
Vážení spoluobčané,

každý rok se vždy v prvním vydání Plzeňské jedničky zmi-
ňuji o dvou záležitostech, z nichž první určuje druhou a obě
dohromady podstatným způsobem určují, co udělá obvod
pro své obyvatele.

Ve věci první, kterou je hospodaření obvodu, se podařilo
i v uplynulém roce plnit náš dlouhodobý záměr a strategii
rozloženou na celé volební období. Tu bych stručně popsal
slovy; dobře hospodařit a každý rok investovat více do po-
třeb našeho obvodu. Velice dobrý a auditem posvěcený vý-
sledek hospodaření roku 2005 umožnil sestavit rozpočet
s navýšením obvodních investic.

Věcí druhou je tedy rozpočet našeho obvodu pro letošní
rok. Jako starostu mě vždy potěší, když je projednán a schvá-
len včas věcnou shodou zastupitelů. Je tedy na místě podě-
kovat zastupitelům za přístup při schvalování rozpočtu, ale
také radním, pracovníkům úřadu, členům komisí a výborů
i mnohým dalším, díky jejichž dobré práci jsme mohli roz-
dělit více než obvykle. Rozpočet obvodu je věc veřejně pří-
stupná, proto zmíním pouze to, že příjmová stránka obnáší
částku 153 784 tis. Kč, výdajová pak 172 713 tis. Kč. Na
vlastní investiční výstavbu je však oproti loňským 22 milio-
nům korun letos vyčleněno 48 milionů korun.

Část z těchto prostředků poslouží tradičně k výstavbě
nových parkoviš� s monitorovacím zařízením, na rozšíře-
ní počtu parkovacích míst, pokračování v rekonstrukcích
nezpevněných komunikací v okrajových částech obvodu
i na plošné budování bezbariérových přechodů. Podrob-
nější informace a výčet těchto investic najdete na jiném
místě našeho občasníku.

Myslím, že je dobré vracet se ke slibům, které jsem za ob-
vod dal, zejména k jejich plnění. Záměr, dát postupně do sluš-
ného stavu budovy mateřských škol, jejichž zřizovatelem je
obvod, bude letos pokračovat provedením stavebních úprav
87. mateřské školy v hodnotě zhruba 10 milionů korun.

Pro sportovní veřejnost mám dvě dobré zprávy. Vyzna-
vače jízdy na kole doufám potěší zpráva o vybudování cyk-
listické stezky Bolevec – Třemošná. Deseti milionová in-
vestice bude za předpokladu včasného vypořádání majet-
koprávních vztahů k pozemkům otevřena závěrem roku.
Druhá zpráva je dle mého názoru třešničkou na obvodním
sportovním dortu. Slíbená revitalizace Centrálního parku
na Lochotíně začne výstavbou kluziště s umělým povrchem
a s možností celoročního bruslení. Unikátní stadion vyplní
mezeru ve sportovních zařízeních, která nám na Severním
Předměstí chybí. Kluziště na ploše 600 čtverečních metrů
a dráha pro bruslaře lemující travnatý prostor jsou určeny
především pro děti a žáky škol, nepočítáme s masivním
využíváním sportovními kluby. Máme zpracovaný projekt,
vypsané výběrové řízení na dodavatele a náklady odhadu-
jeme mezi 15 – 20 miliony korun. Kluziště bychom chtěli
otevřít veřejnosti letos na podzim. V dalších etapách plá-
nujeme v centrálním parku svah pro bobování a možná
i malý amfiteátr.

Závěrem loňského roku jsem Vás informoval o vypsaném
výběrovém řízení na zajištění celoročních úklidů chodní-
ků, komunikací, travnatých ploch a veřejné zeleně na na-
šem obvodě. Od 1. 1. 2006 tyto služby zajiš�uje firma Oštěp
Plzeň, s r. o., a já věřím, že spolu s Vámi zaznamenám dob-
rou kvalitu úklidů a pěkný vzhled obvodu. K tomu mohou
přispět i Vaše poznatky, pokud mně je sdělíte.

Tolik tedy ve stručnosti k několika aktuálním tématům le-
tošního rozpočtového roku, o dalších zajímavostech v ob-
vodním dění Vás budu informovat zase v příštím vydání
našich novin.

Jiří Winkelhöfer
starosta MO Plzeň 1
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Jako místostarosta obvodu

mám v pracovní náplni mimo
jiné zodpovědnost za finance
a hospodaření našeho obvodu.
Velmi nerad používám otřepa-
nou frázi, že nejsou peníze.
Obec či obvod je ze své pod-
staty a ze zákona samozřejmě
má, otázkou ale vždy zůstává
kolik, a jak s nimi hospodaří.
Beru vážně, že se jedná o pení-
ze svěřené nám daňovými po-
platníky a příliš mi nevadí, že
v otázce špatně odůvodněných
výdajů jsem považován za
skrblíka, což je ostatně role
většiny strážců pokladen.

Rozpočet – skutečnost roku
2003: příjmy 191 632 tis. Kč,
výdaje 184 232 tis. Kč, na
vlastní investiční výstavbu –

12 mil. Kč
Při malém ohlédnutí na začá-

tek funkčního období mohu při-
pomenout, že začátek roku 2003
(náš první rozpočtový rok) byl
poznamenán nutností dořešit ná-
sledky katastrofické povodně ze
srpna 2002. Z rozpočtu bylo na
obvodní investiční výstavbu vy-
členěno 12 milionů korun,
především na výstavbu nových
parkoviš� a rozšíření počtu par-
kovacích stání ve velkých sídliš-
tích. Pro mě a moje kolegy byl
tento rok mimořádně pracovní.
Seznámení se s finančními toky,
jejich analýza, prověrka uzavře-
ných smluvních vztahů a závaz-
ků, hledání rezerv v příjmech
i výdajích a zejména stanovení
finanční strategie pro splnění
programu, se kterým jsme na
obvod přišli. Hospodařili jsme
poměrně slušně, rozpočtový rok
skončil mírným přebytkem.

Rozpočet – skutečnost roku
2004: příjmy 202 706 tis. Kč,
výdaje 187 572 tis. Kč, na
vlastní investiční výstavbu –

19 mil. Kč
Při sestavování rozpočtu na

rok 2004 jsme již uplatnili zís-
kané poznatky formou rozpoč-
tových změn a navýšením ně-
kterých provozních výdajů, na-
příklad na zlepšení čistoty
a vzhledu obvodu. Souběžně
s tím byly zavedeny důsledné
kontroly objednaných služeb,
uplatněny sankce za nekvalitní
plnění i ukončeny některé
smluvní vztahy. Finanční efekt
přinesla pečlivá příprava výbě-
rových řízení na veřejné zakáz-
ky a jejich výsledky. Závazný
pokyn pro zadávání zakázek již
od hranice 5 tisíc korun (poptáv-
ková řízení) přidal sice práci
úředníkům, ale přinesl rovněž
významné úspory. Opatření
k zefektivnění hospodaření byla
uplatněna i vůči správcům ob-

vodního bytového fondu a ma-
teřským školám.

Přebytek hospodaření roku
2003 a získané dotace nám
umožnily zrealizovat vlastní in-
vestice za 19 milionů korun. Ve
spolupráci s městem Plzní jsme
začali plnit záměr jejich směřo-
vání nejen do největších bolestí
a potřeb obvodu (např. bydlení,
parkoviště, komunikace), ale
i do výstavby nových zařízení,
která našemu obvodu chybí.
Služebna Městské policie na Vi-
nicích, lékárna s nepřetržitým
provozem, další dopravní napo-
jení Severního Předměstí, domy
s pečovatelskou službou, spor-
tovní zařízení, dětská hřiště; to
byly mezi jinými jasně stanove-
né priority a cíle. Rok 2004 bych
nazval rokem hřiš� a sportoviš�.
Nová hřiště vyrostla v oblasti
Sokolovské, Nýřanské a Kotí-
kovské ulice, na Berlíně, Zava-
dilce a dopravní hřiště pak
v Západní ulici. Revize územní-
ho plánu, hledání vhodných lo-
kalit pro výstavbu, podnícení
zájmu investorů o výstavbu bytů
a halových garáží bylo rovněž ná-
plní mé práce v tomto roce. Zvlád-
li jsme i přesuny a změny sazeb
DPH (vláda nepříjemně překvapi-
la obce uprostřed rozpočtového
roku) a tím způsobené prodraže-
ní plánovaných investic.

Rozpočet – skutečnost roku
2005: příjmy 171 461 tis. Kč,
výdaje 157 127 tis. Kč, na
vlastní investiční výstavbu –

22 mil. Kč
Hned v lednu tohoto roku

byly naplněny další naše zámě-
ry. Ke zlepšení bezpečnosti
a pořádku přispělo otevření
nové služebny Městské policie
Plzeň na Vinicích a zahájen byl
provoz lékárny s nepřetržitým
výdejem léků v budově úřadu na
aleji Svobody. Zúročila se rov-
něž naše snaha podpory bydle-
ní. Vedle nejrozsáhlejší výstav-
by bytů a domů na Sylvánu bych
zmínil lokality Kotíkovská, Šti-
ková, Studentská, alej Svobody,
Pod Záhorskem a Pramenní, kde
péčí soukromých investorů vy-
růstají nebo jsou již dokončeny
bytové či rodinné domy.

Obvodní investice tvořila vý-
stavba řady parkoviš�, pokraču-
jící rekonstrukce komunikací na
Bílé Hoře, dětské hřiště na Vi-
nicích a projekční příprava akcí
plánovaných na příští rok. Ne-
mohu zde nezmínit fakt, že ob-
vodu pomáhají hlavně investice
celoměstského významu. Zde je
naší snahou zajistit a prosadit,
aby jich na náš obvod šlo co
nejvíce. Pro ilustraci uvádím, že
v letech 2002 – 2005 investova-

lo město Plzeň jen do oblasti
Roudné 138,5 milionu korun.

Schválený rozpočet na rok
2006: příjmy 153 784 tis. Kč,
výdaje 172 713 tis. Kč, na
vlastní investiční výstavbu –

48 mil. Kč
Protože jsme v loňském roce

nejenom dost udělali, ale ušet-
řili i něco do slamníku, tvoří pá-
teř letošních investic tři hlavní
projekty. Největším je výstav-
ba kluziště s umělým povrchem
a možností celoročního brusle-
ní, kde náklady odhadujeme
mezi 15 – 20 miliony korun,
dalšími pak jsou desetimiliono-
vé stavby cyklistické stezky
Bolevec – Třemošná a staveb-
ní úpravy 87. mateřské školy.
Skladbu investiční výstavby
doplňují nezbytná parkoviště
a komunikace. Za zmínku dále
stojí, že v září zahájí nový škol-
ní rok (jako nájemce budovy
32. ZŠ) Křižíkovo gymnázium,
tedy další střední škola umístě-
ná na našem obvodě.

Jsem přesvědčen o tom, že
třetí a čtvrtý rok funkčního ob-
dobí se dá ve prospěch obvodu
a jeho obyvatel odvést největší

Likvidace autovraků zdarma
Úřad městského obvodu Plzeň

1 připravuje jedinečnou akci. Ma-
jitelům nepoužívaných nebo od-
stavených vozidel nabízíme zajiš-
tění ekologické likvidace jejich
automobilů a to zcela zdarma.
Akce bude probíhat od dubna
2006 a cílem je uvolnit parkovací
místa, která jsou blokována dlou-
hodobě odstavenými vozidly.

A co pro to musí majitel au-
tomobilu udělat?

Dostavit se v úřední den na
oddělení dopravy ÚMO Plzeň 1,
vyplnit žádost o likvidaci a do-
hodnout způsob předání vraku.
V případě, že vozidlo není odhlá-
šeno z evidence, je nutné ještě

doložit kopii obou technických
průkazů a my následně zajistíme
pro majitele i doklad o ekologic-
ké likvidaci vozidla, který je nut-
ný při odhlašování z registru vo-
zidel u Magistrátu města Plzně.
Další informace je možné získat
telefonicky na č.: 378036063
nebo e-mailem na adrese:

soukup@umo1.plzen-city.cz
Celá akce je časově i finanč-

ně limitována, a proto doporu-
čujeme majitelům vraků a odsta-
vených automobilů na území
MO Plzeň 1, aby dlouho neotá-
leli a využili nabízenou službu.

Zdeněk Soukup
vedoucí oddělení dopravy

RozpočtyRozpočty, hospodaření a investice, hospodaření a investice

Úřad městského obvodu
Plzeň 1, sociální odbor, po-
řádá ve spolupráci s cestov-
ní agenturou PRIMA VIA
a Plzeňskými městskými
dopravními podniky, a. s.,
tři jarní a dva podzimní jed-
nodenní zájezdy pro dů-
chodce svého obvodu.

Zájezdy se uskuteční ve
dnech:

2. května 2006 (úterý) –
PRAHA – prohlídka Židov-

ského města – židovské mu-
zeum s jednou z nejrozsáh-
lejších sbírek judaik na svě-
tě, Maiselova, Klausova,
Pinkasova a Španělská syna-
goga, Starý židovský hřbi-
tov; hodinová vyhlídková
plavba parníkem, prohlíd-
ka interiérů Rudolfina, na
závěr hodinové volno na Sta-
roměstském náměstí.

Pokračování a seznam dal-
ších zájezdů na straně 4.

Zájezdy pro důchodce

kus práce. Zavedený systém při-
náší ovoce v podobě efektivní-
ho hospodaření, včasného fi-
nančního i investičního plánová-
ní a vyřešení alespoň části
z obrovského balíku obvodních
potřeb. Jde o běh na dlouhé tra-
ti, na které nemůže uspět jedi-
nec, ale pouze dobrý tým. Jako
jeden z týmu, kterému byl ob-
vod na čtyři roky svěřen, mám
dobrý pocit z toho, že v každém
rozpočtovém roce jsme dokázali
hospodařit s přebytkem a trvale
navyšovat objem vlastních in-
vestic. Jeden velmi důležitý zá-
měr se nám ale zatím vyřešit ne-
podařilo. Další dopravní napo-
jení Severního Předměstí na
centrum města a zavedení trolej-
busové dopravy procházejí
těžkými porodními bolestmi.
Opakuje se příběh části dálniční-
ho obchvatu Plzně, kdy přes ob-
rovskou společenskou poptávku
po jeho výstavbě trvalo řadu let,
než byla stavba zahájena. Dnes
po obchvatu jezdí auta (brzy i tu-
nelem ve vrchu Valík) a zdá se,
že to až tak moc nikomu nevadí.

Jiří Uhlík
místostarosta MO Plzeň 1

Tento obrázek jako doprovod k investicím nepatří. Pro místosta-
rostku ing. Helenu Šteinovou na snímku to ale určitě investice
do života je a my všichni jí k přírůstku do rodiny srdečně bla-
hopřejeme.             Vedení obvodu a pracovníci ÚMO Plzeň 1



Plzeňský servis s.r.o., poradna bytového správce

Rada MO a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 10. 1. 2006:
– Souhlasila se „Studií revitalizace

parku tzv. Severních nemovitostí
bývalého výstaviště v Plzni“  spo-
lečnosti Pilsen Plaza, s.r.o., a s je-
jím doplněním o další prvky;

– Projednala návrh organizačního za-
bezpečení 18. zasedání Zastupitel-
stva MO Plzeň 1;

– Projednala zprávu o činnosti Kont-
rolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za
II. pololetí roku 2005;

– Zhodnotila plnění plánu stavebních
akcí a vlastní investiční výstavby za
rok 2005;

– Povolila výjimku v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., § 23 odst. 3
z počtu dětí ve třídě, stanoveném
Vyhláškou o předškolním vzdělávání
č. 14/2005 Sb., ve 46. MŠ Plzeň, Fibi-
chova 4, příspěvková organizace.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 7. 2. 2006:
– Projednala rozbor hospodaření MO

Plzeň 1 k 31. 12. 2005;
– Projednala zprávu o provedené řádné

inventarizaci majetku, pohledávek
a závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2005;

– Projednala činnost komisí Rady MO
Plzeň 1 v roce 2005 a plány práce ko-
misí Rady MO Plzeň 1 na rok 2006;

– Schválila návrh na zadání projekto-
vé dokumentace kompletní opravy
parkoviště v Hodonínské ulici, no-
vých parkovacích stání v Brněnské
ulici, stavebních úprav ulice V Lo-
mech, zpevnění komunikace v Ma-
lém Bolevci a zpracování PD na
regulaci topných systémů v 7. MŠ,

60. MŠ, 81. MŠ, 90. MŠ, 91. MŠ
a dále návrh na zadání zpracování
PD na stavební úpravy 78. MŠ So-
kolovská – zateplení, výměna oken,
oprava střech, oprava rozvodů vody
a soc. zařízení;

– Schválila vyřazení, likvidaci a pro-
dej vyřazeného materiálu;

– Souhlasila s návrhem na pořízení
automatických externích defibrilá-
torů, s uvolněním částky 480 tis. Kč
za tímto účelem a s rozpočtovým
opatřením rozpočtu MO Plzeň 1  č. 1
– doporučila Zastupitelstvu MO
Plzeň 1 schválit výše uvedené;

– Schválila uspořádání zábavného dne
pro veřejnost v roce 2006 v areálu
Velkého Boleveckého rybníka;

– Schválila Výroční zprávu o činnos-
ti Městského obvodu Plzeň 1
a ÚMO Plzeň 1 v oblasti poskyto-
vání informací podle zákona č. 106/
1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím za rok 2005;

– Projednala změny daňových koefi-
cientů pro rok 2007;

– Souhlasila s novým názvem ulice
v k. ú. Plzeň, vedoucí mezi zoolo-
gickou zahradou a Vinicemi – „Nad
ZOO“;

– Stanovila podmínky pro povolová-
ní k užívání veřejného prostranství
na území MO Plzeň 1;

– Souhlasila s odstraněním nevhod-
ných plakátovacích ploch; stanovi-
la podmínky pro vybudování no-
vých plakátovacích ploch – souhla-
sila s návrhem míst, s vyhlášením
soutěže na pronájem plakátovacích
ploch a stanovila kriteria soutěže;

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 7. 3. 2006:
– Projednala studii „Rozvoj rekreační

oblasti Bolevecké rybníky v Plzni“;
– Projednala finanční vypořádání

rozpočtu MO Plzeň 1  za rok 2005,
stav účelových fondů MO Plzeň 1
po finančním vypořádání, finanč-
ní vypořádání mateřských škol za
rok 2005;

– Projednala informativní zprávu
o Centrálním registru dlužníků;

– Projednala vyhodnocení zimní údrž-
by na MO Plzeň 1 v zimním obdo-
bí 2005/2006;

– Souhlasila s poskytnutím půjčky
z fondu rozvoje bydlení dle vyhláš-
ky MP;

– Souhlasila s přidělením finančních
příspěvků dle návrhu Komise pro
sport a mládež;

– Schválila návrh na zpracování a tisk
mapy okolí rozhledny na Sylvánu;

– Schválila návrh řešení likvidace
vraků a odstavených vozidel na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Projednala informativní zprávu  –
Plán akcí SVSMP pro rok 2006
a výhled na rok 2007-8.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 21. 3. 2006:
– Projednala rozpočtové změny roz-

počtu MO Plzeň 1;
– Projednala zprávu o výsledku pře-

zkoumání hospodaření města Plzně
za rok 2005;

– Schválila uzavření nájemní smlou-
vy za účelem provozování rozhled-
ny se společností    T-Mobile Czech
Republic a. s., souhlasila s odkou-

pením obslužného objektu a s uza-
vřením smlouvy na zajištění provo-
zu rozhledny Sylván;

– Projednala návrh na volbu přísedí-
cích u Okresního soudu Plzeň –
město;

– Projednala návrh Jednacího řádu
Zastupitelstva MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí informativní zprá-
vu o zimní údržbě na území MO
Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 21. 3. 2006 projednalo:
– Zprávu o činnosti  Rady městského

obvodu Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Pl-

zeň 1;
– Rozbor hospodaření, finanční vypo-

řádání a závěrečný účet za rok 2005;
– Rozpočtová opatření rozpočtu MO

Plzeň 1 za rok 2005;
– Zprávu o výsledku přezkoumání

hospodaření města Plzně za rok
2005;

– Zprávu o provedené inventarizaci
majetku;

– Vyhodnocení zimní údržby za ob-
dobí 2005/2006;

– Vyhodnocení vlastní investiční vý-
stavby za rok 2005;

– Zvolilo přísedící u Okresního sou-
du Plzeň – město;

– Schválilo návrh na pořízení automa-
tických externích defibrilátorů,
uvolnění částky 480 tis. Kč za tím-
to účelem a rozpočtové opatření
rozpočtu MO Plzeň 1;

– Schválilo nový název ulice v k. ú.
Plzeň, vedoucí mezi zoologickou
zahradou a Vinicemi – „Nad ZOO“;

Vážení čtenáři,
vítejte u dalšího dílu poradny správce.
Úvodem si připomeňme, že se blíží

termín pro roční vyúčtování hrazených
zálohových plateb za služby spojené
s užíváním bytu. Jedná se zejména
o tyto služby: dodávky tepelné energie
na vytápění (teplo), dodávky teplé užit-
kové vody, studené vody, svoz komunál-
ního odpadu, elektřinu na osvětlení spo-
lečných prostor, provoz výtahu apod. Jak
je zákonem stanoveno, vyúčtování slu-
žeb musí být provedeno nejméně jeden-
krát ročně, a to nejpozději do 4 kalen-
dářních měsíců pro uplynutí zúčtovací-
ho období, tj. do 30. dubna. Za jeho
zpracování zodpovídají vlastníci nemo-
vitosti (společenství vlastníků), ale tato
povinnost je zpravidla přenesena na
správce společných částí domu.

Otázkám k tomuto tématu (principy
rozúčtování služeb na jednotlivé vlastní-
ky, aktuální předpisy a vyhlášky apod.)
jsme se již v předchozích dílech věnova-
li, shrneme si proto pouze jen základní
informace týkající se společenství vlast-
níků jednotek k vyúčtování služeb
v souladu s aktuálními předpisy:

– Podle § 9a, odst. 1, písm. a) Zákona
o vlastnictví bytů (dále jen ZOVB): Spo-
lečenství je oprávněno činit právní úko-
ny, především uzavírat smlouvy pro za-
jištění dodávky služeb spojených s uží-
váním jednotky

– Podle § 9a, odst. 2 ZOVB: Společen-
ství je oprávněno rozhodovat o rozúčto-
vání služeb na jednotlivé vlastníky jedno-
tek, není-li rozúčtování služeb stanoveno
zvláštním právním předpisem nebo roz-
hodnutím cenového orgánu.

– Podle § 11, odst. 4 ZOVB: K přijetí
usnesení o rozúčtování služeb na jednot-
livé vlastníky jednotek podle § 9a, odst.
2  ZOVB:je zapotřebí tříčtvrtinové větši-
ny přítomných hlasů.

– Jediným zvláštním právním předpi-
sem podle § 9a, odst. 2 ZOVB je vyhláš-
ka MMR ze dne 12. října 2001, kterou se
stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů
na tepelnou energii na vytápění a nákla-
dů na poskytování teplé užitkové vody
mezi konečné spotřebitele (372/2001 Sb.)

– Rozúčtování ostatních služeb je zce-
la v kompetenci SVJ podle §9 a §11
ZOVB.

V případě Vašich individuálních dota-
zů k vyúčtování služeb se můžete obrátit
na naše klientské centrum.

V tomto díle poradny se dále bude-
me věnovat stále častěji zmiňovanému
tématu, kterým je revitalizace panelo-
vých domů.

Kontakty pro Vaše dotazy: Plzeňský
servis, s. r. o., klientské centrum pro ob-
last Lochotín, Bolevec – Komenského 99,
Plzeň, 323 00, e-mail: klientskecent-

rum1@plzenskyservis.cz, nebo se může-
te obrátit přímo na pracovníky našeho
klientského centra osobně či telefonicky
(tel.: 377 541 690-1).

Za Plzeňský servis s. r. o.
Ing. Michaela Protivínská

oblastní ředitelka společnosti

REVITALIZACE PANELOVÝCH
DOMŮ KROK ZA KROKEM

 Stáří panelových domů se pohybuje
mezi 20 až 40 lety a jako každé jiné ne-
movitosti vyžadují zásadní renovační
kroky z důvodů zachování jejich řádné-
ho provozu. Proto je jejich revitalizace
stále častějším tématem. Povětrnostní
vlivy, působící na pláš� budovy, vykoná-
vají své, funkční části domu – rozvody
SV, TUV, elektro, výtahy a jiné mají svou
životnost také za sebou a potřebují ge-
nerální opravu nebo nutnou výměnu.

Při rozhodování o způsobu provedení
sanace domu musí majitelé respektovat
platné předpisy a normy. První důležitou
podmínkou úspěšné revitalizace je do-
hoda mezi uživateli bytů, druhou nemé-
ně podstatnou podmínkou je vyhledá-
ní vhodných partnerů (finanční insti-
tuce, realizační firma aj.).

