
Vážení spoluobčané,
asi se shodneme na tom, že ke spokojenosti každého z nás

přispívá čistota, pěkný vzhled a upravenost prostředí, ve kte-
rém žijeme. Jsem přesvědčen o tom, že v duchu starého příslo-
ví by si měl před vlastním prahem uklízet každý z nás. Ne jed-
norázově, ale stále a průběžně. Platí to jak pro velká sídliště,
tak pro okrajové části našeho obvodu. Každá lokalita má svá
specifika. Nevýhodou sídliš� je velká koncentrace obyvatel na
poměrně malém prostoru, výhodou pak snadnější možnost udr-
žovat přijatelný stav díky vybudované infrastruktuře.
U okrajových částí obvodu je tomu zase naopak.

Už čtvrtým rokem jsem spolu s kolegy zodpovědný za stav
před obvodním prahem a nemám v úmyslu moralizovat nebo
uvádět argumenty, proč něco nejde. Chci Vám naopak sdělit,
co se nám v této oblasti povedlo a jaké máme další záměry.

Technicky i finančně nejnáročnější rozpočtové kapitoly jsou
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, provádění úklidu obvodu
a údržba komunikací. Na údržbu zeleně, dětských prvků, pís-
koviš�, laviček, fontán, soch, místních komunikací a chodníků
vynaložíme letos 18,5 miliónu korun. Prakticky tři roky trvalo
vyvázání se ze smluvních vztahů a kompletní změna zděděného
systému, kdy uvedené práce zajiš�ovala asi desítka úklidových
a zahradnických firem. Dnes celý obvod udržuje a uklízí firma
Oštěp Plzeň, která nejlépe splnila tvrdá kritéria veřejné soutě-
že. Výhody nového systému jsou nasnadě. Za mnohem méně
peněz uklízíme lépe a více než dříve, smluvní vztah s partnerem
je přesně vymezen, umožňuje pružnost a snadnou kontrolu.
Sdělení některých z Vás, že ještě nikdy nebyl na jaře obvod
uklizen tak dobře, mě velice těší, ale uvítám i informace o ne-
dostatcích, které Vás trápí. Předmětem připomínek a stížností

Tak jako v předchozím obdo-
bí, i současně je kladen při se-
stavování plánu vlastní investič-
ní výstavby velký důraz na ře-
šení problematiky parkování na
území našeho obvodu. V letoš-
ním roce péčí obvodu vznikne
celkem sedm zcela nových par-

Sdělte nám svůj názor
To, že se v uplynulých dese-

tiletích měnily priority potřeb
obyvatel velkých sídliš�, je
zřejmé. Před třiceti, čtyřiceti
lety patřilo k dennímu kolori-
tu každého paneláku venku se
sušící prádlo, zatímco parko-
viště zela prázdnotou. Dnes je
tomu přesně naopak. V sídliš-
tích je kritický nedostatek par-
kovacích míst a sušáky na prá-
dlo či klepadla na koberce ni-
kdo nevyužívá. Z provedené
kontroly vyplývá, že na sídliš-
ti Lochotín je 69, na Košutce
34, v Bolevci 31 a na Vinicích
také 31 míst se sušáky prádla,
v průměru o pěti sušících rá-
mech. Sušáky stojí na pozem-
cích ve vlastnictví města Plz-
ně a udržovány ani opravová-
ny uživateli nejsou. Jejich stav
se stále zhoršuje a zejména dě-
tem hrozí nebezpečí úrazu. Co
s nimi do budoucna?

koviš�. S realizací začínáme tra-
dičně co nejdříve v jarních mě-
sících, aby tyto důležité stavby
co nejdříve sloužily občanům
našeho obvodu.

Další nové parkovací možnosti
mají od konce května i obyvate-
lé v Rabštejnské ulici, kde poblíž

domů č. 2 – 4 vzniklo dalších 11
nových parkovacích stání.

Samozřejmostí jsou na všech
dokončených parkovištích mís-
ta vyhrazená pro invalidy a za-
travnění okolí parkovacích ploch
vč. výsadby nových stromů.

Pokračování na str. 3

je například četnost sečení travnatých ploch. V letošním roce
byl počet sečí navýšen na čtyři, ale při deštivém počasí je to stále
málo. Ale kupecké počty platí i pro obvod – chci li někam přidat
a nikdo mi nic nedá, musím někde vzít.

Tím se dostávám k námětu kde něco ne vzít, ale ušetřit. Odpa-
dy. Jejich vznik, separace, odvoz a likvidace. Ne globální otep-
lování planety, ale tuny odpadu jsou mojí obvodní noční můrou.
Ale vážně, opravdu je to problém. Naší povinností je vytvářet
Vám co nejlepší podmínky pro likvidaci odpadu, o což se snaží-
me. Náklady činí přes pět miliónů korun. Provoz sběrného dvo-
ra, dostatek nádob na separ, úklidy nadrozměrného odpadu,
odpadkové koše, mimořádné svozové dny odpadu, likvidaci čer-
ných skládek i sáčky na psí exkrementy beru jako samozřejmost.
Ctím i názor, že za vybraný poplatek ze psů (letos 1,5 miliónu)
bychom měli umět vyčistit obvod od psích hovínek. Věřte, že tyto
peníze nenosíme domů. Část jich prostě vynaložíme jinam, pro-
tože na místě uklizené skládky vzniknou ihned dvě větší, sběr-
ným dvorem se stává každé kontejnerové stání a rozmístěné od-
padkové koše jsou často ničeny. Sáčky na psí exkrementy, které
byly k dispozici v parcích, vydáváme po špatných zkušenostech
na vrátnici úřadu. Vím, že je zase jen na nás rychle chytit
a potrestat ty „neslušné“. Není to jednoduché, ostatně nejsem
přesvědčen, že ke kontejnerům odkládají kompletní ložnice a se-
dací soupravy lidé, kteří nevědí, kde je sběrný dvůr, nebo nemají
na úhradu poplatku. Jistota, že to někdo uklízí, vede i ty „sluš-
né“ k nejpohodlnějšímu a nejlevnějšímu způsobu likvidace vlast-
ního odpadu.

Dnes mám již zpracován seznam sdružení vlastníků bytů, je-
jichž členy je většina z Vás. Záměr je jednoduchý. Navázat s Va-
šimi zástupci stálý, věcný kontakt a společně řešit problémy. Vy-

platilo se to při domluvě, kde stavět nová parkoviště, hřiště,
která nepotřebná pískoviště zrušit a podobně. Jsem přesvěd-
čen o tom, že soukromé vlastnictví posouvá významně ochotu
zajímat se o věci za vlastním prahem. Třeba o kontejnerová
stání. K dalšímu námětu, který mám připraven, je vzájemná
spolupráce nezbytná.

Jde o otázku, co do budoucna se sušáky na prádlo a klepadly
na koberce. V obvodních sídlištích jsou sušáky na 176 místech
(vždy po cca 5 sušicích rámech). Životní styl se změnil, udržo-
vány a využívány nejsou, spíše hrozí nebezpečí úrazů dětí.
Variant řešení je několik: od jejich odstranění a lepší využití
uvolněného prostoru, až po jejich předání do správy, včetně
provádění oprav a údržby. Je to téma na diskusi nejen s vlast-
níky a nájemci, ale se širokou veřejností. Sdělujte mi své názo-
ry a náměty při hledání nejlepšího řešení.

Závěrem Vás chci informovat o další aktivitě při zlepšování
vzhledu obvodu. V těchto dnech bylo dokončeno 30 nových pla-
kátovacích ploch, které byly na základě veřejného záměru pro-
najaty specializované firmě, jež vedle jejich provozování bude
zajiš�ovat i zamezení „černého“ výlepu plakátů. Jde o řešení
dalšího palčivého problému, kdy máme, řekl bych, polepeno
skutečně všechno. Přínos a efekt zavedené služby budeme sa-
mozřejmě sledovat.

Vážení čtenáři. Pokud jste výsledek naší snahy o zlepšení sta-
vu před obvodním prahem zaznamenali, jsem potěšen a nebyl
to ztracený čas. A protože další Plzeňská jednička vyjde až po
prázdninách, přeji již nyní slunečné léto, hezké prázdniny
a dovolené Vám všem.

 S přátelským pozdravem
Jiří Winkelhöfer, starosta, posta@umo1.plzen-city.cz

První letošní parkoviště dokončena

Aby byla nalezena taková vari-
anta řešení, která bude obyvate-
lům nejlépe vyhovovat, obracíme
se na Vás se žádostí o sdělení
názoru. Majetkový odbor ÚMO
Plzeň 1 bude obdržené názory
a náměty soustře�ovat. Pro mož-
nost vyhodnocení uvádíme něko-
lik variant možného řešení:
– zachování sušáků na prádlo

(s možností jejich předání do
správy konkrétnímu uživateli)

– odstranění sušáků na prádlo
bez náhrady

– využití uvolněného místa
(uve�te návrh či námět)
Názory a náměty můžete za-

sílat elektronicky na adresu:
posta@umo1.plzen-city.cz
hrachp@umo1.plzen-city.cz
nebo písemně na podatelnu Úřadu
městského obvodu Plzeň 1, alej
Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Hrách Pavel, majetkový odbor

Sušáky.... prý byly na prádlo

Už jste byli na rozhledně na Sylvánu?

Máte staré auto? Nevíte, co s ním?

ÚMO Plzeň Vám zdarma zajistí likvidaci!!!
(Pokyny, jak postupovat, najdete na str. 3)

Poj�te si s námi hrát

če
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Podrobné informace o akcích, které pro děti pořádal nebo
spolupořádal náš obvod najdete na stranách 4 a 5.

Informace o rozhledně, kterou nově provozují studenti Gymn. Fr. Křižíka najdete na straně 8.



Poradna správce nemovitostí, Plzeňský servis s. r. o.

Rada MO a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 11. 4. 2006 projednala:
– Návrh organizačního zabezpečení

přípravy 19. zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1 dne 20. 6. 2006,

– Bytové záležitosti,
– Zprávu o činnosti jednotek Sborů

dobrovolných hasičů MO Plzeň 1 –
Bolevec a Bílá Hora,

– Přidělila finanční příspěvky dle ná-
vrhu Sociální a bytové komise Rady
MO Plzeň 1,

– Schválila personální změny v Inves-
tiční komisi Rady MO Plzeň 1,

– Souhlasila se zpracováním projek-
tů dle návrhu SVSmP a s jejich po-
stupnou realizací.

Rada MO Plzeň 1 na svém mimo-
řádném zasedání dne 24. 4. 2006
projednala:
– Návrh organizačního zabezpečení

mimořádného zasedání Zastupitel-
stva MO Plzeň 1 dne 9. 5. 2006,

– Schválila pronájem plakátovacích
ploch na území MO Plzeň 1 společ-
nosti RENGL, s. r. o., a stanovila
podmínky pronájmu.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 9. 5. 2006 projednala:
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1

k 31. 3. 2006 + aktuální stav,
– Rozpočtová opatření rozpočtu MO

Plzeň 1,
– Souhlasila s blokací finančních pro-

středků Fondu rezerv a rozvoje MO
Plzeň 1 ve výši 13 000 tis. Kč na
vybrané akce vlastní investiční vý-
stavby v roce 2006,

– Projednala změny Územního plánu
města Plzně;

– Projednala bytové záležitosti,
– Schválila vyřazení a likvidaci ne-

funkčního inventáře a majetku
z účetní evidence,

– Povolila výjimky v souladu se záko-
nem č. 561/2004 Sb., § 23 odst. 3
z počtu dětí ve třídě mateřské ško-
ly, stanoveném Vyhláškou o před-
školním vzdělávání č. 14/2005 Sb. 1
pro školní rok 2006/2007 u mateř-
ských škol v MO Plzeň 1 – 7. MŠ,
29. MŠ, 46. MŠ, 78. MŠ, 87. MŠ,
90. MŠ a 91. MŠ,

– Souhlasila s výší nájemného u bytů
v majetku statutárního města Plzeň, kte-
ré bylo uzavřené jako smluvní – vydala
doporučení pro Radu města Plzně,

– Souhlasila s přidělením finančních
příspěvků dle návrhu Sociální a
bytové komise Rady MO Plzeň 1,

– Schválila uzavření dohody o spolu-
práci a zřízení místa zpětného od-
běru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností se spo-
lečností EKOLAMP s. r. o.,

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

– Souhlasila s návrhem na rozdělení
finančních prostředků z části výtěž-
ku z výherních hracích přístrojů
provozovaných v roce 2005, odve-
deného podle § 4 zákona č. 202/
1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách v platném znění na
účet MO Plzeň 1 v celkové výši
2 013 671,20 Kč na veřejně pro-
spěšné účely,

– Radě byla podána informace o úkli-
du na Saském mostu a jeho okolí.

Rada MO Plzeň 1 na svém zase-
dání dne 6. 6. 2006 projednala:
– Informativní zprávu o výstavbě na

území MO Plzeň 1,

– Zprávu o vybírání místních a správ-
ních poplatků v roce 2005,

– Rozpočtová opatření rozpočtu MO
Plzeň 1,

– Souhlasila s uvolněním účelově za-
blokovaných finančních prostředků
Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
do rozpočtu MO Plzeň 1 v celkové
výši 13 000 tis. Kč,

– Projednala bytové záležitosti,
– Povolila výjimku v souladu se zá-

konem č. 561/2004 Sb., § 23 odst. 3
z počtu dětí ve třídě mateřské ško-
ly, stanoveném Vyhláškou o před-
školním vzdělávání č. 14/2005 Sb. 1
pro školní rok 2006/2007 pro 60.
MŠ Plzeň, Manětínská 37,

– Souhlasila s nákupem užitkového
vozidla pro JSDH Bolevec,

– Schválila přidělení finančních pří-
spěvků dle návrhu Sociální a byto-
vé komise Rady MO Plzeň 1,

– Schválila personální změny v Ko-
misi životního prostředí a územní-
ho rozvoje Rady MO Plzeň 1,

– Projednala Generel pěších tras měs-
ta Plzně – vydala doporučení pro
Radu města Plzně,

– Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo č.3/99 ze dne 15. 12.
1999 o provozování sběrného dvo-
ra odpadů a zajištění sběrových dní
nebezpečného odpadu - zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se
společností AVE CZ odpadové hos-
podářství, s. r. o.,

– Schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o zajištění zpětného odbě-
ru elektrozařízení se společností
ELEKTROWIN, a. s.,

– Schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2006

se společností Západočeské komu-
nální služby, a. s.,

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

– Vydala stanovisko k dokumentaci
k územnímu rozhodnutí ve věci re-
konstrukce Lochotínské ulice, uli-
ce Na Poříčí a Keřové ulice – vy-
dala doporučení pro Radu města
Plzně,

– Souhlasila s návrhem na rozdělení
finančních prostředků z části výtěž-
ku z výherních hracích přístrojů
provozovaných v roce 2005, odve-
deného podle § 4 zákona č. 202/
1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách v platném znění na
účet MO Plzeň 1 v celkové výši
250 182,- Kč na veřejně prospěšné
účely,

– Souhlas se změnou Územního plá-
nu města Plzně č. 573 – Zrušení
železniční spojky z pražské trati přes
Pecihrádek.

