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Chystáte úpravy panelového domu?
ÚMO Plzeň radí

– viz strana 3

Vážení spoluobčané,
před komunálními volbami do zastupitelstev

obcí jsem v říjnovém úvodníku Plzeňské jed-
ničky s trochou nadsázky přemýšlel, zda se
mám rozloučit slovy „sbohem či nashleda-
nou“. Je po volbách, které určily, že se s Vámi
budu shledávat a setkávat i nadále. Za přízeň
a důvěru, která v podobě volebního výsledku
svěřila zodpovědnost za náš obvod ODS, Vám
spolu s kolegy velice děkuji. Volební úspěch
je zcela určitě závazkem udělat maximum
v dalším zlepšování podmínek života obyvatel
našeho obvodu. Řada projektů a záměrů je při-
pravena k realizaci v příštích létech.

V listopadu proběhla ustavující schůze za-
stupitelstva, na které bylo zvoleno nové vede-
ní obvodu a ustaveny komise a výbory. Těší
mě, že se tak stalo v klidné a věcné atmosféře,
což je nejlepším předpokladem pro dobrou
spolupráci. Do funkcí starosty, místostarosty
a radních byli zvoleni zástupci koaličních
stran, ODS a Pravé volby pro Plzeň. Za zmín-
ku také stojí, že funkce druhého místostarosty
byla nahrazena funkcí uvolněného předsedy
kontrolního výboru zastupitelstva. Tento post
náleží opoziční ČSSD, čímž je vytvořena mož-
nost kontroly činností samosprávy obvodu.

Závěr roku je, jak jinak, ve znamení rozpoč-
tů. Hospodaření v letošním roce se pomalu
uzavírá a souběžně se schvaluje rozpočet nový.
S výsledkem letošního roku, zejména s obje-
mem zrealizovaných investic, jsem spokojen.
Rozpočet obvodu na rok 2007, jehož přípravě
se věnovali pracovníci úřadu, obvodní rada
i zastupitelé na pracovním semináři, byl
schválen 5. prosince 2006. K rozpočtu a
k tomu, co v jeho rámci pro Vás můžeme udě-
lat, se určitě vrátím v Plzeňské jedničce za-
čátkem příštího roku.

Závěr roku je však nejen pracovní a rozpoč-
tový, ale hlavně vánoční. Některým z Vás jsem
již popřál „š	astné a veselé“ na tradičním
rozsvícení vánočního symbolu v Centrálním
parku na Lochotíně. Je ale mojí milou povin-
ností popřát všem obyvatelům našeho obvo-
du. Těm malým a menším bohatého Ježíška,
těm větším a velkým hodně zdraví a osobní
pohody, veselé Vánoce a š	astný nový rok 2007
přeje

Jiří Winkelhöfer, starosta

PRACOVNÍ DOBA NA ÚŘADĚ
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

24. 12. ne státní svátek
25. 12. po státní svátek
26. 12. út státní svátek
27. 12. st 08.00 – 12.00

           a 13.00 – 17.00
28. 12. čt 08.00 – 14.00
29. 12. pá 08.00 – 13.00
30. 12. so pracovní volno
31. 12. ne pracovní volno
  1. 1. po státní svátek
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Zveme Vás do Ice Parku
– Ice Park – unikátní kluziště s bruslařskou dráhou na Lochotíně – mezi

plaveckým bazénem a restaurací Impuls
– pro veřejnost je kluziště otevřeno ve všední dny od 12.00 do 20.00

hodin, o víkendech, svátcích a prázdninách od 10.00 do 20.00 hodin
– na Štědrý den bude otevřeno od 10.00 do 15.00 hodin
– bruslení je zdarma, základní školy, mateřské školky a další příspěvkové

organizace města Plzně mohou využít kluziště v dopoledních hodinách
– zájemcům o hokej nabízíme po objednání využití kluziště zatím také

zdarma (hokejové branky k dispozici)
– broušení bruslí v areálu
– kontaktní osobou pro podání informací nebo vyřízení objednávek je paní

Ivana Vacková – majetkový odbor ÚMO Plzeň 1, tel. 378 036 091,
mobil 602447428, e-mail: vackova@plzen.eu

Zveme Vás do Ice PZveme Vás do Ice Parkuarku

Anička Höflerová zpívá vítěznou koledu před rozsví-
cením vánočního stromu v Centrálním parku na síd-
lišti Lochotín.

Vedení MO Plzeň 1 navštívilo děti v DD Domino, aby jim předalo dárky.

Udržíme si
pořádek ?

Více na str. 3

Vedení MO Plzeň 1

a zaměstnanci ÚMO Plzeň 1

přejí všem čtenářům

příjemné prožití svátků vánočních

a mnoho zdraví, spokojenosti

a splnění všech přání

v roce 2007.



Říká se, že při komunálních vol-
bách ve velkých městech lidé volí
spíše politické strany a jejich progra-
my, protože jednotlivé kandidáty
většinou neznají. Jsem jedním z no-
vých kandidátů, který se díky voleb-
nímu výsledku ODS stal zastupite-
lem a následně pak místostarostou ob-
vodu. Je tedy namístě poděkovat za
příležitost, které se mi tímto dostává,
a něco málo o sobě Vám sdělit.

Je mi 29 let, jsem dosud svobod-
ný a bezdětný, z čehož vyplývá, že
jediným závazkem bude moje nové
zaměstnání. Ale vážně, pracoval
jsem v obchodní společnosti zabý-
vající se marketinkovou komunika-
cí jako obchodní ředitel. Pro něko-
ho to možná zní dost záhadně, ale
je to vlastně o schopnosti jednat
s partnery, něco zajímavého vymys-
let a pak to zrealizovat. Myslím si,
že zkušenosti z podnikatelského
prostředí jsou dobře využitelné i na

Narodil jsem se v r. 1954 a od roku
1974 žiji v Plzni. Mám rád toto měs-
to a již 24 let bydlím na „Lochotíně“.
Myslím tedy, že znám problémy lidí,
kteří zde žijí!

V letošním roce jsem za ČSSD při-
jal místo šéfa Kontrolního výboru
ZMO 1 a současně šéfa klubu nejsil-
nější opoziční strany.

Kontrola nemá být perzekuční, ale
má být motivační a pomocná. Takový
úkol chci plnit v nastávajícím období.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
1. BABNIČ Jan /ČSSD/
2. Ing. BARTMAN Vladislav /ODS/
3. Mgr. BRABEC Miroslav /ČSSD/
4. BRŮHOVÁ Ivana /ODS/
5. Ing. BŘEZINA Pavel /KSČM/
6. ČECHURA Jaroslav /KSČM/
7. DANIEL Antonín /ODS/
8. Ing. DIVIŠ Antonín /ČSSD/
9. Ing. arch. DOMANICKÝ Petr /PA/
10. HERINKOVÁ Eva /ČSSD/
11. HEŘMAN Václav /KSČM/
12. HUSÁK Jan /ODS/
13. JANDL Petr /ODS/
14. KLÍMA Vítězslav /ČSSD/
15. MRÁZ Radek /ODS/
16. MUDr. PODLIPNÝ Jiří /PVP/
17. PŘECECHTĚL Jan /ODS/
18. PYRGALOVÁ Jitka /KSČM/
19. Ing. RAUCH Stanislav /PVP/
20. RUSKÝ František /ODS/
21. ŘEZÁČOVÁ Jitka /ODS/
22. Ing. ŠTEINOVÁ Helena /PA/
23. Ing. TICHÝ Vladimír /ODS/
24. TOFL Petr /ODS/
25. Bc. TOPINKA Milan /ČSSD/
26. UHLÍK Jiří /ODS/
27. WINKELHÖFER Jiří /ODS/

Rada MO Plzeň 1
Daniel Antonín /ODS/
Husák Jan /ODS/
Jandl Petr /ODS/
Mráz Radek /ODS/
Podlipný Jiří, MUDr. /PVP/
Přecechtěl Jan /ODS/
Rauch Stanislav, Ing. /PVP/
Tofl Petr /ODS/
Winkelhöfer Jiří /ODS/

komunální úrovni, kde mými part-
nery jste nyní Vy, obyvatelé obvo-
du. Jsem zvyklý pracovat a vedením
obvodu zavedenou zásadu: „dveře
otevřené vždy a pro každého“ po-
važuji za vlastní.

Co se týká mojí pracovní náplně –
přebírám celou agendu druhého mís-
tostarosty (tato funkce byla zrušena)
a také samozřejmě úkoly prvního mís-
tostarosty. Vzhledem k tomu, že jsem
v této funkci nováčkem, budu ze za-
čátku všechny pracovní záležitosti
zajiš
ovat v úzké spolupráci se staros-
tou obvodu. Nechci zde popisovat jed-
notlivé kapitoly, protože zcela určitě
se v oblastech životního prostředí, ma-
jetkových záležitostí, dopravy, inves-
tic, mateřských škol a dalších budu se-
tkávat s mnohými z Vás. Na tuto vzá-
jemnou spolupráci se těším.

Závěrem chci zmínit konkrétní
věci, které mám hned od začátku na
srdci nejen jako místostarosta, ale

Starosta:
Jiří Winkelhöfer

Místostarosta:
Jan Husák

Předseda kontrolního výboru:
Mgr. Miroslav Brabec

Vedení MO Plzeň 1 komunálních po volbách 2006

i jako člověk žijící na jednom našem
velkém sídlišti. Chtěl bych se zamě-
řit na zlepšování životního prostředí,
tvorbu nových dětských hřiš
, parko-
vacích ploch a větší barevnost sídliš
.
K řešení těchto nejen pro mne, ale
možná pro nás všechny nejpalčivěj-
ších problémů bych chtěl přispět cí-
levědomostí a snad i svým umem.

S přátelským pozdravem
Jan Husák, místostarosta

Myslím, že mám dostatek zkušeností.
V minulém volebním období (2002 –
2006) jsem zastával stejné funkce na
„velké radnici“, v letech 1998 – 2002
jsem byl radní pro neziskový sektor a
současně jsem dlouhou dobu vedl od-
dělení občanské výchovy na Pedago-
gické fakultě v ZČU Plzni.

Ne všem se mohu zavděčit, ale jsem
tu pro Vás, občané!

Zdraví Vás
Mgr. Miroslav Brabec

Předseda kontrolního výboru

Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 3. 10. 2006 mimo jiné:
– Schválila změny v členství ve Škol-

ské radě při 4. ZŠ za MO Plzeň 1,
– Schválila pronájem ICE Parku – klu-

ziště a bruslařské dráhy z polymero-
vých panelů včetně příslušenství
v Centrálním parku Lochotín Tělový-
chovné jednotě I. ČLTK Plzeň, se síd-
lem Pallova 19, Plzeň, za účelem pro-
vozování kluziště a bruslařské dráhy,

– Zhodnotila plnění plánu stavebních
akcí a vlastní investiční výstavby za
období 1. – 3. čtvrtletí 2006,

– Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o provozování rozhledny Sylván, uza-
vřené mezi Statutárním městem Plzeň
– MO Plzeň 1 a Gymnáziem Františ-
ka Křižíka, s.r.o., ve věci prodloužení
provozu rozhledny Sylván o 1 měsíc.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 17. 10. 2006 mimo jiné:
– Schválila návrh organizačního zabez-

pečení 2. zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 konaného dne 5. 12. 2006
a program jednání,

– Schválila aktualizaci Koncepce dět-
ských hřiš
 v MO Plzeň 1,

– Schválila Pravidla pro přijímání a vy-
řizování petic, stížností a podnětů
v MO a ÚMO Plzeň 1,

– Souhlasila s rozborem hospodaření
MO Plzeň 1 k 30. 9. 2006,

– Schválila pronájem nebytového prosto-
ru Žlutická 2, Plzeň – část bývalého
hospodářského pavilonu; kuchyň
+ příslušenství, za účelem výroby la-
hůdek + cukrářské výroby.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 14. 11. 2006 mimo jiné:
– Schválila zajištění dovybavení služe-

ben Policie ČR – Obvodního oddělení
Plzeň 1 a Obvodního oddělení Plzeň
– Vinice, tj. schválila nákup nových
podlahových krytin a vymalování
obou služeben;

– Souhlasila se svěřením areálu Kluziš-
tě – Centrální park Lochotín se stav-
bou technické vybavenosti na pozem-
ku parc.č. 11319/378 a pozemků parc.
č. 14341 a parc. č. 11319/378, vše v
k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO Pl-
zeň 1, vedené v příloze č. 3 Statutu
města Plzně

– Zrušila stávající komise Rady MO
Plzeň 1, stanovila nové komise Rady
MO Plzeň 1; jmenovala předsedy
a členy komisí Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasila s předloženým záměrem „Par-
koviště Tachovská, Plzeň“ z hlediska
posouzení vlivů na životní prostředí;

– Souhlasila s předloženým záměrem
„Parkoviště a podzemní garáže, Hodo-
nínská ul., Plzeň – Vinice“ z hlediska
posouzení vlivů na životní prostředí.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 28. 11. 2006 mimo jiné:
– Projednala a schválila návrh programu

zasedání Rady MO Plzeň 1 a Zastupi-
telstva MO Plzeň 1 na rok 2007;

– Projednala návrh rozpočtu MO Plzeň
1 na rok 2007 včetně rozpočtového
výhledu v letech 2008 – 2010;

– Projednala rozpočtová opatření roz-
počtu MO Plzeň 1 č. 40 – 55;

– Projednala návrh plánu realizace sta-
veb vlastní investiční výstavby Měst-
ským obvodem Plzeň 1 v roce 2007;

– Projednala zprávu o provádění komu-
nálních služeb a údržby zeleně na MO
Plzeň 1 za I. – III. čtvrtletí 2006;

– Projednala žádosti o poskytnutí dotací;
– Souhlasila s uvolněním částky 20.000,- Kč

na zakoupení vánočních balíčků s ovo-
cem pro obyvatele Domova důchodců a
Ústavu sociální péče Kotíkovská ul. 15
a Domova důchodců Západní ul. 7
v Plzni – vydala doporučení pro Zastu-
pitelstvo MO Plzeň 1;

– Schválila organizační strukturu ÚMO
Plzeň 1 s platností od 1. 12. 2006;

– Souhlasila s předloženým záměrem
„Sportovní areál a parkoviště zimního
stadionu Plzeň – Košutka“ z hlediska
posouzení vlivů na životní prostředí;

– Souhlasila s předloženým záměrem
„Polyfunkční dům Plzeň – Bolevec,
Parkoviště Lidická – Fibichova“
z hlediska posouzení vlivů na životní
prostředí.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 5. 12. 2006:
– Schválila pořádání akce Bambiriáda

2007 na území Centrálního parku na
Lochotíně včetně Ice Parku ve dnech
24. 5. – 26. 5. 2007;

– Souhlasila s rozpočtovým opatřením
MO Plzeň 1 č. 56.

– Na každém zasedání Rady MO Plzeň 1
jsou předkládány zprávy o plnění usne-
sení z předchozích jednání Rady MO
Plzeň 1, dále jsou projednávány byto-
vé, nebytové a majetkové záležitosti.
Jedná se například o pronájmy nebyto-
vých prostor a pozemků, směny pozem-
ků, žádosti o odkoupení pozemků atd.

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

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém 1.
ustavujícím zasedání dne 7. 11. 2006:
Vzalo na vědomí:
a) zápis o výsledku voleb do Zastupitel-

stva MO Plzeň 1,
b) složení předepsaného slibu všech čle-

nů Zastupitelstva MO Plzeň 1;
Stanovilo:
a) počet členů Rady MO Plzeň 1 na 9,
b) počet dlouhodobě uvolněných členů

Zastupitelstva MO Plzeň 1 na 3, a to
starosty, místostarosty a předsedy kon-
trolního výboru ZMO Plzeň 1,

c) uvolněného předsedu Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva MO Plzeň 1;

Zvolilo:
a) starostu MO Plzeň 1 pana Jiřího

WINKELHÖFERA,
b) místostarostu MO Plzeň 1 pana Jana

HUSÁKA,
c) uvolněného předsedu Kontrolního

výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1
pana Mgr. Miroslava BRABCE,

d) členy Rady městského obvodu Plzeň 1:
– pana Petra TOFLA
– pana Petra JANDLA
– pana Jana PŘECECHTĚLA
– pana Antonína DANIELA
– pana Radka MRÁZE
– pana Ing. Stanislava RAUCHA

– pana MUDr. Jiřího PODLIPNÉHO
e) nové předsedy a členy výborů Zastu-

pitelstva MO Plzeň 1, tj. Finančního
výboru, Kontrolního výboru a Výbo-
ru pro Roudnou.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém
2. zasedání dne 5. 12. 2006:
Zvolilo:
– přísedící u Okresního soudu Plzeň –

město,
– nového člena Finančního výboru Za-

stupitelstva MO Plzeň 1,
– nové členy Výboru pro Roudnou Za-

stupitelstva MO Plzeň 1;
Vzalo na vědomí:
– plnění usnesení z 21. zasedání Zastu-

pitelstva MO Plzeň 1,
– zprávu o činnosti Rady městského

obvodu Plzeň 1,
– zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
Schválilo:
– rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.

