
Vážení spoluobčané,
tento způsob léta zdá se mi poněkud ne-

obvyklým, povzdechl jsem si asi s mno-
hými z Vás nejen nad chladným a dešti-
vým počasím o prázdninách a dovole-
ných. Ne každý mohl v klidu a pohodě
cestovat na Seychely jako pan Krejčíř.
Přesto věřím, že jste si odpočinuli na těle
i na duchu. Pokud jste tedy nebyli na
CzechTeku, nechytili nový druh emmero-
klíštěte s rezavou prdelkou, ustáli plyno-
vé či benzínové šoky, neporazil Vás po-
žadavek Evropské unie zaplatit nějaký ten
stomilionek za nadlimitní zásoby kompotů
(vedle toho je kauza Unipetrol a „pět“
páně Doležela z Úřadu vlády opravdu
prkotina), a pokud …. Raději dost, do
konce roku je ještě daleko a určitě se
vyplatí ponechat si nějakou psychickou
rezervu. Vládní VyVolení nám jistě při-
praví ještě mnohá překvapení. Ale snad
můžeme být v klidu, vždy� všechno hlídá
a sleduje Big Brother.

Z obvodního léta stojí za zmínku srp-

nový Den na Boleváku, který se za přispě-
ní Plzeňské teplárenské, Lasselsbergeru,
Eliod servisu a Plzeňské distribuce tepla
opravdu vydařil. Dále pak úspěšně dokon-
čené vlastní investiční akce (jejich přehled
bude v příštím vydání Plzeňské jedničky)
i dosud probíhající investice celoměstské-
ho významu na Roudné (Malická) a na Lo-
chotíně (alej Svobody, Kotíkovská). Přes
léto obvod zveřejnil dvě otevřená řízení na
veřejné zakázky, jejichž obsahem je zajiš-
tění komplexní celoroční údržby veřejné ze-
leně, trávníků, úklidů komunikací a veřej-
ných prostranství. Zde je naším cílem ved-
le zlepšení vzhledu obvodu i předpoklad
ekonomicky výhodných nabídek v oblasti,
na něž obvod vynakládá ročně kolem 20
milionů korun. Předpokládám, že vítězové
soutěží budou uvedené služby poskytovat od
1. ledna příštího roku.

V běhu je již nový školní rok a já, by� tro-
chu opožděně, přeji mateřákům i žákům spo-
kojené učitele a učitelům spokojené žáky.
K tomu chceme jako obvod přispět již zapo-

čatými, trvalými investicemi do budov ma-
teřských škol. Zavádění moderních termore-
gulačních systémů, rekonstrukce a zateple-
ní obvodových pláš�ů, střešních krytin a oken
budov jsou zárukou snížení energetické ná-
ročnosti a významných úspor.

Radost mám z dokončení nového bytu, kte-
rý byl přes léto zřízen a předán Dětskému
domovu Domino. Byt v areálu 90. MŠ po-
slouží osmi dětem s vychovatelkou k vytvo-
ření rodinného prostředí a věřím, že
i k úspěšnému startu do samostatného živo-
ta. A když jsme u dětí – těm nejmenším jsme
za finanční dar 100 tisíc korun od společ-
nosti Eliod – servis vyměnili písek v písko-
vištích, větším byly pořízeny na dopravní
hřiště v Západní ulici další nové koloběžky
a přilby, prostředním bylo první školní den
s trochou povyražení otevřeno nové dětské
hřiště na Vinicích a ti nejstarší už jezdí na
nové U-rampě skateboardového hřiště
v Lochotínské ulici. Zde také proběhne 8. říj-
na zábavné odpoledne s pestrým programem.
Za podíl na dovybavení tohoto hřiště musím

poděkovat Plzeňským městským dopravním
podnikům, za trvalou spolupráci při akcích
pro děti pak Radiu FM Plus a Zoologické
a botanické zahradě města Plzně. Ve pro-
spěch dětí a na jejich aktivity obvod vyna-
ložil přes 4 miliony korun.

Dospěláky by pak mohla potěšit infor-
mace, že jsme nechali zpracovat studii do-
končení Centrálního parku na Lochotíně,
kde by po realizaci zhruba ve čtyřech eta-
pách vyrostl pěkný areál, určený k odpo-
činku, relaxaci a sportovnímu vyžití. Stu-
die obsahuje malé překvapení v podobě
sportovního zařízení, které nám na obvo-
dě dosud chybí. O co se jedná si dovolím
prozradit příště, až zmíněný projekt po-
světí obvodní zastupitelé. Aktuální je rov-
něž informace, že na Magistrát města
Plzně byla předána petice občanů, poža-
dujících vyhlášení referenda na osamo-
statnění městské části Roudná.

Tolik zatím trošku humorně i velice váž-
ně k dění v uplynulém létu.

Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1

V současné době provádí firma Stavby sil-
nic a železnic rekonstrukci vozovky a chod-
níků aleje Svobody. Investorem akce je Sprá-
va veřejného statku města Plzně. V rámci re-
konstrukce se rozšiřují parkovací plochy
a budují bezpečnější přechody pro chodce.
První etapa stavby je již dokončena a od pát-
ku 23. 9. byly uzavřeny jízdní pruhy a par-
koviště před budovou ÚMO Plzeň 1. Celá
stavba by měla být ukončena 18. 11. 2005.

Provoz úřadu, lékárny a zdravotních or-
dinací je bez omezení, ale přístup a přede-

vším příjezd k budově je spojen s určitými
problémy. V provozu je pouze zadní vchod
do budovy a umožněna jen nejnutnější do-
pravní obsluha, především pro imobilní
občany a návštěvníky lékárny a ordinací.

Doporučujeme řidičům, aby při návštěvě
úřadu využili parkoviště na protilehlé straně
ulice, popř. u obchodního střediska Meinl.

Omlouváme se za  zhoršené podmínky  pří-
stupu k našemu úřadu a děkujeme za pochopení.

Zdeněk Soukup,
vedoucí odd. dopravy

V areálu 90. MŠ v Západní ulici č. 7 do-
šlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího
bytu. Tento před opravou značně poškoze-
ný byt však svými rozměry odpovídal po-
třebám domova pro možnost získání nových
ubytovacích kapacit. Kromě nového dispo-
zičního řešení ve formě demontáže lodžio-
vé stěny a vyzdění nových příček byla opra-
vena elektroinstalace, kompletně rekonstru-
ována zdravotní technika, ústřední topení
i rozvody vody. Výměnou všech oken do-
šlo rovněž k zateplení celého bytu. Po in-
stalaci zařízení interiéru na úrovni odpoví-
dající dnešním běžným požadavkům na
bydlení zde nalezne nový domov 8 – 10 dětí
z dětského  domova. Věk dětí bude záměr-
ně rozptýlen do více věkových skupin, aby
zde včetně stabilně přítomné dospělé oso-
by byla  částečně navozena atmosféra rodi-
ny. Kolaudace této zdařilé  akce proběhla
23. září a zároveň v tomto termínu předal
Městský obvod Plzeň 1 do užívání hotové
dílo Dětskému domovu Domino, jako svůj
příspěvek těm nejpotřebnějším – opuštěným

dětem pro alespoň částečné zlepšení jejich
životních podmínek.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

Od 1. září letošního roku bylo  zprovoz-
něno nové  dětské hřiště ve Strážnické ulici.

Hřiště obsahuje 11 herních prvků urče-
ných pro děti ve věku od 3 do 14 let s la-
vičkami a oplocením. Jsou zde navrženy
velká dvojhoupačka, hrad s tunelem, níz-
kopodlažní kolotoč, dvojhoupačka se sedač-
kami pro malé děti, vahadlová kolébačka
čtyřmístná, pružinové houpačky, točidlo,
kyvadlové točidlo a strážní koš. Pod herní-
mi prvky byla vytvořena dopadová plocha
ohraničená betonovými obrubníky a vysy-
paná  pískem tlumící účinky  pádu. Při vstu-
pu do hřiště je umístěna  informační tabule
s provozním a návštěvním řádem hřiště.
Hřiště je ohrazeno pletivem výšky 60 cm
z kovových dílů odolných proti rzi. V ple-
tivu najdete dvoje vrátka pro uživatele
a jedna vrata pro obsluhu. Toto oplocení by
mělo sloužit zejména k ochraně před zne-
čištěním psy. Kompletní dodávku hřiště
zajistila firma Prolemax, s. r. o., Plzeň.

Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti

hřiště se nachází sportoviště s kvalitním
asfaltovým povrchem, bylo toto sportoviš-
tě dovybaveno sportovním zařízením –
košem na basket a brankami a dále byl pro-
veden nátěr stávajících kovových konstruk-
cí na nohejbal a basket. Rekonstrukci spor-
toviště zajistila firma Jiří Polák AGS+O/M,
Tymákov.

Celkové náklady na vybudování a rekon-
strukci hřiště uhradil obvod částkou 960 tis. Kč.

Příjezd k budově ÚMO Plzeň 1Úprava bytu pro Dětský domov Domino

Dětské hřiště Vinice

Dokončení na str. 7
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Rada MO a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 21. 6. 2005:
– Souhlasila s přidělením finančních příspěvků

dle návrhu Sociální a bytové komise Rady MO
Plzeň 1;

– Souhlasila s návrhem na rozdělení části vý-
těžku z provozovaných výherních hracích pří-
strojů v r. 2004 na veřejně prospěšné účely dle
zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných
podobných hrách v platném znění.

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 12. 7. 2005:
– Projednala návrh organizačního zabezpečení

přípravy 16. zasedání Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 dne 27. 9. 2005;

– Projednala zprávu o bezpečnostní situaci na
území MO Plzeň 1;

– Schválila výpůjčku nebytového prostoru –
místnosti č. 018 v budově ÚMO Plzeň 1, alej
Svobody 60, Plzeň, účastníkům kurzu „Ang-
ličtina pro seniory“ za účelem pořádání kurzu
„Angličtina pro seniory“;

– Souhlasila s jmenováním zástupců MO Plzeň 1
do školských rad Bolevecké ZŠ, 7. ZŠ, 17. ZŠ
a 34. ZŠ pro nové funkční období;

– Povolila výjimku z počtu dětí ve třídě v 60.
MŠ, Manětínská 37, Plzeň,  a  7. MŠ, Kralo-
vická 35, Plzeň;

– Vydala stanovisko ke správě Domu pro senio-
ry – bytového domu „K“ v lokalitě Sylván,
Vrbovecká ul. č. 2 – 4;

– Souhlasila s poskytnutím finančního příspěv-
ku ve výši 10 000,- Kč na pořádání výstavy
„Filipíny 2004“,  konané v Galerii Jiřího Trn-
ky v Plzni ve dnech 13. 7. – 7. 8. 2005;

– Schválila zhotovení „U“ rampy pro stávající
skateboardový park v Lochotínské ulici Plzeň-
skými městskými dopravními podniky, a.s.,
s využitím nabídky generálního partnerství
PMDP, a.s., tohoto skateparku;

– Schválila přidělení finančního příspěvku ve výši
10 000,- Kč FC Viktoria Plzeň, a.s., na zajištění
II. ročníku Memoriálu Stanislava Štrunce.

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 9. 8. 2005:
– Schválila převod finančních  prostředků z pří-

jmového účtu na depozitní účet dle požadavku
společnosti BYT-REAL, a.s., pro výplatu pře-
platků služeb za r. 2004 – městské byty ve sprá-
vě společnosti BYT-REAL, a.s., a stanovila ter-
míny pro zpětný převod těchto prostředků.

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 23. 8. 2005:
– Projednala zprávu o činnosti Kontrolního

oddělení ÚMO Plzeň 1 za 1. pololetí 2005;

– Zhodnotila plnění plánu stavebních akcí
a vlastní investiční výstavby za I. pololetí
2005 a k 31. 7. 2005 aktuálně;

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

– Souhlasila s jmenováním zástupce MO Plzeň
1 – p. Jiřího Uhlíka, místostarosty MO Plzeň
1 – do celoměstské „Bytové komise RMP“ –
doporučila Radě města Plzně jmenovat
p. Uhlíka členem této komise;

– Vydala stanovisko k návrhu společnosti Tri-
umfa, s.r.o., na mimosoudní vymáhání pohle-
dávek po splatnosti v lokalitě Plzeň - Vinice
– souhlasila se základními podmínkami man-
dátní smlouvy se společností SUGAR TWIS-
TER - INKASO, s.r.o., se sídlem V Lomech
1164/13, Plzeň;

– Projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1
k 30. 6. 2005;

– Souhlasila s architektonickou studií „Centrální
park Plzeň – Lochotín“;

– Schválila změnu organizační struktury ÚMO
Plzeň 1 s platností od 1. 9. 2005. Majetkový
odbor byl přejmenován od 1. 9. 2005 na od-
bor investiční. Odbor bytový a školský byl
sloučen s oddělením vnitřních věcí a takto
vzniklý odbor byl pojmenován jako odbor
majetkový;

– Schválila poskytnutí finančních prostředků
XII. župě sdružení obcí baráčníků, se sídlem
v Plzni, ve výši 5 000,- Kč na úhradu výdajů
spojených se slavnostním zasedáním župy
k 80. výročí jejího vzniku – tj. na materiál,
propagaci, nájem sálu a hudební produkci;

– Projednala návrhy na personální změny
v komisích Rady MO Plzeň 1;

– Projednala informativní zprávu Útvaru kon-
cepce a rozvoje města Plzně – zadání prově-
řovací dopravně technické studie „Doplnění
komunikačního systému města Plzně v oblasti
Roudné“.

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 6. 9. 2005:
– Projednala zprávu o přípravě na zimní údrž-

bu, schválila „Plán zimní údržby MO Plzeň 1“
pro období 2005/2006,  jmenovala „Štáb
zimní údržby ÚMO  Plzeň 1“  na období
2005/2006;

– Schválila návrh na zadání projektové doku-
mentace a následné realizace parkovacích stá-
ní v Toužimské ulici, chodníků a chodníkových
spojek ve Žlutické, Kralovické a Tachovské,
komunikačních úprav na Gerské a Komenského
a přístřešků na autobusových zastávkách

MHD linky č. 30 na Plaské ul.;
– Schválila „Pravidla pro uzavírání nájemních

smluv k bytům v domech s pečovatelskou
službou (v domech pro seniory) jakožto bytů
v domech zvláštního určení ve smyslu záko-
na č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, v městském obvodu Plzeň 1 a postup
s jejich nakládáním“;

– Přidělila finanční příspěvek ve výši 15 330,- Kč
pohybové školičce ŽELVA, za účelem dovy-
bavení prostor 87. MŠ potřebným nářadím –
tj. sestavou „Šplhací věže“;

– Přidělila finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč
Občanskému sdružení pro hiporehabilitaci
Jitřenka, za účelem nákupu jezdeckých helem
a voltižního setu;

– Projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO
Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 27. 9. 2005:
– Projednala návrh organizačního zajištění 17.

zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1; souhla-
sila s návrhem změny termínu z 13. 12. na
29. 11. 2005;

– Projednala finanční záležitosti - rozpočtová
opatření rozpočtu MO Plzeň 1;

– Doporučila Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schvá-
lit poskytnutí finančních prostředků Zoologic-
ké a botanické zahradě města Plzně, příspěv-
kové organizaci, Pod Vinicemi 9, Plzeň, úče-
lově vázaných na vydání reprezentativní knihy
k 80. výročí založení a otevření plzeňské zoolo-
gické zahrady;

– Projednala záležitosti investičního odboru;
– Souhlasila s žádostí o výpůjčku objektu So-

kolovská 54, Plzeň, Gymnáziu Františka Kři-
žíka, s.r.o., Husovo náměstí 9, Plzeň – dopo-
ručila Radě města Plzně souhlasit s výpůjč-
kou objektu na dobu 50 let;

– Souhlasila s opravou havarijního stavu stře-
chy v Denním centru Človíček, Kralovická 35,
Plzeň, z rozpočtu MO Plzeň 1 – doporučila
Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schválit provede-
ní této opravy.

– 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 21. 6. 2005 projednalo:
– Návrh zadání změn Územního plánu města

Plzně – cyklus 2005 – 2006;

Vážení čtenáři,
znovu se společně setkáváme v poradně by-

tového správce Plzeňský servis, s.r.o.  V tom-
to díle se zaměříme na téma revize technických
zařízení. Pokusíme se zde shrnout základní
informace o revizích technických zařízení
v obytných domech, protože pravidelné prová-
dění revizí a následné odstraňování závad ply-
noucích z těchto revizí je důležitým prostřed-
kem k dosažení bezpečného a spolehlivého pro-
vozu v domě.