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

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

Zastupitelstvo MO Plzeň 1na svém
zasedání dne 9. 5. 2006 projednalo:
– Návrh změn Územního plánu měs-

ta Plzně,
– Rozpočtové změny rozpočtu MO

Plzeň 1,
– Přidělení příspěvků z výtěžku

z výherních hracích přístrojů,

Vážení čtenáři,
na základě Vašich dotazů se v tomto

díle poradny budeme věnovat často dis-
kutovanému tématu – výtahy v pane-
lových domech.

Vaše dotazy z oblasti bydlení a sprá-
vy nemovitostí můžete i nadále posílat
na adresu Plzeňský servis s. r. o., Ko-
menského 99, Plzeň, 323 00, nebo po-
užít e-mailovou adresu poradna

spravce@plzenskyservis.cz.

Vzhledem k blížícímu se létu nám
dovolte popřát Vám všem hezké
prázdniny a dovolené.
Za Plzeňský servis s. r. o.,

Ing. Michaela Protivínská,
oblastní ředitelka klientského centra

Výtahy – bezpečnost provozu
V České republice je v provozu více

než 40 000 výtahů v panelových do-
mech. Některé jsou staré více než 40
let, přesluhují a jsou ve špatném tech-
nickém stavu. Rizika snižuje odborná
údržba a servis prováděný kvalitní fir-
mou a případná výměna některých částí
starších výtahů.

Bezpečnost provozu
Vstupem do EU se ČR zavázala

mimo jiné i k harmonizaci právních
předpisů a norem ovlivňujících kon-
strukci, výrobu, instalaci řady výrobků
a samozřejmě i normy spojené s údrž-
bou těchto výrobků, mezi které patří i
výtahy. Bezpečnostní a technické po-
žadavky jsou nyní na podstatně vyšší
úrovni než dříve. Pro výtahy je v sou-
časné době platných několik předpisů
a norem, hlavními jsou:
ČSN EN 81 - 1 (2) Základní norma -
konstrukce a montáž elektrických (hyd-
raulických) výtahů
ČSN EN 81 - 80 Norma zaměřená na
zvyšování bezpečnosti provozu existu-
jících výtahů určených pro dopravu
osob nebo osob a nákladů
ČSN 27 4002 Provoz a servis výtahů.
ČSN 27 4007 Prohlídky a zkoušky
výtahů v provozu (zajiš�ované nejen
servisní organizací, ale také nezávislým
inspekčním orgánem)
ČSN 27 4011 Podstatné změny výtahů
(definují rozsah jednotlivých úprav exis-
tujících výtahů ve vazbě na stanovení
minimálních technických požadavků
v zajištění bezpečnosti provozu)
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na vý-
tahy, ve znění nařízení vlády č. 127/
2004 Sb. (95/16/ES).

Provozní rizika
V současné době jsou na existujících

výtazích evidovány desítky tzv. provoz-
ních rizik, která řeší rozdíly mezi tech-
nickou vybaveností existujícího výtahu,
vyrobeného a instalovaného podle dří-
ve platných předpisů na jedné straně a
nároky/požadavky současných norem,
zejména s ohledem na bezpečnost pro-
vozu, na straně druhé. Provozní rizika
jsou rozdělena do několika úrovní
s ohledem na četnost výskytu vzniklých
nebezpečných situací a závažnosti dané-
ho provozního rizika. Nalézt je může-
me v každé části konstrukce výtahu, a
to zejména u zařízení, která byla insta-
lována před rokem 1993 a 1999.

Proč zrovna tato data? V roce 1993
vešla v platnost ČSN EN 81 - 1(2), jež
měla zásadní vliv na instalaci nových
výtahů a kde byla již některá provozní
rizika eliminována. Rok 1999 byl pak
zlomový. V život byla uvedena nejen
novela ČSN EN 81 - 1 (2), ale i záro-
veň právní dokument NV 14/1999 Sb.
(nyní NV 27/2003 Sb.), kterým se sta-
noví technické požadavky na výtahy.

Některá současná provozní rizika:
– Elektrické komponenty a materiály

nevyhovují současným standardům,
nejsou dostatečně odolné proti požá-
ru a vandalismu

– Jednoduchý systém brzdy motoru
nemá další jištění v případě selhání

– Z asbestového obložení brzd se při kaž-
dém použití uvolňují asbestová vlákna

– Přehřívání stroje není sledováno
– Dveřní spínače nejsou zajištěny pro-

ti zneužití, takže může nastat nebez-
pečná situace, kdy výtah jede při ote-
vřených šachetních dveřích

– Ve výtahové kabině bez kabinových
dveří může dojít k zachycení osob
nebo věcí mezi kabinou a šachtou

– Dřevěné kabiny a dveře jsou nebez-
pečné v případě požáru

– Neexistuje spojení s osobami uvěz-
něnými v kabině v případě poruchy

– Neexistuje nouzové osvětlení kabiny
při výpadku proudu

– Nekontrolovaná jízda kabiny směrem
nahoru v případě poruchy brzd nebo
jiné závady

– Je možná jízda kabiny i s přetížením
– Uvolnění drátových vodítek protivá-

hy může způsobit vzájemnou kolizi
pohybujících se částí výtahu v šachtě
Pro odstranění provozních rizik je mož-

né postupovat dvěma základními způso-
by, které jsou srovnatelné a efektivní:

– Částečná nebo postupná moderni-
zace – Modernizace může být realizo-
vána v několika postupně za sebou
jdoucích fázích. Využívá se zejména
tam, kde na výtahu byly již provedeny
nezvratné modernizační kroky odpoví-
dající požadavkům platných norem.

– Komplexní jednorázová moderni-
zace – Výměna celého výtahu nebo
jeho podstatné části za nový v jednom,
relativně krátkém časovém úseku.

Co zajistit, abychom se vyva-
rovali možných rizik

Servisní služby
Činnost servisní firmy na výtazích v

provozu zahrnuje provádění provoz-
ních prohlídek, odborných prohlídek,
odborných zkoušek a provádění dohod-
nutých servisních úkonů, včetně pravi-
delné preventivní údržby k zabezpeče-
ní provozní způsobilosti výtahů a spo-
lehlivé funkce všech jeho částí. Je proto
vhodné posoudit, plní-li servisní orga-
nizace základní požadavky a má-li:
– dostatečný počet servisních pracov-

níků a zkušebních techniků odborně
způsobilých; odborně způsobilé pra-
covníky souvisejících profesí (např.
svářeče, apod.)

– dostatečnou kapacitu na provádění
oprav a odstraňování provozních rizik

– vypracovaný plán údržby
– vybavení potřebným nářadím a po-

třebnými náhradními díly, k výkonu
činnosti odpovídající vybavení a pří-
stroje s platnými kalibračními proto-
koly, včetně zkušebních břemen a vy-
pracovaný metrologický řád

– uzavřené pojistné krytí možných škod
vzniklých následkem jejich činnosti

– stálý dispečink dosažitelný 24 hodin
denně po celý rok (záznamník není
dispečink)

–  řešenou ekologickou likvidaci nebez-
pečných látek a odpadů
Důležité je, aby firma vždy informo-

vala majitele o každém nutném zásahu
na výtahu.

Odborná zkouška
Provádí příslušná servisní organiza-

ce v pravidelných termínech. Účelem
je zjistit správnou funkci bezpečnost-
ních prvků výtahu a identifikovat exis-
tující provozní rizika. Odborná zkouš-
ka se provádí v pravidelných interva-
lech (3 roky u výtahů určených pro
dopravu osob nebo osob a nákladů).
Zpravidla se objednává u servisní or-

– Blokaci finančních prostředků
z Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 1
na vybrané akce vlastní investiční
výstavby na rok 2006,

– Zvolilo přísedící Okresního soudu
Plzeň – město,

– Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byl před-
ložen zápis z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 20. 6. 2006 projedná:
– Kontrolu usnesení z 18. zasedání

Zastupitelstva MO Plzeň 1 a 19.
mimořádného zasedání Zastupitel-
stva MO Plzeň 1,

– Zprávu o činnosti Rady městského
obvodu Plzeň 1,

– Zprávu o činnosti starosty MO Pl-
zeň 1,

– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za
I. čtvrtletí 2006 + aktuální stav,

– Rozpočtová opatření rozpočtu MO
Plzeň 1,

– Rozdělení výtěžku z výherních hra-
cích přístrojů,

– Přidělení příspěvků na základě ná-
vrhu Sociální a bytové komise Rady
MO Plzeň 1,

– Návrh na zakoupení užitkového
vozidla pro JSDH Bolevec,

– Návrh na volbu přísedících u Okres-
ního soudu Plzeň – město,

Zastupitelstvu MO Plzeň 1 budou
předloženy:
– Zápisy z jednání výborů Zastupitel-

stva MO Plzeň 1,
Informativní zprávy:
– zpráva o činnosti dobrovolných

hasičských sborů Bolevec a Bílá
Hora,

– zpráva o výstavbě na území MO
Plzeň 1.

ganizace, není-li její provedení zakot-
veno v příslušné servisní smlouvě uza-
vřené mezi servisní organizací a maji-
telem výtahu.

Inspekční prohlídka
Zajiš�uje nezávislý inspekční orgán

(autorizovaná osoba). Účelem je iden-
tifikovat provozní rizika a stanovit od-
povídající nápravná opatření (opatření
jak odstranit existující provozní rizika),
včetně určení lhůt nutných k odstraně-
ní těchto provozních rizik. Inspekční
prohlídka může být provedena společ-
ně s odbornou zkouškou a její interva-
ly jsou předepsány (ČSN 27 4007).

První inspekční prohlídka musí být pro-
vedena: u výtahů uvedených do provo-
zu před účinností ČSN EN 81-1,2:1993
tři roky od data poslední odborné
zkoušky, nejpozději však do konce
března 2006; u výtahů uvedených do
provozu před účinností ČSN EN 81-
1,2:1999 šest let od data poslední od-
borné zkoušky, nejpozději však do kon-
ce března 2009; u výtahů uvedených do
provozu po účinnosti ČSN EN 81-
1,2:1999 devět let od data poslední od-
borné zkoušky. Zajištění inspekční pro-
hlídky musí být objednáno přímo
u autorizované osoby.



Obklopen stromovím a ozdobnými
keři, v prohlubni před Boleveckou
základní školou, je umístěn od roku
1947 monument připomínající oběti
a hrůzy minulé světové války. Bohu-
žel,  terénními úpravami při výstavbě
nové čtyřproudé komunikace, je jako-
by odsunut k menší přístupnosti a po-
zornosti občanů našeho obvodu. Je zde
vyznačeno 32 jmen odpůrců fašistic-
kého režimu, rodáků z Bolevce, kteří
zahynuli v koncentračních táborech,
ale kromě nich bylo vězněno přes dvě

U památníku dne 3. 5. 2006 při vzpomínce: pan Jiří Uhlík, místostarosta MO Plzeň
1, Ing. Václav Kabát, Sdružení boleveckých rodáků, Mgr. Jaroslav Červený, ředitel
Bolevecké základní školy, a paní Kepková – dcera Kašparových, zcela prvních obča-
nů popravených v údobích Heydrichiády.

Setkání u boleveckého památníku
desítky dalších našich spoluobčanů.

Jako každoročně i letos si připomněli
dny osvobození dosud žijící odbojáři
a pozůstalí rodinní příslušníci společ-
ně se zástupci MO Plzeň 1, Bolevecké
základní školy a Sdružení boleveckých
rodáků. Sdružení boleveckých rodáků
tímto současně děkuje panu Hráchovi
z majetkového odboru ÚMO Plzeň 1
za péči věnovanou rekonstrukci a údrž-
bě tohoto památníku.

Ing. Bohuslav Strejc
Sdružení boleveckých rodáků

Vážení občané,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste do hně-

dých nádob na bioodpad neodkládali kompostovatelný
odpad v igelitových pytlích a taškách. Důvodem je zne-
hodnocení obsahu celé nádoby.

Pro připomenutí uvádíme, že do nádob na bioodpad lze od-
kládat zbytky ovoce a zeleniny, drobné větve, křoviny, trá-
vu, listí a zbytky bez obalů. V žádném případě do této nádo-
by nepatří velké větve, obaly od potravin a tekuté a hodně
mastné potraviny.

Svoz bioodpadu zajiš�uje firma Západočeské komunální
služby, a. s., a četnost svozu je 3x týdně (pondělí středa, pátek)
a v zimním období 1x týdně (středa).

Děkujeme.
Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 1

Nevíte co s vrakem?
Zdarma Vám zajistíme likvidaci!!!

Sběrný dvůr odpadů
v Úněšovské ul. (100 m od koneč-

né autobusu č. 30, 33, 40; sídliště
Košutka) bude mít upravenou provoz-
ní dobu o svátcích:

– ve středu 5. července 2006 od
13.00 do17.00 hod.

– ve čtvrtek 6. července 2006 od
13.00 do 17.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Kvalita vody v pramenech

Dne 31. 3. 2006 nabyl účinnosti nový
zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zá-
koníku, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený zákon jednak odstartoval
nárůst nájemného od 1. 1. 2007, jed-
nak od data jeho účinnosti začaly pla-
tit výrazné změny v oblasti práv a po-
vinností nájemců bytů. Pokusili jsme se
vybrat ty nejdůležitější.

Výpově� z bytu bez přivolení soudu,
která dříve nebyla možná, lze nově
uplatnit v pěti případech, a to jestliže:

 • nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí,
přes písemnou výstrahu hrubě porušu-
jí dobré mravy v domě,

• nájemce hrubě porušuje své povin-
nosti vyplývající z nájmu bytu, zejmé-
na tím, že nezaplatil nájemné a úhradu
za plnění poskytovaná v souvislosti
s užíváním bytu ve výši odpovídající
trojnásobku měsíčních plateb nebo ne-
doplnil peněžní prostředky na účtu
sloužící jako kauce,

• nájemce má dva nebo více bytů, vy-
jma případů, kdy na něm nelze spravedli-
vě požadovat, aby užíval pouze jeden byt,

• jde o byt zvláštního určení a nájem-
ce není zdravotně postižená osoba.

Výpovědní lhůta je minimálně tříměsíč-
ní a začíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla vý-
pově� doručena nájemníkovi. V písemné
výpovědi pronajímatele musí být uveden
důvod výpovědi, výpovědní lhůta a pou-
čení nájemce o možnosti podat do šede-
sáti dnů žalobu na určení neplatnosti vý-

povědi. Nájemce se tedy může výpovědi
bránit u soudu, ale musí sám podat žalo-
bu na určení její neplatnosti, a to do šede-
sáti dnů od doručení výpovědi. Pokud
nájemci, kterému je dávána výpově�, pří-
sluší bytová náhrada, musí výpově� ob-
sahovat závazek pronajímatele nájemci
odpovídající bytovou náhradu zajistit. Jest-
liže  nájemce  přijme  výpově�  a  neob-
rátí se na soud, musí pak vyklidit byt do
15 dnů po zajištění odpovídající bytové ná-
hrady (pokud má na ni nárok).

