněz
a nemyslí na vlastní bezpečnost.

Tabulka: Počet kapesních krádeží (krá-
deží na osobách) v okrese Plzeň – město

Do této kategorie patří nejen krádeže
„z kapes“, ale také krádeže věcí z kabe-
lek, batohů či jiných zavazedel, které měl
poškozený u sebe. Řadí se sem i krádeže
samotných kabelek a tašek, pokud byly
v dosahu poškozeného (např. odložené
v nákupním vozíku).

Není žádným překvapením, že kapsáři si

Člověk je neustále vystavován různým ri-
zikům, jejichž následky mohou ohrozit jeho
život, zdraví nebo majetek. Každý ke své
spokojenosti nutně potřebuje, aby se v pro-
středí, ve kterém žije, cítil bezpečně. Aby
se tak opravdu cítil, je třeba, aby sám učinil
taková preventivní opatření, která mohou
působení negativních vlivů eliminovat, nebo
alespoň zmírnit. Na našem trhu je k dispo-
zici velmi široká nabídka výrobků z oblasti
mechanického a elektronického zabezpeče-
ní, ale je třeba dodržovat také určitá organi-
zační opatření. Ani nejmodernější systém

Plzeňská policie si váží občanů, kteří se snaží pomáhat
To potvrzují také dva Plzeňané, kteří

před časem pomohli přepadeným ženám.

Neváhali ani vteřinu!
Vpodvečer jednoho zářijového dne pře-

padl na Mikulášské třídě v Plzni 24letý muž
z Lučence ženu, které se za ruku držel její
šestiletý vnouček. Muž se jí pokusil vytrh-
nout kabelku. Začala se s ním o ni přetaho-
vat a pachatel ji dotáhl až doprostřed silni-
ce. Kolem jezdila auta, která se jim musela
vyhýbat, ale nikdo nezastavil, aby jí pomohl.
Nakonec ji násilník povalil na zem. Volání
o pomoc tehdy vyslyšel mladý muž, který
pachatele zpacifikoval a pohlídal ho až do
příjezdu policejní hlídky.

Druhý případ je o dva měsíce starší.
V prvních dvou listopadových dnech pře-
padl lupič dvě různé pošty, ale pokaždé
odešel z prázdnou. Podařilo se sestavit
portrét a po pachateli pátraly desítky pl-
zeňských policistů, protože se dalo před-
pokládat, že se brzy znovu o něco poku-
sí. Policisté obsadili 25 vytipovaných
pošt, ale pachatel si do třetice nevybral
poštu. Třetího listopadu přepadl pracov-
nici prodejny v aleji Svobody, která od-
nášela spočítanou tržbu z pokladny do
kanceláře. Díky odvážnému 52letému
muži, který jej na místě zadržel, se dostal
pachatel do rukou spravedlnosti.

 Vše klaplo na jedničku.
Vzorovým příkladem pomoci je jeden

listopadový případ. Svědkem vloupání do
zaparkovaného osobního automobilu se
stal 26letý muž, který zavolal na policej-
ní tísňovou linku a navíc byl několik
minut prostřednictvím mobilního telefo-
nu v kontaktu s operačním důstojníkem.
Průběžně mu říkal, co se děje, a hlídku
navedl na místo činu. Pachatel se sice
pokusil o útěk, ale marně. Není bez zají-
mavosti, že tento 23letý muž se do kon-
fliktu se zákonem nedostal poprvé. Letos
v červenci byl propuštěn z výkonu trestu.

Tísňová linka 158 je k dispozici 24
hodin denně.

Díky dostupnosti mobilů má dnes tele-
fon u sebe téměř každý. Na všechny tís-
ňové linky se navíc volá zdarma, takže
pomoci může opravdu každý. Těch, kteří
upozorňují na to, že se v jejich okolí dějí
nějaké nepravosti, naštěstí stále přibývá.
Plzeňští policisté si uvědomují, jakou
cenu pro ně má pomoc veřejnosti. Všem,
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí
a snaží se pomoci druhým, proto patří ob-
rovský dík.

npor. Mgr. Petr Kovář
tiskový mluvčí Policie ČR Plzeň

nejčastěji vybírají své oběti především tam,
kde je velká koncentrace osob. Nebezpečí tak
hrozí zejména v prostředcích městské hromad-
né dopravy, na zastávkách, na tržnicích, ve vel-
kých nákupních střediscích ale i menších ob-
chodech. Ženy a muži přicházejí o peněženky,
menší ale i větší finanční částky, doklady,
mobilní telefony a další věci. Mezi poškoze-
nými je mnohem více žen než mužů.

Společným jmenovatelem většiny přípa-
dů je nepozornost a přitom by se dalo těmto
krádežím jednoduše předejít. Chce to jen
zodpovědněji přistupovat ke svým osobním
věcem a nespoléhat na to, že všude kolem
jsou jen slušní lidé. Zloděj pracuje velmi
rychle a jeho obě. často ani netuší, kdy a kde
byla vlastně okradena.  Pokud má žena za-
pnutou kabelku a má ji pod trvalou kontro-
lou, nemá zloděj téměř žádnou šanci. V pro-
středcích městské hromadné dopravy a na
místech, kde je hodně lidí, by měly ženy nosit
kabelku těsně u těla  a nejlépe s rukou na
zapínání. Na základní bezpečnostní opatření
však musí myslet také muži. Ani jim se totiž
aktivity kapsářů nevyhýbají. Velkým problé-
mem jsou krádeže ve velkých obchodních
centrech, kterých v posledních letech v Plz-
ni vyrostlo hned několik. Zákazníci doplá-
cejí na odkládání kabelek a tašek do nákup-

ních vozíků. Okradeni bývají často také při
zkoušení různého oblečení nebo obuvi.

Také v letošním roce vyrazili plzeňští po-
licisté do předvánočního boje se zloději.
Díky podpoře Plzeňských městských do-
pravních podniků, a. s. se také letos obje-
vily v prostředcích městské hromadné do-
pravy preventivní letáky. Tato forma pre-
vence se plně osvědčila již v minulých
letech.  Policisté z preventivně informační
skupiny se rozhodli oslovit také obchod-
níky v centrální části města, zejména v ri-
zikových lokalitách jako jsou Klatovská
nebo Americká třída. Připravili samolep-
ky „Stop kapesním krádežím“ a požádají
o jejich vylepení na viditelná místa.

Stejně jako v předchozích letech budou
také před letošními vánočními svátky v teré-
nu operovat specializované týmy kriminalistů
v civilu. Také jejich přítomnost na rizikových
místech se v loňském roce osvědčila. Stává
se, že kriminalisté narazí na osobu, která se
již v minulosti dopustila krádeží. Tuto oso-
bu zkontrolují a tím upozorní na svoji pří-
tomnost. Kriminalisté narazili vloni před
koncem roku na několik organizovaných
skupin, které přímo za tímto účelem do Plz-
ně přijely (např. z Ostravska či Brněnska)
a hned v počátku jim dali najevo, že jejich

pohyb monitorují. I to je určitá forma pre-
vence a způsob, jak předcházet páchání trest-
né činnosti a ochránit potencionální oběti.

Díky zmíněným opatřením ze strany
policie se daří každoročně v předvánoční
době eliminovat počet kapesních kráde-
ží. Je to do jisté míry zcela určitě také zá-
sluhou veřejnosti, která reaguje na infor-
mace ve sdělovacích prostředcích a letá-
ky a mnohem lépe si chrání svůj majetek.
Lidé si musí uvědomit, že policisté nemo-
hou hlídat v každém supermarketu, ob-
chodu, tramvaji či trolejbusu. Nesmírně
důležitá je také ochota občanů všímat si,
co se děje v jejich bezprostředním okolí
a  v případě nebezpečí upozornit na zlo-
děje nebo dokonce zasáhnout.  Nikdo ne-
může vědět, jestli si právě jeho v budouc-
nu nevytipuje také nějaký zloděj.

npor. Mgr. Petr Kovář
tiskový mluvčí Policie ČR Plzeň

totiž nedokáže ochránit něčí majetek, pokud
si člověk nezvykne jej používat. Tak se tře-
ba často stává, že si majitel vozidla pořídí
zámek řadící páky nebo jiné zabezpečení,
které pak zapomíná používat. Je jen otáz-
kou času, kdy této jeho nedbalosti nebo za-
pomnětlivosti využije zloděj. A tak je tomu
i u vloupání do bytů a rodinných domků.

Jenom v loňském roce zloději navštívili
více než dvě stě domácností. V tomto po-
čtu převládají vloupání do bytů, kterých
bylo na sto padesát. Zloději se do bytů
dostávají nejčastěji dveřmi, v přízemí pa-

tří k rizikovým místům také okna
a balkonové dveře. Každý majitel, pokud
tak ještě neudělal, by měl přemýšlet, jak
nejlépe svůj domov ochránit. Vždy musí
zohlednit, zda se jedná o byt nebo o rodin-
ný domek, zda bydlí v přízemí nebo ve vyš-
ším patře, a konečně kolik chce do zabez-
pečení investovat. V každém případě by se
měl nejprve poradit s odborníkem.