9. 2006 + aktuální stav,
– rozpočtová opatření rozpočtu MO Pl-

zeň 1 č. 40 – 56,
– přijetí věcného daru od Občanské de-

mokratické strany, oblastní sdružení
Plzeň – město,

– poskytnutí finanční dotace Základní
umělecké škole, Sokolovská 30, Plzeň,

– rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2007
včetně rozpočtového výhledu v letech
2008 – 2010,

– program zasedání Rady MO Plzeň 1 a
Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2007,

– plnění plánu stavebních akcí a vlast-
ní investiční výstavby za 1. – 3. čtvrt-
letí 2006,

– návrh plánu realizace staveb vlastní
investiční výstavby Městským obvo-
dem Plzeň 1 v roce 2007,

– svěření „Kluziště – centrální park Lo-
chotín“ do trvalé správy MO Plzeň 1,

– zprávu o provádění komunálních slu-
žeb a údržby zeleně na MO Plzeň 1 za
I. – III. čtvrtletí 2006,

– návrh na zakoupení balíčků pro dů-
chodce,

– Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 1.
Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byly před-
loženy:
– Zápisy jednotlivých výborů Zastupi-

telstva MO Plzeň 1;
– Zprávy o činnosti výborů Zastupitel-

stva MO Plzeň 1 za rok 2006 a plány
práce výborů na rok 2007

– Informativní zprávy:
1) Stížnost na způsob užívání hřiště vni-

trobloku u domů v ul. El. Krásnohor-
ské 4 a 6, Plzeň, a odpově� starosty
MO Plzeň 1 na tuto stížnost,

2) Dopis Mgr. Marie Platzké, Středisko
volného času dětí a mládeže – poděko-
vání za pomoc při odstranění nevyho-
vujících pískoviš
, prolézaček a koloto-
čů na zahradě SVČ v Ledecké ulici.

Představujeme
Jan Husák
Na svoji novou práci se těším

Mgr. Miroslav Brabec
Na obvodní radnici mne snadno najdete!

Výbory ZMO Plzeň 1
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro Roudnou

Komise RMO Plzeň 1
1. Komise povodňová
2. Komise majetková
3. Komise investiční
4. Komise životního prostředí
5. Komise pro zadávání veřejných

zakázek
6. Komise pro občanské záležitosti a

sociální
7. Komise bezpečnosti a veřejného
pořádku
8. Komise sportovní

Peníze na sport a pro mládež
Sportovní komise Rady městského obvodu Plzeň 1Sportovní komise Rady městského obvodu Plzeň 1Sportovní komise Rady městského obvodu Plzeň 1Sportovní komise Rady městského obvodu Plzeň 1Sportovní komise Rady městského obvodu Plzeň 1
upozorňuje všechny sportovní a mládežnické subjekty působící na městském obvodu Plzeň 1,

že přijímá žádosti o finanční příspěvky na činnost nebo na akce pro rok 2007.
Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na termín

31. ledna 2007
V průběhu března 2007 pak proběhne obvyklý proces schvalování žádostí ve sportovní komisi,

v Radě MO Plzeň 1 a následně pak v Zastupitelstvu MO Plzeň 1.
Své požadavky uplatňujte písemnou formou v organizačním odboru ÚMO Plzeň 1,

alej Svobody 60, u pí Bachmannové, tel. 378 036 007, 602 685 395,
e-mail – bachmannova@plzen.eu

Na stejném místě si můžete rovněž vyzvednout i příslušný formulář pro žádost o finanční příspěvek.

Termín uzávěrky – nejpozději do 31. ledna 2007.
Radek Mráz

předseda Sportovní komise Rady MO Plzeň



Investiční výstavba roku 2006 na obvodě dokončena

Investiční výstavba roku
2006 na obvodě dokončena

Během roku jsme vás prů-
běžně informovali o postupu
prací na jednotlivých staveb-
ních akcích, které byly obvo-
dem v letošním roce napláno-
vány. Objem výstavby byl
v letošním roce nejvyšší za po-
sledních několik let. Pro mož-
nost naplnění takto náročného
plánu jsme práce na realizaci
prvních staveb zahájili v brz-
kých jarních měsících tak, jak
to jen dovolil konec letošní
dlouhé zimy.

Již v březnu byly postupně

zahájeny práce na prvních
třech plánovaných parkoviš-
tích. Prvním parkovištěm byla
Sokolovská 55 – 63, kde bylo
začátkem května předáno do
užívání 30 kolmých stání.
Stavba byla dokončena bez
závad a ve zkráceném termí-
nu zhruba o 3 týdny. V ul. El.
Krásnohorské bylo dokončeno
10 nových stání, opět zhruba
necelý měsíc před smluvním
termínem. Třetí akcí bylo par-
koviště v Rabštejnské ulici,
kde místním obyvatelům při-
bylo rovněž v květnu dalších
11 parkovacích možností.

V dubnu byly zahájeny práce
na dalších parkovištích. Hned
v prvních dnech tohoto měsí-
ce jsme zahájili realizaci par-
koviště v Kaznějovské ulici,
kde bylo dokončeno a zpro-
vozněno 26 kolmých parkova-
cích stání. Práce na dalších
dvou parkovacích plochách
začaly souběžně. Jednalo se
o parkoviště v Brněnské 2, kde
se obyvatelům této lokality
zlepšily parkovací možnosti
o 18 kolmých stání, a v ulici
U Jam, kde došlo k nárůstu
o 22 nových parkovacích míst.
Obě tyto stavby byly dokonče-
ny shodně v červnu.

Všech 6 shora uvedených
parkoviš
 bylo dokončeno
v prvním pololetí, plochy v je-
jich okolí byly osety zelení
a vysazeny stromy. Poslední
stavba v oblasti parkoviš
 byla
dokončena v září a tato plocha
v blízkosti Centrálního parku
umožnila parkování 44 moto-
ristům. Navíc je u tohoto par-
koviště nové veřejné osvětlení.

V oblasti chodníků byly re-
alizovány chodníky ve Žlutic-
ké, Kralovické, dále přechod
v Tachovské a zpomalovací
prahy v Gerské (u Edeky)
a Komenského ulici. Všech-
ny tyto stavby jsou dokončeny

a předány do užívání. Navíc
v Gerské ul. u NC Edeka
vzniklo vhodnou komunikač-
ní úpravou i 6 nových parko-
vacích stání. Celkem tak péčí
obvodu přibylo našim motoris-
tům v letošním roce 167 no-
vých parkovacích míst.

Z dalších akcí je nutno zmí-
nit realizaci 30 ks plakátova-
cích ploch, které v průběhu
května postupně nahradily za-
staralé, nevyhovující panely,
které často hyzdily různá mís-
ta našeho obvodu.

Od července byly zahájeny
dvě největší investiční akce
letošního roku. Jako první byly
zahájeny stavební úpravy
v 87. MŠ v Komenského ulici.
Stavba zahrnující zcela nové
střechy v 5 pavilonech, výmě-
na všech oken, dveří a zatep-
lení všech pavilonů byla kon-
cem září předána do užívání
našim nejmenším. Nelze opo-
menout ani dokončenou regu-
laci topných systémů v pěti
dalších mateřských školkách,
které velice významně ovlivní
optimalizaci vytápění objektů
a zároveň přispějí k význam-
ným tepelným úsporám, tak
jak se tento krok osvědčil ve
dvou objektech mateřských
školek, kde byla tato regulace

instalována již v roce 2005.
Další, ještě rozsáhlejší sta-

vební akcí byla výstavba klu-
ziště pro celoroční bruslení
v Centrálním parku. Stavba
zahrnující plochu na bruslení,
sociální zázemí, přeložku po-
toka, komunikační úpravy
a oplocení areálu vč. založení
nových zelených ploch byla
rovněž dokončena koncem
září tohoto roku. Celý areál je
chráněn moderním bezpeč-
nostním systémem napojeným
na pracoviště městské policie,
což znamenalo investiční vý-
daje v oblasti ochrany majet-
ku a bezpečnosti občanů.

V oblasti oprav zajistil ob-
vod celoplošnou opravu části
střechy 46. MŠ ve Fibichově
ulici a opravu části střechy
v areálu SDH Bílá Hora. Jako
pomoc dětem z Dětského do-
mova Domino je chápána rea-
lizace zateplení obvodových
zdí bytu v areálu 90. MŠ, kte-
rý byl péčí obvodu rekonstru-
ován v loňském roce. Celko-
vou opravou chodníku v areá-
lu výchovných pavilonů
v Rabštejnské ul. se snažil ob-
vod přispět k ulehčení pohybu
v prostoru mezi jednotlivými
objekty obyvatelům s trvalým
zdravotním postižením.

Opravy schodiště, verandy,
lavic, oken ap. v objektu mi-
nigolfu v Manětínské ulici
byly dokončeny ještě před za-
čátkem letních prázdnin tak,
aby celý areál mohl bez závad
sloužit všem obyvatelům okol-
ních lokalit zejména v letních
měsících.

Poslední významnější do-
končenou investiční akcí je
sanace průchodu v ul. E. Krás-
nohorské. Průchod byl zúžen
na požadovanou šířku, částeč-
ně zateplen a opatřen novým
osvětlením.

Závěrem lze říci, že všech-
ny stavební akce, které MO
Plzeň 1 v rámci vlastní inves-
tiční výstavby na letošní rok
naplánoval, byly dokončeny
ve stanovených termínech,
rozsahu a po řádných kolauda-
cích předány do užívání veřej-
nosti.

V těchto dnech, kdy se vám
dostává do rukou náš zpravo-
daj, je již v plném proudu pří-
prava nových investičních zá-
měrů obvodu pro rok 2007.
O těchto plánovaných akcích
vás budeme na stránkách na-
šeho zpravodaje v dalších vy-
dáních průběžně informovat.

Ing. Milan Brecík
Vedoucí majetkového odboru

Provoz sběrného dvora odpadů o vánočních
svátcích a na Nový rok

Sběrný dvůr odpadů v Úněšovské ul. (100 m od ko-
nečné autobusu č. 30, 33, 39, 40; sídliště Košutka) bude
mít upravenou provozní dobu o svátcích:

v neděli 24.12. 2006 ZAVŘENO
v pondělí 25. 12. 2006 ZAVŘENO
v úterý 26.12. 2006 ZAVŘENO
v neděli 31. 12. 2006 ZAVŘENO
v pondělí 1. 1. 2007 ZAVŘENO

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

Každoročně jsou v sídliš-
tích před vánočními svátky
přeplněny nádoby na domov-
ní odpad. Vzhledem k tomu,
že svoz domovního odpadu
nezajiš
uje Úřad městského
obvodu, ale zajiš
ují si ho ob-
čané sami prostřednictvím
správců domů, doporučujeme
přiobjednat svoz o vánočních
svátcích a zvážit četnosti svo-
zů přes rok i úklid kolem ná-
dob. Svoz objemného odpadu
zajiš
uje několikrát do roka
MO Plzeň 1 a zajiš
uje také
pravidelné úklidy travnatých

ploch a chodníků s četností
1 x za 14 dní, frekventovaněj-
ší místa jsou uklízena častěji.

V poslední době jsme také
zaznamenali velký nárůst sta-
vebních činností v sídlištní
zástavbě. Především se jedná
o výměnu oken a zateplování
domů. S těmito činnostmi je
spojeno i užívání veřejného
prostranství, které se povolu-
je na příslušném Úřadu měst-
ského obvodu. V některých
případech není užívání povo-
leno a často dochází vinou
špatného zabezpečení materi-

álu potřebného k pracím ke
znečiš
ování prostoru u domu.
Značný nepořádek je kolem
domu i několik týdnů. V ta-
kovém případě může být ulo-
žena pokuta za znečištění ve-
řejného prostranství až do
výše 200 tis. Kč.

Měli bychom si uvědomit, že
odpadky uložené mimo nádo-
by a nepořádek po stavebních
činnostech jsou zdrojem další-
ho nepořádku v blízkém okolí.

Jak docílit, abychom si udr-
želi pořádek okolo nás? Mu-
síme k tomu přispět všichni.

1. V případě užívání veřej-
ného prostranství při staveb-
ní činnosti mít užívání povo-

Rok se s rokem sešel a po vá-
nočních svátcích budou mnozí
z nás řešit problém, co udělat
s vánočním stromečkem. Jako
každý rok bude prostřednictvím
Městského obvodu Plzeň 1 za-
jištěn svoz vánočních stromeč-
ků z prostorů kontejnerových
stání. Tento svoz bude prove-
den v týdnech od 22. do 30. led-
na 2007 a od 19. do 23. února
2007. Žádáme Vás, abyste

Prodej ryb na městských sádkách u rybníka Košináře byl za-
hájen dne 10. 12. 2006 a bude ukončen dnem vyprodání zásob,
nejdéle však 23. 12. 2006.

Prodejní doba bude denně (tj. včetně sobot a nedělí) od 10.00
do 18.00 hodin.

Cena kapra „výběru“ (tj. nad 2,5 kg) bude 65,- Kč/kg
kapra „ I. třída“ (tj. do 2,5 kg) bude 60,- Kč/kg

Jaroslav Frydrýn,
rybářský hospodář SVSMP

Udržíme si pořádek okolo domů?

leno od příslušného Úřadu
městského obvodu. V povo-
lení budou stanoveny pod-
mínky za jakých bude veřej-
ný prostor u domů užíván

2. Navýšit četnosti svozů
u nádob na domovní odpad
v době vánočních svátků
a zvážit četnosti svozů i přes
rok, přiobjednat u svozové
firmy úklid kontejnerového
stání nebo zajistit úklid vlast-
ními silami

3. Městský obvod Plzeň 1
bude zabezpečovat i nadále
pravidelný úklid s četností 1 x
za 14 dní.

Odbor životního prostředí
ÚMO Plzeň 1

umístili svůj vánoční stromeček
ke kontejnerovému stání tak,
aby nebyla omezena manipula-
ce s kontejnery při svozu odpa-
dů. Nejvhodnější doba pro od-
ložení stromečku je těsně před
uvedenými termíny svozu.

Vánoční stromeček můžete
také odvézt přímo na sběrný
dvůr odpadů v Úněšovské ul.

Odbor životního prostředí
ÚMO Plzeň 1

Co s vánočním stromečkem?

Prodej ryb



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

naposledy v tomto roce se setká-
váme u poradny správce nemovi-
tostí – Plzeňského servisu, s. r. o.,
která je tentokrát věnována téma-
tu úspor energií v domácnosti
a Vašim dotazům ke společenství
vlastníků jednotek, konkrétně
k „fondu oprav“.

Dovolte mi popřát Vám krásné
Vánoce a hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2007,

Za Plzeňský servis, s.r.o.,
Ing. Michaela Protivínská,
oblastní ředitelka Klientské
centrum Lochotín, Bolevec.

Úspory energií: Kde v do-
mácnosti ušetřit

Teplo
Mezi dostupnější řešení, než je

třeba kompletní zateplení objek-
tu včetně výměny oken, patří do-
plnění topného systému termosta-
tem a termostatickými hlavicemi.
Návratnost investic těchto řešení
bývá jeden až dva roky.

Typy termostatu s časovým spí-
načem nabízejí možnost ztlumit
teplotu bez toho, aby se člověk
o něco staral. Stačí nastavit teplo-
tu dle (ne)přítomnosti v bytě.
Např. je-li celá rodina přes den
v práci a o víkendu na chalupě, je
zbytečné, aby se zde topilo na stan-
dardních 20 – 22 stupňů, stačí si
nastavit osmnáct. Uspořit tak lze
až deset procent energie. Podobné
je tomu i s termostatickými hlavi-
cemi, které nabízejí přesnější regu-
laci teplot v místnosti. Vždy
 citli-
vé ubrání jednoho stupně Celsia
ušetří až šest procent energie. Vyšší
úspory je možné dosáhnout, když
termostatické ventily jsou osazeny
ve všech místnostech.

Doporučená teplota v jednot-
livých místnostech (˚C)

obývací pokoj, dětský pokoj
20 – 22

ložnice 16 – 18
koupelna 22 – 24
WC, chodby 15 – 17

Elektřina
Několik stokorun a případně i

tisícikorun může přinést nákup
nových úsporných elektrospotře-

bičů a zářivek. Pokud se rozhodu-
jete například pro nákup chladnič-
ky, je dobré zvolit tu, která je za-
řazena do energetické třída A nebo
A+, případně A++. O něco vyšší
pořizovací cena se vrátí na uspo-
řené energii za několik let. V dal-
ších letech přístroj díky úsporám
přinese několik tisíc korun.

Ještě jednodušeji se šetří s úspor-
nými zářivkami. Výměna obyčej-
né žárovky za novou úspornou zá-
řivku trvá několik minut. Přitom
roční provoz třiadvacetiwattové zá-
řivky za dvě stokoruny přijde na
necelých osmdesát korun. Deset-
krát levnější žárovka "stovka" ode-
bere ze sítě elektřinu za 345 korun.
Za samotnou energii tak velmi jed-
noduše ušetříte 265 korun. Klasic-
ká žárovka obsahuje wolframové
vlákno, které dává devadesát dva
procent tepla a pouze osm procent
světla, naproti tomu úsporná zářiv-
ka, používá se i označení kompakt-
ní zářivka, pracuje na principu
elektrického výboje a uvolněná
energie se přemění hned na světlo.
Proto při stejně dodané energii vy-
dává čtyřikrát až pětkrát více svět-
la. Je tedy o sedmdesát pět až osm-
desát procent úspornější.

Kvalitní úsporná zářivka stojí
kolem dvou set korun. Zvolíte-li
třiadvacetiwattovou zářivku, vyjde
vás její roční provoz (při průměrné
délce svícení tři hodiny denně) na
necelých osmdesát korun. Stejně
světla vydá také žárovka "stovka"
za dvacetikorunu. Ze sítě ale ode-
bere energii za 345 korun. Náklady
na pořízení úsporné zářivky se pro-
to vrátí dříve než za rok. Životnost
zářivky je kolem šesti tisíc hodin,
žárovka vydrží asi tisíc hodin.

Jakou úspornou zářivku je
možné použít místo žárovky?