Další dotazy k tomuto, ale i k dalším téma-
tům bytové problematiky můžete nadále posí-
lat na adresu: Plzeňský servis, s.r.o., klientské
centrum pro oblast Lochotín, Bolevec – Ko-
menského 99, Plzeň, 323 00, e-mail: klientske-
centrum1@plzenskyservis.cz, nebo se s dota-
zy můžete obrátit přímo na pracovníky našeho
klientského centra osobně či telefonicky (tel.:
377 541 690-1).

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

oblastní ředitelka společnosti

Revize některých technických zařízení v obyt-
ných domech jsou nařízeny zvláštními předpi-
sy (vyhláškami, případně normami), které mj.
stanoví lhůty pro provádění revizí, kontrol
a čištění technických zařízení a předmětů

O provedených revizích je třeba vyhotovit
revizní zprávy, kde jsou uvedeny výsledky re-
vize a v případě zjištění nedostatků se stanoví
termíny pro odstranění zjištěných závad. Pokud
se jedná o závažné závady může revizní zpráva
obsahovat zákaz používání určitého zařízení do
doby odstranění závady. Tato dokumentace musí
být k dispozici kontrolním orgánům.

ELEKTRO, HROMOSVODY
Základní normou pro provádění revizí elek-

trických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010
a zařízení pro ochranu před účinky atmosféric-
ké a statické elektřiny je norma ČSN 33 1500
(Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických

zařízení). Revize hromosvodů (stejně jako elek-
trického zařízení) stanoví ČSN 33 1500.

Druh prostředí (podle ČSN 33 0300, reviz-
ní lhůty v rocích):
pravidelné revize elektro
základní (např. chodby) 5 let
vlhké (např. sušárny, mandlovny 3 roky
mokré (např. prádelny, sprchy) 1 rok
pravidelné revize hromosvod
ostatní 5 let

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Povinnost vlastníků domů ve vztahu k po-

žární ochraně jsou mj. následující :
– Podle ČSN 73 0873  (Požární bezpečnost

staveb – Zásobování požární vodou) 1 x ročně
provádět provozní kontrolu zařízení pro záso-
bování požární vodou.

– Podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. § 12
1 x ročně provádět preventivní požární prohlíd-
ku objektu (společných prostor)

VÝTAHY
Povinnost provádět revize, zkoušky a prohlíd-

ky vyplývá z norem ČSN 27 4002 (Provoz a ser-
vis výtahů) a ČSN 27 4007 (Zkoušení výtahů).

Četnost prováděných prací je určena ČSN,
zpravidla platí pro výtahy v bytových domech
určené k dopravě osob nebo osob a nákladů:

Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce
Odbornézkoušky 1 x za 3 roky
Inspekční prohlídky 1 x za 6 let
PLYN
Zajištění bezpečnosti, kontrol, revizí a zkou-

šek plynových zařízení je stanoveno vyhláškou
č. 85/1978 Sb. (o kontrolách, revizích a zkouš-
kách plynových zařízení) a vyhláškou č. 21/
1979 Sb (kterou se určují vyhrazená plynová
zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel plynového zařízení je povinen
provádět:

– Kontrolu zařízení – min. 1 x ročně (Kont-
rolou zařízení je posouzení, zda stav provozo-

vaného zařízení odpovídá požadavkům bezpeč-
nosti práce a technických zařízení a požadav-
kům požární ochrany)

– Revizi zařízení  – min.  1 x za 3 roky (Revize
zařízení  jsou výchozí  a provozní. Rozumí se jimi
celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlíd-
kou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjiš�uje
provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo
jeho částí a posoudí se i technická dokumentace
a odborná způsobilost obsluhy.)

KOMÍNY
Povinnost vlastníků, správců a uživatelů bu-

dov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv
ve vztahu k čištění a kontrole komínů jsou vy-
mezeny zvláštním předpisem, kterým je vyhláš-
ka Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb., o čiště-
ní komínů  a ČSN 73 4205 Komíny.

Stanovené lhůty pro čištění komínů, případ-
ně kontrolu jejich stavu (ročně):
– jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na pa-
liva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW 6 x

s výkonem nad 50 kW 4 x
– jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na pa-
liva plynná – do výkonu 50 kW, pokud jsou
opatřeny komínovou vložkou 2 x

– do výkonu 50 kW, pokud nejsou opat-
řeny komínovou vložkou 6 x

– s výkonem nad 50 kW 4 x
O výsledku zkoušení komínů a připojených

spotřebičů vydává kominický podnik správci či
uživateli spotřebiče paliv potvrzení. Potvrzení se
vydává i o zjištěné závadě. V případě zjištění
havarijního stavu komínového zdiva je povinnost
upozornit správce objektu a příslušný  stavební
úřad na tento stav s návrhem na opatření.

– Zprávu o činnosti  Rady městského obvodu
Plzeň 1;

– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2005

+ aktuální stav;
– Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1;
– Schválilo návrh na rozdělení výtěžků z vý-

herních hracích přístrojů;
– Schválilo přidělení finančních příspěvků na

návrh Sociální a bytové komise Rady MO
Plzeň 1;

– Schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení dle vyhlášky MP č. 2/2001;

– Projednalo Statut fondu rozvoje a rezerv měst-
ského obvodu Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 27. 9. 2005 projednalo:
– Zprávu o činnosti  Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za I. polole-

tí 2005 + aktuální stav;
– Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1;
– Schválilo poskytnutí finančních prostředků ve

výši 500 tis. Kč Zoologické a botanické zahra-
dě města Plzně, příspěvkové organizaci, Pod
Vinicemi 9, Plzeň, účelově vázaných na vydá-
ní reprezentativní knihy k 80. výročí založení
a otevření plzeňské zoologické zahrady;

– Vyhodnotilo vlastní investiční výstavby za
I. pololetí 2005 + aktuální stav;

– Projednalo zprávu o provádění komunálních
služeb a údržby zeleně za I. pololetí 2005;

– Schválilo změnu termínu zasedání Zastupitel-
stva MO Plzeň 1 z 13. 12. 2005 na 29. 11. 2005;

– Schválilo opravu havarijního stavu střechy
v Denním centru Človíček, Kralovická 35, Pl-
zeň, z rozpočtu MO Plzeň 1;

– Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byly předloženy
informativní zprávy:

1. Architektonická studie „Centrální park Plzeň
– Lochotín“;

2. Informativní zpráva o základních školách na
území MO Plzeň 1;

3. Výstavba bytů na území MO Plzeň 1 v le-
tech 2002 – 2006;

4. Problematika černých skládek na území MO
Plzeň 1;

5. Výstavba bytového domu, objektu hromad-
ných (halových) garáží a administrativního
objektu prováděná firmou INGEM, s. r. o.;

6. Informativní zpráva Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 1.

Na každém zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
jsou předkládány zápisy z jednotlivých výborů
Zastupitelstva MO Plzeň 1.



 V poslední době mě velmi za-
mrzelo vykácení lesa nad bolevec-
kým Velkým rybníkem. Řekl bych,
že tato skutečnost ve mně zanecha-
la až trpký pocit. Nejde snad ani tak
o tento samotný fakt, ale o velmi
necitlivý způsob, jakým bylo káce-
ní lesa provedeno. Při pohledu na
tento přesně ohraničený průsek
směřující od hlavní silnice k cestě
vedoucí k „Boleváku“ má člověk
pocit, že se tu snad bude stavět
dálnice či parkoviště.

Bolevecké rybníky a jejich okolí
patří k příměstským rekreačním
oblastem a pro obyvatele lochotín-
ského sídliště je to prakticky jedi-
ná možnost, kterou jim můžeme
nabídnout jako kompenzaci bydle-
ní na sídlišti. Procházka kolem ryb-
níků nebo projíž�ka na kole jim
alespoň trochu vynahrazuje „kou-
kání z paneláku do paneláku“.

Podloží pod lesy v okolí rybníků
není zdaleka dokonalé. Jedná se

převážně o pískovec, který trpí ero-
zí, a půda samotná není moc úrod-
ná. Stromy tady nebudou nikdy
vzrostlé jako v klasickém těžebním
lese a samotné dřevo, které je na-
víc ještě pokroucené, se hodí ma-
ximálně na palivo. I proto je třeba
ke kácení v této lokalitě přistupo-
vat velice citlivě a najít  vhodný
způsob, jak kácení provádět.

Trpký pocit mám i z toho, že za-
stupitelé městského obvodu nebyli
o tomto kácení včas informováni
a jen těžko se jim odpovídalo na
dotazy občanů, kterých bylo víc
než dost. Je to škoda, protože pod-
le mého názoru městský obvod Pl-
zeň 1 věnuje jinak oblasti bolevec-
kých rybníků velkou pozornost
a každý jistě uzná, že v poslední
době se zde zlepšilo opravdu vel-
mi mnoho. Věřme, že tomu tak
bude i v budoucnu.

Jan Miška
Zastupitel MO Plzeň 1 – ČSSD

Samozřejmě, že jako správci
a hospodáři městských lesů chápe-
me obavy občanů o zachování lesů
v okolí Velkého Boleveckého  ryb-
níka, který je součástí rekreační ob-
lasti.Naproti tomu je třeba pouká-
zat na skutečnost, že většina poros-
tů v okolí rybníků je přestárlá
a v nejbližší době ji čeká obnova za
účelem udržení rekreační funkce
lesů i pro budoucí generace.

Konkrétně pasečný způsob obno-
vy  porostu  nad Velkým Bolevec-
kým rybníkem směrem k Proko-
pávce byl zvolen na jaře 2005 přes-
ně dle návrhu schváleného Lesního
hospodářského plánu 2005 – 2014.
Dle lesnického označení se jedná
o porost 15A11, stáří 104 let, cel-
ková výměra 3,39 ha. Jedná se

o porost borovice, v podúrovni jsou
náletové plevelné dřeviny a tzv.
měkké listnáče, které není možné
považovat za základ následného
porostu, naopak je nutné pro zalo-
žení nového porostu je odstranit
(krušina, bez, jeřáb, bříza). V tom-
to případě a na této lokalitě je ten-
to způsob obnovy nejvhodnější.

Hospodářský soubor 6123 s obmý-
tím 120 let pro dodržení principů tr-
vale udržitelného hospodaření dopo-
ručuje v letech 2005 – 2014 obnovu
(vykácení a výsadbu) na 25% plochy
(0,85 ha), LHP navrhuje postup po-
malejší, k těžbě navrhuje 1 obnovní
prvek – paseku o výměře 0,55 ha.
Navržená těžba byla na jaře 2005 re-
alizována, další obnova v této loka-
litě není do roku 2014 plánována.

Na jaře 2006 plánuje SVSMP na
nově vzniklé pasece výsadbu smí-
šeného porostu dubu s jednotlivou
příměsí modřínu a dubu červeného.
Očekáváme přirozenou obnovu bo-
rovice z náletu semen z okolního
porostu a cílové vytvoření smíše-
ného lesa odpovídajícího stanoviš	-
ním podmínkám.

I když SVSMP při své činnosti
dbá na zdravé ekonomické fungo-
vání, nejsou hlavním důvodem tě-
žeb v rekreační oblasti Bolevecké
rybníky co nejvyšší příjmy do
městské pokladny, ale zajištění
hlavních zásad tzv. trvale udržitel-
ného hospodaření v lesích.

Ing. Richard Havelka
vedoucí úseku lesů, zeleně

a vodního hospodářství

1. září bylo na Vinicích v prostoru
mezi sídlištěm a zadním vchodem do
Zoologické zahrady slavnostně ote-
vřeno nové dětské hřiště. Stalo se tak

symbolickým dárkem pro vinické
děti, vůči kterým jsme cítili jistý dluh,
nebo	 na Vinicích hřiště podobných
parametrů dosud chybělo.

Součástí hřiště je 11 atraktivních
dětských prvků, lavičky a oploce-
ní. Dominantou je jistě velký hrad
se skluzavkami, oblibu dětí si oka-
mžitě získal zcela nový prvek – čtyř-
ramenné točidlo. Nechybí ani hou-
pačky pro malé i větší návštěvníky.
Současně bylo opraveno blízké
sportovní hřiště, děti mohou využít
nové branky a streetbalové koše.

V příštím roce bude hřiště dopl-
něno také vzrostlými stromy, kte-
ré budou vysazeny jako součást
budoucí obnovy parku Vinice.
Výstavba hřiště přišla městský
obvod na 960 000 Kč.

V posledních třech letech probí-
há na MO Plzeň 1 razantní výstav-
ba dětských hřiš	. V současné
době máme na obvodě 24 dět-

Skupina dětí z dětského domova
Domino získala nové bydlení, děti
se stěhují z prostor v Doubravce do
barevných pokojů s moderně vyba-
venou kuchyní a obývacím pokojem
s televizí i počítačem.

Ředitelka Domina Mgr. Eva
Dvořáková nám několika slovy vy-
světlila program tzv. rodinných
buněk, který domov s úspěchem
provozuje již řadu let: „Dětský
domov Domino, Vojanova 22, byl
otevřen 26. 8. 1986. Kapacita DD
(včetně přilehlých pracoviš	) je 56

Dárek pro vinické děti

Zbytečné kácení stromů

Vyjádření ke kácení nad Velkým Boleveckým rybníkem

již od roku 1994 „rodinný způsob
výchovy“. Dvě osmičlenné skupi-
ny dětí žijí mimo centrální budovu
DD. Výchovně vzdělávací proces
zde zajiš	ují dvě kmenové vychova-
telky střídající se ve 14denních cyk-
lech. Noční dohled a ranní vypra-
vování dětí do mateřských škol,
základních škol, učiliš	 a práce má
na starost  pomocná vychovatelka.

Zkušenosti a výsledky práce na
tomto projektu ukazují, že pokud je
dítě nuceno žít mimo svou rodinu, je
nejpřijatelnější formou ústavní vý-
chovy život v rodinných skupinách.
Uvědomění si základních mezilid-
ských vazeb, získání praktických spo-
lečenských návyků a respektování zá-
kladních principů lidského soužití
znamená velmi cenný vklad do začát-
ku samostatného života. Děti odchá-
zejí vybaveny i základními znalost-
mi o hospodaření a vedení domácnos-

ti, vzájemné pomoci a respektování
členů rodiny a o vědomí nutnosti to-
lerance a upřímnosti v jednání. Po
ukončení ústavní výchovy není jejich
začlenění do společnosti „zlomem“

Děti z Domina se stěhují

ských hřiš	 o různé velikosti a růz-
ném počtu prvků.

Letos bylo dosud instalováno 13
nových dětských prvků, z toho 11
na Vinicích u ZOO a 2 na Košutce
v Turistické ul., kde stávající hřiště
bylo doplněno a nahrazeny zlikvi-
dované prvky. Ve skateboardovém
parku v Lochotínské ulici vyrostla
v posledních dnech nová U-rampa.

V průběhu následujících dvou
měsíců budou oplocena proti zne-

čištění psy dvě dětská hřiště, a to
v Sokolovské a Tachovské ulici,
dále budou doplněny cca 4 nové
dětské prvky na stávající hřiště
jako obměna za staré odstraněné
prvky. Oprav oplocení, nových
branek a košů se dočkají i další
dvě sportovní hřiště na obvodě.
Na tyto akce v současnosti probí-
hají poptávková řízení.

Ing. Helena Šteinová
místostarostka MO Plzeň 1

dětí, které žijí v 7 rodinných sku-
pinách. Skupiny jsou heterogenní
a mají maximálně 8 členů ve věku
3 až 18 let.

Dětský domov je státní výchov-
né zařízení zřizované krajem, zajiš-
	ující výchovnou, hmotnou a soci-
ální péči mládeže. Jedná se o děti,
které nemohou být ze závažných
důvodů vychovávány ve vlastní ro-
dině a nemohou být ani osvojeny
nebo umístěny v jiné náhradní ro-
dinné péči.

Dětský domov Domino realizuje

v životě, ale plynulým přechodem do
světa dospělých.“

MO Plzeň 1 přeje dětem z Domi-
na krásné bydlení a hodně štěstí
v dalším životě.                     (red)

Paní místostarostka se provdala na zámku
v Nebílovech za pana Šteina. Gratulujeme.