V úvodu padla zmínka o určitých or-
ganizačních opatřeních. Na těch by se
měli domluvit všichni obyvatelé domu s
více bytovými jednotkami. Patří mezi ně

vybírání poštovních schránek, udržování
pořádku ve společných prostorách, péče
o funkčnost osvětlení na chodbách atd.
Všichni by měli dodržovat pravidlo, že
nebudou do domu pouštět cizí osoby
a každý „odzvoní“ pouze tomu, koho si
sám pozval. Nejdůležitější zásadou je za-
mykání hlavních vstupních dveří po celé
dvacet čtyři hodiny. To bohužel dodržuje
málokdo a zloději z toho jaksepatří těží.

Plzeňští policisté proto připravili samo-
lepky, které jsou určeny na vstupní dveře,
a měly by každému připomenout, že je
důležité zamykat. Zájemci si mohou samo-
lepky vyzvednout v poradenské místnosti

Začíná každoroční boj s kapesními zloději

Prevence začíná u řádně zamčených dveří

OHLÉDNUTÍ
Další rok téměř skončil a tak strážní-

ci Městské policie Lochotín se  poohlí-
žejí za tím, co bylo z naší strany v tom-
to roce uděláno ve prospěch obyvatel
města a zejména našeho obvodu.

Musím zdůraznit, že Vy, občané naše-
ho obvodu, jste nás velice mile překva-
pili svým přístupem ke svým vlastním
povinnostem. Jsme si vědomi, že pro ně-
které z Vás jsme tou nepříjemnou rukou
zákona, ale převážná část slušných lidí
naši práci začala respektovat a na přítom-
nost strážníků v ulicích Lochotína si
zvykla. Je příjemné od Vás slyšet i slova
poděkování za práci, kterou zde odvádí-
me, a samozřejmě nás to zavazuje ke
zkvalitnění naší práce pro dobro tohoto
obvodu. Naší snahou je pracovat nadále
i na tom, aby se ještě více prohloubila
spolupráce mezi občanem a strážníkem,
aby občan věděl, že se na nás může ob-
rátit se svým problémem, a strážník mu
bude moci poskytnout nezbytnou radu
nebo i pomoc. I díky tomu, že se na nás
občané obracejí s různými poznatky,
zjiš.ujeme, že ne všichni jsou ke svým
spoluobčanům a k vytvořeným hodno-
tám lhostejní. Právě všímavostí někte-
rých z Vás si i letos můžeme připsat na
konto zadržení kriminálně závadových
osob, ale i osob přistižených přímo při
páchání trestné činnosti. Vaší zásluhou
bylo také zabráněno velkým škodám,
a za to Vám všem patří velké poděko-
vání. Upozorňujete nás na problémy, se
kterými si sami těžko můžete poradit,
a kde je naše pomoc nebo rada nezbyt-
ná. Jsme rádi, že v nás vkládáte důvěru
a že při konfrontaci názorů ve většině
případů nacházíme společnou cestu k ře-
šení. Při naší práci se však setkáváme
i lidmi, kteří nehodlají respektovat zá-
kon a jím dané normy, ale i s těmi si mu-
síme dokázat poradit.

Naším cílem je i zvýšení počtu stráž-
níků, otevřeli jsme letos novou služeb-
nu na Vinicích a doufáme, že pro tuto
lokalitu je to nanejvýš prospěšné. Při-
bylo zde dvanáct strážníků a nadějí, že
dalších se dočkáme na začátku příští-
ho roku, je příslib, že se zvedne počet
strážníků i na služebně Lochotín.

Budeme se tedy setkávat i v roce
příštím, a proto bych chtěl všem ob-
čanům popřát, aby  naše setkání v roce
2006 byla pro obě strany ku prospě-
chu věci. Veselé vánoce a š.astný nový
rok přeje

velitel obvodní služebny MP Lochotín
str. Novák Miloslav

policie v Zámečnické ulici v Plzni nebo za-
volat na telefonní číslo 974 325 207.

npor. Mgr. Petr Kovář
tiskový mluvčí Policie ČR Plzeň

Rok leden leden listopad
říjen prosince  prosinec

 2003 508 653 145
 2004 617 758 141
 2005 482 --- ----



Putování za zvířátky do ZOO má vždy
svůj půvab a tajemné kouzlo přírody vy-
chutná každý návštěvník. Plzeňská ZOO
má zajisté co nabízet. Přijde sem člověk
si odpočinout, relaxovat, dozvědět se něco
nového. A děti na Vinicích mají ZOO jako
na dlani.A toho využívají i přírodovědci
na 7. ZŠ a MŠ a oddíl Mufíčci PS Mikul-
ka. Častokrát v roce sem zavítají.

I tentokrát se podařilo naši návštěvu zpes-
třit poutavým vyprávěním p. Mgr. Martina
Vobruby. Bylo zajímavé pozorovat
i nejmenší prvňáčky, kteří ztratili svůj
ostych a s nadšením se vyptávali na život
zdejších zvířátek. Plno soutěží, hlavolamů,
zajímavostí provázelo naši procházku
ZOO. Každý se chtěl dozvědět co nejví-
ce. Pěknou formou upozornil i p. M. Vo-
bruba na chování ke zvířátkům v ZOO.
Nejednou náš kroužek navštívil a pro děti

Než jsme se vypravili v říjnu s příro-
dovědci do ZOO, předcházelo tomu ne-
obvyklé pozvání. Tentokrát ne přírodo-
vědcům, ale našim tanečníkům. Pozvání
do ZOO a vystupovat? Máme již mnoho
akcí za sebou, ale tahle byla tak trochu
zvláštní. Byla zvláštní svým pojetím
a nápaditost byla na místě. V rámci vy-
hodnocení výtvarné soutěže „Namaluj si
dům“, které pořadatel právě směroval do
prostor ZOO, přijal náš taneční klub TK
IMPRO pozvání a zpestřil tak svým vy-
stoupením celodenní akci. Každý měl
možnost prohlédnout si na zdejší výstavě

Nejednou v roce se poštěstí setkat se
s lidmi, kteří si váží Vaší práce a nikdy
na Vás nezapomenou. Na veškeré akce
Sdružení boleveckých rodáků přijmeme
rádi pozvání a mohu potvrdit za děti
i jejich rodiče a známé, že tak báječnou
atmosféru, jaká byla na letošním pose-
zení v Bolevecké sokolovně, jsme již
dlouho nezažili.

Proto také náš taneční klub IMPRO při
7. ZŠ a MŠ ihned po pozvání nastudoval

Tak zněl název třídenního soustředění
tanečníků a přírodovědců na 7. ZŠ a MŠ.
PS Mikulka pro ně uspořádala pestrý pro-
gram po celé tři dny.

Pozvali nás kamarádi z pionýrské sku-
piny v Nepomuku a umožnili nám pobyt
v jejich pěkném zařízení. Všechny míst-
nosti a klubovny napovídají o jejich růz-
norodé činnosti, zvláště zaměřené na per-
fektní letní táborovou činnost. Je dnes již
obdivuhodné, co rodičů a dobrovolných
pracovníků se dovede věnovat na této
základně dětem a soustředit svůj volný
čas právě práci s nimi. Na místě je zde
poděkovat vedoucímu, p. Miroslavu Dvo-
řákovi, který nám tuto akci umožnil i
s nabídkou možných výprav a soutěží.
V září náš taneční klub TK IMPRO při-
jal pozvání na soutěžní akci „Znáš svoje
město“. Každý si mohl ověřit své znalos-
ti z historie Nepomucka a na zpestření
odpoledne rádi pak přispěli tanečníci
svým vystoupením.

Motivace byla na místě. Získat Pamětní
list jako správní turisté z nejzajímavějších
zdejších stavebních památek bylo lákavé.
A nám se to podařilo. Poznat ještě blíž
pěkné městečko? Stačilo navštívit městské
muzeum a galerii jako první zastavení
v našem putování. Zde se dozvíte mnoho
o místních rodácích sv. Janu Nepomuckém
a akademickém malíři, tvůrci opony Vel-
kého divadla DJKT v Plzni, prof. Augus-
tinu Němejcovi. Již samotné muzeum pře-
kvapilo nejednoho z nás svojí rozlohou
a zajímavými exponáty, z nichž děti nej-
více zaujala expozice sv.Jana Nepomucké-
ho, měš=anská místnost a selská jizba. Ná-
městí A. Němejce s řadou měš=anských
domů, chrám sv. Jana Nepomuckého, kos-
tel sv. Jakuba a další. Těch míst, na která
nezapomeneme, je opravdu mnoho.

Dominantou však byl zámek Zelená
Hora, kam směřovala další trasa našeho

to bylo vždy velkým přínosem do jejich
učiva. Taková shledání mají pro děti vý-
znam a je třeba si jich vážit. Zajisté dlou-
ho bude mít každý nač vzpomínat. Vždy=
nikdo nelenil a na památku ze ZOO si
vybral podle svého malou pozornost.