Velký vliv na rozhodovací proces má
současná a budoucí energetická náročnost
domu. Pokud rozdíl mezi těmito hodno-
tami bude výrazný ve prospěch nové ener-
getické sanace, přinese plánovaná inves-
tice úsporu budoucích provozních nákla-
dů – pokles spotřeby tepla.

Komplexní revitalizace by měla být
základní myšlenkou možnosti realiza-
ce opravy panelového domu. Komplex-
nost opravy se týká hlavně technickoener-
getických sanací. Jejich provedení ve
vzájemné součinnosti přinese významné
úspory v oblasti spotřeby energie v domě.

Technickoenergetickými sanacemi
rozumíme zateplení obvodového pláš-
tě, výměnu výplní otvorů, zateplení
střechy a suterénu, regulaci otopné sou-
stavy (montáž termoventilů, měření
tepla, patní a stoupačková regulaci,
modernizaci dodávky TUV, rozvodů
TUV a SV). Provedením těchto sanačních
prvků získá dům výraznou úsporu ener-
gie a její spotřebu lze snížit až na 40 %
původní spotřeby. Prováděním dílčích
kroků jednotlivých sanací odděleně nedo-
chází k tak významným úsporám a nákla-
dy vynaložené na tyto dílčí zásahy nejsou
adekvátní úsporám energie.

Přesto řada investorů tyto postupné
kroky provádí samostatně z obavy velké
finanční náročnosti oprav. Zateplování
jednotlivých stěn domů (štíty), postupná
výměna oken jednotlivými uživateli bytů,
montáž termoventilů bez zateplení a vý-
měny oken zvyšují riziko výskytu plísní
a jiných problémů. Spotřeba energie

v těchto případech částečně klesne, ale ne-
lze dosáhnout řádného vyregulování
tepelného hospodářství (topné soustavy)
budovy a tím požadovaných úspor. Vzhle-
dem k tomu, že každých 10% úspor před-
stavuje úsporu cca 2 korun na m2 obytné
plochy za měsíc, nejedná se o malou mě-
síční částku v nákladech na bydlení.

Součástí komplexní revitalizace jsou
i technické sanace. Z ekonomického hle-
diska se vyplácí je provádět současně
s technickoenergetickými sanacemi. Jedná
se zejména o opravy či výměny balkonů
a lodžií, opravy nebo modernizace vstu-
pů a dalších dílčích prvků fasády domu.

Mezi opravy, které lze provádět sa-
mostatně, patří: modernizace (výměna)
výtahů, výměna rozvodů elektrické
energie, rekonstrukce bytových jader
a dalších specifických zařízení v domě.

Podklady pro zahájení rozhodovacího
procesu jsou: Energetický audit, objekto-
vá analýza, projektová dokumentace. Fi-
nanční náklady investora na tyto podkla-
dy se pohybují kolem 100 tisíc korun.

Dalšími činnostmi, které je nutno za-
jistit, jsou vyřízení stavebního povolení
včetně územního řízení (např. předsaze-
né lodžie), výběr dodavatele, technický
(stavební) dozor, aj.

Komplexní regenerace panelového
domu není levná záležitost, pohybuje se
v řádu milionů korun, a to vyžaduje inves-
tiční rozhodnutí většiny uživatelů bytů. Fi-
nancování je možno provádět různými
způsoby, a to vlastními zdroji, spořícím
programem (prostřednictvím fondu oprav)
nebo úvěrem (splátky přes fond oprav).
Cesta formou spořícího programu je ces-
tou jistoty, ale je mnohem dražší než cesta
úvěrová. Podrobnými propočty bylo zjiš-
těno, že postupným spořením s následnou
realizací (výměna oken spoření 5 – 6 let,
zateplení 5 až 6 let, ostatní 5 až 6 let), bude
realizace trvat 15 až 20 let a celkový ná-
klad bude, vlivem meziročního nárůstu cen
a zvýšeného DPH, až dvojnásobný.

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že
cesta formou úvěru je tou správnou.
Různé úvěrové programy, zabývající se
touto problematikou, nabízejí banky i sta-
vební spořitelny.

Ve chvíli, kdy má investor připraveny
všechny potřebné doklady, včetně staveb-
ního povolení a úvěrového příslibu, může
se pustit do výběru realizační firmy. Do-
poručuje se, aby realizační firma byla
komplexním (generálním) dodavatelem
celé revitalizace nebo alespoň její hlavní
části. Jednotlivé druhy prací se mezi se-
bou prolínají, vzájemně ovlivňují, a to jak
pozitivně, tak i negativně. Jednotným
vedením stavby se odstraní případné kon-
flikty mezi dílčími dodavateli a je zaru-
čena plynulá návaznost jednotlivých ře-
mesel. Podmínkou je, aby dodavatel byl

držitelem certifikátu řízení jakosti pod-
le ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 a dolo-
žil schopnost odborného vedení stavby
osobou způsobilou dle § 46a zákona 50/
1976 Sb. Důležité jsou předchozí zkuše-
nosti a reference z provedených realiza-
cí. Nedílnou součástí realizace je technic-
ký (stavební) dozor. I v tomto případě je
nutná, po předchozím prokázání odborné
způsobilosti, zkušenost s realizací staveb
v oblasti panelových domů.

Také je možné využít dotačního titulu
„Program PANEL“ (dotace formou od-
počtu ve výši 4% z výše úrokové míry úvě-
ru; např. je-li výše úroku stanovená úvě-
rující bankou na 6%, potom výsledný úrok
je ve výši 2%). Jedná se o Nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., v němž jsou mj. stanove-
ny podmínky, které musí investor splnit při

revitalizaci panelového domu. Toto úro-
kové zvýhodnění výrazně snižuje celko-
vou cenu úvěru. Příjem z dotace PANEL
může dosahovat 200 až 300 tisíc korun
z každého proinvestovaného milionu ko-
run. Dalším vstřícným krokem tohoto pro-
gramu je pomoc při zajištění úvěru. Pro-
střednictvím Českomoravské záruční a roz-
vojové banky lze dosáhnout zajištění úvěru
do výše 70 % jeho výše a tím výrazně ome-
zit nutnost zástavy nemovitosti. Revitali-
zaci lze tedy zvládnout bez problémů i fi-
nančně. Při splácení úvěru, který se reali-
zuje prostřednictvím fondu oprav, se dá
vystačit s výší příspěvku do fondu oprav
20 až 25 korun na m2 podlahové plochy.
Díky státní dotaci a následné úspoře tepla
nedojde tedy k významnému navýšení
měsíčních nákladů na bydlení.

– Schválilo přidělení finančních pří-
spěvků dle návrhu Komise pro sport
a mládež Rady MO Plzeň 1;

– Schválilo uzavření nájemní smlou-
vy za účelem provozování rozhled-
ny se společností T-Mobile Czech
Republic, a.s., odkoupení obslužné-
ho objektu a uzavření smlouvy na
zajištění provozu rozhledny Sylván;

– Schválilo poskytnutí půjček z fon-
du rozvoje bydlení dle vyhlášky
města Plzně č. 2/2001;

– Schválilo Jednací řád Zastupitelstva
MO Plzeň 1;

– Projednalo zápisy ze zasedání vý-
borů Zastupitelstva MO Plzeň 1;

– Projednalo informativní zprávy:
1. Plán akcí SVSmP pro rok 2006

a výhled na roky 2007 a 2008;
2. Likvidaci uhynulých ptáků na úze-

mí MO Plzeň 1;
3. Zprávu o bezpečnostní situaci na

území MO Plzeň 1 a města Plzně;
4. Aktualizovanou Koncepci dětských

hřiš� na území MO Plzeň 1;
5. Studii „Rozvoj rekreační oblasti

Bolevecké rybníky v Plzni“;
6. „Studii revitalizace parku tzv. Se-

verních nemovitostí bývalého vý-
staviště v Plzni“  společnosti Pilsen
Plaza, s.r.o.

Na každém zasedání Rady MO Pl-
zeň 1 jsou projednávány bytové, ne-
bytové a majetkové záležitosti. Jedná
se například o pronájmy nebytových
prostor a pozemků, směny pozemků,
žádosti o odkoupení pozemků atd.

Radě jsou předkládány zápisy ze za-
sedání komisí Rady MO Plzeň 1.



Předem se omlouváme všem,
kteří udržují pořádek a čistotu na
veřejných prostranstvích, a smě-
řujeme tyto řádky lidem, kteří
tak nečiní a neudržují pořádek
před svým domem a znečiš�ují
tak veřejné prostranství. Nejen
jako pracovníci odboru životní-

ho prostředí, ale i lidé žijící v síd-
lišti se denně setkáváme s pro-
blematikou odpadů, které jsou
odkládány vedle kontejnerů.
Takto vytvořené hromady odpa-
dů kazí dojem z celkového pro-
středí, které je kolem nás. Úřad
městského obvodu Plzeň 1 může

 Zima končí, po obvodu se
znovu jak houby po dešti objeví
výkopy, lešení, skládky materiá-
lu, reklamní zařízení nebo prodej-
ní stánky.

Proto jsme pro vás připravi-
li výtah z městské vyhlášky
12/2005 o poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství,
která stanoví pravidla pro uží-
vání veřejného prostranství.
Pokud budete chtít nějakým

způsobem (popsaným ve vy-
hlášce) používat veřejné pro-
stranství na území městského
obvodu Plzeň 1, informujte se
v dostatečném předstihu na
Úřadu městského obvodu Pl-
zeň 1. Předejdete tak nepovo-
lenému záboru veřejného pro-
stranství a následnému postihu.
Předem si vyjasníme podmín-
ky pro vaši činnost, způsob
ochrany městské zeleně a ma-

O nově vybavených
dětských hřištích
 – v letošním roce plánujeme

vybudovat nová dětská hřiště
v sídlišti Bolevec – Kaznějovská
33 (pro děti ve věku od 3 – 14
let) a v sídlišti Košutka – vnitro-
blok Kralovické (pro děti ve věku
od 2 – 6 let). Ke stávajícím dvoj-
houpačkám budou nainstalovány
nové dětské herní prvky, lavičky
a nízké oplocení. Dále plánujeme
vybudovat nové dětské hřiště (pro
děti ve věku od 2 – 6 let) na Vi-
nicích v místě stávajícího hřiště
s dřevěnými prvky za základní
školou a doplnění stávajícího dět-
ského hřiště v areálu TJ Bílá
Hora. Dětská hřiště by měla být
zrealizována do konce léta.

O likvidaci pískoviš�
– i v letošním roce budeme

pokračovat v likvidaci neudr-
žovaných pískoviš�. V loňském
roce bylo zlikvidováno 38 pís-
koviš� a letos plánujeme zlik-
vidovat s ohledem na finanční
možnosti cca 53 pískoviš� v lo-
kalitách – Vinice, Bolevec, Lo-
chotín.

O systému EKO-KOM
Již poněkolikáté se zmiňujeme

o systému EKO-KOM, do které-
ho je již čtyři roky městský ob-
vod Plzeň 1 zapojen. Osoby, kte-
ré uvádějí obaly na trh nebo do
oběhu přispívají svými finanční-
mi prostředky do tohoto systému,
z něhož se pak obcím přispívá na
sběr, třídění a recyklaci. Za cel-

Čl. 1
Předmět poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostran-
ství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zaříze-
ní, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrak-
cí, umístění skládek, vyhrazení trvalého par-
kovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce.
(2) Za veřejné prostranství se podle této vy-
hlášky považují všechna místa, která jsou ur-
čena k veřejnému užívání včetně přilehlé ve-
řejně přístupné zeleně v zastavěném území
až k hraně stavby či trvalému oplocení, dále
pak stezky pro chodce a cyklisty, samostat-
né cyklistické stezky, obytné a pěší zóny,
parkoviště, točky MHD, tramvajová tělesa,
nástupní ostrůvky, odpočívky, obratiště. Jsou
to pozemní komunikace (vozovky, chodní-
ky, mosty, náměstí, podchody, nadchody, sil-
niční zeleň apod.) a dále pak zejména ná-
břeží, venkovní schodiště u objektů, průcho-
dy, loubí, pasáže, městské parky a sady,
veřejná zeleň na sídlištích, tržiště a ostatní
území uvedená v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 2
Správce poplatku

Správu poplatku vykonávají úřady měst-
ských obvodů, a to v přenesené působnosti
a při řízení ve věci tohoto poplatku se po-
stupuje podle zvláštních předpisů.

Čl. 3
Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství
platí osoby, které užívají veřejné prostran-
ství způsobem uvedeným v článku 1 odstav-
ci 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostran-
ství několik osob, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně.

Čl. 4
Řízení ve věcech poplatku

(1) Správce poplatku rozhoduje o základu
poplatku za užívání veřejného prostranství
pro kulturní a sportovní akce a potřeby fil-
mových a televizních děl, nedojde-li k do-
hodě s pořadatelem.
(2) Vyměřením a zaplacením poplatku se ne-
nahrazuje povolení či ohlášení zvláštního
užívání veřejného prostranství podle zvlášt-
ních předpisů.

Čl. 5
Základ poplatku

(1) Základem poplatku je doba užívání a plo-
cha užívaného veřejného prostranství.
(2) Při užívání veřejného prostranství k pro-
deji a poskytování služeb je základem po-
platku součet plochy prodejní, manipulační
a skladové a doba užívání.
(3) Při užívání veřejného prostranství k vy-
hrazenému parkovacímu místu je základem
poplatku druh parkovaného vozidla.
(4) Při užívání veřejného prostranství pro
kulturní a sportovní akce a pro potřeby fil-
mových a televizních děl se plocha užíva-
ného veřejného prostranství stanoví smlou-
vou mezi pořadatelem a příslušným měst-
ským obvodem, nedojde-li k dohodě, určí
základ poplatku správce poplatku rozhodnu-
tím přiměřeně podle odstavce 2.
(5) Při užívání veřejného prostranství
k umístění skládky materiálu je základem

poplatku skutečný zábor plochy uloženým
materiálem, ohraničený provizorním oplo-
cením (přenosné zábrany).
(6) Základem poplatku u výkopových prací
je realizace výkopu do pozemku veřejného
prostranství. Poplatku za užívání veřejného
prostranství nepodléhá bezpečnostní zóna.

 Čl. 6
Sazby poplatku

1) Umístění zařízení sloužících pro posky-
tování prodeje
a) zábory krátkodobé do 10 dnů za každý i
započatý m2 a každý i započatý den k pro-
dejním účelům
mimo historické jádro města Plzně a lo-
kální centra Kč 15,-
v historickém jádru města Plzně Kč 30,-
v lokálních centrech Kč 22,-
(viz seznam lokálních center vymezených
v příloze č. 2 této vyhlášky)
b) zábory delší než 10 dnů za každý i zapo-
čatý m2 a každý i započatý den k prodejním
účelům
mimo historické jádro města Plzně a lo-
kální centra Kč 8,-
v historickém jádru města Plzně Kč 20,-
v lokálních centrech Kč 15,-
(viz seznam lokálních center vymezených
v příloze č. 2 této vyhlášky)

c) předzahrádky sloužící pro poskytování
prodeje za každý i započatý m2 a každý
i započatý den
mimo historické jádro města Plzně a lo-
kální centra Kč 5,-
v historickém jádru města Plzně Kč 15,-
v lokálních centrech Kč 10,-
(viz seznam lokálních center vymezených
v příloze č. 2 této vyhlášky)

2) Za použití veřejného prostranství k umís-
tění reklamního zařízení za každý i zapo-
čatý m2 a každý i započatý den
a) typ "A"
mimo historické jádro města Plzně a lo-
kální centra Kč 15,-
v historickém jádru města Plzně Kč 25,-
v lokálních centrech Kč 20,-
(viz seznam lokálních center vymezených
v příloze č. 2 této vyhlášky)
b) ostatní
mimo historické jádro města Plzně a lo-
kální centra Kč 25,-
v historickém jádru města Plzně Kč 30,-
v lokálních centrech Kč 25,-
(viz seznam lokálních center vymezených
v příloze č. 2 této vyhlášky)

3) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro jedno vozidlo ročně:
a) pro osobní a nákladní automobily
s užitečnou nosností do 1,5 t:
1) území historického jádra města Plzně
Kč 36 500,-(tj. 10,- Kč za každý i započatý
m2 a každý i započatý den)
2) ostatní území vymezená ve vyhlášce "Par-
kovací řád" Kč 29 200,-
(tj. 8,- Kč za každý i započatý m2 a každý
i započatý den)
3) ostatní území města Plzně Kč 21 900,-
(tj. 6,- Kč za každý i započatý m2 a každý
i započatý den)

b) pro nákladní automobily s užitečnou
nosností nad 1,5 t
Kč 122 860,- (tj. 10,- Kč za každý i započa-
tý m2 a každý i započatý den)

c) pro autobusy Kč 153 300,-
(tj. 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý
i započatý den)
Území vymezená v bodech 1) a 2) - Seznam
vybraných místních komunikací je uveden
v příloze č. 1 této vyhlášky.
4) Za použití veřejného prostranství pro
provoz lunaparků, cirkusů a zařízení li-
dové technické zábavy za každý i započa-
tý m2 a každý i započatý den
a) za zařízení cirkusů Kč 5,-
b) za zařízení lunaparků, kolotoče, houpač-
ky, střelnice, videoherny apod.
v období:
od 1. dubna do 30. září Kč 10,-
od 1. října do 31. března Kč 5,-
5) Za použití veřejného prostranství k umís-
tění stavebních zařízení za každý i zapo-
čatý m2 a každý i započatý den Kč 5,-
6) Za použití veřejného prostranství k umís-
tění skládky
a) skládky jakéhokoliv materiálu trvající
déle než 1 den s výjimkou havárií do 3 dnů,
pokud havárie přesahuje 3 dny, je zpoplat-
něna po dobu trvání od prvého dne za kaž-
dý i započatý m2 a každý i započatý den
do 30 dnů Kč 6,-
nad 30 dnů Kč 10,-
b) kontejnerů a lešení s výjimkou havárií do
3 dnů, pokud havárie přesahuje  3 dny, je
zpoplatněna po dobu trvání od prvého dne
za každý i započatý m2 a každý i započa-
tý den
do 30 dnů Kč 6,-
nad 30 dnů Kč 10,-
c) zabrání veřejného prostranství pro staveb-
ní, výkopové a jiné podobné práce (včetně
liniových staveb dle zvl. zákona) za každý
i započatý m2 a každý i započatý den do
30 dnů Kč 6,-
nad 30 dnů¨ Kč 10,-
d) podchodného lešení (podchozí profil:
1,5 m x 2,10 m) za každý i započatý m2

a každý i započatý den
do 30 dnů Kč 3,-
nad 30 dnů Kč 5,-
7) Za použití veřejného prostranství pro kul-
turní, sportovní, reklamní akce, potřeby
tvorby filmových a televizních děl
za každý i započatý m2 a každý i započa-
tý den

v historickém jádru města Plzně Kč 10,-
mimo historické jádro města PlzněKč 7,-

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství
neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni:
a) osoby zdravotně postižené a občané těž-
ce zdravotně postižení, jimž bylo vyhraze-
no trvalé parkovací místo na veřejném pro-
stranství,
b) statutární město Plzeň včetně jeho orgánů
a jím zřízených příspěvkových organizací,
c) pořadatelé akcí pořádaných na veřejném
prostranství bez vstupného, nebo pořadate-
lé akcí, jejichž výtěžek je určen na charita-
tivní a veřejně prospěšné účely
d) svolavatelé veřejných shromáždění pod-
le zákona o právu shromaž�ovacím,
e) fyzické a právnické osoby, které před
vstupem do nemovitosti, kterou vlastní nebo
mají pronajatou, umístí na veřejném pro-
stranství stojan na jízdní kola, který nemá
znaky reklamy a jehož provedení, velikost

a umístění nebude odporovat platným před-
pisům a bezpečnému provozu v daném mís-
tě, fyzické a právnické osoby, které užívají
nemovitost tvořící veřejné prostranství pro-
najatou jim statutárním městem Plzeň,
f) fyzické a právnické osoby, které nemovi-
tost tvořící veřejné prostranství vlastní nebo
ji mají právo užívat

(2) Správce poplatku může na základě žádosti
ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jed-
notlivých případech poplatek snížit nebo pro-
minout, a to podle zvláštních předpisů.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se vybírá poprvé za den, v němž
užívání veřejného prostranství započalo
nebo kdy veřejné prostranství bylo k tomu-
to účelu zabráno. Pokud je veřejné prostran-
ství užíváno dle jednotlivých harmonogra-
mů v etapách, je nutné zpoplatnit každou
etapu dle harmonogramu zvláš�. Posledním
dnem poplatkové povinnosti je den, ve kte-
rém bylo ukončeno užívání veřejného pro-
stranství.

Čl. 9
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně nebo úst-
ně do protokolu oznámit správci poplatku
zahájení užívání veřejného prostranství nej-
později v den vzniku poplatkové povinnos-
ti a ukončení užívání veřejného prostranství
v den zániku poplatkové povinnosti.
(2) V oznámení uvede poplatník – fyzická
osoba: jméno a příjmení, bydliště a rodné
číslo, místo užívaného
prostranství (lokalizaci), rozsah užívání (plo-
chu) a předpokládanou dobu užívání.
(3) V oznámení uvede poplatník – právnic-
ká osoba: název, sídlo, identifikační číslo,
statutární orgán a případně osoby, které jsou
kromě tohoto orgánu oprávněny v řízení
o poplatku za právnickou osobu jednat, mís-
to užívaného prostranství (lokalizaci), roz-
sah užívání (plochu) a předpokládanou dobu
užívání.
(4) Fyzická i právnická osoba, která je pod-
nikatelem, může uvést též čísla účtů u pe-
něžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněž-
ní prostředky z její podnikatelské činnosti,
pokud je má zřízeny.
(5) Je-li užívání veřejného prostranství vázá-
no na zvláštní povolení (článek 4, odstavec 2
této vyhlášky), přiloží poplatník toto povo-
lení k oznámení poplatkové povinnosti.

Čl. 10
Splatnost poplatku

(1) Platí-li se poplatek v hotovosti, je splat-
ný ihned při oznámení bez vyměření.
(2) V ostatních případech je poplatek splat-
ný do 15 dnů ode dne doručení platebního
výměru na účet správce poplatku
(3) Poplatek se hradí jednorázově předem.
(4) Přeplatek vzniklý ukončením užívání
veřejného prostranství před ohlášeným da-
tem vrátí správce poplatku

Čl. 11
Zvýšení poplatku při neplnění povin-

ností poplatníka
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a včas nezapla-
cené (neodvedené) poplatky nebo jejich ne-

zaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit
až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplat-
kovou povinnost, lze dlužné částky vymě-
řit nebo doměřit do tří let od konce kalen-
dářního roku, ve kterém poplatková povin-
nost vznikla.
(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn
úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce
roku, v němž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemně zpraven. Vyměřit
a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti
let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

 Čl. 12
Sankce

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací
povinnost stanovenou touto vyhláškou může
mu správce poplatku uložit pokutu podle
zvláštního předpisu opakovaně až do celko-
vé výše 2 000 000,- Kč; opakovaně lze po-
kutu uložit, nevedlo-li dosavadní uložení
pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá.

Příloha č. 2
Vymezená území MO Plzeň 1

Pozemní komunikace a náměstí:
Alej Svobody, Bělohorská, Bohuslava Mar-
tinů, Bolevecká, Bolevecká náves, Boženy
Němcové, Božická, Brněnská, Břeclavská,
Březová, Bzenecká, Dělnická, Dolejší, Dol-
ní, Dušínova, Dvorní, Elišky Krásnohorské,
Fibichova, Foglarova, Franze Liszta, Gerská,
Heydukova, Hodonínská, Hojerova, Horní,
Hořejší, Hynaisova, Jakuba Jana Ryby, Ja-
náčkova, Jaroslava Ježka, Jesenická, Josefa
Lady, K Pecihrádku, K Pecím, K Prokopáv-
ce, K Ráji, K Sokolovně, K Stráži, K Sytné,
K Topolu, Kaprová, Karla Bureše, Karlovar-
ská, Karoliny Světlé, Kaznějovská, Keřová,
Kleisslova, Komenského, Kotíkovská, Kra-
lovická, Krašovská, Křížkova, Kubátova,
Ledecká, Libušina, Lidická, Lipová, Locho-
tínská, Luční, Majakovského, Malická, Malý
Bolevec, Manětínská, Mechová, Metelkova,
Mikulovská, Mlatecká, Mozartova, Mutěnis-
ká, Na Hrádku, Na Chmelnicích, Na Pláni
– komunikace mezi ulicí Nad Beranovkou
a K Pecihrádku na pravé straně od Zručské
cesty, Na Poříčí, Na Roudné, Na Střílně, Na
Zavadilce, Nad Beranovkou, Nad Feronou
– komunikace na pravé straně od ulice Na
Roudné, která pokračuje směrem pod Peci-
hrádek, Nad Priorem, Nad Řekou, Nad Šíd-
lovákem, Nad Štolou, náměstí Odboje, Ná-
rožní, Nýřanská, Okounova, Otakara Březi-
ny, Otýlie Beníškové, Pálavská, Pálenická,
Pecihrádek, Pittnerova, Plánská, Plaská, Pod
Cihelnou, Pod Cvičištěm, Pod Jezerem, Pod
Košutkou, Pod Mikulkou, Pod Stráží, Pod
Vinicemi, Pod Všemi svatými, Pod Záhor-
skem, Pode Dvory, Pramenní, Pstruhová,
Pod Sylvánem, Rabštejnská, Radčická, Rů-
ženy Svobodové, Řepová, Sedlecká, Senec-
ká, Skautská, Slupská, Sokolovská, Spojen-
ců, Strážnická, Střední, Studentská, Šatov-
ská, Spálova, Štiková, Švandova,
Tachovská, Tleskačova, Toužimská, Turis-
tická, U Jam, U Kašny, Ul. 28. října, U Po-
radny, U Svatého Rocha, U Velkého rybní-
ka, Úněšovská, Úzká, Vinická – komunika-
ce v lokalitě mezi ulicí Kotíkovská a Na

Občan, který najde uhynulé-
ho ptáka, nahlásí informaci
o nálezu na jakékoliv tísňové
číslo (tel. č. 150, 155, 156 nebo
158) a poté bude přepojen na
Městskou policii. Městská po-
licie vyhodnotí vzniklou situa-
ci a bude kontaktovat Krajskou
veterinární správu pro Plzeňský

kraj nebo Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje.