Výpově� z bytu, k níž je zapotřebí
souhlas soudu, lze uplatnit, jestliže

• pronajímatel potřebuje byt pro sebe,
manžela, děti, vnuky, zetě nebo snachu,
své rodiče nebo sourozence,

• nájemce přestal vykonávat práci pro
pronajímatele a pronajímatel potřebu-
je služební byt pro jiného nájemce, kte-
rý bude pro něho pracovat (týká se
pouze služebních bytů),

• je potřebné z důvodu veřejného zá-
jmu s bytem nebo domem naložit tak,
že byt nelze užívat, nebo  vyžaduje-li
byt  nebo  dům  opravy,  při  jejichž
provádění nelze byt nebo dům delší
dobu užívat,

• jde-li o byt, který stavebně souvisí
s prostorami určenými k provozování ob-
chodu nebo jiné  podnikatelské  činnosti,
a  nájemce  nebo vlastník těchto nebyto-
vých prostor  chce tento byt užívat.

Povinnost nájemce písemně ohlásit
změny v počtu osob žijících v bytě

Nájemce je povinen písemně ozná-
mit veškeré změny v počtu osob, které
s ním žijí v bytě, a to do 15 dnů ode

dne, kdy ke změně došlo. V písemném
oznámení musí nájemce uvést jména,
příjmení, data narození a státní přísluš-
nost přihlašovaných osob. Nesplní-li ná-
jemce tuto povinnost ani do jednoho
měsíce, považuje se to za hrubé poru-
šení povinností a nájemce může kvůli
tomu dostat výpově� z nájmu.

Podmínky pro přechod nájmu
Od 31. 3. 2006 se mění některé pod-

mínky přechodu nájmu. Beze změny zů-
stává, že jestliže nájemce zemře či natr-
valo opustí společnou domácnost, stávají
se nájemci jeho děti, rodiče, sourozenci,
ze� a snacha, kteří prokážou, že s ním žili
v den jeho smrti ve společné domácnos-
ti a nemají vlastní byt. To se do 30. břez-
na 2006 týkalo i vnuků a dalších osob,
které pečují o domácnost nájemce nebo
které byly na nájemce odkázány svou vý-
živou. Po uvedeném datu bude pro tyto
osoby přechod nájmu méně snadný.
Vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o spo-
lečnou domácnost zemřelého nájemce
nebo na něho byli odkázáni výživou
(např. druh, družka), se mohou stát ná-
jemci bytu, jestliže prokážou, že s nájem-
cem žili ve společné domácnosti nepře-
tržitě po dobu tří let před jeho smrtí
a nemají vlastní byt. O výjimce může
rozhodnout jedině soud. Na druhy, druž-
ky a na další osoby splňující podmínky
zákona, které se do bytu nastěhují po
31. březnu 2006, a to až po sjednání ná-
jemní smlouvy, může přejít nájem pou-
ze tehdy, jestliže se na tom nájemce
a pronajímatel písemně dohodli. Neexis-

tuje-li taková dohoda, může to přecho-
du nájmu zabránit.

Složení jistoty (kauce)
V novele občanského zákoníku se

poprvé objevuje úprava ohledně slože-
ní peněžních prostředků k zajištění ná-
jemného a úhrad za plnění poskytova-
ná v souvislosti s užíváním bytu
a k úhradě jiných závazků v souvislosti
s nájmem, tj. složení jistoty (kauce).
Ani dosud pronajímateli nic nebráni-
lo, aby si s nájemcem dohodl složení
kauce. Novela ovšem přesně stanovu-
je pravidla: složené peněžní prostřed-
ky musí být uloženy na zvláštním účtu
v peněžním ústavu společném pro
všechny nájemce. Výše kauce nesmí
přesáhnout trojnásobek měsíčního ná-
jemného a zálohy na úhradu za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním
bytu. Pronajímatel může čerpat peněž-
ní prostředky ze složené kauce, jestli-
že mu nájemce dluží za nájem či za
služby. V ostatních případech může
čerpat jen tehdy, jestliže nájemce svůj
závazek písemně uznal nebo o tom
bylo vydáno vykonatelné rozhodnutí
soudu. To se může týkat například škod
na majetku pronajímatele. Pokud pro-

Neodkládejte bioodpad
do nádob v igelitových pytlích

Změny v nájmech bytů a novela občanského zákoníku

Začátkem června letošního roku
provedl Zdravotní ústav v Plzni roz-
bor vzorků vody odebraných z pra-
menů v městském obvodu Plzeň 1.
Voda byla odebrána z prameniště pod
fakultní nemocnicí na Roudné.

Rozborem bylo zjištěno, že voda
ani z jednoho pramene nevyhovuje ve
stanovených ukazatelích normě pro
pitnou vodu ani po tepelné úpravě.

Voda z levého pramene (při čelním

pohledu) obsahuje nadnormativní
množství bakterií a dusičnanů, voda
z pravého pramene obsahuje nadnor-
mativní množství dusičnanů. Případ-
né užívání vody z pramenů je na vlast-
ní nebezpečí.

Detailní rozbory jsou k nahlédnutí
na ÚMO Plzeň 1.

Odbor životního prostředí
Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Co pro to musí majitel
automobilu 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 od-
hlášeno z evidence, je nutné ješ-
tě doložit kopii obou technic-
kých průkazů a my následně za-
jistíme pro majitele i doklad
o ekologické likvidaci vozidla,
který je nutný při odhlašování
z registru vozidel u Magistrátu
města Plzně.

Dokončení ze str.1
Do konce června budou dokončena

ještě parkoviště v Brněnské ulici č. 2,
kde bude zprovozněno celkem 18 stá-
ní a v ulici Nad Šídlovákem, kde
místní obyvatelé budou mít o 22 par-
kovacích stání více.

V září bude realizováno ještě parko-
viště u Centrálního parku poblíž bazé-
nu Pedagogické fakulty s kapacitou 44
míst.Touto stavbou bude dokončena ta
část investičního záměru MO Plzeň 1,
která zahrnovala v letošním roce vybu-
dování sedmi zcela nových parkoviš�.
O realizaci dalších staveb,  již zcela ji-
ného charakteru, vás budeme průběžně
informovat v dalším vydání „Jedničky“.

ing. Milan Brecík

První letošní parkoviště dokončena

najímatel kauci oprávněně čerpal, je ná-
jemce povinen ji doplnit na účtu u pe-
něžního ústavu na původní výši, a to
do jednoho měsíce. Pokud by tak neu-
činil, lze to považovat za hrubé poru-
šení povinností a může kvůli tomu do-
stat výpově� z nájmu. Po skončení
nájmu je pronajímatel povinen vrátit
nájemci nevyčerpanou část peněz, a to
nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy
nájemce byt vyklidil a předal pronají-
mateli.

Ing. Ivana Bubeníčková,
vedoucí Majetkového odboru

Další informace je možné získat telefonicky na č.: 378036063
nebo e-mailem na adrese: soukup@umo1.plzen-city.cz



Na úterý 6. června připravi-
lo Středisko volného času dětí
a mládeže z Ledecké ulice
v Plzni pro děti z mateřských
škol v obvodě dopoledne plné
sportu. Krátce po deváte hodi-
ně totiž odstartovala již tradič-
ní Olympiáda mateřských škol
o pohár starosty MO Plzeň 1.
Závodit přišlo sedm týmů
z obvodních mateřských ško-
lek, všechny podporované svý-
mi fanoušky. Po náročných bo-

„SPORTEM! proti drogám“
Již 2. ročník závodu horských

kol se uskutečnil 3. června pod
okny našich bytovek.

Sportovní Club Černý připra-
vil akci pro všechny příznivce
horských kol a širokou biker-
skou veřejnost. Kategorie Juni-
oři byla vypsána o „Pohár sta-
rosty MO Plzeň 1“.

Tento závod byl pořádán
v rámci uvedení vozu ŠKODA
Roomster na trh. Závod probě-
hl pod patronací starosty MO
Plzeň 1, autosalonu Porsche
Plzeň, Gerská 37.

Délka a obtížnost tratí byla
volena vzhledem k věkovým
kategoriím. Žákovská (850 m)
– téměř rovná bez nebezpeč-

Dětský den na Vinicích byl
i přes nepřízeň počasí úspěš-
ný. Děti navlečené do zimních
bund a pláštěnek si přišly hrát

Olympiáda mateřských škol
jích si pohár starosty vysloužili
Zajíčci z 90. MŠ v Západní uli-
ci. Stříbrnou medaili si domů od-
nášeli Kosíci z 87. MŠ v Komen-
ského ulici a Motýlci ze 46. MŠ
ve Fibichově ulici nakonec ob-
sadili místo třetí. Všichni závod-
níci odcházeli plni sportovních
zážitků s cenami, na které přispěl
obvod. Letošní počasí bylo
k soutěžícím shovívavé a proten-
tokrát nespustilo deštivou smrš�
jako každoročně.                (r)

Den u hasičů

Den plný pohybu – horská kola, Plzeň 3. 6. 2006

Porsche Plzeň Roomster CUP 2006
Vítězové jednotlivých kategorií:
žáci ml. Lukeš Daniel Mičan Daniel Kobes Lukáš
žačky ml. Vališová Tereza Prokešová Lucie Červená Martina
žáci st. Kobes Tomáš Lukeš Daniel Pšenička Matěj
žačky st. Šmídová Zuzana Vlčková Alžběta Marešová Nicol
kadeti Boháček Marek Kořínek Jan Hřebecký Tomáš
kadetky Šmídová Jana Marešová Nicole Vlčková Alžběta
junioři Vycudilík Michal Šperl Michal Kittel Roman
ženy Jandová Klára Jandová Štěpánka Mrázová Hana
muži C Kodl Pavel Mandaus Jiří Fidranský Josef
muži B Kozák Tomáš Bretšnajdr Jiří Makoň Tomáš
muži A Brill Miroslav Šturm Pavel Götz Petr
open -V.I.P. Kobes Miroslav Král Jan Klonde Josef

Dětský den na Vinicích
a soutěžit na hřiště nad ZOO.
Po absolvování všech úkolů si
nad improvizovaným ohýnkem
opekly buřtíka.(r)

ných míst, juniorská (1850 m)
– střední obtížnost obsahovala
i krátký průjezd roklí, výběh a
dva sjezdy, dospělá (2500 m)
– z poloviny stejná s junior-
skou, ale již vyžadovala něco
málo techniky, odvahy při krát-
kém technickém sjezdu.

Jednalo se o závod pro příz-
nivce horské cyklistiky, pro ty,
kteří si chtěli vyzkoušet svoje
bikerské umění a kondici. Do-
cházková vzdálenost pro divá-
ky na zajímavá místa byla 5 –
10 minut.

Své schopnosti si přijelo vy-
zkoušet přes 100 závodníků
nejen z Plzně a okolí, ale až
z Chomutova, K. Varů, Horaž-
	ovic. Ozdobou byl start horaž-

	ovických závodníků na tande-
mu. Hezkou a zajímavou tra�
zvládli všichni startující, kteří po-
řadatele ujistili, že na další roč-
ník přijedou spolu s dalšími ka-
marády, příznivci horských kol.

Závodilo se v 13 věkových
kategoriích.

Děkujeme: Porsche Plzeň,
starostovi MO Plzeň 1, všem,
kteří umožnili a zabezpečili
pořádání závodu.

Po závodech Českého pohá-
ru na Chlumu, dvou marato-
nech, cyklolize na Lopatárně,
Koridě horských kol, „Velké
ceně Plzně“ na Homolce je toto
další závod pořádaný v Plzni.

Fotografie ze závodů jsou
k nahlédnutí na www.3sc.cz. (r)

Na čtvrtek 11. května připra-
vil organizační tým z Úřadu
městského obvodu Plzeň 1 ve
spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů na Bílé Hoře dopo-
lední program pro děti
z mateřské školy z Roudné. Sou-
částí programu byly soutěže o
ceny, ukázka techniky přímo v

hasičské zbrojnici, ukázka vý-
cviku mladých hasičů a odborný
výklad přítomných členů JSDH
Bílá Hora. Zdolávání překážek
na pravé závodní dráze hasičů
děti značně vyčerpalo, a tak jim
posezení u táboráku hlídaného
zraky nejpovolanějších přišlo
vhod.                             (r)



O letních prázdninách bude
v provozu dětské dopravní
hřiště v Západní ulici, v uza-
vřeném areálu 1. základní ško-
ly v Plzni. Provozní doba pro
veřejnost je zajištěna po celý
týden (pondělí až neděle), a to

Prázdniny na dopravním hřišti

od 13.00 do 18.00 hodin. Po-
platek za aktivního účastníka
činí 10,- Kč. Doprovod je zdar-
ma. Děti, nezapomeňte si s se-
bou vzít kolo nebo koloběžku
a přilbu a přij�te si zajezdit.

Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Sobotní odpoledne 13. květ-
na patřilo v lochotínském ska-
teparku akci United Skate Pa-
rade, pod níž byly podepsány
Plzeňské městské dopravní
podniky a Městský obvod Pl-
zeň 1. Spojení je to logické,
PMDP jsou totiž partnerem
parku, který právě MO Plzeň 1
spravuje. Sponzorem byl
SnowBitch Shop. Akce byla po
loňské říjnové premiéře již dru-
hou v pořadí a zdá se, že PMDP
a MO Plzeň 1 založily novou
tradici. Tentokrát proběhlo od-
poledne navzdory počasí.

Začátek patřil kapele Skaff a
v té době ještě vcelku milosrd-
ná předpově� vypustila do par-
ku juniory v soutěží příchozích
do dvanácti let. Vstupní elimi-
nace, kdy mladí borci museli
prokázat alespoň základní do-

United skate parade
vednost na skateboardu nebo
na kole, se ukázala jako dobrý
tah, by� v soutěži zůstalo vlast-
ně jen šest statečných – ti ostat-
ní musejí ještě do příště trochu
trénovat. Mezi mladými bike-
ry zvítězil s převahou Vašek
Moule, o příčku zpět zůstal
Honza Němec a třetí místo si
vyjel Dominik Turek (mimo-
chodem: Dominiku, máš ve
SnowBitch Shop výhru, tak si
ji vyzvedni!). Na skejtu se nej-
víc dařilo Michalu Vrkočovi,
o druhé a třetí místo se rozděli-
li Miki Rendl a Ondra Šindelář.

Skáčkoví dva a půl cvrčka
potom při první přeháňce na-
sadili všechno, co mají v reper-
toáru, a celkem slušně rozvlnili
přihlížející diváky. Exhibice
plzeňských profesionálů a sku-
piny Monkey Bikes, kterou z

Hradce Králové přivezl bikový
kouzelník Kamil Feifer, se po-
zdržela jen o málo, ale pár
minut po začátku provazy vody
na delší čas park vyklidily.

Ti, kteří vydrželi pod stromy
alespoň částečně v suchu, ale
nelitovali. Plzeňská V3SKA za
to vzala s energií a mistři pr-
ken a kol se za necelé dvě ho-
diny do parku vrátili, aby se
předvedli. K vidění byly triky
skutečně špičkové úrovně.
Bohužel časový harmonogram
byl narušený natolik, že na
soutěž profesionálů už nedošlo.

Bubeníci Cultura Africa sta-
čili vpodvečer mraky docela ro-
zehnat a hudební tečka za do-
polednem už proběhla v klidu.
Nejprve se na pódiu s bombas-
tickým zvukem objevili Admi-
rál Kolíbal a s ním MC Mr.

Mention a Charmeen, aby je na
úplný závěr v parku vystřídala
hvězdná sestava reggae kapely
United Flavour, která v Plzni
hrála vůbec poprvé a náležitě si
to užívala, takže nebylo člově-
ka, který by v průběhu jejich
vystoupení zůstal v klidu... Ale
konec nebyl ještě ani ve chvíli,
kdy se United Flavour s roztan-
čeným parkem před desátou
loučili. V nově otevřeném baru
Surf&Beach Club v Tylově uli-
ci totiž ještě pro ty pokročilejší
dobíhal celý den v chill-outu,
který hudbou zásobil v jednom
ze svých na dlouhou dobu po-
sledních vystoupení u nás ně-
mecký Dj Mr. Yaman.