 Je potěšitelné, že mnohých našich výprav
se zúčastňují i rodiče i se svými ratolestmi.
Tentokrát s námi byla i naše nová vedoucí,
studentka Eliška Pecková, která sama řekla:
„Byla to moje první akce. Člověk ani netuší,
co hezkých chvil může v prostředí s dětmi
prožít.“ Jejím slovům mohu dát za pravdu.
A já musím poděkovat, že se našel další člo-
věk, který svůj volný čas chce prožít s těmi,
kdož to potřebují a zaslouží. Neběhat svévol-
ně po ulicích, ale najít si každý svého koníč-
ka a tomu se věnovat třeba celý život.

Věra Řežábová, ved. přír. kroužku
7. ZŠ a MŠ, vedoucí PS Mikulka

nejlepší práce výherců soutěže ZŠ. Vy-
hodnocení provedli vedoucí celé akce
p. Karel Macourek a p. Mgr. Václav Vi-
leta, kteří se i o nás po celou dobu pečli-
vě starali. Našli jsme zde i nové přátele.
I naše děti se rády zúčastnily připravené
soutěže v akci „Do ZOO za pokladem“.
Odpoledne se všem líbilo. Jen počasí nám
tentokrát nepřálo, ale to není již pro naše
děti překážkou. Tančí rády vždy a všude.
A zvláště, když je přijdou povzbudit i je-
jich rodiče.Vždy= mnoho hezkých akcí
mají před sebou. A k tomu je jim třeba
popřát mnoho úspěchů.

nové pásmo, které patřilo na tento bál.
Přišli i ti nejmenší, kteří právě začínají.
Víme, že zdejší diváci vždy co nejsrdeč-
něji přijmou naše tanečníky. Tak tomu
bylo i tentokrát. Potěšitelné bylo, že sna-
hu vystupujících ocenilo jak vděčné pub-
likum rodáků, tak hosté, mezi nimiž byli
i primátor města Miroslav Kalous a před-
stavitelé Úřadu městského obvodu 1.

Uspořádat takovou akci není jednodu-
ché. Ale pěkně si zatančit, pobavit při

skvělé kapele, to stojí za povšimnutí. I za
ty naše malé tanečníky chci vřele podě-
kovat: kapele, s kterou si s chutí zazpíva-
li a zatančili, pořadatelům a všem, kteří
toto setkání připravili. Nech= to příští
X. setkání se jim též tak skvěle podaří.

Nejen poděkovat, ale hlavně popřát ro-
dákům, všem dětem i dospělým, všem čte-
nářům mnoho zdraví, spokojenosti a kli-
du v roce 2006.

Š�astné a veselé Vánoce.
Věra Řežábová, vych. ŠD 7. ZŠ

a MŠ, ved.PS Mikulka

Taneční prázdniny

Setkání s boleveckými rodáky „Putování za zvířátky“

„Namaluj si dům“…
aneb „DO ZOO ZA POKLADEM“

29. listopadu Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
6.   prosince Kytarový koncert úterý U Jam 18.00 hod.
13. prosince Smyčcový koncert úterý aula 18.00 hod.
20. prosince Vánoční koncert úterý aula 18.00 hod.
17. ledna 2006 Klavírní koncert úterý aula 18.00 hod.
24. ledna Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
7.   února Akordeonový koncert úterý Sokolovská18.00 hod.
14. února Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
14. března Pěvecký koncert úterý U Jam 18.00 hod.
21. března Smyčcový koncert úterý aula 18.00 hod.
28. března Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
4.   dubna Kytarový koncert úterý U Jam 18.00 hod.
11. dubna Dechový koncert úterý aula 18.00 hod.
12. dubna Klavírní abs. koncert středa Muzeum 18.00 hod.
25. dubna Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
2.  května Klavírní koncert úterý aula 18.00 hod.
10. května Slavnostní koncert středa Muzeum 18.00 hod.
16. května Absolventský koncert úterý aula 18.00 hod.
24. května Absolventský koncert středa Muzeum 18.00 hod.
30. května Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
4. června Nedělní matiné neděle Muzeum 10.30 hod.

Základní umělecká škola se sídlem
v Sokolovské ul. č. 30 se svým žákům
věnuje i mimo školní rok, a tak její
učitelé mohou být právem hrdi na
výsledky své práce.

Již o prázdninách se sjeli akordeo-

nisté a flétnisté ve Spáleném Poříčí,
aby si společně zamuzicírovali.
V rámci Spálenopoříčského letního
hudebního festivalu připravili  koncert
v kostele sv. Mikuláše (výtěžek při-
padl na opravu střechy kostela) a kon-

cert na zámku, který měl také veliký
ohlas. Kytaristé zase koncertovali
v Hojsově Stráži.

Hned začátkem září vystoupili naši
žáci v pořadu „Básně a verše“ v Ga-
lerii U andělíčka, ve kterém se posta-
rali o hudební program.

1. října vyjely naše žákyně Veroni-
ka Lukavská a Marcela Matějková
spolu se 2 studenty konzervatoře,
z nichž jeden – Jiří Jílek – je také náš
bývalý žák, do DrážQan na akordeo-
novou soutěž s mezinárodní účastí
a všichni si přivezli krásné ceny.

Veronika Lukavská v kategorii do
12 let obsadila 1.místo, Marcela Ma-
tějková 2. místo v kategorii do 15 let
a Jiří Jílek se v kategorii do 18 let
umístil na 3. příčce.

Druhý říjnový víkend naše soubo-
ry zobcových fléten BONI AMICI
a PUELLAE CANTUS s velikým
úspěchem koncertovaly na hradě Švi-
hově, kde si naši žáci budou moci
zahrát také před Vánocemi.

Na předvánoční čas chystají naši
učitelé se svými žáky další z řady
benefičních koncertů a těší se, že po-
těší co nejvíce přátel hudby.

Dana Šašková
zástupce ředitele školy

Lochotínská ZUŠ o sobě dává vědět i mimo svůj obvod

Navštivte  naše koncerty, které se konají v prostorách ZUŠ, v aule
Bolevecké ZŠ v Sokolovské ulici  nebo v sále Zpč. muzea.

Pan Martin Vobruba ani nestačil odpovídat na zvídavé otázky dětí. Sám měl pro ně
nachystanou řadu hlavolamů a slovních hříček k poznání zvířátek v ZOO. Báječnou
atmosféru dotvářelo ještě hezké počasí, takže nebylo nač si stěžovat.

Rodáci se na slavnostní večer vždy dobře připraví. I tentokrát přichystali poutavou výstavu ze své historie a života. Nechyběla ani
část z naší dlouholeté spolupráce. V předsálí po prohlídce fotografií jsou již netrpěliví tanečníci. TK IMPRO si připravil na tento
večer zcela nové pásmo písní a tanců. A co bylo dál? Bohatá tombola, která přispěla ještě k lepší náladě. Většinou každý něco
pěkného vyhrál.Večer se vydařil a spokojeně se všichni rozešli ke svým domovům.

Chrám sv. Jana Nepomuckého postavený dle plánů K. I. Diezenhofera stojí na místě,
kde stával světcův rodný dům. V nádvoří můžete shlédnout sochu sv. Jana Nepomuc-
kého, kterou je též zdoben i hlavní oltář tohoto kostela.

poznání. Nezapomenutelné okamžiky
vzbuzovala krajina se zámkem již zpo-
vzdálí. Čím blíž jsme přicházeli, probou-
zelo se v nás něco zvláštního, pocit klidu,
snad někdy i tajemství, což nám může pří-
roda poskytnout. Každý si vychutnal po
svém paletu barev listnatého háje a po
skupinkách se svými vedoucími s hezkým
vyprávěním, nic netušíce, jsme stanuli na
vrcholu Zelené hory. Čekala nás již paní
průvodkyně, která nás opravdu se zájmem
a nadšením přijala a provedla všemi mís-
ty celého objektu. Zajímavý byl již v před-
hradí kostel Nanebevzetí Panny Marie,
nyní s obdivuhodnou expozicí „Stavby ve
stavbě“ sochaře Václava Fialy. Stanout na
nádvoří zámku a v místech, kde se točil
známý film „Černí baroni“, to již je zají-
mavou vzpomínkou. Zalesněné úbočí Ze-
lené hory nás dovedlo až do obce Klášter,
kde jsme se s paní průvodkyní rozloučili.

A co nás čekalo na posledním putová-
ní? Poklad u nejstaršího obytného stavení
města. „Dům U české lípy“. Chvíle napětí
a poklad byl nalezen. Zasloužená odměna
– plyšový pejsek a řada upomínek – do

rukou našich malých turistů, kteří se
opravdu snažili po celou dobu výpravy, ale
i taneční výuky a her, ukázat, jací vlastně
jsou. Super chvíle zažili nejen při nácvi-
cích dalších vystoupení, ale též při disko-
téce, kterou se všemi světelnými efekty
spolu s námi nachystal p. Dvořák a záro-
veň předal i TK IMPRO „Pamětní list“ na
Dýňovou soutěž, které se děti též účastni-
ly. Výroba dýňových strašidel je velice
zaujala. Nikdo netušil, jaká se v nich skrý-
vá fantazie. Ani o jídlo nebyla nouze. Sta-
rostlivě a s usměvavou tváří se starali naši
vedoucí, aby si každý pochutnal a načer-
pal síly na trénink či putování.