Rady pro občany:
– nedotýkat se mrtvých ptá-

ků a hlásit každý nález uhynu-
lého ptáka

– dospělí by měli dohlédnout
na své děti, aby se nedotýkaly
mrtvých ptáků nebo jejich trusu

Odbor životního prostředí informuje…
Nešvar našich spoluobčanů

Chmelnicích, Valtická, Vaníčkova, V Lo-
mech, V Lužánkách, Vančurova, Viléma
Blodka, Vlastina, Vondruškova, Vrbovecká,
Západní, Zelinářská, Znojemská, Zručská
cesta, Žlutická, Žofie Podlipské.

Vnitrobloky:
Toužimská x Krašovská x Žlutická
Žlutická x Rabštejnská x Kralovická
Kralovická, Rabštejnská
Manětínská x Rabštejnská
Sokolovská x Komenského x Elišky Krás-
nohorské
Studentská x Gerská x Kaznějovská x Jese-
nická x U Jam
Nýřanská x Kaznějovská x U Jam x Jese-
nická x Tachovská x Plaská
Bzenecká x Brněnská x Strážnická
Strážnická x Brněnská x Břeclavská
Břeclavská x Brněnská
Sokolovská x Karlovarská x alej Svobody
Sokolovská x Karlovarská x Studentská
x Komenského
Ledecká x Lidická x Vaníčkova x Komen-
ského x Dolejší
Majakovského x K Topolu x Ledecká
Ledecká x Spojenců x Komenského x Ma-
jakovského
Vlastina x Alej Svobody x Elišky Krásno-
horské
U Jam x Hořejší x Jesenická
Hořejší x Jesenická x Kaznějovská

Ostatní plochy podle názvů:
Rekreační oblast Košutecké jezírko
Rekreační oblast Bolevecké rybníky
Lochotínský park (mezi ulicemi Na Vinicích
a Na Chmelnicích)
Park Pod Všemi svatými

Loubí a pasáže obchodních center a při-
lehlá parkoviště:
ALBERT, Gerská 2
ATOM, Sokolovská 74
BAUMARKT GLOBUS, Studentská 55A
EDEKA, Gerská 9
DELVITA, Plaská 7
DELVITA, Studentská 55
KAUFLAND, O. Beníškové 18
LAVERNA, Alej Svobody 23
ALBERT, Lidická 33
NÁKUPNÍ STŘEDISKO, Žlutická 45
ORLÍK, Kaznějovská 49
PENNY, Gerská 15
PENNY, Lidická 24
PLZEŇKA, Gerská 34
HYPERNOVA, Gerská 23
REMUS, Žlutická 9
SEVERKA, Sokolovská 105
VINICE, Brněnská 32

Tržiště:
Alej Svobody 2
Gerská 34

Podchody
Gerská u Plzeňky
Karlovarská x Alej Svobody
Karlovarská u Lékařské fakulty
Karlovarská x Pod Záhorskem
Lidická u Lékařské fakulty
Lidická x Vlastina

Užívání veřejného prostranství
Co dělat v případě, že najdete uhynulého ptáka?

– majitelé koček a psů by
měli svým zvířecím miláč-
kům zabránit kontaktu s mrt-
vými ptáky

V případě dotazu se můžete
obrátit na odbor životního
prostředí ÚMO Plzeň 1 – Bc.
Šatrová – tel.: 378 036 040

Vybraná ustanovení z vyhlášky č.12/2005 statutárního města Plzně o poplatku za užívání veřejného prostranství

jetku a také způsob odstranění
následků vaší činnosti.

Pracovníci odboru životní-
ho prostředí s Vámi budou
řešit zábor veřejného prostran-
ství na všech nezpevněných
plochách a v zeleni, pracovní-
ci oddělení dopravy zábor
všech komunikací.

Ing. Jiří Kuthan
odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

kové množství odpadu byla ob-
vodu za rok 2005 přiznána odmě-
na ve výši 3 771 0000,- Kč. Zís-
kané prostředky z EKO-KOMu
představují velmi významnou fi-
nanční podporu, která se využí-
vá na rozvoj separace v obvodu.
K tomuto číslu jste přispěli i vy
tím, že třídíte odpad.

Děkujeme.

Tento obrázek patří k vedlejšímu článku. Stejně jako u sousedících ob-
rázků jde o smutný, ale bohužel časté pohled, které může zakrýt pouze
anonymita sídliště.

vynakládat nemalé finanční pro-
středky na pravidelný úklid, na
zajištění údržby zeleně, na vybu-
dování nových dětských hřiš�,
ale pokud budou nepotřebné
věci odkládány na místa, kam
nepatří, nikdy nedocílíme upra-
veného a čistého prostředí tam,
kde žijeme. Je důležité si uvědo-
mit, že sdílíme prostor s více lid-
mi a musíme se chovat tak, aby-
chom neobtěžovali ostatní svým
nevybíravým chováním. V síd-
lišti žijí desetitisíce lidí a kdyby
každý odložil věci, kterých se
chce zbavit ke kontejnerům,
bylo by sídliště jedna velká
skládka. Pokud si doma budete
měnit starý nábytek za nový, sta-
ré spotřebiče za nové, nezapo-
meňte tyto nepotřebné věci od-
vézt na sběrný dvůr odpadů na
Košutce, jehož provozní doba je
ve dnech pondělí až pátek od
10.00 hod. do 17.00 hod. a v ne-
děli od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Je vaší povinností se o své věci
postarat. Pokud tak neučiníte,
hrozí vám pokuta. Udělejte i vy
něco pro čistotu a pořádek a při-
dejte se k ostatním, kterým není
lhostejné prostředí, ve kterém žijí.

Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Tiráž: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15082, vydává městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002.
Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk:  Novinové centrum Plzeň



Navrhovaný plán zahrnuje prioritní potřeby
MO Plzeň 1 v oblasti investic, zejména pak vý-
stavbu parkoviš�, jako stěžejní bod k řešení pro-
blematiky nedostatku parkovacích míst na úze-
mí obvodu. Rozložení výstavby nových parko-
vacích ploch zahrnuje v letošním roce území
celého obvodu, včetně Vinic a Košutky, kde je
situace tradičně v této oblasti nejhorší. Nové par-
koviště budou v průběhu roku postupně realizo-
vána v Kaznějovské, Sokolovské, U Jam x Nad
Šídlovákem, El. Krásnohorské, Rabštejnské, Br-
něnské a rovněž v blízkosti Centrálního parku
naproti plaveckému bazénu Pedagogické fakulty.

V oblasti chodníků, přechodů a komunikačních
úprav je vycházeno z některých míst, kde části
chodníků zcela chybí a z námětů občanů žijících
v daných lokalitách. Nové chodníky tak vznik-
nou na některých místech v Kralovické a ve Žlu-
tické. Rovněž tak vznikne nový přechod pro
chodce v Tachovské, přechod v Gerské x Student-
ské (u Edeky) bude opatřen zpomalovacím pra-
hem, podobně jako přechod v Komenského ul.

V letošním roce budou opět osazeny některé
autobusové zastávky novými přístřešky. Tento-
krát to bude na Plaské na lice č. 30.

Plánována je realizace cyklistické stezky Bo-
levec – Třemošná, která spojí páteřní cyklotrasu
z centra města končící v blízkosti železniční za-
stávky v Bolevci, právě se sousední Třemošnou.

V rámci pomoci Městského obvodu Plzeň 1
mateřským školkám, jejichž objekty většinou
nejsou v optimálním technickém stavu, dojde
k rozsáhlým stavebním úpravám 87. MŠ v Ko-
menského ul., kde v průběhu letních měsíců do-
jde k celkovému zateplení všech objektů, vý-
měně oken a opravě střech.

Poslední rozsáhlou stavbou v r. 2006 je vybu-
dování plochy na bruslení v Centrálním parku jako
první etapy komplexní rekonstrukce parku v pro-
storu mezi již zmíněným plaveckým bazénem
a Impulsem. Podrobnější informace nejen o této
pozoruhodné stavbě, ale o průběhu postupu prací
na dalších výše uvedených plánovaných akcích
vám přineseme v dalších vydáních „Jedničky“.

Legenda k mapám:
1. Chodník Kralovická ul.
2. Chodník Žlutická – Kralovická ul.
3. Chodník Žlutická ul.
4. Parkoviště Kaznějovská 6 – 8
5. Parkoviště Sokolovská 55 – 63
6. Parkoviště U Jam x Nad Šídlovákem
7. Parkoviště El. Krásnohorské 8 – 12
8. Parkoviště Rabštejnská 2

Plánované stavební akce na rok 2006

V případě dotazů, připomínek, dalších námětů, eventuálně vašeho zájmu o bližší informace
týkající se plánovaných akcí kontaktujte investiční odbor ÚMO Plzeň 1, tel.: 378 036 050,
e-mail: brecik@umo1.plzen-city.cz
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9. Parkoviště Brněnská 2
10. Parkoviště Sokolovská – Centrální park
11. Přechod v Tachovské – Jesenické ul.
12. Přechod ve Studentské ul. (u Edeky)
13. Přechod v Komenského ul. (u 87. MŠ)
14. Cyklostezka Bolevec – Třemošná
15. Přístřešky MHD Plaská ul.
16. Stavební úpravy 87. MŠ
17. úpravy centrální park Lochotín – kluziště

Dokončení nabídky zájezdů ze strany 1
18. května 2006 /čtvrtek/ –  KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ -  největší jeskynní systém

v České republice s unikátní krápníkovou výzdobou; PŘÍBRAM – historické královské
horní město, které je přitažlivým turistickým cílem zejména pro svou barokní národní
kulturní památku Svatou Horu; VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ – prohlídka zámečku, jenž
nechal postavit Dvořákův švagr hrabě JUDr. Václav Kounic a kde je dnes muzeum
Antonína Dvořáka.

30. května 2006 /úterý/ – PARDUBICE – město proslavené perníkem - návštěva pod-
nikové prodejny, procházka historickým centrem, prohlídka interiérů zámku (dnes mu-
zeum), hradby, renesanční domy Pernštýnského náměstí, Zelená brána, Příhrádek, Vý-
chodočeské divadlo; KUNĚTICKÁ HORA – hrad vznikl v době husitských válek; pro-
hlídka městečka LÁZNĚ BOHDANEČ – malebné východočeské lázničky s léčbou
nemocí pohybového ústrojí, útulný lázeňský areál s architekturou rodáka Josefa Gočára.

12. září 2006 /úterý/ – TROCNOV – národní kulturní památka, památník Jana Žižky,
800 m dlouhá naučná stezka po památných místech; BUŠKŮV HAMR – návštěva do-
sud funkčního unikátního vodního hamru s ukázkou; DOBRÁ VODA – kdysi oblíbené
poutní a lázeňské místo přezdívané rovněž jihočeské Lourdy, poutní kostel; NOVÉ
HRADY – prohlídka nově zrekonstruovaného hradu, nenáročná procházka naučnou stez-
kou přírodní rezervace Tereziino údolí s romantickými zákoutími a stavbami.

26. září 2006 /úterý/ – FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – prohlídka lázeňského města, ná-
vštěva nově otevřeného aquaparku, který je ideálním místem k relaxaci a nabízí jedineč-
nou možnost odpočinku; OSTROH (SEEBERG) – hrad, jenž se tyčí na skalnatém os-
trohu asi 6 km severozápadně od Františkových Lázní – prohlídka interiéru.

Každý účastník zájezdu zaplatí 100,- Kč.
Prodej všech zájezdů bude probíhat od 10. dubna 2006 každý úřední den (pondělí,

středa, 8.00 –12.00 hod., 13.00 –18.00 hod) na ÚMO Plzeň 1, sociální odbor, v kance-
láři č. 208. Zájemci zde obdrží též bližší informace. Občanský průkaz vezměte s sebou.

 Mgr. Dana Krausová, sociální odbor ÚMO Plzeň 1

Zájezdy pro důchodce v roce 2006

Jak postupovat?  Jaký
úřad?  Jaké doklady? To jsou
otázky, na které Vám odpoví-
me v níže uvedeném textu.

Dnem 1. července 2000 na-
byl účinnosti, vyjma několika
paragrafů, zákon č. 133/2000
Sb. o evidenci obyvatel a rod-
ných číslech a o změně někte-
rých zákonů  (zákon o eviden-
ci obyvatel). Nový zákon o evi-
denci obyvatel již neřeší
přihlašování k „přechodnému“
pobytu, ale pouze přihlašování
k „trvalému“ pobytu. Podrob-
nosti k  trvalému pobytu pak
jsou přímo zakotveny v ustano-

veních § 10 zákona č. 133/2000
Sb. o evidenci obyvatel.

 Občan, který se přestěhuje,
ohlásí změnu místa trvalého
pobytu ohlašovně v místě no-
vého trvalého pobytu. Zrušení
předchozího pobytu již občan
nikam nehlásí, toto se vyřídí
pouze úřední cestou.

Hlásí-li se tedy občan k trva-
lému pobytu do obvodu Plzeň 1,
navštíví ohlašovnu pobytu
v kanceláři č. 111 Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1, alej
Svobody 60. Při této návštěvě
je občan hlásící se k trvalému
pobytu povinen:

1) vyplnit a podepsat přihla-
šovací lístek k trvalému poby-
tu (zde jsou údaje: jméno, pří-
jmení, rodné číslo, předchozí
a nová adresa trvalého pobytu
a údaje o vlastníkovi objektu)

2) předložit platný občanský
průkaz

3) doložit vlastnictví bytu
nebo domu (kupní smlouva,
výpis z katastru nemovitostí,
apod.), nebo doložit oprávně-
nost užívání bytu ( nájemní
smlouva apod.), nebo předložit
úředně ověřené písemné potvr-
zení oprávněné osoby o souhla-
su s ohlášením změny místa

trvalého pobytu. Potvrzení se
nevyžaduje v případě, že opráv-
něná osoba (např. vlastník
domu, bytu) potvrdí souhlas
přímo na přihlašovacím tisko-
pisu k trvalému pobytu před
pracovnicí ohlašovny

4) předložit rodné listy při-
hlašovaných dětí, pokud nejsou
zapsány v občanském průkazu

Za přihlášení změny místa  tr-
valého pobytu zaplatí občan
správní poplatek ve výši 50,- Kč
(neplatí děti do 15 let).

Při změně místa trvalého po-
bytu občana ohlašovna v sou-
ladu s § 10, odst. 7) zákona

č. 133/2000 Sb. vystaví obča-
novi potvrzení o změně místa
trvalého pobytu.

Za děti do 15 let ohlásí změ-
nu trvalého pobytu jeho zákon-
ný zástupce (rodič). Za občana
může změnu místa trvalého
pobytu ohlásit také jím pově-
řený zmocněnec na základě
ověřené plné moci.

Z přihlášení občana k trvalé-
mu pobytu nevyplývají žádná
práva k objektu (domu, bytu,..)
ani k vlastníkovi nemovitosti.

I přesto by však mělo být
v zájmu každého občana, aby
měl vyřízen trvalý pobyt, nebo�
pro mnohá jednání je trvalý
pobyt nezbytným předpokla-

dem, např. při zřizování živ-
nosti, při  správním řízení, při
řízení v bankách a obdobných
institucích a v neposlední řadě
pak,  pokud občan chce ve vol-
bách do zastupitelských sborů
využít svého volebního práva
a volit ve svém volebním okrs-
ku, musí být v daném volebním
okrsku přihlášen k trvalému
pobytu a zapsán ve stálém se-
znamu voličů. A vzhledem
k tomu, že v letošním roce nás
čekají jedny volby v červnu
a druhé pak ještě na podzim, je
toto téma více než aktuální.

Dana Krušinová
vedoucí správního odboru

Přihlášení občana k trvalému pobytu
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Město Plzeň společně s Cent-
rem pro komunitní práci západní
Čechy uspořádaly poslední únoro-
vý den v Měš�anské besedě úvod-
ní konferenci ke komunitnímu plá-
nování sociálních služeb na úze-
mí města Plzně pro období 2008
– 2010, na níž vedle představitelů
města Plzně, mimo jiné, vystou-
pil i odborný metodik pro komu-
nitní plánování z MPSV ČR.

Záměrem tohoto setkání bylo
oslovit všechny, kteří se zajíma-
jí o sociální problematiku ve
městě – vedle zadavatele a po-
skytovatelů sociálních služeb to
byli především samotní uživate-
lé těchto služeb a zájemci z řad

široké veřejnosti – a seznámit je
s komunitním plánováním v Plz-
ni, včetně úkolů pro nejbližší
časový horizont.

Zájem stran veřejnosti předčil
veškerá očekávání organizátorů –
Malý sál Měš�anské besedy kapa-
citně nedostačoval, obsazeno
bylo všech 180 míst k sezení
a řada lidí byla nucena stát. Oce-
nění se v tomto směru dostalo re-
alizačnímu týmu KPSS od meto-
dika MPSV ČR PhDr. Vladany
Vaskové, která podobnou účast
a zájem občanů o komunitní plá-
nování dosud nezaznamenala
v žádném z navštívených míst.
V tomto ohledu Plzeň drží prim

– občané města předvedli, že jim
není lhostejná problematika soci-
álních služeb a jsou ochotni se
v jejím zájmu nezištně angažovat.

Cílem projektu je vytvoření
optimální podoby a skladby
sociálních služeb na území měs-
ta Plzně tak, aby co nejpružněji
a v požadované kvalitě reagova-
ly na potřeby uživatelů, tedy ob-
čanů města, kteří se z nějakého
důvodu dostanou do nepříznivé
životní situace.

Budoucí podoba služeb bude
realizována zadavatelem, posky-
tovateli a samotnými uživateli so-
ciálních služeb prostřednictvím
jejich aktivní účasti v pracovních

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

Informací ve smyslu výše uve-
deného zákona je každé sdělení
nebo zpráva, která odstraňuje
míru neurčitosti, nejasnosti nebo
neinformovanosti žadatele o in-
formaci. Zákon se však nevzta-
huje na poskytování osobních
údajů a informací podle zvlášt-
ního předpisu (§ 2, odst. 3), např.
zákon č. 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních údajů, apod.

Na ÚMO Plzeň 1 byla tajem-
nicí úřadu vydána „Směrnice ta-
jemníka ÚMO Plzeň 1 upravu-
jící organizační záležitosti, po-
stupy a odpovědnost na ÚMO
Plzeň 1 při zajiš�ování povinnos-
tí vyplývajících mu ze zákona
č. 106/1999 Sb.,“ a dle této směr-
nice se postupuje.

 Informace k ústním dotazům
občanů, ve smyslu uvedeného
zákona, ústně poskytují pracov-
níci ÚMO Plzeň 1, kteří jsou
věcně příslušní daný dotaz vyří-
dit. Pokud občan požaduje pí-
semnou odpově	 na svůj dotaz,
který pokládá v souladu se záko-

nem 106/1999 Sb., musí podat
písemnou žádost s tím, že uhra-
dí výši nákladů spojených s vy-
hledáváním požadované infor-
mace (§ 17 zákona 106/1999).
K výši nákladů byl stanoven
platný sazebník úhrad, který byl
zveřejněn tak, jak ukládá § 5,
odst.1, písm. f) zákona.

Jsou dva způsoby poskytování
informací, a to poskytování in-
formace žadatelům na základě
žádosti a zveřejnění informace.

ÚMO Plzeň 1 musí o měst-
ském obvodu Plzeň l zveřejňo-
vat tyto informace:

– Informace o Městském ob-
vodu Plzeň 1 včetně podmínek
a principů, za kterých provozuje
svoji činnost

– Popis organizační struktury
Městského obvodu Plzeň 1 a
ÚMO Plzeň 1, místo a způsob,
jak získat příslušné informace,
kde lze podat žádost či stížnost,
předložit návrh, podnět či jiné do-
žádání nebo obdržet rozhodnutí

– Místo, lhůtu a způsob, kde
lze podat opravný prostředek
proti rozhodnutí odborů ÚMO
Plzeň 1 nebo orgánů Městského
obvodu Plzeň 1, a to včetně vý-
slovného uvedení požadavků,
které jsou v této souvislosti kla-
deny na žadatele, jakož i popis

postupů a pravidel, která je tře-
ba dodržovat při těchto činnos-
tech, a název příslušného formu-
láře a způsob a místo, kde lze
takový formulář získat

– Postup, který musí ÚMO Pl-
zeň 1 nebo orgány Městského
obvodu Plzeň 1 dodržovat při
vyřizování žádostí, návrhů i ji-
ných dožádání občanů, a to včet-
ně příslušných lhůt, které je tře-
ba dodržovat

– Přehled nejdůležitějších
předpisů, podle nichž ÚMO Pl-
zeň 1 nebo orgány Městského
obvodu Plzeň 1 zejména jednají
a rozhodují, které stanovují prá-
vo žádat informace a povinnost
poskytovat informace a které
upravují další práva občanů ve
vztahu k ÚMO Plzeň 1, nebo or-
gánům Městského obvodu Plzeň
1 a to včetně informace, kde jsou
tyto předpisy poskytnuty k na-
hlédnutí

– Sazebník úhrad za poskyto-
vání informací

– Výroční zprávu za předchá-
zející kalendářní rok o činnosti
ÚMO Plzeň 1 v oblasti posky-
tování informací

V předchozím bodu uvedené
informace jsou všeobecně do-
stupné v kancelářích ÚMO Plzeň
1, na informačních tabulích a ná-

stěnkách jednotlivých odborů
v budově ÚMO 1, nebo jsou
uveřejňovány v periodiku „Pl-
zeňská jednička“ a dále jsou zve-
řejňovány i na internetu pod pre-
zentací města a Městského obvo-
du Plzeň 1 na WWW stránkách.

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

– Usnesení Zastupitelstva MO
Plzeň 1 (organizační oddělení)

– Usnesení Rady MO Plzeň 1
(organizační oddělení)

– Platné obecně závazné vy-
hlášky města Plzně (právní od-
bor MMP)

– U informací, u kterých to or-
gánům MO Plzeň 1 nebo ÚMO
Plzeň 1 ukládá zvláštní zákon,
nebo právní předpis, je stanoven
i způsob zveřejnění (věcně pří-
slušný odbor)

– Ostatní informace jsou zve-
řejňovány na základě rozhodnutí
orgánů MO Plzeň 1 nebo z roz-
hodnutí odpovědných pracovníků
ÚMO Plzeň 1 v rámci kompeten-
cí vymezených zákonem o obcích
nebo organizačním řádem ÚMO
Plzeň 1 (věcně příslušný odbor)

Tato výroční zpráva byla zpra-
cována na základě údajů z eviden-
ce , kterou vede správní odbor

ÚMO Plzeň l v souladu se záko-
nem 106/1999 Sb. a se Směrnicí
tajemnice ÚMO Plzeň 1. Z této
evidence vyplývá, že v roce 2005
bylo přijato celkem 10 písemných
žádostí o poskytnutí informací.

Dvě žádosti byly vyřízeny od-
borem životního prostředí a tý-
kaly se dotazu ke kácení dřevin
v Kotíkovské ulici.

Další žádost o informace byla
vyřízena odborem majetkovým
ÚMO Plzeň 1 a týkala se proná-
jmu a prodeje nebytových pro-
stor na Sylvánu.

Další dvě žádosti pak byly vy-
řízeny správním odborem ÚMO
Plzeň 1. Jedna se týkala možnos-
ti zveřejňování článků v „Plzeň-
ské jedničce“, druhá pak se tý-
kala změny trvalého pobytu.