Zkrátka, sobota byla na-
vzdory počasí super, o čemž
nejlépe svědčí i přiložené fo-
tografie.                               (r)

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.

Zveme Vás i Vaše děti

do naší kavárny a čajovny RELAX,



Od poloviny června do ZOO vyhlídkovým vláčkem

Od 1. července nabude účinnosti novela
zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích. Cílem je zvýšit bezpečnost na na-
šich silnicích, což je v souladu se schvále-
nou Národní strategií bezpečnosti silniční-
ho provozu. V důsledku změn by se měl
snížit počet usmrcených a zraněných osob
v souvislosti s dopravními nehodami. Co se
týká dopravních nehod a následků, nejsme
na tom v porovnání s ostatními evropský-
mi státy zrovna nejlépe. Nová právní úpra-
va je kombinací preventivních  a represiv-
ních opatření. Represe (bodový systém,
sankce za přestupky) je zaměřena především
na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí
dopravních přestupků a stávající systém je
ve vztahu k nim neúčinný. Součástí nové
úpravy je i posílení pravomocí Policie Čes-
ké republiky. Připomeňme si některé změ-
ny, které platí od července.

Jízda po kruhovém objezdu
Novela upravuje tzv. blikání. Pokud se

řidič chystá vjet na kruhový objezd, ne-
dává znamení o změně směru jízdy. Nově
je tedy přímo výslovně zakázáno blikat při
vjíždění na kruhový objezd. Má to svoji
logiku. Řidič prakticky nemění směr jíz-
dy a vlastně ani nemůže, protože musí po-
kračovat vpravo. Hlavní význam je v tom,
že řidič, který při vjezdu na kruhový ob-
jezd bliká, může zapomenou blinkr vy-
pnout.  Tím může zmást řidiče na dalších
vjezdech, kteří si myslí, že jej hodlá opus-
tit a pak není daleko k dopravní nehodě.
Naopak pokud řidič opouští kruhový ob-
jezd, je povinen dát znamení o změně
směru jízdy.

Svícení
Svítit celých dvacet čtyři hodin nebylo

zakázáno, ale od 1. července to naopak je
povinností řidičů všech kategorií. Vozidla

budou muset mít za jízdy ve dne i v noci
rozsvícena obrysová a potkávací světla
nebo světla pro denní svícení, pokud jimi
bude vozidlo vybaveno.

Důvodů pro toto opatření je celá řada.
Protijedoucí vozidlo je lépe vidět a řidič
dříve a včas zaznamená vůz v protisměru.
Přesněji a rychleji odhadne vzdálenost
a rychlost protijedoucího vozidla. Svícení
ve dne má značný význam například také
za letních podvečerů. Řidič, který má za-
padající slunce v zádech, má ideální pod-
mínky. Řidič v opačném směru je na tom
o poznání hůř a může vozidlo jedoucí pro-
ti sobě snadno přehlédnout. Podobně to
platí v případě opakovaného střídání svět-
la a stínu, například při jízdě stromořadím.

Telefonování za jízdy
Telefonování za jízdy je omezeno už od

roku 2001. Došlo pouze ke zpřesnění a to
v tom smyslu, že řidič nyní nesmí při jíz-
dě držet v ruce nebo jiným způsobem te-
lefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení. Jedinou možností je
tak použití tzv. hands free sady.

Zastavení a stání
Zákon přesně říká, kde se smí zastavit

a stát a naopak, kde je to z důvodu bez-
pečnosti a plynulosti zakázané. Novela
přináší některé malé změny. Dosud plati-
lo, že se smí parkovat pouze souběžně
s chodníkem, pokud ovšem něco jiného
neříká dopravní značka. Od července bude
možné zastavit a stát také kolmo a šikmo,
ale řidič nesmí ohrozit a omezit ostatní
účastníky silničního provozu. Platí to
pouze pro vozidla o celkové hmotnosti do
3,5 tuny a pouze v obci. Vždy musí zů-
stat pro každý směr jízdy volný pruh o šíř-
ce nejméně tři metry. V každém případě
by měl řidič zvážit, zda je v konkrétní si-

tuaci šikmé a kolmé stání vhodné.
Od prvního července je nově povoleno

zastavit na vyhrazeném parkovišti. Dosud
se na něm nesmělo stát ani zastavit. Při-
tom ale nesmí být omezena vozidla, pro
která je stání vyhrazeno. Platí jedna vý-
jimka, která se týká parkoviště vyhraze-
ného pro invalidy. Na tom není dovoleno
stát ani zastavit.

Předjíždění cyklistů
Řidič musí dát při předjíždění cyklisty

vždy znamení o změně směru jízdy. Musí
blikat i v případě, že nevybočí ze směru
jízdy a při manévru vlastně zůstane ve
svém jízdním pruhu. Obecně totiž platí,
že řidič je povinen blikat právě jen v pří-
padě, že vybočuje ze směru jízdy.

Zákaz antiradarů
Nikdo nesmí od července používat

technické prostředky a zařízení, která zne-
možňují nebo ovlivňují funkci technic-
kých prostředků používaných policií nebo
Vojenskou policií při dohledu na bezpeč-
nost provozu na pozemních komunikacích
- tzv. antiradar.

Povinnosti provozovatele vozidla
Nově nesmí provozovatel vozidla při-

kázat nebo svěřit samostatné řízení vozi-
dla osobě, o které nezná údaje potřebné
k určení její totožnosti.

Provozovatel a také osoba, které pro-
vozovatel svěřil vozidlo, musí na výzvu
policie, krajského nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností sdělit sku-
tečnosti potřebné k určení totožnosti ři-
diče vozidla podezřelého z porušení zá-
kona o provozu na pozemních komuni-
kacích.

Jízda kamiónů
Nákladních vozidel nad 3,5 tuny a

jízdních souprav o celkové délce převy-

šující sedm metrů se týká jedno omeze-
ní. Tato vozidla smí předjíždět pouze v
případě, pokud mají k předjetí dostateč-
nou rychlost, aby neomezovala ostatní
vozidla. Měly by z dálnic zmizet situa-
ce, kdy se dva kamióny předjíždějí ně-
kolik kilometrů a jedou vlastně vedle
sebe a blokují dálnici.

Omezení jízdy některých vozidel
Omezení se týká vozidel nad 7,5  tuny

a vozidel nad 3,5 tuny s přívěsem. Dosud
tato vozidla nesmí jezdit v neděli a ostat-
ních dnech pracovního klidu od půlnoci
do 22.00 hodin a o letních prázdninách
v sobotu mezi 7.00 a 20.00 hodinou. Nově
zákaz platí v neděli pouze od 13.00 do
22.00 hodin a o prázdninách se také toto
omezení zkracuje na dobu od 7.00 do
13.00 hodin. Zákaz byl ale rozšířen o let-
ních prázdninách také na pátek od 17.00
do 21. hodin.

Kolony na dálnici
Pokud se na dálnici nebo rychlostní

komunikaci o dvou pruzích vytvoří ko-
lony stojících vozidel, jsou řidiči souběž-
ně jedoucích vozidel povinni vytvořit
mezi sebou volný jízdní pruh široký nej-
méně 3 metry. To by mělo zlepšit situaci
vozidlům s právem přednostní jízdy, kte-
rá se často velmi špatně dostávají k mís-
tům dopravních nehod. Jde pochopitel-
ně o policii, záchranku a hasiče. Obdob-
né je to na komunikaci o třech a více
jízdních pruzích. Tam třímetrový odstup
od sebe vytvoří řidiči v pravém a střed-
ním pruhu. V těchto situacích mohou ři-
diči využít krajnice nebo středního dělí-
cího pásu.

Dopravní nehody
Tady dochází ke změně oznamovací

povinnosti. Dosud platilo, že účastníci
dopravní nehody jsou povinni přivolat
policii (ohlásit nehodu), pokud došlo k

usmrcení nebo zranění osob, škodě na
majetku třetí osoby, pokud se nedohodli
na zavinění a pokud škoda na některém
ze zúčastněných vozidel zřejmě přesáh-
la dvacet tisíc korun. Od 1. července se
tato hranice zvyšuje na 50 tisíc korun.
Ostatní podmínky se nemění.

Přilby pro cyklisty + svícení
V současnosti jsou cyklistické přilby

povinné pro cyklisty do patnácti let. Od
července se tato věková hranice zvyšuje
na 18 let. Všichni cyklisté mladší 18 let
musí mít přilbu schváleného typu a musí
ji mít řádně nasazenou a připevněnou.

Novela výslovně stanoví, že cyklista
musí svítit za snížené viditelnosti. Vpředu
musí mít světlomet bílé barvy, vzadu sví-
tilnu s červeným nebo přerušovaným čer-
veným světlem. Vpředu může mít svítil-
nu s přerušovaným bílým světlem pouze
v případě, že je vozovka souvisle  a do-
statečně osvětlena.

Autosedačky
Od července je povinná dětská autose-

dačka pro všechny děti, které váží méně
než 36 kilogramů  a měří méně než 150
centimetrů. Osoby nad tuto hranici musí
být samozřejmě připoutány standardně
bezpečnostním pásem.

Dítě musí být umístěno v autosedačce,
která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným
proporcím. Řidič se musí postarat o to,
aby byla sedačka ve voze řádně upevně-
na a dítě v ní bylo připoutáno dle podmí-
nek stanovených výrobcem.

Ve vozidle, které není vůbec vybaveno
zádržným systémem, to znamená bezpeč-
nostním pásem, a proto v něm ani nelze
bezpečně upevnit autosedačku, je zakázá-
no přepravovat dítě do tří let, na předním
sedadle dítě menší než 150 centimetrů.

npor. Mgr. Petr Kovář,
tiskový mluvčí MŘ PČR Plzeň

Chystáte se v letních měsících odjet
na dovolenou? Pak byste měli dodržo-
vat určitá pravidla, která by mohla sní-
žit rizika vykradení  vašeho bytu nebo
rodinného domu.

Proto bych navrhovala: prchejte na do-
volenou s rozvahou a ještě před odjez-
dem zajistěte vybírání poštovní schrán-
ky. Požádejte například někoho z rodi-
ny, popřípadě spolehlivého souseda.
Doma nezatahujte rolety a žaluzie. Je-
jich nehybnost totiž může potencionál-

ního pachatele upozornit na to, že není
nikdo doma. Velice elektivní je, když vy-
tvoříte zdání, že je v bytě někdo příto-
men. K tomuto účelu poslouží například
elektronická zařízení, která v určitých
časových intervalech spínají nezávisle na
vaší přítomnosti světla, televizor nebo rá-
dio. Pachatele tak zcela jistě odradíte.
Rovněž bych doporučila, abyste cenněj-
ší věci uschovali v bankovních bezpeč-
nostních schránkách nebo u příbuzných
či přátel. Není od věci pořídit si jejich

seznam a fotodokumentaci. U přístrojů
je vhodné připsat na seznam i jejich vý-
robní čísla. Tyto informace pomohou po-
licistům v pátrání a pojiš	ovnám při li-
kvidaci pojistné události.

Někteří často chybují v tom, že se
chlubí svými majetkovými poměry
a veřejně mluví o svém odjezdu na do-
volenou. Pozor na přílišnou sdílnost,
která se nemusí vyplatit.

Samozřejmě nezapomeňte a dočasně
pozastavte dodávky zboží do domu.

Žebříky a jiné nástroje, které by pa-
chatel mohl použít při vloupání do va-
šeho domku nebo rekreačního objektu,
uložte do uzamykatelných prostor.

To jsou všechno rady, které lze využít
v souvislosti s odjezdem na dovolenou.
Měli byste ale myslet na ochranu svého
obydlí v obecné rovině a kromě dodržo-
vání zmíněných zásad investovat do zabez-
pečení oken, lodžií a vstupních dveří. Tato
investice není jen záležitostí krátkodobou,
ale ochrání váš majetek i do budoucna.

Zároveň nebu
te k majetku ostatních

lhostejní. Pokud jsou vaši sousedé prá-
vě na dovolené  a vy se stanete svědky
rabování jejich bytu, okamžitě kontak-
tujte policii. Nevíte, kdy obdobnou po-
moc budete potřebovat i vy.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy,
které se týkají zmíněného tématu, mů-
žete se obrátit na policisty z preventivně
informační skupiny. Najdete je v Plzni
na Klatovské třídě 56 (vchod ze Zámeč-
nické ulice). Poradit se můžete také po
telefonu na linkách  974 325 207, 9.

por. Michaela Altmannová

Policie informuje – pohoda i po dovolené

Změny se dotknou hlavně řidičů

Je krátce po 10. hodině 15. června.
Z náměstí Republiky vyjíždí na svoji
premiérovou jízdu vyhlídkový vláček.
Už jeho design dává tušit, kde je jeho
cílová stanice. Lvi, varan komodský,
tučňáci, lemuři a další zvířátka.

Ano, vláček bude směřovat do zoo-
logické a botanické zahrady. Až do
prázdnin  v  sobotu a v neděli s hodino-
vým  jízdním řádem, o prázdninách i ve
všední dny.

Kolemjdoucí se zastavují, novou pl-
zeňskou atrakci přehlédne jen málokdo.
Na pražských Hradčanech  není setkání
s  motorovými napodobeninami vláčků
žádná výjimečnost, ale tady v Plzni?

Blížíme se k Rooseveltovu mostu.
Ten může být na celé trase nejdrama-
tičtějším místem. Všichni motorizova-
ní obyvatelé prvního plzeňského obvo-
du vědí, jaké se zde někdy dovedou
vytvořit kolony aut. „V sobotu a v ne-
děli tak hustý provoz není a o prázdni-
nách se dá doufat,“ uklidňují autoři
a konzultanti projektu, „že vzhledem
k hlavnímu dovolenkovému času bude
také snížený průjezd automobilů. Je to
nejoptimálnější vedení vláčku, chceme-
li, aby zastavoval u velice frekventova-
ného nákupního centra Kaufland.“

Vláček lze považovat především za tu-
ristickou atrakci, ale do jisté míry může
ulehčit parkovištím u zoologické a bo-
tanické zahrady. Celou hlavní sezónu se
bude před budovou ředitelství stavět

Tuto novou atrakci má Plzeň i díky prvnímu městskému obvodu
z peněz získaných od Evropské unie mo-
derní parkoviště. Přes vytvoření náhrad-
ních zpevněných parkovacích ploch za
hlavní pokladnou nelze vyloučit dílčí
parkovací problémy, zejména sjede-li se
k zahradě větší počet autobusů.

Rooseveltův most zůstal za námi.
Vláček, řízený zkušeným řidičem Pl-
zeňských městských dopravních podni-
ků, se „plnou parou“, která se rovná
dvaceti kilometrům v hodině, přibližu-
je Lochotínskou ulicí k zoologické
a botanické zahradě. Než dorazí na ko-
nečnou, má ještě  zastávku u podchodu
k tramvajové stanici Pod Záhorskem.