Co říci na závěr? To nejsrdečnější bylo
nenadálé shledání a návštěva Dětského
domova v Nepomuku. Chvíle, které v nás
nevymizí. Nádherné vybavení, milá tvář
dětí i dospělých. Setkání, které v nás za-
nechalo mnoho dojmů. S radostí jsme
přijali pozvání na vánoční besídku, kde
bychom měli dětem zatančit a zpestřit tak
chvíle vánoční. I nadále se k dětem rádi
podíváme. Chcete poznat dobré kamará-
dy? PojeQte s námi příště i Vy.

Věra Řežábová,
ved. PS Mikulka, vych. ŠD 7. ZŠ a MŠ

Soubor historických památek v Nepomuku tvoří Přesanické náměstí, jehož dominantou je
kostel sv.Jakuba, který je ojedinělou stavbou na našem území. Z pozdní gotiky se zachovala
v nároží hřbitovní zdi část kruhové bašty se střílnami, dokládající dřívější obrannou funkci
kostela. Zvláštností je také barokní věž, která nahradila původní zchátralou zvonici.



Máte dceru nebo syna, kteří
rádi běhají, skáčou do dálky

a nebo výšky …?
Tak přij	te s námi sportovat. Atletic-
ký klub Škoda Plzeň a 1. ZŠ v Západ-
ní ulici spolupracují při výchově mla-
dých atletů.

Atletické tréninky probíhají od dub-
na do října na atletickém stadionu ve
Štruncových sadech, od listopadu do
března v tělocvičnách 1.ZŠ a v nově
zrekonstruovaném běžeckém tunelu
ve Štruncových sadech.

Pondělí 14.30 – 16.00 (4. – 6. tř.)
15.00 – 16.30 (7. – 9. tř.)

Úterý atletická specializace
v rámci vyučování TV

Čtvrtek 14.00 – 15.30 (4. – 6. tř.)
16.00 – 17.30 (7. – 9. tř.)

Pátek 14.30 – 16.00 (7. – 9. tř.)

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ,
Západní 18, tel.: 377 524 810   www.zs1plzen.cz

zveme rodiče a jejich děti na

zápis do 1. třídy
v sobotu  28. ledna. 2006 od 9 do 17 hodin
náhradní termín: pondělí 30. 1. 2006 15 – 18 hodin

schůzka pro rodiče: 26. 1. od 16 hodin
možnost návštěvy ve výuce: 26. a 27. 1. 2006

Je tu téměř pololetí, tedy čas prv-
ních rekapitulací. Co zajímavého se
na naší škole událo? A co nás čeká?

Každoročně, tedy i letos, byl první
větší akcí ekologický kurz 9. ročníků
na Rýchorské boudě v Krkonoších.
Počasí jim sice vůbec nepřálo, túry
byly náročné, ale to už je zapomenu-
to, namožené svaly přestaly bolet
a zůstaly jen hezké vzpomínky.

O další výuku doplňující program se
postarali záchranáři z Plzeňské zá-
chranné služby a studenti Zdravotnic-
ké školy Ilony Mauritzové v Plzni.
Zrealizovali přednášku s praktickými

Začala první fáze rekonstrukce hřiště
při 4. ZŠ v Kralovické ulici 12 v Plzni.

Postupně bude odstraněn nevyho-
vující povrch hřiště, který je pokryt
kamenitým pískem a prorůstá pleve-
lem. Dosavadní stav se již ocitl na
hranici bezpečnosti pro výuku těles-
né výchovy, proto vedení 4. ZŠ ve
spolupráci s pozemkáři HC 1970
Bolevec zahájilo potřebnou rekon-
strukci. Stavební stroje SSŽ v Plzni
v současné době rozšiřují hřiště na
standardizované rozměry pro plochu
na kopanou a pozemní hokej o jede-
nácti hráčích. Bohužel finanční pro-
středky na letošní rok umožní provést

pouze stavební práce související s roz-
šířením hrací plochy. Všichni se už
těší, že v příštím roce budou získány
další finance, které umožní položením
umělého trávníku včetně živičného
podkladu chystaný záměr 4. ZŠ do-
končit. Zároveň dojde i k moderniza-
ci atletické dráhy, na níž umělý po-
vrch nahradí ten současný, škvárový.

Severní Předměstí v lokalitě ÚMO
Plzeň 1 jako nejlidnatější část měs-
ta by se tak konečně mělo dočkat
moderního velkého hřiště s umělým
povrchem. Takto zrekonstruovaný
areál bude moci zajistit kvalitní výu-
ku tělesné výchovy a v odpoledních

ukázkami první pomoci. Už v loňském
školním roce, kdy jsme školu navští-
vili s tehdejšími osmáky, měli připra-
veny modelové situace a žáci si mohli
na vlastní kůži vyzkoušet poskytnutí
předlékařské pomoci. A věřte, pod-
mínky a situace byly opravdu velmi
věrohodné, takže mnozí žáci měli po-
tíže se s touto realitou vyrovnat. I ten-
tokrát bylo vše profesionálně připra-
vené a bylo na co se dívat!

Ani naši malí žáčci nejsou ochuzeni
o program, který jim zpestří školní ruti-
nu. Na zimním stadionu v Třemošné pro-
bíhají již od října pravidelné výcviky

bruslení, zakončení kurzu je plánováno ve
velkém stylu. Bude lední karneval!

Pondělí 5. prosince bylo nabité udá-
lostmi. Nejen že proběhla mikulášská
nadílka, kterou tradičně připravili žáci
9. ročníků, ale také Čertí školka, kde
se malí čertíci učili umění strašení
a připravovali se na svou budoucí ka-
riéru. O další program a zábavu se ve
velké tělocvičně postarali kejklíři.

Aktuálně také rozbíháme 3. ročník
sponzorství pekari a kosmanů v plzeň-
ské ZOO a už se těšíme, až půjdeme
náš vánoční dárek předat pod strome-
ček. Zatím se vždy podařilo vybrat

První pololetí 31. ZŠ

Chcete, aby Vaše děti trávily
aktivně volný čas?

REALITNÍ KANCELÁŘ
Houškova 16, 326 00 Plzeň-Slovany
tel./fax: 377 246 483, 777 555 220
www.magnio.cz, e-mail: reality@magnio.cz

Chcete koupit, prodat či pronajmout
byt nebo jinou nemovitost?

Z naší aktuální  nabídky vybíráme:
RD Plzeň-Slovany luxusní, 7+1, dvougaráž, zahrada informace v RK
RD LíšSany novost., 5+1, zimní zahr., bazén 4 350 000,- Kč
RD Zruč 3+1, voda, el., kanal., pozemek 1 490 000,- Kč
RD Plzeň – Bručná novost., 5+1, garáž, poz. 982 m2 5 700 000,- Kč
RD 4 km od Stoda 6+2, el., voda, velký pozemek 2 190 000,- Kč
RD Plzeň – Bílá Hora 7+2, el., plyn, voda, zahrada 3 620 000,- Kč
RD Plzeň – Čechurov 4+2, část. rekonstr., zahrada 3 950 000,- Kč
RD St.Plzenec 5+1, novostavba, 1/2 dvojdomu 2 850 000,- Kč
RD Nepomuk 3+1 a 3,5+1, nové rozvody 1 150 000,- Kč
Chata Útušice 2 míst., el., voda, 40 m2 250 000,- Kč
Chata Starý Plzenec 2+1, el., voda, altánky, bazén 650 000,- Kč
Chata Hracholusky zděná, 3 NP, voda, el., 58 m2 1 260 000,- Kč
Chata Hracholusky zděná, 2 NP, voda, el., 42 m2 1 090 000,- Kč
Chata Vrážné zděná s podkr., studna, vl. pozemek 520 000,- Kč
Byt Plzeň – Doubravka 1+1, os.vl., 2. p., panel, 42 m2 750 000,- Kč
Byt Plzeň – Bolevec 1+1, os.vl., 1. p., panel, 36 m2 750 000,- Kč
Byt Plzeň – Slovany 1+1, os.vl., 1. p., panel, 41 m2 830 000,- Kč
Byt Plzeň – Slovany 2+1, os.vl., 3. p., cihla, 60 m2 1 280 000,- Kč
Byt Plzeň – Skvrňany 2+1, os.vl., 10. p./14, panel, 52 m2 870 000,- Kč
Byt Plzeň – Doubravka 2+1, os.vl., 8. p./9, panel, 52 m2 920 000,- Kč
Byt Plzeň – centrum 3+0, druž., 2. p., cihla, 84 m2 1 130 000,- Kč
Byt Štěnovice 3+kk, nový, mezonet, 2.p., 78 m2 1 050 000,- Kč
Pozemky Seč u Blovic 1006 m2 a 1147 m2, k výstavbě RD 290,-Kč/m2

Pozemek Přeštice 700 m2, k výstavbě RD, všechny sítě 800,-Kč/m2

Hledáme pro svého klienta RD do 2,5 mil. v Plzni.

Využijte naší profesionality a více než čtrnáctiletých zkušeností!

velmi hezkou částku, tak se to určitě
povede i letos! A ti, kteří se o dáre-
ček zaslouží nejvíc, mohou se těšit na
vánoční návštěvu ZOO, kde se budou
moci podívat i do míst, kam se běžný
návštěvník nedostane.

