
pr
os

in
ec

pr
os

in
ec

MO Plzeň 1 rozšiřuje opět
možnosti třídění odpadů. Od pro-
since jsou v sídlišti Lochotín roz-
místěny na stanovištích pro třídě-
ný odpad hnědé nádoby na bio-
odpad, v celkovém počtu 37 ks
nádob. Nádoby jsou určeny pro
odpad z kuchyně, to znamená
zbytky ovoce, zeleniny, odpad ze
zeleně v domácnosti, zbytky pe-
čiva apod. a jsou vyváženy 1 x
za týden. Hnědé nádoby jsou
opatřeny samolepkou, na které je
vyznačeno, co do nádoby patří Pokračování na str. 4

Vážení spoluobčané,
letošní rok pomalu končí a jeho závěr je tradiční doba bi-

lancování. Pro moji osobu je bilancování o to větší, že jsem
se po pěti letech rozhodl rezignovat na funkci starosty a vě-
novat se zase svému podnikání. S Vaším dovolením nechám
hodnocení na Vás.

Odcházím po pěti letech zajímavé a pestré práce pro obvod
a s jistotou, že se mým odchodem nic podstatného nemění.
Čtyři roky ze zmíněného období jsem „odsloužil“ na obvodu
spolu s kolegou a místostarostou Jiřím Uhlíkem. Jeho zvolení
starostou znamená návaznost na společně odvedenou práci
i na realizaci připravených záměrů. Přeji jemu a všem spolu-
pracovníkům, kteří mi byli v obvodní práci velkou oporou, hod-
ně úspěchů.

Milou povinností starosty je popřát závěrem roku všem ob-
čanům našeho obvodu, by� trochu netradičně, protože jeden
z nás končí a druhý začíná, činíme tak rádi oba a stejnými
slovy jako před rokem.

Krásné a klidné Vánoce, bohatého Ježíška, hodně zdraví
a úspěchů v roce 2008

Vám všem přejí  Jiří Winkelhöfer a Jiří Uhlík

Nová tenisová hala v Luční ulici

Vedení obvodu
a zaměstnanci úřadu
přejí všem čtenářům
příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho zdraví,
spokojenosti
a splnění všech přání
v roce 2008.

Lochotín má nádoby na bioodpad

Dvoukurtová tenisová hala o
rozměrech 40 x 36 m, vysoká
10 m, vznikla vedle fotbalové-
ho hřiště v Luční ulici v sou-
sedství stávajících tenisových
kurtů. Po nezbytném statickém
posouzení již dříve vybudova-
ných základů a zajištění potřeb-
ných finančních prostředků za-
hájil MO Plzeň 1 v červenci
vlastní stavbu. Jedná se o kon-
strukci s dřevěnými vazníky, ští-
ty jsou rovněž dřevěné a ve stě-
nách jsou osazena okna a dveře.
Podlahu haly tvoří asfaltobeton
s vhodným tenisovým povr-
chem. Hala je vybavena potřeb-
nými ochrannými sítěmi a lavič-
kami. Vytápění pro možnost
zimního provozu je zajištěno

horkovodní přípojkou. Celé dílo
bylo dokončeno ve velmi krát-
kém termínu koncem října. Cel-
kové náklady vynaložené MO
Plzeň 1 na výstavbu haly vč. vy-
bavení činí necelých 17 mil. Kč.

 MO Plzeň 1 nabízí využití
nově postavené haly na tenis
obvodním školám a mládežnic-
kým subjektům působícím
v MO Plzeň 1 k tréninkům svých
svěřenců. Pronájem jednoho kur-
tu na 1 hodinu stojí 100,- Kč
a hodiny, kdy je možné za tuto
cenu kurty využít, se pohybují
v rozmezí od 7.30 do 11.30 ho-
din každý pracovní den.

 V případě zájmu o proná-
jem haly pro děti a mládež
z MO Plzeň 1 v pracovních

a co nepatří. Důležité je, aby od-
pady byly zbaveny obalů a volně
ukládány do nádob. Zatím se jed-
ná o tříměsíční zkušební provoz.
V měsíci březnu bude zkušební
provoz vyhodnocen a v případě,
že se třídění do hnědých nádob
v sídlišti osvědčí a budou v ná-
dobách končit odpady, které tam
patří, budou rozmístěny hnědé
nádoby na bioodpad do dalších
sídliš� na území MO Plzeň 1.Po-
kud budete odkládat odpad, kte-

Dobrovolní dárci krve převzali dne 21. listopadu 2007 z rukou
místostarosty prvního plzeňského obvodu pana Jana Husáka bron-
zové Jánského plakety za deset bezpříspěvkových odběrů krve. Ještě
jednou jim touto cestou děkujeme za obětavost a snahu udělat něco
navíc pro zachování zdraví a života všech spoluobčanů.

Předání Jánského plaket

Peníze na sport
a pro mládež

Sportovní komise Rady Městského obvodu Plzeň 1 upo-
zorňuje všechny sportovní a mládežnické subjekty působí-

cí na městském obvodu Plzeň 1, že přijímá žádosti o fi-
nanční příspěvky na činnost, vybavení, akce a drobné

investice pro rok 2008. Uzávěrka pro podávání žádostí je
stanovena na termín 31. ledna 2008

V průběhu března 2008 pak proběhne obvyklý proces
schvalování žádostí ve sportovní komisi, v RMO Plzeň 1

následně pak v ZMO Plzeň 1.
Své požadavky uplatňujte písemnou formou v organizač-

ním 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, případně si ho

vytisknout z webových stránek obvodu
 – http://umo1.plzen-city.cz

Termín uzávěrky – nejpozději do 31. ledna 2008
Bc. Radek Mráz

Předseda Sportovní komise RMO Plzeň 1

Starosta obvodu Jiří Uhlík a místostarosta Jan Husák při slavnostním
aktu – rozsvícení vánočního stromu v centrálním parku.

Letos se o rozsvícení symbolu
Vánoc postarala Maruška Vejvo-
dová ze Sluníčka ze 78. MŠ.

U stromečku v Centrální parku na Lochotíně zpívaly ve čtvrtek 6. prosince zpěváci ze ZUŠ v Sokolovské ulici
a děti ze souboru Sluníčko ze 78. MŠ v Plzni.

dnech od 7.30 do 11.30 hodin
pište na mail: bachmanno-
va@plzen.eu. Ve všech ostatních
případech si objednávejte kurty

na  tel. 775 217 237 u správce
areálu. Tenisová hala je v pro-
vozu od pondělí do neděle od
6.00 do 23.00 hodin.          (red)



Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

Plzeňský servis s. r. o. – Váš partner s nejlepším servisem

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 23. 10. 2007
mimo jiné:
– Schválila návrh organizační-

ho zabezpečení přípravy
7. zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1 dne 4. 12. 2007;

– Zhodnotila plnění plánu staveb-
ních akcí a vlastní investiční vý-
stavby za 1.–3. čtvrtletí 2007;

– Schválila doplnění dětských
prvků na hřiště v Brněnské
ulici na pozemku parc.
č. 11102/3 v k.  ú. Plzeň;

– Schválila návrh na zadání zpra-
cování projektové dokumenta-
ce na akci „Stavební úpravy
točny autobusu na Bílé Hoře“
na pozemcích parc. č. 3162/2
a 2880 v k. ú. Bolevec;

– Souhlasila se jmenováním
Mgr. Dany Krausové a paní
Jindřišky Kolečkové do
Školské rady při 4. ZŠ v dal-
ším funkčním období;

– Schválila prodloužení smlou-
vy o provozování Rozhledny
Sylván do 31. 10. 2007 s paní
Šárkou Chvalovou, ředitel-
kou Gymnázia Františka Kři-
žíka, s. r. o., Plzeň;

– Schválila uzavření dodatku

ke smlouvě o dílo, uzavřené
se společností AVE CZ odpa-
dové hospodářství s. r. o. na
provozování sběrného dvora
odpadů a zajištění sběrových
dní nebezpečného odpadu –
zajištění zpětného odběru
elektrozařízení;

– Vzala na vědomí informativ-
ní zprávu ve věci možnosti
omezení parkování dodávko-
vých nákladních vozidel
s celkovou hmotností nad 1,5
tuny v sídlištní zástavbě.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 20. 11. 2007
mimo jiné:
– Vzala na vědomí náměty na

změny Územního plánu měs-
ta Plzně a vydala stanovisko
k jejich projednání;

– Souhlasila s orientačním ná-
vrhem termínů zasedání
Rady MO Plzeň 1 a Zastupi-
telstva MO Plzeň 1 na rok
2008, schválila návrh progra-
mu jednotlivých zasedání
Rady MO Plzeň 1 na rok
2008 a doporučila Zastupitel-
stvu MO Plzeň 1 schválit
návrh programu jednotlivých
zasedání Zastupitelstva MO

Plzeň 1 na rok 2008;
– Souhlasila s rozborem hospoda-

ření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2007;
– Souhlasila s aktualizací

Koncepce dětských hřiš�
v MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí zprávu
o provádění komunálních
služeb a údržby zeleně na
MO Plzeň 1 za 1.–3. čtvrtletí
2007 + aktuální stav;

– Souhlasila s návrhem plánu
realizace staveb vlastní inves-
tiční výstavby Městským ob-
vodem Plzeň 1 v roce 2008;

– Souhlasila s návrhem rozpoč-
tu MO Plzeň 1 na rok 2008,
s rozpočtovým výhledem MO
Plzeň 1 v letech 2009–2011
a s výší provozních, resp. in-
vestičních příspěvků mateř-
ských škol na rok 2008;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Pl-
zeň 1 č. 35–51;

– Souhlasila s uvolněním část-
ky 20 000,- Kč na zakoupení
345 vánočních  balíčků
s ovocem  pro obyvatele  Do-
mova pro seniory a Domova
se zvláštním režimem Kotí-
kovská ul. 15 a Domova pro

seniory a Domova se zvlášt-
ním režimem  Západní ul. 7
v Plzni;

– Stanovila pravidla pro zve-
řejňování inzerátů v Plzeňské
jedničce, zveřejňování re-
klamních letáků na nástěn-
kách v budově ÚMO Plzeň 1
a na vývěskách na území MO
Plzeň 1 a umis�ování tiskovin
na vrátnici v budově ÚMO
Plzeň 1;

– Schválila znění Dohody o vzá-
jemné spolupráci při zajiš�ová-
ní veřejného pořádku a bezpeč-
nosti s Policií ČR, Městským
ředitelstvím – Obvodním oddě-
lením Plzeň 1 a Obvodním od-
dělením Plzeň – Vinice;

– Schválila uzavření dodatků ke
smlouvám o dílo se společnos-
tí Bedřich Varmuža a se společ-
ností SUPTel-EKO, spol. s r. o.,
jejichž předmětem je likvidace
vraků osobních automobilů, na-
cházejících se na území Měst-
ského obvodu Plzeň 1.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 4. 12. 2007:
– Projednala návrh rozpočto-

vých opatření rozpočtu MO
Plzeň 1 č. 52–61.

Na každém zasedání Rady
MO Plzeň 1 jsou předkládány
zprávy o plnění usnesení
z předchozích jednání Rady
MO Plzeň 1, dále jsou projed-
návány majetkové záležitosti.
Jedná se například o pronájmy
nebytových prostor a pozem-
ků, směny pozemků, žádosti
o odkoupení pozemků atd.

Radě jsou předkládány zápi-
sy ze zasedání komisí Rady
MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém 7. zasedání dne 4. 12.
2007 mimo jiné:
– Obdrželo rezignaci p. Jiřího

Winkelhöfera na funkci sta-
rosty MO Plzeň 1 a zvolilo
nového starostu MO Plzeň 1
– p. Jiřího Uhlíka;

– Obdrželo rezignaci p. Antonína
Daniela na funkci člena Rady
MO Plzeň 1 a zvolilo nového
člena Rady MO Plzeň 1 –
p. Jiřího Winkelhöfera;

– Vzalo na vědomí kontrolu pl-
nění usnesení z 6. zasedání
Zastupitelstva MO Plzeň 1
dne 18. 9. 2007;

– Vzalo na vědomí zprávu

Vážení čtenáři,
konec roku bývá obdobím,

kdy jsou prováděny odečty mě-
řidel (vodoměrů, indikátorů
tepla), proto Vám přinášíme
několik zodpovězených dota-
zů, které se týkají měření spo-
třeby energií a odečtů měřidel.

Dovolte nám, abychom
Vám popřáli jménem společ-
nosti Plzeňský servis, s. r. o.,
krásné Vánoce a do nastáva-
jícího roku 2008 Vám srdeč-
ně přejeme jen to nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, osobních
a pracovních úspěchů.

Michaela Emingerová
Manažerka oblasti

Plzeňský servis s.r.o.

Otázka: Bydlím v bytě
v osobním vlastnictví, ve kte-
rém je osazen bytový vodo-
měr na studenou vodu. Při
vyúčtování odběru vody hra-
dím i část rozdílu naměřené-
ho na patním vodoměru.
Existují bytové vodoměry,
jejichž měření je přesné
a tudíž by se nemusely ztrá-
ty v domě hradit?

Žádný vodoměr neměří úpl-
ně přesně. Každý má určitou
povolenou toleranci a součet
náměrů bytových vodoměrů ne-
bude nikdy souhlasit s domov-
ním vodoměrem, podle kterého
jsou účtovány dodávky vody.
Jednou z příčin je rozdílná kon-
strukce bytových a domovních
vodoměrů. Tím je určen způsob
chování vzhledem k průtoko-
vým poměrům. Bytový vodo-
měr reaguje zpožděně na oteví-
rání vodovodních armatur (ze-
jména časté a krátkodobé
otevírání a zavírání). Dále by-
tové vodoměry nejsou schopny
změřit malé úkapy vody. Opa-
kem je schopnost domovních

vodoměrů součty těchto drob-
ných úniků změřit. Dalším fak-
torem jsou povolené technické
odchylky (plus i mínus) od
správného průtoku. Proto se
spotřeba vody účtuje v poměru
se zjištěnými náměry bytových
vodoměrů, nikoli přesně podle
nich. Pokud však rozdíl od fak-
turačního domovního vodomě-
ru je příliš velký, dá se před-
pokládat, že vodoměry v někte-
rých bytech měří chybně, nebo
vůbec neměří. Pak je lepší
rozúčtovat vodu podle jiného
kriteria, např. podle počtu osob
nebo podle velikosti bytu, bez
přihlížení k údajům zjištěným
bytovými vodoměry. Pro další
zúčtovací období je potom nut-
né zajistit provozuschopnost
vodoměrů ve smyslu metrolo-
gického zákona č. 505/1990
Sb. v jeho platném znění, tedy
provést jejich přezkoušení
a případnou opravu na autori-
zovaném metrologickém pra-
covišti. I vodoměry na „patě
domu“ jsou rovněž stanovený-
mi měřidly, za jejichž správnou
funkci odpovídá dodavatel
vody. Účtování podle spotřeby
vodoměrů je nejobjektivnější
kritérium, při kterém se např.
vyhnete paušální platbě (dle
m2) nebo doplácení na podni-
katelskou činnost spoluvlastní-
ků (např. kadeřnický salon aj.
– dle počtu osob). Doporučuje
se, aby vodoměry byly stejné-
ho typu, stejné míry přesnosti
a od jednoho výrobce. Vždy
musí mít platné úřední ověře-
ní a být nainstalovány v soula-
du se zákonem č. 505/1990 Sb.
o metrologii.

Otázka: Bydlím v panelo-
vém domě v 7. podlaží a při
potřebě teplé vody (např. při
sprchování nebo mytí nádo-

bí) musím vytočit 8–10 litrů
vody, než začne voda být do-
statečně teplá. Existuje tedy
nějaký koeficient odběru tep-
lé vody podle podlaží?

Pro odběr nebo účtování
teplé vody (TUV) se nestano-
vují žádné koeficienty. V tom-
to případě může být chyba
v cirkulaci TUV. Při správně
nastavené a fungující cirkula-
ci by bylo nutné odtočit jen
vodu z rozvodu v bytě, tj. od
napojení na stoupačku TUV.
To by mělo být asi kolem půl
litru vody. Bylo by tedy vhod-
né v domě provést vyregulo-
vání, případně opravu systému
cirkulace TUV.

Otázka: Jaká je životnost
bytových vodoměrů a po
kolika letech se doporučuje
výměna?

Doba použitelnosti vodomě-
ru je omezená zákonným poža-
davkem na opakované ověření
vodoměru v autorizované zku-
šebně. U vodoměrů na stude-
nou vodu (do 30 st. C) je to šest
let, u vodoměrů na teplou vodu
(do 90 st. C) jsou to čtyři roky.
Jestliže vodoměry v bytech
nesplňují technické požadavky
na stanovená měřidla, pak je-
jich užití za účelem rozúčtová-
ní nákladů ztrácí smysl, proto-
že k rozvrhu nákladů není
k dispozici objektivní měřítko.
Zkušenosti ukazují, že vodo-
měry před vlastním ověřová-
ním je nutno vyčistit. Zavede-
ná praxe je taková, že vodomě-
ry jsou rozebrány, nejvíce
opotřebovávané díly (obvykle
celé počitadlo nebo jeho část)
nahrazeny novými, ostatní díly
jsou vyčištěny, počitadlo vynu-
lováno, vodoměry jsou pak
smontovány, seřízeny a ověře-
ny (přecejchovány). Takto re-

pasované vodoměry používají
odborné firmy pro výměnu při
nutnosti periodického ověření
vodoměrů na jiném stanovišti.
Skutečná životnost vodoměru
je několik takovýchto cyklů
(repasí). Jisté procento vodo-
měrů bývá při repasi zcela vy-
řazeno a nahrazeno novými.