Samozřejmě  se předpokládá, že nejví-
ce bude vláček využíván právě pro návště-
vy zoologické a botanické zahrady. Tu-
risty určitě. Plzeňané se jím ale třeba rádi
svezou i k procházce Lochotínským par-
kem nebo alejí památných stromů Kilo-
metrovkou ke Kalikovskému mlýnu,
měnícímu se v nové společenské centrum.

Zejména ze začátku bude vláček určitě
atrakcí, která osloví stovky rodin. A za
cenu  pět korun za jednu jízdu - nesvezte
se! A pokud to stihnete ještě do začátku
prázdnin, svezete se dokonce vláčkem bez
průvodčího, tedy zcela zdarma.

Konečná u zoologické a znovu náměs-
tí Republiky. Premiérová jízda končí. Ur-
čitě výborný nápad, tahle mašinka na gu-
mových kolech se třemi vagonky, každý
pro 12 osob.! Dnes se na tom prozatím
shodují představitelé města a 1. plzeňské-

ho obvodu, po sobotě a neděli to budou
s jistotou tvrdit i všichni  první cestující.

S určitostí lze konstatovat, že je jen
dobře, že z variant exkluzivního a netra-
dičního spojení středu města se zoologic-
kou a botanickou zahradou města, již po
tři roky nejnavštěvovanějšího turistické-
ho cíle v Plzeňském kraji, zvítězila právě
tato. Rozhodně něco do sebe by měl
i uvažovaný historický autobus Škoda
RTO někdy ze začátku šedesátých let. Ale
taková atrakce, jakou je vláček, by	 na gu-
mových kolech, by to určitě nebyla.

U dříve narozených zřejmě pohled na
vláček probudí vzpomínky na pionýr-
skou železnici. První motorový vláček
po ní vyjel v roce 1959, elektrická sou-
prava ze škodovácké lokomotivky pak
o necelý rok později. V dalším deseti-
letí je její provoz ukončen, aby už zřej-
mě nebyl nikdy  obnoven.O novém
dětském vláčku na lochotínských lu-
kách se sice čas od času začne hovořit,
ale vždy jsou to jen úvahy. Byla by to
velice nákladná investice, navíc by se
jednalo jen o atrakci,  zatímco  pionýr-
ská železnice měla ve druhé etapě své

existence i komunikační význam;  spo-
jovala výstaviště EX Plzeň s Lochotín-
ským parkem a především se zoologic-
kou a botanickou zahradou.

Vláček na gumových kolech atmosfé-
ru svezení mašinkou také navodí. Na-
víc doveze cestující z centra města až
k branám zoologické a botanické zahra-
dy a DinoParku, což stávající MHD
nedokázala.
Premiérové jízdy vyhlídkového vláčku
z náměstí Republiky do zoologické a bo-
tanické zahrady se zúčastnili čelní před-
stavitelé města v čele s primátorem Ing.
Miroslavem Kalousem. První plzeňský
obvod  zastupoval místostarosta Jiří
Uhlík. Ředitel ZOO a BZ Ing. Jiří Tráv-
níček poděkoval všem, kteří se o tuto
novou turistickou atrakci zasloužili,
a ocenil rychlost, s jakou byla myšlen-
ka realizována. Návštěvníci si už zvyk-
li, že je zahrada každoročně překvapí
něčím novým. Věřím, že se jim svezení
vláčkem bude líbit a vagonky budou
stále plné, uvedl.

 Text František  Hykeš
Foto Jaroslav Vogeltanz

V červnu, o prázdninách a v září
vás zveme do zoologické a bota-
nické zahrady na tyto doprovod-
né akce:

24. června. Český rok na vsi -
Vítání léta, Svatojánská bylinkyá-
da – statek Lüftnerka a      pravěká
vesnička  (soutěžní a zábavní pro-
gram)

1. července: Adie školo, První
prázdninová zmrzlina  (soutěžní
program)

26. srpna: Poslední prázdnino-
vá zmrzlina ( soutěžní program)

6. – 10. září: STATEK 2006 -
III. ročník festivalu dobových li-
dových řemesel k užitku i potěše
s kuchyní našich babiček

16. – 17. září: Oblastní výstava
jiřinek na statku Lüftnerka a Slav-
nosti babího léta s vinobraním a
Poctou mistru polek B. Smetanovi

.



Dlouhodobá snaha o nalezení
koncepce péče o jedinečné území
Boleveckých rybníků právě vrcho-
lí. Nedávno dokončená studie „Roz-
voj rekreační oblasti Bolevecké ryb-
níky v Plzni“, jejíž zpracování tr-
valo téměř rok, bude v brzké době
projednávána v orgánech města.
„Studie představuje dlouhodobý
programový dokument, který bude
hlavním podkladem pro podrobné
dílčí projekty. Kromě rozmístění
funkcí v prostoru podává přehled
o hlavních potřebných akcích
a o jejich časových a finančních pa-
rametrech. Zpracované harmono-
gramy představují optimální prů-
běh úprav, který vychází z předpo-
kladů zahájení v tomto roce
a ukončení v roce 2012. Skutečnost
bude záviset na řadě okolností, ze-
jména na kvalitním řízení celého
projektu, jeho finančním zajištění,
majetkoprávním vypořádání.
Z těchto hledisek se může jednat i
o desítky let. Podstatné je, že byla
vytvořena koncepce, která by měla

být v hlavních rysech dlouhodobě
dodržována,“ vysvětluje Josef Či-
hák, vedoucí ateliéru životního pro-
středí Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně.

V roce 2003 schválilo Zastupitel-
stvo města Plzně Program rozvoje
města Plzně jako nástroj pro rozho-
dování politické reprezentace a měst-
ské správy a pro koordinaci zájmů
a aktivit různých subjektů působících
ve městě. Mezi prioritními projekty
oddílu 3.4.4 Revitalizace a rozvoj
městské zeleně bylo v roce 2004 sta-
noveno zajištění strategického doku-
mentu pro rozvoj rekreační oblasti
Bolevecké rybníky během roku 2005.
Dokument měl obsahovat také infor-
mace o názorech a představách veřej-
nosti. Zajištěním byl pověřen Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně, kte-
rý v roce 2004 zpracoval s použitím
celé řady pramenů vizi rekreační ob-
lasti a zadání studie. Hlavní zdroje
informací a námětů přinesly:
– konference odborníků, neziskových

organizací, občanů;

V rámci projektu Komunitní plánování
sociálních služeb na území města Plzně se
začaly v dubnu tohoto roku formovat cíle-
ně zaměřené pracovní skupiny, jejichž čin-
nost a výstupy budou páteří uvedeného
projektu. V současné době mají jednotlivé
pracovní týmy od 15 do 30 členů z řad za-
davatele, poskytovatelů a uživatelů soci-
álních služeb a je reálný předpoklad, že
uvedené počty ještě vzrostou.

Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky v Plzni

Sociální služby budou takové, jaké chcete Vy

po delší tiskové odmlce se opět setkává-
me na stránkách Plzeňské jedničky. Je to
již rok a půl, co naše lékárna začala po-
skytovat nadstandardní nepřetržitý provoz

Vážení spoluobčané, pro Vás, obyvatele největšího plzeňské-
ho obvodu a přilehlého okolí. Zřizovatel
MO Plzeň 1 a Plzeňská lékárna k.s. spo-
jily své prostředky a zrealizovaly nový
projekt.

První měsíce roku 2006 přinesly mno-
ho změn do naší každodenní lékárnické
práce. Především razantní nástup minist-
ra zdravotnictví Davida Ratha si vyžádal
změny postojů lékárníků k ovlivňování
veřejného mínění. Přes všechny překáž-
ky, které jsme byli nuceni řešit při výdeji
léčiv pod tlakem médií, jsme v krizovém
období leden – březen 2006 obstáli se ctí.
Dík patří všem kolegům, kteří vykonáva-
li stoprocentní práci při organizaci tisko-
vých zpráv, monitoringu sdělovacích pro-
středků a navíc zajiš�ovali noční výdej
léků v Lipové lékárně.

To, že lékárna se svým nonstop provo-
zem přešla do podvědomí řady Plzeňanů,
svědčí stále vzrůstající počet návštěvní-
ků lékárny. Opodstatněnost realizace lé-
kárny s výdejem večerním, nočním, ví-
kendovým je potvrzena četností výdejů i
prodejů léčiv. Největší zájem o tuto služ-
bu je v době svátků. Vysoká návštěvnost
byla statisticky zaznamenána o Velikono-
cích a dále v době květnových svátků.

S nastávajícím letní obdobím vám všem
přeji příjemné načerpání nových sil. Na
setkání s vámi se budu těšit za „tárou“
Lipové lékárny spolu s ostatními kolegy.

Vedoucí lékárny Lipová
Mgr. Jitka Kováříková

První pracovní setkání jednotli-
vých skupin nad tématem „Stávající
sociální služby v Plzni a možnosti
jejich rozvoje“ se uskutečnila v závě-
ru května tohoto roku a další příle-
žitost diskutovat k tématu a formu-
lovat své představy a požadavky
ohledně podoby a kvality sociálních
služeb dostanou účastníci nejspíš
hned po prázdninách.

Ke 30. dubnu 2006 završil projekt
KPSS svoji první fázi: analytickou
část. Jejím cílem bylo zachytit součas-
nou sociálně demografickou situaci ve
městě, nabídku sociálních služeb,
zdroje, které jsou pro sociální služby
aktuálně k dispozici, potřeby uživate-
lů služeb a názory široké veřejnosti
k dané problematice. Zpracované ma-
teriály by měly sloužit jako jeden
z podkladů pro diskusi o budoucí po-

době sociálních služeb v Plzni, která
bude vedena především v pracovních
skupinách zaměřených na jednotlivá
témata. Zároveň s tím probíhá v červ-
nu veřejné připomínkování zmíně-
ných materiálů – připomínky je
nutno zaznamenat na daný formu-
lář a odeslat nebo osobně předat
zhotoviteli: CpKP ZČ, Americká 29,
Plzeň, nebo e-mailem: kpsspl-
zen@cpkp.cz (vše najdete na adrese:
http://kpss.plzen-city.cz). Náměty
a názory veřejnosti budou zpracovány
v průběhu letních prázdnin. V září
bude na webu města zveřejněn způsob
vypořádání dílčích připomínek a kon-
krétní výstupy z analytické části projek-
tu KPSS - již se zapracovanými připo-
mínkami, které se tak stanou zásadním
podkladem pro plánování optimální po-
doby budoucích sociálních služeb.

Předmětem veřejného připomínko-
vání, které končí dnem 30. června
2006, jsou následující materiály (viz
http://kpss.plzen-city.cz):
1) Sociálně demografická analýza
Plzně
2) Analýza poskytovatelů sociálních
služeb
3) Analýza zdrojů systému sociálních
služeb
4) Analýza potřeb uživatelů sociál-
ních služeb – matky na mateřské do-
volené
5) Analýza potřeb uživatelů sociál-
ních služeb – senioři
6) Analýza potřeb uživatelů sociál-
ních služeb – lidé se zdravotním po-
stižením
7) Analýza potřeb uživatelů sociál-
ních služeb – lidé ohrožení drogovou
závislostí

8) Analýza potřeb uživatelů sociál-
ních služeb – cizinci
9) Analýza potřeb uživatelů sociálních
služeb – obyvatelé sociálně vylouče-
ných lokalit a lidé bez domova

(Zveřejněné Vyhodnocení ankety
mezi širokou veřejností je materiál ur-
čený pouze k seznámení a jako takový
není předmětem připomínkování.)

Máte-li i Vy zájem stát se aktivní sou-
částí uvedeného projektu a podílet se
partnersky na spolurozhodování o bu-
doucí podobě a skladbě sociálních služeb
ve městě, v němž žijete, pak využijte uve-
denou možnost veřejného připomínko-
vání nebo kontaktujte Mgr. Hynkovou
– tel. 378 033 311 nebo Ing. Eberlovou –
tel. 377 329 558 a staňte se – v roli zá-
stupce veřejnosti - aktivní součástí někte-
ré z pracovních skupin (zaměření sku-
pin – viz konkrétní Analýzy).

– výzkum veřejného mínění organizo-
vaný ve spolupráci s katedrou an-
tropologie fakulty humanistických
studií Západočeské univerzity;

 – veřejná anketa v Radničních listech;
– workshop s šesti vyzvanými týmy

architektů, krajinářů a ekologů;
– studie Podmínky rozvoje rekreační

oblasti Bolevecké rybníky (Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně ve
spolupráci se Správou veřejného
statku města Plzně, 2002).
Vizi a zadání dokumentu projedna-

ly městské orgány a jeho zpracování
bylo zadáno plzeňskému Architekto-
nickému studiu Hysek, spol. s r.o., ve
spolupráci s Geo Vision, spol. s r.o.,
a kolektivem pražského Ing. arch.
Soukeníka. Dokument byl dokončen
v lednu 2006. Jeho předností je ko-
ordinované zpracování ekologic-
kých, urbanistických a ekonomic-
kých hledisek. Stane se věcným i
ekonomickým podkladem pro rozho-
dování městské správy i správce ob-
lasti a pro podrobnější dokumentaci
jednotlivých záměrů.

Jaký bude další postup?
8. června 2006 – projednání doku-

mentu v Radě města Plzně
22. června 2006 – projednání doku-

mentu v Zastupitelstvu města Plzně
do konce října 2006 – vyřešení or-

ganizačních záležitostí spojených s ří-
zením projektu

Více informací naleznete na http:/

/info.plzen-city.cz/ukr v sekci „Vy-
brané materiály a analýzy“ – Rozvoj
rekreační oblasti Bolevecké rybníky.
V případě potřeby, prosím, kontaktuj-
te: Ing. Kateřinu Novou pracovnici
pro styk s veřejností, Útvaru koncep-
ce a rozvoje města Plzně,
telefon: 378 035 006,
e-mail: novaka@mmp.plzen-city.cz.