Čtyři žádosti o informace vy-
řizoval odbor výstavby a dopra-
vy ÚMO Plzeň 1. Jedna se týka-
la možnosti zřízení hospody z ga-
ráže, druhý dotaz byl k přístupové
cestě k pozemku, třetí pak se tý-
kal rekonstrukce aleje Svobody
a čtvrtý dotaz byl k rekonstrukci
II. etapy Kotíkovské ulice.

Poslední žádost o informaci
byla vyřízena sociálním odbo-
rem ÚMO Plzeň 1 a týkala se
rozhodnutí o zamítnutí dávek
sociální péče.

Studie parku Vinice vznikla za
spoluúčasti veřejnosti, tj. přede-
vším obyvatel přilehlého sídliště
Vinice. Zapojení veřejnosti zpro-
středkovalo Centrum pro komunit-
ní práci Západní Čechy, které zpra-
covalo a vyhodnotilo anketu s ná-
zvem „Zelená pro Vinice“
zabývající se názory veřejnosti na
okolní prostředí. Názorová nejed-
notnost až protichůdnost některých
požadavků vyplývajících z ankety
a z veřejných plánování přivedla
projektanty při tvorbě koncepční-
ho řešení parku ke stanovení hra-
nic únosnosti daného území a z vý-
sledků šetření byly vyloučeny ex-
trémní názory. Základním
hlediskem je skloubení požadavku
funkčního využití s aspektem este-
tického ztvárnění prostoru.
Park Vinice se skládá ze dvou částí:

Park Vinice, část A
– Vinice

Území parku je vnímáno jako
most propojující město (sídliště)
s krajinou. Díky svému umístění
(v koruně svahu) jedná se o pohle-
dově exponované místo, které po-
skytuje možnosti výhledu na Plzeň.

Území parku je možno podle
charakteru využití rozdělit na vý-
chodní a západní část.

Východní část
Charakteristický pro tuto část je

větší podíl zpevněných ploch
s vyšším podílem vybavenosti.
– Okolo stávajícího sportovního

hřiště je navržen rastr stromů
uzavírající prostor a poskytují-
cí částečné přistínění, součas-
ně nabízející možnost pobytu
pod stromy.

– Volný prostor mezi stávajícím spor-
tovním a dětským hřištěm je do-
plněn bludištěm z keřů. Je to další
herní prvek, který je současně prv-
kem vegetačním. Uprostřed blu-
diště je vyvýšený pahrbek. Před-
pokládaná výška keřů je 1,5 m.

– Dalším novým prvkem je terén-
ní modelace zakončená kruho-
vou sníženinou, která může
sloužit jako zastřešené či polo-
zastřešené odpočívadlo. Tento
prostor může pro setkávání mla-
dých lidí nebo jako další prostor
pro herní aktivity.

– Stromořadí podél obslužné ko-
munikace uzavírající prostor
parku.s navrženou modulací.

Západní část
Směrem na západ park získává

více krajinný charakter.
– Hlavním organizačním bodem zá-

padní části je odpočívadlo umís-
těné v jeho těžišti. Reliéf terénu zde
tvoří „břicho“ a uvedené odpočí-
vadlo tak tvoří jeho pupek.

– Pupek bude poskytovat prostor
pro odpočívadlo, které bude
umístěno bu	 pod stromy, nebo
v „zelené“ (živé) stavbě. Jako do-
plněk zvyšující atraktivitu místa
jsou zde uvažovány meteorolo-
gické přístroje.

– Plocha okolo pupku je paprsko-
vitě členěna na tři volné travna-
té plochy vymezené řadami „vi-
nic“. Travnaté plochy budou
srovnané do roviny a budou
sloužit jako polyfunkční. S ohle-
dem na aktuální požadavky
mohou být doplněny herními
prvky či sportovní vybavenos-
tí, které bude možno po čase
opět demontovat.

– Paprsky vinic ponesou okrasné
druhy révy na vysokém vedení,
které umožní průhlednost a pro-
stupnost i napříč řadami. Podrost
budou tvořit kvetoucí zplaňující
byliny. Skrze vinice budou vede-
ny radiální cesty propojující pu-
pek s okružní cestou.

Páteř parku bude tvořit sdruže-
ná komunikace pro pěší a cyklisty
včetně veřejného osvětlení protí-
nající celé území od východu na
západ. Tato páteřní komunikace
pokrývá hlavní provozní tah, pro-

to je uvažována jako sdružená pro
chodce a cyklisty, se živičným
povrchem o celkové šířce 3,5 m.
Na ní bude navázána sí� komuni-
kací, které v západní části tvoří
procházkový okruh. Cesty uvnitř
parku tvoří hierarchický systém.

Park bude vybaven jednodu-
chým mobiliářem (lavičky, odpad-
kové koše apod.).

Park Vinice, část B
– Na Chmelnicích
Park je navržen jako přírodě

blízký prostor, který nabízí řadu
možností pro dětské aktivity i re-
laxaci dospělých.

Prostorové členění parku a vy-
užití jednotlivých částí vychází
z proměnlivosti daného území,
Přírodní ráz parku je podpořen ná-
vrhem architektonických a vege-
tačních úprav.

Stávající volné plochy jsou vy-
užity pro přeměnu na udržované
travnaté louky, které budou slou-
žit volnočasovým  aktivitám růz-
ných věkových struktur návštěv-
níků. Vznikly čtyři hlavní prosto-
ry parku, z nichž každý se svým
odlišně koncipovaným okolím po-
skytuje jiné možnosti využití:

Východní louka je součástí spo-
lečenského prostoru – promenády
na kraji parku. Louka je určena pro
herní aktivity dětí i dospělých. Jako
navazující klidová promenáda bude
sloužit mlatová plocha s trojřadou
alejí, lavičkami a pítkem. Okrajem
území prochází cyklostezka oddě-
lená volně rostoucím živým plo-
tem. Od komunikace Na Chmelni-
cích bude prostor chráněn pásem
izolační zeleně.

Centrální louka je volné území
ve střední části parku, které bude
ponecháno v přírodním charakte-
ru. Z jihu je lemována náletovými
hájky, ze severu bude ohraničena
sadem a alejí na okraji parku. In-
timní prostředí louky obklopené
zelení je navrženo jako klidový
prostor pro odpočinek, slunění,
piknikování apod.

Kopeckého louka má výjimečnou
polohu. Je to severní výběžek úze-
mí, který navazuje na přírodní pa-
mátku Kopeckého pramene a tvoří
zároveň její ochranné pásmo. Na
nejvýše položeném místě bude mo-
delováním terénu vytvořena vyhlíd-
ka. Volný prostor louky nabízí pouš-
tění draků, v zimě pak bobování
a sáňkování z navršeného kopce. Na
okraji je plocha doplněna houpač-
kami a kládami na sezení.

Západní louka je volný prostor
téměř na konci parku. Od západu
bude louka chráněna izolačním
pásem vysázeného lesního poros-
tu a od sídliště Vinice konstrukcí
chmelnice s popínavými rostlina-
mi. Prostor louky s přilehlou mla-
tovou plochou pro pobyt (lavičky,
pítko) i hry (petanque) a s výletní
restaurací pro občerstvení se sta-
ne centrem společenského setká-
vání. Navazující travnatá plocha
nabízí neomezený pohyb a využi-
tí pro návštěvníky i jejich čtyřno-
hé miláčky. Je výchozím místem
k dalším přírodním lokalitám

V západní části parku je navr-
žena výletní restaurace.

Střed území (s ohledem na naváz-
nost na sportovní areál TJ Plzeň

Košutka a docházkovou vzdálenost)
byl vybráno pro herní aktivity:
– hřiště pro rekreační míčové hry

– hřiště pro rekreační sporty
(nohejbal, odbíjená) a prostor se
„skálou pro horolezení“. Herní
plochy budou vzájemně odděle-
ny zelenými pásy.

– hřiště pro malé děti –  je počítá-
no s oploceným prostorem a spe-
ciálním vybavením herními prv-
ky pro malé děti - pískoviště,
pružinová houpadla, kládové
a závěsné houpačky, kolotoč,
skluzavka, herní sestava s věže-
mi, žebříky, lanovými sítěmi
(hrad) apod. Plochy budou do-
plněny lavičkami a vhodnou
výsadbou zeleně

– hřiště pro starší věkové kategori
– pro starší děti a mládež je na-
vržen samostatný herní areál se
sí�ovým programem. Jedná se
o důmyslný lanový systém ve
variabilním prostorovém řešení,
který splňuje potřeby herních
aktivit starších dětí a je pro ně
velmi atraktivní.

– dále volně umístěné herní objek-
ty – při procházce parkem mo-
hou děti nalézat herní prvky
(houpačky, přístřešky, kladiny)

rozmístěné v prostoru parku.
Záměrem je nabídnout dětem
k herním aktivitám i jiná zají-
mavá místa v parku než jsou
dětská hřiště.

– V areálu dětského hřiště je umís-
těno sociální zařízení s místností
pro správce
Jednotlivé části parku propoju-

je páteřní pěší cesta, která prochá-
zí celým územím od východu
k západu. Cesty vedené napříč
územím propojují park se sídliš-
těm Vinice, stěžejní je severojiž-
ní cesta ze středu sídliště, která
vede k herním areálem, okolo fot-
balového hřiště, v blízkosti Ko-
peckého pramene a pokračuje
dále na sever .Pěší cesty jsou na-
vrženy s mlatovým povrchem.

Celým územím prochází rovněž
asfaltová cesta pro cyklisty a bruslaře.

Park bude vybaven jednoduchým
parkovým mobiliářem. Parkové la-
vičky budou jednoduché, na kovo-
vé kostře připevněné dřevěné fošny
v přírodní barvě. Odpadkové koše
budou obdobné, kombinace kovo-
vé vložky a dřevěného obalu.

Jarmila Lešnerová
Útvar koncepce

a rozvoje města Plzně

skupinách. Zájemci o činnost
v jednotlivých skupinách dostali
svoji první příležitost již v rámci
zmíněné konference, kdy šest
pracovních týmů oficiálně zahá-
jilo svoji činnost: byly navázány
první kontakty, účastníci měli
možnost diskutovat a vznášet
dotazy ke komunitnímu plánová-
ní. Svojí dobrovolnou angažova-
ností se tak občané města Plzně
stávají přímými spolutvůrci roz-
voje a určování nové podoby so-
ciálních služeb – dostávají jedi-
nečnou příležitost podílet se ak-
tivně na budoucím obrazu
sociální politiky města a dlužno
dodat, že se jí zmocnili se ctí

a hojném počtu. Co je nutno oce-
nit zejména je fakt, že ani v jed-
nom případě nepadl dotaz:

A co za to?
Na konferenci měli zájemci

první příležitost zapsat se do šes-
ti pracovních skupin s následu-
jícím tematickým zaměřením:
1) matky na mateřské dovolené
a krátce po mateřské dovolené
2) obyvatelé sociálně vylouče-
ných lokalit a lidé bez domova
3) cizinci – imigranti
4) lidé se zdravotním postižením
5) senioři
6) lidé ohrožení drogovou závis-
lostí

Zájemci o účast v pracovní
skupině mohou své případné ak-
tivní zapojení zvážit ještě do
konce března 2006 a kontakto-
vat pak přímo koordinátorku
KPSS nebo projektovou mana-
žerku CpKP, a to i v případě ja-
kýchkoliv nejasností:
Mgr. Alena Hynková, telefon:
378033311, e-mail: hynko-
va@mmp.plzen-city.cz;
Ing. Tereza Eberlová, telefon:
377329558, mobil: 777793735,
e-mail: kpssplzen@cpkp.cz.

Veškeré informace ke KPSS
naleznou zájemci i na webových
stránkách města na adrese:
http://kpss.plzen-city.cz.

Výroční zpráva o činnosti Městského obvodu Plzeň 1 a Úřadu městského obvodu Plzeň 1
v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

Studie parku Vinice

„Komunitní plánování sociálních služeb je v Plzni už věcí veřejnou“

Všem deseti podaným žádos-
tem o informace bylo vyhověno
v plném rozsahu.

V souvislosti s plněním záko-
na 106/1999 Sb. nebyl dán žád-
ný podnět k soudnímu řízení, ani
nebyla uložena žádná sankce.

 Závěr:
Závěrem, dle zjištěných sku-

tečností, je možno konstatovat,
že na ÚMO Plzeň 1 je při po-
dání žádosti ve smyslu zákona
106/1999 Sb. o poskytování
informací postupováno v souladu
s tímto zákonem a také dle směr-
nice tajemnice ÚMO Plzeň 1, kte-
rá podrobně stanoví postupy
a odpovědnost za poskytování
informací.

Centrální evidence je vedena
dle spisového řádu ve správním
odboru ÚMO Plzeň 1 a jednot-
livé spisy jsou pak založeny
u věcně příslušného odboru
ÚMO Plzeň 1.

Během roku 2005 nebyla na
ÚMO Plzeň 1 doručena žádná
stížnost k plnění povinností vy-
plývajících ze zákona č. 106/
1999 Sb.

Tato výroční zpráva byla
schválena Radou městského ob-
vodu Plzeň 1 usnesením č. 48 ze
dne 7. 2. 2006.

Zpracovala: Dana Krušinová



Sportovním nadějím patřila
v pátek 3. 3. 2006 obřadní síň
plzeňské radnice. Vyhlášení
nejlepších sportovců města
Plzně za rok 2005 v kategori-
ích žactva a dorostu zde pod
záštitou primátora města při-
chystala Nadace sportující mlá-
deže. Mezi úspěšnými nechy-
běli ani sportovci z prvního
plzeňského obvodu, kterým
přišel v zastoupení starosty
pogratulovat a předat ceny
předseda městské i obvodní
sportovní komise a zastupitel
obvodu Petr Tofl.

Pořadí mladších žáků ovládl
plavec PK Slávia VŠ Plzeň Ši-
mon Ambrož. Jeho loňskou bi-
lanci zdobí 8 titulů mistra re-
publiky. Na dva roky starý tri-
umf, tehdy ještě mezi mladším
žactvem, navázala kick-boxer-
ka Martina Jindrová z Naramy.
K vítězství v kategorii staršího
žactva jí pomohly tituly mistry-
ně světa i Evropy. Titulem Spor-

tovec Plzně roku 2005 mezi
dorostenci se může pyšnit ori-
entační běžec Štěpán Kodeda.
K vítězství v anketě ho výraz-
ně přiblížila sbírka medailí z mi-
strovství Evropy. Blahopřát
mladým sportovcům přišli vr-
cholní představitelé města, ale
i vynikající seniorští sportovci
minulosti a současnosti. Mezi
nimi nechyběl olympijský vítěz
ve sportovní střelbě z Mexika
1968 Jan Kůrka, mnohonásob-
ná mistryně ČR v lukostřelbě
Barbora Horáčková, automobi-
lový šampión Václav Pech ju-
nior či moderní pětibojař Mi-
chal Michalík.

 Zasloužené pozornosti se
vedle sportovců dostalo také
trenérům. Za dlouholetou prá-
ci při výchově sportovních ta-
lentů převzali ocenění Jiřina
Koptíková (sportovní gym-
nastika), Miloš Kopecký (fot-
bal) a Jindřich Král (plavání).

Vlastimil Libeš

Na plzeňské policisty se bě-
hem prvních dvou měsíců le-
tošního roku obrátila zhruba
desítka důchodců, která ozná-
mila, že se jim z bytu ztratily
peníze. Po nějaké době se tak
opět objevili zloději a podvod-
níci, kteří ze starých lidí pod
nejrůznějšími záminkami lákají
peníze. Proto by plzeňští poli-
cisté chtěli před nimi varovat
širokou veřejnost.

Zloději a podvodníci na prv-
ní pohled většinou vypadají
seriózně a vzbuzují dojem, že
jde o důvěryhodné lidi. Jejich
cílem je zjistit, zda má dů-
chodce doma uložené nějaké
peníze a kde. Spoléhají na dů-
věřivost starých lidí, na jejich
naivitu a leckdy i na fyzickou

bezmocnost. K tomu, jak se
vetřít do jejich přízně a násled-
ně i do bytu, používají nejrůz-
nější záminky. Vychytralost
podvodníků nezná mezí. Vy-
mýšlejí stále nové a nové ar-
gumenty.

Některé důchodce žádají
o peníze s tím, že se jim za
městem rozbilo vozidlo a že
nutně potřebují peníze v hoto-
vosti na bezodkladnou opravu.
Samozřejmě vždy slíbí, že pe-
níze brzy vrátí a přidají něja-
kou provizi. Čas od času se stá-
vá, že podvodníci nechávají
v domácnostech kufřík, větši-
nou se zbožím téměř nulové
hodnoty, jako zástavu.

Velice často pachatelé nabí-
zejí nějaké zboží. Před svojí

obětí vychvalují obvykle deky
nebo nádobí. Cílem je zjistit,
kde jsou v domácnosti uložené
peníze, pak odlákat pozornost
hostitele a nenápadně si finanč-
ní hotovost přisvojit.

Výjimkou nejsou ani falešní
zaměstnanci vodárny, plynár-
ny, elektrárny, pojiš�ovny, ban-
ky či pošty, kteří vyplácejí
údajné přeplatky. Vždy však
mají k dispozici pouze velké
bankovky a chtějí rozměnit.
Obě� pak nevědomky odhalí,
kde má uložené peníze.

V Plzni se policisté opakova-
ně setkali s tím, že zloděj tvr-
dil, že nese výhru. Nejednou se
podvodníci zaštítili soutěží,
kterou čas od času vyhlásí ně-
jaká firma, například výrobce

cukrovinek. Zloděj se důchod-
ci zmíní, že firma jej vybrala
jako výherce, předá mu hoto-
vost a pozoruje, kde má ulože-
né peníze. Během několika
minut jej okrade. Obě� pak po
jeho odchodu zjistí, že místo
výhry o peníze přišla.

Letos něco podobného po-
tkalo 93letou ženu. Tehdy se
pachatelka představila jako
pracovnice z pečovatelské
služby a uvedla, že nese dva
a půl tisíce korun. Pak se jen
dívala, kam důchodkyně pení-
ze ukládá a nakonec ji okradla
o 40 tisíc korun.

Zmíněným případům plzeň-
ští policisté věnují maximální
pozornost. Považují je za vr-
chol hyenismu. Jedním dechem
ale dodávají, že dopadení pa-

chatelů je velice složité, proto-
že ve většině případů nejsou
oběti schopné uvést ani jejich
zevrubný popis.

Policisté by chtěli požádat
všechny, kteří mají rodiče (pra-
rodiče) v důchodovém věku,
aby je varovali. Právě tato vě-
ková skupina je častým terčem
zlodějů a podvodníků. Upozor-
něte je, že pachatelé používají
nejrůznější triky a scénář zmí-
něných případů nemusí být ze
strany pachatelů vždy dogma-
ticky dodržen. Varujte je, aby si
do svých domů a bytů nepouš-
těli nikoho cizího, pokud o jeho
návštěvě nebyli předem oficiál-
ně informováni, a upozorněte je
na možná rizika. Měli byste jim
připomenout takové věci, jako
že přeplatky firmy nevyplácejí

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
PLZEŇ – LOCHOTÍN ZAHÁJÍ PROVOZ NA DĚT-

SKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI DNE 3. 4. 2006.

K otevření činnosti bude dne 3.4.2006. uspořádána
akce ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 a Městskou policií

Plzeň pod názvem

SEMAFOR MÁ ZELENOU
Akce je určena od 10.00 hod. pro Mateřské škol-

ky. a od 13.00 hod. pro Školní družiny.

Ředitelé MŠ a vedoucí ŠD nahlásí počet skupin
a dětí, které se zúčastní zahajovacího dne soutěží

v oblasti dopravní výchovy.

Součástí zahajovacího programu budou
scénky divadelního souboru SEBRANKA

a vystoupení hudební skupiny CASIOPEA.

Dětské dopravní hřiště bude od tohoto dne používá-
no v dopoledních hodinách pro výuku dopravní výcho-
vy dětí Mateřských škol, Základních škol, Základních
škol praktických a Dětského diagnostického ústavu

Plzeň – Lochotín.

V odpoledních hodinách je celý areál dopravní-
ho hřiště otevřen pro veřejnost:

PO – PÁ 15.00 – 18.00 hod.
SO, NE a svátky 13.00 – 18.00 hod.

Historický víkend – tradiční
akce Nadace 700 let města Plzně
– se v letošním roce z důvodu
velké rekonstrukce náměstí Re-
publiky uskuteční v zajímavém
prostředí – v okolí kostela sv. Jiří
v Plzni – Doubravce, a to od pát-
ku 16. do neděle 18. června.

 Stejně jako v minulých letech
bude základem slavností velká
hra, tentokrát pohádková, o tom,
jak vítězí dobro nad zlem. A že to
nemá jednoduché? Přij	te posou-
dit. V Doubravce vyroste gotická
tvrz, skrývající mnohá tajemství
života tehdejší doby. Bojovat bude
udatný rytíř Malíček proti zlému
Kazimírovi, a to o nic menšího než
o ruku sličné princezny Doubrav-
ky za vydatné asistence Štěstí
a Náhody. Pohádka bude plná vel-
kolepých scén, efektů, šermíř-
ských soubojů, rejů pohádkových
i zcela lidských bytostí …

Vyvrcholením nočních pořadů
bude představení „Golem, jak to
doopravdy bylo“. Toho, kdo si
myslí, že na tomto tématu není
co nového objevovat, čekají vel-
ká překvapení. A proč právě Go-
lem? Letos totiž uplyne právě
400 let od chvíle, kdy se císař
Rudolf II. rozhodl, že Plzeň bude
jeho druhým sídlem. Svoji myš-
lenku ale již nezrealizoval.

Přestože prostor u sv. Jiří není
tak členitý jako centrum města,
budou mít návštěvníci řadu příle-
žitostí podívat se nebo i zúčastnit
doprovodných programů. Samo-
zřejmostí bude oblíbené dobové
tržiště, hudební vystoupení, kejk-
líři, kati, kteří budou předvádět své
umění na loupežnících z Pecihrád-
ku,  děti se budou moci vycvičit

v rytířských dovednostech. Ty nej-
lepší budou pasováni na rytíře. Po
delší odmlce budou součástí his-
torického víkendu také vystoupe-
ní indiánů jako připomenutí 500.
výročí vydání „Spisu o Novém
světě“, který vydal v Plzni tiskař
Mikuláš Bakalář.

Večerní představení se neobe-
jdou bez ohňových show a sou-
částí sobotního programu bude
již tradiční rej strašidel - tento-
krát si budou moci po setmění
opravdu zatančit na nefalšova-
ném strašidelném bále a chybět
nebude ani noční ohňostroj.

V letošním ročníku Historické-
ho víkendu najde každý to svoje.
Ti, kteří jdou už za osvědčenými
„atrakcemi“či za poučením, i ti,
kteří čekají něco nového.

Těšíme se na všechny od 16.
do 18. června  u sv. Jiří v Plzni
– Doubravce a zveme všechny
k aktivní zábavě.

Alena Kozáková
Nadace 700 let města Plzně

Ve čtvrtek 16. března 2006 se
v Pallově ulici konalo finále
hudebně dramatick0 pěvecké
soutěže mateřinek v Plzni. Sou-
těž pro dětské kolektivy vyhlá-
silo SVČDM z Ledecké ulice
ve spolupráci s MO Plzeň 1
a sdružením DEMARO. Každý
přihlášený tým měl za úkol na-
studovat a dramaticky ztvárnit
známé české říkadlo: KDYŽ
JSEM JÁ SLOUŽIL. Finálové-

mu odpoledni předcházela řada
kol, kdy odborná komise hod-
notila výkony malých herců
přímo ve školkách.  Propozice
připouštěly nastudování v libo-
volné formě, s jednoduchými
výtvarnými náznaky kostýmů
či scény, či velmi úsporně bez
výtvarné složky s důrazem na
hudební složku. Komise měla
velmi těžký úkol, ale nakonec
vybrala 3 kolektivy, které po-

stoupily do finále v Pallovce.
Za přítomnosti příbuzných
a známých, pod dohledem od-
borné poroty a hostů, povzbuze-
ni moderátorem finále a s pod-
porou svých učitelek, předvedli
malí herci a zpěváci výkony
hodné uznání. Zvítězili úplně
všichni, nebo� nešlo zhodnotit,
kdo byl lepší či horší.