Otázka: Existuje jednodu-
chý způsob, jak si v bytě udě-
lat vlastní kontrolu správnos-
ti měření spotřeby vody na
bytovém vodoměru?

Nejjednodušší je natočit
vodu do odměrné nádoby se
známým obsahem (čím větší,
tím bude větší přesnost měře-
ní) a porovnat s údajem (změ-
nou stavu) vodoměru. Při tom-
to způsobu ale dochází k chy-
bě, vzniklé při startu a při
zastavování vodoměru. Lepší
je, když začátek i konec měření
(napouštění nádoby se známým
obsahem) proběhne při otevře-
ném kohoutku a tekoucí vodě
(letmý start i stop měření).

Otázka: Co se může stát,
když se mi nepodařilo zajis-
tit umožnění odečtu tepla
nebo TUV v bytě?

Odečty indikátorů tepla nebo
bytových vodoměrů se obvyk-
le konají na konci zúčtovacího
období, kdy zúčtovacím obdo-
bím se rozumí kalendářní rok.
Uživatelé bytů jsou o řádném
termínu odečtů informováni
v předstihu formou letáku vy-
lepeném ve společných prosto-
rách domu a případně i formou
lístku vhozeného do poštovní
schránky každého uživatele. Po
prvním řádném termínu násle-
duje zpravidla druhý náhradní
termín odečtu. V případě, že
ani na druhou výzvu neumož-
níte vstup do bytu, může být
vůči Vám při výpočtu spotře-

by tepla nebo vody použita
sankce dle platné vyhlášky. V
případě tepla Vám může být
účtována průměrná spotřeba
navýšená o 60 %. V případě
TUV to může být trojnásobek
průměrné spotřeby.

Otázka: Máme v bytech in-
stalované poměrové měřiče
tepla a ve vyúčtování tepla se
nám nelíbí  velký podíl zá-
kladní složky podle podlaho-
vé plochy. Lze např. na shro-
máždění společenství vlastní-
ků odhlasovat jiný poměr
základní a spotřební složky
nákladů ve prospěch spotřeb-
ní složky, tj. vyúčtování jen
podle měřičů tepla?

Společenství vlastníků jed-
notek vzniklo a působí na zá-
kladě zákona č. 72/1994 Sb.
(zákon o vlastnictví bytů), v
platném znění, který upravuje
činnost společenství i ve vzta-
hu ke službám spojeným s byd-
lením. Podle tohoto zákona
platí, že: „Společenství je
oprávněno rozhodovat o rozú-
čtování cen služeb na jednotli-
vé vlastníky jednotek, není-li
rozúčtování cen služeb stano-
veno zvláštním právním před-

pisem nebo rozhodnutím ceno-
vého orgánu.“ Zvláštním práv-
ním předpisem, který upravu-
je způsob rozúčtování nákladů
na ústřední vytápění a na cen-
trální poskytování teplé vody
je vyhláška č. 372/2001 Sb.
a společenství se tedy nemůže
shodnout na něčem, co je
v protikladu se zněním zákona,
podle něhož je ustaveno a pů-
sobí. Shromáždění vlastníků
jednotek se může dohodnout
na hodnotách základní a spo-
třební složky pouze v rozsahu
stanoveném vyhláškou. Rozdě-
lení nákladů na ústřední vytá-
pění do složky základní a spo-
třební stanoví § 4 odst. 1 vy-
hlášky. Pro základní složku,
která se dále rozpočítává
v rámci vytápěného objektu
podle poměru velikosti započi-
tatelných podlahových ploch,
je volitelná hodnota 40 až 50 %
z celkových nákladů na teplo.
Pro spotřební složku, která se
rozpočítává úměrně výši námě-
ru měřičů tepla nebo indikáto-
rů vytápění, je to hodnota 50
až 60 %. Vyhláška v této věci
nepřipouští výjimku nebo změ-
nu na základě dohody.

o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Vzalo na vědomí zprávu

o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Schválilo rozbor hospodaře-

ní MO Plzeň 1 k 30. 9, 2007;
– Schválilo rozpočtová opatře-

ní rozpočtu MO Plzeň 1;
– Schválilo rozpočet MO Plzeň

1 na rok 2008 a rozpočtový
výhled MO Plzeň 1 v letech
2009–2011 a výši provoz-
ních, resp. investičních pří-
spěvků pro mateřské školy na
rok 2008;

– Vzalo na  vědomí plán práce
Rady MO Plzeň 1 na rok
2008 a schválilo plán práce
Zastupitelstva MO Plzeň 1 na
rok 2008;

– Vzalo na vědomí realizaci
plánu stavebních akcí a vlast-
ní investiční výstavby Měst-
ským obvodem Plzeň 1 za
1.–3. čtvrtletí 2007;

– Schválilo plán realizace sta-
veb vlastní investiční výstav-
by na rok 2008;

– Vzalo na vědomí zprávu o pro-
vádění komunálních služeb
a údržby zeleně za 1.–3. čtvrt-
letí 2007;

– Schválilo uvolnění částky 20
tisíc Kč na zakoupení 345
vánočních  balíčků s ovo-
cem  pro obyvatele  Domo-
va pro seniory a Domova se
zvláštním režimem Kotí-
kovská ul. 15 a Domova pro
seniory a Domova se zvlášt-
ním režimem  Západní ul. 7
v Plzni;

– Vzalo na vědomí zprávy o čin-
nosti výborů Zastupitelstva
MO Plzeň 1 za rok 2007, plá-
ny práce výborů ZMO Plzeň
1 na rok 2008, zápisy z jedná-
ní výborů Zastupitelstva MO
Plzeň 1 a informativní zprávy.

Vážení a milí spoluobčané,
je tomu právě rok, co spor-

tovní komise pracuje v novém
složení. Jako její předseda bych
Vás rád informoval o tom, co
se nám podařilo v letošním
roce a jakým směrem bychom
chtěli pokračovat. Již na začát-
ku jsme si dali za úkol vytvo-
řit plán, kterým by se měly
sportovní a volnočasové akti-
vity řídit. Díky tomu se nám
podařilo vytvořit Koncepci

podpory sportu a volnočasové
aktivity mládeže na území MO
Plzeň 1. Tato koncepce ujasňu-
je naše záměry pro sportovní
vyžití mládeže, dětí a jasně sta-
novuje priority našeho obvodu
tak, aby se stal barevnější a
sportovně zajímavější. V prv-
ní řadě pak mohu jmenovat
výstavbu sportovní haly u 31.
ZŠ, rozvoj parku na Roudné,
podporu rozvoje vybavení
sportoviš� základních škol, re-

konstrukci antukových hřiš� na
Bílé Hoře atd.

Jedním z důležitějších úko-
lů, který jsme zdárně splnili,
bylo získání více finančních
prostředků pro činnost a akce
sportovních klubů a mládež-
nických subjektů, které mají
možnost zažádat si o finanční
příspěvky do 31. 1. 2008.

Rádi bychom tímto tempem
pokračovali i v dalším období.
Pro mne i celou komisi je nej-

důležitější Vaše spokojenost
s naší činností.

Jako předseda sportovní ko-
mise a radní MO Plzeň 1 bych
chtěl popřát všem obyvatelům
našeho obvodu spokojené pro-
žití vánočních svátků a hodně
štěstí, úspěchů a osobní spoko-
jenosti do roku 2008.

Bc. Radek Mráz
předseda sportovní komise

radní MO Plzeň 1

Sport na MO Plzeň 1

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



Průběžně jsme vás v jednot-
livých vydáních našeho zpra-
vodaje informovali o realizaci
stavebních akcí, které náš ob-
vod pro letošní rok naplánoval.
Objem stavebních prací byl po-
měrně vysoký, rovněž tak širo-
ký byl i záběr jednotlivých sta-
veb, který zahrnoval klasickou
„silničařinu“, stavby pro volný
čas a zvýšení kvality životní-
ho prostředí, stavby pro mož-
nost sportovního vyžití či zvý-
šení bezpečnosti silničního
provozu vč. ochrany majetku
občanů našeho obvodu.

Stavební práce byly zaháje-
ny již v brzkých jarních měsí-
cích, což umožnil stavebnictví
příznivý průběh minulé zimy.
Vzhledem k těmto skutečnos-
tem byly zahájeny stavební
práce již v průběhu března
a dubna realizací prvních par-
koviš�. V dubnovém a červno-
vém vydání našeho zpravoda-
je jste byli již informováni
o průběhu a termínech dokon-
čování jednotlivých parkoviš�,
proto je následný výčet nových
parkovacích možností pouhou
rekapitulací nově získaných
kapacit v této oblasti.

V letošním roce bylo dokon-
čeno celkem 5 zcela nových
parkovacích ploch. Tato parko-
viště vznikla postupně v mís-
tech, kde je situace v oblasti
parkování opravdu kritická.
Nová parkovací stání byla do-
končena v Tachovské 17 (18
stání), Rabštejnské (41 stání),
Toužimské (18 stání), Brněn-
ské (13 stání) a v Tachovské
47-57 (84 stání). Dalších 20
parkovacích možností je v Ře-
pové ulici, která proběhla cel-
kovou rekonstrukcí. Celkem
tak MO Plzeň 1 předal v roce
2007 do užívání veřejnosti 194
parkovacích stání.

Do komunikačních úprav

spadá rovněž již zmíněná Ře-
pová ulice na Bílé Hoře. Sta-
vební úpravy zahrnují kom-
pletní rekonstrukci ulice for-
mou obytné zóny. Povrch tvoří
zámková dlažba se zálivy, kte-
ré umožnily vznik uvedených
dvaceti nových podélných par-
kovacích stání. Vozovka je
kompletně odvodněna do no-
vých uličních vpustí. Dále bylo
nově provedeno veřejné osvět-
lení v celé ulici, úpravy trav-
natých ploch a osazení trvalé-
ho dopravního značení. Nově
upravená komunikace má dél-
ku 219 m.

Ke zvýšení bezpečnosti pě-
ších přispěly i dva dokončené
zpomalovací prahy. Oba vznik-
ly na frekventovaných místech
před 4. ZŠ, resp. v nepřehled-
né části Manětínské ulice, kde
již v minulosti došlo ke koliz-
ním situacím automobilů, ze-
jména s dětmi. Věříme, že tě-
mito, by� menšími stavbami,
přispěl obvod k vyšší bezpeč-
nosti všech obyvatel žijících ve
shora uvedených místech.
V trendu realizace zpomalova-
cích prahů na rizikových mís-
tech budeme pokračovat s tím,
že tato místa budou postupně
vytipována ve spolupráci s Po-
licií ČR.

Na základě námětů občanů
našeho obvodu, ve spolupráci
se Správou veřejného statku
města Plzně a ostatními odbo-
ry našeho úřadu, dochází k re-
alizaci nových chodníků
a chodníkových spojek tam,
kde většinou zcela chybí. V le-
tošním roce tak vznikly nové
chodníky v ul. U Jam, v Soko-
lovské, ve Špálově, Karlovar-
ské a u 31. ZŠ. Celkem tak
vzniklo 449 m chodníků.

Poslední a zároveň i největ-
ší stavbou v oblasti komunika-
cí je bezesporu cyklostezka

Plzeň Bolevec – Třemošná.
Vlastní cyklostezka začíná

u železniční stanice Plzeň Bo-
levec, pokračuje podél nově
upraveného železničního pře-
jezdu u Kamenného rybníka,
kde se připojuje úsek trasy
přecházející přes silnici I/27
s novým zpomalovacím ost-
růvkem a rozšířením komuni-
kace. Dále pokračuje cyklos-
tezka po stávajících lesních
cestách, podchází zhruba v po-
lovině trasy železniční tra�,
směřuje k závodu Škoda –
Jaderné strojírenství a pokra-
čuje souběžně s tratí přes že-
lezniční přejezd ČD a vlečku
Čepra, a. s. Po překonání vleč-
kové koleje vede podél Čepra
do ulice Revoluční a cyklos-
tezka končí na úrovni Kera-
mické ulice ve Třemošné.
Cyklostezka má nový asfalto-
vý povrch a umožňuje cyklis-
tům překonat celou, 4000 m
dlouhou vzdálenost od želez-
niční stanice Bolevec do Tře-
mošné ve velice příjemném,
lesním prostředí. Kromě toho
stezka odvádí cyklisty z frek-
ventované a nebezpečné ko-
munikace I/27 a maximálně
tak přispěla k jejich bezpeč-
nosti, což bylo hlavním smys-
lem této poměrně náročné
akce.

V oblasti bezpečnosti obča-
nů a ochrany jejich majetku
jsme získáním policejních sta-
tistických údajů o počtu krá-
deží a poškozování motoro-
vých vozidel v jednotlivých
lokalitách obvodu došli k zá-
věru, že parkoviště v Tachov-
ské ul. na okraji lesa poblíž
konečné tramvaje č. 1 patří
k těm nejkritičtějším. Proto
jsme instalovali na přilehlý
dům moderní kamerový sys-
tém, který monitoruje okolí
a přenáší tato data rovnou na
pracoviště Městské policie
v budově ÚMO Plzeň 1. Insta-
lací tohoto systému se trestná
činnost v tomto místě podstat-
ně snížila.

Jednou z dalších dokonče-
ných staveb je rekonstrukce
78. MŠ v Sokolovské ul. Jed-
ná se o velmi významnou stav-
bu nejen z hlediska rozsahu,
ale její realizací MO Plzeň 1
přispěl k podpoře zlepšení
prostředí, ve kterém tráví ne-
malou část dne naši nejmenší.
V pěti pavilonech tak byla vy-
měněna všechna okna a dve-
ře, byla opravena zejména so-
ciální zázemí, verandy a po

kompletním zateplení dostala
školka nový slušivý barevný
kabát. Celá akce byla dokonče-
na tak, že děti mohly do opra-
vené školky nastoupit od nové-
ho školního roku.

Další stavbou, která bezespo-
ru přispěla ke zlepšení životní-
ho prostředí, byla obnova Cen-
trálního parku Lochotín v pro-
storu mezi bazénem
Pedagogické fakulty a ICE par-
kem. Nově obnovený park za-
hrnuje vybudování nových
chodníků z probarveného asfal-
tu červeného odstínu, zpevně-
né plochy z mlatového povrchu,
jež tvoří přirozené eliptické
centrum celého parku v blízkos-
ti nově opravené fontány, dále
nové šlapákové cesty napříč ze-
lenými plochami a štěrkové
plochy na petangue. Velmi dů-
ležitou součástí parku je zcela
nové dětské hřiště vybavené sí-
�ovým herním prvkem, písko-

vištěm, skluzavkou, dvojhou-
pačkou, vyhlídkovým altánem
a ostatními dětskými prvky.
Celé hřiště je opatřeno vkus-
ným dřevěným oplocením.

Svažitý terén nad mlatovou
plochou byl navíc upraven pro
možnost zimního sáňkování
a bobování, čímž byl splněn ná-
mět předložený mnoha rodiči
nejmenších dětí.

V neposlední řadě došlo
k vhodnějšímu přemístění
osvětlení a instalaci zemních
svítidel dobarvujících nový ráz
parku. Vlastní vegetační úpra-
vy na obnovených a nově zalo-
žených zelených plochách ob-
sahují výsadbu nových stromů,
keřů, trvalek a okrasných travin.

Jako nezbytný doplněk celé
akce bylo přemístění kamery
z objektu Impuls do západní čás-
ti ICE parku, kde z optimálního
místa dochází ke snímání a pře-
nosu situace v parku a v ICE par-
ku přímo na pracoviště Městské
policie v budově ÚMO Plzeň 1.
Toto opatření je nezbytné, pro-
tože vandalství některých lidí se
projevilo již v době výstavby,
kdy bylo poškozeno jak oploce-
ní, tak i odpadkové koše a ně-

které dětské prvky ještě než
byly vůbec dokončeny.

V neposlední řadě bylo opra-
veno 14 kontejnerových stání
pro nádoby s tříděným odpa-
dem. I touto opravou se MO
Plzeň 1 snažil přispět ke zlep-
šení životního prostředí a od-
stranění nepořádku kolem kon-
tejnerů, což je přetrvávající
problém nás všech.

Poslední letošní investiční
akcí, která byla dokončena až
v podzimních měsících, je teni-
sová hala v Luční ulici. Dvou-
kurtová tenisová hala o rozmě-
rech 40 x 36 m, vysoká 10 m,
vznikla vedle fotbalového hřiš-
tě v Luční ulici v sousedství stá-
vajících tenisových kurtů. Po
nezbytném statickém posouze-

ní již dříve vybudovaných zá-
kladů zahájil MO Plzeň 1 v čer-
venci vlastní stavbu. Jedná se

o konstrukci s dřevěnými vaz-
níky, štíty jsou rovněž dřevěné
a ve stěnách jsou osazena okna
a dveře. Podlahu haly tvoří as-
faltobeton s moderním teniso-
vým povrchem. Hala je vyba-
vena potřebnými ochrannými
sítěmi a lavičkami. Vytápění pro
možnost zimního provozu je za-
jištěno horkovodní přípojkou.
Celé dílo bylo dokončeno ve
velmi krátkém termínu koncem
října a hala je připravena při-
jmout první milovníky tenisu.

Při bilancování letošního
roku v oblasti vlastní investič-
ní výstavby se dle našeho ná-
zoru podařil naplnit záměr MO
Plzeň 1 realizovat takové stav-
by, které svým charakterem
přispěly ke zlepšení životních
podmínek a pokrytí zájmů i po-
třeb co největšího počtu oby-
vatel našeho obvodu.

Již od podzimních měsíců je
v plném proudu příprava no-
vých investičních záměrů na
rok 2008. Prostřednictvím na-
šeho zpravodaje vás budeme
opět průběžně o těchto akcích
informovat.