Klasická žárovka (příkon ve
wattech) Úsporná zářivka (odpo-
vídající příkon ve wattech)

25 9
40 11
60 15
75 18
100 23

Jeden ze členů společenství
prodává svůj byt a požaduje vrá-

tit podíl finančních prostředků,
které platil do „Fondu oprav“.
Má společenství povinnost vrá-
tit mu jeho podíl?

Z praxe je jasné, že vlastník jed-
notky v době svého vlastnického
práva užíval společné prostory
domu a podílel se tedy stejně jako
ostatní vlastníci na jejich opotře-
bení. Zákon o vlastnictví bytů sta-
novuje (druhá věta § 15, odst. 4),
že: "Při vypořádání závazku práv-
nické osoby vůči bývalému vlast-
níkovi jednotky se nepřihlíží k zá-
lohám*, které uhradil jako zálohy
podle odst. 2." (*tj. právě dlouho-
dobé zálohy na správu domu a po-
zemku – tzv. Fond oprav).

Tato část zákona je použitelná na
některé případy, kdy právě vlastník
jednotky, který ji převádí na jiného,
požaduje po společenství, aby mu
ze záloh složených na fondu oprav
byly vráceny finanční prostředky
nespotřebované do doby, kdy vlast-
nictví jednotky přechází na nového.
Požadavek původního vlastníka
jednotky na vrácení finančních pro-
středků není opodstatněný, protože
již uvedený § 15, odst. 2 stanovuje,
že finanční prostředky skládané na
tzv. fond oprav slouží k tomu, aby
byly kryty náklady, které bude tře-
ba vynaložit v následujících měsí-
cích či letech, tj. aby byly k dispo-
zici v období, kdy potřeba konkrét-
ní opravy nastane.

Kdyby mu byly nespotřebované
finanční prostředky z fondu oprav
vráceny, došlo by na jeho straně
k bezdůvodnému obohacení, pro-
tože by vlastně neuhradil náklady
na opravu, jejíž potřeba byla vy-
volána opotřebením během doby,
kdy jako vlastník společné části
domu užíval. Závěrem lze tedy
konstatovat, že při změně vlastní-
ka se ke složeným zálohám původ-
ního vlastníka nepřihlíží, a ten by
se tedy měl podílet na tvorbě fi-
nančních prostředků, i když by
oprava byla provedena v době, kdy
již vlastníkem jednotky není.

Plánování nákladů spojených se
správou domu a pozemku je třeba
přizpůsobit tomu, že potřeba pro-
vedení zejména větších oprav, kte-
ré jsou technicky a finančně nároč-

né, se projeví v určitém časovém
období, které nelze přesně určit.
Nutnost provedení těchto oprav je
dána jednak životností jednotlivých
konstrukčních prvků domu, jednak
dalšími vlivy, jako jsou povětrnost-
ní podmínky a některé další časo-
vě nepředvídatelné okolnosti (ha-
várie apod.). Je proto nutné postup-
ně na tzv. fondu oprav vytvářet
formou záloh dostatek finančních
prostředků, aby byly k dispozici
v období, kdy se oprava musí pro-
vést. Pokud se tyto prostředky ne-
spotřebují v určitém roce, mají se
převést do dalšího roku.

Jeden z členů SVJ neplatí pře-
depsané příspěvky do fondu
oprav ani zálohy na služby. Také
dluží nedoplatky za vyúčtování
služeb z předchozích roků. Zva-
žujeme na něj tedy podat žalo-
bu. Je možné společně s dlužnou
částkou vymáhat i úroky z pro-
dlení a v jaké výši?

Podle § 517 občanského záko-
níku je dlužník povinen platit
v případě svého prodlení s plně-
ním peněžitého závazku úrok
z prodlení, pokud zákon výslovně
nestanoví, že se namísto úroku
z prodlení hradí poplatek z prodle-
ní. Je přitom nutné vypočítat úrok
z prodlení ke každé dílčí dlužné
částce a období, po které byla dlu-
žena, tj. kdy prodlení nastalo, tedy
kdy se stala povinnost vlastníka
bytu zaplatit konkrétní jednotlivou
splatnou částku. Výši úroku z pro-
dlení upravuje nařízení vlády
č. 142/1994 Sb. Dle stávajícího
znění uvedeného nařízení, výše
úroků z prodlení odpovídá ročně
výši repo sazby stanovené Českou
národní bankou zvýšené o sedm
procentních bodů (výši repo sazeb
a jejich změny v čase lze zjistit
např. na internetových stránkách
ČNB). Z toho vyplývá, že výše
úroků z prodlení je v čase proměn-
livá, na prodlení s jedním konkrét-
ním peněžitým závazkem se tak
mohou použít různé výše úroku
z prodlení, a to v závislosti na tom,
kdy dlužník svůj dluh uhradí.

Důležité při případném soudním
vymáhání je, aby společenství mělo
výši a splatnost jednotlivých záloh

jasně a platně stanovené, v zápisu
ze shromáždění či stanovách.

V našem společenství vlastní
někteří vlastníci i nebytové pro-
story – garáže. Naše společenství
v souvislosti s rekonstrukcí domu
odsouhlasilo zvýšení příspěvků do
fondu oprav. Vlastníci jsou proti
a žádají o výjimku a stanovení
nižšího příspěvku do fondu oprav.

Každý vlastník jednotky (byto-
vé či nebytové) je současně spo-
luvlastníkem společných částí
domu. Podle § 15 odst. 2 Zákona
o vlastnictví bytů si výši záloh na
náklady spojené se správou, provo-
zem a opravami společných částí
domu a pozemku (tzv. fond oprav)
určí vlastníci jednotek usnesením
shromáždění. Shromáždění vlastní-
ků by při stanovení výše záloh
mělo respektovat předanou doku-
mentaci domu, vycházet z technic-
kého stavu domu, jeho stáří, pro-
vedených oprav apod. Podle stano-

veného spoluvlastnického podílu
skládají vlastníci jednotek určené
finanční prostředky jako zálohu,
aby byly kryty předpokládané ná-
klady (na opravy, údržbu, rekon-
strukce), které bude třeba vynalo-
žit v následujících měsících nebo
letech. Velikost spoluvlastnického
podílu na společných částech domu
se řídí vzájemným poměrem veli-
kosti podlahové plochy jednotek
k celkové podlahové ploše všech
jednotek v domě. K přijetí usnese-
ní o výši záloh postačuje souhlas
nadpoloviční většiny hlasů přítom-
ných na shromáždění (§ 11 odst. 2).
Tímto usnesením jsou pak všichni
vlastníci stejně vázáni, a to i ti, kteří
s usnesením nesouhlasili. Přitom
ZOVB umožňuje, aby se spo-
luvlastníci dohodli na jiném pomě-
ru přispívání než stanoví zákon, ale
dohodu o jiném způsobu přispívá-
ní musí uzavřít všichni vlastníci
jednotek v písemné formě.

24. listopadu 2006 oslavili významné životní jubi-
leum – zlatou svatbu – manželé Anna a Jaroslav
Bornerovi z Plzně. Svatební den si po 50 letech zno-
vu připomněli v obřadní síni ÚMO Plzeň 1. Zde jim
společně s rodinou popřáli členové Komise pro ob-
čanské záležitosti a Sociální rady MO Plzeň 1, do
dalších let společného života hodně zdraví, spokoje-
nosti a vzájemné tolerance.

Občané, kteří chtějí oslavit jubilejní svatbu slav-
nostně v obřadní síni či doma v soukromí, se mohou
informovat na sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, Mgr.
Dana Krausová, nebo na telefonním čísle 378 036 080.
Jubilanti obdrží od zástupců Městského obvodu Pl-
zeň 1 grafický list a dárkový balíček.

Z důvodu ochrany osobních údajů se musí sami
přihlásit i jubilanti oslavující 80, 85, 90 a více let
a rodiče, kteří mají zájem přivítat své novorozené dě-

átko mezi občany Města Plzně.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru ÚMO Plzeň 1

Zlatá svatba

Dne 20. listopadu 2006 byly v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 předány bronzové plakety prof. Jánského
dárcům krve za 10 bezpříspěvkových odběrů. Slavnostního obřadu se zúčastnily pracovnice Oblastního
spolku Českého červeného kříže v Plzni paní Božena Jílková a Svatava Slavíková. Dobrovolným dárcům
přišel za jejich obětavost osobně poděkovat i starosta prvního plzeňského obvodu Jiří Winkelhöfer.

Od nového roku nás čekají
významné změny v sociální
oblasti. Zdravotně postižených
občanů a jejich rodin se týká
zejména nově zavedená soci-
ální dávka – příspěvek na péči,
jejíž poskytování je upraveno
v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.

 Tento příspěvek náleží li-
dem, kteří jsou z důvodu ne-
příznivého zdravotního stavu
závislí na pomoci jiné osoby,
a to v oblasti běžné denní péče
o vlastní osobu a v soběstač-
nosti. Péčí o vlastní osobu se
rozumí především úkony týka-
jící se zajištění a přijímání stra-
vy, osobní hygieny, oblékání a
pohybu. V rámci soběstačnos-
ti jsou posuzovány úkony
umožňující účastnit se sociál-

ního života – komunikovat, na-
kládat s finančními prostředky,
obstarat si osobní záležitosti.

Příspěvek náleží osobě, o kte-
rou je pečováno, nikoli osobě,
která péči zajiš
uje. Příspěvek na
péči nemůže být přiznán dítěti
mladšímu než 1 rok.

O příspěvek na péči si občan
může požádat od 1. 1. 2007 na
příslušném obecním úřadě obce
s rozšířenou působností na pře-
depsaných formulářích MPSV,
které zde budou k dispozici. V
žádosti je nutné uvést způsob, ja-
kým má být příspěvek vyplácen,
a kdo a jak bude péči zajiš
ovat.
V rámci řízení o příspěvku na
péči bude žadatel posouzen léka-
řem Úřadu práce a zařazen do
jednoho ze 4 stupňů závislosti
(podle počtu úkonů, které sám

nezvládne). O přiznání příspěv-
ku nakonec rozhodne obecní
úřad obce s rozšířenou působ-
ností. Pracovníci sociálního od-
boru budou oprávněni provádět
sociální šetření v místě pobytu
žadatele a kontrolovat využití
příspěvku na péči.

Měsíční výše příspěvku odpo-
vídá jednotlivým stupňům zá-
vislosti:

STUPEŇ ZÁVISLOSTI
do 18 let věku – nad 18 let věku
I – lehká závislost

3 000 Kč 2 000 Kč
II – středně těžká závislost
  5 000 Kč 4 000 Kč
III – těžká závislost

9 000 Kč 8 000 Kč
IV – úplná závislost

11 000 Kč 11 000 Kč

Občan, kterému již bylo přizná-
no zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost, nemusí o příspěvek žádat; je
automaticky zařazen do odpoví-
dajícího stupně závislosti:

– do I. stupně, jde-li o osoby
částečně bezmocné,

– do II. stupně, jde-li o osoby
převážně bezmocné,

– do III. stupně, jde-li o oso-
by úplně bezmocné.

Do IV. stupně nebude automa-
ticky zařazen nikdo, je nutné po-
žádat o posouzení (popř. zvýše-
ní) stupně závislosti.

Osobám, kterým náleží zvýše-
ní důchodu pro bezmocnost a dě-
tem dlouhodobě těžce zdravotně
postiženým vyžadujícím mimo-
řádnou péči, vzniká automaticky
nárok na příspěvek na péči i teh-
dy, jestliže o ně pečovala osoba,
která do 31. 12. 2006 pobírala
příspěvek při péči o blízkou nebo
jinou osobu (POB). V těchto pří-
padech pověřený obecní úřad
rozhodne o odejmutí příspěvku
při péči o blízkou nebo jinou oso-

bu k datu 31. 12. 2006. Příspě-
vek na péči dle zákona o soci-
álních službách bude poté auto-
maticky poskytnut oprávněné
osobě od 1. 1. 2007 bez nutnosti
podat novou žádost.

Dítě, které bylo dosud po-
souzeno jako dítě dlouhodobě
těžce zdravotně postižené vy-
žadující mimořádnou péči,
bude zařazeno do III. stupně
závislosti. Osoby starší 80 let,
o něž dosud pečovala osoba
pobírající příspěvek POB, bu-
dou od 1. 1. 2007 pobírat pří-
spěvek ve výši odpovídající
II. stupni závislosti (4000 Kč),
jedná-li se o osoby částečně
bezmocné; ve výši odpovídají-
cí III. stupni závislosti
(8000 Kč), jedná-li se o osoby
převážně bezmocné.

Důležité je následující upo-
zornění pro pečující osoby: dů-
chodového pojištění jsou účast-
ny pouze osoby pečující o oso-
bu, která je závislá na péči jiné
osoby ve stupni II a výše. Oso-

by, které pečují o osoby, jejichž
nepříznivý zdravotní stav svojí
závažností nedosahuje stupně zá-
vislosti II, nejsou od 1. 1. 2007
účastny důchodového pojištění.

Osobám pečujícím ke dni
31. 12. 2006 o částečně bezmoc-
nou osobu starší 80 let doporu-
čujeme, aby navázaly kontakt
s okresní správou sociálního za-
bezpečení příslušnou podle mís-
ta jejich bydliště, kde jim budou
poskytnuty bližší informace tý-
kající se dopadů neúčasti na po-
jištění na jejich budoucí důcho-
dové nároky, případně jim bude
nabídnuta možnost podání při-
hlášky k účasti na dobrovolném
důchodovém pojištění.

Podrobnější informace o výše
uvedených změnách obdrží ob-
čané bu� při osobní návštěvě na
Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1,
alej Svobody 60, nebo telefonic-
ky na čísle 378 036 080.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

ÚMO Plzeň 1

Příspěvek na péči posílí finanční soběstačnost uživatelů sociálních služeb

Bronzové plakety prof. Jánského



Vážení spoluobčané,
Městský obvod Plzeň 1 ob-

držel dispoziční právo pro do-
poručování nájemců do něko-
lika posledních nových bytů v
lokalitě „Sylván“.

Jedná se o nájemní byty, kte-
ré mohou být po 20ti letech
převedeny do osobního vlast-
nictví. Vybraný nájemce hradí

1. září 2006 byl v Plzeň-
ském kraji zahájen unikátní
projekt ENVIC. Hlavní nápl-
ní projektu je vytvoření sítě
environmentálních informač-
ních center (IC) v Plzeňském
kraji. Informační centra po-
skytují informace v řadě témat
životního prostředí. Jak je pa-
trné z mapky, informační cen-
trum sítě ENVIC je v každém
okrese Plzeňského kraje.

Projekt je financován Ev-
ropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České re-
publiky. Realizátorem projek-
tu je ENVIC, občanské sdru-
žení se sídlem v Prešovské
ulici 8 v Plzni.

Hlavní témata informační
a vzdělávací činnosti sítě
ENVIC
doprava, odpady, energie,
ekologická stavba domu,
ovzduší, voda, klima, ekosys-
témy, ochrana přírody, země-
dělství, krajina

Doplňková témata
chemie v domácnosti, kořeno-
vé čistírny odpadních vod, svě-
telné "znečištění", dřevo – ma-
teriál budoucnosti a řada dalších

Dva hlavní pilíře činnosti
sítě ENVIC

1) Informační a poraden-
ská činnost v problematice
životního prostředí. Všech-
na informační centra mají vy-
hrazené hodiny pro veřejnost,
kdy je možné je navštívit se
svým dotazem nebo je kon-
taktovat telefonicky. Ná-
vštěvníci mohou přicházet s
dotazy, týkajícími se libovol-
né oblasti životního prostře-
dí (kam s odpady, jak poznat
ekologicky šetrný výrobek,
jak se postarat o nalezeného
živočicha). Často kladené
dotazy a další informace sou-
visející s poradenstvím jsou
zveřejňovány na internetové
adrese www.envic.cz

2) Vzdělávání v hlavních
a doplňkových tématech ži-

votního prostředí. Ke každé-
mu z hlavních témat, uvede-
ných výše, bude připraven za-
jímavý program. Obvykle se
bude jednat o informační stá-
nek, výstavu a přednášku pro
veřejnost. Tento program
bude dále obohacen o vycház-
ky do přírody, exkurze a sou-
těže. Kromě toho budou ke
každému tématu vydávány
tiskoviny, které přinesou za-
jímavé a důležité informace k
dané problematice.

Další tiskoviny vydávané v
rámci projektu budou obsaho-
vat praktická doporučení pro
ochranu životního prostředí a
rady, jak řešit řadu problémů
z této oblasti. Za tímto účelem
bude vydán například Praktic-
ký rádce pro životní prostře-
dí. Elektronické verze publi-
kací budou dostupné na adre-
se www.envic.cz.

Čím se vyznačuje sí� EN-
VIC

– Sí
 ENVIC působí v ce-
lém Plzeňském kraji – infor-
mační centrum sítě ENVIC je
v každém okrese Plzeňského
kraje.

– Sí
 ENVIC je postavena
na pevném profesionálním
zázemí – partnery projektu
jsou organizace, které jsou
odbornými garanty činnosti
informačních center.

– Sí
 znamená, že informač-
ní centra jsou propojena a
probíhá mezi nimi výměna
všech důležitých informací
pro jejich činnost. Pracovníci
informačních center se pravi-
delně setkávají na společných
odborných školeních.