Jednoznačně nejvýznamnější udá-
lost tohoto pololetí nás ale ještě čeká.
Budou zápisy do prvních tříd. I když
proběhnou až 16. a 17. ledna 2006,

už te	 se začíná s organizací, aby
bylo vše perfektně připravené. Pro
všechny zájemce máme připravený
den otevřených dveří ve středu 4. led-
na 2006 od 16 do 18 hodin. Přij	te
se podívat, jste srdečně zváni!

Tolik krátká rekapitulace událostí
a výhled na nejbližší dobu, těšíme se
brzy na shledanou!
Mgr. O. A. Hurníková, učitelka 31. ZŠ

První fáze rekonstrukce hřiště při 4. ZŠ v Plzni

Všechno začalo nápadem navázat na
Zahradní slavnost, která se v závěru
května 2004 na zahradě naší 90. MŠ
v Západní ulici velmi vydařila, a uspo-
řádat vloni v listopadu první podzimní
Zamykání zahrady. Paní učitelky daly
hlavy a síly dohromady s maminkami
a připravily pro všechny nezapomenu-
telný podvečer.Proto i v letošním roce
jsme se rozhodli tuto akci zopakovat.
Den, na který se hlavně vloni přítomné
děti těšily, byl letošní 20. říjen.

Předcházela mu výroba „lucerni-
ček“ ze sklenic. S ouškem na držení
a upevněním svíčky si poradila rodi-
na, paní učitelky zase společně s dět-
mi tvořily barvami na sklo motivy
podzimních listů. Když bylo vše při-
praveno, zbývalo jen vzít za ruku
maminku nebo tatínka a přijít.

Zahrada už může spát
U každého ze tří pavilonů probíhaly

soutěže s podzimní tematikou a sladkou
odměnou za splnění, nebo alespoň sna-
hu. Než děti s rodiči prošly celou zahra-
du, každé hřála kapsička plná bonbonů.

Mezi soutěžemi mohly děti zavést
své rodiče do prosklené chodby naší
školy na výstavu skřítků Podzimníč-
ků. Jednotlivé exponáty tvořily děti.
Každý z originálů svědčil o úžasné
fantazii dětí, rodičů a pí učitelek, ne-
boS kombinace plodů, listů, tvarů
a barev se nikde neopakovala a kaž-
dý nad výstavou žasnul.

To hlavní na děti ještě čekalo: shro-
máždily se u svých pavilonů, zapálili
jsme lucerničky a procházeli zahra-
dou. Děti říkaly stromům své básnič-
ky, zpívaly písničky, dětské ruce spon-
tánně hladily kmeny stromů.

Nakonec se všechny děti s rodiči
i učitelkami sešly u místa, kde skřítek
Podzimníček hlídal obrovský dřevěný
zámek na stromě. Děti rozvěsily své lu-
cerničky na okolní stromy, takže ve
tmě zářily desítky světýlek. Paní ředi-
telka vyzvala zástupce jednotlivých
tříd, aby velkým dřevěným klíčem
přišli zamknout zámek od naší zahra-
dy. Postupně přicházely dvojice dětí ze
tříd Berušek, Veverek, Myšek, Oveček,
Ježků a Zajíců a pronášely k zamyka-
címu obřadu kouzelnou formulku za
svou třídu. Poté zhruba stovka dětí
řekla sborem básničku „Zamykám, za-
mykám zahradu“, kterou se naučila ve
školce, a mohl se zapálit táborák.

Děti měly na krku symbolické papí-
rové klíče od zahrady a slíbili jsme si,
že na jaře si zahradu zase odemkneme.

A to už byla všude úplná tma, tak si
všichni mezi sebou popovídali u tábo-
ráku, vždyS kdy se podaří, že se sejde
tolik rodičů, kteří mají děti v jedné škol-
ce, a jejich učitelky, spolu. Děti si me-
zitím spolu dováděly kolem a domů se
nikomu hned tak nechtělo... Myslím, že
mohu mluvit i za rodiče, když řeknu,
že děti, paní učitelky i všechny přítom-
né rodinné příslušníky hřál nejenom
ohníček, ale i hezký pocit u srdce, že se
nám společně opět něco moc povedlo.
Nakonec se všichni cestou domů napo-
sledy prošli nevšedně rozsvícenou za-
hradou, a jak postupně děti s rodiči od-
cházely, světýlek na zahradě ubývalo
a ubývalo, až tam nezbylo žádné…

Děti se rozešly plné dojmů uložit se
do svých postýlek a stromy na naší za-
hradě už můžou klidně spát. My jsme
jim to ve své básničce popřáli…
Alexandra Mašková, učitelka 90. MŠ

Nová hřiště na 1. ZŠ v Západ-
ní ulici

Máme dvě nová hřiště s umělým
povrchem! A v úterý 15. listopadu
jsme je otevřeli. Tak to byl důvod
k oslavě. Dětský parlament naší ško-
ly připravil na tento den pro návštěv-
níky speciální program. Byly to ne-
tradiční hry. Asi nejvíc legrace jsme
zažili při „živém stolním fotbalu“.

Najdete u nás hřiště na házenou,
tenis, volejbal a nohejbal. Můžete si
tady zahrát i fotbal, florbal… Je mož-
né na nich provozovat i jiné volnoča-
sové aktivity. Hřiště slouží všem, kteří
chtějí sportovat a respektují pravidla.

Hřiště byla vybudována za význam-
né podpory města Plzně a Plzeňské-
ho kraje. Děkujeme svým partnerům
za spolupráci.

Radek Dolenský

Dětská lékařka MUDr. Kateřina Ře-
záčová přeje dětem ve své péči bohaté-
ho Ježíška a do nového roku 2006 dě-
tem i rodičům hodně štěstí a zdraví.

 Adresa ordinace je na
ÚMO Plzeň 1, tel. 377 520 060.

hodinách nabídnout hodnotnou pří-
pravu sportovců a mládeže. Zpří-
stupněním prostorů pozemkářům
HC 1970 Bolevec a sportovním or-
ganizacím i sportovní veřejnosti se
dále rozšíří vybavenost obvodu.



S blížícím se koncem roku snad
každý z nás bilancuje a přemýšlí, co
mu následující rok přinese nového.
V mnoha rodinách zažijí příští rok
jedno velké „POPRVÉ“. Jejich děti
nastoupí do 1. třídy základní školy.
Než se tak ale stane, musí rodiče zod-
povědně zvážit, do jaké školy přijdou
v lednu či únoru se svým budoucím
prvňáčkem k zápisu.

Abychom rodičům rozhodnutí uleh-
čili, nabízíme jim možnost navštívit
17. ZŠ a MŠ Plzeň v Malické ulici
v úterý 20. prosince od 8.00 do
12.00 hod. nebo ve středu 4. ledna od
14.00 do 18.00 hod.

V prvním z termínů mohou pozo-
rovat  žáky všech ročníků při práci na
vybraných předvánočních projektech,
po oba dny mohou nahlédnout do mo-
dernizovaných prostorů, prohlédnou
si fotografie ze zářijové školy v pří-

První třídy
Škola vyučuje podle vzdělávacích

programů schválených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
Základní škola, č.j. 16847/96-2.

Výuka l. a 2. tříd probíhá v útulně
vyzdobených a upravených třídách
v odděleném pavilonu se samostat-
ným vchodem a šatnami.

Hravou formu výuky prvňáčků pro-
línají  projektové metody, dramatic-
ká výchova, skupinová práce a sou-
těže. K dispozici je počítačová učeb-
na s výukovými programy.

Po vyučování mají děti možnost na-
vštěvovat:

pohybové aktivity, míčové hry, te-
nis, balet, zdravotní tělesnou výcho-
vu, anglický jazyk, keramiku

Školní družina
Provoz denně od 6.00 do 16.30

hodin.
Učebny se snaží přiblížit domácímu

prostředí. Jsou bohatě vybavené hra-
mi, sportovními potřebami, pomůcka-
mi na výtvarnou a pracovní činnost.