Zájmový kroužek, klub
Výtvarný ateliér 1x týdně
Výtvarný ateliér pro děti 1x týdně
Výtvarný ateliér pro dospělé 1x týdně
Barvička 1x týdně
Arteterapie 1x týdně

Keramika
Keramika pro MŠ 1x týdně
Keramika – 1 rodič + 1 dítě 1x týdně
Keramika - začátečníci 1x týdně
Keramika – mírně pokročilí 1x týdně
Keramika – dospělí a mládež 1x týdně
Keramický klub měsíčně
Keramické páteční odpoledne měsíčně

Předškoláci
Sluníčko 1 – od 2,5 let 1x týdně
Sluníčko 2 – od 2,5 let 2x týdně
Sluníčko 3 – od 2,5 let 3x týdně
Sluníčko 4 – od 2,5 let 4x týdně

Přírodověda
Zlatá udice 1x týdně
Tajemství přírody 1x týdně
Anglický jazyk – 87. MŠ 1x týdně
Anglický jazyk – mírně pok. 6 – 9 let 1x týdně
Anglický jazyk – začátečníci dospělí 1x týdně
Anglický jazyk – pokročilí dospělí 1x týdně
Německý jazyk – začátečníci 1x týdně

Turistika
Turisti – Šlápoty od 6 let 1x týdně
Cykloturistika od 12 let měsíčně

Hudba
Kytary – začátečníci od 7 let 1x týdně
Kytary - pokročilí 1x týdně
Kytary - mírně pokročilí dospělí 1x týdně
Kytary – pokročilí dospělí 1x týdně
Kytarový klub – pokročilí dospělí 1x týdně
Kytarový klub – pokročilí od 15 let 1x týdně
Hudební skupina ZaTrest 1x týdně
Hudební skupina Fleky 1x týdně
Hudební skupina Negativ 1x týdně
Flétna – začátečníci od 4 let 1x týdně
Flétna – pokročilí od 4 let 1x týdně

Sport
Aerobic od 10 let 1x týdně
Basketbal od 8 let 1x týdně
Breakdance od 13 let 1x týdně
Step - začátečníci 1x týdně
Stolní tenis - začátečníci od 7 let 1x týdně
Stolní tenis - pokročilí od 7 let 1x týdně
Taneční kroužek – zač. od 10 let 1x týdně
Taneční kroužek – pokr. od 10 let 1x týdně
Jóga – dospělí 1x týdně
Wellness, Bodyforming –  pro ženy 1x týdně
Rekondiční a relaxační cvičení – dospělí
1x týdně
Pohybová cvičení – dospělí

Divadlo, móda a další
Divadelní soubor THÁLIA 5 – 14 let 1x týdně
Divadelní soubor
SEBRANKA 15 – 26 let 1x týdně
Módní návrhářství 12 – 25 let 1x týdně
Móda klub – modeling 12 – 18 let 1x týdně
Chci být super pro ZŠ měsíčně
Individuální pěvecká a umělecká příprava
 pro studium 15 – 21 let                individuální
Textilní školička
– drobná výtvarná výroba 1x týdně
Paličkování a frivolitky od 12 let 1x týdně
Maminky na slovíčko
 – odpolední klub – rodiče s dětmi 1x týdně

Technika
Základy obsluhy počítače a internetu 1x týdně
Počítač doma – jak využít počítač doma
(foto, hudba, film) od 10 let 1x týdně
Počítače pro MŠ – předškoláci měsíčně
Základy programování – od 12 let 1x týdně
Programování v jazyku C od 14 let 1x týdně
Programování v JAVĚ 1x týdně
Mít vlastní WWW 1x týdně
Sí�ařčina- principy a technologie sítí,
linux a hacking 1x týdně
Game klub 1x týdně
Fantasy klub 1x týdně

Gymnázium Františka Křižíka,
které zahájilo svou činnost v Plzni
v září roku 1991, změní od září
roku 2006 svou adresu. Z Huso-
va náměstí se přestěhuje do So-
kolovské ulice na Lochotině.

Za 15 let své činnosti v osmi-
letém i čtyřletém studiu vychova-
lo celou řadu výborných absol-
ventů, někteří se již vrátili, aby na
své „rodinné“ škole vychovávali
další studenty, jiní úspěšně pracují
v plzeňských podnicích, či zaují-
mají významná místa ve státní
správě, někteří studují či hledají
své uplatnění ve světě.

Stávající studenti,v jejichž stu-
diu hraje významnou roli navý-
šení hodin cizích jazyků, chtějí,
aby na své nové adrese našli dal-
ší možnosti. Souvisí s tím i sku-
tečnost, že od dubna 2006 se stali
patrony rozhledny Sylván. Za
duben a květen navštívilo roz-
hlednu 560 návštěvníků.

Až do konce září v pátek od-
poledne a o víkendu drží studenti
služby na rozhledně, kde můžete
v nadmořské výšce 408 m vy-
stoupat po 122 schodech na plo-
šinu rozhledny a uvidět Plzeň
a její okolí jako na dlani. Můžete

Gymnázium Františka Křižíka a rozhledna Sylván
studenty požádat o radu s výhle-
dem, stejně jako si u nich zakou-
pit drobné občerstvení či turistic-
ké upomínky – pohled, leporelo,
magnet či turistickou známku.

Každý měsíc se jedno odpoled-
ne studenti snaží zpestřit svým
programem. Zatím jste se s nimi
mohli potěšit při Apriliádě- vystu-
povala školní kapela a pro děti
byly připraveny soutěže, na
1. května při Májové poezii z výš-
ky a v červnu při dětském odpo-
ledni pro děti. Pro další měsíce při-
pravují soutěžení v piškvorkách
a luštění Sudoku, prázdninové ma-
lování, anglické odpoledne aj.

Gymnázium Františka Křižíka,
jeho studenti i kantoři chtějí, aby
na Lochotín patřili. Aby pokračo-
vali v tradici školy s dobrou at-
mosférou, netradičním hodnoce-
ním, výbornými výsledky a dob-
rými nápady udělat něco pro sebe
i pro ostatní. Zatím se jim to daří.

Šárka Chvalová, řed. GFK

Motto: Zábava a poznání nudu z ulic vyhání. Jsme tu pro Vás a Vaše děti. Nabízíme
Vám tyto zájmové kroužky a kluby ve školním roce 2006 – 2007:

Středisko volného času dětí a mládeže, Ledecká 23, 323 16 Plzeň – Lochotín
tel.: 377 523 962, fax.: 377 538 822,svc.plzen@seznam.cz www.svc.zde.cz

Kdo? Děti ze třídy „SLUNÍ-
ČEK“ ze 7. MŠ v Kralovické
ulici v Plzni.

Podruhé zavítaly do Domo-
va seniorů sv. Jiří v Doubrav-
ce,tentokrát s pásmem „Svět
kolem nás“. S chutí předvedly
různá řemesla a přesvědčily
posluchače,že svět kolem nás
může být hezký v každém roč-
ním období.

Obvodní knihovna
Lochotín

(letní výpůjční doba)

Po, Út, Čt :
9-12   13-18

St, Pá :
9-12

Ve dnech
3. - 25. 8.  zavřeno

z důvodu
rekonstrukce

sociálního zařízení

Slíbily, přišly, potěšily…

Zájmové kroužky a kluby v novém školním roce

Na závěr děti rozdaly babič-
kám a dědečkům sluníčka, kte-
rá samy ozdobily obrázky.

Š�astné, i když dojaté úsmě-
vy posluchačů a sladkosti pro
účinkující, byly nejlepší odmě-
nou pro učitelky M. Martínko-
vou a K. Majerovou, které slí-
bily, že v příštím školním roce
opět přijedou s dětmi a potěší
srdíčka našich starších spolu-
občanů.

M. Martínková – učitelka



Den otevřených dveří
Ve dnech 11. 5. a 25. 5. bylo v hasič-

ské zbrojnici na Bílé Hoře rušno. Celkem
55 dětí z bělohorské a roudenské mateř-
ské školy přišlo na návštěvu k hasičům.
Stejně jako v loňském roce, toto sportov-
ní dopoledne připravili dobrovolní hasiči
z Bílé Hory společně s Úřadem městské-
ho obvodu Plzeň 1. Součástí programu
byly soutěže s požární tematikou a ukáz-
ka požární techniky. Na závěr děti dosta-
ly opečené párky a sladkosti na cestu.

V červnu proběhne o něco náročnější
sportovní dopoledne pro žáky 17. základ-
ní školy. Úkolem těchto akcí je rozšířit
znalosti dětí o požární ochraně a sezná-
mit je se vším, co k práci hasičů patří.

  vedoucí mládeže, Šárka Modrá

 Jako každoročně se mladí hasiči
ze sboru dobrovolných hasičů v Plz-
ni na Bílé Hoře zúčastnili různých
soutěží. V měsíci březnu to byla Ha-
lová soutěž ve Skvrňanech. Děti pl-
nily tři discipliny, upravené do ma-
lých prostorů tělocvičny.

V dubnu odstartovala jarní část hry
Plamen 2006. Na areálu SDH Bílá Hora
si mladí hasiči odběhli štafetu dvojic,
štafetu 4 x 60 m a útok CTIF. V květnu
proběhlo závěrečné kolo celoročního
závodění. Soutěžní družstva změřila své
síly ve štafetě CTIF a konečně v nároč-
ném požárním útoku s vodou. Z této
rozsáhlé soutěže si obě bělohorská druž-
stva, tedy mladší i starší kategorie, při-
vezla domů poháry za třetí místa.

V sobotu 13. května náš sbor uspo-
řádal dětskou soutěž o putovní pohár
a sladké odměny s názvem Jarní sou-
těžní klání. Na naši zbrojnici si přije-
ly zasoutěžit kolektivy mladých ha-
sičů z šesti plzeňských sborů. Požár-
ní útok s vodou, zásah se džberovou
stříkačkou a tajná disciplína, což byl

běh jednotlivců na 60 m, to vše bylo
náplní jednoho dopoledne. I přes ne-
přízeň počasí panovala mezi šedesáti
soutěžícími dobrá nálada.

Společně s Úřadem městského obvo-
du Plzeň 1 jsme zajistili ještě spoustu
dalších akcí pro děti a mládež. V únoru
to byl dětský karneval. Šedesát malých
tanečníků předvedlo své umění a na zá-
věr byly vyhodnoceny nejlepší masky.

V neposlední řadě to byla tradiční
májová veselice, které předcházelo
dětské odpoledne plné soutěží, písni-
ček a opékání vuřtů. Do soutěžení se
zapojili i rodiče. Domů odcházelo 45
dětských usměvavých tvářiček.

V našem sboru se také schází druž-
stvo dorostenců. Letos pracují doslo-
va s plným nasazením. Pomáhají při
akcích nejen pro ně určených. Napří-
klad se zúčastnili Bambiriády v Bor-
ském parku, kde předváděli požární
techniku. A soutěžení? To jim také
není cizí. V červnu je čeká krajská
soutěž dorostu.

vedoucí mládeže Šárka Modrá

Zase jeden školní rok se chýlí ke
svému konci. Chystají se na něj i Ko-
síci – tak si říkají děti 87. mateřské
školy v Komenského ulici. Naposle-
dy jste se s nimi setkali v zimě, proto
si dovolím vás informovat o dění
v dalším období.

Jara jsme se letos nemohli dočkat,
počasí si s námi opravdu zahrávalo.
Snažili jsme se alespoň básničkami
a písničkami vyvolat jarní náladu, při-
spět se pokusilo i divadelní předsta-
vení souboru Úsměv s názvem „Jar-
ní pohádka s hastrmánkem“.

Náladu nám ale pozvedlo vyhláše-
ní výsledků ekologické soutěže
„Skládkožrout“, kterou pořádala
Bolevecká ZŠ společně s firmou AVE
odpadové hospodářství. Obsadili jsme
druhé, třetí a čtvrté místo. Získané
ceny – hezká trička a kšiltovky – děti
skutečně potěšily.

V předvelikonočním období se tří-
dy 2. B a 3. B zúčastnily výtvarné
soutěže s názvem „O nejkrásnější
velikonoční kraslici“, kterou vyhlá-
silo Producentské centrum Profil Ma-
riánské Lázně. Děti z obou tříd vytvo-
řily veliké kraslice – kuře, slepice
a kohouta. Porotu dětská dílka tak za-

ujala, že se rozhodla udělit jim první
místo. Získaná cena stála za to! Ba-
revný televizor, peníze v hotovosti
a maxizásoba sladkostí. Za hotovost
pak zakoupila MŠ do obou tříd DVD
přehrávače.

Naše školka obeslala i další výtvarné
soutěže, např. „Požární ochrana oči-
ma dětí“, „Bezpečnost dětí v silnič-
ním provozu“, „Zachraňte nosorož-
ce“, „Svět zvířat“, „Hurá, braši, na
Radyni straší“. Posledně jmenovaná
soutěž nám přinesla další úspěch – děti
ze třídy 2. A získaly opět 1. místo! Jaká
bude odměna poznají 18. června, kdy
se zúčastní slavnostního vyhlášení
a předávání cen přímo na Radyni.

Počátek dubna nás zastihl v přípra-
vách na nejhezčí svátky jara – Veli-
konoce. V každé třídě se dlouhodobě
shromaž�ovala vyfouknutá vajíčka,
která se různě zdobila a malovala.
Každá třída si pak vybrala v areálu
školky svůj strom, na který svoje kras-
lice navěsila, a tak vznikly čtyři krás-
né barevné velikonoční stromy, kte-
ré obdivovali všichni rodiče i návštěv-
níci MŠ. Dlouho nám tahle paráda ale
nevydržela. Po pár dnech jsme našli
vajíčka strhaná a rozdupaná. Měsíční

práce tak přišla vniveč a na dětské
duši zůstaly šrámy.

„Velikonoční zápolení“ – to byl
název akce, která s těmito svátky také
úzce souvisela. Na vytčené trase jsme
plnili různé úkoly. Společně si pak za-
závodily třídy mezi sebou. Při všech
soutěžích nás proháněl velikonoční
zajíc s pořádnou pomlázkou.

Konec dubna jsme prožili ve spo-
lečnosti „čarodějnic“. Na třídě 3. A se
na ně děti připravovaly opravdu dů-
kladně. Každé dítě si přineslo z do-
mova staré triko, které si různě poma-
lovalo, ozdobilo pavučinou, k tomu se
vyráběli netopýři, hadi, prostě, aby to
ve třídě vypadalo jak v kouzelnické
chýši. A to se opravdu povedlo!
V úterý 2. května pak vypukl ve škol-
ce „čarodějnický rej“. Všichni, včet-
ně personálu, se převlékli za čaroděj-
ky a kouzelníky a vydali se na cestu
po školce. Každého vystrašili, koště-
tem vyprášili a společně pak provádě-
li kouzelné reje – různé soutěže. To
jsme se vyřádili! V dětech zůstaly hez-
ké vzpomínky a neobvyklé zážitky.

4. května nás navštívili plzeňští ha-
siči. Předvedli dětem svoji práci, děti
si vyzkoušely jejich výstroj, nosítka,
na kterých se transportují ranění. Ob-
div si zasloužili hasiči zejména při sla-
ňování z budovy. Zvláště chlapci byli

nadšení, když si mohli zblízka pro-
hlédnout požární auta. Pak si všech-
ny děti mohly zkusit, jak funguje malá
stříkačka.

V době od 15. do 20. května vyjely
starší děti se svými učitelkami do ško-
ly v přírodě do Kašperských Hor.
Ubytovány byly v penzionu Holeček.
Počasí se vyvedlo, a tak děti si čers-
tvého vzduchu opravdu užily. Navští-
vily hrad Kašperk, Městské muzeum
i Muzeum hraček, ale hlavně od rána
do večera byly venku. Jako vzpomín-
ku si všichni přivezli vlastnoručně na-
malovaná veselá trička.

Koncem dubna se kroužek Flétni-
ček pod vedením pí. učitelky Ouhrab-
kové zúčastnil semifinále 8. ročníku
soutěže ve hře na zobcovou flétnu
s názvem „Pískání pro zdraví“. Děv-
čata si svůj program s názvem „Kosí
rádio“ i sama uváděla. Porotu zauja-
la natolik, že po zásluze obsadila nej-
vyšší příčku. Postup do celostátního
kola v Praze si tak naši Kosíci zajis-
tili. Koncem května se společně vy-
dali do Prahy. I tam svým výkonem
oslnili a získali druhé místo. Oprav-
du fantastický úspěch!

Svoje vystoupení pak předvedli i dárcům
krve, kteří byli oceňování na ÚMO 1.

V závěru května nás již podruhé na-
vštívili studenti Střední školy profe-

sora Švejcara, aby poznali práci s ma-
lými dětmi.Ve školce se jim moc lí-
bilo, nechtěli ani odejít.