– Hlavní vzdělávací akce
jsou ve všech informačních
centrech shodné – zájemci tak
mohou navštívit informační
centrum nejblíže jejich byd-
lišti, aniž by o cokoliv přišli
z programu ostatních center.
Protože pracovníci všech in-
formačních center úzce spo-
lupracují, mají hlavní aktivi-
ty v různých informačních
centrech nejen shodnou náplň,

ale i srovnatelnou kvalitu.
– Pracovníci informačních

center mají vstřícný přístup k
návštěvníkům

Proč je tu sí� ENVIC
Informační centra podávají
důležité informace o prostře-
dí, ve kterém žijeme a které
má bezprostřední vliv na kva-
litu našeho života a na naše
zdraví.
Zdravé životní prostředí je
důležité pro důstojný a kva-
litní život.

Co znamená ENVIC
ENVIC je zkratka názvu EN-
Vironmentální Informační
Centra
Environment (angl.) = pro-
středí, životní prostředí

Jak je možné informační
centra kontaktovat
Osobní návštěvou, telefonic-
ky nebo e-mailem. Zájem-
cům doporučujeme, aby si
zvolili informační centrum,
které je nejblíže jejich bydliš-
ti nebo místu podnikání (viz
mapka).

Navštivte některou z našich
akcí
Vyberte si v Kalendáři akcí
na www.envic.cz akci, která
Vás zajímá, a zvolte místo
konání, které Vám nejlépe
vyhovuje.

Oficiálně byl projekt před-
staven 23. listopadu 2006 v
Měš
anské besedě v Plzni. U
příležitosti zahájení projektu
proběhla vernisáž výstavy
Hlavní problémy životního
prostředí. Na vytvoření výsta-
vy se podílelo 10 organizací
z Plzeňského kraje, které se
zabývají životním prostře-
dím. Tyto organizace patří
mezi partnery projektu EN-
VIC. Po vernisáži výstavy
následovala přednáška Doc.
RNDr. Martina Braniše, CSc.
Hlavní problémy životního
prostředí. Průběh této úvod-

ní akce je přiblížen na něko-
lika fotografiích.

Kontakty na informační
centra sítě ENVIC

Environmentální informač-
ní centrum Plzeň
Prešovská 8, 301 00, Plzeň
Tel.: 377 220 323, E-mail:
ic.plzen@envic.cz
Hodiny pro veřejnost: po:
14 – 18, út: 12 – 16, st: 14 –
18, čt: 12 – 16.

Environmentální informační
centrum Plasy
Klášter Plasy, Plzeňská 2,
331 01, Plasy
Tel.: 774 454 557, E-mail:
ic.plasy@envic.cz

Environmentální informační
centrum Radnice
Na Potocích 221,
338 28 Radnice
Tel.: 371 785 085,
E-mail: ic.radnice@envic.cz

Environmentální informační
centrum Spálené Poříčí
Plzeňská 55,
335 61 Spálené Poříčí
Tel.: 371 594 842,
E-mail: ic.porici@envic.cz

Environmentální informační
centrum Klatovy
SŠZP, Klatovy, Národních mu-
čedníků 141, 339 01 Klatovy
Tel.: 602 133 880,
E-mail: ic.klatovy@envic.cz

Environmentální informační
centrum Sušice
T.G. Masaryka 122,
342 01 Sušice
Tel.: 721 719 106,
E-mail: ic.susice@envic.cz

:

Environmentální informační
centrum Domažlice
Náměstí Míru 40,
344 01 Domažlice
Tel.: 602 419 381, E-mail:
ic.domazlice@envic.cz
Environmentální informační
centrum Kladruby
Kladruby 6, 349 01 Stříbro
Tel.: 774 365 624, E-mail:
ic.kladruby@envic.cz

Organizace zapojené v pro-
jektu:
ENVIC, o.s. – realizátor projek-
tu, IC Plzeň
Dům dětí a mládeže Radovánek
Kaznějov – IC Plasy
Český svaz ochránců přírody
Radnice – IC Radnice
Český svaz ochránců přírody
Spálené Poříčí – IC Spálené
Poříčí

Projekt ENVIC – Environmentální informační centra Plzeňského kraje

při podpisu částku za garážové
stání (200 tis. Kč) a jistinu na
příslušný byt (dle velikosti
bytu). Měsíční nájem zahrnuje
splátku úvěru, pojištění a fond
oprav. K této částce je nutno
přičíst energie.

Podmínkou pro doporučení
nájemce je platná žádost o byt
evidovaná na našem úřadu.

Nájemní byty v lokalitě „Sylván“

Státní fond rozvoje bydlení
poskytuje od 1. dubna 2006
vlastníkům panelových domů
a bytů dotace na úhradu čás-
ti nákladů spojených s opra-
vami panelového domu. Pod-
mínky poskytování dotací
upravuje Nařízení vlády č. 63/
2006 Sb.

Dotaci na opravy lze poskyt-
nout vlastníku nebo spo-
luvlastníku panelového domu
nebo společenství vlastníků
jednotek, nebo vlastníku či
spoluvlastníku bytu nebo ne-
bytového prostoru podle záko-
na o vlastnictví bytů v přípa-
dě, že byt nebo bytový prostor
je v panelovém domě, ve kte-

rém společenství vlastníků jed-
notek nevzniklo.

K základním podmínkám
poskytnutí dotace náleží:

– vydání nařízení stavebního
úřadu o provedení neodklad-
ných zabezpečovacích prací

– panelový dům musí být
postaven v letech 1950 – 1990
v některé z typizovaných kon-
strukčních soustav

– zhotovitel opravy musí mít
zaveden systém řízení jakosti

– dotaci nelze poskytnout na
stejnou konstrukční část pane-
lového domu opakovaně.

Dotaci lze poskytnout nej-
později před ukončením oprav,
a to do výše 40% skutečně vy-

naložených nákladů, nejvýše
však 55 tis. Kč na 1 byt v pa-
nelovém domě.

Fond přijímá žádosti v
průběhu roku, není stanoven
žádný „stop – termín“.

Podrobné informace získáte
na internetových stránkách
www.sfrb.cz.

V případě jakýchkoli dotazů
se obracejte na Majetkový od-
bor ÚMO Plzeň 1, paní Vacko-
vou, tel. 378 036 091.

Ing. Ivana Bubeníčková
vedoucí majetkového odbo-

ru ÚMO Plzeň 1

!Je nutno se dostavit na
ÚMO Plzeň 1 do 31.12.2006,
jelikož bytová agenda přechá-
zí od 1. 1. 2007 na Magistrát
města Plzně!

V případě Vašeho zájmu se
obracejte na paní Vackovou,
majetkový odbor ÚMO Pl-
zeň 1, tel. 378 036 091.

Ing. Ivana Bubeníčková

Dotace na opravy panelových domů

Předvánoční návštěvy vedení obvodní radnice v mateřských školách se staly tradicí. Letošního Mikuláše
strávily děti s místostarostou Janem Husákem a vedoucí majetkového odboru Ing. Ivanou Bubeníčkovou.
Všem se „čertování“ moc líbilo.

Koncem února budou známa
jména nejlepších sportovců
města Plzně za rok 2006 v ka-
tegoriích žactva a dorostu. Vy-
hlášení, které pod záštitou pri-
mátora pořádá Nadace sportu-
jící mládeže, dozná oproti
minulým letům několika
změn.

Mezi mladšími žáky se v ob-
řadní síni radnice představí
čtveřice nejlepších, která obdr-
ží titul „Sportovní naděje z
Plzně“, a dvě družstva. V ka-
tegoriích staršího žactva a do-
rostu bude vybráno šest, re-
spektive osm nejúspěšnějších
jednotlivců a tři resp. čtyři
kolektivy. Vítězové mezi jed-
notlivci obdrží pohár z rukou
primátora a budou mít právo
pyšnit se titulem Sportovec
Plzně 2006.

Novinkou je volba nejlep-
ších sportovních akcí roku

2006 určených pro sportovce
ve věku od 12 do 19 let. Cílem
nadace je podpořit touto for-
mou pořadatele významných
svazových soutěží, sportov-
ních memoriálů a pohárů. Pod-
mínkou je, že pořadatelem
musí být sportovní subjekt
mající sídlo na území města
Plzně a vybraná akce se odehrá-
la na území Plzeňského kraje.

Nominace (jednotlivců,
družstev i akcí) v příslušných
kategoriích je třeba zaslat do
12.1. 2007 na adresu Nadace
sportující mládeže, Štruncovy
sady 3, 301 00 Plzeň (tel.: 377
236 696). Formuláře jsou spo-
lu s podrobnějšími informace-
mi k dispozici na interneto-
vých stránkách Nadace sportu-
jící mládeže (www.nsm.cz).
Vyhlášení juniorů a seniorů za-
jiš
uje Plzeňská sportovní unie,
Úslavská 75, Plzeň.

Profily všech nominova-
ných jednotlivců i družstev v
kategoriích dětí a mládeže
budou k vidění na výstavě v
mázhausu plzeňské radnice od
17. 3. do 28. 3. 2007.

V Plzni dne 20.11. 2006
Vlastimil Libeš

Vyhlášení nejlepších sportovců
města v novém

Úhlava, o.p.s. – IC Klatovy
Český svaz ochránců přírody
Zelená Šumava – IC Sušice
Český svaz ochránců přírody
Libosváry – IC Domažlice
Receptt, o.s. – IC Kladruby
Plzeňský kraj
Krajské centrum vzdělávání a
jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Plzeň
Ústav pro životní prostředí Pří-
rodovědecké fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Český hydrometeorologický
ústav
Občanské sdružení Ametyst
Hvězdárna a planetárium Plzeň
Společnost pro veřejnou dopravu
Nepomucký ornitologický spolek
Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše v Klatovech



Za pár dní tu máme konec
dalšího kalendářního roku. Pro
některé utekl jako voda a už te�
přemýšlejí, co bude v roce dal-
ším. Také my, strážníci Měst-
ské policie Lochotín, se připra-
vujeme na další měsíce, ale ne-
uškodí, když se trochu
zastavíme a poohlédneme zpět
za právě končícím rokem 2006.

Za léta, co je na Lochotíně
služebna městské policie, byly
naše hlídky nejvíce vytíženy,
a to je výsledkem toho, že jste

si na jejich přítomnost na uli-
cích zvykli. I díky obětavosti
a ochotě některých z vás jsme
byli úspěšní v řešení konkrét-
ních záležitostí. Zadržením pa-
chatelů trestné činnosti, kterých
letos opět přibylo, počínaje
zdánlivě banálními věcmi, jako
jsou třeba nalezené a posléze
majiteli předanými doklady
konče.

Stále více sledujeme, že už
naše hlídky nespojujete pouze
s nasazováním botiček a dává-

ním pokut, ale že se na strážní-
ky obracíte se závažnými pro-
blémy. Řešili jsme mnoho zále-
žitostí od rvaček v hospodách
přes krádeže, až po manželské
hádky a následné usmiřování.
Byli jsme rádi u akcí, kde byla
hlavním aktérem dětská radost,
jako jsou návštěvy na letních tá-
borech, či otevírání nových hřiš

pro ty nejmenší.

Plně spolupracujeme s odbo-
ry Úřadu městského obvodu
Plzeň 1, kde společně konzul-

tujeme konkrétní situace na
Lochotíně, např. stavbu a úpra-
vu nových parkovacích ploch,
jejich zabezpečení atd. Za pří-
klad mohu dát nově zbudova-
né parkovací plochy jak na Vi-
nicích, tak i v různých částech
Lochotína.

Jsme si vědomi, že nestih-
neme úplně všechno, co je
třeba, i proto je ve spolupráci
s úřadem městského obvodu
otevřena nová služebna, kte-
rá je umístěna na sídlišti Vi-

nice. Je to reakce na Vaše
četná oznámení a stížnosti na
dodržování veřejného pořád-
ku, rušení nočního klidu a
dalších věcí spadajících do
naší kompetence. Činnost slu-
žebny a přítomnost strážníků
přímo na sídlišti usnadňuje
spolupráci mezi složkami Po-
licie ČR a městskou poli-
cií.Také občan Vinic má mož-
nost obrátit se na strážníky
přímo na svém sídlišti.

Jsme tady pro Vás a snažíme
se pro Vaši bezpečnost dělat
maximum.

Věřím, že zbývajících něko-

Městská policie: je za námi rok 2006 lik dní roku 2006 prožijeme
všichni v klidu a míru, jak se
na předvánoční a vánoční čas
sluší, a do nového roku vstou-
píme moudřejší a dospělejší.

Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem občanům, kteří právě
svou všímavostí přispěli k větší
bezpečnosti našeho obvodu,
kteří nás vidí i jako pomocníky
při řešení vzniklých problémů.

Přeji Vám všem veselé Vá-
noce a š
astný Nový rok 2007.

Miloslav Novák
velitel obvodní služebny MP

Lochotínblémů.

Přesně tak se ptají bolevečtí ha-
siči po nedávném řádění nezná-
mých vandalů v jejich depozitáři
historické požární techniky. Peč-
livě a s velkými náklady udržo-
vané historické automobily byly
poškozeny tak,že hasičům doslo-
va bylo do pláče. Kdo mohl být
tak zlý a necitlivý zůstává i po še-
tření Policie ČR zatím záhadou.
By
 se nic neztratilo, jsou škody
mnohatisícové a následné opravy
budou stát bolevecké hasiče znač-
né úsilí. Zbývá proto opravdu jen
otázka – PROČ?

PROČ???

V pořadí již VI. ročník ori-
entačního závodu mladých ha-
sičů „Pohádkový les“ připra-
vili na sváteční říjnový večer
společně s Městským obvo-
dem Plzeň 1 bolevečtí hasiči.
Světélky vyznačená tra
 ved-
la v okolí hasičského areálu,
rozhodčími disciplin nebyli
uniformovaní hasiči, ale po-
hádkové bytosti. Soutěžící se
tak postupně setkali s vodní-
kem, Bílou paní, čerty, čaro-
dějnicemi, loupežníky, dědem
Vševědem, Kašpárkem, ale
také s vojáky ve starých uni-
formách, na každém stanovišti
pak museli splnit odborný
úkol. Soutěž ve ztemnělém ve-

černím lese má nenapodobitel-
nou atmosferu a je o ni mezi
mladými hasiči mimořádný
zájem, není proto divu, že do
temného lesa postupně vyběh-
lo 37 pětičlenných hlídek, roz-
dělených do 3 věkových kate-
gorií, včetně minihasičů z ma-
teřských školek. Na 200 dětí z
Plzně – města a Plzně – severu
tak bojovalo o nejlepší výsle-
dek a po součtu všech bodíků
to nejlépe vyšlo mladým ha-
sičům ze Všerub, ti vyhráli v
obou věkových kategoriích,
jednou před Manětínem a Hor-
ním Hradištěm, v té mladší
před Manětínem a Nekmíří.
Skvěle si vedli i bolevečtí

Vydrýsci a Floriánci, dokáza-
li překonat strach z temného
lesa a předvedli své hasičské
znalosti i schopnosti – určitě
se jako minihasiči neztratili.
Odměnou za snažení byly ne-
jen sladkosti, každoročně po-
skytované firmou Trolli, ale i
opravdový vojenský guláš z
polní kuchyně, který samozřej-
mě chutnal znamenitě. Když se
večer po 21. hodině rozjížděli
všichni do svých domovů a
teplých postýlek, vůbec ne-
mysleli na chladné podzimní
počasí, ale naopak plni prožit-
ků se těšili, až za se rok setkají
znova a budou se jen tak tro-
chu a tím i příjemně bát.

O Pohádkový les je mezi hasičskou mládeží velký zájem

Prestižní a populární hasičská
soutěž Poslední ká� roku prožila
v letošním roce významnou změ-
nu, poprvé se pod záštitou prodej-
ny PORSCHE Plzeň konala jako
PORSCHE CUP. V pořadí již 16.
ročník této soutěže se uskutečnil
4. listopadu v areálu doubravec-
ké Lopatárny a nebyla to soutěž
ledajaká, ozdobou byl start mis-
tryň České republiky a olympij-
ských vítězek z Chválenic, o tra-
dičně bohatě dotované ceny při-
jela soutěžit celá plejáda
renomovaných hasičských sou-
těžních družstev nejen z Plzeňska.
V soutěži nechyběla ani domácí
bolevecká družstva mužů i žen a

výsledek jejich snažení byl nadmí-
ru úspěšný, ženy si dokonce vy-
bojovaly účast ve finale a nakonec
i místo na stupních vítězů, muži
ve velké konkurenci považují 8.
místo také za úspěšný závěr své
bohaté soutěžní sezony. Letošní-
ho ročníku se i přes výrazně ne-
příznivé klimatické podmínky na
zasněženém areálu doubravecké
Lopatárny zúčastnilo 21 družstev
mužů a 8 družstev žen, poprvé v
historii chyběli lhotečtí mnohoná-
sobní vítězové předchozích roční-
ků. Své senzační loňské vítězství
obhájilo družstvo mužů z Vítně a
by
 nepřekonalo loňský rekordní
čas soutěže 19,90, přesto časem

20,56 potvrdilo skvělou formu.
Druhé místo získal Kostelec a
bronzové byly Hůrky, nejlepším
plzeňským týmem byla na 6. mís-
tě Doubravka. V kategorii žen na-
podobila víteňská děvčata své ví-
tězné kolegy a také si vyzkoušela
zlaté stupínky, druhé místo patři-
lo chválenickým ženám a třetí v
pořadí, jak už řečeno, skončila bo-
levecká děvčata. Společenský vý-
znam prestižní soutěže PORSCHE
CUP – Poslední ká� roku 2006
podpořili svojí účastí i novopeče-
ný primátor města Plzně pan Pa-
vel Rödl a jeho náměstek pan Jiří
Uhlík, který předal nejlepšímu
týmu pohár starosty MO Plzeň 1.