Čipování psů
Statutární město Plzeň zveřejňuje se-

znam veterinárních ordinací, ve kterých
se provádí na náklady města od 1. září
2005 čipování psů, a to pro občany
města s trvalým bydlištěm v městských
obvodech 1 – 8.
VETA JEDNA s.r.o. (MVDr. Jiří Ruml) –
Komenského 17;
Po, Pá 8.00 – 18. 00, Út – Čt 8.00 – 19.00,
So, Ne 9.00 – 12.00
MVDr. Ladislav Kuncl – Kleisslova 7;
Po – Ne nepřetržitý provoz
(ord. hodiny 8.00 – 12.00, 14.00 – 19.00)
MVDr. Štefan Bányay – Hodonínská 63;
Po – Pá 10.00 – 12.00, 15.00 – 19.00
MVDr. Martin Kořínek – Jugoslávská 32;
Po, Pá 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00,
Út – Čt 9.00–12.00, 15.00 – 19.00
MVDr. Helena Kořínková – Jugoslávská 32;
Po – Pá 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
MVDr. Jiří Štekl – Na Vyhlídce 40;
Po – Čt 8.30 – 11.00, 13.00 – 18.30,
Pá 13.00 – 18.30
MVDr. Drahomíra Jeroušková – Mostní 6;
Po, Pá 9.00 – 11.00, 15.30 – 18.00, Út – Čt
10.00–12.00, 15.00 – 19.00, So 8.00 – 11.00
MVDr. Jana Švestková – Mostní 6;
Po, Pá 9.00 – 11.00, 15.30 – 18.00, Út – Čt
10.00 – 12.00, 15.00 – 19.00, So 8.00 – 10.00
MVDr. Jan Wácha – Mayerova 6;
Po, St, Pá 15.00 – 19.00, Út, Čt 10.00 – 12.00

Odbor životního prostředí informuje ……

Papírové sáčky pro
chovatele psů

K zachování čistoty na veřejných pro-
stranstvích a tím i ke zlepšení životního
prostředí přichází Městský obvod Plzeň 1
s novou službou pro chovatele psů. Touto
službou se rozumí vydávání papírových
sáčků s lopatičkou na psí exkrementy. Zá-
jemci si mohou zmiňované pomůcky vy-
zvednout od 1. srpna 2005 na vrátnici Úřa-
du městského obvodu Plzeň 1, alej Svobo-
dy 60. Vedení MO Plzeň 1 věří, že všichni
majitelé psů využijí nabídky a pomohou
sběrem psích exkrementů a jejich ukládá-
ním do odpadkových košů nebo do nádob
na domovní odpad k udržení čistoty Měst-
ského obvodu Plzeň 1. (red)

U-RAMPA
Skateboardové hřiště v Lochotínské ulici

bylo doplněno o další zařízení, a to o vel-
kou U-rampu. Provoz hřiště je celoroční.

SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY
Na vrátnici ÚMO Plzeň 1 jsou k dispozi-

ci pro chovatele psů trvale bydlící v MO
Plzeň 1 papírové sáčky na sběr psích ex-
krementů. Zájemci si je mohou vyzvednout
v pondělí a ve středu od 8 – 18 hod., v úte-
rý, ve čtvrtek a v pátek od 8 – 16 hod.
TŘÍDĚNÍ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ

Krabice od džusů, mléčných výrobků, vín
apod. patří do modrých nádob na papír
označených jasně oranžovou samolepkou.

Romana Šatrová Bc.,
 vedoucí OŽP

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ v Západní

ulici je otevřeno pro veřejnost od dubna do
října. Provozní doba je ve školním roce
pondělí až pátek od 15 – 18 hod., v sobotu
a v neděli od 13 – 18 hod. V době státních
svátků je provozní doba shodná jako v ne-
děli. Využití hřiště pro veřejnost je zpoplat-
něno vstupným, které činí 10 Kč na osobu.
NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

ÚMO Plzeň 1 uvedl do provozu dvě nová
dětská hřiště na Košutce, v Turistické uli-
ci, a na Vinicích, ve Strážnické ulici. Děti
zde mohou ve volných chvílích využít dět-
ské prvky, jako je houpačka, věž se sklu-
zavkou, točidlo, nízkopodlažní kolotoč
a pružinové houpadla.

Vzhledem k velkému zájmu občanů o tří-
dění bioodpadu jsme od září t. r. opět zvý-
šili počet nádob na bioodpad, a to o 71 ks.
Především jsme posílili stávající stanoviš-
tě nádob na bioodpad a vybraná stanoviš-
tě, kde předpokládáme, že budou nádoby
využívány. Jedná se o lokality – Starý Lo-
chotín, Berlín, Zavadilka, Malý Bolevec,
Bílá Hora, Roudná, Sylván, sídliště Bole-
vec a Bolevecká náves.

V současné době je na území MO Plzeň
1 umístěno 124 ks nádob na bioodpad
o objemu 240 litrů.

Připomínáme, že do těchto nádob, které

mají hnědou barvu, lze odkládat zbytky
ovoce a zeleniny, drobné větve, křoviny,
trávu, listí a zbytky bez obalů. V žádném
případě se nesmí do této nádoby odkládat
velké větve, obaly od potravin a tekuté
a hodně mastné potraviny, protože tím by
se znehodnotil obsah celé nádoby a nejed-
nalo by se již o kompostovatelný odpad.

Pro informaci uvádíme, že sběr a svoz bi-
oodpadu zajiš�uje firma Západočeské ko-
munální služby, a. s., s četností svozu 3 x
týdně (pondělí, středa, pátek) a v zimním
období 1x týdně (středa).

Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Sběrný dvůr odpadů
v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu č. 30, 33, 40; sídliště Košutka)

bude mít upravenou provozní dobu o státních svátcích:
v pátek 28. 10. 2005 (státní svátek) od 13.00 do 17.00 hod.

ve čtvrtek 17. 11. 2005 (státní svátek) od 13.00 do 17.00 hod.
Běžná provozní doba

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

Místo konání Ulice Termín Hodiny odběru odpadu
BÍLÁ HORA ul. 28. října x Nad Štolou 18.10. 13.00 – 18.00 hod.
ROUDNÁ ul. Pod Všemi svatými 15.11. 13.00 – 18.00 hod.

(naproti TJ Prazdroj)
Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 378 036 040-3, odbor ŽP

Ve čtvrti „Zavadilka“ bude v nastávají-
cím období vegetačního klidu dřevin zahá-
jena výměna jalovců v zelených pásech
podél komunikací. Prosychající dřeviny
silně napadené rzí hrušňovou budou postup-
ně nahrazeny (s ohledem na inženýrské sítě)
malokorunnými alejovými stromy s vyso-
ko nasazenou korunou a vhodnými keři.

Dále v Lochotínském parku bude v ob-
dobí měsíců října a listopadu 2005 prove-
dena II. etapa bezpečnostního a zdravotní-
ho řezu vzrostlých stromů a zároveň bude
podél komunikace k Lochotínskému pavi-
lonku vysázeno 28 ks jírovců v rámci pro-
vedení náhradní výsadby za pokácené ne-
bezpečné dřeviny na jaře 2005.

Podél ulice Na Roudné bude na vhodných
místech realizována výsadba 13 ks jasanů
ztepilých.

V prostoru „Starého Lochotína“ bude po-
kračováno v obnově stromořadí a dle mož-
ností s ohledem na inženýrské sítě k zaklá-
dání nových alejí malokorunných stromů.

V Západní ulici, v blízkosti 1. ZŠ, bude vy-
sázeno 18 ks alejových stromů v rámci oze-
lenění volného zatravněného prostranství.

Nadále bude pokračovat výměna
uschlých alejových stromů.

Čakarovová, OŽP

Prořezávky keřů
Připomínáme občanům, aby požadavky

na úpravy a sestřihy keřů, především v pří-
padech, kdy větve dřevin zastiňují výhled
z oken nebo zasahují do chodníku, nahlá-
sili nejdéle do konce listopadu letošního
roku na odbor životního prostředí – tel.:
378036042. Oprávněné požadavky budou
realizovány v měsíci lednu a únoru příští-
ho roku.

Ing. Bouda – OŽP

Kácení dřevin na území MO Plzeň 1

Cílem soutěže je ověřit znalosti dětí zís-
kané v dopravní výchově v běžném silnič-
ním provozu a především pobavit zúčastně-
né soutěžící v předvánočním období. Sou-
těže se mohou zúčastnit děti ve věku od 5
do 15 let, max. však dvě v jednom soutěž-
ním automobilu. Jednotlivé posádky budou
rozděleny do tří věkových kategorií.

Soutěž odstartuje od sokolovny v Bolev-
ci. Délka trati je cca 25 km. Na jednotli-
vých kontrolních stanovištích budou sou-
těžící odpovídat na připravené otázky
z pravidel silničního provozu, požární
ochrany, zdravovědy a různé poznávací čin-
nosti. Její účastníci navštíví i plzeňskou zo-
ologickou zahradu, která v příštím roce
oslaví 80. výročí od svého založení.

Po dojezdu do cíle na účastníky čekají

ukázky techniky Policie ČR a hasičského
záchranného sboru. Odpoledne pak bude
v sokolovně karneval s vyhlášením výsled-
ků. Každá posádka si odveze vánoční stro-
mek a ceny věnované pořadateli soutěže.

Než se na soutěž vydáte,musíte se přihlá-
sit na adrese:

Autoklub Plzeň, Havlíčkova 6, 301 37
Plzeň, nejpozději do 25. listopadu 2005.

Jízdy se může zúčastnit max. 80 posádek.
Vklad do soutěže činí 250,- Kč za posádku,
za další soutěžící dítě v automobilu 100,- Kč.
Vklad se platí u přejímky soutěže.

Po termínu uzávěrky přihlášek obdržíte
potvrzení přihlášky a propozice soutěže.

Bližší informace o soutěži si můžete
přečíst na internetové adrese:
web.quick.cz/dopravnisouteze

Ing. Tomáš Kinský

Jízda za vánočním stromkem
V sobotu 10. prosince se koná již

22. ročník zábavné orientační automobilové soutěže pro děti a je-
jich rodiče „Jízda za vánočním stromkem“,

kterou pořádá Autoklub Plzeň ve spolupráci s aktivem BESIP při Magistrá-
tu města Plzně a Městským obvodem Plzeň 1.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 – odbor životního prostředí pořádá

Sběrový den odpadu
Překáží Vám doma věci, které nepatří do kontejneru na směsný ko-

munální odpad a Vy nevíte kam s nimi? Nabízíme řešení!

MVDr. Radek Herynk – Zbrojnická 114/6;
 Po, Pá 8.00 – 14.00 , Út – Čt 10.00 – 12.00,
15.00 –19.00, So 9.00 – 13.00
MVDr. Eva Šilhánová – Na Belánce 10;
Po – Čt 9.00 – 12.00, 15.00 – 19.00
Zodiacus 97 s.r.o. (MVDr. Jaroslav Ben-
da) – Vejprnická 79;
Po – Pá 9.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
VEDILAB spol. s r.o. (MVDr. Petr
Böhm) – Pod Vrchem 51;
Po – Pá 8.00 – 19.00
MVDr. Miroslav Svatoš – Pod Vrchem 51;
Po – Pá 8.00 – 11.00, 14.00 – 19.00

Zvýšení počtu nádob na BIOODPAD

V Klubu důchodců oslaví posvícení

Lipová lékárna je po klidnějších letních měsících opět připravena svým nonstop provozem
pro obyvatele největšího plzeňského regionu i přilehlého okolí. Zajiš�ujeme výdej vašich re-
ceptů nejen z pohotovostí lékařů, poskytujeme prodej volně prodejných přípravků prostřednic-
tvím pohotovostní služby na zazvonění.  Správnost volby pro zřízení lékárny je potvrzena stou-
pající návštěvností občanů.                                                     Mgr. Jitka Kováříková

Dvanáctého října 2005 se opět sejdou čle-
nové Klubu důchodců obvodu Plzeň 1. Ten-
tokrát se nebude jednat pouze o obvyklou
schůzku, nebo� v tento den společně osla-
víme staročeské posvícení. K tradičně dob-
ré náladě jistě přispěje i malé občerstvení
a hudební doprovod, při kterém si mohou
všichni s chutí zazpívat.

Schůzky Klubu důchodců probíhají pra-
videlně dvakrát měsíčně (kromě hlavních
prázdnin) v prostorách penzionu U jam (za

nákupním střediskem Orlík). Společně osla-
vujeme například Den matek, velikonoční
svátky nebo mikulášskou nadílku. Občas
náš program zpestří svým vystoupením žáci
hudební školy.

Další schůzky jsou naplánovány na
26. října, 9. a 23. listopadu 2005 vždy od
14.00 hod. Všichni zájemci z řad seniorů,
kteří se rádi pobaví a popovídají si, jsou
srdečně zváni mezi nás!

Členové Klubu důchodců obvodu Plzeň 1



Aktuální informace z oddělení dopravy
Začátkem měsíce září rozmístil

Úřad městského obvodu Plzeň 1
na svém území 25 ks speciálních
stojanů na jízdní kola. Jedná se
o akci, při které bude postupně osa-
zeno 100 stojanů po celém městě.

Stojany byly umístěny především
u základních škol, u zdravotnic-
kých zařízení a u sportovních hřiš�.
Nezapomněli jsme ani na ZOO
a areál bazénu v Centrálním parku.

Stojany svou konstrukcí neslou-
ží pouze k odkládání kola, ale pře-
devším k bezpečnému zajištění
proti krádeži.

Kolo je možné uzamknout
k pevné konzoli běžným cyklo-
zámkem nebo použít speciální
uzávěr stojanu, který se zajiš�uje
zasunutím vyjímatelného zámku
FAB do pouzdra ve stojanu, a kolo
je blokováno třmenem z kvalitní-
ho materiálu.

Zámek není součástí stojanu, ale
je možné si ho zapůjčit ve vrátni-
cích budov, u kterých jsou stoja-
ny umístěny nebo zakoupit zámek
vlastní ve specializovaných ob-
chodech se zámky.

 Předpokládáme, že si cyklisté
stojany oblíbí především pro bez-

Obyvatelé Severního Předměstí
a především cyklisté určitě zazna-
menali výstavbu nových cyklistic-
kých tras. Jedná se o trasu ze sídliš-
tě Vinice ke Karlovarské třídě, od Ší-
dlovského rybníka do Lochotínské
ulice a na Rychtářku a navazující
trasu podél ulic Plaská a Lidická.

Trasy mají převážně formu stez-
ky pro chodce a cyklisty s rozdě-
leným provozem – na stávajících
chodnících byl vymezen pruh pro
cyklisty. Stezky byly opatřeny
svislým i vodorovným dopravním

„Mám svoji knihovnu ráda a vždy se na
její návštěvu těším,“ říká jedna ze stálých
čtenářek knihovny Lochotín Eva Klečko-
vá. „Pokaždé zde naleznu pro sebe i své
blízké spoustu hezkého čtení, mohu si
v knihovně kdykoliv připravit referáty a
nové poznatky do školy, zasoutěžím si ve
znalostních kvízech, zasurfuji po internetu
a ještě většinou dostanu malý dárek.“

Obvodní knihovna Lochotín v Kralovic-
ké ulici 22 nedaleko obchodního centra
Severka, která je jednou ze součástí
Knihovny města Plzně, se již tradičně i na
začátku letošního školního roku těší velké-
mu zájmu čtenářů. Tím, že v průběhu
prázdnin prošla celou řadou příznivých
změn, stala se zejména pro obyvatele se-
verního plzeňského obvodu, v jehož středu
se nachází, centrem kulturního a společen-
ského dění. Knihovna změnila nejen ku
prospěchu svému, ale především čtenářů,
svoji vnitřní i vnější podobu. Přestěhová-
ním hudebního oddělení knihovny na Slo-
vany do Táborské ulice, kde byla vybudo-
vána a již slouží veřejnosti zcela nová
Hudební a internetová knihovna KMP,
vznikl v knihovně Lochotín prostor pro
novou čítárnu. Ta v novém moderním po-
jetí je přístupná všem čtenářům.

Největší pozornost veřejnosti však vzbu-
dil před několika dny zprovozněný bezba-
riérový výtah s bezbariérovým vstupem do
všech prostor knihovny. Venkovní proskle-
ný výtah se stal dominantou celé budovy
knihovny. Všichni čtenáři si jej velmi po-
chvalují a oceňují pochopení vedení KMP
k problematice pohybu vozíčkářů, obtížně
pohyblivých spoluobčanů i žen s malými

dětmi a kočárky, kterým se tak otevřela
cesta do knihovny za kvalitní četbou, in-
ternetem a mnohými dalšími službami, kte-
ré knihovna nabízí.