Třešničkou na dortu povede-
né akce bylo splněné přání ma-
lého Tomáše Mráze, který při
rozhovoru s moderátorem pro-
jevil touhu stát se jednou staros-
tou. Jedním z hostů soutěžního
odpoledne byl místostarosta
MO Plzeň 1 Jiří Uhlík, který
začal okamžitě jednat. Hned
příští ráno se Tomáš Mráz ocitl
ve starostenské kanceláři a mohl

začít „úřadovat“. Pravý staros-
ta si v té době užíval dovolené
a jeho sedmiletý „zástupce“
svými nápady přesvědčil tým
spolupracovníků, že v sobě
ukrývá nadání pro vypůjčenou
roli. „Bylo by dobré, kdyby po
sobě lidi uklízeli střepy, kdyby
se nebouchali a sbírali hovínka
po pejscích,“ odpověděl Tomáš
na otázku, co by si jako staros-
ta přál, a podotkl: „Taky bych
chtěl, aby se postavilo hodně
domů, aby měli lidi kde bydlet,
a potom bych nařídil pokácet
ošklivé roští okolo Boleváku.“
Kromě toho, že si Tomáš vy-

Plzeňským sportovcům vládnou Ambrož, Jindrová a Kodeda
Kristýna Michelová (1994)

– MG + ESG (SK Slovan Pl-
zeň); MLADŠÍ ŽACTVO

Lucie Hirmerová (1990) –
sportovní gymnastika (TJ So-
kol Plzeň I.); ST. ŽACTVO

Družstvo mladších žáků
SSK Talent 90 – házená;
ŽACTVO

Přehled sportovců z městského obvodu Plzeň 1
Družstvo starších žáků

SSK Talent 90 Plzeň – háze-
ná; ŽACTVO

Martin Egermaier (1987) –
rychlostní kanoistika (TJ Pra-
zdroj Plzeň); DOROST

Václav Egermaier (1989) –
rychlostní kanoistika (TJ Pra-
zdroj Plzeň); DOROST

Zlatá korunka a „nový
starosta“ Lochotína

 Slávek Princ zpovídá Tomáše Mráze při finále Zlaté korunky, místosta-
rosta Uhlík přemýšlí, jak proměnit vyslovené přání ve skutečnost.

Zloději útočí na plzeňské důchodce

Šéf sportovní komise v našem obvodu Petr Tofl předává cenu nejlepším
mladým sportovcům městského obvodu Plzeň 1.

v hotovosti, že koupě od podo-
mních obchodníků nejsou nej-
výhodnější apod.

Pokud budou mít pocit, že se
u jejich dveří někdo podezřelý
objevil, a� okamžitě kontaktují
Policii České republiky na tís-
ňové lince 158. V pátrání poli-
cistům může pomoci, když si
lidé všimnou popisu pachatelů.
Důležitou indicií pro ně bude
informace, zda pachatel odjel
s nějakým vozidlem. Podstatná
je vždy tovární značka, regis-
trační značka a barva vozu.
Nejvýznamnější je ale vždy
rychlost, s jakou případ ozná-
mí. Jedině tak mají policisté
šanci pachatele dopadnout.

por. Michaela Altmannová
tisková mluvčí

plzeňských policistů

V salónku na radnici se Tomášovi
líbilo, ale do primátorského křes-
la se neposadil, prý mu úplně sta-
čí být „starostou“.

Funkci „zastupujícího starosty“ vzal malý Tomáš velice vážně.

zkoušel starostování, měl rov-
něž možnost posadit se na chvíli
při prohlídce radnice na židli pl-
zeňského primátora. Tady
v něm však zvítězila skromnost
a raději by zůstal pouze „staros-
tou“. (ŠB)

HISTORICKÝ VÍKEND ANEB STRAŠIDLA A MUMRAJE PLZEŇSKÉ
TENTOKRÁT V DOUBRAVCE U SV. JIŘÍ 16. – 18. června 2006



Čtyři jubilea najednou
Zoologická a botanická za-

hrada města Plzně slaví v letoš-
ním roce hned čtyři významná
výročí najednou. Tím stěžej-
ním je založení zoologické za-
hrady IRIS v roce 1926 na le-
vém břehu Radbuzy u bývalé
vojenské plovárny a jen něko-
lik set metrů od plynárny. Vy
starší ze čtenářů si jistě ještě
vzpomínáte. Plzeň může být
určitě hrdá na to, že její zoo,
by� z dnešního pohledu spíše
zookoutek, vznikla jako druhá
v Československu. Dříve byla
vybudována jen zahrada v Li-
berci, ale vzhledem ke skuteč-
nosti, že žilo ve městě v té
době téměř výhradně německé
obyvatelstvo, lze tu plzeňskou
považovat za první českou zo-
ologickou zahradu na našem
území. Pro zajímavost – Praža-
né se svojí zoo v Tróji dočkali
až o pět let později.

Druhé letos připomínané vý-
ročí patří právě spolku IRIS, je-
hož zásluhou má Plzeň již 80 let
svoji zoologickou zahradu.
Vznik jeho samého je však ješ-
tě o čtvrt století starší. Častou
otázkou bývá, proč právě IRIS.
Jde jednak o latinské označení
pro květinu s českým názvem
kosatec, ale také pro oční ro-
hovku. Vzhledem k tomu, že
spolek IRIS se věnoval chovu
akvarijních rybek a terarijních
živočichů, je zřejmé, ke které-
mu z významů měl blíže.

Další dvě výročí jsou už plně
spjata s prvním plzeňským ob-
vodem – s Lochotínem a Vini-
cemi. V roce 1961 zde byla pro

veřejnost otevřena botanická
zahrada a o dvacet let později
se obě zahrady po osamostatně-
ní od tehdejšího Parku kultury
a oddechu spojily v jeden celek
– Zoologickou a botanickou za-
hradu města Plzně.

Základem pro botanickou za-
hradu se stala bývalá soukromá
zahrada předního prvorepubli-
kového podnikatele Kodeta.
Spíše její torzo: část musela
ustoupit letnímu amfiteátru
a zbytek byl v pokročilém sta-
vu devastace. Miroslav Vaňou-
sek, realizátor projektu botanic-
ké zahrady a její první a součas-
ně dlouholetý vedoucí,
vzpomíná na dobu jejího vzni-
ku a budování takto: „Koncem
padesátých let byl předsedou
národního výboru Gustav Rada.
Jeho zálibou byly květiny a přál
si, aby Plzeň měla botanickou
zahradu. Vše začalo mýcením
náletových dřevin a později no-
vými výsadbami. Nejvíce prá-
ce nás ale čekalo v místech ny-
nějšího rozária. Bývaly tam te-
nisové kurty. Bylo třeba odvozit
hromady antuky a štěrku a na
jejich místo přivézt ornici. Dě-
lali jsme to s kobylkami hucul-
kami. Když se z vozu shodila
hromádka země, bylo to jako
kapka v moři.“

Původní dochovanou sbírku
dřevin pan Vaňousek citlivě
rozšířil o více než 600 taxonů
stromů a křovin a vysadil ne-
spočet trvalek. Na poměrně
malé ploše vytvořil nejen mís-
to poznání, ale i odpočinku
a meditace. A tím je dosud. Ka-
menná japonská zahrada Šówa
– en, vybudovaná v roce 2004,
dává možnostem rozjímání pod
památným Körnerovým dubem
jen další rozměr.

Splynutí obou zahrad v jeden
organizační a správní celek byl
vzhledem k jejich těsnému sou-
sedství krok logický, avšak ni-
kterak jednoduchý. Jen pro let-
mé osvěžení historie – zoolo-
gická zahrada se na Lochotín
přestěhovala v roce 1963, poté,
kdy své původní působiště mu-
sela opustit pro intenzivní náka-
zu snětí slezinnou – antraxem.

Vedle sebe se nacházejí i zo-
ologická a botanická zahrada
v Praze – Tróji nebo v Liberci,
přesto v obou případech vystu-
pují jako samostatné subjekty.
Takže plzeňský tandem je re-
publikovým unikátem.

Dlouho to byla ale fůze jen

administrativní a formální.
Teprve s příchodem Ing. Jiřího
Trávníčka do funkce ředitele,
od něhož uplyne letos deset let,
a po schválení generelu rozvo-
je Zoologické a botanické za-
hrady města Plzně se začínají
jejich funkce propojovat. Vzni-
ká geografické členění zoolo-
gické zahrady, desítky nových
výsadeb napomáhají zpříjemnit
prostředí zoo i doplnit jednotli-
vé biotopy o rostlinnou složku.
Z původní botanické zahrady se
stává specifická součást areálu
– arboretum, čili botanická za-
hrada dřevin. Jeden z keřů tře-
ba dává každoročně na vědomí,
že vláda zimy už začíná mít na
kahánku a jaro se blíží. Jmenu-
je se vilín japonský a pravidel-
ně rozkvétá kolem poloviny
února, někdy i dříve. Podle prů-
běhu zimy ho doprovázejí i sně-
ženky, talovíny, lísky a jívy, le-
tos ale zůstal na dlouho jediným
jarozvěstem.

 Založení botanické zahrady
a přemístění zoo na Lochotín do
těsného sousedství letního am-
fiteátru učinilo z této části města
– řečeno dnešním jazykem –
významnou zónu krátkodobé
rekreace a volnočasových ak-
tivit. Zatímco amfiteátr je už
zřejmě za svým zenitem, zoo-
logická a botanická zahrada je
už tři roky po sobě s návštěv-
ností přesahující každoročně
300 000 osob nejnavštěvova-
nějším turistickým cílem.
Takže jestliže první plzeňský
obvod, jakožto ve svém celku
nejmladší část krajské metro-
pole, nemá prakticky žádné vý-
znamnější pamětihodnosti, zo-
ologická s botanickou mu tuto
absenci plně kompenzují. Na-
víc historický statek Lüftnerka
proměněný v živý zemědělský
skanzen konce 19. a začátku
20. století se stává místem pra-
videlného setkávání se staro-
českými zvyky a obyčeji. Co
do přitažlivosti prostředí a bo-
hatosti programu není v Plzni
žádné druhé takové místo. Pří-
kladem mohou být – z akcí ne-
dávných – loňské adventní
a vánoční tvůrčí dílny, úno-
rové Pohromniční svíčkování
či staročeské masopustní ve-
selí. Ač průvod ze sídliště Vi-
nice přes zoo a Kilometrovkou
ke Kalikovskému mlýnu nebyl
v ten den v Plzni jediný, ná-
vštěvnost překonala očekávání
pořadatelů a počet masek byl
rekordní. Bylo jich více než še-
desát. Snad všichni přítomní

Zoologická a botanická zahrada města Plzně informuje

novináři se ptali, zda jsou to
divadelní ochotníci, nějaký
folklorní soubor nebo drama-
tický kroužek. – Ne, odpovída-
li jsme, jsou to normální lidé,
kteří přišli do průvodu na zákla-
dě plakátů a mediálních upou-
távek, nebo si přišli zopakovat
zážitky z minulých ročníků.
Celý průvod je naprosto spon-
tánní a je ukázkou toho, že hez-
ký tradiční masopust se může
uskutečnit i s paneláky za zády.

Co pořadatele zvláš� potěšilo,
bylo to, že lidé při výběru ma-
sek respektovali ráz masopus-
tu, takže v průvodu nešel napří-
klad jediný příslušník VB ani
další karikatury postav dob ne-
dávných nebo současných.

Další nejbližší akcí z volné-
ho cyklu Český rok na vsi jsou
Tradiční velikonoce na Lüftner-
ce; budou ve znamení brnkaček
a řehtaček, ale samozřejmě
i všeho ostatního, co k těmto
svátkům jara patří.

Oslavy letošních výročí zahájí
31. března 1. reprezentační ples
zoologické a botanické zahrady
v Měš�anské besedě a o den poz-
ději retrospektivní výstava
v mázhausu plzeňské radnice.
Především však chce své osm-
desátiny zoologická zahrada
oslavit nově otevřenými expo-
zicemi. Budou jimi ptačí srub
a voliéra dravců pod Sibiřským
srubem a zoogeografický celek
Severní Ameriky, který součas-
ně zpřístupní pro návštěvníky
jihovýchodní svahy pod stat-
kem Lüftnerka.

Text František Hykeš
Fota z masopustního veselí

Milan Pták

Masopustní průvod vyšel i letos ze sídliště Vinice. Š�astnou cestu mu zde popřál jménem vedení prvního
plzeňského obvodu místostarosta Jiří Uhlík.

Specialitou masopustního průvodu z Vinic do centra Plzně jsou pravi-
delně masky na koních.

Koblihy do letošního ročníku doprovodné soutěže o Plzeňského koblížka
připravila kuchařka známá z televizní Prima vařečky, dnes Párty s kucha-
řem, Jana Augustová. Z pěti receptur našich prababiček získaly nejvíce
bodů ochutnávačů třené koblihy podle Magdaleny Dobromily Rettigové.

Masopust III. se selkou „Lüftnerkou“ meditují nad slaměným kohou-
tem, kterého čeká „smrt“ useknutím hlavy. I takový zvyk patří k maso-
pustu a je velice starého data.

Masopustní průvod ukončilo i letos vhození zapáleného Bakchuse do
Mže u Kalikovského mlýna. Tento akt symbolizuje loučení se zimou.

Po dvou letech se narodilo chovné-
mu páru lemurů kata opět mládě.
Aby mohly nové expozice pod stat-
kem Lüftnerka přivítat návštěvní-
ky co nejdříve, pracovalo se na
nich po celou zimu.
Foto Jaroslav Vogeltanz

Historicky první plzeňský
turnaj v Beybladu se ve středu
22. března uskutečnil v aule
1. základní školy na Lochotíně.
Na turnaj pozvali děti zástupci
SVČ DM z Ledecké ulice ve
spolupráci s MO Plzeň 1 za vel-
ké odborné pomoci DDM Tep-
lická z Děčína. Právě v Děčíně
je tento neobvyklý sport mezi
mládeží značně oblíben a do-
konce fungují oficiální týmy,
které hrají své registrované tur-
naje. Snahou organizátorů bylo

prohloubit u zúčastněných dětí
zájem o tuto novou moderní
disciplínu. Turnaj se těšil vel-
kému zájmu, zúčastnilo se řada
dětí. Někteří soutěžili, jiní fan-
dili, někteří se s beybladem
teprve učili zacházet. Všichni
si užili příjemné odpoledne a
ti, co nevyhráli, se již těší na
nové turnaje, nebo� nastávající
jaro umožňuje řadu příležitos-
tí rozšířit tréninkové plochy a
do příště určitě dohoní své zku-
šené kamarády a získají odva-
hu se také do soutěže přihlásit.

                       (šb)

Beyblade



Stalo se už tradicí, že soutěžní sezo-
nu nejlepších hasičských družstev na
Plzeňsku uzavírá soutěž, pořádaná bo-
leveckým hasičským sborem jako Po-
slední ká� roku. Když ji v roce 1991
poprvé pod tímto názvem bolevečtí ha-
siči uváděli v život, vůbec netušili, jak
slavná tradice vzniká. Původně to měla
být spíše recesní záležitost, jakési sym-
bolické loučení nejlepších hasičských
soutěžáků se soutěžní sezonou, navzdo-
ry podzimnímu počasí i chladu stále
ještě s vodou, postupně se z ní však stala
velice renomovaná a prestižní soutěž,
která si kromě sportovní rivality však
dokázala uchovat i cennou atmosféru
setkání opravdových přátel. Pozvání
boleveckých hasičů na první listopado-
vou sobotu opět přijali ti nejlepší nejen
z Plzeňska, ale i z dalších míst České
republiky, a bylo opravdu na co kou-
kat. V soutěžním zápolení tak bylo
mimo jiné možno vidět i olympijské ví-
tězky a mistryně ČR, paní a dívky
z Chválenic, přijeli borci z Chomutova
a nechyběli ani profesionální hasiči

z Plzně, kteří jsou mistry ČR ve své ka-
tegorii a ve svých řadách mají i mistry
Evropy. Lesk významné události sou-
těži dodala divácká účast primátora
města Plzně Miroslava Kalouse, stejně
tak jako čestné velení soutěži, zosob-
něné starostou prvního městského ob-
vodu Jiřím Winkelhöfferem.

Celkem 30 družstev mužů a 9 druž-
stev žen usilovalo v základních due-
lech o postup do šestičlenných finále,
což nebylo vůbec snadné, při nepříz-
nivém počasí tekla do nádrží i přírod-
ní voda shora. Při specifice útoku s pří-
vodním vedením ze 4 kratších savic
jsou časy pro postup na úrovni 26 vte-
řin obdivuhodné, družstvu Štěnovic
čas 26,34 už na finále nestačil. Po fi-
nalových pokusech se družstva srov-
nala v pořadí: Víteň /KT/, Mokrouše /PJ/
, Hůrky /RO/, Úněšov /PS/, Nekmíř /
PS/ a Horní Hradiště /PS/, přičemž
vítězný tým časem 19,90 dosáhl i nový
rekord v patnáctileté historii soutěže.
O velkou radost pořadatelům se posta-
ralo domácí družstvo žen, které se, by	

Plzeňští dobrovolní hasiči mo-
hou patřit mezi nejlépe vycviče-
né záchranářské neprofesionální
jednotky v kraji. V teorii se mo-
hou zdokonalovat společně s pro-
fesionálními hasiči, ale také
v praktické fázi jsou pro ně při-
pravené nácviky společných po-
stupů při záchraně životů i majet-
ku. A nejen při požárech, ale i při
dopravních nehodách a chemic-
kých haváriích. S tím vším počítá
plán společného výcviku profesi-
onálních a dobrovolných jednotek
v Plzni. I prostory pro výcvik mají
hasiči zajištěné v moderním areá-
lu požární stanice Hasičského
záchranného sboru Plzeňského
kraje v Plzni na Košutce. Problém
je ale v tom, že do nácviku se
z dobrovolných jednotek zapojili
jen hasiči z Bílé Hory.

„Pokud spolu mohou cvičit pro-
fesionální a dobrovolní hasiči sou-
časně, je to důležité pro jakoukoli
situaci, kterou pak jednotky řeší
při reálném zásahu,“ říká ředitel
územního odboru Plzeň Michal
Novák. „Hasiči se mezi sebou více
poznají, zároveň zjistí, jaké je vy-
bavení i ostatních jednotek, a na-
učí se je i dokonale ovládat,“ do-
plnil ředitel Novák.

Společný výcvik s dobrovolný-
mi hasiči je důležitý i pro profesio-
nální záchranáře. „Když vím, že je
sbor dobrovolných hasičů dobře
vycvičen a potkáme se při ostrém
výjezdu, třeba při požáru, a poznám
známé tváře dobrovolných hasičů,
hned jsem klidnější. Když je znám
z výcviku, vím, jak pracují, reagují
na určitou zátěž, a mohu je pověřit
složitějšími úkoly,“ přidává další

pohled velitel směny Pavel Musil.
Když profesionální i dobrovol-

ní hasiči přesně vědí, co jejich ko-
legové opravdu zvládnou, může se
to projevit například rychleji skon-
čeným zásahem a také menšími
škodami. „Mrzí mě, že se do spo-
lečného výcviku zatím zapojila
pouze jednotka dobrovolných ha-
sičů z Bílé Hory. Na území města
Plzně není tolik zásahů, kde by
zvláště mladí hasiči mohli získat
zkušenosti. O to je společný vý-
cvik důležitější. Je to i určitá smys-
luplná náplň strávení volného času
mladých dobrovolných hasičů. Ne-
jednou se stalo, že se z dobrovol-
ného hasiče stal hasič profesionál-
ní, který do profesionální jednot-
ky přišel s bohatými zkušenostmi
ze zásahů z dobrovolné jednotky,“
vysvětlil ředitel Michal Novák.

Velitel dobrovolných hasičů
z Bílé Hory Jan Domin je přesvěd-
čen, že společná příprava dobro-
volných a profesionálních hasičů
pomáhá i jemu lehčeji zvládnout
velitelské povinosti. „Profesionál-
ní velitelé mají cenné zkušenosti.
Při výcviku poskytují dobré rady,
které se zúročí při samotném zá-
sahu,“ dodává Jan Domin.

Co všechno mohou dobrovolní
hasiči na stanici Košutka vyzkou-
šet? „ Je pro ně připravený výcvi-
kový polygon, kde jim můžeme
simulovat různé situace, do kte-
rých se mohou dostat například při
požárech bytů. Připravený je i vý-
cvik pro zásah ve výšce, při kte-
rém používáme vysunovací žebřík,
jenž dosáhne až do výšky dvaapa-
desáti metrů, v praxi se seznámí
s nejmodernějším vybavením pro-

Společný výcvik profesionálních a dobrovolných hasičů

Na své Výroční valné hromadě
6. ledna 2006 v hospůdce U Myšáka
si bolevečtí hasiči vyříkali vše, co se
jim povedlo i nepovedlo v loňském
roce a hlavně co bude prioritou čin-
nosti v roce 105. výročí založení sbo-
ru. Ani trochu nechtějí povolit ve
svém zaměření na výchovu mládeže,
a	 už té v členské základně a spolu-
pracujících školách i mateřských škol-
kách, tak i ostatních dětí v obvodě,
pokud o hasičské akce projeví zájem.
Nabitý sál se upřímně těšil z historic-
ky největšího úspěchu sboru, kterým
nepochybně byla účast nejmladších
Soptíků v exhibici na Mistrovství Ev-
ropy profesionálních hasičů a záchra-
nářů v Ostravě. Potěšilo ocenění a po-
děkování náměstka ministra vnitra
a generálního ředitele HZS ČR gene-

rálmajora Ing. Miroslava Štěpána, kte-
ré vyjádřil sboru a jeho Soptíkům pí-
semně. Sbor dobře plní i své povinnos-
ti v zajištění a podpoře jednotky SDH
MO Plzeň 1, díky kvalitnímu výcviku
a přípravě Bolevečtí úspěšně zasaho-
vali u 8 událostí, k nimž byli přivoláni
operačním střediskem HZS. Tradičně
trochu slzí ukáplo nad zastaralou po-
žární technikou, nic to však neubralo
odhodlání pokračovat ve své dobro-
volné činnosti při ochraně majetku,
životů i zdraví spoluobčanů. Vzpruhou
všem byla nepochybně podpora MO
Plzeň 1, vyjádřená v roce 2005 pře-
devším rekonstrukcí chaty ve výcvi-
kovém areálu. Škoda, že poděkování
nemohli hasiči vyjádřit představitelům
obvodu osobně, určitě však na to ješ-
tě dojde. Sbor si opět do programu při-

pravil i řadu kulturních akcí, takže
určitě bude i populární stavění Májky
a posezení Pod lipami na bolevecké
návsi. V záměrech činnosti je také
další rozvoj sportovních aktivit, počí-
naje účastí v městských kolech až po
pravidelné zapojení v prestižní Zápa-
dočeské hasičské lize. Ve zprávě ne-
bylo opomenuto ani poděkování všem
příznivcům činnosti sboru za podporu
morální i finanční s příslibem, že sbor
je plně rozjetý a připravený plnit své
poslání. Smutnou povinností starosty
sboru byla pietní vzpomínka na zemře-
lého pana Rudolfa Hlouška, jednoho
z nejstarších a nejvěrnějších členů.

Články o Sboru dobrovolných
hasičů Bolevec sepsal

Miloslav Pytlík starosta
Sboru dobrovolných hasičů Bolevec

Zcela nové cesty v požární preven-
ci a ve výchovném působení na ve-
řejnost hledají a zdá se, že i nacháze-
jí, bolevečtí hasiči. Zákon o požární
ochraně ukládá obcím organizovat
preventivně výchovnou činnost a není
proto divu,že právě dobrovolní hasi-
či se rozhodli ve spolupráci a s pod-
porou MO Plzeň 1 záležitost řešit
koncepčně a kvalifikovaně. Sbor dob-
rovolných hasičů si připravil dlouho-
dobý program výchovného působení
na všech základních a mateřských
školách v obvodě, který v několika
různých formách na začátku loňské-
ho roku nabídl ředitelům k realizaci.
Jde o vstupy do školní výuky formou
odborných besed s podporou kvalifi-
kovaných lektorů z řad členů Sboru,
o Dny otevřených dveří požární zbroj-
nice, umožňující poutavou formou
školákům seznámení s problematikou
požární ochrany nebo o praktické
ukázky výcviku a výstroje hasičů pří-
mo s pobytem ve výcvikovém areálu
hasičů. Nabídka už má i podobu kon-
krétních výsledků, spolupráce byla
zřejmě k oboustranné spokojenosti
navázána se 17. ZŠ v Malické ulici,
34. ZŠ, s boleveckou základní školou,
46. MŠ, 60. MŠ, 90. MŠ a 78. MŠ.
Samozřejmě za největší klenot svého
působení považují bolevečtí hasiči

spolupráci s 24. MŠ a již legendární-
mi Soptíky, s nimiž loni prožili vrchol
zatímních úspěchů při exhibici na Mi-
strovství Evropy profesionálních ha-
sičů a záchranářů v Ostravě. Význam-
nou aktivitou sboru se už tradičně stá-
vá podíl na zajištění setkání
plzeňských dětí Bambiriáda, kde mají
naši hasiči příležitost bezprostředně
formou her a soutěží seznámit téměř
tisícovku dětí s tematikou požární
bezpečnosti. V roce 2005 se tak usku-
tečnilo téměř 50 akcí pro dětskou ve-
řejnost s účastí téměř 2000 dětí ve
věku od 5 do 15 let. Odezva pedago-
gů i dětí ze zmíněných škol a školek
je příznivá a podporuje záměry sboru
právě těmito formami předávat mlá-
deži základní znalosti z oblasti požár-
ní prevence a formovat jejich právní
vědomí. Samozřejmě, že dosažený
stav nepovažují hasiči za konečný,
mají zájem spolupráci rozšířit směrem
k dalším osloveným subjektům, pří-
padně dalším zájemcům. K prvým
kontaktům bylo nakročeno i ve spo-
lupráci se Střediskem volného času
dětí a mládeže, půjde o znovuobno-
vení spolupráce z předchozích let,kdy
neformální spolupráce byla samozřej-
mostí. Není pochyb, že všechno to cí-
levědomé úsilí vyžaduje obrovské na-
sazení členů sboru, vždy	 jde většinou

o akce v dopolední době a ne všichni
se mohou pro takovou činnost uvol-
nit ze svých zaměstnání, navíc všich-
ni garanti musí mít potřebné odbor-
né i pedagogické předpoklady. Čin-
nost se však daří v potřebném
rozsahu zajiš	ovat, a tak vedle hlav-
ní hasičské náplně pomoci při požá-
rech a jiných katastrofách je evident-
ní snaha lidskému neštěstí také pre-
ventivně předcházet.