PORSCHE CUP – Poslední ká� roku 2006 Mimořádnou pozornost věnují
bolevečtí hasiči činnostem s dětmi
a mládeží. Také v letošním roce již
mají za sebou téměř dvě desítky be-
sed o požární bezpečnosti a ukázek
z práce hasičů pro děti škol a ma-
teřských školek v obvodě. Tou nej-
větší akcí však zcela jistě bylo už
tradiční zabezpečení programu pro
účastníky Bambiriády. Možná tisí-
covka dětí si mohla v řadě vtipných
soutěží a her vyzkoušet svůj talent
pro práci s hasičským nářadím

a výstrojí,snad každý odvážně vy-
stoupal po provazovém žebříku,
aby si zazvonil na historický zvo-
nek svatého Floriána a ještě získal
sladkou odměnu. S činností hasi-
čů a záchranářů se prostřednictvím
boleveckých hasičů mohli seznámit
v bolevecké a 7. základní škole i
v celé řadě mateřinek. Pravidelnou
celoroční činnost pak zajiš
ují Bo-
levečtí na 24., 60., 78. a 90. mateř-
ské školce a se zahájením nového
školního roku už je organizačně
připraveno pokračování činnosti
odchovanců těchto školek v bole-
vecké zbrojnici. Populární Soptíci
byli v srpnu na Mistrovství České
republiky hasičských záchranných

sborů v Karlových Varech, kde už
tradičně sklízeli obdiv pro své umě-
ní v ovládání hasičského nářadí, ale
také skvěle reprezentovali náš pl-
zeňský obvod před hasičskou ve-
řejností z celé České republiky.
K takové rozsáhlé činnosti se po-
chopitelně váže spousta financí,
kterých i přes vlastní aktivity hasi-
čů není nazbyt, a tak každá podpo-
ra je vítaná. Práce s dětmi je samo-
zřejmě činností nejen ku prospěchu
samotného sboru a jeho aktivní bu-
doucnosti, ale také činností ve vý-
chově mladých lidí k požární bez-
pečnosti i k vyplnění jejich volné-
ho času. Říká se, že kdo si hraje,
nezlobí, tak poj�me si hrát.

Všechno začíná u dětí

Když bolevečtí hasiči připravo-
vali na počátku června oslavy 105.
výročí založení svého sboru, ne-
vládl ve zbrojnici pod vlivem
předpovědí meteorologů příliš
velký optimismus. Snad i proto
starosta Sboru boleveckých hasi-
čů pan Miloslav Pytlík prozvonil
páteční večer na zvonec sv. Flori-
ána s přáníčkem, aby už konečně
v sobotu 3. června, v den oslav vý-
ročí, přestalo pršet a alespoň tro-
chu vysvitlo slunéčko. Svatý Flo-
rián splnil svoji roli hasičského pa-
trona a v sobotu byla bolevecká
náves už od rána zalita slunečním
svitem a bohatý program oslav tak
mohl odstartovat. Prvními gratu-
lanty byli nejmenší hasiči ze čtyř
spolupracujících mateřských ško-
lek: Soptíci, Vydrýsci, Čertíci
a Floriánci, kteří předvedli svůj
hasičský kumšt, naučený během
roku. Bylo na co se dívat, osmde-
sát nejmenších hasičů předvedlo
svoji zručnost v soutěžích jednot-
livců, ve štafetách dvojic i v po-

žárních útocích, kde opravdu
z proudnic stříkala voda. Zlatým
hřebem tohoto bloku programu
pak bylo zcela jistě vystoupení
účastníků Mistrovství Evropy ha-
sičů a záchranářů roku 2005
v Ostravě, družstva Soptíků, kteří
se představili s ukázkou výcviku
s hasičským automobilem, jenž
pro ně specielně zkonstruoval
Míla Hi
ha ve své autokarosářské
dílně. Rozsáhlá činnost Sboru
v oblasti výchovy mládeže nepo-
chybně směřuje k tomu, že o tradi-
ce i budoucnost Sboru je postará-
no. Slavnou historii Sboru připo-
mnělo i vystoupení s historickou
sborovou stříkačkou, koněspřež-
nou ruční pádlovkou Smékal
z roku 1902, kterou sbor pořídil ve
svých počátcích s významnou po-
mocí obce za 2700 Korun. K ukáz-
ce ji pečlivě připravili především
mladí členové sboru, a tak se
mohla veřejnosti předvést v plném
lesku všech svých mosazných
dílů. Těsně po poledni následova-

lo přivítání hostů, kterých se se-
šlo ze spřátelených sborů na pět-
set, a pak se vše přesunulo k his-
torickému sušáku na hadice, kde
se konala soutěž hasičských druž-
stev, mezi nimiž nechyběly ani
olympijské vítězky roku 2005,
děvčata z Chválenic. Ta také
v soutěži žen zvítězila, radost osla-
vujícímu sboru však třetím místem
udělala bolevecká děvčata, která
potvrdila, že jsou nejlepším žen-
ským družstvem roku 2006 v Plz-
ni. V soutěži mužů vyhrála Lhů-
ta, mnohonásobný vítěz populár-
ní prestižní soutěže Bolevecká
Poslední ká�, za niž startoval
mimo jiné i trenér olympioniček,
ing. Karel Nolč. Závody byly dů-
kazem významného postavení bo-
leveckého hasičského sboru nejen
mezi hasiči Plzeňska. Vydařený
den boleveckých hasičů byl ukon-
čen přátelským posezením všech
před hasičskou zbrojnicí, o dobrou
náladu se postaral hudbou i zpěvem
Václav Žákovec i další kapely, kte-

ré přišly hasiče pozdravit. Svatý
Florián, který držel nad oslavami
svoji ruku a dokonce dokázal vy-
kouzlit příjemné počasí, měl ze
svých chráněnců určitě radost,
vždy
 v Bolevci se hasičskému
sboru i po letech stále daří, což
mimo jiné dokázal úspěšným zása-
hem při nasazení v jarních povod-
ních. Úspěšné je i vystupování Bo-
leveckých na soutěžním poli, kde
pochopitelně hlavní roli sehrává
městské kolo požárního sportu.
Právě toto mistrovství města Plz-
ně bylo svědkem dobré práce bo-
leveckého sboru. Stále se lepšící
družstvo žen navázalo na úspěch
roku 2005 a i v roce 2006 je nej-
lepším týmem v Plzni, navíc v jed-
notlivcích je nejlepší plzeňskou zá-
vodnicí Lucie Kajanová, o níž jis-
tě ještě mnohokrát uslyšíme.

Vyrovnaný souboj s velmi favo-
rizovaným družstvem Doubravky
svedli bolevečtí muži a druhým
místem v Plzni jen potvrdili, že
stále umí. Obě bolevecká družstva

se také účastňovala jako téměř je-
diní plzeňští zástupci prestižního
seriálu závodů Západočeské hasič-
ské ligy,kde každý bod má v ob-
rovské konkurenci vždy hodnotu
úspěchu.

Dobré soutěžní výsledky mají
své kořeny ve velmi hezkém vý-
cvikovém areálu boleveckých ha-
sičů, kde na jaře a v létě nechá-
vají závodníci při trénincích mno-
ho svého potu. Činnost sboru je
nadmíru všestranná a kromě sna-
hy zajistit co nejvyšší akceschop-
nost zásahové jednotky, což je
pochopitelně chápáno jako hlav-
ní poslání, směřuje i k dalším ak-
tivitám. V nedávných dnech pro-
běhlo generální čištění požární
nádrže na Bolevecké ná-
vsi,celoročně je prováděna údrž-
ba výcvikového areálu, spoustu
hodin spolyká údržba techniky,
výzbroje a výstroje, o náročné
činnosti s mládeží již bylo řeče-
no hodně. Sbor se stará i o kultu-
ru a vyžití spoluobčanů, pověst-

né jsou hasičské plesy i stavění
májky na bolevecké návsi,
v mnohém úzce spolupracuje se
Sdružením boleveckých rodáků.
Takto aktivně působí bolevecký
sbor již 105 let a chce samozřej-
mě ve své bohulibé činnosti po-
kračovat, aktivita členů i jejich
věk jsou pro tyto myšlenky ga-
rantem. V závěru ledna příštího
roku bude Výroční valná hroma-
da sboru, která jistě objektivně
zhodnotí vše dosažené a hlavně se
opět bude zabývat záměry pro
další působení dobrovolného ha-
sičstva v Bolevci. Udržet posta-
vení dobrovolného spolku a vy-
tvořit pro jeho činnost potřebné
podmínky dnes není snadné, pří-
znivci cechu sv. Floriána v Bolev-
ci však věří, že šanci pokračovat
ve stopětileté tradici s podporou
občanů dostanou a Sbor dobro-
volných hasičů v Bolevci bude
i nadále působit k naplnění pro
hasiče tolik posvátného motta:
Bližnímu ku pomoci.

Rok oslav i úspěšné činnosti boleveckých hasičů

Na Mikuláše se hasiči z Městského obvodu Plzeň 1 těšili. V loňském
roce obdrželi od svého zřizovatele nové požární vozidlo bělohorští ha-
siči a letos došla řada i na Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Bo-
levci. Na snímku předává místostarosta obvodu Jan Husák klíče od
nového vozidla Mercedes Sprinter veliteli jednotky panu Štorkovi.

V neděli 11. 11. 2006 pořádal
náš turistický oddíl, sdružený
v Asociaci turistických oddílů mlá-
deže České republiky při Klubu
Českých turistů, v prostoru lesů
v Bolevci, za konečnou stanicí
tramvaje č. 4 první pohárový závod
v turistických závodech pro závod-
níky z celého Plzeňského kraje.

Nejdříve pro ty, kteří se ještě
s existencí turistických závodů ne-
setkali, krátká informace o tom,
jaký druh sportu se jedná: Předsta-
vují poměrně náročný sport, kte-
rému se v současné době věnuje
stále více zájemců jak v regionech,
tak i v rámci celé republiky. Je to
krosový běh po vyfáborkované
trati v lesním terénu v délce 2 –
3 km pro žactvo a 5 – 6 km pro

dorost a dospělé. K dosaženému
času v cíli se ještě připočítávají
trestné minuty za špatné splnění
úkolů na jednotlivých kontrolách,
což je například stavba stanu, hod
kriketovými míčky na cíl, určová-
ní topografických a turistických
značek, určování obrázků měst,
hradů a dalších zajímavostí, pře-
chod lanové lávky, určování dře-
vin, vázání uzlů, orientace v mapě,
azimutové úseky v nepřehledném
terénu bez fáborků, odhad vzdá-
lenosti a plížení. Závodníci jsou
rozděleni do kategorií – nejmlad-
ší žáci a žačky, mladší i starší žáci
i žačky, mladší i starší dorostenci
i dorostenky a dospělí muži i ženy.
V kategoriích nejmladšího a mlad-
šího žactva se startuje po dvoji-

cích, u dorostu a dospělých star-
tují jednotlivci. Na nich je dále
možný postup na mistrovství re-
publiky a pro nejlepší i postup na
mezinárodní mistrovství, které se
koná střídavě vždy v České a Slo-
venské republice. Závodníci našeho
oddílu se každoročně umis
ují na me-
dailových místech jak na Českém
poháru, tak na mistrovství republiky
i mezinárodním mistrovství.

Při pořádání 1. pohárového závo-
du v Plzni nám velmi pomohli ha-
siči z Plzně – Bolevce, kteří nám
bezplatně zapůjčili svoji chatku
a výcvikové prostory u rybníčku za
konečnou tramvaje č. 4, takže jsme
měli možnost ohřát se v chatce,
uskladnit potřebný materiál a uvnitř
zpracovávat vyhodnocení výsledků.

Ivo Poduška,
vedoucí oddílu TOM Saturn

Poděkování hasičům



V sobotu dne 9. 12. 2006
uspořádal Autoklub Plzeň ve
spolupráci s aktivem BESIP
při Magistrátu města Plzně,
Městským obvodem Plzeň 1
a Hypermarketem GLOBUS
Chotíkov 23. ročník zábavné
orientační automobilové sou-
těže pro děti a jejich rodiče
pod názvem „Jízda za vánoč-
ním stromkem“. Soutěže se
zúčastnilo celkem 36 posádek,
pro něž pořadatel připravil tra

dlouhou 19 km, vedoucí
v okresech Plzeň – město a Pl-
zeň – sever. Pořadatel připra-
vil pro soutěžící různé úkoly
z dopravní výchovy a pozná-
vací činnosti. Na jednom
z kontrolních stanovišt odpo-
vídali na otázky, které pro ně
připravili členové hasičského
záchranného sboru Plzeňské-
ho kraje. Dodržování pravidel
silničního provozu bylo kont-
rolováno tajnými kontrolami
ve spolupráci s Policií České
republiky. Cíl soutěže byl na
parkovišti u hypermarketu
GLOBUS Chotíkov, kde řidi-
či absolvovali jízdu zručnosti
se svým automobilem a děti
prokázaly svoji zručnost při
jízdě s nákupním vozíkem. Po

jejich splnění se všichni pro-
šli lesem dle mapy pro orien-
tační závod, kterou připravil
oddíl orientačního běhu SK
Lokomotiva Plzeň.

Po splnění soutěžních úkolů
si účastníci soutěže prohlédli
zázemí hasičského záchranné-
ho sboru v Plzni na Košutce,
kde se všem velmi líbilo. Za
umožnění prohlídky děkuje po-
řadatel soutěže touto cestou
Hasičskému záchrannému sbo-
ru Plzeňského kraje.

Odpoledne pak proběhla dis-
kotéka v Sokolovna centrum
Plzeň – Bolevec, kterou připra-
vil Městský obvod Plzeň 1 ve
spolupráci s HIT Radiem FM
plus, na které byly i vyhlášeny
výsledky soutěže.

Hlavní ceny pro vítězné sou-
těžní posádky věnoval Hyper-
market GLOBUS Chotíkov.

Vítězné posádky:
– ve III. kategorii dětí ve

věku 12 – 15 let
Klára Brázdová (13 let)

s tatínkem Zdeňkem, která zá-
roveň získala pohár starosty
Městského obvodu Plzeň 1.

– ve II. kategorii dětí ve věku
8 – 11 let

Lucie Šindelářová (8 let) s
tatínkem Karlem.

– v I. kategorii dětí ve věku
5 – 7 let

Mirka Kubová (7 let) s ta-
tínkem Jiřím.

Nejúspěšnější řidičkou byla
paní Věra Peš�áková, která
soutěž absolvovala se synem
Petrem.

Dále pořadatel vyhodnotil
nejlepší výkresy (tematika Vá-
noce a Globus – 10 let jsme tu
s Vámi), nejlépe provedená

startovní čísla, nejmladší a nej-
starší soutěžící dítě, nejmladší-
ho a nejstaršího řidiče a nej-
vzdálenější posádku.

Všechny posádky si odvezly
kromě tradičního vánočního
stromku i ceny věnované pořa-
dateli a spolupořadateli soutěže.

Pořadatel soutěže děkuje tou-
to cestou všem pořadatelům,
kteří se podíleli na vlastním prů-
běhu a provedení soutěže.

ing. Tomáš Kinský

Kdo? No přece Místní orga-
nizace Svazu tělesně postiže-
ných v Plzni na Lochotíně.
Sdružujeme kolem 190 členů,
pro které pořádáme každý mě-
síc v Šafránkově pavilonu LF
UK členské schůze, na které
zveme přednášející z různých
oborů lidské činnosti. Od
sympatického ředitele ZOO
Plzeň ing. Trávníčka, který
nám každý rok připraví hod-
notnou přednášku s promítá-
ním ze svých přírodovědec-
kých výprav po světě zvířat i
rostlin, přes lékařské přednáš-
ky např. z ORL MUDr. Slíp-
ky či MUDr. Bočka o oboru
kardiologie.

Rádi si poslechneme i o pro-

blémech pohybového aparátu
a pomůckách, které nám mohou
život alespoň částečně usnadnit,
s lektorkami ze Soukromé zdra-
votní školy dr. Mauritzové. To
je jen skromný výčet přednáše-
jících, těm ostatním, kteří nám
kdy o-zvláštnili pracovní atmo-
sféru našich členských schůzí
se tímto omlouváme.

Pro své členy pořádáme také
zájezdy. V květnu 2006 to byla
např. prohlídka Senátu ČR ve
Valdštejnském paláci v Praze,
která nám byla umožněna díky
záštitě bývalého primátora měs-
ta Plzně a nynějšího senátora
pana ing. Šnebergera. Díky fun-
dované místní průvodkyni jsme
zhlédli velkou část reprezentač-

ního sídla někdejšího nejmoc-
nějšího muže své doby – Al-
brechta z Valdštejna. Dokladem
tohoto našeho výletu nech
 je
několik fotografií – z rytířské-
ho sálu či ze Saly Tereny v ne-
méně honosné zahradě k palá-
ci přiléhající.

Jako doplněk v 2. polovině
slunného květnového dne jsme
ještě navštívili Strahovský kláš-
ter s honosným barokním kos-
telem (jinak veřejnosti nepří-
stupným), a to zase díky laska-
vé přímluvě plzeňského Msgre.
Soukupa.

I tuto návštěvu můžeme do-
ložit obrázkem z teologického
sálu a překrásného refektáře
kláštera.

Naše aktivity pokračují např.
návštěvou nově zrekonstruova-

né Měš
anské besedy, což mů-
žeme doložit také pohledem na
2 překrásné lustry ve velkém
sále či fotkou našich účastní-
ků v nově zřízeném Křižíkově
salonku.