V případě vašeho zájmu
o podrobnější informace ohled-
ně investiční výstavby MO Pl-
zeň 1 kontaktujte investiční od-
bor na tel. 378036050–4,
e-mail: brecik@plzen.eu,
eventuálně osobní návštěvou.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

ÚMO Plzeň 1

Ve čtvrtek 23. 11. 2007 se na
Městském obvodu Plzeň 1 usku-
tečnil malý pietní akt. U obno-
vených pamětních desek, připo-
mínajících motocyklové závod-
níky, kteří zahynuli při závodech
na kdysi slavném „Lochotín-
ském okruhu“, se sešel starosta
obvodu se zástupci Classic Car
Clubu Plzeň.

Pamětní deska připomínající

Plánovaná investiční výstavba roku 2007 dokončena

Obnova pamětních desek
anglického závodníka Crofta
Normana (zahynul při závodě
v roce 1949) byla odhalena
u křižovatky ulic Studentská –
Kaznějovská deska továrního
jezdce Jawy Jana Novotného
(zahynul při závodě v roce
1953) pak u Karlovarské třídy
v části nazývané „Berlín“.

Hrách Pavel
Majetkový odbor

Parkoviště Rabštejnská, Manětínská.
Chodník v ulici U Jam.

Dětské prvky v nově uprave-
ném Centrálním parku.

Na trase cyklostezky z Bolevce do Třemošné.



rý lze kompostovat do hnědých
nádob, ušetříte si místo v nádo-
bách na domovní odpad a biood-
pad nebude končit na skládce od-
padů.

Podle výsledku zkušebního
provozu přistoupí MO Plzeň 1
k rozmístění dalších nádob na
bioodpad do sídliš�. Je pouze
na Vás, uživatelích nádob na
bioodpad v sídlišti Lochotín,
zda se nádoby dostanou i
k dalším spoluobčanům.

Občané Městského obvodu Pl-
zeň 1 mohou bezplatně odkládat
vyřazené zářivky ve sběrném
dvoře v Úněšovské ulici na Ko-
šutce (100 m od konečné autobu-
su č. 30, 33, 39, 40). Zpětný od-
běr všech použitých elektrozaří-
zení zajiš�ují kolektivní systémy
EKOLAMP, Asekol a Elek-
trowin, které k tomu opravňuje
zápis do Seznamu výrobců elek-
trozařízení vedeného minister-
stvem životního prostředí. Kolek-
tivní systémy již druhým rokem
smluvně zajiš�ují celý proces, to
znamená od vytvoření sítě sběr-
ných míst (s využitím sběrných
dvorů) až po předání zpětně ode-
braných elektrozařízení firmám,
které se specializují na jejich eko-
logické zpracování a recyklaci.
Cílem je separovat elektrozaříze-
ní, jež obsahuje využitelné či ne-
bezpečné látky od ostatního od-
padu, který končí na skládkách
nebo ve spalovnách.

Zpětný odběr použitých výrob-
ků, jako jsou zářivky, úsporky,
televize, fény, ledničky a další za-
řízení, je financován jejich výrob-
ci a dovozci a vztahuje se i na sta-
ré vyřazené elektrospotřebiče, za

které nebyl při jejich nákupu zapla-
cen recyklační příspěvek. Ten se od
srpna 2005 uvádí při prodeji no-
vých výrobků odděleně od ceny.

Systém zpětného odběru a eko-
logického zpracování elektrood-
padu však nemůže fungovat bez
aktivního a vstřícného přístupu
spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá
třeba jen jednu nefunkční zářivku
na místě k tomu určeném, to zna-
mená v místě zpětného odběru
nebo při nákupu nového výrobku
přímo v prodejně, přispěje
k ochranně životního prostředí.
Nefunkční zářivky a výbojky ne-
patří do kontejneru se směsným ko-
munálním odpadem, protože
z nich mohou při rozbití unikat ne-
bezpečné látky.

Na základě smlouvy o spoluprá-
ci, kterou Městský obvod Plzeň 1
uzavřel s kolektivním systémem
EKOLAMP, byly do sběrného dvo-
ra v Úněšovské ulici umístěny spe-
ciální kovové kontejnery, do kte-
rých mohou zdarma odkládat pou-
žité světelné zdroje nejen občané,
ale i firmy a podnikatelé, kteří elek-
trozařízení používají či shromaž
u-
jí při své podnikatelské činnosti
(prodejny, elektromontážní firmy,

menší podniky, instituce apod).
EKOLAMP obci přispívá na

náklady provozu sběrného místa
a plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Tím se ušet-
ří část finančních prostředků z roz-
počtu určených na provoz sběrné-
ho dvora.

Bc. Romana Tomašuková
Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Co do nádoby patří:
Zbytky ovoce, zeleniny,
Listy a na� zeleniny
Kuchyňský odpad
Odpad ze zeleně v domácnosti
Zbytky pečiva a obilovin
apod.
Co do nádoby nepatří:
Komunální odpad
Živočišné zbytky
(kosti, maso, kůže)
Exkrementy zvířat
Nebezpečné odpady apod.

Bc. Romana Tomašuková

Při těchto činnostech užíváte
veřejné prostranství. Proto násle-
dujícím řádkům věnujte pozor-
nost, abyste předešli nepříjemným
situacím při nepovoleném užívá-
ní pozemku před panelovým do-
mem. Povolení k užívání veřejné-
ho prostranství může získat bu

zhotovitelská firma nebo spole-
čenství vlastníků.

Vzhledem k tomu, že se v na-
šem obvodu neustále objevují ne-
povolené zábory veřejného pro-
stranství, a to především skládky
materiálu, lešení, umis�ování vel-
kokapacitních kontejnerů, mobil-
ních záchodků apod., dovolujeme
si Vás tímto informovat o postu-
pech nutných k získání povolení
od ÚMO Plzeň 1. Vyhnete se tím
tak nepříjemnostem spojeným
s případnou pokutou podle záko-

Zima se k nám rychle hlásí.
Pro nás, pro lidi, je to doba, kdy
je nutné se teple oblékat, doma
topit a starat se o to, abychom
zimní období přežili v pohodě.
Je to však také doba radovánek,
hlavně pro naše nejmenší, ze
sněhové nadílky, která v této
době již přichází. Když však
zima udeří naplno, venku v na-
šem okolí začnou trpět nedo-
statkem potravy naši milí ope-
řenci, kteří nás na jaře a v létě
obš�astňovali svou stálou pří-
tomností a svým krásným zpě-
vem. Ne všichni ptáci odlétají
na podzim na jih až do daleké
Afriky, velká část našich ptáč-
ků zůstává přes zimu. V našem
sídlišti a okolí jsou to hlavně
kosíci, sýkorky koňadry, sýko-
ry modřinky, zvonkové, pěnka-
vy, čížkové a vrabčáci. Řada lidí
pamatuje na tyto naše nejběž-
nější opeřence a pravidelně je v

na o obcích za znečiš�ování ve-
řejného prostranství. Za znečiš�o-
vání veřejného prostranství se po-
važuje např. nepovolená skládka
materiálu, nepořádek z činnosti,
volně uložené odpady apod.

K zabrání veřejného prostran-
ství pro stavební práce, umístění
lešení nebo k umístění stavebních
zařízení je nutné souhlasné stano-
visko správce pozemku a sepsání
dohody o technických podmín-
kách se Správou veřejného statku
města Plzně (Klatovská 10–12,
Plzeň). Poté ÚMO Plzeň 1 vydá
souhlasné stanovisko na užívání
pozemku.

V případě, že se jedná o umístění
kontejneru, mobilního WC, sklád-
ku materiálu, vydává souhlas s tím-
to užíváním pouze ÚMO Plzeň 1.

Pracovník odboru životního

prostředí (pí Hejduková – tel.:
378 036 041) s Vámi bude řešit
zábor veřejného prostranství na
všech nezpevněných plochách
a v zeleni. Zábory pozemních ko-
munikací, chodníků a parkoviš�
povoluje oddělení dopravy
(p. Soukup – tel.: 378 036 063) ve
správním řízení na základě písem-
né žádosti, proto je nutné žádost
podat minimálně 14 dnů před uží-
váním. Po ukončení záboru je
nutné předat užívané veřejné pro-
stranství ve stavu, v jakém bylo
před užíváním.

Zábor veřejného prostranství je
dle vyhlášky č. 12/2006 statutár-
ního města Plzně o poplatku za
užívání veřejného prostranství se
zpoplatňuje na finančním odbo-
ru ÚMO Plzeň 1 (pí Štorcová –
tel.: 378036074).

Vyňaté sazby poplatku z vy-
hlášky č. 12/2006 statutárního
města Plzně o poplatku za uží-
vání veřejného prostranství:
– Za použití veřejného prostranství k
umístění stavebních zařízení za kaž-
dý i započatý m2 a každý i započatý
den Kč 5,-

– Za použití veřejného prostran-
ství k umístění skládky

a) skládky jakéhokoliv materi-
álu trvající déle než 1 den s vý-
jimkou havárií do 3 dnů, pokud
havárie přesahuje 3 dny, je zpo-
platněna po dobu trvání od prvé-
ho dne za každý i započatý m2

a každý i započatý den

do 30 dnů Kč 6 , -
nad 30 dnů Kč 10,-

b) kontejnerů a lešení s výjim-
kou havárií do 3 dnů, pokud ha-
várie přesahuje 3 dny je zpoplat-
něna po dobu trvání od prvého dne
za každý i započatý m2 a každý
i započatý den do 30 dnů Kč
6,-nad 30 dnů Kč 10,-

c) zabrání veřejného prostran-
ství pro stavební, výkopové a jiné
podobné práce (včetně liniových
staveb dle zvl. zákona) za každý
i započatý m2 a každý i započatý
den do 30 dnů Kč 6 , -
nad 30 dnů Kč 10,-

d) podchodného lešení (pod-
chozí profil: 1,5 m x 2,10 m) za
každý i započatý m2 a každý
i započatý den do 30 dnů Kč 3,-
nad 30 dnů Kč 5,-

Doporučujeme všem vlastníkům
domů, aby při uzavírání smluv se
zhotovitelem stavby počítali i s plat-
bou poplatku za užívání veřejného
prostranství, jehož výše je závislá na
době užívání veřejného prostranství
před domem. V některých přípa-
dech s jedná o nemalé částky.
Bc. Romana Tomašuková, OŽP

Stanoviště v sídlišti Lochotín, na kterých jsou umístěny nádoby na bioodpad

Použité zářivky do popelnice nepatří

Nezapomeňte na naše opeřené přátele
době zimní krmí na oknech
nebo v zahradách u rodinných
domků. Chtěl jsem touto cestou
upozornit, že tato naše péče je
správná, ale musíme dbát na to,
abychom ptáčkům předkládali
jen vhodnou nezávadnou potra-
vu. V opačném případě může-
me našim opeřencům přivodit
velké zdravotní potíže končící
smrtí. Nejlepší potravou jsou
nezávadné zrniny, ptáci mají
velmi rádi slunečnici, mák, řep-
ku, lesknici, lněné semeno,
proso a pšenici. Kosové nepo-
hrdnou strouhanou mrkví, pů-
lenými jablky, nebo sušenými
jeřabinami. Sýkorky, ale
i ostatní ptáci, v době silných
mrazů se pak na krmítkách ob-
jevují také naši opeřenci z lesů,
hlavně brhlíci, strakapoudi,
sojky a ze severu k nám pak
přitahují jíkavci a brkoslavové.
Krmítka umis�ujeme pokud

možno na chráněných místech
v blízkosti stromů nebo keřů,
kde se mají možnost ptáčci
ukrýt před dravými ptáky,
hlavně krahujcem obecným.
Když pak zima skončí, v krme-
ní již nepokračujeme, ptáci
musí přejít na jejich přirozený
jídelníček.

Aby se počty našich opeřen-
ců v naší blízkosti udržely
a zvětšovaly, děláme pro ně
umělá hnízdiště pomocí dřevě-
ných budek, které již vyvěšu-
jeme v únoru, kdy si ptáci vy-
hledávají vhodná místa k hníz-
dění. Budek je mnoho typů,
podle druhů a velikostí ptáků,
které jsou zde uvedeny v návo-
du. Budky na sýkorky osazu-
jeme na stromy do výšky 2,5
metru, na šoupálky a brhlíky
do výše 5 metrů. Budky jsou
vhodné osazovat na budovy,
kůlny, kde jsou ptáci lépe chrá-

něni před kunami a kočkami,
které ročně vyberou velké
množství našich opeřenců.
Komise životního prostředí
RMO Plzeň 1 každým rokem
zajiš�uje postupně v jednotli-
vých částech obvodu, a to
v parcích a rekreační oblasti,
vyvěšování budek na doupní-
ky, aby stavy těchto ptáků ne-
byly ohroženy. Velmi úspěšně
proběhla akce v loňském roce
v Lochotínském parku, kde bě-
hem dvou dnů bylo všech 10
budek obsazeno sýkorkami,
strakapoudy a špačky. V tom-
to projektu obnovy dutin, kte-
ré zmizely vykácením starých
nemocných stromů v parcích,
bude pokračováno i nadále.

Pokud budete chtít poradit,
rád vyhovím Vašim dotazům.

Jaroslav Čechura
Člen Komise životního prostředí

RMO Plzeň 1

Zateplujete panelový dům nebo vyměňujete okna?

Po vánočních svátcích budou
mnozí z nás řešit problém, co
udělat s vánočním stromečkem.
Jako každý rok bude prostřed-
nictvím městského obvodu Pl-
zeň 1 zajištěn svoz vánočních
stromečků z prostorů kontejne-
rových stání. Tento svoz bude

proveden v týdnech od 14. do
18. ledna 2008 a od 11. do
15. února 2008. Prosíme Vás,
umístěte Váš vánoční stromeček
ke kontejnerovému stání nebo
k nádobám na domovní odpad
tak, aby nebyla omezena mani-
pulace s kontejnery při svozu od-

padů. 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.

Bc. Romana Tomašuková
odbor ŽP

Co s vánočním stromečkem?

v Úněšovské ul. (100 m od
konečné autobusu č. 30, 33,
39, 40; sídliště Košutka)
bude mít o vánočních svát-
cích 24. 12.–26. 12. a na
Nový rok 1. 1. zavřeno.
Pro ostatní dny bude platit
běžná provozní doba:
BĚŽNÁ PROVOZNÍ
DOBA:
PO-PÁ 10.00–17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00–17.00 hod.

Lochotín má nádoby na bioodpad
Dokončení ze str. 1

Příklady konstrukcí jednotlivých typů ptačích budek.

Sběrný dvůr
odpadů

PEDIKÚRA-MANIKÚRA
KOSMETIKA

Máte zájem se dozvědět o Vašem léku či
potravním doplňku více?

Stačí se jen zaregistrovat na www.lipova-
lekarna.cz a zaměstnanci lékárny Vám
v nejbližší době odpoví na dotazy v rubrice
Fórum.

S přáním krásně prožitých vánočních
svátků se připojuji za Lipovou lékárnu.

Vedoucí lékárny Mgr. Jitka Kováříková

Budoucím maminkám a přistěhovaným
rodičům oznamuje, že ordinuje v hezkých
bezbariérových prostorách v budově ÚMO
Plzeň 1, alej Svobody 60, tel.: 377 520 060.

Oznámení Lipové
lékárny občanům

Dětská lékařka MUDr. Řezáčová přeje
všem dětem, které má ve své péči, bohaté-
ho Ježíška a do nového roku 2008 hodně
štěstí a zdraví i jejich rodičům.

Se na Vás stále těší v prostorách
Zdravotnického zařízení GERA

1. patro LOCHOTÍN
tel.: 377 540 287



Vyhláška statutárního města
Plzně č. 22/2004, o místním
poplatku ze psů se s účinností
od 1. 1. 2008 mění takto:
Roční sazba poplatku ze psů
činí:
a) pro držitele psa, který má trva-
lý pobyt nebo sídlo v rodinném
domě
– za jednoho psa 500,- Kč
– za druhého a každého další-
ho psa1 500,- Kč
b) pro držitele, který je poživa-
telem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, eventuelně sirotčího

Upozornění pro majitele psů Již 24. ročník zábavné orientační automo-
bilové soutěže pro děti a jejich rodiče

„Jízdy za vánočním
stromkem“,

kterou pořádá Auto klub Plzeň v AČR
ve spolupráci s aktivem BESIP při Magistrátu města Plzně,

Městským obvodem Plzeň 1, Zoologickou a botanickou
zahradou města Plzně, Sdružením IRIS

a Hypermarketem GLOBUS Chotíkov se uskuteční

v sobotu 15. prosince
ráno od 7.00 hod.

Cílem soutěže je ověřit znalosti dětí získané v dopravní vý-
chově v běžném silničním provozu a především pobavit zú-
častněné soutěžící v předvánočním období. Soutěže se mo-
hou zúčastnit děti ve věku od 4 do 15 let, max. však dvě v
jednom soutěžním automobilu. Jednotlivé posádky budou

rozděleny do tří věkových kategorií.

Soutěž odstartuje od vchodu do zoologické a botanické za-
hrady ze sídliště Vinice. Délka trati soutěže je cca 20 km. Její
účastníci navštíví i Ice Park v Centrálním parku na Lochotí-

ně, kde budou plnit různé sportovní úkoly.

Po dojezdu do cíle soutěže na účastníky čeká naučná stezka
po zoologické zahradě. Odpoledne pak bude v centru sdruže-

ní IRIS na Lüftnerce vyprávění o cestě pracovníků ZOO do
Afriky s promítáním diapozitivů. Každá posádka si odveze

vánoční stromek a ceny věnované pořadateli soutěže.
Přihlásit se můžete na adrese:

Auto klub Plzeň, Havlíčkova 6, 301 37 Plzeň,
tel/fax: 377 270 736

nebo přímo v místě přejímky soutěže v administrativním
centru IRIS na Lüftnerce v době od 7:00 do 8:00 hod.