V průběhu roku se děti zapojují do ce-
lodružinových akcí: Ukaž, co umíš, Po-
znej své město, Rej masek, Malý zpě-
vák, besídka u vánočního stromečku,

malování na asfaltu, lehkoatletická sou-
těž, přírodovědná soutěž, stopovačka

Školní družina nabízí tyto kroužky:
hudební, výtvarný, sportovní
a cvičení s jógou

Péče o žáky
– možnost výběru jazykového,

sportovního a ekologického
zaměření

– třídy s rozšířenou jazykovou
výukou

– ambulantní náprava čtení
pro dyslektiky, individuální
programy

– úzká spolupráce s pedago-
gicko-psychologickou po-
radnou

– žákovská knihovna
– přístup na internet v odpo-

ledních hodinách
– návštěvy kulturních před-

stavení
– tradice školních olympij-

ských dnů
– lyžařské výcvikové kurzy
– plavecký výcvik a dopravní

výchova na 1. a 2. stupni
– školy v přírodě v ČR i v za-

hraničí

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KČT LOKOMOTIVA
PLZEŇ a KČT BANÍK LÍNĚ NA ROK 2006

Leden, dle počasí KRUŠNÝ PŘEJEZD – 2.r., LT 150 km/3 dny, nutná PP
na adresu pořadatele! Informace: Miroslav Havlíček, Brněnská 57, 310 05 Pl-
zeň, tel.: 377 536 338, mobil: 732 855 161

13. – 14. 1., pá, so KAZNĚJOVSKÁ ŠTRAPÁCE – 21. r., TP a DP Start:
Kaznějov ZŠ 7.00 – 10.00 h.  Trasy: pěší 10, 25, 35, 50 a 100 km. Cíl a uby-
tování: v místě startu.  Informace: Jiří Černovský, Jesenická 7, 323 00 Plzeň,
mobil: 603 814 728

21. 1., so, IVV ZIMNÍM ČESKÝM KRASEM – 5. r., TP, akce IVV  Start:
Beroun, nádraží ČD 7.15 – 10.15 hod. Pro ubytování nutná PP do 10.1. Tra-
sy: pěší 8, 14, 23, 35, 42 km. Cíl: v místě startu. Informace: Oldřich Okrouh-
lý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 737 002 915

27. – 29. 1., pá – ne KRUŠNÉ HORY – 18./3. r., rekreační LT, nutná PP
na adresu pořadatele! Informace: Miroslav Havlíček,Brněnská 57, 310 05 Pl-
zeň, tel.: 377 536 338, mobil: 732 855 161

28. 1., so ZIMNÍM BLATENSKEM – 2. r., TP Start: Sedlice – město ČD
8.00 – 9.00 hod. Trasy: 17, 22, 26 a 31 km. Cíl: Blatná ČD – restaurace, uby-
tování neposkytujeme Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice,
tel.: 371 523 277.

4. 2., so PŘES KAFILERKU DO ŠVIHOVA – 1. r., TP Start: Lužany ČD
7.00- 9.00 hod. Trasy: 23 a 30 km. Cíl: Švihov – rest. Na nám. Informace:
Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 737 002 915

10. – 12. 2., pá – ne PŘEJEZD ŠUMAVY – 1.r., LT 150 km/ 3 dny, nutná
PP na adresu pořadatele! Informace: Miroslav Havlíček,Brněnská 57, 31005
Plzeň, tel.: 377 536 338, mobil: 732 855 161

11. 2., so ZIMNÍ TOULKA KOLEM BRNA – 1. r., TP Start: Radnice ČD 8.10
– 9.00 hod., ubytování neposkytujeme. Trasy: 15 a 24 km. Cíl: Chrást – rest. U žáby.
Informace: Pavel Hegner, Rabštejnská 37, 323 00 Plzeň, tel.: 377 537 170

18. 2., so, zájezd BĚLSKÁ 30, TP 10, 20 a 35 km, poř.: S. Horní Bělá, AZ-
O KČT B. Líně  Odjezd: Líně – 6.45 hod., Sulkov 6.50 hod., Plzeň Husova tř., zast.
MHD proti ČNB v 7.00 hod., Lochotín rest. U komínu 7.10 hod. Jízdné: 50 Kč, PP
nutná do 12. 2. Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 377 911 741

18. – 25. 2., so – so, zájezd JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCH –
13.r., turistický zájezd, zimní lyžařská turistika vhodná pro rodiny s dětmi, zá-
loha 1500,- Kč do 15. ledna. Doprava, ubytování, polopenze zajištěna. Infor-
mace: Ludmila Melicharová, Pecháčkova 30, 318 14 Plzeň, tel.: 377 383 810,
mobil: 603 115 020

17. – 26. 2., pá – ne JARNÍ PRÁZDNINY V ORLICKÝCH HORÁCH
– LT pro běžky i sjezd, doprava vlastními auty, nutná PP na adresu pořada-
tele do konce ledna! Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 301 26 Plzeň, tel.:
377 325 841, mobil: 605 737 448

25. 2., so ZIMNÍ PŘÍRODOU – 7. r., pořádá OKČT BANÍK LÍNĚ Start:
Blatno ČD 7.15 – 10.00 hod.  Trasy: pěší 16, 24, 32 a 37 km. Cíl: Žihle ČD
12.00 – 16.15 hod. Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.:
377 911 741, mobil: 605 234 797

3. – 5. 3., pá – ne RÝCHORY – KRKONOŠE – JIZERKY – náročná
LT 3 dny/120 km po hřebenech, noclehy na chatách, doprava vlakem. Nutná
PP na adresu pořadatele do konce ledna! Informace: Petr Pola, Nerudova 4,
301 26 Plzeň, tel.: 377 325 841, mobil: 605 737 448

4. 3., so ZBIROŽSKÝMI LESY – 4. r., TP, DP Start: Zbiroh ČD 8.00 – 9.00
hod. Ubytování neposkytujeme Trasy: pěší 13, 18, 29, 35 a 40 km. Cíl: Zbiroh
ČD.  Informace: Jiří Triner, Osek 254, 267 62 Komárov, mobil: 724 074 417

17. – 19. 3. pá – ne ZKOUŠKY LT – pořádá Školící středisko KČT Plzeň
Místo konání: Šumava – Prášily, nutná PP na adresu pořadatele do konce ledna!
Akce je otevřena i pro lyžaře nemající zájem o vykonání zkoušek Informace:
Petr Pola, Nerudova 4, 301 26 Plzeň, tel.: 377 325 841, m: 605 737 448,
Zd. Pliml, Železničářská 63, 300 00 Plzeň, mobil: 737 755 657

8.4., so, zájezd VÝSTUP NA HRAD HÁZMBURK, TP AZ – O KČT B.
Líně Trasy: 15, 17, 24 a 34 km. Odjezd: Líně – 5.30 hod., Sulkov 5.35 hod.,
Plzeň Husova tř., zast. MHD proti ČNB v 5.45 hod., Bolevec u Gery 5.55 hod.
PP nutná do 2. 4.  Jízdné: člen B. Líně a děti 160 Kč, nečlen 170 Kč. Informace:
Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.: 377 911 741, mobil: 605 737 448

Dny otevřených dveří na 17. ZŠ a MŠ
rodě v Chorvatsku a seznámit se s dal-
šími aktivitami školy. Například v září
žáci 2. stupně v rámci Evropského
dne jazyků netradiční formou odha-
lovali základy pěti světových jazyků,
počátkem října školu navštívila počet-
ná skupina plazů, hlodavců a dalších
domácích mazlíčků našich žáků, kte-
ří ve Světový den zvířat mohli poznat
naše školní prostředí, a ještě v prosin-
ci se chystáme při Fyzikálním dnu
přitáhnout pozornost dětí k tomuto
předmětu.

Myslíme též na budoucnost, a pro-
to už nyní připravujeme pro žáky bu-
doucího 6. ročníku na příští školní rok
rozšířenou výuku anglického či ně-
meckého jazyka a počítačů.

A tak zveme k návštěvě naší školy
nejen rodiče žáků budoucí 1. a 6. třídy,
ale i všechny, které naše práce zajímá.

Na setkání se těší celá 17. ZŠ a MŠ

Bolevecká základní škola

Primátor pan Šneberger otevřel nové hřiště

– exkurze (i zahraniční) v rámci výuko-
vých předmětů

– zubní ordinace v budově školy
– školní jídelna v areálu školy, výběr

ze tří jídel
Vybavení účeben
Škola má řadu odborných učeben,

např. základů administrativy, výpočet-
ní techniky, výuky cizích jazyků, che-
mie, fyziky, přírodopisu, hudební
a výtvarné výchovy, vaření, šití, ná-
pravy dyslexie, dřevodílnu, elektrodíl-
nu a cyklodílnu.

Výuce tělesné výchovy a mimo-
školním aktivitám slouží tři tělocvič-
ny a venkovní sportovní areál s umě-
lým povrchem patřícím k nejmoder-
nějším v Plzni. Je využíván na tenis,
volejbal a házenou.

Žákům školy bude k dispozici nově
vybudovaná nafukovací hala.

Další kroky úspěšné spolupráce
Bolevecké základní školy a společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

1. „O největšího skládkožrouta“
Literární a výtvarná soutěž pro MŠ

a I. stupeň ZŠ v Plzni
– vyhlášení soutěže: říjen 2005
– vyhlašovatel:  Bolevecká ZŠ
– soutěžící: MŠ a I. stupně ZŠ
– vyhodnocení soutěže: leden– únor 2006

 Ekologické aktivity jsou podpoře-
ny ÚMO Plzeň 1.
Kontakty:
Bolevecká ZŠ  tel. 377 521 166,
e-mail: zsbolevec@pilsedu.cz
AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
tel.: 377 324 275;
e-mail: plzen@avecz.cz

2. Den Země – „Projektový den –
téma: Černé skládky“
– zpracování projektů: březen – du-

ben 2006
– vyhlašovatel:  Bolevecká ZŠ
– soutěžící: žáci Bolevecké ZŠ
– vyhodnocení: konec dubna 2006

3. Den dětí – spolupráce na osla-
vě pro nejmenší formou ekohrátek

– termín oslavy: 1. června 2006

Ekologická osvěta ve školním roce 2005-06

Od října letošního roku začalo svoji
činnost ve spolupráci s SDH Bolevec
nové družstvo malých hasičů „FLORI-
ÁNCI“ v 90. MŠ v Západní ulici. Pod
vedením Miloslava Pytlíka a Veroniky
Fenclové se každé úterý odpoledne
schází osmnáct nadšených holčiček
a kluků a postupně se seznamují s tím,
co správný hasič musí dobře umět a znát.