„Počet dospělých i dětských čtenářů nám
každým dnem narůstá, čemuž jsme samo-
zřejmě moc rádi,“ říká vedoucí knihovny
Lochotín Mgr. Dagmar Blažková. „Tuto
skutečnost si vysvětlujeme jednak výše zmí-
něnými změnami, jednak tím, že našim čte-
nářům máme v knihovně opravdu co nabíd-
nout. Pravidelně doplňujeme nabídku no-
vých knih a mohu říci, že je velmi pestrá.
Máme zde jak velký výběr oddechové čet-
by, tak i knih pro náročnějšího čtenáře,
a velmi rozsáhlou skladbu naučné literatu-
ry ze všech vědních oborů. Co potřebují,
zde naleznou všechny věkové i sociální sku-
piny čtenářů. Velmi početnou a aktivní sku-
pinu čtenářů nám v knihovně tvoří děti do
patnácti let a studenti, kterým věnujeme
zvýšenou pozornost. Jejich dotazy a poža-
davky patří k nejnáročnějším. Snažíme se
jim vyhovět ve všech dotazovaných smě-
rech, pomáháme jim s vyhledáváním infor-
mací k referátům i odborným a vědeckým
pracím. Pro děti ze základních, mateřských
ale i středních škol pořádáme naučné lek-
ce, exkurze a besedy o knihovně a knihách.
Připravujeme pro ně zajímavé vědomostní
soutěže a kvízy o ceny, které jsou velkou
motivací k návštěvě knihovny, potažmo ke
čtení literatury.“

Největší odměnou pro pracovní kolektiv
knihovny je neustále se zvyšující počet
občanů, využívajících služeb lochotínské
knihovny. V průměru jsou v OK Lochotín
denně obslouženy na čtyři stovky čtenářů

a uživatelů knihovny. Nabídka a pestrost
knižního fondu spolu s další řadou služeb
čtenářům se staly pro veřejnost v knihovně
Lochotín zajímavou a lákavou samozřej-
mostí. Novinkou za poslední dva roky je
v knihovně také slavnostní vyhodnocování
nejlepších dětských čtenářů, a to vždy před
Vánocemi a na konci školního roku. „Jed-
ná se o jakési poděkování knihovny těmto
dětem za to, že nejen hodně čtou, ale jsou
zároveň i slušnými a zodpovědnými čtená-
ři,“ doplňuje Mgr. Blažková. „Jsme rádi,
že takové čtenáře máme, a jejich odměňo-
vání se v naší knihovně stává tradicí.“

Obvodní knihovna Lochotín je tedy stále
příjemným, důstojným a nabízenými služ-
bami pestrým kulturním zařízením, které je
svým uživatelům nevysychající studnicí
kvalitní četby, zajímavého poučení i zdro-
jem dobré zábavy. (dab)

Obvodní knihovna Lochotín se stala bezbariérovým kulturním stánkem

Zdroj poučení i zábavy

Den poezie 16.11. 2005
Knihovna města Plzně vyhlašuje soutěž

„Kniha v básních“
Do soutěže se může zapojit

každý, kdo do konce října napíše
svoji vlastní básničku na uvede-
né téma a přinese ji do některé
z Obvodních knihoven KMP.

Odměnou obdrží ihned malý dárek.

Všechny básně budou dále
hodnoceny a desítka nejhezčích

bude slavnostně vyhlášena a oce-
něna v Den poezie v prostorách

Obvodní knihovny Lochotín.

Stojany na jízdní kola

pečné uzamčení kola a k akci se
připojí i další společnosti, proto-
že stojany u většiny obchodů jsou
vhodné pouze k odstavení jízdní-
ho kola a při každém nákupu cyk-
lista riskuje, že účet za nákup se
navýší o cenu kola.

Zdeněk Soukup
vedoucí oddělení dopravyNové cyklistické trasy

značením a v rámci stavby byl
vybudován např. zpomalovací
práh v Tachovské ulici a propoje-
ní ulic Majakovského a Ledecké
samostatnou stezkou.

Trasa od Šídlovského rybníka
do centra je nejdelší ucelenou tra-
sou na území města Plzně, která
navazuje na již existující trasy do
Doubravky (stezka podél ulice
U Prazdroje) a na Slovany (pře-
mostění nádraží) a je zároveň sou-
částí cykloturistické trasy č. 35,
která vede z Plzně do Manětína.

S provozem cyklotras jsme za-
znamenali nejen pozitivní, ale
i negativní ohlasy jak ze strany
chodců, tak i od cyklistů. Chodci
si stěžují, že jsou ohrožováni rych-
le jedoucími cyklisty, rodiče se
bojí o své děti, naopak cyklisté po-
ukazují na chodce, kteří jdou vedle
sebe v celé šíři stezky, na mamin-
ky, které tlačí kočárky tak, že cyk-
lista ani neprojede. Velkým nešva-
rem je také parkování vozidel
v místě napojení stezky na silnice.

Současná pravidla stanoví, že
v případě, je-li komunikace nebo
její část označena dopravní znač-
kou „Stezka pro chodce a cyklis-
ty“, znamená to, že je určena
k použití jak pro pěší, tak pro oso-
by jedoucí na kole. a že chodci
a cyklisté se nesmějí navzájem
ohrozit. Pokud je na stezce oddě-
len pruh pro chodce a pruh pro
cyklisty, je cyklista povinen užít
pouze pruh vyznačený pro cyklis-
ty. Pruh vyznačený pro chodce
může cyklista užít pouze při ob-

jíždění, předjíždění, otáčení, od-
bočování a vjíždění na stezku pro
chodce a cyklisty. Nesmí přitom
ohrozit chodce jdoucí v pruhu vy-
značeném pro chodce. Na oplát-
ku chodec je povinen užít pouze
pruh vyznačený pro chodce a pruh
pro cyklisty může užít pouze při
obcházení, vcházení a vycházení
ze stezky pro chodce a cyklisty,
nesmí však přitom ohrozit cyklis-
ty jedoucí v pruhu vyznačeném
pro cyklisty.

To jsou suchá ustanovení záko-
na, ale bude především záležet na
nás všech, jak se budeme navzá-
jem respektovat, a� už jako chod-
ci nebo cyklisté. Pohyb po nových
cyklotrasách potřebují uživatelé
„zažít“ a bude třeba mnoho ohle-
duplnosti a klidných nervů, aby-
chom případné konflikty přešli
s úsměvem popř. omluvou.

 Zdeněk Soukup
vedoucí oddělení dopravy

Mapku cyklotras na Severním Předměstí najdete na poslední straně.



Na následujících obrázcích Vám nabízíme malé ohlédnutí za zdařilou akcí uprostřed léta. Ačkoliv počasí se zrovna letně necho-
valo, přesto všichni odcházeli z Boleváku plni zážitků.

Město her aneb zábavný den na Boleváku



Na území MO Plzeň 1 byla
v letošním roce (duben – červen)
provedena u cca 55 pískoviš� vý-
měna písku v kombinaci s dezin-
fekčním zásahem, a to s přihlédnu-
tím k požadavkům občanů (veřej-
né projednání provozování
pískoviš�). Z každého pískoviště
byla odebrána 30 cm vrstva písku
a byl navezen písek nový. Finanč-
ní dar ve výši 100 tis. Kč od spo-
lečnosti ELIOD servis s.r.o. pokry-
je náklady na zajištění výměny pís-
ku v cca 30 pískovištích. V pondělí
1. srpna letošního roku proběhlo na
pískovišti ve vnitrobloku  v Rab-
štejnské ulici slavnostní předání
šeku od firmy ELIOD servis, s.r.o
Městskému obvodu Plzeň 1. (red)

Zasláním SMS do 11. 11. 2005  nebo odesláním kupónu z Pl-
zeňského deníku můžete pomoci získat finanční prostředky na do-
stavbu dětského hřiště na Vinicích. Vítězný projekt z šesti nomino-
vaných v oblasti SPORT získá dotaci ve výši 0,5 mil. Kč na inves-
tici, kterou uvedl ve své přihlášce.

Jak hlasovat?
Zašlete SMS ve tvaru HLAmezeraOVPmezeraSmezera2 na tel. číslo

900 11 03, přesný vzor: HLA OVP S 2
– Projekty jsou určené k veřejnému hlasování a jsou rozděleny do

čtyř kategorií – zdravotnictví a sociální péče, kultura, ekologie
a vzdělávání a sport. Svůj SMS hlas můžete poslat pouze jediné-
mu projektu v každé kategorii.

– Cena SMS je 3,- Kč (včetně DPH)
– Každý stý odesilatel SMS obdrží malý dárek
– Všechny ostatní projekty akce Občanská volba Plzeňského Pra-

zdroje jsou zveřejněny v budově ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60.

Občanská volba
Plzeňského Prazdroje

Pískoviště v MO Plzeň 1

Přehled hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 8. 2005

Cílem nového dětského hřiště je za-
jištění bezpečného sportovního vyži-
tí dětí všech věkových kategorií  na
sídlišti Vinice včetně každodenní
možnosti využití této plochy mateř-
skými školami a rodinami s dětmi.

V měsíci listopadu bude aktuali-
zována Koncepce dětských hřiš�
v MO Plzeň 1 a proto se obracíme
na občany, aby případné požadav-
ky na vybudování dalšího dětského
hřiště směřovali na odbor životní-
ho prostředí ÚMO Plzeň 1
– tel. 378 036 041.

Bc. Romana Šatrová, OŽP
Vedoucí odboru životního prostředí

Dětské hřiště Vinice
Dokončení článku ze str. 1

P Ř Í J M Y RS RU Skut. %k UR
2005 2005 do data

Třída 1 Daňové příjmy 77 597 83 317 57 509 69%
Podíl daně z příjmů fyz.osob 25 949 27 506 17 547 64%
Podíl daně z přidané hodnoty 42 198 46 361 30 138 65%
Odvod výtěžku z provzování VHP 0 0 1 134
Poplatek za znečiš�ování ŽP 0 0 5
Správní poplatky 3 423 3 423 2 601 76%
Poplatek ze psů 900 900 1 541 171%
Poplatek za užívání VP 1 620 1 620 1 547 95%
Poplatek z ubytovací kapacity 130 130 261 201%
Poplatek  z provozování VHP 3 377 3 377 2 735 81%

Třída 2 Nedaňové příjmy 27 349 27 349 25 721 94%
Příjmy z pronájmu pozemků SVS 5 650 5 650 7 461 132%
Příjmy PDS 11 Triumfa Vinice 5 800 5 800 4 908 85%
Příjmy PDS 13 Triumfa Košutka 3 900 3 900 2 122 54%
Příjmy PDS 12 Byt-Real 7 500 7 500 6 778 90%
Příjmy z pronájmu MŠ 1 444 1 444 1 260 87%
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 380 380 368 97%
Příjmy z pronájmu půdy 0 0 3
Přijaté náhrady 75 75 580 773%
Přijatý dar 0 0 100
Příjmy-separace odpadů EKO-KOM 2 500 2 500 1 633 65%
Pokuty 0 0 175
Úroky 100 100 149 149%
Přijaté vratky transferů 0 0 64
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 0 0 17
Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 0 103

V l a s t n í    p ř í j m y    c e l k e m 104 946 110 666 83 230 75%

Třída 4 Přijaté dotace 42 899 43 036 30 232 70%
Dotace ze SR na výkon státní správy 8 399 8 399 5 592 67%
Dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky 34 500 34 500 24 395 71%
Dotace ze SR na aktivní politiku zaměstnanosti 0 137 237 173%
Dotace z kraje 0 0 8
Celkový  objem  příjmů 147 845 153 702 113 462 74%

Třída 8 Financování 72 14 380 4 251 30%
Převod z MMP do MO 0 4 156 4 156 100%
+ Převody z fondu rezerv a rozvoje 1 613 11 765 1 251 11%
+ Převody z fondu život. prostředí 0 0 0
- Základní příděl do SF -1 541 -1 541 -1 156 75%
- Převod pokut do fondu ŽP 0 0 0

V Ý D A J E RS RU Skut. % k UR
2005 2005 do data

Třída 5 Provozní výdaje 129 717 144 832 86 859 60%
Místní a zastupitelské orgány 3 764 3 759 2 057 55%
Místní správa 34 213 41 032 19 828 48%
Zdravotnictví 900 900 525 58%
Sdělovací prostředky 300 300 138 46%
Požární ochrana 450 450 281 62%
Civilní obrana 5 5 0 0%
Bezpečnost a veřejný pořádek 150 150 114 76%
Kulzura 160 510 426 91%
Tělovýchova a volný čas 515 662 154 23%
Kom.služby-stěhování,pohřebné 115 115 41 36%
Územní rozvoj 4 646 6 796 482 7%
Úklidy, údržba komunikací 7 530 7 530 3 606 48%
Péče o vzhled obce a zeleň 14 550 15 273 8 592 56%
Odpady a separace 4 917 5 317 3 661 69%
Sociální péče 34 500 34 500 24 651 71%
Provozní příspěvky zřízeným PO 10 187 10 762 8 544 79%
Mateřské školy-údržba 3 270 3 270 2 637 81%
Výdaje PDS 11 Triumfa Vinice 2 430 4 001 3 896 97%
Výdaje PDS 13 Triumfa Košutka 1 940 2 674 2 080 78%
Výdaje PDS 12 Byt-real 3 350 5 001 3 602 72%
Mandátní odměny  PDS 1 825 1 825 1 508 83%

Třída 6 Kapitálové výdaje 18 200 23 250 11 743 51%
Investice stavební 16 850 20 150 10 485 52%
Investice nestavební 50 1 550 308 20%
Investiční příspěvky 1 300 1 550 950 61%
Celkový objem výdajů 147 917 168 082 98 602 59%

V hospodaření MO Plzeň 1 se k datu 31. 8. 2005 projevilo navýšení objemu rozpočtových
příjmů a výdajů v celkové výši 20 165 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2005.

Navýšení příjmů objemu schváleného rozpočtu spočívá v navýšení příjmů z podílu sdílených
daní - daň z příjmů fyzických osob  1 557 tis. Kč,  daň z přidané hodnoty  4 163 tis. Kč , použití
prostředků fondu rezerv a rozvoje  –  vyšší o 10 152 tis. Kč, zvýšení krytí salda příjmů a výdajů
z prostředků města – 4 156 tis. Kč a zvýšené dotace ze státního rozpočtu – 137 tis. Kč.
Získané prostředky byly použité ve výdajích na zvýšení příspěvků pro neziskové organizace,
na úseku péče o zeleň, odpadového hospodářství, na zvýšení provozních příspěvků mateřským
školám a k navýšení prostředků pro údržbu bytů a nebytů ve správě bytových správců.
V investičních výdajích se jedná o výstavbu U-rampy v Lochotínské ulici, počítá se s výstav-
bou a vybavením dětských hřiš� a s obnovou klubovny SDH Bolevec.

Ing. Jitka Pojarová
vedoucí finančního odboru ÚMO Plzeň 1



ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ S MLÁDEŽÍ V ROCE 2005

26. února – Dětský maškarní karneval s RÁDIEM FM PLUS, účast 90 dětí
30. dubna – Májová oslava – soutěže pro děti a opékání vuřtů, diskotéka,
zúčastnilo se 45 dětí
12. května – Den otevřených dveří pro MŠ – Bílá Hora – soutěže, ukázky
požární techniky, opékání vuřtů, zúčastnilo se 25 dětí
19. května – Den otevřených dveří pro MŠ – Roudná – soutěže, ukázky
požární techniky, opékání vuřtů, zúčastnilo se 40 dětí
1. června – Sportovní dopoledne pro ZŠ – Roudná, ukázky požární techni-
ky, opékání vuřtů, soutěž pro děti s požární tématikou, zúčastnilo se 130 dětí
2. června – Sportovní odpoledne ke dni dětí na hřišti Roudná, zúčastnilo
se 75 dětí
15. června – Turnaj v nohejbalu pro II. stupeň ZŠ – Roudné a Lochotína,
zúčastnilo se 40 dětí
Všechny tyto akce jsme pořádali společně s ÚMO Plzeň 1.