V červnu a následně pak
v září se zúčastňují naši členo-
vé s velkým nadšením ozdrav-
ných pobytů v hotelu Šumava
v Srní. Tady, využívajíce pěk-
ného počasí i příjemného pro-
středí, chodí na procházky, kou-
pají se v nedalekém perfektním
bazénu v hotelu Srní a za přispě-
ní známého heligonkáře se baví
na večírcích. Tímto způsobem se
kolektiv nenásilnou formou
stmeluje a účastníci se již těší na
stejný pobyt v roce příštím.

K tomu jim jen můžeme přát
hodně zdraví.

Jízda za vánočním stromkem

Tady jsme…



1. třída Lišáci
78. mateřská škola v Soko-

lovské ulici
Po celý týden jsme děti

v MŠ motivovali strašidelný-
mi příběhy z knihy „Strašulá-
ci“, vyráběli strašidla, dlabali
dýně a zdobili třídu.

Než nastal den naší stopo-
vačky, všichni jsme se moc tě-
šili. Trasa, která procházela
strašidelným lesem, byla zvo-
lena s ohledem na zdatnost
dětí a jejich bezpečnost. Po
úvodním krátkém příběhu,
kde jsme si řekli, že hledáme

V úterý 24. 10. 2006 se v 7. MŠ
v Kralovické ul. uskutečnilo
zábavní odpoledne pro děti
a jejich rodiče s názvem ,,Pod-
zimní zahrada“. Zahradní akce,
probíhající za pěkného pod-
zimního počasí, obsahovala
především soutěžní klání v 10
disciplínách.

Na celou akci se děti spolu
s rodiči připravovaly již dva
dny předem výrobou „Skřítka
Podzimníčka“, kouzelné posta-
vičky z lesních a zahradních
plodů, listů, mechu a jiných

Podzimní zahrada
Poděkování od maminek dětí z třídy Dráčků

a podávání občerstvení, zpro-
středkované kolektivem za-
městnanců MŠ.

Rozzářené oči dětí byly dů-
kazem dobré atmosféry celého
odpoledne a určitě i odměnou
pro celý kolektiv učitelek
7. MŠ. Setkání, které tmelí ko-
lektiv dětí a vytváří i důvěry-
hodný vztah mezi rodiči a pe-
dagogy, není v naší školce oje-

dinělé. Tradiční je i „Zamyká-
ní lesa“ na začátku zimy, napí-
navé večerní dobrodružství
s lampiony pro děti, jejich ro-
diče i sourozence.

Poděkování od maminek dětí
z třídy Dráčků patří zejména
pí. učitelce Míle Strnadové
a ředitelce Dáše Grigové za je-
jich čas věnovaný dětem.

Rodiče dětí 7. MŠ

přírodních surovin. A proto
i nedílnou součástí zahradní
slavnosti byla výstava dět-
ských výtvorů různých veli-
kostí, tvarů i barev, která potě-
šila děti i dospělé. Za snahu
i fantazii byly děti odměněny di-
plomem a drobným dárečkem.

Mezi soutěžními disciplína-
mi, při kterých si děti vyzkou-
šely nejen své fyzické možnos-
ti, ale i zručnost a tvořivost, byl
např. sběr a navlékání listů,
skákání v pytli, malování dra-
ka či třídění podzimních plo-
dů. Za každý splněný úkol zís-
kávaly děti razítka s podzimní
tematikou. Vrcholem klání
byla sladká odměna od skřítka
Podzimníčka v podobě perníč-
ků, vytvořených přímo v míst-
ní kuchyni.

Zpestřením „Podzimní za-
hrady“ bylo i grilování uzenin

světýlko pro našeho lišáka,
aby se nebál, když je sám,
jsme se spolu s rodiči a dětmi
vydali hledat naše světýlka,
která na jednotlivých stano-
vištích hlídala malá střašidýl-
ka a pustila nás dál jen po
splnění úkolu. Strašidelný les
zcela splynul s reálným a na
chvíli nás všechny přenesl
mezi strašidla, kouzla a sny.
Na konci cesty čekalo na děti
překvapení. Všichni dostali
svůj rozsvícený lampiónek a
náš malý průvod strašidel se
společně vydal zpět do naší

školky, kde čekalo ještě jed-
no větší překvapení v podobě
malého ohňostroje. Poté jsme
si všichni společně pochutna-
li na opečeném špekáčku
a jablečné buchtě, na jejíž pří-
pravě se děti samy podílely.

Poděkování patří rodičům,
že se, i přes nepřízeň počasí,
s námi této akce zúčastnili.
O velkém úspěchu svědčí i
fakt, že se děti při procház-
kách místy naší halloweenské
stopovačky stále vracejí k zá-
žitkům tohoto odpoledne.

V sobotu 20. ledna 2007
od 9 do 17 hodin

zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

zápis do první třídy
Náhradní termín: 22. 1. od 15 do 18 hodin.

Informační schůzka pro rodiče spojená s prohlíd-
kou tříd: 17. 1. 2007 od 16.00 hodin v aule školy.

Možnost návštěvy tříd I. stupně při výuce:
18. a 19. 1. vždy od 10 do 11.40 hodin.

1. základní škola
Západní 18, 323 00 Plzeň

tel: 378 028 211
e-mail: 1zs@mmp.plzen-city.cz

www.zs1plzen.cz

HALLOWENSKÁ STOPOVAČKA

Vysoká škola v Plzni,
o.p.s., s rektorátem v Ledec-
ké ulici a dalšími výukovými
prostorami v objektech v uli-
ci Komenského a Bolevecké,
vstoupila do svého pátého
akademického roku. V roce
2001 se stala první vysokou
školou neuniverzitního typu
v ČR nabízející vzdělávání
v bakalářských zdravotnic-
kých programech. Postupně
vstoupila do povědomí plzeň-
ské veřejnosti a hlavně oby-
vatelů obvodu Plzeň 1.

Její studijní programy
byly připravovány téměř
dva roky. Jsou koncipovány
podle požadavků WHO
a EU, respektují Sorbonn-
skou deklaraci a další doku-
menty jako je Lisabonská
úmluva nebo Světová de-
klarace o vysokém školství
v 21. století.

V součastné době nabízí
vysoká škola studium ve
třech studijních programech.
Jde o program Ošetřovatel-
ství s oborem Všeobecná se-
stra v prezenční i kombino-
vané formě výuky a oborem
Porodní asistentka.

Druhým studijním progra-
mem je Specializace ve zdra-
votnictví, který má obory Fy-

zioterapii, Ergoterapii, Radi-
ologického asistenta a Zdra-
votnického záchranáře. V září
2006 byl vysoké škole akre-
ditován i studijní program
Veřejné zdravotnictví s obo-
rem Ochrana veřejného zdra-
ví. Všechny studijní progra-
my nabízejí tříleté vysoko-
školské bakalářské studium.
Výuka je náročná s velkým
důrazem na praktické znalosti
a dovednosti studentů.

Podmínky pro studium
jsou více než dobré – výbor-
né až nadstandardní vybave-
ní praktických učeben všech
oborů, teoretické učebny
plně vybavené moderní au-
diovizuální technikou, nově
zařízená počítačová učebna,
studovna s výpočetní techni-
kou a internetem, rozsáhlá
knihovna s 10.500 svazky
učebnic a skript i vlastními
učebními texty, které připra-
vují akademičtí pracovníci
podle svých zkušeností a po-
žadavků studijních programů.

Pro studenty je připraveno
odpovídající sociální zázemí
– ubytování, stravování, pro-
spěchová a další stipendia.

Zájem o studium je veliký.
Každoročně je přijímáno ko-
lem 66% studentů z celkové-

ho počtu přihlášených ucha-
zečů. V součastné době stu-
duje ve studijních oborech
510 studentů.

Jejich počet se bude
s nově otevíranými obory
zvyšovat. Předpokládáme,
že se v průběhu 2 let zvýší
na 900. Vysoká škola má již
dva ročníky svých absol-
ventů, kteří obdrželi vyso-
koškolský diplom při slav-
nostní promoci v krásném
prostředí zámku Kozel.

Vysoká škola by nebyla
vzdělávací institucí, kdyby
se neotevřela veřejnosti. Již
od svého vzniku se specia-
lizuje na aktivity a správný
životní styl u seniorů. Na
vysoké škole pracuje Uni-
verzita třetího věku (U3V).
Z původních 20 posluchačů
U3V vzrostl počet na 90. V
akademickém roce 2006/
2007 je obsahové zaměření
studia seniorů skryto v ná-
zvu „Příspěvek fyzioterapie
k pozitivnímu ovlivnění
zdraví seniorů“. Jde o cyk-
lus přednášek, ale hlavně
praktických cvičení ve sku-
pinách vedených odbornými
asistenty oboru Fyziotera-
pie. Pro přiblížení, jak tato
cvičení probíhají, uvádíme

několik obrázků. V progra-
mu zimního semestru je
i exkurze do rehabilitačního
zařízení v SRN.

Na Univerzitu třetího věku
již od tohoto akademického
roku navazuje i Klub absol-
ventů U3V. Přednášky klubu
jsou zaměřeny na zajímavé
novinky z oblasti medicíny.
Připravují je odborníci z jed-
notlivých medicínských
oborů. Naším cílem je při-
pravit pro členy klubu i pří-
jemné chvíle. Letošní před-
vánoční setkání věnujeme
adventnímu tématu. Odbor-
né sdělení, vánoční hudba
a praktické ukázky přípravy
adventních věnců a vánoční
výzdoby bude zpestřením
pro členy klubu.

V rámci Katedry celoži-
votního vzdělávání rozšiřu-

jeme kontakty s veřejností
i formou nabídky vzděláva-
cích kurzů, seminářů, před-
nášek. Jde zejména o nabíd-
ku pro odbornou veřejnost
a dle zájmu i o veřejnost laic-
kou. Odborné programy
chceme zaměřit na zdokona-
lování komunikačních do-
vedností včetně znakové
řeči, rozšiřování znalostí
v péči o své psychické i fy-
zické zdraví, či jak úspěšně
zvládat stres, dále na rozvoj
manažerských nebo lektor-
ských dovedností. Na význa-
mu nabývá i oblast laické
první pomoci. Ani tyto kur-
zy nebudou v naší nabídce
chybět a chtěli bychom při
jejich organizování spolu-
pracovat s představiteli
ÚMO 1, v jehož obvodu je
více než 50 tisíc obyvatel.

Vážení čtenáři, jsme rádi,
že jsme vám mohli předsta-
vit svou vysokou školu, a dě-
kujeme za Vaši pozornost.
Vedení vysoké školy velice
ocení Vaše náměty vedoucí
k rozšíření aktivit školy
v této oblasti a bude se sna-
žit je do své nabídky zařadit
tak, aby byly přínosem pro
obyvatele Severního před-
městí, kde spolu žijeme.

Kontakt: Katedra celoži-
votního vzdělávání

Komenského 42
Tel.: 377 534 450; e-mail:

Mullerova@vsplzen.cz
doc. MUDr. Sylvie Vože-

hová, CSc.
rektorka Vysoké školy

v Plzni, o.p.s.
Bc. Nina Müllerová

Vedoucí Katedry
Celoživotního vzdělávání

Na území ÚMO 1 pracuje první neuniverzitní vysoká škola se
zdravotnickým zaměřením



Blíží se čas zápisu do 1. tří-
dy a rodiče vybírají školu, kte-
rá by splnila veškerá očekává-
ní dětí.

Dnešní škola musí dětem
poskytovat kvalitní vzdělání,
ale také vytvářet prostor pro
sportovní i kulturní vyžití a co
je nejdůležitější – vytvořit pro

Vážení rodiče,
naše škola je jediná svého druhu v ČR, jelikož poskytuje spe-

ciální péči pro děti s respiračním onemocněním. Jsme si vědomi
zdravotního stavu Vašich dětí, proto je výuka přizpůsobena je-
jich potřebám.

NABÍZÍME:
– příjemné prostředí
– netradiční metody výuky
– individuální přístup pedagogů k žákům
– menší počet dětí ve třídě (do 14-ti žáků)
– zdarma ozdravný program:

inhalace
masáže
relaxační cvičení a jóga
cvičení s rehabilitačními míči
hra na flétnu

– ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí
– lázně, ozdravovnu
Děti se u nás připraví na osmiletá gymnázia výukovým programem

základních škol podle učebních dokumentů 16 847/96-2, ZŠ.
Školní družina informuje:

– zájmové vzdělávání je poskytováno bez úplaty
– všechny prostory jsou vybaveny čističi vzduchu
– ranní a odpolední družina má bohatou nabídku činností a zájmových

bloků
– netradiční akce pro děti i jejich rodiče
– výlety, exkurze
– besedy se zajímavými osobnostmi
– kurzy plavání

Kde nás najdete:
Lochotín (areál MŠ)
Manětínská 37
323 00 Plzeň
tel.: 377 53 13 53

děti prostředí, ve kterém se dítě
bude cítit dobře a kam se bude
každý den těšit.

O co nejširší nabídku aktivit
se snažíme v Bolevecké základ-
ní škole Plzeň. Výuka v 1. roč-
níku bude od nového školního
roku probíhat podle školního
vzdělávacího programu, který

spojuje dlouholetou tradici v
propojení kvalitní výuky a spor-
tovního vyžití. V našich jazyko-
vých třídách se vyučuje anglic-
kému, německému a francouz-
skému jazyku. Zapojili jsme se
do mezinárodních projektů.
K nejvýznamnějším patří SO-
CRATES, v jehož rámci se
uskutečňují výměnné pobyty
dětí a setkávání našich pedago-
gů s učiteli partnerských zahra-
ničních škol. Škola se prezen-
tuje zapojením do ekologických
projektů, kterých se zúčastňují
kromě dětí i jejich rodiče.

Ve škole mají děti možnost
navštěvovat hodiny ambulantní
nápravné péče, kde se jim vě-
nují odborně proškolení učite-
lé. Na škole byla otevřena spe-
ciální třída pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami.

Moderně vybavené odborné
učebny a aprobovanost učitelů
umožňuje nabídnout dětem čin-
nost v nejrůznějších oblastech

vzdělávání i zájmové činnosti.
K nejvyhledávanějším patří vý-
početní technika, základy admi-
nistrativy, práce v keramické díl-
ně vybavené pecí a hrnčířským
kruhem a výuka cizích jazyků
v jazykové učebně s audiovizu-
ální technikou. Naši nejmenší
žáčci se zapojují do družinových
kroužků. Svým zálibám se věnu-
jí ve výtvarném, dramatickém
nebo sportovním kroužku. V ob-
libě mají děti cvičení s jógou.
Kromě všestranné pohybové
průpravy v rámci nepovinných
pohybových aktivit mohou děti
navštěvovat hodiny zdravotní tě-
lesné výchovy.

Ve sportovních třídách se
žáci věnují házené a volejbalu.
Zvolit mohou i sportovní nebo
moderní gymnastiku nebo ba-
let. Ke sportovním účelům jsou
využívány tělocvičny, respiri-
um, venkovní areál hřiš
 s umě-
lým povrchem. V letošním roce
byla uvedena do provozu nafu-

Hledáte vhodnou školu pro budoucího prvňáčka?

kovací hala, která je stále více
využívána i veřejností.

O výsledcích práce učitelů
naší školy nejvíce hovoří vý-
sledky vědomostních i sportov-
ních soutěží našich žáků a také
výsledky přijímacího řízení na
střední školy.

Poloha školy v blízkosti za-
stávky tramvaje č. 1 a autobu-
su č. 30 umožňuje dojíždění
žákům z jiných částí města i
znedalekých obcí.

Veškeré informace o naší
škole najdete na webových
stránkách
www.boleveckazs.cz.

Přij�te se i s dětmi podívat do
naší školy, do naší školní druži-
ny i do školní jídelny. Den ote-
vřených dveří jsme pro všech-
ny zájemce připravili na 10. led-
na 2007 od 14.00 do 18.00 hod.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní
rok 2007/2008 na naší škole pro-
běhne ve dnech 5. a 16. 1. 2007.

Základní škola
a mateřská škola při FN

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, medo-
vník 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,

příspěvková organizace
323 23 PLZEŇ

tel.: 378028801, fax.: 378028802
http://www.zs34.plzen-edu.cz

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

Moderní metody vyučování

Projekt

„DOKÁŽU TO?“
Školní družina pro žáky 1. – 5. třídy

od 6.00 – 16.15 hodin, družina zajiš
uje: plavání, keramiku,
hry v přírodě, besídky pro rodiče, soutěže

Výuka jazyků
moderně vybavené učebny, anglický jazyk od 1. třídy

výuka formou kroužků

Počítače
2 počítačové učebny, připojení na internet,

2 interaktivní tabule, dataprojektory

Školní klub
– volný klub

– internet
– příprava na zkoušky na střední školu

– keramika
– veselé vaření
– sport, plavání

– další dle zájmu žáků

Ostatní zájmová činnost
– výtvarný kroužek

– aerobic
– jazyky
– T-ball

– sportovní hry
– hra na flétnu, sborový zpěv

Ostatní činnosti
– exkurze

– školy v přírodě
– návštěvy divadel a kin

– bruslení
– účast na různých soutěžích,

olympiádách a projektech,  lyžařské výcviky

Zajiš
ujeme dotované mléčné svačinky pro všechny žáky.

Zápis do 1. tříd:
15. 1. 2007 13.00 – 18.00
16. 1. 2007 13.00 – 18.00
22. 1. 2007 13.00 – 18.00

Bližší informace o naší škole získáte
na výše uvedeném tel. čísle a www stránkách školy

KREJČOVSTVÍ a RYCHLOOPRAVNA ODĚVŮ
Nabízíme Vám: opravy, úpravy oděvů a prádla

Veškeré výměny zipů
Krácení sukní, kalhot,
kabátů, šatů atd.
Zkrácení džín originálním švem
Šití zakázkového oblečení,
záclon aj.