Soutěže se může zúčastnit max. 80 posádek. Vklad do sou-
těže činí 300,- Kč za posádku, za další soutěžící dítě v auto-

mobilu 100,- Kč, a platí se u přejímky soutěže.
Bližší informace o soutěži si můžete přečíst na internetové

adrese: http//dopravnisouteze.plzen-city.cz
ing. Tomáš Kinský

Tradičně již pojedenácté se
sešli Bolevečtí rodáci v bole-
vecké sokolovně při příležitos-
ti svátku Dušiček a Bolevec-
ké pouti. Setkání se uskuteč-
nilo v sobotu 11. listopadu od
17 hodin ve velkém sále soko-
lovny v Bolevci a zúčastnilo
se ho téměř 300 Boleveckých
rodáků, občanů a hostů.  Ně-
kteří dorazili i z velmi vzdá-
lených míst naší republiky.
Zahájení provedl pan Pytlík,
který přivítal srdečně všechny
přítomné. Za vedení obvodu
se setkání zúčastnil místosta-
rosta pan Husák, který podě-
koval Sdružení boleveckých
rodáků za pozvání a za jejich
velmi prospěšnou činnost pro
zachování historické části

Bolevce a obvodu Plzeň 1.
Pan Čechura, starosta Sdruže-
ní boleveckých rodáků, ve své
zprávě zhodnotil plán kultur-
ních a společenských akcí při-
jatých na rok 2007, dále plán
úkolů zaměřených na dokon-
čení úprav Bolevecké návsi
a okolí přijaté na výroční člen-
ské schůzi. Ze zprávy vyply-
nulo, že kulturní a společen-
ské akce se podařilo všechny
úspěšně naplnit. V závěru sta-
rosta seznámil přítomné s no-
vým plánem společenských
akcí a úkoly na rok 2008. Pří-
tomní byli seznámeni se slože-
ním nového výboru a aktivistů
Sdružení boleveckých rodáků
na příští období. V rámci kul-
turního programu setkání vy-

Bolevečtí rodáci oslavili 11. setkání
stoupily dětské taneční skupi-
ny IMPRO pod vedením paní
Věry Řežábové. Program po-
kračoval velkou tombolou, do
které přispěly téměř všechny
bolevecké firmy. Závěrečnou
část vyplnila hudební skupina

„Červená sedma“ pod vedením
kapelníka pana Kanty. Je nut-
né říci, že se setkání líbilo, což
svědčí o tom, že účastníci se
rozcházeli ze sokolovny až
dlouho po půlnoci.

Jaroslav Čechura

Naši jednotku lze hodnotit jako
kvalitní, která se již dokázala prezen-
tovat díky svému zařazení JPO III.
v městském systému požárního za-
bezpečení, jako jednotka s osvědče-
nou akceschopností a disciplinova-
nou činností. Řízení jednotky, výcvik
a fyzická odborná příprava se nachá-
zí na poměrně vysoké úrovni.

Činnost JSDH je soustředěna
především v teritoriu MO Plzeň 1,
avšak v řadě aktivit výrazně pře-
sahuje rámec hranic našeho obvo-
du a ovlivňuje dobrovolnou hasi-
činu na regionální úrovni.

Dosáhli jsme velmi dobrých
výsledků prakticky ve všech ob-
lastech činností, souvisejících
s úkoly PO, ale i v oblastech spo-
lečenského a kulturního života.

Velmi nízký věkový průměr člen-
ské základny je důsledkem dlouho-
leté koncepční práce s mládeží, ze
které nám dorůstají i noví členové.

Jednotka má 17 členů, z toho 3
velitele družstev a 7 strojníků s po-
třebnou kvalifikací a platným
osvědčením.

Maximální pozornost je věno-
vána odborné a fyzické přípravě
a lze konstatovat, že pravidelné
ověřování znalostí i zdatnosti vy-
kazuje vysokou úroveň.

Úsekem činnosti JSDH, který je
pochopitelně dominantní v obsaho-
vé náplni, a tudíž je mu věnována
hlavní pozornost, je činnost samot-
né jednotky a vytváření podmínek
pro její kvalitní a aktivní působení
k plnění úkolů zřizovatele tj. MO
Plzeň 1. Všichni členové jednotky
jsou zároveň i členy SDH Bílá Hora.

Členové jednotky se 1 x v roce
2007 zúčastnili výcviku s dýcha-
cí technikou v POLYGONU –
HZS. Pro rok 2008 je nezbytně
nutné zabezpečit tuto přípravu pro
všechny členy a stejně tak je nut-
né respektovat jako nezbytnost pro
výkon služby pravidelné absolvo-
vání lékařských prohlídek s maxi-
málně 12měsíční prodlevou.

Lze oprávněně konstatovat pl-
nou akceschopnost jednotky, a to
prakticky v rozsahu 24 hodin po
celý rok.

Činnost JSDH Bílá Hora v r. 2007
Mladí hasiči se scházejí dva-

krát týdně. Náplní schůzek je
příprava na různé soutěže, nau-
ka o požární ochraně a samozřej-
mě i zábava. V letošním roce se
zúčastnili halové soutěže kona-
né v březnu ve Skvrňanech.
V dubnu 2. části hry Plamen na
Bílé Hoře, v květnu náš sbor
pořádal jako každoročně dětskou
soutěž s názvem Jarní soutěžní
klání, kde naše družstvo mladší
kategorie zvítězilo a družstvo
starší kategorie obsadilo 2. mís-
to. V květnu proběhla ve Skvr-
ňanech 3. část hry Plamen. Po
sečtení všech výsledků této hry
Plamen 2007 se družstvo mlad-
ších umístilo celkově na 3. mís-
tě a družstvo starších na 4. mís-
tě. Soutěžení pro tento rok za-
končili závodem požárnické
všestrannosti konaném v říjnu na
Drahotíně. S umístěním 2. a

Úspěchy a akce mladých hasičů a dorostu
4. místo budou vstupovat do no-
vého ročníku celorepublikové
hry Plamen 2008. Mladí hasiči
se zúčastnili jarní a podzimní
brigády na areálu požární zbroj-
nice. V prosinci ještě děti čeká
mikulášská a vánoční nadílka.

Činnost dorostu je také pest-
rá. Pomáhají při všech akcích,
při schůzkách a soutěžích mla-
dých hasičů. Prošli školením in-
struktorů. V dubnu se zúčastnili
soutěže Aprílové klání ve Skvr-
ňanech, v červnu soutěže v PS
ve Štruncových sadech a v srp-
nu soutěže v požárních útocích
ve Spáleném Poříčí. Akce, kte-
rých se naši dorostenci zúčast-
nili, byly například:

Je pochopitelné, že činnost v jed-
notce dává našim členům obrovský
prostor plnit své hlavní poslání, ale
také se podílet na dalším spektru
různorodých činností.

Statistika zásahů a činností
JSDH
Požár – 34 x
Technický zásah – 9 x
Záchrana života - 1 x
Námětové cvičení – 1 x
Prověřovací cvičení – 1 x
Planý poplach – 2 x
Kondiční jízdy – 38 x
Setkání s veřejností v průběhu
roku – 5 x
Školení strojníků a velitelů – 2 x
Profesní školení řidičů – 1 x
Výcvik řidičů a strojníků – 1x
Oprava a údržba techniky – prů-
běžně dle potřeby, min. 4x do
měsíce
Město her aneb prázdniny na Bo-
leváku – 1 x

Preventivní akce – MŠ, ZŠ, spor-
tovní den starosty MO Plzeň 1 –
9 x (v celkovém počtu cca 740 dětí)

Jan Domin

– 26.–27. 5. Bambiriáda na Lo-
chotíně – účast pět dorosten-
ců, cca 300 dětí

– 31. 5.–1. 6. Den otevřených
dveří požární zbrojnice Plzeň
- Bílá Hora, ZŠ Roudná – účast
šest dorostenců, cca 250 dětí

– 6. 6.–8. 6. Den otevřených
dveří požární zbrojnice Plzeň
– Bílá Hora, MŠ Roudná
a Bílá Hora – účast šest doros-
tenců, cca 75 dětí

– 28. 7. pomoc při asistenci na
akci Město her na Boleváku

– 26. 9. ukázka SSŠ ochrany
osob a majetku – účast pět
dorostenců, cca 300 dětí

Šárka Modrá

důchodu, a to i v případě sou-
běhu dvou či více výše uvede-
ných důchodů, pokud tento dů-
chod či důchody tvoří jediný
zdroj příjmů držitele
– za jednoho psa 200,- Kč
– za druhého a každého další-
ho psa 300,- Kč
za podmínky, že držitel doloží
doklad vydaný příslušným
správním orgánem potvrzující,
že držitel psa je poživatelem
určitého důchodu a předloží
čestné prohlášení, že uvedený
důchod či důchody jsou jeho
jediným zdrojem příjmů

c) pro ostatní držitele
– za jednoho psa 900,- Kč
– za druhého a každého další-
ho psa 1 500,-- Kč

Dochází také ke zrušení
povinnosti předkládat doklad
o očkování proti vzteklině.

Změna nastává ve splatnosti
poplatku:

Držitel psa je povinen zapla-
tit poplatek ze psů bez vymě-
ření na účet nebo do pokladny
správce poplatku, a to:

a) nečiní-li poplatek více než
500,- Kč ročně, nejpozději do
30. června každého roku

b) činí-li poplatek více než
500,- Kč ročně, ve dvou stej-
ných splátkách, nejpozději do
30. června a 30. listopadu
každého roku, pokud nebude
poplatek uhrazen jednorázově
do 30. června každého roku.

Rozhodujícím dnem úhrady
poplatku je datum podání platby.

Změna se týká rovněž po-
platkové povinnosti:

Poplatek ze psů se platí od
prvého dne kalendářního měsí-
ce, kdy nastala skutečnost, je-
jímž následkem je vznik povin-
nosti platit poplatek. Vznikne-
li poplatková povinnost během
kalendářního roku, platí se za

každý kalendářní měsíc od
vzniku poplatkové povinnosti
do konce kalendářního roku
vždy 1/12 stanovené sazby,
nejméně však 50,- Kč.

Poplatek se přestává platit
uplynutím kalendářního měsí-
ce, ve kterém nastala skuteč-
nost, která má za následek zá-
nik povinnosti platit poplatek.
Držitel psa je povinen oznámit
správci poplatku skutečnost,
která má za následek zánik po-
platkové povinnosti bez zby-
tečného odkladu, nejpozději
však do konce kalendářního
měsíce následujícího po měsí-
ci, v němž tato skutečnost na-
stala. Zanikne-li poplatková
povinnost, platí se za každý ka-
lendářní měsíc od počátku ka-
lendářního roku do kalendářní-
ho měsíce, v němž zanikla po-
platková povinnost, vždy 1/12
stanovené sazby, nejméně
však 50,- Kč.

Bližší informace obdržíte na
finančním odboru ÚMO Plzeň 1,
II. poschodí, kancelář č. 211, na
telefonním čísle 378 036 075
nebo na e-mailové adrese:
zitkova@plzen.eu.

Žítková Anna – evidence po-
platku ze psů



Je jim osmnáct, dvacet, dva-
cet pět, ale také třeba padesát
let. Někteří dosud studují, jiní
už dlouhá léta denně chodí
nebo chodili do práce. Člověk
s výučním listem, středoško-
lák, vysokoškolsky vzdělaný
absolvent. Co mají společné-
ho? Všichni věnují svůj čas
potřebným lidem, nezištně na-
bízejí pomoc. Bez nároku na
odměnu jsou společníky a ka-
marády těm, kteří se pro svůj
věk, zdravotní či sociální han-
dicap ocitají náhle sami
a mimo veškeré dění.

Kdo jsou tito lidé, kteří
ochotně tráví dlouhé hodiny se
zdravotně postiženými, starý-
mi a osamocenými nebo třeba
těžce nemocnými?

Říká se jim dobrovolníci
v sociálních službách a jen v

V průběhu roku 2007 uspořá-
dal sociální odbor ÚMO Plzeň
1 ve spolupráci s cestovní kan-
celáří Prima Via a s cestovní
kanceláří Plzeňských městských
dopravních podniků pět zájezdů
pro důchodce našeho obvodu.

Dne 3. května 2007 jsme se
vydali na Berounsko: navštívili
jsme se Tetín, obec v Českém
krasu Svatý Jan pod Skalou, Niž-
bor a Stradonice. Krátkým zasta-
vením u hrobu Františka Nepila
jsme si připomněli tuto význam-
nou osobnost české literatury.

Ve dnech 29. května a 19. čer-
vna 2007 jsme vyjeli do Pra-
hy. Měli jsme možnost pro-
hlédnout si prostory Senátu ve
Valdštejnském paláci, dokonce
jsme pohovořili s naším sená-
torem, bývalým primátorem
města Plzně, panem Jiřím Šne-
bergerem. Velice příjemná byla
procházka Valdštejnskou za-

Plzni je jich několik stovek.
Bez jejich smysluplné pomoci
si už nedokáže představit čin-
nost nejedna organizace posky-
tující sociální služby. Za svoji
práci nenárokují žádných od-
měn a nestojí ani o okázalé
pocty. O to více jsou v této
konzumní společnosti výjimeč-
ní. U nich prostě neplatí: Něco
za něco.
„SPĚCHEJ POMALU“

Pravidelně začátkem prázd-
nin putuje skupina vozíčkářů se
svým doprovodem po cestách
nejen západních Čech. Putov-
ní tábor pro vozíčkáře Festina
Lente neboli „Spěchej poma-
lu“, se uskutečňuje již od roku
1993. Festiny se vždy účastní
15 – 20 vozíčkářů s různým
stupněm postižení z různých
koutů České republiky. Dopro-

vází je skupina „tlačičů“ –
dobrovolníků, kteří pomáhají
všude tam, kde je třeba. Tlačí,
vaří, pomáhají vozíčkářům
s oblékáním, mytím a toaletou.
Festina přibližuje svět „zdra-
vých“ světu handicapovaných
- dva odlišné světy splývají
a hranice mezi nimi mizí. I pro-
to motto Festiny zní: „Co je
důležité, je očím skryté“…

„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“
Pomalu se blíží čas, kdy sku-

pinky tří králů – Kašparů, Me-
licharů a Baltazarů opět vyjdou
do ulic, aby požádaly o příspě-
vek na Tříkrálovou sbírku. Bez
příležitostných, ale o to víc nad-
šených dobrovolníků by uvede-
ná akce nemohla být vůbec re-
alizována. V Plzni se jí zúčast-
ňuje každoročně kolem dvou
stovek koledníků. A je přede-
vším jejich zásluhou, že ta le-
tošní lednová Tříkrálová sbírka
vynesla jen v rámci plzeňské
diecéze v součtu 2 532 928 Kč.
Podpořila tak prakticky všech-
ny charitní projekty – pomoc ro-
dinám v nepříznivé životní situ-
aci, osamoceným seniorům,
zdravotně postiženým, lidem
v nouzi u nás i v zahraničí…

„DOBROVOLNÍCI U LŮŽKA“
Fakultní nemocnice Plzeň se

stala od ledna 2003 první ne-
mocnicí v Plzni i zároveň
v Plzeňském kraji, která ote-
vřela dveře dobrovolníkům.
Připojila se tak např. k Fakult-
ní nemocnici Motol v Praze
a dalším, ve kterých se pomoc
a organizovaná činnost dobro-
volníků pomalu včleňuje do
komplexní péče o pacienty.
Přínos dobrovolníka spočívá

v podpoře pacienta, sama jeho
přítomnost dokáže povzbudit
a dodat potřebných sil, dobro-
volník přináší radost. Je „léka-
řem“ duše, která mnohdy tolik
souvisí s chorobou samou...
Kontakt nemocného s dobro-
volníkem je důležitým pojítkem
se „zdravým“ světem. Jsou
všude, kde je jich třeba, ale
především mezi pacienty Dět-
ské kliniky a Geriatrického
oddělení FN Plzeň…

Nelze obsáhnout několika slo-
vy veškerou činnost dobrovolní-
ků v plzeňských sociálních služ-
bách. Stejně tak není možné
vybrat jen několik z nich a od-
měnit je za jejich jedinečný pří-
nos těm nejpotřebnějším. Jeden
jako druhý je stejně důležitý, bez
výjimky jsou velmi potřební,
každý z nich je pro konkrétního
člověka nepostradatelným.

Andělé, kteří tě zvednou, když tvá křídla zapomněla létat...
Město Plzeň je prvním měs-

tem v rámci republiky, které se
ve své střednědobé rozvojové
koncepci sociálních služeb za-
vázalo alespoň symbolicky
splatit svůj dluh vůči těmto
„andělům bez křídel“. Velký
sál Měš	anské besedy se ve
středu 7. listopadu, přesně ve
13 hod., zaplnil dobrovolníky,
které pod svá křídla vzalo 34
organizací poskytujících soci-
ální služby na území města Plz-
ně. Historicky první Slavnost-
ní poděkování dobrovolníkům
v sociálních službách bylo ve
společné režii primátora města
Ing. Pavla Rödla a rezortní
náměstkyně JUDr. Marcely
Krejsové – v rolích hostitelů
předali pamětní listy zástup-
cům všech organizací, které
dobrovolnickou činnost zastře-
šují a podporují.