Další práce s mládeží konané naším sborem:
23. dubna – Zabezpečení hry Plamen na areálu PZ BH – účast 100 dětí
21. května – Jarní soutěžní klání – dětská soutěž – účast 75 dětí
Družstvo starší kategorie mladých hasičů z našeho sboru vyhrálo městské
kolo hry Plamen a postoupilo do krajského kola, konaného ve Všerubech.
Tam se umístilo na druhém místě.
22. – 30. července – Letní táborové soustředění, konané na PZ BH – účast
19 dětí
Do konce letošního roku proběhne další řada různorodých akcí s naší mládeží
a dorostem, o kterých Vás budeme informovat současně se zprávou o celo-
roční činnosti našich členů JSDH a celého sboru.

Vedoucí mládeže Šárka Modrá a velitel JSDH Bílá Hora Jan Domin

Květnové městské kolo soutěže Sbo-
rů dobrovolných hasičů v požárním
sportu proběhlo především v duchu
zajímavého souboje boleveckého sou-
těžního družstva mužů s nakonec vítěz-
ným družstvem vysoce favorizované
Doubravky. Ve vítězném týmu startova-
lo několik členů z týmu mistrů světa a
čerstvě i Evropy v požárním útoku,
bronzových z celkového pořadí loňské-
ho šampionátu v Minsku a stříbrných z
nedávného mistrovství Evropy v Ostra-
vě, což nedávalo dalším účastníkům
městského šampionátu na vítězství. Bo-
levečtí se však zvučných jmen nezalekli
a byli mistrům vyrovnanými soupeři, s
již zmíněným favorizovaným týmem
Doubravky po součtu 3 disciplin pro-
hráli nakonec jen o necelých 22 vteřin,
v porovnání s ostatními plzeňskými
družstvy pak celkem jasně získali po-
myslné stříbrné medaile. Druhé místo
v plzeňském hodnocení roku 2005 je
pro výrazně omlazený ambiciozní tým
z Bolevce úspěchem, který je potvrzo-
ván i úspěšným působením v Západo-

české hasičské lize, kde družstvo již
druhým rokem působí. Vedle většiny
mladíků se na úspěchu podílel překva-
pivě svěžím výkonem i zkušený Honza
Kolařík, který dával běžecky všem lek-
ci o sportovní formě, vyladěné pocti-
vým tréninkem. Naopak někteří z do-
rostenců získávali své prvé ostruhy
v náročné soutěži a určitě je zúročí
v dalších soutěžích. Své cenné prven-
ství v městském hodnocení také získali
po celoročním soutěžení ve hře Plamen
Mladí hasiči, členové družstva, vedené-
ho Romanem Nistorem. Toto družstvo
je příslibem dalšího úspěšného rozvoje
Sboru, samozřejmě musí ještě projít
dlouhým procesem zrání, základy jsou
však již položeny. Téměř k absolutoriu
pak úspěch SDH Bolevec v městském
hodnocení dovedly bolevecké ženy, kte-
ré ač svůj soutěžní tým začaly tvořit na
počátku roku, ziskem titulu nejlepšího
plzeňského ženského týmu oslavily svo-
ji soutěžní premieru. V Bolevci se tedy
daří, a to nejen tradičně v práci s hasič-
skou mládeží a dorostem, ale také v sou-

Už tradičně se bolevečtí hasiči spolu se
svými doudleveckými kolegy podíleli na
přípravě a zajištění bloku ukázek pro
účastníky Bambiriády v Borském parku.
Ukázky zhlédlo během dvou dnů na 1800
dětí, mnohé z nich si přímo prakticky vy-
zkoušeli práci s hasičským nářadím nebo
alespoň po provazovém žebříku vyšplha-
li ke zvonku Sv. Floriána, kde čekala slad-
ká odměna. Propagace požární bezpečnos-
ti a správného chování mezi mládeží má
tradičně v činnosti boleveckého Sboru
dobrovolných hasičů silné zázemí a její
výsledky nepochybně pozitivně ovlivňu-
jí chování i schopnosti mladých lidí
v ochraně majetku, zdraví i životů obča-
nů před následky požárů. Stejnou cestou
se Sbor ubírá i v působení na na žáky škol
a mateřských školek v obvodě Plzeň 1,

kde nabízí spolupráci při různých formách
výchovy mládeže k požární bezpečnosti,
pochopitelně má i svá vlastní družstva
Mladých hasičů a dorostu, kde se děti
v pravidelné celoroční činnosti učí zákla-
dům služby v požární ochraně.

Miloslav Pytlík

Bambiriáda s hasiči

Po skvělých zkušenostech z předchozích
ročníků připravují i letos bolevečtí hasiči
společně s Městským obvodem Plzeň 1 na
svém výcvikovém areálu a v jeho okolí
velmi oblíbenou soutěž dětí Pohádkový les.
Soutěž se už tradičně koná v pozdějších
večerních hodinách, tentokrát v pátek 28. říj-
na, a spojuje romantiku a odvahu s hasič-
skými znalostmi a dovednostmi. Na jednot-
livých stanovištích asi tříkilometrového
okruhu v okolí výcvikového areálu kontro-
lují pohádkové bytosti znalosti a zdatnost
pětičlenných družstev a neodpustí soutěží-
cím žádné zaváhání. Romantika putování
ztemnělým lesem dodává soutěži zcela

zvláštní atmosféru, pro kterou do Bolevce
už několik let mladí hasiči v hojném počtu
přijíždějí. Samozřejmě že pro všechny jsou
v cíli připraveny odměny a také trochu zá-
bavy a her. Vloni chutnal dobrý guláš pří-
mo z polní kuchyně – bude i letos. Přestože
je soutěž určena hasičským družstvům,
přij�te se podívat a zafandit – určitě bude
na co se dívat. Jak už řečeno, pozvána jsou
nejlepší družstva mladých hasičů z Plzně –
města, jihu, severu a Rokycan, mezi soutě-
žícími budou i populární Soptíci z 24. MŠ.
Pořadatelé kromě vlastní soutěže připravují
i další programová překvapení, přij�te se
podívat.                     Miloslav Pytlík

Už zase bude Pohádkový les

Nejlepší družstva mladých hasičů z Čes-
ké republiky si dala na počátku července
dostaveníčko v Plzni, aby zde změřila síly
v souboji o titul mistra České republiky.
Vše hlavní se odehrávalo na překrásném
městském stadionu atletiky ve Štruncových
sadech, jedna z disciplin ale proběhla pod
patronací Sboru dobrovolných hasičů Bo-
levec ve výcvikovém areálu u konečné
tramvaje 4. Nádherné prostředí zapůsobi-
lo na všechny účastníky a při tradičně dob-
ré práci pořadatelů se podařilo připravit
podmínky velkého závodu, což se také
projevilo ve výsledcích.

Prvé body do celkového hodnocení
mistrovství si zde vybojovalo 3. místem

družstvo Brumova z okresu Zlín, pozděj-
ší mistr České republiky, naopak sympa-
	áci z Pavlova – kraj Vysočina závod po-
žárnické všestrannosti v areálu a jeho nej-
bližším okolí vyhráli. Jak už bylo řečeno,
všem se v tomto malebném kousku Plz-
ně líbilo, mnozí i boleveckým hasičům
v skrytu duše krásný areál záviděli,
všichni však vyslovili pořadatelům po-
děkování za skvělou práci v přípravě
a zajištění závodu. Snad jedinou vadou
na kráse této události bylo, že domácí bo-
levečtí hasiči bohužel v této vrcholné
soutěži neměli své zastoupení, ale co
není, kdoví – může být.

Miloslav Pytlík

Mistrovství ČR Mladých hasičů mělo
své dějství u hasičů v Bolevci.

Obrovský zážitek z nedávno proběh-
lého 2. mistrovství Evropy v požárním
sportu hasičů a záchranářů v Ostravě si
jako jeho přímí účastníci odnesli bole-
večtí hasiči a především nejmladší čle-
nové boleveckého Sboru – Soptíci z 24.
mateřské školky. Po zdařilém vystoupení
Soptíků na Mistrovství ČR Mladých ha-
sičů a dorostu v plzeňských Štruncových
sadech se jim dostalo cti reprezentovat
Plzeň a naši republiku i na vrcholné ha-
sičské události roku 2005 v ostravském
Mistrovství Evropy. Ještě před odjezdem
přijal na plzeňské radnici Soptíky sám
pan primátor Miroslav Kalous, prohlédl
si jejich speciální hasičský miniautomo-
bil, se kterým se jeli na ostravský stadi-
on předvést celému světu, a popřál týmu
úspěšné vystoupení i dobrou reprezen-
taci města, což mu členové družstva
rádi slíbili a nakonec i v praxi splnili.
Před zcela zaplněnými tribunami měst-
ského stadionu v Ostravě – Vítkovicích
se Soptíci podíleli na slavnostním za-
hajovacím ceremoniálu a hned po ná-
stupu družstev a zapálení olympijské-
ho ohně předvedli v několika fázích
speciální požární zásahy včetně odstra-
nění padlého stromu ze slavné tartano-
vé dráhy, kde běhají i účastníci věhlas-
né Zlaté tretry. Tleskali jim všichni
z přítomných celebrit, i pan náměstek

ministra vnitra, generál major ing. Mi-
loslav Štěpán, fandili závodníci ze 17
účastněných zemí a pochopitelně i nad-
šení diváci. Mezi diváky měli Soptíci i
své patrony, trenera naší veleúspěšné re-
prezentace Josefa Pěnču a mnohonásob-
ného mistra České republiky Martina
Provazníka.

Hasičský miniautomobil, speciálně
upravený pro družstvo Soptíků pány
Miloslavem Hi	hou a Zdeňkem Štorkem
na podvozku Škoda Favorit 136 L, je
hýčkanou chloubou družstva.

Umožňuje dětem věrně napodobovat
při své hře činnost hasičských záchra-
nářů.Však také ve vybavení vozidla ne-
chybí nic z toho, co najdete ve velkých
vozidlech hasičů,
motorovou pilou
počínaje a zdravot-
nickým vybave-
ním konče, vše po-
chopitelně v dětské
úpravě. Vozidlo
má zabudovanou
vlastní cisternu
s 300 litry vody
a umí s čerpadlem
Honda dodávat
vodu pro ukázky
výcviku Soptíků,
vše působí velmi

věrohodně a v kombinaci s obsluhou 4
až 6letých minihasičů až dojemně. Sva-
tý Florián, patron hasičů, měl určitě z
nejmladších členů svého cechu radost,
vždy	 jejich výkon si ani trochu neza-
dal s výkony těch nejslavnějších hasič-
ských sportovců, mistrů Evropy a svě-
tových rekordmanů. Slib, daný panu
primátorovi, byl splněn a hasičská Ev-
ropa se dozvěděla, že v Plzni rostou
vynikající hasiči. Uplyne však ještě
hodně času, než se o tom budeme moci
přesvědčit, vždy	 těm současným adep-
tům mnohdy ještě není ani 5 let, popře-
jeme jim tedy, aby jim v dresu Bolevce
současný elán vydržel.

Miloslav Pytlík

těžích dospěláků, což je příjemným pře-
kvapením. Vedoucí družstva Martin
Langfelner je zatím spokojen jak s pří-
stupem svých svěřenců k treninku, tak
i s odpovědným přístupem ke kvalitní
reprezentaci Sboru. Účast v soutěžích
není jen zábava, ale především kázeň,
životospráva a dobrá fyzická kondice,
tedy vlastnosti nezbytné i pro činnost
v kvalitní zásahové jednotce.

Snad i proto mají bolevečtí hasiči
zájem své úspěšné týmy ještě rozšířit o
sportovně talentované členy, muže
i ženy a tak je na místě výzva všem, kte-
ří by chtěli být platnými posilami: Přij�-
te mezi nás a zkuste, zda právě Vaše
rychlost a um nepomohou týmu k ještě
větším úspěchům. V  hasičském domě
na bolevecké návsi rádi uvítáme všech-
ny zájemce o dobrovolnou hasiččinu
a kvalitní sport, vítáni jsou všichni ve
věku od 12 let, prostor pro vyžití však je
i pro mladší zájemce. Bližší o podmín-
kách se můžete dozvědět na stránkách

http://www.sdh-bolevec.u nas.cz
Miloslav Pytlík

Souboj s mistry světa byl vyrovnaný

Poslední ká� letos už po patnácté

Bolevečtí hasiči na Mistrovství Evropy v Ostravě

Tradiční prestižní hasičská soutěž
Poslední ká� roku bude letos jubilo-
vat, bolevečtí hasiči ji budou pořádat
již po patnácté. Soutěž, ve které bu-
dete mít možnost vidět mistry ČR,
v družstvu Doubravky mistry světa
a Evropy v požárním útoku, olympij-
ské vítězky z Chválenic a pochopitel-
ně i další nejlepší týmy z Plzeňského,
Karlovarského kraje  i dalších míst
České republiky se uskuteční 5. lis-
topadu 2005 od 10.00 hodin. Soutěž
je nejen soubojem o nejlepší výsledek,
ale také přátelským setkáním nejlep-
ších hasičských týmů před zakonče-
ním sezony, proto má svoji nenapo-
dobitelnou atmosferu.

Zvláště pak to platí pro letošní roč-
ník, ten bude mít cejch mimořádnos-
ti, vždy	 rok 2005 v soutěžích požár-
ní ochrany přinesl České republice
a především plzeňákům mimořádné
úspěchy, tituly mistrů ČR, mistrů
Evropy a chválenickým děvčatům
i titul  olympijských vítězek. Dopo-
ručujeme proto všem občanům, zvláš-
tě ale pak fanouškům dobrého požár-
ního sportu, nezapomeňte v sobotu
5. listopadu přijít a fandit – bude ur-
čitě čemu. Zvou Vás nejen bolevečtí
hasiči, ale i čestný velitel soutěže, sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 1 pan
Jiří Winkelhöfer.

Miloslav Pytlík

Bělohorští hasiči pracují s dětmi
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Oznamujeme všem, že občanské
sdružení „Porozumění“ – Sdruže-
ní nevidomých a slabozrakých ČR
Plzeň, se přestěhovalo do nových
kancelářských prostor na adrese
Dlouhá 4, 312 00 Plzeň.

I nadále poskytujeme bezplatně
sociální služby nevidomým, sla-
bozrakým, hluchoslepým, lidem
s kombinovaným zdravotním po-
stižením i ostatním zdravotně po-
stiženým.

Na výše uvedené adrese nás také
můžete navštívit v nově otevřené
poradně v úřední dny úterý a čtvr-
tek od 9.30 –18.00 hod.

Sdružení je zaregistrováno MV
ČR a schváleno MPSV ČR.

Diakonie ČCE – středisko v Plzni
jako jedno ze 32 středisek působících
na území celé ČR je nestátní nezis-
ková organizace, která poskytuje so-
ciální služby lidem se zdravotním
a sociálním znevýhodněním. V sou-
časnosti provozuje tři programy:
Denní centrum Človíček, program
volnočasových aktivit ZKUSME TO
a Centrum SOS Archa. Čtvrtým při-
pravovaným programem je Trénin-
kový pracovní program pro osoby
s mentálním postižením Kavárna
a čajovna KAČABA.

MěV STP spolu se základními
organizacemi na území města Plz-
ně vás srdečně zvou mezi sebe.
Nebu	te se svými problémy, sta-
rostmi a radostmi sami.

V Plzni je celá řada organizací
tělesně postižených, které vás
rády přijmou mezi sebe.

Co vám můžeme nabídnout?
Můžete chodit plavat do bazé-

nu na Slovanech či protáhnout si
své tělo v rekondičním cvičení.
Další akce v jednotlivých organi-

zacích jsou odborné vzdělávací
přednášky, zájezdy, týdenní
ozdravné pobyty nebo návštěvy
kulturních akcí. Ti občané, kteří
jsou méně pohybliví, se setkávají
několikrát do roka na členských
schůzích, kde si popovídají o
svých problémech, mohou se se-
známit se stejně postiženými lid-
mi a vracejí se do svých domovů
obohaceni o nové zážitky.

A co vy mladí se stejnými zdra-
votními problémy? Nechcete nám

pomoci? Přij	te se podělit s námi
o své zážitky a pomoci nám spo-
luvytvářet programy našich zá-
kladních organizací!

Těšíme se na vás!
Jsme vám k dispozici každé

pondělí od 9 do 12 hodin v Cent-
ru pro zdravotně postižené Plzeň,
Koterovská 134. Informace o or-
ganizacích získáte i na telefonu
774 447 090.