INFORMACE NA TEL.:
736 685 312, 603 472 076

Alej Svobody 56, Lochotín
(3. patro, dveře č. 72)

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po a Čt 9 – 17 hod.
Út a St 14 – 17 hod.

Ahoj, jmenuji se František a
budu Vám vyprávět o jednom
krásném dnu.

Byla středa a naše celá třída
musela třídit odpadky! Všech-
no začalo už na chodbě, kde
prvňáci, druháci a tře
áci dá-
vali lepítka na plakát, na kte-
rém bylo napsáno, jestli odpad
třídíme, netřídíme nebo jen
občas.

V každé třídě byl zvolený ka-
pitán a ten vylosoval pro svoji
třídu popelnici. Popelnice mají
každá jinou barvu. Jsou žluté,
modré, zelené, červené a hně-
dé. Naše třída si vylosovala

Ekoden
plastovou popelnici. Popelnice
na plast je žlutá, a tak jsme celý
plakát vybarvili žlutě.

 Na začátku jsme si přečetli
pohádku žížaly Žofky o biood-
padu a pak jsme se vrhli do prá-
ce. Vystříhali jsme různé před-
měty z letáků a nalepovali je na
chodbě do správných popelnic.
Potom jsme kontrolovali, zda
jsou všechny odpadky ve
správných popelnicích. Špatně
zařazené odpadky jsme škrtli.

 Te� už vím já i kamarádi,
jak a proč se odpad třídí a jak
je to důležité.

Žáci 3. A, 34. ZŠ Plzeň

Zápisy do 1. tříd:
16. 1. a 23. 1. 2007 od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Ředitelství ZŠ a MŠ při FN
ředitelka: Mgr. Alice Kozáková
alej Svobody 80
323 00 Plzeň
tel./fax: 377 10 31 38

34. základní škola Plzeň,
Gerská 32
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V souvislosti se stále ros-
toucími cenami energií se
každoročně zvyšují nároky
na přesné zjiš
ování nákla-
dů na vytápění v jednotli-
vých domácnostech. Také
byste rádi platili jen za
teplo, které opravdu spo-
třebujete? To je logické.

Někteří z nás mají rádi ve
své domácnosti velké teplo,
někteří z nás raději chlad-
nější prostředí a někteří mi-
lují teplo, ale neradi spí
v přetopené místnosti,
a proto v ložnici topí méně.
Každý z nás tedy využívá
jiné množství tepla, což by
mělo logicky znamenat, že
náklady na otop jsou rozdíl-
né. Ale nastávají situace,
kdy například soused „tep-
lomil“ o patro níž ve stej-
ném bytě obdrží stejný účet
za topení jako my, kteří si
v rámci šetření raději oble-
čeme teplé ponožky. Je to
spravedlivé? Určitě ne!

Systémů rozúčtování spo-
třeby tepla je několik. Do-
mácnosti, které nemají na
radiátorech poměrové in-
dikátory tepla, rozdělují
náklady na teplo podle
podlahové plochy bytu bez
ohledu na to, kolik kdo pro-
topí. Když je horko, jedno-
duše se otevře okno. Stále
tak existuje mnoho domů
a bytů, kde se topí lidově ře-
čeno „pánu bohu do oken“.

Abychom ušetřili na ná-
kladech za tepelné energie

provádíme zateplení domů
nebo měníme stará okna
za nová. Přesto se stává, že
náklady na otop neklesají
nebo jen minimálně.
V mnoha případech je to
dáno tím, že máme společ-
né fakturační měřidlo s ji-
ným společenstvím vlast-
níků, které neprovedlo
náročná energetická opat-
ření jako my, a všechny
náklady na otop se i přes
všechna naše energetická
opatření stále nespraved-
livě rozpočítávají.

Ceny energií budou i na-
dále stoupat, takže je třeba
začít šetřit a spravedlivě
rozdělovat náklady za teplo
podle skutečné spotřeby.
A jak na to?

Řešení je velmi jednodu-
ché. Doporučujeme otop-
ná tělesa osadit poměrový-
mi indikátory tepla TEL-
METRIC Plus od společnosti
Plzeňské služby, a.s., (spo-
lečnosti, která vznikla pře-
jmenováním společnosti Pl-
zeňská distribuce tepla, a. s.,
v září roku 2006). Jedná se
o elektronické dvoučidlové
rozdělovače nákladů na vy-
tápění, které se vyznačují
vysokou přesností, komfor-
tem, maximální jistotou,
bezúdržbovým provozem
a atraktivní cenou. Vzhle-
dem ke své mnohostrannosti
poskytuje elektronický
dvoučidlový indikátor tepla
TELMETRIC Plus použití
u všech druhů otopných tě-
les a má tedy optimální
předpoklady pro přesný

a progresivní sběr dat o spo-
třebě, včetně spotřeby za
uplynulé zúčtovací období.
Díky údajům, získaným
z indikátorů tepla TEL-
METRIC Plus, Vám společ-
nost Plzeňské služby, a. s.,
garantuje maximálně
spravedlivé rozdělování
nákladů na vytápění na
jednotlivé domácnosti dle
platné legislativy za velmi
výhodných podmínek.

Poj�me se nyní blíže podí-
vat na způsob rozúčtování ná-
kladů za teplo pomocí elek-
tronického indikátoru tepla.
Rozúčtování nákladů upra-
vuje vyhláška Ministerstva
pro místní rozvoj č. 372 /
2001 Sb., která stanovuje pra-
vidla pro rozúčtování nákla-
dů na tepelnou energii na vy-
tápění a nákladů na poskyto-
vání teplé užitkové vody
mezi konečné uživatele. Ná-
klady na teplo pro zúčtovací
jednotku (dům) se dělí na zá-
kladní a spotřební složku.
Základní složka činí 40 – 50
% a rozúčtovává se podle
otápěné plochy bytu. Spo-
třební složka činí pak 60 – 50
% a rozúčtovávají se namě-
řené „dílky“ na jednotlivých
indikátorech.

Každého z nás bude asi
nejvíce zajímat spotřební
složka rozúčtování, tj.
naměřené dílky, protože
tuto hodnotu můžeme
ovlivnit, a to správnou
regulací teplot v jednot-
livých místnostech po-
mocí termoregulačních
ventilů, správným větrá-
ním, apod.

 Statistiky ukazují, že
v domech, kde byly indi-
kátory tepla instalovány,
se náklady za teplo sníži-
ly až o 30 %, a to již
v prvních dvou letech.

Snahou společnosti Pl-
zeňské služby, a.s., (jako
největšího dodavatele na
trhu v oblasti vyúčtování
nákladů na vytápění, tep-
lou a studenou vodu v Pl-
zeňském kraji) je vycházet
zákazníkům maximálně
vstříc a nabízet ty nejlepší
služby. Dvoučidlovým in-
dikátorem tepla TEL-
METRIC Plus a násled-
ným transparentním
rozúčtováním nákladů
otevírá společnost další
kapitolu inovačního vý-
voje ve své dlouholeté
působnosti.

Volná místa v zájmových kroužcích:
Počítačové kurzy pro začátečníky (středa 15.00 – 16.00)
Počítač doma – zaměřený na
 využití počítače pro domácí využití (středa 16.00 – 17.00)
Programování WWW stránek (středa 18.00 – 20.00)
Programování v jazyce C (pondělí 18.00 – 20.00)
Taneční kroužek (pátek 15.00 – 16.30)
Míčové hry – pro děti (úterý 16.00 – 17.00)
Míček – pro předškoláky (středa 16.30 – 17.30)
Kytarový klub pro mládež (úterý 18.30 – 20.00)
Německý jazyk pro dospělé (středa 18.00 – 19.00)
Rybářský kroužek (úterý 17.00 – 18.00)
Zlatá udice – rybáři (čtvrtek 15.30 – 17.00)
Výtvarná dílna – dospělí od 15 let (středa 17.00 – 19.00)
Barvička – děti 4 – 7 let (středa 14.00 – 16.00)
Arteterapie pro dospělé (úterý 18.00 – 20.00 )
Keramické dílny

Přihlášku a více informací lze získat osobně, tele-
fonicky nebo na www.svcdomecek.cz.

První oficiální škola Skateboardingu v Plzni zahajuje
svoji činnost od ledna 2007. Pod profesionálním vede-
ním Jiřího Tvrdíka je tato škola určena všem začáteční-
kům i zkušenějším, kteří chtějí získat větší motivaci,
znalosti nebo posunout své hranice vlastních limitů. Kaž-
dý si odnese nadprůměrné zkušenosti a větší vztah ke
kreativnímu pohybu, jež učí rovnováze, odbourání stra-
chu, euforii z povedené jízdy.

OBSAH VÝUKY
– výuka stylu Streetstyle na ulici (zábradlí, schody, apod...)
– výuka stylu Streetstyle ve skateparku, minirampy
– názorné předvedení všech triků – od technických po ex-

trémní
– pouštění skate videí, vlastní natáčení
– navštěvování závodů oblastních, celorepublikových
– letní soustředění

Dále nabízíme:
– možnost koupě levných a profesionálních skate produktů
– při odborných výkonech možnost sponzoringu

Začátek výuky: 11. ledna 2007
Zápisné: 700,- Kč

Termín: čtvrtek 17.00 – 19.00 hod.
Přihlášky a informace: p. Hlaváč – tel.: 377 523 962,

www.svcdomecek.cz

Škola skateboardingu

Pla�te jen za teplo,
které opravdu spotřebujete!

Pohyb je život
tentokrát bez aerobiku

ŽIJTE ZDRAVĚ – CVIČTE S NÁMI

chcete cvičit, ale ne aerobik??? – cvičte s námi
bolí vás záda??? – cvičte s námi
máte problémy s klouby??? – cvičte s námi

MY CVIČÍME JINAK
– PRO VAŠE ZDRAVÍ

kdy??? / kde???

20. LEDNA 2007
9.00 – 14.30

v areálu bazénu Lochotín, Sokolovská 46

Volný internet

Klub otevřených dveří „ Čekanka“
Srdečně zveme širokou veřejnost na
Slavnostní oficiální zahájení Klubu otevřených dveří Če-

kanka, které se koná ve středu 20. 12. 2006 od 17.00 hod.
v prostorách klubu v SVČ Ledecká 23, v Plzni –Bolevci

V krátkém kulturním programu vystoupí člen opery
DJKT Jiří Langmajer senior

Od 18.00 hod. pak navazuje koncert „Vánoční pohla-
zení“ skupin Fleky, ZaTrest, Negativ a Casiopea.

Provozní doba klubu na prosinec 2006
 Pondělí – pátek 14.00 – 20.00

16.00 – 18.00 s obsluhou
V našem klubu si můžete dát kávu či čaj, poslechnout

hudbu, zhlédnout film, surfovat na internetu nebo jen tak
relaxovat.

Přij�te k nám na internet. V uvedených hodinách je pro
Vás připraven v naší učebně přístup na internet zdarma.

Provozní doba
Pondělí 11.00 – 16.30
Úterý 09.00 – 18.00
Středa 09.00 – 15.00
Čtvrtek 09.00 – 18.00
Pátek 12.00 – 18.00

Již desátým rokem proběhl cyklus představení Divadlo
v atriu. Pro letošní jubilejní ročník připravil divadelní sou-
bor Sebranka a hudební skupina Casiopea zábavné vzpo-
mínkové pásmo slova, hudby a zpěvu s názvem Vivat de-
sítka. Diváci v něm viděli humornou formou pojatý prů-
řez všech ročníků a to nejlepší, co v uplynulých letech
v cyklu Divadlo v atriu mohli vidět. Stejně jako každý rok
se hrálo v atriu Cukrárny U Pernera v Pražské ulici v Plz-
ni vždy v pátek a sobotu od 18.00 hodin. Letos začínal
cyklus představení od 1. 9. a následně pokračoval až do
9. 9. 2006. Celých deset let vznikal tento divadelní cyklus
pod patronací Magistrátu města Plzně ve spolupráci se
Sdružením pro volný čas Demaro a Střediskem volného
času dětí a mládeže z Ledecké ulice v Plzni. Účinkující
přivítali nejen skalní atriové návštěvníky, ale mnoho ostat-
ních diváků, kteří prožili příjemný podvečer s konzumací
cukrárenské nabídky a zábavné kultury.

Divadlo v atriu opět ožiloCvičte s námi
aneb

cvičíme od 0 do100 let
Od podzimu probíhá v areálu

ZČU, Lochotín – Sokolovská 46,
v plném rozsahu řada pohybových aktivit

pro všechny věkové kategorie.

Řídíme se heslem

„POHYB JE ŽIVOT OD 0 DO 100 LET“.

Děti, dospělí i senioři si zde upevňují zdraví
– v tělocvičně, v posilovně nebo v bazénu.

Oblíbené cvičební jednotky i novinky budou
pokračovat i nadále v novém roce 2007.

Také celodenní víkendové akce budou nabízet
nové zajímavé programy.

Předkládáme vám cvičební program,
který platí od 2. ledna 2007 a těšíme se na vaši účast.

Zároveň nabízíme zajímavý vánoční dárek
ve formě bonusů, které získáte při zakoupení

předplatných legitimací na vámi vybrané cvičební
jednotky a plavání, jako např. bonusové hodiny cvičení

a plavání zdarma, sleva na sportovní oblečení
a kadeřníka a mnoho dalších výhod.

Hezké a klidné Vánoce, úspěšný nový rok plný
zdraví, radosti a sportovních aktivit vám

přejí cvičitelky
Západočeské univerzity v Plzni.

Rozvrh cvičení:
09.00 – 10.00 PILATES Mgr. VICENDOVÁ
10.30 – 11.30 BODY BALL MAŠKOVÁ
12.00 – 13.00 ZDR. CVIČENÍ VIAZANKOVÁ
13.30 – 14.30 PLAVÁNÍ volné

Další atrakce:
hlídání dětí
posilovna, spinning
zdravá výživa, zdravé nápoje
měření cholesterolu, tlaku, tuku, vody v těle
sportovní oblečení se slevou



Všechno začalo před 2 lety
nápadem navázat na Zahradní
slavnost, která se v závěru květ-
na 2004 na zahradě naší 90. MŠ
v Západní ulici velmi vydařila,
a uspořádat předloni v listopa-
du první podzimní Zamykání
zahrady. Paní učitelky daly hla-
vy a síly dohromady s mamin-
kami a připravily pro všechny
nezapomenutelný podvečer.
Proto v loňském i v letošním
roce jsme se rozhodli tuto akci
zopakovat.Letos se děti těšily na
středu 8.11.

Předcházela mu výroba „lu-
cerniček“ ze sklenic. S ouškem
na držení a upevněním svíčky si
poradila rodina, paní učitelky
zase společně s dětmi tvořily ve
školce barvami na sklo nejrůz-
nější podzimní motivy.

Když bylo vše připraveno,
zbývalo jen vzít za ruku mamin-
ku nebo tatínka a přijít.

U každého ze tří pavilonů pro-
bíhaly soutěže s podzimní tema-
tikou. Letos byla sladká odmě-
na za splnění, nebo alespoň sna-
hu z let předchozích nahrazena
barevnými papírovými obrázky,
z nichž si děti po účasti ve všech
soutěžích slepily obrázek lucer-
ničky se svíčkou a barevným
listím. Z kompletního obrázku
měly děti radost – vždy
 se mu-
sely hodně snažit, než všechny
dílky „vybojovaly“!

Mezi soutěžemi mohly děti

zavést své rodiče do prosklené
chodby naší školy na výstavu
skřítků Podzimníčků. Každý
z originálů svědčil o úžasné fan-
tazii dětí i rodičů, nebo
 kombi-
nace plodů, listů, tvarů a barev
se nikde neopakovala a každý
nad výstavou žasnul.

To hlavní na děti ještě čeka-
lo: shromáždily se u svých pa-
vilonů, zapálili jsme lucerničky
a procházeli zahradou. Děti ří-
kaly stromům své básničky, zpí-
valy písničky, dětské ruce spon-
tánně hladily kmeny stromů.

Nakonec se všechny děti
s rodiči i učitelkami sešly u mís-
ta, kde prý skřítek Podzimníček
hlídá obrovský dřevěný zámek
na stromě. A tady děti čekalo
největší překvapení: klíč, kte-
rým po 2 předchozí roky zamy-
kaly děti zahradu s paní ředitel-
kou, se ztratil! O skřítkovi Pod-
zimníčkovi se v naší školce
doposud jen mluvilo, ale te�
nám nezbývalo nic jiného, než
ho zkusit zavolat. Až na třetí
pokus se to podařilo a před užas-
lými dětmi se objevil opravdo-
vý, živý skřítek Podzimníček!
Kdo nemohl uvěřit, mohl si
i sáhnout! Dokonce měl i ztra-
cený klíč od zahrady, kterou
s básničkou „Zamykám, zamy-
kám zahradu“ společně s dětmi
před zimou uzamknul. Některé
děti rozvěsily své lucerničky na
okolní stromy, takže ve tmě zá-

řily desítky světýlek. Skřítek
ještě rozdal dětem ze své moš-
ničky kouzelné bonbóny, podí-
val se na zapálení táboráku a pak
už se jen s dětmi rozloučil a ode-
šel se opět uložit ke spánku, ze
kterého jsme ho vyrušili.

Děti měly na krku symbolic-
ké papírové klíče od zahrady
a slíbili jsme si, že na jaře si za-
hradu zase odemkneme.