Zmíněné aktivity jsou především
projevem působení vně sboru, na ve-
řejnost, není však žádným tajem-
stvím,že SDH Bolevec má úspěchy
i se svojí členskou základnou před-
školního, školního i dorosteneckého
věku. Počet členů dětských kolekti-
vů převyšuje výrazně počet dospělá-
ků v členské základně, a tak není ně-
kdy ani divu, že výcvikový areál
i hasičská zbrojnice často doslova
praskají ve švech. Téměř každý den
v týdnu se něco děje, mnohdy se
musí jednotlivá družstva se vzájem-
nou tolerancí podělit o prostory
zbrojnice nebo výcvikového areálu.
Takovou aktivitu lze samozřejmě
chápat i jako účinný boj proti krimi-
nalitě mládeže,vždy	 účelným vypl-
něním volného času dětí se nedostá-
vá dětem času na nežádoucí aktivity
a jak známo: Kdo si hraje – nezlobí.

Loňské městské kolo soutěže Sbo-
rů dobrovolných hasičů v požárním
sportu bylo pro bolevecké družstvo za-
jímavou výzvou v podobě souboje s
nakonec vítězným družstvem Doub-
ravky. Jeho členy totiž bylo i několik
závodníků z týmu mistrů světa v po-
žárním útoku a držitelů bronzu z cel-
kového pořadí šampionátu v Minsku
z roku 2004 a mistrů Evropy z roku
2005. Bolevečtí se však zvučných
jmen nezalekli a byli mistrům vyrov-
nanými soupeři, po součtu 3 disciplin
s favorizovaným týmem Doubravky
prohráli nakonec jen o necelých 22
vteřin a v porovnání s ostatními plzeň-
skými družstvy celkem jasně získali
pomyslné stříbrné medaile. Takto vy-
bojované druhé místo bylo pro výraz-
ně omlazený ambiciózní tým úspě-
chem, který nastartoval úspěšné půso-
bení v prestižní Západočeské hasičské
lize,v níž družstvo jako jediné z Plzně
již druhým rokem působilo. Velice ná-
ročný seriál soutěží za účasti vynika-
jících týmů nejen Plzeňského kraje lze

bez nadsázky označit za seriál mistrů
a již účast v soutěži lze označit za dob-
rou reprezentaci našeho města. Na
úspěšné soutěžní sezoně se vedle vět-
šiny mladíků podílel i zkušený Honza
Kolařík, který běžecky dával všem
lekci o sportovní formě, vyladěné po-
ctivým tréninkem.Vedle něj pak nao-
pak někteří z dorostenců získávali své
prvé ostruhy i cenné soutěžní zkuše-
nosti. Výrazného úspěchu v podobě
prvenství ve své kategorii získali po
celoročním soutěžení v městském
hodnocení ve hře Plamen také Mladí
hasiči, členové družstva, vedeného
Romanem Nistorem. Družstvo je pří-
slibem dalšího úspěšného rozvoje sbo-
ru, by	 samozřejmě musí projít ještě
dlouhým procesem zrání, důležité je,
že základy jsou již položeny.Úspěch
SDH Bolevec v městském kole hasič-
ských soutěží pak téměř k absolutoriu
dotáhly bolevecké ženy, které by	 svůj
soutěžní tým začaly tvořit na počátku
loňského roku, ziskem titulu nejlepší-
ho plzeňského ženského družstva svoji

soutěžní premieru náležitě ozdobily.V
Bolevci se tak daří nejen v práci s ha-
sičskou mládeží a dorostem, ale také
v soutěžích dospěláků, proto se do le-
tošní sezony netají s velkými cíli i
ambicemi. Dobře však ví, že výsled-
ky nepřijdou samy od sebe a je třeba
na sobě tvrdě pracovat. Vedoucí druž-
stva Martin Langfelner však je s pří-
stupem svých svěřenců k tréninku
spokojen a věří, že v roce 2006 bu-
dou výsledky ještě lepší. Všichni si
uvědomují, že účast v hasičských
soutěžích a dobrá reprezentace není
jen zábava,ale především kázeň, ži-
votospráva a dobrá fyzická kondice,
už dávno jsou pryč časy grotesek ne-
povedených soutěží.

Také proto mají bolevečtí hasiči
zájem své úspěšné týmy ještě dopl-
ňovat o sportovně talentované členy,
muže i ženy, a tak je na místě výzva
všem, kteří by chtěli být platnými po-
silami: Přij�te mezi nás a zkuste,zda
právě Vaše rychlost a um nepomohou
týmu k ještě větším úspěchům.

Když bolevečtí hasiči 6. ledna
2006 na své Výroční valné hromadě
v hospůdce U myšáka bilancovali
svoji činnost a spřádali plány na už
105. rok svého působení, neopome-
nuli připomenout, že v jejich členské
základně je evidováno více dětí ve
věku do 15 let než dospěláků, a to ani
v kategorii dospělých není sbor v Plz-
ni žádným trpaslíkem. Dobrá věc se
podařila,tak by mohlo znít moto roku
2005, kdy sbor pokračoval v dříve za-
počatém působení do základních
a mateřských škol v obvodě. Soptíci,
Čertíci, Floriánkové a Vydrýsci, to
jsou reprezentanti toho opravdu
nejmenšího hasičského potěru z ma-
teřských škol, kteří společně s oddí-
ly těch úplně nejmladších prvňáků a
trochu zkušenějších ve sboru dávají
dohromady neuvěřitelné číslo 92 dětí,
které získávají pod vedením zkuše-

ných vedoucích své první zkušenosti
v hasičské činnosti. Takovou práci
nelze dělat bez obrovské obětavosti
těch,kteří schůzky pro děti připravu-
jí a vedou je, ale samozřejmě také bez
finančního zázemí, které sbor obsta-
rává svojí pílí i sponzorskou podpo-
rou. Své samozřejmě sehrává i Měst-
ský obvod Plzeň 1 se svými každo-
ročními příspěvky, určitě je to dobrá
investice. Opomenout však nelze
hlavní fenomén tohoto skvělého vý-
sledku a to je maximální souhra s ře-
ditelkami i dalšími pedagogickými
pracovnicemi školek a škol, právě
tam se totiž bolevečtí hasiči přesvěd-
čili, kde je základní stavební kámen
dobré činnosti s mládeží.Cest k po-
děkování za pochopení a podporu
bude určitě více, te� ale letí zvláštní
díky na 24., 60., 78. i 90. MŠ, právě
o nich totiž byla řeč. Samozřejmě, že

působení na mládež v oblasti výcho-
vy k požární bezpečnosti zdaleka není
vyčerpáno jen těmito formami spo-
lupráce, neméně důležité určitě jsou
i ukázky z výcviku, besedy, Dny ote-
vřených dveří v hasičské zbrojnici i
akce pro děti ve výcvikovém areá-
lu, i těch bylo letos požehnaně a tý-
kaly se téměř všech škol v obvodě.
Zajímavým fenoménem je pochope-
ní a podpora rodičů těch capartů,
kteří už dělají prvé krůčky v rozto-
milých hasičských stejnokrojích,
právě to je pro úspěšnou celoroční
činnost nesmírně důležité a možná i
touto cestou se daří prosazovat zá-
sady požární prevence. Je to veliké
sousto, do kterého se Bolevečtí za-
kousli. Věřme, že se potřeby tak vy-
soce nabuzené aktivity nezaleknou,
i tomu, že se jim podaří dát dohro-
mady nezbytně nutné finance k tech-
nickému zajištění svých bohulibých
záměrů.

Zcela netradiční prožití sváteční-
ho večera v závěru loňského října
připravil pro Mladé hasiče z Plzeň-
ska Městský obvod Plzeň 1 společ-
ně s boleveckými hasiči. Výcviko-
vý areál, mnohým důvěrně známý z
letošního Mistrovství republiky ve
hře PLAMEN, i jeho nejbližší okolí
se proměnily v pohádkový les plný
strašidel, skřítků, ježibab, loupežní-
ků a dalších pohádkových bytostí,
s nimiž bylo nutné se dohodnout na
volném průchodu ztemnělým lesem.
Nebylo to samozřejmě zadarmo,
děcka se musela na každém stano-
višti vykoupit znalostmi i umem v
hasičských odbornostech, což pro
většinu nebyl samozřejmě žádný
problem. Soutěž Z pohádky do po-
hádky, probíhající v nočním lese, má
pro děti přídech obrovského dobro-

družství, které stojí za to prožít, a tak
se už pátého ročníku účastnilo 29 pě-
tičlenných hlídek. Ještě před startem
na náročné putování se každý mohl
posilnit gulášem z opravdové polní
kuchyně, potom však už skutečně ne-
zbývalo, než překonat strach a vydat
se po cestičkách, vyznačených v tem-
ném lese barevnými světélky. Kašpá-
rek chtěl ukázat správné vázání uzlí-
ků,vodník vyzkoušel šikovnost v roz-
hazování hadic, čerti se ptali na
správné zacházení s hasicími přístro-
ji, loupežníci chtěli správně udělat
oheň. A to ještě nebylo vše, zvídavé
otázky měl i Děd Vševěd, Bílá paní
a ježibaby. Ti, co nebyli zrovna na tra-
ti, mohli obdivovat šermířské soubo-
je, které pro vděčné dětské oči při-
pravili členové občanského sdružení
35. pěšího pluku – 2. kumpa-

nie.Vyhráli samozřejmě všichni,kdo
překonali strach a účastnili se, pro
pořádek však se sluší uvést jména
těch skutečně nejlepších z letošního
ročníku. Těmi byli v kategorii mateř-
ských školek družstvo SDH Bolevec
z 60. a 90. MŠ, v kategorii do 10 let
družstvo z Nevřeně a v kategorii do
15 let Štichovice, které si kromě mno-
ha dalších cen zejména od Trollů od-
vezly i cenu starosty boleveckého
Sboru – sochu vodníka Polcárka. Pro
3 nejúspěšnější družstva každé kate-
gorie byly péčí Městského obvodu
připraveny dorty i další odměny. Dět-
ská radost při závěrečném vyhodno-
cení zavazuje pořadatele, aby i přes
náročnost v zajištění takové soutěže
pozvali zástupce pohádkové říše na
setkání s mladými hasiči i letos na
podzim, bude se na co těšit.

těsně, prosmeklo do finále a v něm
skončilo na 6. místě. Před nimi ve
vyjmenovaném pořadí skončila druž-
stva z Chválenic /PJ/, Vítně /KT/,
Horního Hradiště /PS/, Chodova /SO/
a Tlučné /PS/.

Renomé soutěže také posílila řada
sponzorů, mezi kterými pochopitelně
nemohly chybět Výzbrojna požární
ochrany a. s. a Hasičská vzájemná po-
jiš	ovna a. s. Už nyní bolevečtí hasiči
společně s přáteli z Hasičského zá-
chranného sboru Plzeňského kraje pře-
mýšlejí, jak by měl vypadat další, v po-
řadí již 16. ročník této populární ha-
sičské akce. Pozornost chtějí zaměřit
především k podchycení většího zájmu
veřejnosti a tak se v projektu zřejmě
objeví i některá lákadla zejména smě-
rem k mládeži. Loni už tímto směrem
nakročili, v programu byla ukázka mo-
derní požární techniky i tradiční vy-
stoupení populárních Soptíků se spe-
ciálním automobilem, vyrobeným
pouze pro jejich činnost. Nenechte se
však mýlit, auto se umí chovat jako

opravdové hasičské pro zásah u požá-
ru a požár by s ním bylo možné oprav-
du i uhasit. Poslední ká� roku tak uza-
vřela pro české barvy mimořádně
úspěšnou sezonu, by	 možná dodnes
není známo,že v chorvatském Varaž-
dinu proběhla opravdová hasičská
olympiáda a většina zlatých medailí

putovala do Česka. Titul olympijských
vítězů není v žádném sportovním od-
větví záležitostí k přehlédnutí a naši
hasiči a hlavně hasičky jich přivezli
v podobě zlatých medailí hned 13. Zla-
to českým barvám přineslo i Mistrov-
ství Evropy v Ostravě a byli u toho
opět i Plzeňáci, členové národní repre-
zentace. Sportovní soutěže jsou disci-

Poradili se, jak na to

Bolevečtí hasiči se utkali s mistry světa

Mládí má ve Sboru převahu

Požární prevence nejsou jen požární kontroly a mentorování

Poslední ká� v Bolevci vloni už popatnácté

Mladí hasiči z Plzeňska putovali Pohádkovým lesem

fesionálních hasičů včetně speci-
álního kontejneru pro řešení che-
mických havárií. Proč chceme, aby
se dobrovolní hasiči připravovali
společně s profesionály? Těžko na
cvičišti, lehko v boji! To je heslo,

které v záchranařině platí ob-
zvláš	,“ shrnuje Martin Moravec,
který má u plzeňských profesio-
nálních hasičů odpovědnost za
odbornou přípravu jednotek.

kpt. Mgr. Martin Moravec

plinou, se kterou stojí za to se alespoň
divácky seznámit, není to jen běhání
s hadicemi a stříkání vody, jde o veli-
ce akční a navíc fyzicky náročnou čin-
nost, která má všechny parametry kva-
litního sportu. Jednu z atraktivních po-
dívaných určitě přinese i letošní ročník
Poslední kádě – zapište si proto dobře
datum: 4. listopadu 2006.



Přijměte na chvíli pozvání do
našeho výtvarného ateliéru, kde se
stále děje něco nového..

Stačí najít tu správnou branku
v ulici Komenského (č. p. 46), ne-
nechat se odradit poněkud neváb-
ným vnějškem budovy a vstou-
pit… Do prvního patra vás bezpeč-
ně zavedou figury na zdi – nová
výzdoba (práce dětí z výtvarného
kroužku), cestou si můžete pro-
hlédnout čekající sochy vyrobené
z novinového papíru (také práce
dětí z výtvarného kroužku) a už jste
u pestrobarevného vchodu. Právě
tam se nachází výtvarné oddělení
Střediska volného času…

V kroužku Pastelka malují
a kreslí děti od 4 do 7 let. Na pro-
gramu jsou i taková legrační téma-
ta, jako například „Had, který sně-
dl něco velikého“. Děti experimen-
tují s novými technikami, například
si vyzkoušely techniku monotypu,
zkusily si vyrobit škrobové papíry,
učí se kreslit křídou, stříhat, malo-
vat, modelovat, atd. Tento kroužek
je určen pro děti, které vědí, že
tvořit je veliké dobrodružství.

Kroužek Výtvarný ateliér pro děti
je určen dětem od 8 do 14 let. Vzhle-
dem k velkému počtu účastníků se
tento kroužek v nejbližší době roz-
dělí na dvě poloviny. Míst pro nové
zájemce tak bude opět dostatek.

Děti zde rozvíjejí své výtvarné

V předvánočním čase děti ze
7. MŠ v Kralovické ulici jely udě-
lat radost babičkám a dědečkům
z domova důchodců Sv. Jiří v Plz-
ni na Doubravce. Na představení
„ Koulelo se jablíčko“ se podílely
děti ze třídy Sluníček společně s pí
učitelkami. Vystoupení v plzeň-
ských krojích, za doprovodu ky-

Název Místo Termín Komu určeno
Cyklotábor Roželov 1.7. – 8.7.2006 Od 13 let
Cirkusové putování, aneb Vesnice Lomy 8.7. – 22.7.2006 Od 5 do 17 let
Za hranice všedních dnů u Konstantinových Lázní
Příměstský SVČ Plzeň-Lochotín 10.7. – 14.7.2006 Od 7 let
počítačový tábor 17.7. – 21.7.2006
Příměstský tábor SVČ Plzeň-Lochotín 10.7. – 21.7.2006 Od 5 do 9 let
PASTELKA (mimo So a Ne)
Velké prázdninové Vesnice Lomy 22.7. – 04.8.2006 Od 7 let
dobrodružství u Konstantinových Lázní
Rokem, letem světem Vesnice Lomy 6.8. – 18.8.2006 Od 6 let

u Konstantinových Lázní
Sluníčko Hájovna Rotava 13.8. – 26.8.2006 Od 10 let
Rande v Lomech Vesnice Lomy 18.8. – 23.8.2006 Od 15 let

u Konstantinových Lázní
Báječný svět Vesnice Lomy 26.8. – 1.9.2006 Od 10 let

u Konstantinových Lázní

Ve Středisku volného času dětí
a mládeže, Ledecká 23, Plzeň –
Lochotín

Přestože se zatím jaro začíná tepr-
ve probouzet, ve Středisku volného

Letní tábory
času dětí a mládeže v Ledecké ulici
na Lochotíně myslíme již na léto –
na období letních prázdnin. Připra-
vujeme řadu táborů a pobytů pro
děti, mládež i dospělé, na které vás

chceme pozvat. Další informace
o náplni i organizaci získáte na výše
uvedené adrese, e-mailové adrese
svc.plzen@seznam.cz, nebo tele-
fonním čísle 377 523 962. Sledujte
též naše internetové stránky
www.svc.zde.cz.

Musíme se zvířat bát?

„Musíme se zvířat bát?“ je je-
den z osmi pořadů celoročního
projektu Praktická ekologická
výchova v MŠ, které pro děti
z plzeňských MŠ připravuje ve
Středisku volného času dětí a mlá-
deže v Plzni na Lochotíně, v Le-
decké ulici, Ing. Jana Radová.

S dětmi z 2. B 90. MŠ (viz sní-
mek) jsme si tentokrát povídali
o „pomlouvaných neviňátkách“,

tedy o zvířatech, která se někte-
rým lidem na první pohled ne-
líbí, avšak jsou pro člověka ne-
škodná a v přírodě velmi uži-
tečná. Naopak v našich očích
„krásný“ pes, kočka či jiné
zvíře nás může v určitých situ-
acích vážně poranit nebo usmr-
tit. Odměnou dětem za jejich
aktivní spolupráci byla návště-
va přírodovědného oddělení,

kde se děti v bezprostředním sty-
ku seznámily s chovanými zvířa-
ty a jejich nároky na potravu.

Metody práce ve všech osmi
výukových pořadech připravených
pro děti z MŠ jsou přizpůsobeny
jejich věku. Po celou dobu progra-
mu se tak neustále střídají činnosti
– klidové a pohybové aktivity, za-
řazují se hry a jednoduché soutěže
s vhodnou motivací. Proto děti pro-

vází například zimním lesem zajíc
Ferda, myška Hrabalka je učí
o proměnách jarní přírody, s Lesní
vílou si povídají o tom, jak roste
les, se zvědavou Kapkou se stanou
malými výzkumníky…

V rámci jednotlivých aktivit je
také kladen důraz i na rozmanité
učební pomůcky určené pro danou
věkovou kategorii, jako jsou např.
pohádky, obrázky, stavebnice,
hračky, různobarevné papíry, lát-
ky, pracovní listy apod.

Velkou pomocí při realizaci ce-
lého letošního projektu „Praktic-
ká ekologická výchova v MŠ“
bylo získání finančního příspěvku
z nadačního fondu Zelený poklad.

Veškeré informace o ekologic-
kých výukových programech a po-
sledních volných termínech se do-
zvíte v kanceláři SVČ, Ledecká 23,
Plzeň – Lochotín, nebo na tel.:
377 523 962 – J. Radová.

„ Rozdávali radost našim blízkým“
tary a klavíru, se velmi zdařilo.
Senioři všechny na závěr odměnili
potleskem, úsměvem a malou
sladkostí. Loučení proběhlo s pří-
jemným pocitem a přáním brzké-
ho shledání. Kdy? Určitě na jaře
s představením „Naše řemesla“.

Kromě takovýchto akcí naše
školka nabízí mnoho dalších aktivit.
Mezi ně patří např. pěvecký, taneč-
ní a výtvarný kroužek, cvičení „Žel-
va“, seznamování s anglickým ja-
zykem a hrou na flétnu i mnoho
dalších akcí pro děti a rodiče.

Nevěříte? Přij�te se podívat.

cítění, zkouší nové techniky
a postupy, hledají vlastní výtvar-
né cesty, slovně hodnotí práci svou
i ostatních. Děti kreslily ilustrace,
které byly posléze svázány do
knížky; tvořily velkoformátové
malby, které se staly stálou výzdo-
bou budovy, na podzim chodily
kreslit do zahrady. Poslední větší
cyklus, kterým se nyní zaobíráme,
se jmenuje „Chaos velkoměsta“,
poslední zpracované téma bylo
„Mačkáme se v tramvaji“. Přij�te
si i vy vychutnat tvůrčí atmosféru
v tomto atraktivním kroužku.

Výtvarný ateliér pro dospělé je
určen mládeži od 15 let a dospělým.
Cílem je rozvíjet kreativitu a auten-
ticitu, hledat sama sebe skrze své
výtvarné projevy. Důležitější než
konečný výsledek je cesta k němu
...Na programu je seznámení se se
základními výtvarnými postupy
a technikami. Témata jsou rovným
dílem rozdělena na realistická (učí-
me se kreslit zátiší, lidskou figuru,
portrét), fantasijní (zaměřena na roz-
voj fantazie a výtvarného sebevyja-
dřování) a výzkum nových technik
(výroba ručního papíru, batikovaný
papír, rytá kresba, grafické techni-
ky atd.). Například nyní se zaobírá-
me spíše fantazijním cyklem nazva-
ným „Krajiny vnější a vnitřní“, čeká
nás kaligrafie a ilustrace čínské bás-
ně, vyzkoušíme si koláž a dekoláž,

litou malbu. Na konci roku čeká
každého účastníka samostatná rea-
lizace vlastního projektu, který bude
skvělou tečkou za jeho celoroční
pilnou prací v našem ateliéru.

Mimo tyto pravidelné aktivity
pořádáme příležitostné výtvarné
akce. Tento rok jsme se zaměřili
na výzkum enkaustiky. Jedná se
o výtvarnou techniku, založenou
na práci s voskem. Pod vedením
lektorky M.Kielbusové se naučíte
základům, ty pak můžete dále roz-
víjet na dvoudenních enkaustic-
kých workshopech, zaměřených
vždy na určité téma.

31. 3. – 1. 4. Enkaustický work-
shop na téma: Abstraktní obrazy

21. 4. – 22. 4. Enkaustický work-
shop na téma: Květinové motivy

Více informací o výtvarných
kroužcích a o enkaustických
workshopech získáte v kanceláři
SVČ, Ledecká 23, nebo na tel.
č. 377 523 962, sl. Kršňáková.

Mgr. H.Kršňáková

Novinky z výtvarného ateliéru
Středisko volného času dětí a mládeže, Ledecká 23, 323 16 Plzeň – Lochotín,

e-mail svc.Plzen@Seznam.cz,www.svc.zde.cz

Členové tanečního klubu TK
IMPRO PS Mikulka při 7. ZŠ a MŠ
v Plzni prožívali na počátku toho-
to roku jedny z nejhezčích chvil
svého působení. V lednu absolvo-
vali třídenní víkend ve Stráži pod
Ralskem, kde se konalo republiko-
vé finále v tanci 14. – 16. led-
na.Přineslo dětem velkou radost.
Nejen, že prožily tři dny skvělé
zábavy a pobavení, ale shledaly, co
přináší svědomitá příprava a mnoh-
dy i chvíle odříkání.Vždy	 připra-
vit se na tak velkou soutěž není
zrovna tak lehké. A tančit i o prázd-
ninách nebylo našim dětem zatěž-
ko.Vánoční soustředění dětí na
7. ZŠ mělo opravdu svůj význam.

V klidu a pohodě se připravo-
valy na soutěž Sedmikvítku 2006,
která se letos poprvé konala na
dvou místech. Jelikož členové
našeho kroužku nemají vyhraně-
ný styl tance, připravují se na tuto

soutěž v několika tanečních disci-
plinách. Mohu potvrdit, že tančí
velice rádi a těžko mohou říci,
jaký druh tance se jim nejvíce líbí.
A proto bylo velmi těžké rozhod-
nout, jaké místo si zvolí. Každo-
ročně si přináší TK IMPRO své
ocenění z této republikové soutě-
že na předních místech. A tak se
rozhodlo, že nelze opustit ani folk-
lór, který se však tentokrát konal
20. – 22. ledna v Havlíčkově Bro-
dě. Srdečné přijetí pořadatelů,
báječná atmosféra na obou akcích,
při soutěži povzbuzující potlesk,
to vše pomohlo k pěknému umís-
tění. Ze Stráže pod Ralskem si
tanečníci přivezli dvě 1. místa jak
v plesových formacích, tak v ta-
nečních kompozicích. 2. místo
získali v dance show.