Městský výbor
Svazu tělesně postižených Plzeň

Všem tělesně postiženým

Mezi naše činnosti patří:
1. Osobní asistence: doprovod

na lékařská vyšetření, úřední jed-
nání, nákupy, pročítání pošty, do-
kladů, třídění léků, předčítání, jed-
nání a pochůzky, procházky
s klienty, pomoc při studiu a při
vzdělávání,asistence při zájmové
a kulturní činnosti, muzikoterapie.

2. Odborné poradenství: sociál-
něprávní, rodinné, pracovněpráv-
ní, zdravotní.

Sociálněprávní: poradenství ohled-
ně sociálních dávek a příspěvků, re-
habilitačněkompenzačních pomů-
cek, důchodovém pojištění, státní so-
ciální podpoře, životním minimu atd.

Rodinné: např. problematika
mezilidských vztahů, týrání a zne-
užívání zdravotně postižených.

Pracovněprávní poradenství:
orientace na trhu práce, poraden-
ství podle zákona o zaměstnanos-
ti, podle zákoníku práce, kontak-
ty a informace o firmách, zaměst-
návajících zdravotně postižené.

Zdravotní: např. ohledně správ-
né životosprávy a životního stylu,
kontakty na specializovaná lékař-
ská pracoviště, sjednávání odbor-
ných lékařských vyšetření.

3. Provozování Linky porozu-
mění – linky důvěry a pomoci pro
zdravotně postižené: jde o posky-

tování telefonní intervence a od-
borného poradenství pro zdravot-
ně postižené občany z celé ČR.

4. Zastupování zdravotně posti-
žených a projednávání jejich zá-
ležitostí na úřadech (s jejich sou-
hlasem a plnou mocí).

5. Návštěva zrakově postiže-
ných dětí umístěných v ÚSP.

6. Provozování psychosociálního,
motivačního a informačního středis-
ka pro zdravotně postižené: podpo-
ra a trénink sociálních dovedností
pro zařazení na trh práce (příprava
na pracovní pohovor, sestavení ži-
votopisu), motivační kurzy ohledně
získání pracovního uplatnění.

7. Vyhledávání vhodného pra-
covního uplatnění pro klienty.

8. Vzdělávací kurzy: svým kli-
entům zprostředkujeme a zajistí-
me jazykové kurzy a kurz počíta-
čové gramotnosti.

9. Psychoterapeutický rozhovor:
psychická podpora klientů, pomoc
při získání zdravé sebedůvěry atd.

Bližší informace poskytujeme
na tel. čísle: 377 470 313

Úřední dny:
úterý 9.30 – 18.00 hod
čtvrtek 9.30 – 18.00 hod.
Další provozní dny: pondělí,

středa, pátek od 7.30 – 16.00 hod.
Mgr. Ivana Vorlíčková

Tréninkový pracovní program je
prvním velkým krokem na cestě
k samostatnosti lidí s mentálním
postižením a k jejich uplatnění na
otevřeném trhu práce. Na této ces-
tě je budou provázet pracovní asi-
stenti, kteří jim pomohou zvlád-
nout jednotlivé práce. Tréninkový
pracovní program nerekvalifikuje
pro práci číšníků, servírek nebo
kuchařů/kuchařek.

Hlavní náplň programu tvoří kaž-
dodenní zaměstnávání v kavárně
a čajovně: obsluha hostů, příprava

jednoduchých pokrmů studené ku-
chyně (např. pohárů, toastů, ....),
mytí nádobí, úklidové práce, apod..
Součástí programu budou i dopro-
vodné vzdělávací kurzy – např.
kurz práce na PC, kurz společen-
ského chování, kurz telefonování,
způsoby hledání práce, atd..

Účastníci programu budou
v kavárně a čajovně pracovat
denně 4 hodiny, a to maximálně
po dobu 20 měsíců. Během pro-
gramu si ujasní, co by chtěli v bu-
doucnu dělat. Pracovní asistent

 Sdružení nevidomých a slabozrakých „Porozumění“ se přestěhovalo

Otevíráme novou KAVÁRNU A ČAJOVNU KAČABA
jim pomůže vybírat a kontakto-
vat organizace, které by absol-
ventům programu mohli nabíd-
nout další práci.

Osoby starší osmnácti let, s leh-
kým až středně těžkým mentál-
ním postižením, které pobírají in-
validní důchod, chtějí pracovat
a naučit se něčemu novému, sr-
dečně zveme. Bližší informace o
programu se můžete dozvědět na
tel. č. 731 475 386 (pracovní asi-
stentka) nebo na e-mailové adrese:
vagnerova.plzen@diakoniecce.cz.

Každý rozumný člověk ví, že zdraví je pro něj nejcen-
nější hodnota. Pokud však nemoc přijde již při narození,
musí se okolí i nemocný člověk s touto skutečností po-
stupně vyrovnávat a naučit se s ní žít. Někdy však nastane
situace, že se po určité době nemoc začne zhoršovat. Ani
v takových chvílích nesmí člověk propadnout panice, ný-
brž snažit se hledat nějaké rozumné řešení.

Překlenout toto hrozné období, pomoci ulehčit paci-
entovi život dokáží také psi. Nevidomým pomáhají cho-
dit, lidem na vozíčku jsou dobrými společníky v kaž-
dodenním životě, kdy jim pomáhají být soběstačnými.
V poslední době se osvědčili i psi u nemocných lidí po
mozkové obrně a u epileptiků. Ve světě existuje mnoho
psů, kteří působí jako psi balanční, signální nebo ser-
visní. Balanční pes má za úkol pomáhat při chůzi své-
mu pánu, který má poruchu stability. Signální pes má
upozorňovat svého pána a jeho okolí na blížící se epi-
leptický záchvat. Servisní pes pomáhá nemocnému při
epileptickém záchvatu co nejrychleji zajistit stav samo-
obsloužení. V nemocnicích, léčebnách dlouhodobě ne-
mocných a různých stacionářích a ústavech se osvěd-
čují psi terapeutičtí. Mnoho psů se naučí více těchto
úkolů a pak se nazývají rezidentní terapeutičtí psi. Vý-
cvik takového psa stojí několik desítek tisíc korun.

V Plzni na Košutce bude jeden takový pes žít a pomáhat
u dívky s kombinovaným zdravotním postižením. Dívce
je dvaadvacet let a od narození má DMO, pravostranné
ochrnutí. V patnáctém roce života se u ní projevila epilep-
sie, pouze s mírnými záchvaty. Během posledního roku se
stav však její zhoršil, záchvaty se začaly objevovat častě-
ji, s nebývalou intenzitou. Rodiče rozhodli po konzultaci
s odborníkem pořídit jí psa. Oslovili několik organizací
zabývajících se výchovou psů pro zdravotně postižené.
Organizace ELVA – HELP, o.s., v Lysé nad Labem nabíd-
la psa balančního, který bude první svého určení v České
republice. Pes plemene Australian Labradoodl f1 jménem
Augustýn Elva’S, apricot barvy prošel od štěněcího věku
speciální předvýchovou v proškolené pěstounské rodině.

Následně se mu dostalo vyšetření pro způsobilost k výcvi-
ku se sociálním zaměřením, kde byl vyhodnocen jako
způsobilý, a po atestech povahy a vloh byl pes připraven
jako ideální servisní pes se zaměřením na canisterapii.
Svými citovými předpoklady by se mohl hodit jako ser-
visní pes při epileptických záchvatech.

Augy má základní výcvik poslušnosti a speciální vý-
cvik psa canisterapeutického s praxí u všech cílových
skupin klientů (věk i druh postižení). Prodělal speciální
výcvik balančního a servisního psa.

Náš hrdina „Augy“ je nyní integrován do rodiny postiže-
né dívky, kterou doprovází do zaměstnání do chráněné díl-
ny v Hlavanově ulici v Plzni. Rodina ve spolupráci s lékař-
kou a odborníkem na výchovu psů budou sbírat poznatky
o chování psa před a při epileptickém záchvatu. Otec dívky
bude náležitě proškolen, aby pes mohl provádět službu ca-
nisterapeutického psa ve vybraných zařízeních.

Výcvik tohoto psa v rámci projektu pes a epileptik pro-
vádí společnost ELVA-HELP, o.s. – nestátní a neziskové
občanské sdružení, na jehož webových stránkách
www.elva.cz, najdou všichni, kteří by rádi tento projekt
podpořili, příslušná čísla telefonů i účtu.

Hana, Michaela a Jiří Dittrichovi

Kamarád Augy

Účastníky tréninkového pracovního
programu vybereme z řad zájemců
během října 2005. Otevření kavár-
ny a čajovny chystáme na listopad
2005 na adrese: Kavárna a čajovna
KAČABA, Prokopova 17, Plzeň.

Všechny potenciální zákazníky
co nejsrdečněji zveme do nové
kavárny a čajovny. Doufáme, že
se vám u „nás“ – na místě setká-
vání lidí s postižením s lidmi bez
postižení – bude líbit a že se
k „nám“ budete rádi vracet.

Jarmila Vágnerová



Kdo by si nechal ujít tu nevídanou
podívanou?

Nádvoří krásného barokního dvoj-
zámčí se Vám otevřelo s nabídkou
množství krámečků, kde si přišel kaž-
dý na své. Zámecká pou� u sv. Anto-
níčka přilákala mnoho tamních divá-
ků i cizích návštěvníků. Měla co na-
bídnout. S ochotnou tváří  zámecké
kastelánky a všech průvodců  jste se
mohli dozvědět mnoho zajímavostí o
barokním dvojzámčí velmi čisté, ví-
deňsky orientované barokní zámecké
architektury v českém prostředí. Pro-
hlídka předního zámku zaujme jistě
každého návštěvníka, natož děti, které
s nadšením přijaly pozvání na vystou-
pení v  tak působivém prostředí. Pro-
hlédnout si komnaty tzv. květinového

Poj�te s námi zahledět se do malebného údolí řeky
Vltavy, kde leží jedno z nejkrásnějších a nejzachova-
lejších měst v České republice. Hrad a zámek tvoří
dominantu celého města a je druhým nejrozsáhlejším
v Čechách. Nabízí se Vám několik prohlídkových
okruhů, těžko rozhodnout, jaký si vybrat. Uhádli jste.

„Český Krumlov – Perla Jižních Čech“– to byl
hlavní motiv a tajenka soutěže, kterou plnili malí
i velcí účastníci po celou dobu výletu další „Výpra-
vy za poznáním“, tentokrát na zámek Český Krum-
lov a hrad Rožmberk. Doklady stavebního mistrov-
ství i umělecká díla z doby pánů z Rožmberka, zá-
mecká zahrada, zámecká kaple sv. Jiří a obdivuhodný
tzv. Zlatý eggenberský vůz, to vše upoutalo pozor-
nost našich návštěvníků, přírodovědců a členů taneč-
ního klubu TK IMPRO při 7. ZŠ. Ačkoli z časových
důvodů jsme nemohli shlédnout zámecké barokní di-
vadlo,  máme se alespoň nač těšit příště. Byla pro
nás však jiná zajímavá podívaná.I když cestu dopro-
vázel ustavičný déš�, nic neměnil na tom, že jsme mu-
seli po cestě na zámek plnit úkoly. Vyvrcholením byl
poklad nad hradním příkopem. Opravdu jsme zhléd-
li živého medvěda. A na nás čekal medvídek plyšo-
vý se spoustou dobrot, čokoládových zla�áků a hez-
kými omalovánkami hradů a zámků. Každý si odná-
šel ze zámku hezkou vzpomínku. Překrásná podívaná
byla i na kostel sv. Víta, nevšedním zážitkem byla pro-
cházka křivolakými uličkami a historickým náměstím
se spoustou gotických a renesančních domů.

Čas utíkal a naše cesta vedla dál. Na kopci nad řekou
Vltavou se otevřel pohled na hrad Rožmberk, o němž
je první zmínka na listině krále Václava I. z roku 1250.
Jak zvenčí, tak zevnitř hrad každého okouzlil, mnohé
z návštěvníků překvapil nevšedními interiéry s hodnot-
ným mobiliářem. Největším zážitkem byla pro děti pro-
hlídka mučírny, která v každém zanechala mnoho do-

Perla jižních Čech
jmů. Na závěr si každý koupil malou pozornost, aby si
dobře vybavil místa, která navštívil.

 Nelze ani uvěřit, co nevídané krásy je možno zhléd-
nout za pouhý jediný den. Ač cesta byla daleká, všem
rychle ubíhala, nebo� každý naslouchal vyprávění
o místech, která třeba ani neznal anebo mnohdy ani
nevnímal. Každý byl rád, co vše zajímavého se do-
zvěděl. Pršelo nám štěstí. A nám bylo do zpěvu. Vždy�
tolik je lidových písní zrovna z tohoto kraje. Zazpívat
si? Pro nás to není nic nevšedního, nebo� leckterou
písní doprovázíme i naše vystoupení.

Byl to dobrý nápad. PS Mikulka  pořádá během
roku pro děti mnoho poutavých akcí, ani tahle ne-
měla chybu. Dala mnoho dětem i dospělým. A je na
nás, kolik takových pěkných dnů nás zase čeká.

Věra Řežábová, ved. PS Mikulka

Pou� na zámku Nebílovy
zámku bylo zadostiučiněním pro malé
tanečníky. Vždy� krásu a něhu květin,
které jsou zde užity ve výtvarném i uži-
tém umění, spatřili návštěvníci na kaž-
dém kroku tohoto kouzelného zámku.
Obdiv patřil i souboru benátských lus-
trů. Bylo opravdu nač se dívat. A to
byla ta pravá odměna pro účinkující,
kteří přijeli zpestřit Zámeckou
pou�.Vždy� samotný pocit převlékat se
v zámeckém prostředí, projít si i Ha-
sičské muzeum v dosud neopraveném
zadním zámku, znamenal pro účinku-
jící mnoho pěkných zážitků.

Tančilo se, zpívalo i hrálo. Náš ta-
neční klub TK IMPRO při 7. ZŠ PS
Mikulka v Plzni má na tyto chvíle
ojedinělé vzpomínky. Přibrukoval si
každý z nás, když poslouchal dětský

soubor 1. ZUŠ Plzeňáček. Vždy� pís-
ničky nám jsou z našich tanečních
pásem velmi blízké. Byla to hezká
podívaná. A my jsme se snažili v ně-
kolika blocích ukázat, co všechno
umíme.

 Sluníčko se na nás smálo celý den.
A snad se nám splní i naše přání: Na-
studovat společné vystoupení s hu-
debním a pěveckým doprovodem Pl-
zeňáčku. Nechme se překvapit.

S uspokojením a radostí usedal kaž-
dý z nás do autobusu, který nás od-
vezl až přímo ke škole. Tam jsme se
v klidu rozloučili a se svými rodiči
každý mířil ke svému domovu. Měl
zajisté o čem vyprávět.

Věra Řežábová,
ved. TK IMPRO při 7. ZŠ

Každý začíná po svém. Školní rok
je opět před námi. Mnoho starostí, zda
vše je připraveno, co nás v tomto roce
čeká? Na co se můžeme těšit? To za-
svitne v myšlenkách dětí i pedagogů.

Jak jinak než tancem zahájil taneč-
ní klub TK IMPRO při 7. ZŠ i tento
školní rok. Mnoho z dětí si vyjelo
ještě na výlet, aby si užilo poslední
bezstarostný víkend. Pak už přijde
škola a času nazbyt už nebude mnoho.