Darem města všem a přede-
vším 150 přítomným dobro-
volníkům byly krom drobného
prezentu z rukou primátora
i příjemné melodie bluessové
skupiny BAND Petry Vlkové,
který dotvářel atmosféru svá-
tečního odpoledne a v nepo-
slední řadě bohatý raut. Začá-
tek budoucí tradice se vydařil
– což následně vyjádřili sami
účastníci, mnohdy s dojetím.
Plzeň tak každoročně ústy své-
ho nejvyššího představitele
poděkuje „svým andělům“,
těm, kterým jejich práce přiná-
ší radost a uspokojení, by	 ji
vykonávají bez nároku na od-
měnu.

Neb oni tak činí výhradně
„z DOBRÉ VŮLE“…..

Mgr. Alena Hynková,
metodik a vzdělávatel pro oblast

sociálních služeb

Zájezdy pro seniory
obvodu Plzeň 1 v roce 2007

hradou. V Praze jsme si pro-
hlédli též expozici W. A. Mo-
zarta ve vile Bertramka, Ma-
lostranský hřbitov a klášterní
kostel v opatství sv. Gabriela,
kde jsme obdivovali beuronské
umění. Prošli jsme i Kinského
zahradu, kostel sv. Václava
a letohrádek Portheimka, který
kdysi sloužil jako letní rodin-
né sídlo K. I. Dienzenhofera.

Dne 5. června jsme se rozje-
li do Mariánských Lázní a je-
jich blízkého okolí. Obdivovali
jsme velké množství domácích
i cizokrajných motýlů v motý-
lí farmě v Žirovicích u Františ-
kových Lázní. V Mariánských
Lázních jsme si užili klidnou
procházku po kolonádě a po-
slechli si zpívající fontánu.
V odpoledních hodinách byl
náš výlet završen příjemnou re-
laxací v aquaparku.

Poslední náš zájezd se konal

dne 18. září 2007 a zavedl nás
do půvabné krajiny malebného
Pootaví. Navštívili jsme Hoslo-
vice a Hoštice, obce známé
z mnoha filmů. V obci Štěkeň
jsme se zastavili u památníku
Karla Klostermanna, v Kestřa-
nech jsme viděli unikátní soubor
dvou středověkých tvrzí a zám-
ku. Společnou procházkou jsme
se také zastavili v Sudoměři
u pomníku známé husitské bitvy.

Děkujeme zmíněným cestov-
ním kancelářím za spolupráci
s ÚMO Plzeň 1, za přípravu
a organizaci těchto zájezdů. Vě-
říme, že se našim důchodcům
uskutečněné zájezdy líbily a že
si většina z nich uchová hezkou
vzpomínku na společné cesty
spojené s poznáváním zajíma-
vostí a krás naší vlasti.

Hana Bílá
referent sociálního odboru

ÚMO 1

Nominujte nejlepší spor-
tovce Plzně roku 2007

Nadace sportující mládeže
připravuje pod záštitou primá-
tora města každoroční vyhláše-
ní nejlepších sportovců města
Plzně v kategoriích žactva
a dorostu.

Další informace o Nadaci
sportující mládeže a možnos-
tech získat z jejích zdrojů pod-
poru jsou k dispozici na inter-
netových stránkách
www.nsm.cz.

Vlastimil Libeš

Nominace do ankety, jejíž
vyhlášení proběhne v únoru
příštího roku, je možné zasílat
do 4. 1. 2008 na adresu Nada-
ce sportující mládeže, Štrunco-
vy sady 3, 301 00 Plzeň (tel.:
377 236 696). Potřebné formu-
láře jsou spolu s podrobnější-
mi informacemi k dispozici na
internetových stránkách
www.nsm.cz. Nadace vyhlásí
nejlepší sportovce v kategori-
ích mladšího žactva, staršího
žactva a dorostu (jednotlivci
i družstva). Stejně jako v loň-
ském roce se budou volit také
nejlepší sportovní akce roku
2007 určené pro sportovce ve
věku od 12 do 19 let.

Vyhlášení juniorů a seniorů
zajiš	uje Plzeňská sportovní
unie, Úslavská 75, Plzeň (tel.:
377 245 377).

Lochotínská radnice hosti-
la dlouholetého člena „Staré
gardy“ plzeňských fotbalistů
Miloslava Pufera a to u příle-
žitosti jeho životního výročí,
dovršení ctihodného věku 85
let. Za přítomnosti členů „Sta-
ré gardy“ blahopřáli oslaven-
ci starosta Jiří Winkelhöfer
a jeho zástupce Jan Husák.
Současně se mu dostalo veřej-
ného uznání za celoživotní
angažovanost pro tělovýcho-
vu a sport. Kopaná byla pro
jubilanta hlavním zájmem.
Nejprve jako aktivního hráče,
a to od mládežnických druž-
stev až po postup do mistrov-

Na fotografii zleva členové „Staré gardy“ Jiří Kobilinský, František Novotný, Jiří Hop, jubilant Miloslav
Pufer s manželkou, Jan Husák, starosta Jiří Winkelhöfer a Václav Gruber.

Životní jubileum sportovce
85 let Miloslav Pufera

ského mužstva Sparty Plzeň.
Okupace a pracovní nasazení
v Německu přerušila však
jeho sportovní dráhu. Po ná-
vratu se znovu vrátil ke kopa-
né, a to v roli obětavého a od-
povědného funkcionáře.
V oddíle Sparty Plzeň zastá-
val všechny hlavní funkce,
včetně předsedy. Měl velký
podíl, že pro svůj klub získal
nejen vlastní fotbalové hřiště
na bývalém cvičišti DTJ Pl-
zeň I. u výstaviště, ale doká-
zal spolu s dalšími členy na-
hradit škvárový povrch za
moderní travnatý. Svoji spor-
tovní „fotbalovou“ houževna-

tost a vytrvalost uplatnil při
vystudování vysoké technic-
ké školy a také při úspěšném
plnění vedoucích funkcí na
železnici. V následné volné
besedě zazněla celá řada za-
jímavých i veselých příhod
z fotbalového zákulisí.

Nechybělo ani oslavencovo
poděkování za plnou podpo-
ru pro jeho celoživotní „spor-
tování“ jeho manželce, jakož
i starostovi za přijetí a veřej-
né uznání. Poděkování bylo
opravdu upřímné.

Jiří Kobilinský
Sekretář „Staré gardy“



Přestože k jízdě na kole není
potřeba žádného dokladu o odbor-
né způsobilosti, měli by cyklisté
v potřebném rozsahu znát pravi-
dla týkající se provozu na pozem-
ních komunikacích a řídit se jimi.

Podle přílohy č. 13 k vyhlášce
č. 341/2002 Sb. musí být jízdní
kola vybavena:
– dvěma na sobě nezávislými brz-

dami; jízdní kola pro předškol-
ní děti vybavená tzv. torpédem
(volnoběžným nábojem s proti-
šlapací brzdou) nemusí být vy-
bavena přední brzdou,

– zadní červenou odrazkou; odraz-
ka může být kombinována se
zadní červenou svítilnou a lze ji
nahradit odrazovými materiály
na oděvu nebo obuvi cyklisty,

– přední bílou odrazkou; lze ji nahra-
dit odrazovými materiály na odě-
vu nebo obuvi cyklisty,

– oranžovými odrazkami na obou
stranách pedálů (šlapátek),

– oranžovými odrazkami na paprs-
cích kol (předního nebo zadní-
ho kola nebo obou kol); odraz-
ky musí být po obou stranách
kol; lze je nahradit odrazovými
materiály na bocích kola nebo
na bocích pneumatik či na kon-
cích blatníků nebo bočních čás-
tech oděvu cyklisty
Dále je předepsáno, jak má být

provedeno zakončení řídítek (zátky,
rukojeti), páček brzd a měničů pře-
vodů, konců blatníků, a rovněž jak
mají být provedeny matice nábojů
kol (musí být uzavřené, pokud ne-
jsou křídlové, rychloupínací apod.).

Pro jízdu za snížené viditel-
nosti musí být jízdní kola dále
vybavena:
– předním světlometem svítícím

dopředu bílým světlem; jestliže
je vozovka dostatečně osvětlena,
může být nahrazen svítilnou
s přerušovaným bílým světlem,

– zadní červenou svítilnou; může
být nahrazena svítilnou s přeru-
šovaným červeným světlem,

– zdrojem proudu (dynamo nebo
baterie schopné zajistit svítivost
předepsaného osvětlení po dobu
min. 1,5 hodiny)
Je-li kolo vybaveno sedátkem

pro dopravu dítěte, sedátko musí
být pevně připevněno a kolo musí
být vybaveno podpěrami pro
nohy dítěte.

Používání jízdních kol (a ko-
loběžek) v silničním provozu

I pro cyklisty platí pravidla sil-
ničního provozu obsažená v záko-
ně č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu. Ustanovení zákona vzta-
hující se na cyklisty platí i pro
jezdce na koloběžkách.

Připomínáme zejména násle-

dující:
– na jízdním kole se jezdí při pra-

vém okraji vozovky; smí se jet
i po krajnici, pokud tím nejsou
ohrožováni chodci,

– cyklisté smějí jet jen jednotlivě
za sebou,

– děti do 10 let smějí jezdit po
silnici, místní komunikaci a úče-
lové komunikaci jen pod dohle-
dem osoby starší 15 let,

– samy mohou děti do 10 let jez-
dit po chodníku, na cyklistic-
kých stezkách a v obytných
a pěších zónách,

– cyklisté starší 10 let smějí pou-
žít chodník jen v případě, že
kolo vedou (kdo kolo vede, je
považován za chodce; to se týká
i těch, kdo tlačí motocykl do
objemu válců 50 cm3,

– s tím souvisí i přednost chodců
na přechodech. Kdo vede kolo
(a je tedy chodec) – má před-
nost,

– cyklisté smějí objíždět nebo
předjíždět ostatní vozidla zpra-
va, pokud tato stojí nebo poma-
lu jedou, třeba před křižovatkou,

– přilba je povinná pro cyklisty
mladší 18 let. Ale měli by ji nosit
všichni, a	 už na silnici nebo v te-
rénu. Pády a úrazy hlavy se nevy-
hýbají ani dospělým a úraz na hla-
vě může být hodně nebezpečný,

– nesmí se jezdit bez držení a nohy
musí mít cyklista na pedálech,

– na jednomístném kole není do-
voleno jezdit ve dvou, je-li však
kolo vybaveno pomocným se-
dadlem pro přepravu dítěte
a pevnými opěrami pro nohy,
smí osoba starší 15 let vézt oso-
bu mladší 7 let,

– cyklista nesmí za jízdy vést druhé
kolo nebo ruční vozík, také nesmí
vést psa nebo jiné zvíře,

– jízdní pruh pro cyklisty nebo
stezku pro cyklisty může užít
i osoba pohybující se na lyžích
nebo kolečkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavení,

– před vjezdem na přejezd pro cyk-
listy se musí cyklista přesvědčit,
zda může vozovku přejet, aniž by
ohrozil sebe i ostatní účastníky sil-
ničního provozu na pozemních ko-
munikacích, přejíždět vozovku
smí, jen pokud s ohledem na vzdá-
lenost a rychlost přijíždějících vo-
zidel nedonutí jiného řidiče ke
změně směru nebo rychlosti jízdy,

– na přejezdu pro cyklisty se jez-
dí vpravo

– cyklista nesmí jezdit na kole po
požití alkoholu. Zákaz pití alko-
holických nápojů před jízdou
a během jízdy platí pro všech-
ny řidiče, tedy i pro cyklisty.

Jana Pužmanová

Jakou jinou službu jsme schopni
jako jediní vám ještě nabídnout?

…je to 24-hodinové zákaznické cent-
rum-havarijní dispečink, kde nenajdete
neosobní hlasovou schránku či záznam-

ník, ale „živého člověka“ - našeho dispe-
čera, který pomocí dispečerského systé-
mu zajiš	uje distribuci tepla a správný
chod výměníkových stanic po celém

městě. Zákonitě má tudíž nejaktuálnější
informace o odstávkách či poruchách a je
okamžitě schopen pro vás zajistit pomoc

v případě všech havárií.

Naše dispečerské-havarijní
centrum je k dispozici

na bezplatné lince
800 505 505

…je to Rozúčtování tepla a vody pod-
le poměrových měřidel Jednou z našich
původních činností je rozúčtování tepla

a vody dle poměrových měřidel. Všichni
ostatní správci si tuto činnost nakupují od

externího dodavatele. Ze zkušeností
víme, že při předání podkladů dochází

k nejasnostem, k chybám a následně při
reklamacích často uživatel bytu absolvuje

„kolečko“ mezi správcem, rozúčtovací
firmou a někdy i dodavatelem tepla. Jako
zákazník naší společnosti vyřeší případný
problém během jedné návštěvy a samo-
zřejmě dojde k výraznému poklesu chyb

při předávání dat pro rozúčtování.

Informace opět na bezplatné lince
800 505 505

Jsme připraveni stát se vašimi partnery
a vytvořit oboustranně spokojený vztah

na velmi dlouho. Využijte toho.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ POD NOVOU VLAJ-
KOU

V regionálním tisku jste možná zaznamenali, že novým majitelem pobočky společnosti IKON se staly PLZEŇSKÉ SLUŽBY,
které tím rozšířily svou dosavadní činnost (především rozúčtování tepla a vody dle poměrových měřidel) o službu - SPRÁVA NE-
MOVITOSTÍ.

Naši klienti nepocítili žádnou negativní změnu a do budoucna je čekají jen změny pozitivní. Pro své současné klienty, které
jsme koupí IKON-u získali, ale i pro ty, které máme v plánu teprve získat, jsme připraveni díky nově vzniklému týmu odborníků
poskytovat službu, která naprosto pokryje požadavky…

– standardní, na které jste zvyklí…
– nadstandardní, které jsme zcela určitě schopni pro vás zajistit…
– individuální, které můžeme splnit pouze my, díky své velikosti, historii, zkušenostem a zázemí…

…jsme připraveni vám vyjít maximálně vstříc a nabídnout svým „správcovstvím“ službu s vysokou kvalitou, zárukou
a cenou, na kterou rozhodně zvyklí nejste…

…správu nemovitosti vám nabízíme od 79,- Kč za bytovou či nebytovou jednotku (bez DPH)

I jízda na kole má svá pravidla

Říká se, že člověk by se neměl
otáčet zpět, ale hledět kupředu, do
budoucnosti. Přesto mi dovolte jen
malé ohlédnutí.

Další rok téměř skončil a tak se
strážníci Městské policie Locho-
tín poohlížejí za tím, co bylo
z naší strany v tomto roce udělá-
no ve prospěch obyvatel města
a zejména našeho obvodu.

Musím zdůraznit, že Vy, občané
našeho obvodu, jste nás velice mile
překvapili svým přístupem ke svým
vlastním povinnostem. Jsme si vě-
domi, že pro některé z Vás jsme ně-
kdy  tou nepříjemnou rukou záko-
na, ale převážná část slušných lidí

naši práci respektuje a na přítomnost
strážníků v ulicích Lochotína si
zvykla. Je příjemné od Vás slyšet
i slova poděkování za práci kterou
zde odvádíme a samozřejmě nás to
zavazuje ke zkvalitnění naší práce
pro dobro tohoto obvodu. Naší sna-
hou je pracovat nadále i na tom, aby
se ještě více prohloubila spoluprá-
ce mezi občanem a strážníkem, aby
občan věděl, že se na nás může ob-
rátit se svým problémem a strážník
mu bude moci poskytnout nezbyt-
nou radu nebo i pomoc, kdy stráž-
ník bude blíž u občana. I díky tomu,
že se na nás občané obracejí s růz-
nými poznatky, zjiš	ujeme, že ne

všichni jsou ke svým spoluobča-
nům a k vytvořeným hodnotám
lhostejní. Právě všímavostí někte-
rých z Vás si i letos můžeme při-
psat na konto zadržení kriminálně
závadových osob, ale i osob přisti-
žených přímo při páchání trestné
činnosti. Vaší zásluhou bylo také
zabráněno velkým škodám, a za to
Vám všem patří velké poděkování.
Upozorňujete nás na problémy, se
kterými si sami těžko můžete pora-
dit a kde je naše pomoc nebo rada
nezbytná. Jsme rádi, že nám vklá-
dáte důvěru a že při konfrontaci ná-
zorů ve většině případů nacházíme
společnou cestu k řešení. Při naší
práci se však setkáváme i s lidmi,
kteří nehodlají respektovat zákon

a jím dané normy, ale i s těmi si mu-
síme dokázat poradit.

Naším cílem je i zvýšení počtu
strážníků, proto jsou přiděleni stráž-
níci do lokalit Roudné a Bílé Hory
a doufáme, že pro tyto lokality je to
nanejvýš prospěšné, přibyli další
strážníci a dalších se dočkáme na
začátku příštího roku, máme příslib,
že se zvedne počet strážníků i na
služebnách Lochotín i Vinice.

Budeme se tedy setkávat i v příští
rok, a proto bych chtěl všem občanům
popřát, aby  naše setkání v roce 2008
byla pro obě strany prospěšná. Vese-
lé Vánoce a š	astný nový rok přeje

Miloslav Novák
velitel obvodní služebny

MP Lochotín

Ohlédnutí Ve středu 24. října 2007 dopo-
ledne rozsvítilo šedivou podzimní
oblohu množství pestrobarevných
draků. Každoročně je totiž chodí
pouštět na nedalekou louku prv-
ňáčci ze 4. základní školy v Plzni
na Košutce společně
se spolužáky z devá-
tých ročníků. Někteří
prvňáčci pouštěli dra-
ka poprvé v životě,
a proto velice ocenili
pomoc nejen svých
nových starších kama-
rádů, ale i některých
obětavých rodičů
a prarodičů, kteří se s
nimi rádi vrátili do

Netradiční drakiáda
dětských let. Pro všechny zúčast-
něné byla tato akce velmi příjem-
ným zážitkem.