A to už byla všude úplná tma,
tak si všichni mezi sebou popo-
vídali u táboráku, vždy
 kdy se
podaří, že se sejde tolik rodičů,
kteří mají děti v jedné školce,
a jejich učitelky najednou! Děti
si mezitím spolu dováděly ko-
lem a domů se nikomu hned tak
nechtělo... Myslím, že mohu
mluvit i za rodiče, když řeknu,
že děti, paní učitelky i všechny
přítomné rodinné příslušníky
hřál nejenom ohníček, ale i hez-
ký pocit u srdce, že se nám
společně něco moc povedlo. Na-
konec se všichni cestou domů na-
posledy prošli nevšedně rozsví-
cenou zahradou a jak postupně
děti s rodiči odcházely, světýlek
na zahradě ubývalo a ubývalo, až
tam nezbylo žádné…

Děti se rozešly plné dojmů
uložit se do svých postýlek a
stromy na naší zahradě už mů-
žou klidně spát. My jsme jim to
ve své básničce popřáli…

Alexandra Mašková,
učitelka 90. MŠ

Zahrada už může spát

S tímto názvem byl na 31.
ZŠ v Plzni realizován projekt,
který umožňuje žákům a uči-
telům využívat nejmoderněj-
ších metod výuky.

Na 31. ZŠ byla v tomto škol-
ním roce vybudována nová
učebna matematiky. Vznikla
v rámci projektu MŠMT sek-
ce SIPVZ za finanční spoluú-
časti MŠMT a 31. ZŠ. Cílem
tohoto projektu bylo zkvalitnit
výuku matematiky, využít nej-
modernějších metod výuky za

pomoci výpočetní techniky, in-
teraktivní tabule a moderních
výukových programů.

Žáci této školy využívají progra-
my Cabri Geometry II Plus, Deri-
ve 6 a výukové programy určené
pro výuku matematiky na 2. stup-
ni ZŠ. Tyto programy s použitím
výpočetní techniky umožňují žá-
kům pracovat na řešení zadaných
problémových úloh, lépe porozu-
mět matematickým vztahům
a souvislostem. Ovládání těchto
dovedností je posouvá daleko od

běžného řešení úloh, samozřejmě
za zachování současných znalostí
matematiky.

S použitím výpočetní techni-
ky se zlepší matematická před-
stavivost žáků, rozšíří matema-
tické znalosti a žáci dokáží lépe
aplikovat získané vědomosti
a dovednosti do dalšího studij-
ního a pracovního života. Ne-
dílnou součástí je i schopnost
využití moderních multimedií,
která uplatní v dalším studijním
a profesním životě.

Milujeme matematiku

V úterý 15. listopadu osla-
vovala 91. mateřská škola
v Jesenické ulici 25. výročí
svého založení.V roce 1981,
kdy byla škola otevřená, ji
tvořilo osm tříd mateřské ško-
ly a čtyři oddělení jeslí.V sou-
časné době má naše škola pět
tříd včetně jedné logopedické
a navštěvuje ji 126 dětí.Snahou
celého kolektivu je nabízet
dětem dny plné her, poznání,
radosti, umožnit dětem strávit
společné chvíle a vytvořit vel-
kou rodinu. Usilujeme o to, aby
každý, kdo k nám přijde, pocí-
til lásku, přátelství, radost a dů-
věru, aby se u nás líbilo dětem
i jejich rodičům. Záměrem
všech zúčastněných je zajiště-
ní kvalitního a prestižního
vzdělávání, provázeno vším,
co je pro život člověka nejcen-
nější – darem rozdávat, zahří-
vat teplem citů a lásky ke všem
kolem nás.

 Hlavní slovo při oslavách
měl dětský pěvecký sbor Be-
rušky. Ten zazpíval přítom-
ným tři písničky – Berušky,
Rok a Kdybys byla má panen-
ko…, za které sklidil od rodi-

čů a hostů, v čele se starostou
Úřadu městského obvodu 1
Jiřím Winkelhoferem, mís-
tostarostou Janem Husákem,
zástupci z MmP OŠMT
a všech přítomných, velký
aplaus. Celý den, plný růz-
ných her a kouzel – do školy
zavítal i kouzelník – byl ve
znamení radosti a veselí. Pro-

stě takový, jaký má naše ško-
la ve svém názvu – Školka
plná pohody – sluníčková.

V průběhu odpoledne, kdy
nechybělo ani malé občerst-
vení, na kterém se podílely
i šikovné ruce zdejších ku-
chařek, vládla mezi učitelka-
mi a rodiči neformální poho-
da. Při odchodu z oslavy si
každý návštěvník měl mož-
nost vybrat drobné dárky, kte-
ré vlastnoručně připravily
učitelky s dětmi.

Děkuji všem zaměstnancům
za profesionální přístup, ocho-
tu a vstřícnost při zajištění or-
ganizace tohoto „stříbrného
výročí“. Také děkuji všem
sponzorům, kteří se podíleli
propagačními materiály a po-
chutinami.

Přeji naší mateřince ještě
dlouhá léta plná života, ve-
selých dětí a spokojených
dospělých – rodičů i zaměst-
nanců.

Bc.Marie Hrachovcová,
ředitelka školy

Učitelky s dětmi připravily pro rodiče a hosty drobné vlastnoručně vyro-
bené dárečky. Na snímku návštěvníci oslav obdivují připravené dárky.

Na oslavě 25. výročí otevření 91. MŠ nechybělo ani vystoupení dětské-
ho pěveckého sborečku Berušky. Na snímku Berušky společně s jejich
klavírním doprovodem a sbormistryní Renatou Kočandrlovou, Ivanou
Vlkovou – inspicient a ředitelkou školy Marii Hrachovcovou (zleva).

Mateřinka slavila 25. výročí založení

31. ZŠ – Plzeň – El. Krásnohorské – tel.: 378 028 765 – fax: 378 028 777 –
zs31@zs31.plzen.cz – www.zs31.plzen-edu.cz



Již šest let je v provozu na
naší 34.základní škole v Ger-
ské ulici 32 školní klub. Je za-
řízením pro zájmové vzdělá-
vání žáků šestých až devátých
tříd. Nabízí žákům naší školy
pestré využití volného času
v odpoledních hodinách nebo
v době mezi odpoledním vyu-
čováním. Je rozdělen do dvou
částí. Tou první je nabídka
využití volného školního klu-
bu. Zde si mají žáci možnost
na počítačích s připojením
k internetu vyhledat podklady
pro referáty i další informace
a zajímavosti. Volný klub je
vybaven knihovnou, kuleční-
kem, stolním fotbalem, elek-
tronickými šipkami a rozma-
nitou nabídkou stolních her,
CD a časopisů.

Druhou část školního klubu
tvoří zájmové kurzy sportovní-
ho, uměleckého i vzdělávacího
směru. Každý žák si může vy-
brat kurz dle svého přání a zá-
jmu. Například keramiku, vese-
lé vaření, plavání, florbal, od-
bíjenou, step aerobik, internet,
biologický kurz nebo cvičení
z cizích jazyků a pro žáky de-
vátých ročníků přípravu k při-
jímacím zkouškám z českého
jazyka i matematiky. Docházka

je dobrovolná a kdo má chu

a časové možnosti, může navště-
vovat libovolný počet kurzů.

Každý měsíc školní klub po-
řádá zajímavou akci. Již pro-
běhla soutěž „Dopravní liga
2006“, probíhá školní kolo
„Zlatého skřivánka“ a do kon-
ce letošního roku chystáme vý-
tvarnou dílnu s vánoční tema-

tikou a soutěž o nejkrásnější
vánoční třídu. Ani ve druhém
pololetí se naši žáci nebudou
nudit. Čeká je například Valen-
týnské zábavné odpoledne, ša-
chový turnaj, beseda s kosme-
tičkou, zábavné sportovní od-
poledne s grilováním vuřtů
spojené s oslavou MDD.

Cílem nás, pedagogů, je

Činnost školního klubu 34. ZŠ
i nadále rozvíjet a podporovat
u našich žáků vztah ke spor-
tu, zdravému životnímu stylu
a naučit je smysluplně trávit
jejich volný čas. Věříme, že
získané a osvojené dovednosti
a postoje přispějí našim žákům
k životu bez ohrožení návyko-
vými látkami a stále vzrůstají-
cí kriminalitou mladistvých.

Poslední říjnový víkend si
užívali školáci po svém, nebo

prázdniny jim nabízely celou
řadu aktivit. Přírodovědci a ta-
nečníci ze 7. ZŠ a MŠ se roz-
hodli vyjet do přírody.

 Pionýrská skupina Mikulka
jako v loňském roce přichysta-
la pro ně taneční prázdniny spo-
jené s poznáváním tajuplných
míst a přírodních krás Nepomu-
ku a jeho okolí. Tentokrát se vy-
dali i ti nejmenší z první třídy a
patřili mezi nejlepší.

Začátek patřil prohlídce
Městského muzea a galerie na
náměstí Augustina Němejce,
nepomuckého rodáka, akade-
mického malíře, tvůrce opony
DJKT v Plzni. Po zhlédnutí
zajímavých exponátů a vyprá-
vění o sv. Janu Nepomuckém
cesta zavedla děti až na vrchol
Zelené Hory. Zámek si měl
každý možnost prohlédnout
a naslouchat vyprávění milé
průvodkyně, paní Rotové
z Kláštera, která nás zavedla

do tajuplných zákoutí, která
ani nikdo netušil, že zámek
skýtá. Kouzlo barev lesa
upoutalo i malého návštěvní-
ka. Každý si mohl dle svého
vychutnat taje přírody a vy-
tvořit z přírodnin plod své fan-
tazie. To se dětem moc líbilo.
Zážitky ze Zelené Hory pak
měl každý možnost ztvárnit
svým výtvarným pojetím.

Druhý den ani nikdo netu-
šil, že na ně čeká další milé
překvapení, tentokrát vodní

zámek Blatná. Výlet vláčkem
děti bavil, pozorně sledovaly
cestu a přitom si pěkně zazpí-
valy. Město obklopené vod-
ními hladinami rybníků
upoutá mnohého návštěvní-
ka. Strhující pohled však je
přes vodní příkop na hrad
původně gotický, který byl v
18. – 19.století přestavěn na
vodní zámek s rozlehlým an-
glickým parkem a dančí obo-
rou. Zámek se zrcadlil ve
vodní hladině a my jsme si

připadali chvílemi při pro-
cházce parkem jako v pohád-
ce. Upoutal nás i kostel Na-
nebevzetí Panny Marie se zvo-
nicí a měš
anské empírové
domy a morový sloup. Lahod-
ně jsme pak vychutnávali vý-
borný oběd ve zdejší restauraci
a s náručí upomínek se navra-
celi do místa ubytování.

Plno soutěží, tance, her
a dobré zábavy doprovázelo
náš pobyt. I samostatná pří-
prava studené kuchyně, po-

moc při úklidu objektu, to vše
patřilo k plnému vyžití. Tři
dny utekly jako voda a bylo
čeho litovat. Nikomu se ne-
chtělo domů, zvláště když náš
pobyt zpříjemnil i náš čtyřno-
hý kamarád Mufík. Pejsek je
náš maskot. Po celá léta jezdí
s námi na tábory a je oprav-
dový kamarád dětí. Doprová-
zí nás na každém kroku a na
našich výpravách.

Věra Řežábová, ved. PS
Mikulka

… chlebíčky, šampaňské, půlnoc, ohňostroj, … A ráno… ráno
už potřiatřicáté na Novoroční pochod z Bolevce do Bolevce!

Přij�te i vy rozhýbat své tělo po bujarých silvestrov-
ských oslavách a poblahopřát Klubu českých turistů

v Plzni k jeho 115. narozeninám.
Oblast Klubu českých turistů – Plzeňského kraje

a plzeňské odbory KČT pro vás na

1. ledna
připravily nové trasy v délce 7, 13 a 22 km,

na kterých na vás bude čekat tradiční sněhulák a mno-
há další překvapení.

Start všech tras je v Bolevci v areálu Prokopávka
(zast. tramvaje č. 1 Plaská, autobusu č. 30

K Prokopávce / Plaská BUS) od 9.00 do 11.00 hodin,
start trasy 7 km až do 13.00 hodin.

Další informace najdete na http://www.webpark.cz/
kctplzen nebo vám je sdělí paní Věra Melounová

(tel. 723 940 104, e-mail: melounova.v@seznam.cz).
A nezapomeňte – jak na Nový rok, tak po celý rok…

Lukáš Ptáček,
Oblast KČT – Plzeňského kraje

„Putování s Mikulkou“– i nováčci si přišli na své

Nejlepší lék proti
silvestrovské únavě

V cyklu „Výpravy za po-
znáním“ letos pod názvem
„Putování s Mikulkou“ se
vydali přírodovědci a taneč-
níci 7. ZŠ a MŠ a členové Pi-
onýrské skupiny Mikulka ten-
tokrát do jižních Čech.

Přijali pozvání své vedoucí,
ing. V. Řežábové ml., která
s obchodní firmou NO-KE-
TA, s.r.o., připravila pro děti
pestrý program na celé tři dny.

Skvělé ubytování, výbor-
ná strava, všestranné vyžití
přispělo ke spokojenosti dětí
i dospělých. Na chování dětí

si nikdo nemohl stěžovat.
Zájem o cestování se ještě
více probudil u každého
z nás. Cesta vlakem do Čes-
kých Budějovic z Plzně je
přece dosti dlouhá. Dětem
však rychle ubíhala při plně-
ní úkolů a hledání tajenky,
která prozradila cílové mís-
to. Vidov – obec u Českých
Budějovic. Tam děti nalez-
ly své ubytování. Odtud
podnikaly výlety za pozná-
ním jižních Čech.

Hned první den se vydali
všichni do perly jižních Čech

– Českého Krumlova. Okouz-
lil je nejen zámek a podzám-
čí s protékající řekou Vlta-
vou, ale též návštěva Pohád-
kového domu, Muzea
voskových figurín-WAX mu-
sea, Muzea útrpného práva
a mučících nástrojů, kouzel-
né náměstí s jeho přilehlými
uličkami a domy.

Odpoledne si každý mohl
vyzkoušet pod vedením své
vedoucí putování na golfovém
hřišti. Vítězky turnaje si od-
vezly i pravé golfové míčky za
odměnu domů. Poznaly, co ta-

kový koníček obnáší, a přes-
tože to není tak lehké, rády si
to zase někdy vyzkouší.

Druhý den patřil návštěvě
Jihočeského muzea v Čes-
kých Budějovicích a histo-
rického centra se čtvercovým
náměstím, lemovaným měš-

anskými domy s loubími,
poutavou barokní radnicí,
Samsonovou kašnou a Čer-
nou věží. Nezapomenutelný
dojem se naskytl dětem
u soutoku řek Vltavy a Mal-
še. Odpolední procházka
měla své kouzlo. Přírodní re-
zervace u Nových Hradů –
Terčino údolí, Tereziiny Láz-

ničky s umělým vodopádem,
poklad na tvrzi Žumberk
s výborným občerstvením.
Výuka stolování s přípravou
jídel, prohlídka obchodu
NO-KE-TA, to patřilo
k osvěžení celého odpoled-
ne.Večer pak u krbu bylo o čem
vyprávět. Nezapomnělo se ani
na zpěv jihočeských písní.

A co čekalo malé turisty
na závěr? Rozloučení se
svými třemi čtyřnohými ka-
marády, milými pejsky, kte-
ří zpříjemňovali dětem celý
pobyt a věrně s nimi cesto-
vali, návštěva ZOO Ohrada
a prohlídka loveckého zám-

ku Ohrada, který v nás ne-
chal veliké dojmy spolu s
okolím Munického rybníka
a zámkem Hluboká nad Vl-
tavou.

Zážitků bylo mnoho. Kaž-
dý odjížděl s pocitem štěstí a
radosti. Mnoho se každý při-
učil a načerpal nové znalosti,
dovedností. Při prohlížení
svých sbírek upomínek a fo-
tografií si rád každý zavzpo-
míná, co pěkného prožil. Již
dnes se těšíme na další shle-
dání.

Věra Řežábová, ved. TK a pří-
rodovědců na 7. ZŠ a MŠ

Za krásami jižních Čech

S počátkem školního roku
začíná i nová sezona pro čle-
ny tanečního klubu TK IM-
PRO při 7. ZŠ a MŠ pionýr-
ské skupiny Mikulka v Plzni.

Mezi první vystoupení patři-
lo již tradiční pozvání mezi Bo-
levecké rodáky. Zpříjemnit
chvíle rozjímání a vzpomínek
v bolevecké sokolovně nebylo
našim dětem vůbec na obtíž.
Vskutku naplněný sál přijal se
srdečnou tváří i naše nejmen-
ší, kteří právě začínají.

4. listopad patřil letos slav-
nostnímu X. setkání Bolevec-
kých rodáků. Pro všechny zna-
menalo toto jubileum mnoho
hezkých zážitků, zvláště pro
děti, které obecenstvo povzbu-

zovalo potleskem a ocenilo je-
jich vztah k lidové písni a tan-
ci, nebo
 mezi diváky se uká-
zalo, že folklor má stále své
uplatnění a význam. S tím náš
taneční klub začínal a získal
na republikových soutěžích po
dobu 11 let mnoho vítězství
a úspěchů právě zde mezi Bo-
leveckými rodáky. Vděčné pu-
blikum vždy rozzáří oči nejen
malým tanečníkům, ale i jejich
rodičům a známým, kteří mají
ze svých dětí radost a přijdou
děti povzbudit. Setkání vždy
bylo a je doposud pro každého
z nás nezapomenutelným zážit-
kem i hezkou vzpomínkou.

Věra Řežábová,
vedoucí TK IMPRO

TK IMPRO
u Boleveckých rodáků