Není lehké přijít 1. září do školy
a 4. září hned vystupovat. Stojí za ob-
div, jak se s tím naši tanečníci vypo-

„Znáš svoje město?“– tentokrát pohledem tanečníků TK IMPRO při 7. ZŠ

řádali. Připravit kostýmy, zkoušet
hned 1. i 2. září. A přece se podařilo.
Snaha dětí i rodičů a vedoucích při-
spěla k báječné atmosféře nedělního
odpoledne. Pozvání přišlo tentokrát
opět z jižního Plzeňska. Rodný dům
akademického malíře Augustina Ně-
mejce, gotický kostel sv. Jakuba, ba-
rokní chrám sv. Jana Nepomuckého
a mnoho dalších míst bylo součástí
poznávací vycházky a soutěže „Znáš
svoje město?“, kterou pro děti i do-
spěláky připravila PS Nepomuk. Ob-
jevovat historii a současnost Nepomu-

ku, to byl cíl mnoha stanoviš� jedineč-
né hry, které jsme se samozřejmě i my
zúčastnili. A abychom se toho ještě
více dozvěděli, poznali okolí a prima
kamarády, rozhodli jsme se přímo na
místě, že podzimní prázdniny bude-
me trávit právě zde. Bylo nám  tu
dobře. Nepomucké náměstí ožilo zpě-
vy a tanci, vystoupily místní mažoret-
ky a historičtí šermíři. Tančilo se
s chutí, s úsměvem jsme zdolali svá
tři předtančení. Místní obyvatelé sle-
dovali se zaujetím celý doprovodný
program akce. Nebylo zrovna lehké
tančit před budovou městského mu-
zea a Galerie A. Němejce. Lepší se
tančí na parketu než na dlažbě. Ale
my už jsme na to zvyklí. Podobně
tomu bylo v Nebílovech a jaká to byla
krásná pou�! Na konci našeho putová-
ní a vystoupení jsme zhlédli výstavu
zdejšího Pionýra Nepomuk v místní
galerii. „Klobouk dolů“– řekl každý
z nás, když viděl celou výstavní síň vě-
novanou práci nepomuckých vedou-
cích, kteří obětovali tolik volného času
různým dětským aktivitám a hlavně
náplni mnoha neobvyklých, různě mo-
tivovaných tematických táborů během
15 let existence své PS. Přejme dětem
i jejich vedoucím mnoho dalších úspě-

chů v jejich bohaté činnosti. I naše PS
Mikulka má za sebou tentýž čas trvá-
ní a za tu dobu lze poděkovat mnoha
rodičům, kteří pracovali jako vedoucí
zájmových kroužků  či i nyní pomá-
hají při organizování našich mimoškol-
ních akcí, kdy děti dosahují  skvělých
výsledků. Stále je však třeba hledat,

Nebílovský zámek přilákal leckterého návštěvníka. Pou� se vydařila. Radost a smích
v dětské tváři  i očích našich  tanečníků vyzařovaly daleko do okolí. Nevšedním zážit-
kem bylo tančit na zámku. Překrásný květinový zámek nabídl i se svojí kastelánkou
dětem mnoho pěkných zážitků a chvil. Tančilo se vskutku dobře.

nebo� v tom je kus obětavé práce, ale
děti si to zaslouží. Rádi uvítáme mezi
sebou rodiče, kteří nabídnou další po-
moc, a děti, které rády tančí a mají rádi
přírodu. To je totiž zaměření naší PS
Mikulka při 7. ZŠ.

Text a foto: Věra Řežábová
ved. TK IMPRO a PS Mikulka

Funguje již pátým rokem a pomáhá lidem
s psychickým nebo fyzickým handicapem.

Forma pomoci je velmi prostá. Vycházíme
z principu starých řemesel, kdy se lidé scházeli
u společné práce, jakoby mimoděk vedli řeči
a přitom našli řešení pro mnohá trápení. Tento
princip se snažíme znovu oživit. Naši klienti
pracují na tkalcovských stavech, což přispívá ke
zdokonalení jemné motoriky a dobře působí na
psychiku člověka. Stejných výsledků dosahují
i podobnou terapií – košíkářstvím, kde ruční tech-
nikou pracují s vrbovým proutím a pedigem.

Ergoterapeutická dílna EXODUS
Všechny aktivity směřují k tomu, jak nalézt

cestu ze samoty, která psychické i fyzické pro-
blémy často provází. Naší snahou je, aby kli-
enti měli možnost navázat nová přátelství, vy-
tvářet hodnoty, získávat sebeuplatnění a být
prospěšní sami sobě i ostatním.

Kde nás najdete?
V Hlavanově ulici č. 12 v Plzni na Slova-

nech (mezi Jiráskovým nám. a Slovanskou tř.)
Otevřeno Po – Pá, 8 – 16 hod.
Jste kdykoliv srdečně zváni, protože starají-

ce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní.
pí Kukaňová

Dětem bylo do zpěvu  i tance.Vždy� jim sluníčko svítilo přímo nad hlavou. Nespoutané
veselí  a podívaná zavládly po celé odpoledne na náměstí v Nepomuku. A místní ná-
vštěvníci si přibrukovali při známých melodiích. S radostí si prohlédly děti i se svými
vedoucími a rodiči galerii s tamní výstavou z vynikající práce a zájmové činnosti PS
Nepomuk a š�astně se navracely ke svým domovům.

KURZY PRO DĚTI
Název kurzu Termín
PC – začátečníci:  2. - 3. třída po 16:00-17:00
PC – pokročilí: 4. - 5. třída po 17:00-18:00
Keramika 1. - 3. třída čt 13:00-15:00
Keramika 4. - 5. třída po 15:00-17:00
Keramika 6. - 9. třída út 15:00-17:00
Sólový zpěv dle domluvy
Dramatická výchova 1. – 4. třída čt 13:30-15:00
Dramatická výchova 5. – 9. třída st 13:30-15:00
Divadelní kroužky
   Divadlo v KoŚi po15:00-16:30
   Divadýlko Strašidílko út 15:00-17:00
Kouzelnický kroužek – (od 9 let) čt 16:30-17:30
Příprava na přijímací zkoušky
MATEMATIKA, ČEŠTINA začátek v 11/05
Sportovní kroužek 3. – 4. třída st 13:30-14:30
Junior aerobic – od 4. třídy termín *
Plavání 1. - 4.třída út 13:45-14:30

st 15:15-16:00
Plavání 6. - 9. třída st 16:00-16:45
Balet - 1. stupeň termín *
Tanec - 2. stupeň pá 14:00-15:30
Průprava pro moderní
 a estetickou gymnastiku termín *
Přípravka pro IMPROLIGU termín *
Vaření s Helenou St/čt14:00-16:00
Výtvarný atelier PASTELKY út 15:00-16:30
Přírodovědný kroužek termín *

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

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Název kurzu Termín
AJ - začátečníci a pokročilí
Keramika – od 14 let            po, st 18:00-20:00
Keramika - dopoledne               po10:00-12:00
Sborový zpěv pro dospělé termín *
Vaření s Helenou termín *
Jóga                po, út 18:00-19:30, st 16:30-18:00,
                      st 18:15-19:45
Plavání                                     po-pá18-20:30
Aerobic – bodyforming (AE-Class,
 Pilates, AE-MIX, Power jóga)

                    po, čt: 19:00-20:00  20:00-21:00
termín * – termín bude upřesněn

Letos nabízíme nově kurzy i o víkendech!
 Od října do května, vždy v jednu sobotu

v měsíci, je pro vás připraven program, na který
se můžete přihlásit v centru KoŠ – a to osobně
nebo telefonicky na č. 377 537 543, 724 306
452 nejpozději vždy 14 dní před začátkem akce
(informace o programu vždy na nástěnkách
KoŠ na vchodech do 1. ZŠ).

1. ZŠ nabízí vzdělávací
kurzy pro veřejnost

VÍKENDOVÉ KURZY
říjen 2005 keramika
listopad 2005 keramika
vánoční speciál (perníky, svíčky, patchwork…)
prosinec 2005 keramika
vánoční speciál (perníky, svíčky, patchwork…)
leden 2006 aerobic den
únor 2006 jóga a meditace
březen 2006 výtvarný atelier
(savování, ubrousková technika…)
duben 2006 „lázeňský den“
(vizážistka, cvičení, zdravá výživa…)
květen 2006 výtvarný atelier

Taneční klub TK IMPRO Plzeň
Hledá šikovné chlapce a děvčata ve věku od 6 – 15 let se zájmem o tanec se zaměřením na

– Country tance
– Folklór – s hudebním a pěveckým doprovodem 1. ZUŠ souboru Plzeňáček
– Společenské tance
– Discoshow
– účast na republikových přehlídkách a soutěžích, plesích a kulturních akcích

Zkoušky TK na 7. ZŠ  hala pavilon C pondělí, středa 17.00 – 18.00 hodin
Kontakt: mobil – 603 232 053 pátek 16.30 – 17.30 hodin



Školní rok 2005/2006 zahájila 87. ma-
teřská škola, Komenského 46 – neboli
mateřská škola s názvem „Kosíci“ –
v novém „kabátu“.  Jako první v Plzni
jsme v dubnu získali oficiální statut „Zdra-
vá mateřská škola“.   Tento statut nám při-
dělil Státní zdravotní ústav v Praze na zá-
kladě obhajoby koncepce a programu naší
mateřské školy, kterou provedla paní ře-
ditelka Libuše Vojtová. Stěžejním cílem
tohoto programu je, aby se děti již od
mateřské školy naučily postojům, které
spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým
dovednostem chránícím zdraví. Všichni
zaměstnanci školky mají nelehký úkol –

Pomalu jsme si ještě ani nestačili uvědomit,
že to překrásné slavnostní vyřazení devá�áků,
které se konalo dne 28. 6. 2005 v DIVADLE
ČAS, je již minulostí a už začal nový školní rok.

Žáci jsou zase o rok rozumnější, odpočatí
a stejně jako jejich učitelé plní elánu do práce.
27. 9. 2005 odstartoval Mexický den sérii dal-
ších zajímavých celoškolních projektů. V lis-
topadu bude navazovat akce „ Zdraví nás baví“,
v únoru „ Den proti drogám“ , v dubnu připra-
víme výstavku našich výrobků a v květnu opět
pozveme rodiče na „ Den naruby“, který v loň-
ském školním roce všechny potěšil.

Devá�áci budou společně s prvňáčky vyrábět
a pouštět draky, během Vánoční dílny připraví
ozdoby i dárky pro rodiče. Během celého škol-
ního roku budeme spolupracovat s ekologickým
hnutím Ametyst. Čeká nás výroba recyklova-

Vyučování lásce, soucítění, důvěře a čest-
nosti je jeden z nejdůležitějších úkolů pro naši
lidskou rodinu na tomto světě.

Dnešní lidé se cítí jaksi nesví, jsou-li
konfrontováni s bolestí, utrpením, se stá-
řím. Obdivují mládí, zdraví, úspěch, vý-
kon… V očích mnohých lidí pak vzniká
představa, že dlouhodobé choroby a stáří
jsou v rozporu s obdivovanými hodnota-
mi a postrádají tudíž jakýkoliv smysl.
Tento způsob myšlení se však stává váž-
ným ohrožením lidskosti člověka.

Každý člověk je tvor společenský, a tak
jako izolovaně nežije, izolovaně ani nes-

Čím překvapí 4. ZŠ letos?
ného papíru, výroba dárků podle našich pra-
babiček, úprava vody, péče o její čistotu i
úklid v okolních lesích.

tůně, nestárne. Nemocný
a starý člověk většinou
stojí o návštěvy a potře-
buje je.

Láska, naděje, smích
a smysl pro humor jsou
dobře známým zdrojem
sil. Souvisí s pozitivní-
mi emocemi, především
s radostí. Člověku, kte-
rý se nachází v nesná-
zích může dotyk malé
dětské ručky dodat na-
ději a sílu. A právě o to

jsme se snažily v projektu SOUŽITÍ, kte-
rý jsme realizovaly s dětmi z křes�anské
třídy v 90. MŠ. Tento projekt nám finanč-
ně podpořil i Magistrát města Plzně a KÚ
odboru školství.

S dětmi jsme si vybraly příběh O srdíč-
ku, který jsme zdramatizovaly netradiční
metodou na základě hudebního podkladu.
S ohledem na věk a schopnosti dětí jsme
scénář příběhu s dětmi individuálně pře-
dem nahrály a poté počítačově propojily
s hudbou, takže děti příběh pouze panto-
mimicky ztvárnily.

Všechny naše děti už vědí, že jejich

srdíčko zůstane stále bílé, čistě zářivé,
když budeme poslušní, poctiví, budeme si
pomáhat, odpustíme si a především se
budeme mít rádi.

Toto představení jsme předvedly jak seni-
orům DD, tak i v Hospicu svatého Lazara.

Během vystoupení jsme zjistily, že dotyk
naděje není důležitý jen pro staré lidi, ale
i pro vrstevníky dětí, a proto jsme pozvaly
i děti z celé naší MŠ, děti z první třídy i děti
z jiných MŠ. Myšlenka se nám opravdu po-
tvrdila. A tím jsme obohatily i srdíčka na-
šich dětí, protože víme, že DÁVAT JE VÍC
NEŽ DOSTÁVAT

Hodně příležitostí a nabídek zahrát pří-
běh bylo na konci roku, kdy jsme  i za po-
moci rodičů  zahrály O srdíčku v Locho-
tínském pavilonku v neděli.

Spolupráce s rodiči vyústila v tradiční
oslavu konce roku, a to ohněm na vrchu
Mikulka, kde jsme se sešli i s rodiči a dět-
mi, které už naši třídu opustily. Zdařilá akce
byla zajištěna občerstvením z místní orga-
nizace KDU – ČSL Plzeň 1 pod patronací
radní obvodu Mgr. Ivany Krýslové.

Ilona Tomanová
Dagmar Ettlerová

učitelky křes�anské třídy 90. MŠ

Může dotyk malé dětské ručky dodat člověku naději a sílu?

pomáhají vytvářet u dětí zdravý životní
styl ve světě, který se neustále mění.

První změnou, kterou rodiče zazna-
menali, bylo vytvoření věkově smíše-
ných tříd. V každé třídě jsou děti ve věku
od 3 do 6 let. Ve smíšených třídách, které
se co nejvíce přibližují struktuře rodiny,
mají děti možnost se učit, jak obstát
mezi ostatními, jak se uplatnit a prosa-
dit, jak navázat kontakty atd.

Pokračujeme ve všech aktivitách, kte-
ré jsme zavedli již před dvěma lety a kte-
ré jsou zaměřeny na podporu zdravého
vývoje dětského organismu  –  a to jsou:
cvičení s prvky jógy s názvem „Želva“

pod vedením zkušené odbornice pí Vol-
fové, fyzioterapie, kterou provádějí stu-
denti Zdravotní školy dr. Mauritzové,
saunování ve školní infra-sauně, plavá-
ní, na jaře pak pobyt ve škole v přírodě.

Ve své činnosti pokračují i zájmové
kroužky, které vedou paní učitelky naší
školy. Je to kroužek „Flétniček“ zamě-
řený na hru na zobcovou flétnu, výtvar-
ný kroužek, baletní školička, kroužek
hudebně-pohybový a kroužek sportov-
ních her. O kroužky je ze strany dětí
i rodičů nebývalý zájem!

Dětem nabízíme možnost výuky ang-
lického jazyka, návštěvy keramické díl-

To jsme rádi, že jsme spolu ny, ve všech třídách jsou k dispozici po-
čítače s výukovými programy pro před-
školní děti. Dětem s vadami řeči nabízí
odbornou pomoc klinický logoped.

V zásadách zdravého životního stylu
je kladen důraz i na dodržování pitného
režimu během dne. Děti si mohou kdy-
koli nalít do vlastního hrnečku pití dle
svého výběru. Na třídách jsou nainsta-
lovány zásobníky na pitnou vodu, v ba-
relech je čaj. Při svačinách si děti mo-
hou vybrat z více druhů ovoce a zeleni-
ny, mohou si samy namazat pomazánku
na chléb dle chuti. Paní kuchařky zavá-
dějí do praxe různé nové pokrmy podle
zásad zdravé výživy.

Recepty na různá zdravá jídla mají
k dispozici i rodiče, takže i doma si mo-

hou vyzkoušet nové chutě.
Rodiče se snažíme též vtáhnout do

dění mateřské školy. Při nástupu dětí do
MŠ mohou s dětmi pobývat ve třídách
a tím tak usnadnit svému dítěti vstup do
nového prostředí. Na začátku školního
roku jsou též připraveny třídní aktivy, při
nichž paní učitelky rodiče detailně se-
znamují s chodem mateřské školy.

Během roku připravujeme společné
akce pro děti a jejich rodiče – např. vá-
noční posezení, maškarní rej, zahradní
slavnost, rozloučení s předškoláky atd.

Vše, co v naší mateřské škole děláme,
děláme pro děti. Chceme být školou, kde
každé dítě zažívá pocit úspěchu, školou,
kde se mají všichni rádi!

Jaroslava Valentová, učitelka 87. MŠ

78. mateřská škola v  Sokolovské ulici na Locho-
tíně je školou plnou barviček a dětí. I v uplynulém
školním  roce měla 6 tříd.

Co všechno jsme zažili? Bylo toho opravdu hod-
ně. Každá ze tříd pracovala podle  výchovně vzdělá-
vacího rámcového plánu  tematicky zaměřeného,
k němuž se vázaly mnohé aktivity, řada akcí, diva-
del, výstav, Dnů pro radost, netradičních aktivit pro
mámu i tátu, oslav a dětských radostí.