Jana Miková, Ivana Plchová,
Eva Neumannová

– třídní učitelky 1. tříd



street dance

taneční kroužek pro děti
středa 18:30-19:30

ukázková hodina ve středu 9.1.2008
od 18:30 v pavilónu Komenského 46
choreografie Jana Brichcínová

MAMMA HELP je největší pa-
cientská organizace v ČR, která
se cíleně stará o ženy s karcino-
mem prsu již od roku 1999. Pů-
sobnost organizace je celorepub-
liková, na západě Čech však
MAMMA HELP centrum done-
dávna chybělo. A protože rakovi-
nou prsu u nás každoročně one-
mocní více než 5000 žen a všude
by měla být možnost v případě
potřeby se obrátit na specializo-
vané pracoviště, vznikl záměr
otevřít novou pobočku také v Plz-
ni. Jistě není náhodou, že právě
ÚMO 1 vyšlo tomuto záměru
vstříc, a umožnilo MAMMA
HELPu využívat pro svoji činnost
část bývalé mateřské školky ve
Žlutické ulici č. 2. Na jaře letoš-
ního roku tak mohlo být toto cen-
trum – mimochodem kompletně
zařízené ze sponzorských darů pl-
zeňských i pražských firem, orga-
nizací i soukromých osob - slav-
nostně otevřeno. Díky pochope-
ní a pomoci mnoha lidí je zde
dnes útulné, příjemné prostředí,
ve kterém mohou pacientky i je-
jich blízcí při sdělení nepříznivé
diagnózy i v průběhu náročné léč-
by najít pomoc, radu a psychic-
kou podporu. Naprostou samo-
zřejmostí je, že své služby MAM-
MA HELP poskytuje zcela
bezplatně a bez ohledu na člen-

ství v organizaci každému, kdo je
potřebuje a projeví svůj zájem.

Tak jako ve všech centrech, i v
Plzni zajiš	ují provoz a služby

zásadně ženy, které zákeřnou cho-
robu před nějakým časem samy
prodělaly. Stále si velmi dobře pa-
matují, jak obtížné je vyrovnat se
s mimořádně stresujícím sdělením
závažné diagnózy karcinomu prsu,
s nutnou operací i s dlouhodobou
náročnou následnou léčbou.
K postiženým ženám i jejich blíz-
kým tak mohou přistupovat s pl-
ným pochopením všech jejich
obav a starostí. Při individuálním
pohovoru jim mohou věnovat do-
statek času a empatie a samozřej-
mě také předat mnoho prospěš-
ných informací, praktických rad
a důležitých kontaktů. V MAM-
MA HELPu mohou nemocné ženy
hlavně získat novou NADĚJI, pro-
tože při setkání s terapeutkami se
dozví – a na vlastní oči i vidí – že
ženy i po prodělané operaci a léč-
bě se mohou vrátit ke své práci
a koníčkům a vůbec mohou opět žít
aktivním a plnohodnotným životem.

Další oblastí činnosti MAMMA
HELP centra je nabídka volnoča-
sových aktivit pro ženy, které on-
kologické onemocnění prodělaly
již před nějakým časem. Najdou
zde dostatek informací o vhod-
ných rehabilitačních a rekondič-

ních pobytech a samozřejmě jsme
schopné zprostředkovat i přihlá-
šení zájemkyň na tyto pobyty.
V centru se podobně handicapo-
vané ženy mohou setkávat nejen
při obyčejném popovídání, ale
také při zajímavé práci v artedíl-
ně nebo při společném cvičení.
Společně také jezdíme na výlety,
navštěvujeme výstavy a účastní-
me se mnoha celostátně organi-
zovaných akcí. V letošním roce
jsme již např. úspěšně prodávaly
kytičky při „Květinovém dnu“,
zúčastnily se červnového Avon
pochodu proti rakovině v Praze
(některé z nás dokonce při této
příležitosti veslovaly na „dračích
lodích“ na Vltavě), pokořily šu-
mavské kopce v rámci akce vý-
stupů na vrcholy hor „Dokážeš to
také“ a před nedávnem jsme zase
společnou účastí podpořily plzeň-
ský „Běh Terryho Foxe“. V po-

slední době pilně pracujeme na
projektu „Mammahelpky v klo-
bouku“, který bude již v brzké
době zveřejněn s cílem ukázat
všem nemocným i široké veřej-
nosti, že ani po prodělané opera-
ci zhoubného nádoru prsu nemu-
sí ženy nutně ztratit smysl pro
humor i pro recesi, ale naopak
umí se radovat a „žít naplno“.

V poslední době se MAMMA
HELP stále více zaměřuje také na
zlepšení informovanosti široké
veřejnosti o možnostech preven-

ce a léčby rakoviny prsu. Členky
plzeňského MAMMA HELPu za-
jiš	ovaly letošní zahajovací pod-
zimní „Růžovou jízdu“ autobusu
Avonu a v pěti městech našeho
kraje učily ženy na modelu správ-
ně si provádět samovyšetření prsů,
seznamovaly je s možnostmi pre-
ventivního vyšetření a zdůrazňo-
valy jim, jak důležité a nenahra-
ditelné pro ženu v každém věku
toto vyšetření je. Při této akci se
opět potvrdilo, že stále ještě vel-
mi vysoké procento žen před pro-
blematikou rakoviny zavírá oči,
o možnosti prevence se nezajímá
a péči o vlastní zdraví v tomto
směru poněkud zanedbává. Přitom
včasné zjištění zhoubného nádo-
ru je tím nejlepším předpokladem
k úspěšné léčbě a návratu do ži-
vota s minimálními následky. Pro-
to i v Plzni hodláme v celostátním
projektu edukační činnosti na
téma prevence rakoviny pokračo-
vat a BEZPLATNĚ nabízíme
přednášky zdravým ženám v kaž-
dém věku - mohou se na nás ob-
rátit zájemci z řad pracovních ko-
lektivů podniků, úřadů a dalších
institucí, studentky vyšších roční-
ků středních škol apod.). Podle
dohody zajistíme přednášku bu�
v prostorách našeho centra, nebo
přímo na pracovišti zájemců. Jed-
notlivcům samozřejmě veškeré in-
formace poskytneme při návštěvě
MAMMA HELP centra kdykoliv
v rámci provozní doby.

Najdete nás každé pondělí až
čtvrtek od 10 do 15 hodin ve Žlu-
tické ul. č. 2 (objekt MŠ). MHD
tramvaj č. 4 směr Košutka – vý-
stup stanice Severka nebo auto-
bus č.30 směr Košutka – Krašov-
ská, výstup stanice Nákupní stře-
disko (Remus).

Telefon: 377 917 395, e-
mail:plzen@mammahelp.cz,
www.mammahelp.cz

Marie Jelšová

MAMMA HELP CENTRUM v Plzni na Košutce

PŘIPRAVUJEME DĚTSKÉ
TÁBORY 2008

Středisko volného času dětí a mládeže
Plzeň, pracoviště Ledecká 23, 323 16
tel.: 377 523 962, fax: 377 538 822
info@svcdomecek.cz

www.svcdomecek.cz
“Zábava a poznání nudu z ulic zahání”

19.ledna 2008 proběhne ve Spol-
kovém domě „SALOON“ na
Roudné republikové kolo kytaro-
vé soutěže Zlatá struna. Přijedou na
něj mladí kytaristé a kytaristky ze
6 krajů České republiky. Podle pra-
videl soutěží pouze jednotlivci ve
dvou věkových kategoriích: do 14
let včetně a do 18 let včetně, kteří
mají za úkol zahrát a zazpívat dvě
písničky. Jedna musí být lidová.
Zvláštní kategorii tvoří autorská
soutěž, která je hodnocena samo-
statně. Jednotlivá vystoupení hod-
notí odborná porota z řad známých
osobností plzeňské hudební scény.
První cenou v obou kategoriích je
kytara. Ke slovu se dostanou i di-
váci, kteří si určí v každé katego-
rii svého favorita. Neváhejte a
přij�te podpořit mladé muzikanty
v jejich úsilí. Jistě bude co poslou-

chat a na co se dívat.
Mgr. Marcela HOLOMELOVÁ

„GALAKONCERT“
k jubileu kytarové soutěže ZLATÁ STRUNA

KYTAROVÁ SOUTĚŽ ZLATÁ STRUNA

Ve školním roce 2007-2008
slaví kytarová soutěž ZLATÁ
STRUNA již 10 narozeniny.

Tuto soutěž vyhlašuje Stře-
disko volného času dětí a mlá-
deže Plzeň, pracoviště Ledec-
ká 23 a Sdružení pro volný čas
DEMARO Plzeň.

K 10. výročí  soutěže připra-
vujeme „galakoncert“, který

bude jakýmsi průřezem uply-
nulých 10 let. Bude se konat
dne 18.ledna 2008 ve Spolko-
vém domě „SALOON“ na
Roudné. Chtěli bychom tímto
způsobem oslovit ty, kteří sou-
těžili v prvních ročnících,
a na které již nemáme spoje-
ní, aby se nám ozvali na tel.:
377 523 962 nebo na e-mail:
m.holomelova@svcdomecek.cz.

OD LEDNA 2008 NOVÉ
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
JOGA JUNIOR, STOLNÍ HOKEJ,
STREET DANCE, PRIMA ČÁRY

Děti na příměstském táboře.

– na tábory se můžete hlásit od ledna 2008.
O JARNÍCH  PRÁZDNINÁCH
Báječný zimní karneval 1. 3.–7. 3. 2008
místo: Šumava – Dolejší Těšov
30 účastníků
Příměstský počítačový tábor 3. 3.–7. 3. 2008
místo: SVČ Ledecká 23, Bolevec
16 účastníků
Zimní tábor v Lomech 3. 3.–8. 3. 2008

místo: Lomy u Konstantinových Lázní
24 účastníků
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Cyklotábor v Oselcích 28. 6.–5. 7. 2008
22 účastníků od 12 let
Projedeme řadu zajímavých míst v Plzeňském kraji.
Po stopách zlatokopů 6. 7.–19. 7. 2008
místo: Lomy u Konstantinových Lázní
30 účastníků
Letní tábor Sluníčko 10. 8.– 23. 8. 2008
místo: Hájovna Rotava u Kraslic
50 účastníků od 10 let
Letní tábor v Lomech 19. 7.–1. 8. 2008
místo: Lomy u Konstantinových Lázní
32 účastníků od 7 let
Zaměřený na turistiku a pobyt v přírodě, jako vždy bude celo-

táborová hra a spousta dalších překvapení
Letní tábor v Lomech 2. 8.–16. 8. 2008
místo: Lomy u Konstantinových Lázní
24 účastníků od 7 let
Příměstský počítačový tábor I.   7. 7.–11. 7. 2008

II.  14.7. – 18.7.2008
místo: SVČ Ledecká 23
24 účastníků od 7 let
Kromě počítačů bude v programu tábora zahrnuto mnoho her,

soutěží a několik poznávacích výletů.
Příměstský tábor PASTELKA 21. 7. –1. 8. 2008
místo: SVČ Komenského 46
25 účastníků od 5 do 12 let
Tvořivé zaměření: výtvarné hry, tvoření z papíru, keramika
Příměstský přírodovědný tábor 25. 8.–29. 8. 2008
místo: SVČ Komenského 46
24 účastníků od 7 let

Aktuální informace
www.svcdomecek.cz



Většina dětí se na začátku škol-
ního roku těšila na setkání se svý-
mi spolužáky, jiní, obzvláště bu-
doucí šes�áci, měli možná ve skry-
tu své duše malinko stísněné
pocity a kladli si otázku: „Jaké to
v té škole nyní bude? Jací budou
naši učitelé a jací budou mí spo-
lužáci?“ Určitě vzpomínali na své
původní kolektivy pátých tříd, jež
vyměnili z důvodu vlastní volby
za třídy s konkrétním zaměřením.

A právě takovéto zákonitě se vy-
skytující obavy se dost úspěšně daří
řešit naší škole, 1. ZŠ v Západní ul.
18 v Plzni – Bolevci.

Již druhým rokem jezdíme se šes-
tými třídami na tzv. Tmelení šes�á-
ků, což vlastně znamená, že nově
vzniklý kolektiv stráví společně se
svým třídním učitelem nejméně 3 dny
mimo Plzeň. A tak tomu bylo i letos.

Díky organizačnímu zabezpeče-
ní koordinátorky Komunitní ško-
ly a finančnímu přispění sdružení
rodičů SRP mohla každá nově
vzniklá šestá třída prožít nezapo-
menutelné dny v Melchiorově
Huti. Program byl vskutku pestrý.

Žáci se vzájemně nejen lépe
poznali, ale někteří si zvykali na
pobyt bez rodiny vůbec poprvé.

Jednotlivé činnosti a rozmanité
celodenní aktivity byly pro děti vel-
mi zajímavé. Byly zaměřeny převáž-
ně na kolektivní toleranci, vytváření
atmosféry vzájemné důvěry, a� už
mezi svými vrstevníky, či ve vztahu
žák a třídní učitel, nebo� 3 dny je do-
statečně dlouhá doba na to, aby se
každý ze zúčastněných ocitl i v jiných
situacích než v běžných školních.

Druhý den pobytu probíhal ve
spolupráci s horolezci v přírodní re-

zervaci Kozelka, vytvářející maleb-
nou skalnatou oblast asi 5 km západ-
ně od Manětína. Kromě různých ko-
lektivních aktivit si zde mohli jednot-
liví žáci vyzkoušet s opravdovou
speciální výstrojí krátký výstup a se-
stup na jedné ze zdejších skal.

Bylo rozhodně zajímavé pozoro-
vat u některých dětí počáteční
vlastní nedůvěru v sebe sama a ná-
slednou velkou radost ze svého
osobního rekordu.

No a poslední den? Ani se ne-
chtělo jet domů! Vznikla nová ka-
marádství, začala se vyvíjet tolik
potřebná a mnohdy v dětském ko-
lektivu postrádaná empatie.

Při zpáteční cestě do Plzně si
každý nedočkavě a s napětím pro-
čítal vzkazy od svých spolužáků,
které dostal v obálce při závěreč-
ném hodnocení pobytu, a radostně
je sděloval ostatním.

Mgr. Zdeňka Sekyrová
učitelka 1. ZŠ

Motýl o.s. zahájilo podzimní
kurzy pro malé děti 10. 9. 2007.
Malým dětem (již od 3. měsíce
věku) nabízíme aktivizační čin-
nosti ve 21 druzích zájmových
kroužků. Během týdne navštíví
naše aktivity kolem 230 dětí. Za-
měřujeme se na integraci dětí se
zdravotním postižením mezi zdra-
vé vrstevníky. Pro nové klienty
připravujeme zápisy do zimních
kurzů od 3. 1. 2008 do 11. 1. 2008.

Co jsme společně zažili na
podzim?

Každý měsíc připravujeme pro
naše klienty, mateřské školy i ši-
rokou veřejnost takzvané „jedno-
rázové akce“. Jedná se o den plný
soutěží, výtvarných činností i ob-

jevování nových poznatků formou
hry. 21.9. 2007 jsme se zapojili do
projektu „Evropský den bez aut“
naší tradiční akcí Pohádková za-
hrada. Dopolední úkoly byly ur-
čeny dětem ze Speciální školy,
z ÚSP Nováček a z mateřských
škol. Připravili jsme 7 stanoviš�.
Víla Amálka učila děti třídit od-
pad, u ježibaby Ježikůže rozpo-
znávaly léčivé byliny, u Červené
Karkulky dávaly kolem keřů mul-
čovací kůru, u lesního skřítka při-
řazovaly plody stromů ke správ-
ným listům stromů, u Manky tvo-
řily obraz pomocí přírodnin,
u Rumcajse vyráběly budku nebo
krmítko pro ptáky, u vodníka Hab-
ra skládaly puzzle ryb a naučily se

poznat základní druhy sladkovod-
ních ryb. Na závěr se děti pobavi-
ly u loutkového divadla - Pople-
tená pohádka. Od 15.00 hod jsme
rozšířili program o další stanoviš-
tě. Děti se učily starat se o canis-
terapeutického psa Bibinku, princ
Krasoň vysvětloval dětem před-
nosti ekologických dopravních
prostředků, pak děti vytvořily
2 krásné koláže ekologických do-
pravních prostředků. Na posled-
ním stanovišti myslivec zkoušel
děti, co se dává v zimě lesním
zvířatům do krmelce. Po splnění
úkolu odneslo ještě každé dítě
polínko na ohniště a šlo si vyzved-
nout zaslouženou odměnu. Děti
měly největší radost z vlastnoruč-
ně vyrobených ptačích budek a kr-
mítek, které si odnesly domů.
Během odpoledne vyrobily děti se
svými rodiči 123 ptačích budek
a 119 ks krmítek. Doprovodný
program (2 koně z bolevecké jíz-
dárny vozili děti a šermířská sku-
pina Avalon předvedla poutavé
vystoupení) a závěrečný táborák s
opékáním uzenin, který zakončil
prosluněný pohádkový den, potě-
šil děti i rodiče.