Získat 3. místo ve folklóru ne-
bylo jen tak jednoduché, když jste
se zahleděli do nádherných mo-

ravských nadýchaných krojů.
Však naše děti nezklamaly. Výraz
v očích, rozdání se publiku, to
potvrdily ještě v závěrečné sklad-
bě na galakoncertu – „Zvonečky
v Loretě“, s kterou se umístily na
1. místě ve Stráži pod Ralskem. Za
to si odnesly velký potlesk divá-
ků a rovněž cenu poroty. Bylo
krásné sledovat tváře rodičů, kte-
ří také přijeli povzbudit své rato-
lesti tak daleko. Plzeň nezklamala
ani tentokrát. Srdcem a duší se
loučil náš taneční klub s přáteli na
Moravě. Přijali hned pozvání na
další ročník soutěže.

 Š	astni se navraceli s krásnými
poháry a milými upomínkami
z obou republikových finále jak
domů, tak do školy, kde je uvítal
s milou tváří a velkým poděková-
ním i sladkou odměnou pan ředi-
tel, Mgr. Vladimír Čech a celé ve-
dení školy. Byla to reprezentace jak

školy, tak PS Mikulka, ale rovněž
celého města a Plzeňského kraje.

Nikdo netušil, že přijde ta chví-
le, na kterou všichni potají čekali.
Druhý den po návratu z Moravy
přišla zpráva, že jsme vybráni do
Prahy na 4. února do Kongreso-
vého centra na benefiční koncert
„Děti dětem“, kde se vždy sejdou
ti nejlepší z nejlepších v oblasti
tance, hudby, zpěvu a divadla za
účasti profesionálních zpěváků,
herců a členů vlády a ministerstva
školství a dalších vzácných hostů.
Chvíle dojetí, radosti a štěstí se
střídaly v nás všech.Vždy	 naše
děti absolvovaly jako jediné z ČR
obě tyto soutěžní přehlídky, a to
ještě s tak velkým úspěchem.

V loňském roce náš taneční klub
získal podruhé ve své historii to
nejvyšší ocenění, Putovní pohár
předsedy vlády. Nelze ani popsat
okamžik, kdy člověk na jevišti
Kongresového centra předává ten-
to pohár a od premiéra Jiřího Pa-

roubka přebírá ocenění za dlouho-
letou činnost s dětmi a další pohár,
který nám již zůstane a bude tyto
chvíle stále připomínat. Tentokrát
pohár se mnou přejímala žákyně
6. třídy Michaela Melingerová, kte-
rá je pro členy TK opravdu příkla-
dem. Překvapením pro nás největ-
ším však byla skutečnost, že jsme
se dostali opět mezi tři nejlepší ta-
neční kluby v ČR z 33 souborů při
vyhlašování nominací na tento rok.

A tak děkuji všem, kdož vědí, co
taková soutěž potřebuje, a	 je to
v první řadě vedení 7. ZŠ, tak jsou
to rodiče, kteří dětem umožnili ná-
cviky a pak se mohli přesvědčit, co
svědomitý nácvik a příprava dětí
znamená. Poctou pro náš taneční
klub byla skutečnost, že 9 nejlep-
ších vystoupení bylo vybráno pro
tento večer ze 110 vystoupení.
A my jsme tento program zahajo-
vali se skladbou Trpasličí show
a věřte, byl to pro všechny oprav-
du nezapomenutelný zážitek.

Upřímně a s radostí jsem pobla-
hopřála i hlavní pořadatelce Dět-
ské Porty v Plzni, která v rámci
soutěže Sedmikvítek přejala pohár
pro plzeňské Sdružení pro volný
čas DEMARO.
Věra Řežábová, ved. TK IMPRO

PS Mikulka při 7. ZŠ a MŠ

Taneční klub TK IMPRO PS
Mikulka při 7. ZŠ a MŠ přijal po-
zvání na Novou Hospodu na Ba-

TK IMPRO při 7. ZŠ a MŠ nezklamal ani tentokrát

Š�astný okamžik poté, co vedoucí
tanečního klubu TK IMPRO při-
jala ocenění pro taneční klub
a Marcela Holomelová pro Sdru-
žení pro volný čas DEMARO od
premiéra Jiřího Paroubka.

ráčnický bál, kde vládla příjemná
atmosféra, děti tančily s chutí a di-
váci je doprovázeli potleskem, ba
mnohdy si s nimi zazpívali.Vždy	 na
takových setkáních se teprve proje-
ví ta pravá nálada, ty pravé české
písničky, které vezmou mnohého
u srdce. A	 to bylo folklórní vystou-
pení, tak country předtančení, ale
taneční kompozice „Zvonečky
v Loretě“ rozezpívala celý sál.

Když je člověk mezi dětmi, ne-
vnímá ani ,co do nich vše dává. Ale
jelikož všechny akce natáčíme, pak
se můžeme přesvědčit, zda se vy-
stoupení povedlo. A tentokrát jsem
shledala to pravé uspokojení, nebo	
záznam z tohoto bálu, který je vel-
mi kvalitně zhotoven, je důkazem
správného zaujetí a nadšení dětí.

Lidem v sále se vystoupení líbilo
a my jsme opět přislíbili, že přijde-
me i příští rok.

Že děti žijí tancem, bylo opět
důkazem vystoupení o jarních
prázdninách. Celnický bál v Čer-
nicích byl pro ně novinkou a ani
tentokrát nezklamaly. Předvedly
svá dvě předtančení a poznaly
nejen hezké prostředí v sále, ale
zatančily si pak chvíli i při skvělé
kapele. Dokázaly jako na mnoha
ostatních akcích, že se umí rozto-
čit nejen při polce, valčíku, ale
i dalších melodiích v různém ryt-
mu. Proto velké poděkování pořa-
datelům tohoto bálu, který byl pro
nás příjemným zážitkem.
Věra Řežábová,vychovatelka ŠD

ved. TK IMPRO

Naším heslem je :
„Chceme Ti, malý človíčku,

najít k všemu cestičku“
pí učitelka Klára Majerová 7. MŠ

Taneční sezóna je přínosem i pro tanečníky ze 7. ZŠ a MŠ

Na Baráčnický bál na Nové Hos-
podě zajisté děvčátka z 1. třídy
7. ZŠ a MŠ nikdy nezapomenou.
Michalka Šaňková a Věruška Kli-
ková patří mezi oblíbené tváře ta-
nečního klubu a právě mají úspěš-
ně své první vystoupení za sebou.

Posedět s přáteli, vědět, že
o Vás někdo stojí, chápat to, co
děláte pro druhé, pro naši společ-
nost? Snažit se vychovat z našich
dětí správné občany, kteří budou
pokračovat v myšlenkách svých
předchůdců? Jaká vlastně budouc-
nost nás čeká?

To bylo jedním z témat přátel-
ského posezení a výroční schůze
Sdružení boleveckých rodáků za
účasti mnoha hostů. Zajisté potě-
šila přítomnost primátora, ing. Mi-
roslava Kalouse, zást. starosty
ÚMO Plzeň 1 a dalších. Všichni
hosté přispěli do diskuse zajíma-
vými příspěvky a na člověka to
zapůsobilo velmi věrohodně.

A právě tady vznikla myšlenka
boleveckého rodáka, MUDr. Jana
Klika, tvůrce knihy „My kluci
z Bolevce“. Přijít mezi mladé lidi
a snažit se o zachování tradic
a vzpomínek na Bolevec a jeho okolí.

Uskutečnit tuto myšlenku ne-
bylo tak těžké. Motivem pro naši
činnost byla skvělá spolupráce
našeho tanečního klubu TK IM-
PRO, který již řadu let účinkuje
na mnoha akcích tohoto sdruže-
ní. Vždy je nač vzpomínat. Skvě-
lá zábava a atmosféra nikdy ne-
chybí a z tváří pořadatelů i divá-
ků vyzařuje zde jen spokojenost
a pohoda. Proto také přírodověd-
ci na 7. ZŠ a zároveň členové PS

Mikulka spolu s tanečníky rádi
tuto nabídku přijali.

Měsíční setkání s rodáky či vzác-
nými hosty? Byl to prima nápad.
A přijalo jej ochotně i vedení 7. ZŠ.
Alespoň se děti dozvědí i zajímavos-
ti, které třeba ani dospělí nevědí. Sta-
čila chvíle přemýšlení a plán akcí na
celý rok byl hotov. Pozvat hosty z řad
rodáků na 7. ZŠ a MŠ, či vyrazit do
přírody neb na Boleveckou náves,
uspořádat vystoupení k udržení tra-
dic, to vše bude setkání na svém
místě. Co bude naše děti zajímat
nejvíce, kdo si děti získá, to už bude
na našich přátelích a všech, kdož
chtějí, aby se v Bolevci i okolí žilo
a bylo hezky jako dříve.

Přátelské posezení nejen s boleveckými rodáky

O týden později se konala
již první akce. O „Rybníkář-
ství v oblasti boleveckých
rybníků“ přednášel pan Jaro-
slav Frydrýn, referent úseku
vodního hospodářství a ry-
bářství ze Správy veřejného
statku města Plzně. Nikdo ne-
čekal, jaký ohlas bude mít
tato první akce. Děti připra-
vily kresby i výstavku na ten-
to námět a vyzdobily tak pří-
rodovědnou klubovnu, kam
rády tyto hosty vždy uvedou.

 Příjemné prostředí nechy-
bělo ani podruhé, kdy nás na-
vštívil samotný pan MUDr.
Jan Klik, který velmi srdečně

zavzpomínal na své dětství při be-
sedě s dětmi, které jej obklopily
ihned po uvítání a vznesly mu i ony
řadu otázek. Pozorně poslouchaly
i prvňáčci, každý pak měl o čem
přemýšlet.Vždy	 téma druhé návště-
vy byla „Historie Bolevce aneb Jak
tomu tenkrát bylo.“ Z besedy si
odnesl každý nejen hezkou vzpo-
mínku, ale též Pamětní list i s věno-
váním. A pro hosty děti nakreslily
obrázky na motivy daných vyprá-
vění. V hale školy uspořádaly i vý-
stavku prací „Bolevecká náves
a okolí“. A to bude právě téma tře-
tího setkání . A o tom zase příště.

Věra Řežábová
 ved. PS Mikulka a ved. příro-

dovědného kroužku 7. ZŠ a MŠ

Příjemné chvíle zábavy i poučení prožili
mladí přírodovědci 7. ZŠ a PS Mikulka
na první besedě cyklu „Setkání s Bole-
veckými rodáky“ pod názvem „Rybníky
v oblasti boleveckých rybníků“ s panem
Jaroslavem Frydrýnem.

Je opravdu nač vzpomínat



28. března Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
5. dubna Benefiční koncert středa Masné krámy 18.00 hod.

11. dubna Dechový koncert úterý aula 18.00 hod.
20. dubna Klavírní abs. koncert čtvrtek Masné krámy 18.00 hod.
25. dubna Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
2. května Klavírní koncert úterý aula 18.00 hod.
9. května Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.

13. května Koncert vítězů „Kytary“ neděle Muzeum 18.00 hod.
16. května Absolventský koncert úterý aula 18.00 hod.
24. května Slavnostní koncert středa Masné krámy 18.00 hod.
30. května Absolventský koncert úterý aula 18.00 hod.
7. června Abs. konc. M. Benetkové středa Masné krámy 16.30 hod.

11. června Nedělní matiné neděle Masné krámy 10.30 hod.

Zimní radovánky přinesl s sebou až
měsíc leden 2006. Však se na sníh a led
děti z 87. mateřské školy – neboli malí
„Kosíci“ – už hezky dlouho těšily. Sáňko-
vání, bobování, jízda na lopatách, vytvá-
ření sněhuláků či pořádné koulovačky jsou
na programu, jakmile to počasí dovolí.

A protože se můžeme pochlubit statu-
tem „Zdravá mateřská škola“, děláme vše
pro to, abychom jí opravdu byli. Celoroč-
ně nabízíme dětem možnost vyřádit se
v dobře vybavené školní tělocvičně, pokra-
čujeme ve cvičení s prvky jógy zvaném
„Želva“, zaměřeném na dechová cvičení,
cviky na správné držení těla i tolik oblíbe-
né cvičení na nářadí. Imunitu dětského
organismu nadále posilujeme ve vlastní
infra-sauně. Využíváme i fyzioterapii – tzv.
míčkování, které dětem provádějí studenti
nedaleké Zdravotní školy dr. Mauritzové.
Kroužek sportovních her i hudebně pohy-
bový kroužek mají zájemců nadpočet.
Totéž lze říci i o dalších zájmových krouž-
cích – výtvarném i hudebním zaměřeným
na hru na zobcovou flétnu. Naše „Flétnič-
ky“ sbírají úspěchy, kde se dá. Hrají a zpí-
vají při vítání občánků na ÚMO l, vystu-
povaly na vánočním koncertě „Malí koled-
níčkové“ ve Velké synagoze, hrály dárcům
krve. Ostatně malým miminkům a jejich
rodičům se předvedli zástupci každé třídy
se svým programem. Těší nás, že jejich vy-
stoupení má vždy kladnou odezvu.

Abyste si však nemysleli, že se u nás jen
bavíme dováděním a zimními sporty! Vě-
nujeme se rozmanitým činnostem, vymýš-
líme zajímavé projekty, doplňujeme je vlast-
ními nápady. Jeden z takových projektů

Snad symbolicky, 14. února 2006 „na
Valentýna“ v den zamilovaných proběhla
na ZŠ na Vinicích soutěž poezie – soutěž
recitátorů základních škol. Této soutěže
se pravidelně již několik let zúčastňuje
i naše 34. ZŠ v Gerské ulici.

Po výběru žáků z třídních kol následo-
valo kolo školní, ze kterého postoupilo
osm soutěžících ve svých věkových ka-
tegoriích právě do tohoto obvodního „Va-
lentýnského kola“. Zazněly básně klasi-
ků, Fr. Hrubína, Jar. Seiferta, ale i poezie
moderní. Porotu zaujalo zpracování ně-

Zimní dovádění u Kosíků

Naše ZUŠka už opět vystrkuje růžky

probíhal v lednu na třídě 3. A. Protože zima
je i obdobím zvýšeného výskytu chřipky,
zabývaly se zde děti i učitelky otázkou zdra-
ví člověka. Projekt nesl název „Výlet do
Země zdraví“. Na počátku jsme vymýšle-
li, co podporuje zdraví člověka – zdravá
strava, pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu,
dodržování hygienických zásad, dostatek
odpočinku a spánku, ale i dobrá nálada.
Vymysleli jsme i vlastní hygienické desa-
tero. Naopak, co vede k tomu, aby nás rych-
le skolila chřipka, to jsme také dokázali vy-
jmenovat. Co to je bacil, vir a jak se na člo-
věka přenáší jsme se také dozvěděli.
Pokusili jsme se je pak namalovat. Jak by
asi vypadala taková „bába Chřipka“ – na
tom jsme se nejdříve společně domlouvali
a pak ji též nakreslili. Z obrázků týkajících
se zdraví člověka, které jsme si doma spo-
lečně s rodiči vystřihovali, jsme pak ve
školce zhotovili „Knihu zdraví“.

Dalším vynikajícím nápadem bylo
zhotovení „Zdravého domu“. Děti spo-
lečně s rodiči doma vymýšlely, jak by
takový zdravý dům asi vypadal, co všech-
no by v něm mohlo být, jaké by bylo jeho
bezprostřední okolí. Svoje představy pak
přenesly na papír anebo za pomoci rodi-
čů zhotovovaly makety nádherných do-
mečků. Ze všech donesených výtvorů
jsme pak nainstalovali výstavku „Zdra-
vé domy ve zdravém městě“. Kéž by tyto
představy šly převést do skutečnosti!

Výstavka měla úspěch nejen u rodičů, ale
i u ostatních pracovníků mateřské školy.

Projekt, který zařadila do svého progra-
mu další třída – 2. B – měl název „Země
a další planety“. Netradiční téma děti vel-

mi přitahuje, snaží se samy vyhledat v en-
cyklopediích různé zajímavosti i za pomo-
ci rodičů. Vrcholem tohoto tématu pak byla
návštěva plzeňského planetária.

Letos využíváme i nabídku plzeňské
zoologické zahrady – a to permanentku pro
celou mateřskou školu, která nás opravňu-
je k 10 návštěvám ZOO v podzimním
a zimním období. Měli jsme možnost se se-
známit detailně s domácími zvířaty, velice
atraktivní bylo téma „Afrika“. Další návště-
vy a zajímavá témata nás ještě čekají.

Zúčastňujeme se i různých soutěží –
např. výtvarných a ekologických. Celore-
publiková výtvarná soutěž „Děti pro děti“,
pořádaná pražským nakladatelstvím „Tho-
vt“, vyhlásila pro první kolo název „Barev-
ný svět draka Boda“. Podle motivačního
příběhu tohoto dráčka vybarvovaly pak děti
v každé třídě dodaný velký černobílý ob-
raz. Technika při zdobení mohla být roz-
manitá. Vyzdobené plakáty draka Boda bu-
dou vystaveny v Praze koncem roku 2006.

Přihlásili jsme se i do ekologické soutěže
s názvem „O největšího skládkožrouta“, kte-
rou vyhlásila Bolevecká základní škola.
Navržené a dětmi zhotovené výtvory až pře-
kvapují neobvyklou představivostí.

V současné době bychom se ve spoluprá-
ci s rodiči rádi angažovali v akci „Klokánek“,
kde bychom alespoň malou částkou chtěli
přispět na opuštěné děti. Odměnou každé-
mu dítěti pak budou hezké omalovánky,
kterými nás zásobila „Lékárna u Gery“ pod
vedením pí Mgr. Hlavsové. K omalovánkám
přidala i sladkosti. Chtěli bychom celé lé-
kárně tímto poděkovat, protože nám vždy
ve všem vychází vstříc.

Období masopustu jsme si ve školce
také náležitě užívali. Seznamovali jsme se
s lidovými zvyky a tradicemi v tomto
období a zároveň se chystali na školní kar-
neval. Vyráběli jsme si škrabošky, mas-
ky, zdobili jsme třídy. Doma si zase děti
za pomoci rodičů chystaly kostýmy na
maškarní rej. A ten byl naplánován na
pátek 10. února. Od rána se na třídách ob-
jevovaly nejroztodivnější postavičky –
princezny, víly, čarodějové, piráti atd. Prů-
vod masek zahájil karnevalové veselí.
Tanec v diskotékovém rytmu se střídal
s různými soutěžemi. Celá mateřská škola
se pak sešla ve školní tělocvičně a pokra-
čovala ve veselém řádění. Zážitky a dojmy
jsme zachytili na mnoha fotografiích, aby-
chom se měli rodičům čím pochlubit!

Protože zápisy do MŠ proběhly letos
mnohem dříve, stanovili jsme si na úterý 14.

února 2006 „Den otevřených dveří“. Zájem-
ci si mohli naši MŠ dopoledne i odpoledne
prohlédnout, děti si zde mohly pohrát, se-
známit se s novým prostředím. Paní učitel-
ky pak ochotně odpovídaly na dotazy. Den
otevřených dveří doprovázela i výstavka
výtvarných prací na plotě mateřské školy.

Těsně před jarními prázdninami jsme se
velice pobavili při divadelním představení
karlovarského hudebního divadlo „O klo-
kánkovi Frantíkovi“. Milou a vtipnou for-
mou byly děti seznámeny s příslovím –
„Všude dobře, doma nejlíp“.

A pak už nás čekaly jarní prázdniny, pro
někoho týden odpočinku a relaxace, pro
někoho normální pracovní týden. Co pro
nás paní učitelky vymyslí pro další obdo-
bí, bude určitě milým překvapením!

J. Valentová
učitelka 87. MŠ

kterých textů Jiřího Suchého. S potěšením
všichni přivítali početnější účast zastou-
pení z řad chlapců, v porovnání s minu-
lými ročníky. Žáci ze všech zúčastněných
škol předvedli velmi pěkná vystoupení.
Zvítězit a postoupit do krajského kola
však mohli pouze ti nejlepší.

Ze 34. ZŠ se to podařilo Barboře Buch-
nerové (2. A), Richardu Grégrovi (4. B),
Markétě Lavičkové (7. A), Kateřině Dlou-
hé (8. A) a Ladislavu Weberovi (8. B). Všem
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Krajské kolo této málo sledované sou-
těže proběhlo 4. března 2006 v Palově
ulici v Plzni.

Mladí básníci

Žáci Základní umělecké školy v Soko-
lovské ulici se od začátku roku 2006 zú-
častnili již několika soutěží a rozhodně se
nenechali zahanbit. V únoru proběhlo
okresní kolo soutěže ve hře na dechové
nástroje, v sólovém a komorním zpěvu
a přehlídka tanečního oboru.

Naše škola vyslala do dechové soutěže
24 žáky a všichni se umístili do 4. místa.

Devět žáků postoupilo do kola krajské-
ho s tím, že Barbora Haasová získala titul
absolutního vítěze v kategorii příčná flét-
na. Krajské kolo potvrdilo, že naši žáci jsou
opravdu velmi dobře připraveni. 3. místo
získala Tereza Feiferlíková, 2. místo Lucie
Burešová, Lenka Hajšmanová, Magdale-
na Fraňková a Eliška Votípková. Na 1.mís-
tě se pak umístily Zdeňka Němcová, Ma-
rie Benetková a opět absolutní vítězka Bar-
bora Haasová. Dvě posledně jmenované
budou školu reprezentovat na ústředním
kole ve Vysokém Mýtě.

Krajské kolo mají za sebou také zpě-
váci. Z okresního kola, kde soutěžilo 7
našich zpěváků, postoupili do kraje 4 nej-
úspěšnější a obsadili 2. místo – Daniel
Vojta, 1. místo Jitka Denková a do ústřed-
ního kola do Šternberka pojedou zpívat
Jana Tomanová a Kristýna Bečvářová.

Zpěváci ale soutěžili také o Karlovar-
ského skřivánka a i v této soutěži se jim
dařilo. Do ústředního kola se chystají
Daniel Vojta a Jana Tomanová.

Tanečníci s radostí předvedli svá vy-
stoupení v divadle dětí Alfa. Je  však,
bohužel opakovaně, smutnou skutečnos-
tí, že v této soutěži nejde ani tak o děti,
jako o učitele, a to je špatně. Ale nic to
nemění na tom, že žáci předvedli velmi
pěkná, kvalitní vystoupení a do ústřed-
ního kola postupují ti nejmenší.

Ani  akordeonisté nezaháleli. Poslední
únorový víkend se velmi úspěšně zúčast-
nili mezinárodního akordeonového klání

v německém Klingenthalu. V kategorii do
12 let obsadila Veronika Lukavská 5. příč-
ku, naše nejmladší, teprve sedmiletá Micha-
ela Švecová, dosáhla v kategorii do 10 let
na 3. příčku a již zkušená Marcela Matějko-
vá vybojovala v kategorii do 15 let 2. cenu,
stejně tak v duu s Ondřejem Simonem.

Na slavnostním večeru pak vystoupil
také náš akordeonový orchestr UNIVER-
SE vedený Václavem Soubustou  a sklidil
veliký úspěch. Ve 3.ročníku soutěže „Pl-
zeňský akordeon“ se naši žáci umístili také
na předních příčkách.

V nejmladší kategorii do 8 let zvítězila
Michaela Švecová, v kategorii do 16 let
první místo získala Marcela Matějková,
2. Adéla Visingerová, která v lednu úspěš-
ně složila přijímací zkoušku a je přijata na
plzeňskou konzervatoř a v kategorii akor-
deonových duet obsadilo 1. příčku duo
Marcela Matějková a Ondřej Simon.

Výtvarné oddělení naší školy chystá ve

spolupráci s dalšími  subjekty 1.ročník
festivalu animovaného filmu ANIMÁNIE
2006 a právě vrcholí přípravy na  první
ze tří částí „Jarní setba“.

12. května proběhne 2. ročník soutěže „Lo-
chotínská kytara“ v prostorách školy U Jam
s následným koncertem vítězů v Muzeu.