A to už tu byl Mezinárodní den dětí,
tedy 1. červen. Celá mateřská škola
se vydala do Sběrného dvora, kde pro
ni firma AVE odpadové hospodářství
připravila zábavné dopoledne. Po spl-
nění různých soutěží obdržely děti
hezké dárečky.

Další akce spojená se svátkem dětí
byla i „zahradní slavnost“, kterou při-
pravili paní učitelky a ostatní zaměst-
nanci školky na středu 7. června.

 Na úterý 13. června pak připravili
slavnostní rozloučení s předškoláky.
Konalo se v aule Bolevecké ZŠ v So-
kolovské ulici.

Poslední tečkou za školním rokem bude
výlet do Prahy do „Mořského světa“.

Konec letošního školního roku
bude trochu neobvyklý. Rozloučíme
se s příslibem návratu do „nové“
školky. Ta naše projde totiž během
prázdnin, září a října celkovou re-
konstrukcí. Věříme, že obtíže, kte-
ré při tak velké a náročné práci
vzniknou, zvládneme, a o to více se
budeme těšit na nové příjemné pro-
středí, které nás na podzim přivítá.
Přij�te se pak určitě podívat!

J. Valentová
Učitelka 87. MŠ

Prázdninové volání

Fotbalové sportovní třídy
SK ZČE Plzeň na 1. ZŠ Plzeň, Západní 18

1. základní škola pro talentované fotbalisty nabízí:
pravidelné celotýdenní a celoroční sportovní vyžití
rozšířené vyučování tělesné výchovy

   (specializace kopaná)
všeobecnou přípravu
 plavání
relaxační cvičení
 tři tělocvičny
bazén
posilovnu
venkovní sportoviště

      (hřiště na kopanou, odbíjenou, košíkovou, házenou)

Informace: vedoucí trenér kopané ST
Petr Altmannmobil: 737 342 174

Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči z Bílé Hory nejen soutěží, ale účastní se i celé řady dalších popu-
lárně naučných a preventivních akcí. Na snímcích vpravo a nahoře byli pomáhat při
jarních povodních na Břeclavsku.



Již tradičně přijal pozvání náš ta-
neční klub TK IMPRO při 7. ZŠ
a MŠ a Pionýrské skupině Mikulka
pozvání na stavění máje na Bolevec-
kou náves. Takovou akci přece ne-
lze odmítnout, nebo� místní rodáci
věnují této akci mnoho příprav
a vždy to stojí za to. Stačí jen nahléd-
nout do kroniky Sdružení bolevec-
kých rodáků a máte se nad čím zase
pozastavit.

Slunečné odpoledne, veselá nála-
da, báječná atmosféra panovala na
Bolevecké návsi. „Veselí muzikan-
ti“, to je název folklórního vystou-
pení, s kterým jsme přišli tentokrát
potěšit místní občany. Publikum
bylo výborné, tleskalo i našim
nejmenším, kteří měli svoji premié-
ru. S úsměvem ve tváři se loučili naši
tanečníci a nejeden z nich setrval
i později, nebo� program byl zajíma-

Právě tak zněl název výstavy
výtvarných prací žáků 7. ZŠ a MŠ
v hale ZŠ a též v Knihovně města
Plzně na Vinicích.

250 účastníků této soutěže ztvár-
nilo své pohádkové představy ve
třech možných námětech: nejoblíbe-
nější pohádková bytost, nejoblíbeněj-
ší pohádka a Večerníček. Opravdu
bylo z čeho vybírat. Mnohým z nás
až přecházel zrak, co dovedou i čtyř-
leté děti z MŠ vytvořit. Tentokrát se
soutěže poprvé zúčastnila i MŠ, kte-
rá odevzdala vskutku pěkné práce.
Samozřejmě ocenění od vedení 7. ZŠ
a MŠ a Pamětní list s Krakonošem
patřily jak těm nejmladším, tak všem
vítězům soutěže.

Kulturně zábavný pořad ŠD při
7. ZŠ plný soutěží a her byl velmi
dobrým doplňkem celé výtvarné
soutěže. Lehce jsme se mohli pře-
svědčit, co pro děti dnes znamená
slovo pohádka. Nadšení v dětech
stoupalo, když se skoro každý
z účastníků mohl podílet na luště-
ní pohádkových hádanek, kvízů,
obrázků i pohádkových fotografií.
Nejvíce děti zaujaly hudební úryv-
ky z pohádkových Večerníčků.
Velmi dobře si pamatovaly úvodní
melodie a nikdo nechtěl  ani věřit,

Jak jsme uvítali jaro

Pohádka prolínala celý náš škol-
ní rok. Přírodovědci při své návště-
vě v ZOO zhlédli na statku, v krás-
ném novém stavení a vinném
sklípku v tajuplných prostorách
nově instalovanou výstavu Vítěz-
slavy Klimtové „Pohádková ze-
mě“.Při pozorování zvířat, voliér,
krajiny z okolí Plzně stálo ještě za
povšimnutí připomenout si tajem-
nou zemi skřítků a strašidel. Zapů-
sobila jistě na každého návštěvní-
ka. A to byl motiv k nejhezčímu
výletu v letošním roce, odměna za

Bolevecká náves očima tanečníků a přírodovědců 7. ZŠ a MŠ a PS Mikulka

vý a nikomu se domů nechtělo.
I rodiče si zatančili při perfektní hud-
bě Holýšovské trojky. Nikomu neva-
dilo, že tančí na silnici. A dětem za
to patří opravdu obdiv, jak se umí
s každým prostředím při tanci vyrov-
nat. Byla to akce, které budou patřit
ty nejhezčí ze vzpomínek jak dětí,
tak rodáků, tak i přilehlého sídliště.

Pravidelné scházení občanů Bolevce,
kteří se snaží na všech akcích v roce docho-
vat ten nejlepší vztah ke všem tradicím
a stavením této části města: myšlenka, kte-
rá vznikla z podnětu p. MUDr. Klika, aby
též mládež věděla něco o zdejší historii, po-
kračuje dál a své místo opravdu našla právě
u mladých přírodovědců naší školy.

Letos se mají opravdu čím poch-
lubit. Po setkání s p. J. Frydrýnem,
MUDr. J. Klikem následovala skvělá
beseda při návštěvě a posezení v pří-
jemném prostředí poutavého bolevec-

kého stavení u p. Jaroslava Čechury.
Co děti nejvíce zaujalo? Na vlastní
oči se mohly přesvědčit, jak vypadá
chov krásných římských holubů
a dalších zpěvných ptáků, co za sta-
rost to přináší a čeho může takový
chovatel také dosáhnout. Pracovna,
reprezentace najednou. Poháry získa-
né při chovu tohoto ptactva zdobí tuto
místnost, v níž nám bylo velmi útul-
no. Poslouchali všichni se zaujetím
zajímavosti této chovatelské vášně

a obdiv patřil i výrobě dokonalých pta-
čích budek a krmítek, ba i krmiva. Ač
neradi, museli jsme se rozloučit.

Pár kroků stačilo a už nás čeka-
lo další pěkné setkání. Kdo jiný
než starosta Sboru dobrovolných
hasičů Bolevec, pan Miloslav Pyt-
lík, se svými kamarády a svěřenci
nás uvítali v hasičské zbrojnici.
Starali se o nás velmi dobře. Kaž-

dý z nás naslouchal poutavému vy-
právění, aby se co nejvíce dozvě-
děl o práci těchto nadšenců a po-
ctivých lidí, kteří mimo své za-
městnání věnují mnoho volného
času dobré věci. Zachraňovat ži-
velné pohromy, nepředvídané situ-
ace, lidské životy. Být stále v po-
hotovosti a pomoci těm, kdož prá-
vě potřebují. Cvičit, sportovat,
připravovat i děti MŠ k výcviku
malých hasičů. O tom všem jsme

se dozvěděli a zaujala nás i sbírka
modelů hasičských autíček mnoho-
četné sbírky pana starosty. Prohléd-
nout si vskutku opravdová auta, kte-
rá byla před výjezdem na návsi, se-
známit se s jejich technikou, to bylo
něco pro kluky, ale i děvčata. Mají
všichni nač vzpomínat.

Poslední setkání s rodáky patřilo
kopané. Bývalý trenér oddílu kopa-

Kouzelný svět pohádek
 Krteček se stal v anketě ZŠ

a MŠ nejoblíbenější postavou a
Večerníček, Popelka a Princezna
ze mlejna zas nejoblíbenější po-
hádkou. Vítěznou prací s pohád-
kou „O Budulínkovi“ se stala Bar-
bora BOČANOVÁ, žákyně 6. B
třídy, a kolektiv 4. C třídy a 4. odd.
ŠD s vynikajícími malbami Večer-
níčků, z nichž prvenství získala
Martina Bocskorová s pohádkou
„Ká�a a Škubánek“.Vítězové sou-
těže dostali ještě odměnou vstu-
penky na balet Louskáček ve Vel-
kém divadle DJKT a zúčastní se
19. června každoroční pěkné akce
– prohlídky zákulisí Velkého diva-
dla DJKT.

jak nám čas rychle uběhl. Další část
cyklu, která navazovala za týden
pod názvem „Za pohádkou trochu
jinak“, měla tentýž ohlas u diváků
a byla opravdovým motivem ke
krásnému výletu do pohádky, kte-
rý se opravdu v květnu uskutečnil.

S radostí jsme zjistili, že se nyní
koná v Západočeském muzeu vý-
stava „Nejoblíbenější večerníčky“.
Již nyní mohu konstatovat, že vý-
stava se dětem líbí, nebo� žáci
1. tříd již výstavu zhlédli a zane-
chala v nich velmi pěkné zážitky.

S pohádkou mě baví svět

Pohádky děti zaujaly, rády vez-
mou do ruky pastelku či štětec a
začnou tvořit něco pěkného jak ze
svojí fantazie, tak i ze svých před-
stav. Další výtvarná soutěž ŠD
nesla název „Vítání jara“ a měla
tři náměty. Největší oblibu měl
námět „Rej čarodějnic“ a děti na-
kreslily vskutku pěkné práce. Nej-
hezčí práce vytvořily Dominika
Vališová, Kateřina Rašková, Anna
Beránková ze třídy 4. C, Valenti-
na Svatušková z 1. B třídy, Michal
Plochý ze 3. C, Pavlína Vodičko-
vá ze 6. A. Rovněž i z této soutě-
že jsou vystaveny práce v prosto-
rách 7. ZŠ a MŠ a v Knihovně na

Vinicích, kde jsme si prohlédli
nejen výstavu s dětmi našeho od-
dělení, ale přijali i pozvání na pro-
hlídku zdejší knihovny, která ský-
tá dětem mnoho nabídek pro uči-
vo a rozšiřuje obzor dětí v mnoha
žánrech.

 Pracovat s dětmi různého věku
je někdy obtížné, ale mohu říci, že
nám rok uběhl velmi rychle, udělali
jsme mnoho práce, malí prvňáčci
nasbírali od starších kamarádů mno-
ho dovedností. Rádi staví zajímavé
stavby, pěkné obrazy vytvořili i jako
kolektivní práce několika dětí. Byl
to rok plný pěkných dojmů, zážitků
i tvořivé práce.

vše zanechalo v nás mnoho boha-
tých zážitků a dozvěděli jsme se
mnoho nových poznatků.

„Dobrá věc se podařila,“ –
mohla jsem na závěr říci. Plno ob-
rázků Dášeňky vezly děti na mís-
to,kde tvůrce této oblíbené knihy
pobýval. Předaly pak na památku
zrovna tak jako paní spisovatelce
Klimtové mnoho obrázků skřítků
a strašidýlek.

Dnes mohou jen dle fotografií
vzpomínat a těšit se zas někdy do
pohádky.

Věra Řežábová
vych. 4. odd. ŠD - 7. ZŠ a MŠ

ved. PS Mikulka

Výlet do pohádky

Pohádková země Vítězslavy Klimkové – rodný dům – PičínA tak to vypadá v pohádkové zemi V. Klimtové – dům krásných posta-
viček a kreseb, je na co se dívat, co obdivovat.

Josef Valeš, žák 1. B, prožívá pěkné chvíle při rozhovoru s paní spiso-
vatelkou.

Zámek Dobříš okouzlil všechny návštěvníky i malé přírodovědce.Slunečný den začíná na zámku Hluboš.

„Pohádková země se otvírá“ – Eliška Pecková, Michal Ryšavý, Jakub
Medve, Jaroslav Vožech a paní Valešová právě vstupují do světa skřít-
ků a strašidel.

né Sokol – Bolevec, p. Miroslav
Šnebergr, podal nevšední formou
dětem vývoj kopané při pěkném po-
sezení na tribuně areálu Na proko-
pávce. Každý si odnesl z tohoto
místa něco ve své paměti, nebo�
mimo besedy a shlédnutí tréninku na
hřišti, nám pan správce Jaroslav
Havel, též nadšený bývalý hráč, ote-
vřel Síň tradic, kde jsme se mohli na
vlastní oči přesvědčit, co sportovců
se vystřídalo na hřišti tohoto stadio-
nu a kolik známých tváří můžeme
vidět ještě dnes. S potěšením a přá-
ním mnoha sportovních úspěchů
jsme se museli navrátit do svých do-
movů. Každý má o čem přemýšlet a
rozjímat.

Školní rok je pomalu u konce. Po-
slední květnový víkend tančili naši
tanečníci v Borském parku na Bam-
biriádě. Tento víkend ukáží své
schopnosti a dovednosti na Přebu-
dovském setkání a rovněž se před-
vedou publiku, tentokrát ve stylu
country. Závěr roku bude patřit Za-
hradní slavnosti v Domově důchod-
ců v Kotíkovské ulici, kam každo-
ročně po dobu 16 let směřují a potě-
ší srdce těch, kdož si rádi
zavzpomínají a při líbivých melodi-
ích si s námi zazpívají a připomenou
svá mladá léta.

Věra Řežábová
vychovatelka ŠD 7. ZŠ a MŠ

ved. PS Mikulka

Michal Plochý se svojí sestřičkou, nejmladší členkou souboru z MŠ.
Tančí s radostí a pochopení nachází obě děti v celé rodině, která je pro
TK velkou oporou.

Pan Miloslav Pytlík vysvětluje dětem, co hasičské povolání obnáší, a to
je jen část ze sbírky hasičských aut.

Celý soubor ožívá, když si pěkně zazpívá.

celoroční práci v rámci cyklu „Vý-
pravy za poznáním“, kterou pro
děti pořádá v rámci spolupráce se
školou PS Mikulka.

Zájezd byl poučný a přínosem
jak pro děti, tak dospělé.Mohu
konstatovat, že tato místa skoro
nikdo neznal ani nenavštívil. Ná-
ročná příprava trasy, navazování
kontaktů a zajiš�ování programu
však umožnila něco neobyčejného.
Výborná parta nadšených vedou-
cích a rodičů, zrovna tak dětí.
Všichni jsme byli tak trochu v po-

hádce. Pohoda, klid, odpočinek,
výborný pohár na zahrádce rodné-
ho domu paní spisovatelky a ma-
lířky Vítězslavy Klimkové v Pičí-
ně, to opravdu nemělo chybu. Na-
vázali jsme kontakt s mnoha
vzácnými lidmi. V Pohádkové
zemi nám bylo vskutku dobře. Ni-
komu se nechtělo odjíždět. Mno-
ho krásných upomínek si děti od-
nášely a vydaly se pak na další pu-
tování. Zámek Hluboš, letní sídlo
našeho prvního pana presidenta
T. G. Masaryka, Stará Hu� – Památ-
ník Karla Čapka ve Strži, zámek
Dobříš, hledání ztraceného pokladu,
občerstvení v zámecké restauraci to

Na návštěvě u p. Čechury chovatele holubů.