19. 10. 2007 uspořádalo o.s.
Motýl velkou zábavnou akci s ná-
zvem Kočkohrátky. Celé odpoled-
ne mohly děti plnit úkoly, které se

vázaly k Čapkově pohádce O pej-
skovi a kočičce. Malí návštěvníci
si vyzkoušeli, jak pejsek s kočič-
kou myli podlahu, jak psali psaní,
jak pekli dort nebo jak šili kalhoty.
Skládali puzzle s názvem „O pa-
nence, která tence plakala“. Svoje
výtvarné nadání si vyzkoušeli při
zdobení „pyšné noční košilky“. Za
všechny splněné úkoly získali sou-
těžící drobné odměny. Nakonec
navštívili motýlové divadlo, kde
zhlédli maňáskovou pohádku „O
pejskovi a kočičce, jak si hledali
kamarády“ s podtextem „nesmíme
ubližovat zvířátkům“ v osobité
úpravě lektorky o. s. Motýl Štěpán-
ky Bauerové. Všichni si společně
zazpívali písničky s kočičí temati-
kou za doprovodu kytary a flétny.
Zhlédli také divadelní představení
dětí, které navštěvují dramatický
kroužek pod názvem „Jak jely ko-
čičky k moři“. Vyvrcholením celé
akce byla účast členů sdružení pro
opuštěná zvířata „Kočka mezi lid-
mi“, kteří přijeli i se svými svěřen-
ci. Děvčata a chlapci si tak mohli
pohladit živé kočičky a byli nad-
šeni z malého ko�átka. Dozvěděli
se, že ne všechna zvířátka žijí ve
š�astném domově se svými pány,
ale může je stihnout i těžký osud
opuštěnců. Děti se seznámily s čin-
ností tohoto sdružení. I přes nepří-
zeň počasí mělo „kočkové“ odpo-
ledne v Motýlovi velký úspěch
a někteří z návštěvníků se na zákla-

Podzim v Motýlovi

Úspěšně začala nová sezona pro
hráčky DHC Plzeň. Dvě družstva
starších žaček startovala v Západo-
české lize a obě uspěla. Překvape-
ním soutěže se stalo družstvo DHC
Plzeň B, které si bezchybnými vý-
kony dokázalo poradit se všemi fa-
vority soutěže a po podzimu ligu
vede. O něco hůře se vedlo druž-
stvu DHC Plzeň A. Původně favo-
rit soutěže zaváhal nejen v zápase
s DHC Plzeň B, ale i v zápase s HC
Plzeň, kterému podlehl 15 : 18. Na-
konec družstvo se štěstím skonči-
lo na druhém místě, když se opíra-
lo především o výborné výkony
Pavly Eiseltové. Obě družstva po-
stupují do celorepublikové ligy
starších žákyň, kde budou repre-
zentovat nejen Plzeň, ale také Pl-
zeňský a Karlovarský kraj.

Výborně se vedlo v soutěži
i mladším žákyním. Za klub star-
tovala v soutěži opět dvě druž-
stva. Hráčky DHC Plzeň A v pěti

zápasech neztratily ani bod a do-
kázaly nastřílet 121 branek a pou-
ze 39 obdržely. V rozhodujícím
zápase o první místo dokázaly
porazit 16 : 15 družstvo HC Pl-
zeň. Zápas byl velmi napínavý
a hráčky DHC Plzeň zvítězily až
sedmičkou po čase. Tu proměni-
la Lucie Havelková, která byla
i nejlepší hráčkou družstva v pod-
zimní části. Družstvo DHC Plzeň
B skončilo po podzimu čtvrté,
když dokázalo porazit pouze
družstvo Lázní Kynžvart.

Soutěž minižákyň (miniházená
4+1) není dlouhodobá a probíhá
pouze systémem jednorázových
turnajů. Každé družstvo absolvova-
lo již tři takovéto turnaje. Minižá-
kyně z DHC Plzeň nastupovaly
převážně v nejsilnější výkonnost-
ní skupině a obsazovaly střídavě
druhé a třetí místo. Tyto hráčky
absolvovaly úspěšně i velmi dobře
obsazený turnaj v Pardubicích, kde

Žákyně sportovních tříd 31. ZŠ
Plzeň měly ve středu 21. listopadu
jedinečnou příležitost zúčastnit se
tréninku reprezentačního družstva
žen, které se v Plzni připravovalo
na kvalifikaci na Mistrovství Ev-
ropy. Dvouhodinový trénink pro-
běhl v hale Lokomotivy v Plzni na
Slovanech. Žákyně sportovních
tříd (hráčky DHC Plzeň) měly na

vlastní oči možnost vidět české re-
prezentantky při tréninku, sledovat
jejich techniku a variabilitu při jed-
notlivých herních činnostech i jejich
nasazení a přístup k tréninku.

Na závěr se dívky s našimi re-
prezentantkami společně vyfotily
a popřály jim hodně úspěchů
v kvalifikaci.

Jarka Šmrhová

Na snímku družstvo přípravky

Žákyně na tréninku
reprezentace!

v konkurenci 10 dívčích i chlapec-
kých družstev dokázaly zvítězit.

Start do nové sezony se pove-
dl i družstvu přípravky. Výkony
hráček se postupně zlepšovaly
(od třetího místa na prvním tur-
naji až po první místo na posled-
ním turnaji). Družstvo přípravky

stále přijímá šikovné holčičky
(tréninky jsou v úterý od 16 do
17 hod. na 31. ZŠ a ve čtvrtek od
16 do 17.30 hod. v nafukovací
hale na Bolevecké ZŠ).

Více informací můžete získat na
http://dhcplzen.lesyco.cz

Jarka Šmrhová

dě této akce rozhodli pomoci
opuštěným zvířátkům.

Ve dnech 30. 11.–2. 12. 2007
přijde za dětmi do Motýl o.s. Mi-
kuláš s andělem a čerty.

Bohatým programem Vánoč-
ního jarmarku spojeného s 10
Mikulášskými nadílkami prove-
dou 200 dětí dvě odborné lektor-
ky o.s. Motýl Štěpánka Bauero-
vá a Alena Bubeníková. Na pro-
gramu je zejména připomenutí
českých vánočních zvyků.

Na závěr moc děkuji svým ko-

legyním, které pečlivě připravují
programy pro děti, našim dobro-
volnicím, které dělají asistentky
dětem se zdravotním postižením,
klientům za spolupráci a v nepo-
slední řadě děkuji Magistrátu města
Plzně za finanční podporu jedno-
rázových akcí Pohádková zahrada
a Vánoční jarmark.

Všem čtenářům přeji pohodové
Vánoce a do nového roku 2008
hlavně zdravíčko a lásku.

Hana Breníková
ředitelka Motýl o.s.

Žákyně DHC Plzeň po podzimu v čele

Než jsme se stačili pořádně
rozhlédnout, již je  třetina tohoto
školního roku za námi. Letos po-
prvé pracujeme podle vlastního
školního vzdělávacího programu
„Tvořivá škola pro každého“,
který je založen na uplatňování
prvků programu Začít spolu, jenž
učí děti samostatnosti i vzájem-
né spolupráci a toleranci, na po-
sílení výuky cizích jazyků, která
začíná již od 1. ročníku a v dal-
ších letech má vyšší hodinovou
dotaci než dříve, a na možnosti
širokého výběru z volitelných
předmětů od 6. ročníku.

Každodenní vzdělávání v zá-
kladní i mateřské škole je také
letos doplněno řadou nadstandard-
ních aktivit. V souvislosti se svě-

tovým dnem zvířat se tělocvična
zaplnila dvojicemi nejrozmanitěj-
ších domácích zvířat a jejich dět-
ských majitelů, které pod dohle-
dem přítomných rodičů, učitelů i
odborníka ze ZOO soutěžily v ně-
kolika kategoriích o titul „nejsym-
patičtějšího mazlíčka“.  Ve škole
se rozběhly celoroční soutěže
o nejhezčí učebnu a ve sběru sta-
rého papíru, kterého jsme shro-
máždili již 3,5 tuny. Adventní
období jsme zahájili jarmarkem
různorodých žákovských výrobků
s vánoční tematikou.

Dětský parlament stihl kromě
několika soutěží či vysílání škol-
ního rozhlasu uspořádat finanční
sbírku na dárky pro naše handica-
pované kamarády z Ústavu soci-

ální péče „Nováček“ i z útulku pro
opuštěné psy na Valše. Také po-
kračuje vzájemná spolupráce s ně-
meckou školou v Neutraublingu.

Nabídku pro žáky již tradičně
doplňuje řada zájmových útvarů
(keramický, výtvarný, rukodělný,
počítačový, literárně – dramatický,
angličtina, hra na kytaru, na flétnu,
vaření, sebeobrana, gymnastický,
taneční či sportovní hry) a nepovin-
ných předmětů (němčina, sportov-
ní hry, zeměpisný seminář, ambu-
lantní nápravná péče). Novinkou je
naopak možnost ve volném čase
navštěvovat žákovské informační
centrum s využitím knihovny
a přístupu na internet.

A je toho ještě mnohem víc,
o čem by se dalo psát. Proto ra-

ději zveme všechny příznivce
naší školy, bývalé žáky i zaměst-
nance, stejně tak budoucí žáky,
jejich rodiče nebo i jen obyčejné
zvědavce k návštěvě ve dnech
otevřených dveří, kdy bude mož-
no prohlédnout si moderní učeb-
ny, seznámit se s prvky programu
„Začít spolu“, s nimiž pracují uči-
telé 1. stupně, navštívit projekto-
vé vyučování, promluvit si s trva-
le se vzdělávajícími pedagogický-
mi pracovníky či zeptat se na vše
potřebné vedení školy.

Těšíme se na setkání na našich
webových stránkách
(www.zs17.plzen-edu.cz) nebo
ještě lépe přímo v budově školy!

Za všechny zaměstnance
Bohdan Franc, ředitel školy

17. ZŠ a MŠ  Plzeň, Malická 1, zve a nabízí

Tmelení šes�áků

V sobotu 19. ledna 2008
 od 9 do 17 hodin

zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Náhradní termín: 21. 1. od 15 do 18 hodin

Informační schůzka pro rodiče
spojená s prohlídkou tříd:

16. 1. 2008 od 16.00 hodin v aule školy

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

1. základní škola
 Západní 18, 323 00 Plzeň

tel: 378 028 211
e-mail: 1zs@plzen.eu

www.zs1plzen.cz

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM 17. ZŠ
A MŠ PRO VEŘEJNOST

Dny otevřených dveří:
úterý 12. prosince 2007 od 8.00 do 12.00 hod.
úterý 8. ledna 2008 od 14.00 do 17.00 hod.

Zápis do 1. ročníku:
pondělí 21. ledna 2008 od 14.00 do 18.00 hod.
úterý 22. ledna 2008 od 14.00 do 18.00 hod.

Náhradní termín:
pondělí 11. února 2008 od 14.00 do 17.00 hod.

Přijetí žáků do budoucího 5. ročníku s posíle-
nou výukou cizích jazyků:
kdykoliv po telefonické domluvě



Když žáci Základní umělecké
školy na Lochotíně přišli po
prázdninách do své „Zušky“, při-
vítala je opravená, nově vymalo-
vaná škola s novými okny.

Učitelé ale zůstali těmi hodnými,
milými kamarády, kteří své žáky
vedou k lásce k hudbě a umění.

Ve školním roce 2007/2008 se
rozšířila nabídka oborů o výuku
hry na bicí nástroje.

Dosavadní výuka se podstatně
nemění. Základní umělecká škola
stále působí na třech pracovištích
– ředitelství lze najít v opravené
budově v Sokolovské ul. č. 30, kde
se žákům věnují učitelé hry na zob-
covou i příčnou flétnu, klarinet, sa-
xofon, pozoun, housle, kytaru, kla-
vír, akordeon a keyboard, učí se zde

zpěv a v neposlední řadě teoretic-
ké předměty jako je přípravná hu-
dební výchova, hudební nauka
a příprava na konzervatoř.

Dalším významným pracovištěm
je budova U Jam 14, kde má kom-
pletní zázemí taneční i výtvarné
oddělení a kde probíhá výuka již
zmíněných bicích nástrojů, zobco-
vé i příčné flétny, klarinetu, saxofo-
nu, trubky, pozounu, klavíru, key-
boardu, kytary, violoncella, zpěvu
i teoretických předmětů (PHV, HN).

Třetím pracovištěm je Bolevec-
ká ZŠ, kde najdou své učitele zá-
jemci o hru na klavír, keyboard,
housle, violoncello, kytaru, zobco-
vou i příčnou flétnu, klarinet, trub-
ku, pozoun, o zpěv a teoretické
předměty.            Jan Sedláček

Nový školní rok začal v novém kabátě

Blíží se čas zápisu do 1. třídy
a rodiče vybírají školu, která by
splnila veškerá očekávání dětí.

Dnešní škola musí dětem po-
skytovat kvalitní vzdělání, ale také
vytvářet prostor pro sportovní
i kulturní vyžití a co je nejdůleži-
tější – vytvořit pro 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 základní
škole Plzeň, nám. Odboje 18. Ve
školním roce 2008/2009 bude

výuka v 1. a 2., 6. a 7. ročníku
probíhat podle Školního vzděláva-
cího programu Bolevecké základ-
ní školy Plzeň, který spojuje dlou-
holetou tradici v propojení kvalit-
ní výuky a sportovního vyžití.
V našich třídách se vyučuje ang-
lickému a německému jazyku.
Žáci mají možnost navštěvovat
hodiny francouzského jazyka.
Zapojili jsme se do mezinárodní-
ho projektu COMENIUS, v jehož
rámci se uskutečňují výměnné
pobyty dětí a setkávání našich pe-
dagogů s učiteli partnerských za-
hraničních škol. Škola se prezen-
tuje zapojením do ekologických
projektů, kterých se zúčastňují
kromě dětí i jejich rodiče.

Ve škole mají děti s vývojový-
mi poruchami učení možnost na-
vštěvovat hodiny ambulantní ná-
pravné péče, kde se jim věnují
odborně proškolení učitelé. Na

škole jsou otvírány speciální tří-
dy pro žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami.

Moderně vybavené odborné
učebny a aprobovanost učitelů
umožňuje nabídnout dětem čin-
nost v nejrůznějších oblastech
vzdělávání i zájmové činnosti.
K nejvyhledávanějším patří výpo-
četní technika, základy adminis-
trativy, práce v keramické dílně
vybavené pecí a hrnčířským kru-

hem a výuka cizích jazyků v ja-
zykové učebně s audiovizuální
technikou. Naši nejmenší žáčci se
zapojují do družinových kroužků.
Svým zálibám se věnují ve výtvar-
ném, dramatickém nebo sportov-
ním kroužku. V oblibě mají děti
cvičení s jógou. Kromě všestran-
né pohybové průpravy v rámci
nepovinných pohybových aktivit
mohou děti navštěvovat hodiny

zdravotní tělesné výchovy.
Ve sportovních třídách se žáci

na 2. stupni věnují házené a vo-
lejbalu. Ke sportovním účelům
jsou využívány tělocvičny, respi-
rium, venkovní areál hřiš� s umě-
lým povrchem. Dětmi i veřejností
je využívána nafukovací hala.

O výsledcích práce učitelů naší
školy nejvíce hovoří výsledky vě-
domostních i sportovních soutěží
našich žáků a také výsledky přijí-

macího řízení na střední školy.
Poloha školy v blízkosti za-

stávky tramvaje č. 1 a autobusu
č. 30 umožňuje dojíždění žákům
z jiných částí města i z nedale-
kých 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 středu
12. prosince 2007 od 14.30 do
18.00 hod. V případě zájmu je
možné domluvit si individuální
termín návštěvy školy.

Zápis dětí do 1. třídy
pro školní rok 2008/

2009 na naší škole pro-
běhne ve dnech
15. a 16. 1. 2008

od 14.00 – 18.00 hodin.
Individuální návštěvu školy

i jiný termín zápisu dítěte si rodi-
če mohou domluvit na níže uve-
dených číslech.

Za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jaroslav Červený

ředitel
sekretariát školy: 378 028 922
zástupci ředitele: 378 028 921,

378 028 931

Ve čtvrtek 27. září zažili žáci
Bolevecké základní školy netra-
diční formu vyučování. Tento den
byl vyhrazen projektové práci na
téma Evropský den jazyků. Žáci
prvních a druhých tříd zhlédli an-
glickou pohádku, jejíž děj pak
zobrazili svými ilustracemi. Star-
ší žáci plnili úkoly přiměřené ob-
tížnosti v podobě skládanek, do-
plňovaček a dalších poutavých fo-
rem poznávání a učení. Žáci
druhého stupně se seznamovali se
zeměmi EU formou referátů, krát-
kých filmů, další informace čerpa-
li na internetu. Třída 9. D vařila
podle receptů české kuchyně a vy-
tvořila kuchařskou knížku v ang-
lickém a německém jazyce. Ostat-
ní použili získané poznatky k vy-
tvoření plakátů, ze kterých
členové školního parlamentu
uspořádali výstavu, tak si mohli
všichni zúčastnění prohlédnout
a porovnat své výtvory.

Zveme Vás do Bolevecké základní školy Plzeň

Koncerty školy
1. pololetí
18. prosinceVánoční koncert úterý aula 18.00 hod.
15. ledna Klavírní koncert úterý aula 18.00 hod.
22. ledna Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.

V průběhu ledna školní kolo soutěže ZUŠ – hra na klavír,
kytaru, akordeon, dechové nástroje, smyčcové nástroje
12. února Smyčcový koncert úterý aula 18.00 hod.

19. února Koncert žáků úterý aula 18.00 hod.
26. února Pěvecký koncert úterý U Jam 18.00 hod.

Koncerty pořádá ZUŠ v koncertním sálku na Sokolovské nebo
U Jam, v aule Křižíkova gymnazia (bývalá 32. ZŠ), v přednáško-
vém sále Západočeského muzea, ve výstavní síni Masné krámy nebo
v Galerii města Plzně.

Bližší informace o učitelích a akcích školy možno najít na adrese:
www.zussok.pilsedu.cz

Kam povedou vaše první kroky v roce 2008? Vykročte do
nového roku s Klubem českých turistů na tradičním No-
voročním pochodu z Bolevce do Bolevce!