Tím ovšem aktivity naší lochotínské

ZUŠky nekončí. Srdečně zveme všechny
příznivce na naše koncerty, které chystá-
me ještě do konce školního roku. Koncer-
ty pořádáme v prostorách Bolevecké ZŠ
v Sokolovské ulici (bývalá 32.ZŠ) a ve
výstavní síni galerie Masné krámy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dana Šašková, zástupce ředitele školy

BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ
náměstí Odboje 18 pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 26. dubna 2006 od 15 do 18 hodin

nábor do všech tříd 1. a 2. stupně
* dobře vybavené počítačové učebny
* keramická dílna s odpoledními kroužky
* celodenní nadstandardní sportovní vyžití
* výborně vybavené dílny technických činností
* jazyková třída vybavená audiotechnikou
* kvalitně vedená výuka angličtiny a němčiny
* jídelna s výběrem tří jídel
* netradiční výuka ekologie
* třída s elektronickými psacími stroji na administrativu
* knihovna pro děti
* internetový klub v odpoledních hodinách pro děti
* výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kursy
* péče o talentované děti
* výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
* speciální příprava ke zkouškám na střední školu

Bolevecká ZŠ Plzeň
ve spolupráci se sportovními kluby SSK TALENT "90",

VK Slavie VŠ a USK Slavia Plzeň hledá
pro školní rok 2006 - 2007

šikovné a sportovně nadané děti,
budoucí házenkáře, volejbalistky

a volejbalisty, žáky do 6. tříd
* kvalitní tréninkové podmínky
* čtyři hřiště s umělým povrchem
* nafukovací hala
*rehabilitační plavání
* týdenní sportovní soustředění

* tréninky vedou trenéři s nejvyšší trenérskou
kvalifikací

* specializované třídy se sportovním zaměře-
ním s pěti hodinami tělesné výchovy týdně

Nábor do sportovních tříd proběhne:
házená 26. 4. 2006 od 17.30 hod.
volejbal 27. 4. 2006 od 17.30 hod.
vždy v areálu Bolevecké ZŠ Plzeň

V případě zájmu volejte
Mgr. Janu Čechovou (vedení školy)
na tel. 377 590 231
Mgr. Tomáše Černého (házená)
na tel. 774 153 003
Mgr. Martina Kufnera (volejbal)
na tel. 604 589 150



Hospic sv. Lazara slouží Plzeňanům už osmým ro-
kem. Za tu dobu jím prošlo více než dvanáct set paci-
entů. Přesto mnoho obyvatel města stále netuší, co ono
slovo vlastně znamená a co přesně se v domě na rohu
Sladkovského ulice děje? Proč tomu tak je a jaké jsou
tedy správné odpovědi, o tom jsme si povídali s no-
vým ředitelem zařízení Ing. Jakubem Forejtem.

Proč myslíte, že zůstává po tolika letech pro řadu
lidí hospic trochu nejasným pojmem?

Protože jde o poměrně novou zdravotnickou služ-
bu, která se u nás začala rozvíjet až v posledních le-
tech. A také proto, že lidé se obvykle začínají o tako-
vé věci zajímat, až když je sami začnou potřebovat.

Jakým pacientům tedy přesně hospic slouží?
Především onkologickým pacientům v terminál-

ním stavu, to znamená v situaci, kdy jsou lékaři už
u konce s medicínskými postupy a kdy člověk smě-
řuje ke smrti. Pacienti jsou v této fázi často nepohyb-
liví, mají různě velké bolesti a vyžadují trvalou péči.
Medicína už je nedokáže vyléčit, jde o to potlačit sym-
ptomy, zbavit pacienty bolesti a umožnit jim, aby prošli
závěrečnou fází života co nejkvalitněji.

Znamená to, že lidé k vám jdou v podstatě
umřít?

Ano, většina pacientů u nás zemře. Těch, jejichž
stav se natolik zlepší, aby od nás odešli do domácí-
ho ošetřování, je malá část.

V čem se liší péče o takové pacienty v hospici
a v nemocnici?

Hospic pochopitelně není jediné zařízení pro pa-
cienty v tomto stadiu. Starají se o ně i v nemocni-
cích nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. Hos-
pic má ale trochu jinou filozofii. Nestaráme se jen
o fyzické potřeby pacienta, stejnou váhu má pro nás
jeho psychický a duchovní stav. Chceme mu umož-
nit, aby odcházel ze světa smířený, pokud možno
v kruhu svých blízkých. Jednoduše řečeno, cílem
hospicové péče je zabezpečit, aby nemocný netrpěl
a v posledních chvílích nebyl sám.

Jak se tato filozofie naplňuje v praxi?
Snažíme se, aby se celý režim zařízení přizpůso-

boval potřebám pacientů. Zachováváme maximálně
jejich soukromí, dvacet pokojů je jednolůžkových,
pouze čtyři jsou dvoulůžkové. Pacienti si sami sta-
novují podle svých zvyků denní režim, jako třeba čas
vstávání, koupelí a podobně. Máme také větší počet
personálu než je na daný počet lůžek běžné v nemoc-
nicích. Díky tomu máme na pacienty víc času, mů-
žeme se jim věnovat i jako lidem, nejen jako nemoc-
ným. Léčbu bolesti nastavuje a kontroluje lékař.

Na začátku června proběhlo republikové finále
mistrovství škol v házené žáků 6. a 7. tříd za účasti
10 nejlepších školních týmů z celé České republiky.

Tento turnaj je spíše známý jako Novinářský kala-
mář, ELETEC CUP či memoriál Václava Síče.

Náš region zastupovali hráči Bolevecké základní
školy Plzeň.

Skončili druzí ve skupině za družstvem ZŠ Zubří,
když je od prvenství dělil jen jeden jediný gól
a postoupili do boje o celkové třetí místo.

V rozhodujícím zápase pak porazili ZŠ Nové Veselí
18:16 a skončili zaslouženě třetí za ZŠ Zubří a ZŠ
Kopřivnice. Vybojované třetí místo v republice bylo
zásluhou celého týmu,vyzvednout je však třeba přede-
vším vynikající výkon kapitána Lukáše Lenka, který
patřil mezi nejlepší hráče i střelce turnaje.

Kluci navázali na výbornou tradici svých starších
kolegů a ke zlatým medailím z let 2001 a 2003
a stříbrné z roku 2002 přidali další cenný kov.

V denní směně se pak o 28 pacientů starají 2 sestry
a 4 sanitářky, k tomu pomáhá skupina dobrovolní-
ků. Ti většinou vyplňují pacientům volný čas – dělají
arteterapii, čtou jim, nebo si jen tak povídají. Celkově
se snažíme zajistit pacientům maximální pohodlí a vy-
tvořit atmosféru empatie, úcty a porozumění.

Jak vypadá péče o duchovní stránku?
Pro někoho může být oporou lékař, sestra nebo pří-

buzní, jiní pacienti čerpají sílu pro těžké období z du-
chovních rozhovorů s knězem a z bohoslužeb. Do hos-
pice proto dochází jednou týdně na celý den katolický
kněz, dvakrát v týdnu se tu konají bohoslužby, kam mů-
žeme i nepohyblivé pacienty na požádání dovézt.

Mají o rozhovory s knězem zájem i nevěřící
pacienti?

Často napoprvé odmítnou, ale pak si i nevěřící rádi
s knězem promluví. Člověk by měl umírat usmíře-
ný. Pro křes�any to znamená hlavně usmíření s Bo-
hem, ale v širším smyslu je to i usmíření s blízkými
lidmi. To mají společné věřící i nevěřící. Kněz je ne-
přemlouvá k víře. Může s nimi mluvit o tom, že
odcházejí a že není dobré, aby za sebou nechali ně-
jaké spory nebo nedořešené vztahy. Může jim po-
moci s tím něco udělat.

Může trávit rodina s pacientem, kolik času
chce?

Ano, návštěvy jsou možné 24 hodin denně, tedy
pokud si to pacient přeje. U dvaceti lůžek máme při-
stýlku, takže tu mohou příbuzní i přenocovat. Mno-
ho rodin to dělá tak, že se u nemocného střídají.
I to je smysl hospice – umožnit těsnější kontakt pa-
cienta a rodiny. Tu nemůže v poslední fázi života
nikdo nahradit.

Pro rodinné příslušníky musí být těžké vyrov-
nat se s tím, že jim blízký člověk odchází. Mohou
i oni u vás načerpat nějakou odbornou pomoc?

Snažíme se o to. Rodiny obvykle procházejí ob-
dobným psychickým procesem jako pacienti. I pro
nemocné je velmi důležité, zda se rodina s jeho od-
chodem smíří. Proto se snažíme být k dispozici
nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Kromě roz-
hovorů a citlivého přístupu jim můžeme poskytnout
i pomoc při vyřizování praktických, ale nepříjem-
ných věcí, jako třeba závěti a podobně.

Jak zvládá personál tak častá setkání se smrtí?
Není to lehké. Zvláš� smrt pacientů ve středním

a mladším věku je bolestivá pro všechny. Na druhou
stranu je ohromně povzbuzující, když se nám podaří
přispět k tomu, aby pacient došel do fáze smíření.
Na nemocných je to opravdu vidět. Jsou vyrovnaní
a klidní. Celí se jakoby rozjasní.

Co musí udělat rodina, která by chtěla umístit
pacienta do hospice?

Pacienti k nám přicházejí na svou vlastní žádost.
Formulář žádosti spolu s podmínkami pro přijetí je
možné najít na webových stránkách hospice nebo vy-
zvednout osobně v recepci. Žádost musí vyplnit ošet-
řující lékař, abychom znali stav pacienta a dosavad-
ní léčbu. Nemocný také musí vyjádřit svůj písemný
souhlas s umístěním do hospice. Zhruba do několi-
ka dnů se rodina dozví, jestli máme volné místo a kdy
může nemocný nastoupit.

Stává se, že musíte odmítnout pacienty?
Onkologické pacienty jsme schopni obvykle při-

jmout ve velmi krátké době. Někdy ale musíme od-
mítat pacienty do takzvané respitní péče. To je do-
plňková služba hospice pro rodiny, které se starají
o dlouhodobě nemocné v domácím prostředí. Pokud
z nějakých důvodů nejsou schopny na nějaký čas tuto
péči zajistit, můžeme přijmout pacienta k nám.
V případě, že je kapacita vytížená, mají vždy před-
nost onkologicky nemocní.

Je stanovena nějaká maximální délka pobytu?
Není u onkologických pacientů. Tito u nás stráví

průměrně 30 dnů. Někdy nejsou medicínské odhady
přesné, takže se může pacientův stav nečekaně zlep-
šit. V takových případech někteří pacienti odcházejí
do domácího ošetřování. Při zhoršení stavu se pak
mohou vrátit. Pacienti přijímaní do realitní péče jsou
přijímáni vždy na dobu určitou.

Jak je to s financováním. Musí pacienti za po-
byt u vás něco platit?

Ano, podílejí se určitým poplatkem. Zdravotní péči
hradí pojiš�ovny. Dále se na úhradách za provozní ná-
klady podílí krajský úřad a Magistrát města Plzně. Od
pacientů vyžadujeme příspěvek za nadstandardní vy-
bavení pokoje. Onkologičtí pacienti platí od nuly do
230 Kč za den podle výše příjmů. Neonkologičtí paci-
enti 280 Kč za den. Za přistýlku se platí 50 Kč za noc.

Z jakých dalších zdrojů se financuje provoz
hospice?

53% výnosů v roce 2004 tvořily platby pojiš�o-
ven, 8% dotace MPSV ČR, 7% dotace od Plzeňské-
ho kraje, 25% dotace od města Plzeň a 5% dary fi-
rem a soukromých dárců. Zbytek byl z vlastní hos-
podářské činnosti.

Kde se mohou zájemci dozvědět další informace?
Mohou se podívat na naše internetové stránky na

adrese http://www.hsl.cz nebo přijít na návštěvu pří-
mo do hospice, Sladkovského ulice 66. Zde jim služ-
ba v recepci podá kvalifikované informace o všem,
co je bude o hospici zajímat.

Hospic sv. Lazara, rozhovor s novým ředitelem
Největší rybářské závody v historii Plzeňského kraje

s názvem Plzeňská udice 2006  se uskuteční o víken-
du 22. a 23. dubna na velkém Boleveckém  rybníku
v Plzni. Tyto závody jsou součástí  akcí  k zahájení
turistické sezóny v Plzni a měly by  zahájit tradici no-
vého oblíbeného turistického cíle nejen pro plzeňáky.

Pořadatelem je místní organizace Českého rybář-
ského svazu Plzeň 3-eCity ve spolupráci se Sprá-
vou veřejného statku města Plzně. Patroni závodu
jsou náměstek primátora města Plzně ing. Stanislav
Hajný a ředitel Správy veřejného statku města Plz-
ně ing. Stanislav Liška.

K akci byla vydána výroční turistická známka,
která bude distribuována pouze při konání závodu.
Pro diváky je připravován i doprovodný program ve
spolupráci s kynology – soutěž v předvádění doved-
ností nejstaršího přítele člověka – psa. Děti zaujmou
rybářské soutěže na suchu. Občerstvení nejen pro zá-
vodníky je samozřejmostí.

V mezičase potřebném na vyhodnocení výsledků
před předáním cen se uskuteční vystoupení  populár-
ního moderátora z české televize Josefa Pospíšila s har-
monikovým duem a pro zájemce  je připraveno před-
stavení projektu BAK Plzeňského kraje.

Závod Plzeňská udice by měl být do budoucna
akcí, na kterou se těší nejen závodníci, ale i diváci,
nebo�  rybářský závod, kde hlavní výhra je osobní
automobil, vzbuzuje zvědavost diváků stejně jako
napínavý zápas hokejového mužstva. Ten, kdo si
myslí, že první cenu – auto stejně vyhraje někdo
z profesionálních závodníků a ostatní že jsou zby-
teční, se může mýlit, nebo� Bolevecký rybník je
natolik náročný rybářský revír, že kromě zkuše-
ností bude mít velký vliv na dobré umístění poča-
sí a vylosované místo. Pro maximální vyrovnání
možností závodníků jsou stanoveny 3 závodní úse-
ky se střídáním míst podle počítačového rozloso-
vání a notářský dozor nad akcí.

Další podrobnosti o akci je možné získat na
www.plzenskaudice.com                 Za pořadatele

Ondřej Svoboda

 Plzeňská udice

Horní řada zleva: Adam Strýc, Daniel Fronk, Daniel
Founě, Milan Dobiáš, Martin Kácha, Petr Sláma,
Filip Beránek. Střední řada: Martin Holík, Jirka Kaas,
hosteska Martina, Lukáš Lenk, Martin Mjartan. Le-
žící: brankáři Jakub Kulíšek a Jakub Šneberger

Mistrovství ČR škol v házené žáků 6.a 7.tříd

V sobotu a v neděli 18. a 19. 6. 2005 proběhlo
v Karviné Mistrovství ČR v házené starších žáků.
Jednalo se o finálové kolo Žákovské ligy starších
žáků, do kterého se postupně probojovalo pouze
6 nejlepších družstev z celé republiky. A mezi těmi-
to celky byl i zástupce západních Čech, SSK Talent
90 Plzeň při Bolevecké ZŠ.

Soupeři byli velmi kvalitní. Dukla Praha, Tatran
Litovel, HC Zubří, Sokol Ostrava a domácí Baník
Karviná, který nakonec využil svého prostředí
a jako jediný nás porazil. Ve všech zbývajících zá-
pasech se nám podařilo zvítězit a vybojovat tak
krásné druhé místo.

Výsledky SSK Talent 90 ve finálovém kole :
Talent – Dukla Praha 22 : 17 (po poločase 13 : 5),

T – Litovel 29 : 20 (15 : 11),
T – Zubří 22 : 17 (13 : 10), T – Ostrava 25 : 23

(13 : 12) a T – Karviná 19 : 26 (11 : 13)
Kluci odvedli velmi kvalitní výkon a dokázali, že

patří v této kategorii ke špičce. Velmi dobře repre-
zentovali jak oddíl SSK Talent 90 Plzeň, tak i Plzeň
a celou Západočeskou oblast. Vynikající výkon ce-
lého družstva navíc podtrhuje i zisk tří individuál-
ních cen. Petr Vinkelhöfer a Pavel Mezek byli vy-
bráni do All stars turnaje, Pavel Mezek byl navíc se
39 brankami nejlepším střelcem celého turnaje.

Talent druhý na Mistrovství ČR
Svěřenci trenérů Jiřího Vokurky a Tomáše Černé-

ho hráli v tomto složení:
Pavel Mezek (39 branek), Petr Vinkelhöfer (19),

Karel Květoň (33), Jiří Holomíček (17), Tomáš Odlo-
žil (5), Lukáš Lenk (4), Tomáš Trhlík, Jiří Fojtík
a Martin Kácha. V brance se střídali Jan Misař, a Ja-
kub Šantora, závěrečného turnaje se pro zranění ne-
mohli zúčastnit Tomáš Marek, Tomáš Běl, Jiří Halml
a Martin Kovářík.

Horní řada: Jiří Vokurka, Petr Vinkelhöfer, Jiří Foj-
tík, Tomáš Trhlík, Tomáš Běl, Pavel Mezek, Karel
Květoň a Tomáš Černý. Střední řada: Martin Ká-
cha, Jiří Holomíček a Tomáš Odložil. Ležící bran-
káři: Jakub Šantora a Jan Misař.



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

Z naší aktuální nabídky vybíráme:
RD Plzeň – Bručná novost., 5+1, garáž, poz. 982 m2 5 700 000,-Kč
RD Starý Plzenec 5+1, všechny sítě, garáž, poz. 356 m2 2 690 000,-Kč
RD Líš�any novost., 5+1, zimní zahr., bazén 4 350 000,- Kč
RD Plzeň – Bílá Hora 7+2, el.,plyn, voda, zahrada 3 120 000,- Kč
RD Nepomuk 3+1 a 3,5+1, nové rozvody 1 150 000,- Kč
Pronájem RD Plzeň Slovany, 5+1, zahrada 20 000,-Kč/m.
Byt Plzeň – u Sylvánu 2+kk, druž., 50 m2, 1. p., panel 890 000,- Kč
Byt Plzeň – Slovany 2+1, os.vl., 57 m2, 3. p., cihla 1 250 000,- Kč
Byt Starý Plzenec 2+1, druž., 52 m2, kompl. rek. 895 000,- Kč
Byt Plzeň – centrum 3+0, druž., 84 m2, 2. p., cihla 1 130 000,- Kč
Byt Plzeň – Bory 3+kk, druž., 77 m2, 2. p.,cihla 1 360 000,- Kč
Chata Starý Plzenec 2+1, el., voda, altánky, bazén 650 000,- Kč
Chata u řeky Střely zděná s podkr., studna, vl.pozemek 520 000,- Kč
Chata u řeky Úhlavy 2 míst., el., voda, 40 m2 250 000,- Kč
Chata Hracholusky zděná, 3 NP, voda, el., 58 m2 1 260 000,- Kč
Chata Hracholusky zděná, 2 NP, voda, el., 42 m2 1 090 000,- Kč
Pozemek Nezvěstice 1.017 m2, k výst. RD,všechny sítě 590 000,- Kč
Pozemky Seč u Blovic 1006 m2 a 1147 m2, k výstavbě RD 290,- Kč/m2

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

Hledáme pro své klienty byt 3+1, 4+1 Plzeň-Lochotín, Bolevec, Košutka a RD do 2,5 mil. v Plzni.

Využijte naší profesionality a více než čtrnáctiletých zkušeností!

Zveme vás i vaše děti

do naší kavárny a čajovny RELAX,

 OKČT při TJ Lokomotiva Plzeň pořádá 12. ročník veřejné cyklistické
jízdy, největší a nejmasovější svého charakteru v západních Čechách

Na kole z Plzně na hrady
v sobotu 27. května 2006 v Plzni – Bolevci

Trasy:
silniční 35, 60, 100, 150, 200 km,horská 30, 50, 80 km, dětská 13 km

start: 6.00 – 9.00 hodin u Kamenného rybníka
9.00 – 11.00 hodin krátké trasy

cíl: 12.00 – 18.00 hodin v místě startu
odměna: diplom, suvenýr, samolepka

startovné: dospělí 20,- Kč, děti do 10let 10,-Kč
upozornění: účastníci jsou povinni dodržovat silniční vyhlášku

tombola: cyklocomputer, láhve, košíky, kód.zámky,
čepice a jiný cyklomateriál

info: Václav KALINA, Tachovská 15, Plzeň 323 25,
tel. 377 532 821, mob. 728 386 423

http:// www.volny.cz/nakolezplzne, e-mail: vaclavkalina@seznam.cz
Seznamte s pozvánkou všechny cyklisty a přije�te s nimi k nám na akci!!!

Odbor Klubu českých turistů
TJ ROZVOJ v roce 2006

Odbor Klubu českých turis-
tů TJ Rozvoj Plzeň byl zalo-
žen v roce 1982. Od té doby
připravuje výlety či cyklovy-
jíž	ky pro své členy, podílí se
na údržbě turistických znače-
ných tras, pracuje s mládeží,
ale také pořádá turistické akce
pro širokou veřejnost zařazené do skupiny mezinárod-
ních akcí IVV. I v roce 2006 tomu nebude jinak. „Jaro“
na zbytcích sněhu jste mohli s námi přivítat na Plzeň-
ské šlapce v sobotu 18. března. K návštěvě lákaly roz-
hledna na Chlumu a v cíli v Bukovci posezení v pří-
jemné hospůdce. Znáte snad lepší způsob, jak se roz-
loučit se zimou?

V dubnu přij	te poznávat krásy noční přírody – Aprí-
lová noční dvacítka se letos koná v pátek 21. dubna.

V sobotu 17. června vás pozveme na 19. ročník
Přechodu Haltravy – memoriálu Jaroslava Danzera.
Trasy mající start v Klenčí pod Čerchovem, v Doma-
žlicích a v České Kubici vás zavedou za krásami Čes-
kého lesa, které budete moci
zhlédnout také z Kurzovy věže
na Čerchově.

Další oblíbená akce – Přes Kr-
kavec do Plzně – se letos uskuteč-
ní až v sobotu 9. září a vedle tras
pro pěší budou připraveny i trasy
pro cykloturisty.

Aktuální informace ke všem
našim akcím najdete na interne-
tových stránkách http://sweb.cz/
kctrozvoj. Mimo to se tam do-
zvíte i vše o našem odboru a tedy
i o možnosti členství v něm.

Lukáš Ptáček

Chcete koupit, prodat
či pronajmout byt
nebo jinou nemovitost?

V pátek 21. dubna se uskuteční
19. ročník oblíbeného turistického po-
chodu Aprílová noční dvacítka, který
je zařazen mezi akce IVV.

Pořadatelé z Odboru Klubu českých
turistů TJ Rozvoj Plzeň zvou všechny
jednotlivce, rodiny i skupiny dětí
a mládeže (tomíky, skauty, pionýry, ...).
Udělejte něco pro své zdraví, prožijte
netradičně páteční večer s přáteli. Poj	-
te se projít za svitu baterky! Odměnou
vám bude, vedle zážitků z noční pří-
rody, i pamětní list stvrzující váš spor-
tovní výkon a malé občerstvení pro vás
i vaše čtyřnohé miláčky.

Starty jsou v tomto roce připrave-
ny opět tři. Na trasy v délce 6, 10, 15

a 20 km je start v Plzni – Bolevci,
v Bolevecké základní škole na ná-
městí Odboje od 18.00 do 20.00 ho-
din. Druhým startovacím místem je
Obecní úřad Zruč – Senec. Na trasy
6, 10 nebo 15 km se tady můžete
vydat od 18.00 do 19.00 hodin. Tra-
sa 25 km pro nejzdatnější turisty má
start v Rokycanech na nádraží ČD od
16.30 do 18.30 hodin a cíl v Plzni.
Ostatní trasy mají cíl v místě startu.
Dobrá baterka je nutná!

Další podrobnosti vám rádi sdělíme
na telefonním čísle 377 521 106 nebo
je najdete na internetových stránkách
akce http://sweb.cz/aprilova.

Lukáš Ptáček

Aprílová noční dvacítka

NÁBOR DÍVEK A CHLAPCŮ
DO VOLEJBALOVÝCH PŘÍPRAVEK

 pro děti narozené v roce 1995 a mladší.
Pro starší ročníky 1994 – 1991 proběhne zároveň doplňovací nábor do
klubů, popř. i do volejbalových sportovních tříd Bolevecké ZŠ Plzeň.

Nábor dívek se uskuteční ve
středu 26. dubna 2006 v tělocvič-
ně bývalé 32. ZŠ v Sokolovské

ulici od 16.30 hod.
Nábor chlapců proběhnev tělocvič-

nách Bolevecké základní školy (býv.
18. ZŠ) na nám. Odboje ve čtvrtek

27. dubna 2006 od 17.30 hod.
Sportovní oděv a obuv s sebou.

kterou najdete na Bolevecké návsi, č.  7 v Plzni – Bolevci
Otevřeno denně od 14.00 – 22.00 hod.

Nabízíme poháry, čaje, 15 druhů kávy, víno, medovník a další speciality.
Pro děti připraven dětský koutek, pro dospělé výklad karet zdarma.

Každé pondělí pomoc při řešení vašich problémů zdarma.
Těší se na vás Zdenka Blechová a kolektiv čajovny.

Bližší informace podají:
p. Bicek 723 187 617 – dívky, p. Kufner 604 589 150 – chlapci

USK SLAVIA Plzeň
(chlapecký volejbalový klub)
a Slavia VŠ Plzeň

(dívčí volejbalový klub)
ve spolupráci s Boleveckou základní školou Plzeň pořádají