V listopadu si Floriánci v doprovodu
svých rodičů prohlédli stanici HZS Plzeň
– Košutka, aby poznali, co dělají jejich
velcí kamarádi, když právě nehoří. A se-
tkat se s pravými mistry svého řemesla
byl pro děti neopakovatelný zážitek.

Vážení rodiče,
naše škola je jediná svého druhu v ČR

a poskytuje speciální péči pro děti s re-
spiračním onemocněním. Jsme si vědo-
mi zdravotního stavu vašich dětí, proto
je výuka přizpůsobena jejich potřebám.
NABÍZÍME:
– příjemné prostředí
– netradiční metody výuky
– individuální přístup pedagogů k žákům
– menší počet dětí ve třídě (do 14 žáků)
– zdarma ozdravný program:

inhalace
masáže
relaxační cvičení a jóga
cvičení s rehabilitačními míči
hra na flétnu
ozdravné pobyty v tuzemsku i v za-
hraničí
lázně, ozdravovnu
Děti se u nás připraví na 6. ročník

ZŠ či osmiletá gymnázia běžným
výukovým programem základních
škol podle osnov ZŠ 16 847/96-2.

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE:
– náš provoz je zcela zdarma
– všechny prostory jsou vybaveny

pračkami vzduchu
– ranní a odpolední družina má bohatou

nabídku činností a zájmových bloků
– netradiční akce pro děti i rodiče
– výlety, exkurze
– besedy se zajímavými osobnostmi
– kurzy plavání
KDE NÁS NAJDETE: 1. třída
LOCHOTÍN areál MŠ, Manětínská 37,
323 30 Plzeň, tel.: 377 531 353

Ředitelství Speciální školy při FN,
ředitelka: Mgr. Alice Kozáková,
alej Svobody 80, 323 18 Plzeň,

tel., fax: 377 103 138

Od 1. 1. 2006 změna názvu: Základní škola a Mateřská škola při FN

Tak až pod stromečkem mnozí na-
jdou nějaké červené hasičské auto, jistě
se nikdo nebude divit, když nám řek-
nou: „Až budu velký, budu hasičem!“

 Šafaříková Milena

FLORIÁNCI V 90. MŠ

Přestávka – kdo si hraje, nezlobí

Bolevecká základní škola srdečně zve
k zápisu do 1. tříd dne 16. 1. a 17. 1. 2006 od 14 do 18 hod.

http://boleveckazs.pilsedu.cz tel.: 377 520 681
Zveme na den Otevřených dveří 10. 1. 2006

Slavnostní vítání prvňáčků

Speciální školy při Fakultní nemocnici
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

6. 12. 2005 a 10. 1. 2006
od 10.00 hod. do 11.40 hod.

ZÁPISY DO 1. TŘÍD:
16. 1. a 23. 1. 2006
od 14.00 hod. do 18.00 hod.

V současném školním roce 2005/
2006 zbývá ještě několik volných
míst v těchto lokalitách a třídách:
Bory: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A
tel. 377 42 93 83
Lochotín: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
tel. 377 53 13 53
Slovany: 1. C, 3. C, 4. C, 5. C
tel. 377 44 24 83

Své dítě můžete umístit do naší školy
v průběhu celého školního roku.



Plzeňská distribuce tepla, jako dodavatel energie ze soustavy
centralizovaného zásobování teplem  pro více než 41 000 do-
mácností ve městě chápe, svoji roli především jako službu kon-
covému spotřebiteli – nejen jako službu vlastníkům objektů nebo
domů, ale především jako službu majiteli nebo nájemci bytu.

Konečného spotřebitele zajímá samozřejmě celková výše úhra-
dy za vytápění objektu, ale zároveň, a v dnešní době především,
jakým způsobem bude celková výše úhrady rozdělena mezi jed-
notlivé majitele, či uživatele bytů.

Zde je naprosto na vůli vlastníka objektu nebo společenství
vlastníků, s kým, resp. s jakou firmou provádějící rozúčtování
konečným spotřebitelům uzavře příslušnou smlouvu. Základní
princip rozúčtování je upraven legislativně, vyhláškou 372/
2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která stanoví pou-
ze velice obecná pravidla. Nestanovuje požadavky na přístroje,
jejichž pomocí je prováděna indikace spotřeby, a především ne-
stanovuje, jak má vypadat finální rozúčtování, jak má být struk-
turováno tak, aby bylo jasné, jednoduché a průkazné.

Zhruba pětileté zkušenosti s poskytováním služeb rozúčtování
tepla našim odběratelům přivedly Plzeňskou distribuci tepla k re-
alizaci naprosto ojedinělého projektu v České republice – mož-
nosti poskytnutí údajů o rozúčtování prostřednictvím internetu.
Uvědomili jsme si, že nestačí poskytovat našim zákazníkům rozú-
čtování jasné a správné, jak to nařizuje legislativa, ale zároveň
v co nejkratším čase po provedení odečtů. Současná praxe je ta-
ková, že rozúčtování plateb dostáváte od svých správců do 30. dub-
na následujícího roku, jak přikazuje legislativa – čtyři měsíce po
provedení odečtů. Časový předstih před publikací aktuálního vy-
účtování v papírové formě Vám umožní dopředu zjistit výši vy-

účtování, případně odhalit nepřesnosti a chyby ve vyúčtování. Při
použití našeho systému uvidíte svá data o dva měsíce dříve než
dosud. Další výhodou je možnost přehledného srovnání aktuální
výše plateb s předchozími obdobími.

  Systém rozúčtování pro veřejnost je rozsáhlý informační
portál, ve kterém naleznete veškeré informace o výši aktuálního
vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, případně
studenou vodu. V několika přehledných sekcích se dozvíte přes-
ně to, co potřebujete o problematice rozdělování nákladů vědět,
a< už jste nový či stávající zákazník.

Pokud Vám již naše společnost rozúčtování provádí, máte mož-
nost se zaregistrovat a získat tak přístup k údajům ze svého vy-
účtování. Údaje uvedené na webovém portálu jsou v podstatě
duplicitou papírové formy vyúčtování, které každoročně dostá-
váte do poštovních schránek prostřednictvím svých správců.
Hlavní výhodou systému rozúčtování pro veřejnost je dostup-
nost odkudkoli, kde máte k dispozici počítač s internetovou ko-
nektivitou. Můžete tedy své rozúčtování zkontrolovat například
i v zahraničí, u příbuzných či v průběhu služební cesty.

Existují tři úrovně registrace do systému. Základní úrovní je re-
gistrace „koncový uživatel“ s instalovaným koncovým zařízením
– s poměrovými měřiči tepla, měřiči teplé užitkové vody nebo
studené vody. Takto registrovaný uživatel systému získá přístup
k datům pouze pro konkrétní byt. Další možností je registrace „zú-
čtovací jednotka“ – tato úroveň přístupu je připravena pro správ-
ce bytových jednotek, správce bytového družstva, případně před-
sedy společenství vlastníků. Takto registrovaný uživatel získá pří-
stup k datům nájemníků příslušejícím dané bytové jednotce
(adrese, vchodu,…). Konečně poslední možností je registrace na
úrovni „správní kancelář“. Tato úroveň přístupu do systému je při-
pravena pro majitele domů nebo správní kanceláře a poskytuje
přístup k datům bytových jednotek a příslušných nájemníků.

Bez registrace do systému není možné údaje prohlížet, systém je
pečlivě chráněn proti možnosti přístupu neregistrovaných uživate-
lů. Do systému je možno přistoupit pouze s uživatelským jménem
a heslem, které přidělí správce systému v průběhu registrace.

Plzeňská distribuce tepla představuje unikátní systém rozúčtování tepla

Klub českých turistů, Oblastní výbor KČT
Plzeňského kraje, Plzeňské odbory KČT

a Městský obvod Plzeň 1

Zvou plzeňskou nejen turistickou veřejnost
1. ledna 2006

na 32. ročník turistického pochodu

NOVOROČNÍ POCHOD Z BOLEVCE DO BOLEVCE
Start: Bolevec – areál PROKOPÁVKA

Dosažitelnost MHD linka č. 1 směr Bolevec zastávka
Plaská a autobus č. 30 zastávka U Prokopávky

TRASY: 6, 13, 22 km
Start: trasy 13 a 22 km  od 9.00 do 11.00 hodin

Trasa 6 km od 9.00 do 13.00 hodin
Cíl: nejpozději do 15.30 hodin v místě startu

Startovné: dospělí 15,- Kč, členové KČT a senioři 10,-
Kč, mládež do 15 let 5,- Kč, čtyřnozí miláčci 5,- Kč

Na trasách: tradiční vodník, sněhulák,
novoroční překvapení

V cíli: diplom, razítka akce, pro pejsky tradiční
pochoutka, pro zájemce razítko IVV.