Od roku 1993 každé září kromě
let 2001 a 2004 k nám na 7. zá-
kladní školu v Brněnské ulici 36
v Plzni – Vinice přicházejí nejen
prvňáčci, ale také nuláčci. Děti,
které se chodí do školy nejen učit,
ale také si hrát.

Přípravná třída je určena pro
děti, které z nějakého důvodu mají
odklad školní docházky. Tímto
důvodem může být sociální, škol-
ní nezralost, strach z odloučení od
maminky či strach z neznámého
prostředí. Tyto děti potřebují pro
svůj zdárný rozvoj klid, pohodu,
pohyb a radost. Abychom jim toto
vše mohli v dostatečné míře dát,
je naše třída malopočetná (7 – 15).

Děti do své třídy, ke své paní
učitelce chodí na čtyři hodiny
denně a věnují se zde uvolňova-
cím cvikům na velikost papíru od
A3 až po A5, jazykové výchově,
matematickým představám, ob-
lasti rozvoje poznání, výtvarné
výchově, hudebním hrám a zpě-
vu, tělesné výchově, pracovní
výchově, vycházkám do okolí
školy a do přírody.

V rámci jazykové výchovy si
žáci rozšiřují slovní zásobu, roz-
víjejí plynulé vyjadřování, pamě�
a myšlení. Poslouchají, vyprávějí
nebo si hrají pohádky. Učí se ří-
kanky či krátké básničky.

V matematice se děti věnují roz-
voji logického myšlení, třídí před-

Máme rádi přírodu, chceme ji
chránit a starat se o ni tak, aby
se z ní nestalo smetiště. Proto
jsme se zapojili do výtvarné a li-
terární soutěže „Skládkožrout“.
Hlavním smyslem této akce je
vštípit dětem základní ekologic-
kou myšlenku, že člověk není
pánem přírody, ale je její součás-
tí. Zničí-li ji, zahubí sám sebe.
Při vyhodnocení ekologické sou-
těže jsme měli možnost navští-
vit boleveckou ZŠ, kde nás opět
příjemně uvítala paní učitelka
Helena Steiningerová – hlavní
organizátorka této akce. Děti
v zaplněné aule školy nejenom

Radostné tváře dětí a jejich rodi-
čů jsme mohli vidět v sále internátů
na Karlovarské třídě, kde se konala
akce „Karnevalový rej“, pořádaná
81. MŠ z Plzně v Hodonínské ulici
na Vinicích. Zde se sešly děti ze tříd
Tygři a Bobři v zajímavých maskách,
které se představily za pochodu
a zpěvu písně „Přijel cirkus na ná-
městí“. Po zhlédnutí masek všechny
čekalo překvapení – dramatizace po-
hádky „O Palečkovi“ v režii samot-

U Tygrů a Bobrů z 81. MŠ Ho-
donínská 53 na Vinicích se
12. dubna velikonoční zajíček
opravdu zastavil. Byl černý a měl
bílou tečku na čumáčku. Děti se na
něho pečlivě nachystaly. Celá MŠ
se během týdne proměnila v nád-
hernou síň  plnou velikonočních
kraslic, kohoutků, zajíčků a ozdob-
ných kelímků z recyklovaného ma-
teriálu. Nechyběla ani dekorativní
výzdoba z vrbového proutí a růz-
ných suchých travin. Z oken se
linul zpěv jarních písniček a ve-
selých říkadel. Dovedeme vyhnat
zimu a přičarovat hezký den. Toto
umění se nám náramně hodilo
v domově důchodců v Kotíkovské
ulici. Babičky a dědečky potěšila
naše návštěva a přirozený dětský
projev radosti z jara. Určitě se jim
podařilo během našeho pobytu za-

Na přelomu ledna a února malé
žáčky – BOBŘÍKY z 81. MŠ
v Hodonínské ulici –  začalo zají-
mat (na základě čtení z knihy
„Nám se zase nechce spát“), co
dělají vodníci pod zamrzlou hla-
dinou. Příběh malého vodníčka,
který v zimě nechtěl spát, nás in-
spiroval natolik, že jsme měli celý
týden o zábavu i učení postaráno.
Děti se rázem převtělily do posta-
viček vodníčků, vyrobily si škra-
bošky, kloboučky s pentličkami,
oblékaly se do zelených kostýmů.
Také pátraly, zkoumaly a hrály si
„jako“ vodnickým životem na dně

tleskaly vítězům jednotlivých
kategorií, ale také soutěžily
v různých dovednostech s eko-
logickou tematikou. I děti
z 81. MŠ v Hodonínské ulici si
odnesly hodnotné ceny od
sponzora celé soutěže, svozové
firmy AVE Plzeň. Velmi se nám
líbila i pohádka plzeňského di-
vadelního souboru Špalíček,
opět na téma příroda a vztah člo-
věka k ní. Toto příjemně stráve-
né dopoledne nám přineslo po-
učení i zábavu a stalo se dalším
kamínkem v pestré mozaice naší
ekologické činnosti.

Věra Šimicová, učitelka MŠ

Skládkožrout

ných rodičů. Vydařené představení
končilo za bouřlivého potlesku roz-
dáním koblížků přítomným dětem
a zábava pokračovala dále tancem,
soutěžemi i sportovními hrami. Po
příjemně stráveném odpoledni se
rodiče spolu s týmem MŠ zapojili do
úklidu a sklizení výzdoby sálu. Tím-
to všem moc děkujeme a těšíme se
na další společné akce.

Martina Vaňourková
asistentka 81. MŠ

Karnevalový rej

pomenout na svá trápení a bolíst-
ky. Těšíme se na další setkání
a věkový rozdíl mezi námi není
vůbec důležitý.
Věra Šimicová, učitelka 81. MŠ

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček

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

Chcete koupit, prodat či pronajmout
byt nebo jinou nemovitost?

Z naší aktuální nabídky vybíráme:
1/2 RD Nezvěstice 2+1, WC, koupelna, zahrada, garáž 650 000,- 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 Tlučná nedok. rekonstr., 4+1, zahrada 1 690 000,- Kč
Byt Starý Plzenec 2+1, druž., 52 m2, 2. p., rekonstr. 90 000,- Kč
Byt Plzeň – Roudná 3+kk, druž., 72 m2, 1. p., cihla 1 160 000,- Kč
Byt Tlučná 3+1, druž., 74 m2, cihla, pěkný 1 250 000,- Kč
Chata Š�áhlavice zděná, 2+kk, el., 40 m2 420 000,- Kč
Chata Hracholusky zděná, 2 NP, voda, el., 42 m2 995 000,- Kč
Chalupa u Letin 2+1, el., voda, stodola, zahrada 560 000,- Kč
Chata u řeky Střely Vrážné, 3+kk, zděná, studna,vl.poz. 450 000,-Kč
Chata u řeky Střely Ondřejov, 2+1,zděná, el., vl.poz. 650 000,-Kč
Bývalý pivovar Nynice 2 NP, el., voda, pozemek 1 803 m2 1 600 000,- Kč
Pozemky Seč u Blovic 1 006 m2 a 1147 m2, k výstavbě RD 290,-Kč/m2

Pozemek Přeštice 700 mm2, k výstavbě RD, všechny sítě 750,-Kč/m2

Dále 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 14 letých zkušeností!

Přípravná třída aneb co je to za třídu
měty podle společné vlastnosti,
používají čísla k vyjádření počtu či
pořadí, počítají předměty v soubo-
ru v rámci počtu 1 až 10, seznamují
se s geometrickými tvary a tělesy.

Oblast rozvoje poznání není nic
jiného než seznamování kluků a
holek se základními poznatky
o životě ve společnosti, v přírodě
a jejich nejbližším okolí.

Při hodinách výtvarné výchovy
žáci kreslí, malují či dokreslují
tužkou, pastelkami, voskovkami,
vodovými barvami. Rozeznávají
základní barvy a seznamují se
s barvami dodatkovými. Během
hodin pracovní výchovy děti sklá-
dají kostky, puzzle, navlékají ko-
rálky, modelují, pracují s papírem,
s přírodními materiály, stříhají,
lepí. Získávají tak základy manu-
ální zručnosti a pracovní návyky.

Nejraději mají nuláčci zpívání,
tancování a pohybové hry a� už ve
třídě, v tělocvičně či na hřišti nebo
v přírodě.

Toto je jen nepatrná část činnos-
tí, které děti během roku vyzkouše-
jí, naučí se a poté samy používají.

Činnost během dne střídáme od
klidnějších k živějším, od jednoduš-
ších ke složitějším tak, aby se kaž-
dé dítě ve třídě projevilo a mohlo
být co nejčastěji pochváleno.

Učení neprobíhá klasickou for-
mou výuky, ale spíše hrou na ško-
lu, prožitkovým učením s využi-

tím daného okamžiku, zájmu dětí,
příběhu a pohádky. S dětmi postu-
pujeme takovým tempem, aby je
práce v přípravné třídě bavila
a aby jim byla přínosem a napo-
máhala jejich rozvoji.

Víme, že žáci, kteří přípravnou
třídu navštěvovali, mají jednoduš-
ší nástup do 1.třídy. A to je náš cíl.
Pomalou, nenásilnou formou dítě
připravujeme na školní povinnos-
ti, které ho od 1.třídy čekají.

K nám do „přípravky“ mají dve-
ře otevřené nejen chlapci a dívky
ze spádové oblasti, ze sídliště Vi-
nice, ale všechny děti z širokého
okolí, z celého města Plzně.

Pokud uvažujete o přihlášení
vašeho syna či dcery do naší pří-
pravné třídy na školní rok 2006/
2007, zavolejte. Pokud se Vám
v hlavě honí nějaké otázky, přij
te,
rádi Vám na ně odpovíme. Pokud
chcete, přij
te se na nás do školy jen
podívat, rádi vám předvedeme pro
nás úplně obyčejný školní den.

Třídní učitelka
Soňa Štefančíková

Co se děje pod zamrzlou hladinou?
rybníka. Došlo i na pokusy –
3 skupenství vody. Díky bujné
fantazii a šikovným rukám se
v kostkovišti objevilo vodní krá-
lovství se spoustou předmětů
a pak bylo na dětech, aby třídily,
co do rybníka patří, co ne a proč.
Do projektu se nám hodila báseň
„Já malý vodníček“, píseň a po-
hybová hra „Pláče vodníček“.
Hráli jsme spoustu her na smys-
lové vnímání. Nejoblíbenější je
„Ztracený vodníček“. V ranním
kruhu nechybělo procvičování
vodnické řeči, chytání a počítání
barevných rybiček i dechová cvi-

čení. Také jsme vymýšleli příbě-
hy a vedli úvahy o tom, jak žijí
vodníci v různých ročních obdo-
bích. V centru Atelier si vodníčci
napatlali ruce barvami (jako blá-
tem) a vytvořili jeden karnevalo-
vý plakát a spoustu obrazů pohád-

Skončily poslední zápasy Zápa-
dočeské ligy v házené žákyň - se-
zóna 2005/2006 je za námi. Hráčky
DHC Plzeň opět nezklamaly a ve
všech kategoriích „stály na bedně“.

Starší žákyně „B“, přestože ve
své kategorii byly prvním rokem,
skončily na pěkném 3. místě. Na
1. místo ztrácely 2 body a na
2. místo pouhý 1 bod. Po celou
dobu soutěže předváděly vyrovna-
né výkony, což jim přineslo úspěch
v podobě bronzových medailí.

Ještě o stupínek lépe zakončily
soutěž minižákyně „A“, které po
urputném boji se svým největším
a v soutěži asi jediným vážným
rivalem, družstvem HC Plzeň,

prohrály rozhodující zápas. Dru-
hé místo v oblastní soutěži je pro
tyto hráčky velkým úspěchem,
i když po prohraném zápase své
zklamání neskrývaly a na tvářích
se objevily i slzičky.

Na nejvyšší příčku " vyšplhaly"
a vítězkami oblastní soutěže
v kategorii mladších žaček se sta-
ly hráčky DHC Plzeň „A“. I když
měly stejný počet bodů jako na
druhém místě hráčky z Tachova,
vzájemná utkání skončila lépe pro
DHC, a tak se právem radují nejen
z prvenství v Zpč. lize mladších ža-
ček, ale především z postupu na
Mistrovství České republiky.

Jarka Šmrhová

DHC Plzeň opět úspěšné

V polovině dubna se na naší
škole uskutečnila zajímavá
akce. Pravidelné setkávání ro-
dičů a učitelů na třídních akti-
vech, kde jsou předmětem zá-
jmu zpravidla vědomosti a cho-
vání, jsme tentokrát obohatili
o ukázku manuální zručnosti
dětí a žáků naší mateřské a zá-
kladní školy. Při hodinách pra-
covní a výtvarné výchovy a na
zájmových kroužcích vznikly
skutečně zajímavé předměty, ji-
miž byla radost se pochlubit.
Zdobené perníčky, kořenky, zá-
věsné ozdoby, obrázky na skle,
keramika, velikonoční kraslice a
další dekorace, ale třeba i ručně
vyrobená šachovnice s figurka-
mi. Nešlo ale pouze o výstavu,
rodiče si zde mohli za symbolic-
kou cenu výrobky i zakoupit.
O úspěchu této akce svědčí také
výše vybrané částky, jež bude
využita ve prospěch dětského
parlamentu a na nákup učebních
pomůcek pro žáky.

Velký jarmark

Dětská lékařka
MUDr. Kateřina Řezáčová

přeje všem dětem,
které má ve své péči,
hezké prázdniny plné
sluníčka a radosti.

Zároveň upozorňuje
budoucí rodiče a nově

přistěhované, že sídlí v budově
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60,

vstup zadním vchodem –

tel. 377 520 060tel. 377 520 060tel. 377 520 060tel. 377 520 060tel. 377 520 060
www.volny.cz/rezac

Ředitelství Bolevecké
základní školy Plzeň,

nám. Odboje 18,
otevírá od 1. 9. 2006 třetí

třídu pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Podrobnější informace na
tel. č. 377 520 681

e-mail: zsbolevec@pilsedu.cz

17. základní škola a mateřská
škola Plzeň, Malická 1, nabízí
žákům budoucího 6. ročníku ve
školním roce 2006/2007 intenziv-
ní výuku cizích jazyků. Výuka
anglického a německého jazyka,
která bude rozšířena na každý den
v týdnu, bude navíc obohacena
dobrovolnou možností výběru
druhého cizího jazyka z nabídky

kových postav, které se nám v dal-
ším týdnu hodily na výzdobu sálu,
kde probíhal maškarní bál. Každý
den děti vyslechly jednu vodnic-
kou pohádku při odpoledním od-
počinku.

Eva Novotná,učitelka 81. MŠ

angličtina, němčina, francouzšti-
na, ruština. Celý systém, který je
postaven na využití moderních
metod výuky i didaktické techni-
ky, je již připraven ke startu, ale
přesto můžeme uspokojit ještě
několik případných zájemců.
Bližší informace lze získat přímo
ve škole či na telefonním čísle
378 028 511.

Cizí jazyky nově

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
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