Barevný podzim byl ve znamení drakiády v Bor-
ském parku, ohýnků a pečení, tradic, stopovaček,
„Dnů pro radost“ s batůžkem za poznáním,  přije-
lo k nám divadlo, projeli jsme se na novém do-
pravním hřišti, vyjeli na první velké i malé výlety
(za medvědy  do Berouna a na Točník, na Buben),
začali navštěvovat divadla, vytvářeli ozdoby z pří-
rodnin, zamkli les i zahradu a hlavně – děti V. tří-
dy se svými učitelkami navázaly spolupráci
s SDH Bolevec a pod jménem „Čertíci“ začaly
trénovat ve školní tělocvičně všechno, co k umění
malého požárníka patří. Děti II. třídy pak přispě-
ly svými obrázky k výzdobě 90. MŠ a jejich prá-
ce na téma „Pomozte nám stavět mosty – Slo-

vensko“ – zdobily výstavu v galerii Paletka.
Bílá zima  nás  zastihla na kopcích v okolí

školy, v lese při zdobení stromků zvířatům, pří-
pravě různých netradičních aktivit  a dárků pro
mamku a tátu i kamarády. Samozřejmostí je
dárkování s čertem a Mikulášem. Ve třídách se
společně s rodiči pekly  a zdobily perníčky, vá-
zaly věnce, zdobila ramínky, všude panovala svá-
teční nálada a vánoční pohoda u rozsvícených
stromků s kupou dárků. Děti ze VI. třídy potěši-
ly vánočním zpíváním babičky v Domově dů-
chodců v Kotíkovské ulici. Navštívili jsme vý-
stavu ván. stromků na plzeňské radnici, kostely
s betlémy i vánoční trhy, divadelní představení
s ván. tematikou. Užili jsme si i tradici Tří králů
a přání štěstí, zdraví…přenesly  děti II. třídy  i na
náš městský obvod.

Koncem zimy se celá škola začala připravo-
vat na jarní výtvarnou výstavu, a tak jsme vy-
mýšleli, vytvářeli, malovali a plánovali, jak ji
opět ozvláštníme.

Na jaře k nám přijel kouzelník, začalo plavá-
ní pro všechny děti od 4 let, odemkli jsme za-

hradu i les, otevřeli výstavu na téma „Naše město –
kdo jsem a kde žiju“, kterou opět zhlédli rodiče,
ostatní MŠ a velcí kamarádi ze ZŠ,  ozdobili jsme
zahradu a ploty a proběhly zápisy nových dětí. Naše
škola bude od září 2005 opět šestitřídní.

V květnu jsme na školní zahradě  stavěli májky
a užili si celoškolní Rej čarodějnic s čarodějickým
průvodem, grilováním na terase, zpíváním s kyta-
rou a diskotékou.

Dvě třídy dětí koncem května odjely na šumav-
ský Brčálník do školy v přírodě  a téma „5 dnů se
skřítky“ bylo prima.

Čekalo nás toho  ještě hodně. Velké výlety – pla-
netárium v Praze, hrad Švihov, Zruč a letadla, zá-
mek Kozel, Plz. podzemí, rozloučení s předškolá-
ky, táboráky a zpívání, noc ve škole, cukrárny
a dárkování, ZOO, ukázkové hodiny nadstandard-
ních aktivit a – prázdniny.

Akce, které paní učitelky pro naše děti po celý
rok připravují, nejdou vypsat, je jich celá řada. Jsou
doplňkem výchovy a vzdělávání  školy plné barvi-
ček nebo slouží dětem pro radost. Naši rodiče je
znají a naše děti si je s sebou odnášejí.

Ráda bych poděkovala ÚMO Plzeň 1 za jeho zá-
jem o nás, vstřícnost a partnerství, našim rodičům

za celoroční spolupráci, aktivní zájem o dění ve
škole a  pomoc při realizaci jarní výstavy a hlavně
– mnohá slova uznání, která nás těší.
– 31. ZŠ za odborné vedení aktivit, přípravu MDD

pro naše děti a celoroční velmi úzkou spolupráci,
ZUŠ za odborné vedení nadstandardních aktivit
i velký podíl na rozvoji hudebnosti našich dětí.

– Hasičům SDH Bolevec za péči o naše malé „pá-
�áky“ a vánoční výzdobu školní zahrady.
Celému kolektivu naší školy pak děkuji za péči

o děti po celý  rok.
Začíná nový školní rok, interiéry naší školy dosta-

ly novou, barevnou tvář. Nabídka naší školy bude
opět pestrá. Kromě pohybových aktivit to bude Žel-
va i počítače, keramika, výtvarné, pracovní a hudeb-
ně-pohybové aktivity s prvky baletu, seznamování
s AJ v elementární podobě formou hry, plavání, ško-
ly v přírodě. Nadstandardní aktivity pak bude opět
doplňovat  řada netradičních akcí, vybraných diva-
del, výletů, vhodných výstav i Dnů pro radost.

Kromě výchovy a vzdělávání bude i v letošním
roce škola orientována na  výtvarné a pracovní čin-
nosti, ve kterých  seznamujeme děti  s technikami
a materiály v různých kombinacích, rozvíjíme jejich
tvořivost, estetické cítění, pomáháme jim objevo-
vat a poznávat svět kolem nás.

Cílem celého našeho kolektivu jsou spokojené děti,
které k nám budou rády chodit.

Pokud budete chtít naši školu plnou barviček vidět,
přij	te k nám nebo navštivte naše webové stránky –
www.sweb.cz/78.msplzen,  případně
www.volny.cz/78ms.

Libuše Čiperová,
 řed. 78. MŠ v Sokolovské ulici

Jak jsme žili v naší škole

Vážení spoluobčané,
Plzeňský kraj se svou rozlohou 7 562 km2 řadí na třetí místo v rámci

všech krajů ČR, svými 550 tisíci obyvateli na 9. místo, svým podílem na
celkovém HDP 4,9% drží šestou příčku, vykazuje míru nezaměstnanosti
7,6%, což tento region řadí na čtvrté místo mezi všemi kraji. Z toho vyplý-
vá, že lidé v tomto regionu se práce neobávají, chtějí pracovat a vydělávat
si sami, bez pasivního spoléhání se na pomoc státu. A proto jsme se roz-
hodli rozšířit naše řady o nové aktivní spolupracovníky na pozice:

FINANČNÍ  KONZULTANT
(kombinace analytického myšlení finančního specialisty s tvůrčím pří-

stupem obchodníka)

VEDOUCÍ OBCHODNÍ SKUPINY
(velmi důležitý základní manažerský článek v řízení společnosti s vý-

raznou měrou kompetencí).

KDO JSME: Česká nezávislá finanční instituce poskytující svým kli-
entům vysoce profesionální Služby v oblasti Financí, Ekonomiky a Daní
(F E D S). Jsme registrováni u MF ČR a KCP. Současně jsme oprávněni
poskytovat odborné vzdělání a následnou certifikaci jednotlivým finanč-
ním poradcům.

CO CHCEME: Poskytovat pomoc jak fyzickým, tak právnickým oso-
bám při řešení jejich finančních potřeb (zdroje financí, jejich alokace, zhod-
nocování, zabezpečení proti ztrátovosti aj.).

CO NABÍZÍME: Žádné sliby, žádnou růžovou budoucnost, žádné „vý-
hodné místo“, ale náročnou, plně kvalifikovanou práci v jednom z nejlu-
krativnějších oborů podnikání. Vedle náročného celoživotního principu
vzdělávání reálnou možnost velmi nadprůměrných výdělků (průměrná mzda
v bankovním sektoru za 1.Q / 2005 byla 41 160,-Kč, ta je pro nás výcho-
zím bodem).

KOMU SE OZVAT: V případě zájmu o bližší informace se písemně
obra�te na: Regionální ředitelství  F E D S s.r.o., Slovanská třída 66, Plzeň
– Slovany, nebo na centrálu společnosti Španělská 2, 120 00 Praha 2,
www.feds.cz .  Po vyhodnocení Vaší písemné nabídky budete pozváni k
osobnímu jednání na pobočce Regionálního ředitelství Plzeň. Vaše osobní
údaje striktně podléhají zákonu č.: 101/2000 Sb., to znamená, že s nimi
bude nakládáno jako s důvěrnými.

DŮVĚRA ZAVAZUJE

A co další aktivity?
Školní družina

Provoz: 6.00 – 17.00
 Školní klub
Provoz:
PO 7.45 – 8.45 11.50 – 15.30
ÚT 7.45 – 9.45 12.30 – 15.30

15.30 – 17.00 volejbal
ST 11.50 – 17.00

16.15 – 17.00 aerobic
ČT 11.50 – 17.00
PÁ 7.45 –9.45 12.30 – 15.30
Dny otevřených dveří 24. a 25. 10. 2005
Zábavné odpoledne pro předškoláky 8. 1. 2006
Zápis do 1. tříd 16. 1. a 17. 1. 2006
Slavnostní vyřazení devátých tříd: červen 2005

Nabídka zájmových  kroužků ŠD a ŠK:
Výtvarný , Šikulky, Dovedné ruce, Barvínek,

Sportovně relaxační, Aerobic, Plavání, Volejbal,
Turistický, Angličtina hrou, Hry s němčinou

Další zájmové aktivity: Nebojme se matema-
tiky – pro 9. roč., Nebojme se češtiny – pro 9.
roč., Hokejbal, Stolní tenis, Šachový kroužek,
Netradiční sporty

Nepovinné předměty: Sportovní hry – 1. roč.,
Sportovní hry – 2. roč., Sportovní hry – 3. roč.,
Míčové hry – 4. a 5. roč., Konverzace v AJ, Am-
bulantní nápravná péče



Stejně jako o minulých prázd-
ninách, tak i o těch letošních,
více deštivých, divadelní sou-
bor Sebranka působící ve Stře-
disku volného času dětí a mlá-
deže v Ledecké ulici nezahálel.
V krásném prostředí přírodní re-
zervace na Kraslicku zkoušel
nastudovt historicko-satirický
kabaret pro již IX. ročník Diva-
dla v atriu. Inscenaci připravil
k 710. výročí založení Plzně.
Kabaret humornou formou spo-
lu s faktickými dějinnými udá-
lostmi, které se dotýkají města
Plzně, karikuje současný život
v Plzni. Průvodními postavami
jsou duch Pivoň, jak jinak, když
Plzeň je světově známa jako
město piva, a mladá dívka, kte-
rá se hodlá v Plzni natrvalo usíd-
lit. Ona vidí Plzeň jako město
budoucnosti, on její vzletné
myšlenky retarduje dle myšlení
starých letitých „Plzeňanů“. Jako
důkaz vyzývá k pomoci i posta-
vu Historie, která přiblíží událos-
ti i symboly královského města.
V inscenaci se pochopitelně ob-
jevují i postavy slavných feudá-
lů, jako zakladatele města Vác-
lava II., císaře Rudolfa, či doby-

Výtvarné oddělení navazuje
na svou činnost v minulém
školním roce a od října 2005
otevírá výtvarné kroužky pro
děti, mládež i dospělé.

Nejmenším je určen kroužek
PASTELKA. Pro děti od 4 do 7
let je připravena řada zajímavých
výtvarných činností. Hravou for-
mou se naučí zvládat jednotlivé
výtvarné techniky a postupy, kro-
mě kresby a malby se naučí pra-
covat s nůžkami, lepidlem a mo-
delínou. Tento kroužek je pro
děti, které vědí, že kreslit a malo-
vat je veliká legrace!

vatele Jana Žižky z Trocnova
a dalších historických postav
spojených s dějinami města Plz-
ně. Vzniká mnoho skvělých me-
taforických zápletek, jako třeba
setkání Václava II. se čtyřmi ře-
kami tvořícími soutok v Plzni,
které ho svedou v podobě leh-
kých žen, jež „tekou“ kolem sil-
nice E 55 a přesvědčí ho o správ-
nosti založení města. Hudební a
pěvecký doprovod kabaretu byl
svěřen populární plzeňské hu-
dební skupině Casiopea. Nastu-
dování s tvořivým mladým ko-
lektivem divadelního souboru
Sebranka se ujal Zdislav Princ,
který je autorem textové předlo-

hy, s laskavým dovolením pou-
žití některých moudrostí a textů
pánů Jaroslava Haška a Josefa
Koenigsmarka. Obnovená pre-
miéra a všechny reprízy v prv-
ních zářijových dnech byly vel-
mi úspěšné. Pro následující ju-
bilejní X. ročník Divadla v atriu
připraví soubor reminiscenční
kabaret s názvem „Vivat desít-
ka!“. Na jaře roku 2006 uvede
autorskou premiéru scifikome-
die „Žena z Marsu“.

Divadelní soubor Thália,
který je líhní malých talentů
pro Sebranku, připravuje pro
letošní „divadelní sezonu“ po-
hádku Šašek a Divukráska.

Vedle jmenovaných divadel-
ních souborů otvírá Středisko
volného času v Ledecké ulici
v oblasti „Divadla a módy“ po-
hybovou a taneční přípravku
pro nejmenší a pro ty starší
módní návrhářství zaměřené na
seznámení a proniknutí do tajů
krásného, ale náročného oboru
eventuelně zvoleného jako ce-
loživotní profese. Pokračuje
i Móda klub, který je zaměřen
na všestrannou výchovu dívek
i chlapců k modelingu. Všech-
ny uvedené tvůrčí kolektivy se
těší na nové zájemce.

Zdislav Princ

Divadlo a móda znovu ožijí

Výtvarné ateliéry se otevírají
VÝTVARNÝ ATELIÉR

PRO DĚTI je určen dětem od
7 let, které baví kreslit, malo-
vat a experimentovat s barva-
mi. Společně s lektorkou
H. Kršňákovou se mohou vy-
dat na dobrodružnou barevnou
cestu výtvarným uměním, na-
učí se nové techniky a zdoko-
nalí se v těch starých.

Kroužek ILUSTRACE
A GRAFIKA je pro starší děti
(od 10 let), které mají raději
obyčejnou tužku než barvy.
Kreslíte rádi? Máte rádi příbě-
hy? Chcete si zkusit vytvořit

DEMARO, sdružení pro
volný čas, ve spolupráci se
Střediskem volného času dětí
a mládeže pokračuje v organi-
zování kurzů zaměřených na
prevenci a léčbu bolestí páteře.

Metoda cvičení Stabilizace
a mobilizace páteře – SM sys-
tém vede k optimálnímu držení
páteře a správné funkci svalo-
vých skupin. SM systém prota-
huje ploténky směrem vzhůru,
léčí a regeneruje. Cvičí se se
speciálními elastickými lany.

svůj vlastní komiks? Právě
vám je tento kroužek určen.

Kroužek VÝTVARNÝ ATE-
LIÉR PRO DOSPĚLÉ je pro
mladé lidi od 15 let, kteří chtějí
relaxovat a bavit se tvůrčím
způsobem, ale i pro ty, kteří
mají o výtvarný obor vážnější
zájem.

Účastníci tohoto kroužku
mají možnost prožít příjemný
čas v tvůrčí atmosféře, ve spo-
lečnosti stejně zaměřených lidí.

Dveře výtvarných ateliérů
jsou otevřeny…

Přij�te, jste vítáni!

Páteř bez bolesti
– CVIČENÍ PRO LÉČBU A REGENERACI PÁTEŘE

Cíle cvičení:
– páteř bez bolesti
– vyrovnání zvýšených křivek pá-

teře – lordóz, kyfózy a skoliózy
– zlepšení statiky pánve a dy-

namiky paží
– posílení svalů oslabených

a zařazení do svalových sys-
témů chránících páteř

– vypěstování citu pro rovnováhu
– uvolnění blokád meziobratlo-

vých kloubů, pohyblivost páteře
– vytvoření správných pohybo-

vých návyků

Kurzy obsahují 10 lekcí,
konají se v prostorách pavilo-
nu SVČ v Komenského ulici
46 pod odborným vedením
PaedDr. Dobromily Vejražko-
vé. Cvičí se v malých skupin-
kách. Veškeré informace
o zahájení a průběhu kurzů
obdržíte na tel. 732 988 646,
nebo e-mailové adrese

Dobromila.V@seznam.cz.
Více informací o této metodě
se dozvíte též na internetových
stránkách www.smsystem.cz
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