Informace:
Věra Melounová – Stehlíkova 4, 301 000 Plzeň

tel. 377 375429, 723 940 104, e-mail: Melounova.V@seznam.cz
Václav Zikmund

tel.: 606 300 679, e-mail: v.zykmund@volny.cz
OV KČT Plzeňského kraje, Veleslavínova 30, 301 00  Plzeň

Velkým úspěchem mladých
házenkářek DHC Plzeň skon-
čila podzimní část soutěže –
Západočeská liga.

Minižačky „A“ prošly „bez
ztráty kytičky“ a v konkurenci
5 družstev neztratily ani bod
a usadily se v čele tabulky.

bez prohry, pouze 1x remízo-
valy s HC Plzeň. Díky horší-
mu skóre „přezimují“ na dru-
hém místě právě za družstvem
HC Plzeň.

Tento úspěch svědčí o dobré
práci všech trenérů na DHC Pl-
zeň, kteří se svým svěřenkyním

DHC Plzeň kraluje

DHC Plzeň letos pořádalo již
11. ročník turnaje Bohemia
Cup. Jedná se o mezinárodní
turnaj v házené, kterého se
každoročně účastní kolem 60
družstev z celé Evropy. Mezi
tradiční účastníky patří kluby
z Německa, Dánska, Nizozemí
i Francie. Tento turnaj pořádá
DHC Plzeň ve spolupráci s ev-
ropskou organizací Eurospor-
tring. V minulých dnech se
uskutečnilo v Kolíně nad Rý-

nem slavnostní zasedání Euro-
sportringu. Zástupci DHC Pl-
zeň obdrželi na tomto zasedá-
ní prestižní ocenění Zlatá cena
Eurosportringu. Toto ocenění
získalo DHC Plzeň za dlouho-
době vysokou úroveň turnaje,
kvalitní organizaci a také za
dlouhodobou propagaci háze-
né. Význam ocenění je o to
větší, že tuto cenu získalo DHC
Plzeň jako jediný klub z celé
Evropy.

Prestižní ocenění pro DHC Plzeň

Konkrétní informace o novém systému získáte na naší internetové
stránce www.pdt.cz v sekci systémy rozúčtování, nebo na adrese
www.rozuctovani.cz. S jakýmkoli dotazem jsou Vám samozřejmě k
dispozici pracovníci oddělení rozúčtování, na které se můžete obrátit
buO pomocí bezplatné infolinky Plzeňské distribuce tepla, a. s.
800 155 665, případně na 377 499 226 a 377 499 220.

O. Kolečko, technický ředitel, Plzeňská distribuce tepla, a. s.

Stejného úspěchu dosáhly
rovněž mladší žačky „A“, kte-
ré ztratily pouze bod, když re-
mízovaly s družstvem HC Pl-
zeň. V této kategorii startuje 9
družstev.

Starší žačky „B“ obsadily
druhou příčku. Soutěží prošly

věnují zcela nezištně a věnují
jim veškerý volný čas.

Trenéři, díky a jen tak dál.
Naším cílem by mělo být co
nejlepší umístění všech druž-
stev v závěru sezóny. Jdeme
do toho!

Za DHC Plzeň Eva Voláková

Školní družina
pro žáky 1. – 5. třídy
od 6.00 – do 16.15 hodin
družina zajiš<uje: plavání, ke-
ramiku, hry v přírodě, besídky
pro rodiče, soutěže
Výuka jazyků
moderně vybavené učebny
anglický a německý jazyk od
1. třídy formou kroužků
Počítače
2 počítačové učebny, připoje-
ní na internet
Školní klub
– volný klub
– internet
– příprava na zkoušky na stř.

školu
– keramika

– vaření
– další dle zájmu žáků
Ostatní zájmová činnost
– výtvarný kroužek
– aerobic
– T-ball
– sportovní hry
– hra na flétnu, sborový zpěv
Ostatní činnosti
 – exkurze
 – návštěvy divadel a kin
 – bruslení
 – školy v přírodě
 – účast na různých soutěžích
a projektech, lyžařské výcviky
Spolupracujeme s 91. MŠ v Je-
senické ulici.
Zajiš<ujeme dotované mléčné
svačinky pro všechny žáky.

Ve dnech 17. a 19. října 2005 uspořádala 34. ZŠ ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů 13. ročník turnaje ve stol-
ním tenisu družstev.

120 žáků a žákyň 6. – 9. tříd ve 30 družstvech bojovalo o titul
okresního přeborníka a o postup do krajského finále. To se usku-
teční opět na naší škole začátkem prosince (5. a 7. 12).

Soutěž probíhala ve skupinách ve výborné sportovní náladě.
Žáci přistupovali k zápasům velmi dobře připraveni a bojovali
o každý míček v duchu fair play. Ve třetí i čtvrté kategorii v sou-
těži žáků vyhráli kluci z Masarykovy ZŠ. V soutěži děvčat si ve
třetí kategorii vybojovaly vítěz-
ství žákyně Mikulášského gym-
názia a ve čtvrté kategorii si
zopakovala loňské vítězství
děvčata 21. ZŠ na Slovanech.

Pořadí: Hoši III. kategorie
1. Masarykova ZŠ, 2. Mikuláš-
ské gymnázium, 3. 33. ZŠ

Dívky III. kategorie 1. Miku-
lášské gymnázium, 2. Bolevec-
ká ZŠ, 3.10. ZŠ

Hoši IV. kategorie  1. Masary-
kova ZŠ, 2. Mikulášské gymnázi-
um, 3. 13. ZŠ

Dívky IV. kategorie 1. 21. ZŠ,
2. Bolevecká ZŠ, 3. Mikulášské
gymnázium

Nezůstat jen u televizních reklam a zrealizovat třídění odpadu
v praxi se rozhodli žáci na 34. základní škole.

Žákovský parlament přišel s myšlenkou vyhlásit soutěž tříd
ve sběru PET LAHVÍ. Zástupci žákovského parlamentu vybíra-
jí v určených prostorách školy zmáčknuté a zavíčkované PET

lahve. Po naplnění připravených pytlů
budou lahve odváženy firmou k dalšímu
zpracování.

Firma rovněž dodala na chodby školy
kontejnery na třídění odpadů – žluté na
plasty, modré na papír. Soutěž tříd bude
probíhat po celý školní rok. Na nástěnce
budou žáci průběžně informováni o tom,
jak si vedou jednotlivé třídy a kolik kilo-
gramů PET lahví se vybralo. Formou sou-
těže se tak žáci naší školy učí, jak vypa-
dá třídění odpadu.

Barbora Lukešová VII. B
předsedkyně žák. parlamentu 34. ZŠ

34. ZŠ opět žila stolním tenisem

Třídění odpadu na 34. ZŠ

34. základní škola
Gerská 32, 323 32 Plzeň

Moderní metody vyučování Projekt „Dokážu to?“

Den otevřených dveří
8. 12. 2005 od 8.00 – do 16.15

16. 1. 2006 13.00 – 18.00
Od 15.30 ukázková hodina HV

Zápis do 1. tříd
16. 1. 2006 13.00 – 18.00
17. 1. 2006 13.00 – 18.00

V případě dostatečného počtu žáků bude otevřena
třída s rozšířenou výukou HV a třída s rozšířenou výu-

kou tělesné výchovy zaměřená na netradiční sporty.
tel./fax: 377 523 095, 377 524 037

e-mail: zs34@zs34.plzen-city.cz

Tiráž: vydává Městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002. Foto: redakce.
Sazba: Nakladatelství Kletr Plzeň. Tisk: Novinové centrum Plzeň.



Rozsvícení vánočního stromu na Lochotíně

Návštěva vedení obvodu v dětském domově Domino

Mikuláš v Saloonu na Roudné

Pozvánka do cvičení
Oddíl SPV – sportu pro

všechny – SK Plzeň Bolevec
(dříve TJ Sokol Plzeň – Bole-
vec) zve veřejnost do tělocvi-
čen v těchto lokalitách:
Bolevecká základní škola
Předškoláci: po 18 – 19 hodin
dorostenky (aerobic):
po 19 – 20 hod.
čt 18.30 – 19.45 hod.
rodiče a děti: út 17 – 18 hod.
ženy (kalanetika): pondělí 20
– 21 hodin
čtvrtek  19.45 – 21.00 hodin
žactvo: středa 17 – 18 hodin
Bývalá 32. základní škola
Starší ženy: po 18 – 19 hod.
st 18 – 19 hod.
ženy: po 19 – 20, 20 - 21 hod.
jóga (sálek): čt  19.30 – 21 hod.
31. základní škola
Starší žáci: út 19.30 – 20.30
pá 19.30 – 20.30
dorostenci: út 20.30 – 21.30
pá 20.30 – 21.30
34. základní škola – ven-
kovní hřiště
Muži (malá kopaná):
út 19 – 21.30, pá19 – 21.30

Je možno se přihlásit u cvi-
čitelů na uvedených místech a
v uvedených termínech.