Blíží se opět konec prvního
pololetí, tedy čas trochu rekapitu-
lovat. Co je tedy nového? Největ-
ší změna nastala díky rekonstruk-
cím, které probíhaly v době letních
prázdnin. Týkaly se kabinetů, so-
ciálního zázemí i učeben a výsle-
dek opravdu potěšil. Zatím jsou
vyřešeny tři odborné pracovny,
svým vybavením patří ke špičkám
a jsou naší chloubou. Jedná se
o multimediální promítací zařízení
v učebně dějepisu, interaktivní tabuli
a vybavení učebny informatiky
a zvláště pak učebnu matematiky,
která svým vybavením nemá na ZŠ
a dokonce i SŠ v našem kraji obdo-
by. Dále máme nové rozvody inter-
netu ve všech třídách 1. stupně.

Ale dost k rekonstrukcím, výu-
kové akce jsou stejně zajímavé.
Snažíme se využívat možností,
které poskytují nabídky odbor-

ných přednášek, nejčastěji využí-
váme nabídky programů s temati-
kou prevence drogových závislos-
tí, předčasného těhotenství, dospí-
vání, ale také zaměřené na
principy třídění odpadů, ekologii,
jelikož jsme se stali členem sítě
škol zabývajících se ekologickou
výchovou (M.R.K.E.V). A proto-
že jsme škola sportovců, kromě
účasti na soutěžích jezdíme také
pravidelně bruslit na kluziště do
Třemošné. Své zájmy mohou děti
uspokojit také v různých zájmo-
vých kroužcích. Od října pracují
kroužky aerobiku, tance, běh na
lyžích, hra na kytaru, výtvarný
a jiné. Největší tradiční akcí na za-
čátku školního roku je týdenní
ekologický kurz 9. ročníků v Kr-
konoších na Rýchorské boudě.
Zde se zúročí všechny teoretické
vědomosti dětí ze zeměpisu, pří-

rodopisu a dějepisu. Program
a výuku zajiš�ují pracovníci KR-
NAPu nebo učitelé sami. Kromě
turistických výletů s průvodci ab-
solvují žáci návštěvy muzeí, pa-
mátek, zařízení pro záchranu zví-
řat, ZOO, besedy, hry, zaměří se
na přímou pomoc při ochraně pří-
rody. Všechny aktivity probíhají
zábavnou formou a v závěru kur-
zu získává vedoucí zpětnou vaz-
bu v podobě testů. Zlatým hřebem
je pak diskotéka! Co říci na závěr?
I když je pobyt opravdu náročný
a s nikým se nemazlí, zatím se ne-
stalo, aby se z Krkonoš vrátil ně-
kdo, kdo by dlouho nevzpomínal.

Mgr. O.A. Hurníková,
učitelka 31. ZŠ

Mgr. Jiřina Reitmayerová, zá-
stupce ředitele pro 2. stupeň

Mgr. Miluše Kurzová, zástupce
ředitele pro 1. stupeň

31. ZŠ – podzimní ohlédnutí

Nejlepší lék proti silvestrovské únavě

R o z h ý -
bejte své
tělo po bu-

jarých silvestrovských osla-
vách v krásném prostředí bo-
leveckých rybníků. Oblast Klu-
bu českých turistů Plzeňského
kraje a plzeňské odbory KČT
pro vás na 1. ledna připravily
trasy v délce 6, 13 a 22 km, na
kterých na vás bude čekat ob-

líbený živý sněhulák a mnohá
další překvapení.

Start všech tras je v Bolev-
ci ve sportovním areálu Pro-
kopávka (zast. tramvaje č. 1
Okounová, autobusu č. 30 K
Prokopávce / Okounová BUS)
od 9.00 do 11.00 hodin, start
trasy 7 km až do 13.00 hodin.

Další informace najdete na
internetových stránkách na

nové adrese http://
www.plzenskykraj.kct.cz
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



I letošní rok začal pro členy ta-
nečního klubu TK IMPRO pio-
nýrské skupiny Mikulka při 7.
ZŠ a MŠ jako každý jiný. Začá-
tek bývá vždy těžký, a proto na-
sadili své síly ti zkušenější
a snažili se našim nováčkům
mnoho pomoci, aby poznali
i oni, jaká je radost nejen nacvi-
čovat, ale také ukázat se před pu-
blikem. A to se jim po dvou mě-
sících ustavičné práce a trénin-
cích podařilo.

Pozvalo nás jako každoročně
Sdružení boleveckých rodáků na
své XI. setkání boleveckých ro-
dáků a pou�ovou zábavu 10. lis-
topadu do sokolovny v Bolevci.
Nešlo odmítnout toto vřelé po-
zvání. Děti se představily v pás-
mu „Polky pro radost“, se svojí
úspěšnou skladbou „Putovalo
děvče“ z loňského republikové-
ho finále, kde obsadily 2. místo.
Ani tentokrát nechyběly písnič-
ky ze staré Prahy v pásmu „U sv.
Matěje“. Samotné rodáky pak
pozvaly děti na taneční parket
s oblíbenou skladbou “Když na
sále spustí basa“. Roztančil se
sál. Každý si mohl při muzice za-
zpívat i zatančit, natož pak mno-
ho jedinců si odnášelo skvělé
ceny z uspořádané tomboly.
Bylo z čeho se radovat. Spoko-
jenost byla na obou stranách.

Zbývá jen poblahopřát všem
rodákům pevné zdraví v čele
s novým předsedou, panem Jaro-

slavem Čechurou, který se ujal
s nadšením a elánem své nové
funkce. Víme všichni, že je
dobře, když práce tak velké
skupiny lidí, kteří se v Bolevci
narodili a žijí, se umí podělit o
vzpomínky na své mládí, ale i
vývoj událostí a současnosti
Bolevce a rozdávají své poznat-
ky, zajímavosti stále svému
okolí. Nám se sluší mnohokrát
poděkovat za zajímavé besedy
o sportu, dějinách, rybníkář-
ství, které jsme v loňském roce
uspořádali právě se členy toho-
to sdružení. Každému to potvr-
dí velmi pěkně vedená kronika
rodáků, kde i naše děti se pře-
svědčí, jak dlouho již naše spo-
lupráce trvá. Vždy� se sluší jen
poblahopřát k nově publikova-
né knize pod názvem Od staré-
ho Bolevce k městskému obvo-
du Plzeň 1, na které má velký
podíl pan Václav Kabát, který
se bohužel vydání knihy nedo-
žil. Naše děti jej mají v krás-
ných vzpomínkách, kdy toli-
krát zavítal na vedení naší ško-
ly a zval nás i naši PS Mikulka
na všechny akce. Vždy s hez-
kou vzpomínkou se budeme k
němu navracet, a to právě nyní,
kdy jsme přislíbili účast 7. pro-
since na „Vánočním posezení s
Boleveckými rodáky“. Loňské-
ho roku se nám akce moc líbi-
la a chceme s hezkou písničkou
a tancem s rodáky a vždy pří-

tomnými hosty Městského obvo-
du Plzeň 1 oslavit právě přicháze-
jící „Kouzlo Vánoc“.

Tím však činnost tanečníků ne-
končí.

Společenský večer Městské
charity Plzeň pořádaný 16. listo-
padu v restauraci „Na Spilce“ pa-
třil k dalším úspěšným vystoupe-
ním malých tanečníků. Snažili se
ze všech sil, aby i tentokrát s ve-
selou písničkou roztančili sál.
I tady se to zdařilo. A k tomu si
pak na závěr pochutnali všichni na
chutném občerstvení, kterým byly
opravdové chodské koláče.

Chceme pomáhat lidem okolo
sebe. Tak už tomu bylo v červnu
letošního roku, kdy jsme zpestřili
chvíle v Kulturním domě v Šeří-
kově ulici na Pomerančovém dni,
který pořádala Městská charita
Plzeň a Česká alzheimerovská
společnost.

Nezklamali ani obyvatele Do-
mova důchodců v Západní ulici,
kam zavítali již několikrát s pořa-
dem lidových písní a tanců. Oby-
vatelé zazpívali a pookřáli při zpě-
vu i těch nejmenších.

I nyní se chystají na další vá-
noční vystoupení.

A tímto bychom chtěli obyva-
telům DD, ale i čtenářům popřát
mnoho zdraví a štěstí, úspěšný
nový rok 2008.

Věra Řežábová,vedoucí
TK IMPRO a PS Mikulka

Tanečníci z Vinic mají o zábavu postaráno
aneb Kouzlo Vánoc se blíží

87. mateřská škola, Komenského
46 pokračuje již čtvrtým rokem v
projektu „Škola podporující zdra-
ví“. Veškeré aktivity jsou tudíž za-
měřeny na podporu zdravého život-
ního stylu, na vytváření pohodové
atmosféry a na spolupráci s rodinou.

I v letošním školním roce jsme
otevřeli 4 heterogenní třídy, v nichž
jsou umístěny děti ve věku od 3 do
6 let pospolu. Programy všech tříd
jsou zaměřeny na utužování zdraví
malých dětí. K tomu přispívá školní
infra-sauna, vířivý bazén, cvičení
Želva, pískání na zobcové flétny, fy-
zioterapie prováděná studenty Zdra-
votní školy dr. Mauritzové i pobyty
v solné jeskyni, kam s dětmi p. uči-
telky dojíždějí. Velký zájem je
o školní zájmové kroužky – florball,
aerobik, výtvarný a flétničkový krou-
žek. S dalšími zájmovými aktivita-
mi pomáhají školce odborníci –
mini-tenis, taneční kroužek a anglič-
tina, novinkou je pak angličtina s ro-
dilým mluvčím, při které zdatně po-
máhá paní učitelka Melounová.

Aby se lépe poznali kamarádi
z jednotlivých tříd, vymyslely paní
učitelky jako vhodný prostředek pro
seznámení společný výlet celé

školky na hrad Radyni na konci
měsíce září. V půl deváté ráno jsme
tedy dvěma autobusy odjeli ke zmí-
něnému hradu. Vystoupali jsme až
k nádvoří, paní učitelky seznamo-
valy děti se zajímavostmi z oblasti
historie. Pak připravily dětem pěk-
ný táboráček, kde bylo možno si
opéct párečky. Zpáteční cestu lesem
pak všichni využili ke sběru přírod-
nin a hlavně hub, kterých zde rost-
lo velké množství.

Na počátku měsíce října jsme
zhlédli v bolevecké sokolovně zábav-
né představení agentury Reny
s názvem „Večerníček a jeho kama-
rádi“. Poznat jednotlivé postavičky
z večerníčků nebyl pro děti žádný
problém. Rady si věděly i při prochá-
zení přírodovědné stezky „Ztratil se
Nemo“, pořádané SVČ v Ledecké ul.

Na představení Divadla Spejbla
a Hurvínka s názvem „Hurvínek už
zase zlobí“ odjížděli zájemci v pá-
tek 19. října do Prahy. Hurvínkovy
legrácky nás spolehlivě rozesmály
a prohlídka divadla nás okouzlila.

Kultuře věnujeme opravdu hod-
ně času, o čemž svědčí další akce.

Do naší MŠ zavítal začátkem lis-
topadu divadelní soubor až z Opavy

s představením „Princezna Rozma-
řilka“. Už dlouho jsme se tak nepo-
bavili. Herci byli opravdu skvělí!

Že naši předškoláci z jednotlivých
tříd vystupují s krátkým programem
při všech vítáních občánků na ÚMO
1 již několik roků, je všeobecně zná-
mo. Ani letošek není výjimkou.

Protože se snažíme stále zkvalitňo-
vat spolupráci s rodinou, více ji vtáh-
nout do dění mateřské školy, uspořá-
dala v polovině října třída 3. A odpo-
lední akci s názvem „Pozvi si svého
kamaráda“ – např. sourozence, ro-
diče nebo kamaráda ze sousedství.
Akci provázela výborná atmosféra –
děti si společně s kamarády hrály, vy-
ráběly draky, zapojily své rodiče i do
pohybových aktivit, takže všude byl
slyšet smích a nikomu se moc nechtě-
lo domů. Rodiče sami si pak vyžáda-
li další pokračování. O měsíc pozdě-
ji jsme se s rodiči a dětmi sešli znovu
při akci s názvem „Zdravé vaření
s mamkou a ta�kou“ aneb „Poseze-
ní u šípkového čaje“. Předávali jsme
si navzájem zkušenosti se stravová-
ním, recepty na zdravá jídla, prohlí-
želi si kuchařské knihy, zhotovili si
ovocné a zeleninové špízy. Vše jsme
doplnili ochutnávkou různých čajů.

Nechyběly opět pohybové aktivity, do
kterých děti zatáhly nejen maminky,
ale i babičky.

Pro další rozšíření spolupráce ma-
teřské školy s rodinou pak přispěla
poprvé uskutečněná akce s názvem
„Tvořivé odpoledne pro mamin-
ky“. Pozvali jsme do školky vedoucí
prodejny „U Vlasty“ – pí Roubalo-
vou, která předvedla maminkám, jak
vytvořit a ozdobit krásný vánoční ke-
ramický svícen. Všechny zúčastněné
se snažily pro svoji rodinu vytvořit ten
nejhezčí. Domů si odnášely nejen
hezký dárek, ale i pocit dobře stráve-
ného odpoledne.

I dětem neustále připravujeme
zajímavý program. Jedním z nich
byla návštěva předškoláků ze tříd 2. B
a 3. B v Hydrometeorologickém
ústavu v Plzni na Mikulce, kde
měli možnost si vše prohlédnout
a dozvědět se zajímavosti z oblasti
předpovědi počasí.

Při návštěvě myslivce na mateř-
ské škole měly děti oči navrch hla-
vy. Nejenže dokázal poutavě vyprá-
vět o lese, jeho obyvatelích a jeho
ochraně, ale přinesl dětem ukázat
srnčí parůžky,dalekohled, pušku a
své tři lovecké psy!

Podzimní setkání s Kosíky

Těmito slovy začíná kouzelné
zaklínadlo, kterým jsme letos už
čtvrtým rokem uspávali stromy na
zahradě naší 90. MŠ v Západní uli-
ci v Bolevci. Zatím je ještě krásně
vybarvená malířem podzimem,ale
čas běží neúprosně a za několik
týdnů budou možná holé větve
cukrovat vločky prvního sněhu.

 Naší podzimní slavnosti Zamy-
kání zahrady předcházely i letos
pečlivé přípravy. Ve školce jsme

vystřihovali a vybarvovali symbo-
lické papírové klíče, vyráběli růz-
né věcičky z přírodnin, zdobili
skleněné lucerničky a doma se
svými blízkými děti vyráběly
z podzimních plodů a přírodnin
skřítky Podzimníčky, kterými
jsme poté společně vyzdobili šat-
ny dětí a skleněnou spojovací
chodbu. Často jsme žasli nad ne-
uvěřitelnou krásou, kterou rodiče
s dětmi pomocí své fantazie a ná-

padů vytvořili z obyčejných dýní,
šišek, listů, mechu, kaštanů, žalu-
dů… Škoda, že se z těchto „umě-
leckých dílek“můžeme radovat jen
dočasně, dokud nám to trvanlivost
přírodnin dovolí. Některá se nám
podaří uchovat alespoň na fotogra-
fiích…

Poslední říjnový den jsme se
tedy sešli na zahradě, zapálili lu-
cerničky, jejichž světélka prováze-
la děti celé odpoledne a podvečer.
Děti uspaly stromečky říkadly
a písničkami u svých pavilonů,
pohladily jejich kůru. Pak už jsme
se všichni společně sešli u nejvyš-
šího topolu a společně s paní ře-
ditelkou velkým dřevěným klíčem
zamkli ještě větší dřevěný zámek
od naší zahrady. Zámek s klíčem
bude společně s námi čekat na
jaro, než budeme moci zahradu
opět odemknout.

Letos jsme sice neobjevili živé-
ho skřítka Podzimníčka, jako vlo-
ni, zato jsme pro děti připravili hru
„Cesta odvážného dráčka“. Každé
z dětí dostalo dráčka, kterému
chyběly oči, nos a pusa. Kdo chtěl
mít dráčka jak má být, musel se
s rodiči vydat na cestu kolem ce-

lého areálu školky a poctivě spl-
nit 3 úkoly. Za každý splněný úkol
mu na dráčkovi přibyla jedna
z chybějících částí. To bylo rado-
sti, když byl dráček celý! A ještě
k tomu si za splnění všech úkolů
mohlo každé z dětí v cíli vybrat
odměnu! Za „domácí úkol“už zbý-
val jen ocásek a děti měly památ-
ku na letošní 4. ročník Zamykání
zahrady.

A to už bylo šero, svítila jen
chodba s výstavkou Podzimníčků,
kterou si prohlíželi rodiče s dětmi
a venku blikaly desítky světlušek
- štěbetajících dětí se svými ma-
lými lucerničkami a táborák, ke
kterému si děti i rodiče přišli vy-
povědět své zážitky, opéct z do-
mova přinesený špekáček, ohřát se
nebo si jen tak posedět na lavičce
a vnímat okolní atmosféru.

Světlušek i štěbetání bylo stále
méně a méně, až zahrada ztichla
zcela.

 A že se nám to společně letos
zase povedlo, bylo jasné hned dru-
hý den ve školce: děti si nadšeně
sdělovaly dojmy a kreslily obráz-
ky, co se jim nejvíc líbilo. Někte-
ré se ani nemohly rozhodnout,
protože se jim podle jejich slov
líbilo všechno!

A to zahřálo u srdíčka - naše
práce není zbytečná…

Alexandra Mašková
učitelka 90. MŠ

Zamykám, zamykám, zahradu…

V tento den dopoledne se ve škol-
ce objevil celý filmový štáb z Prahy
i s moderátorkou pořadu paní Kubi-
šovou. Děti se předvedly v tom nej-
lepším světle, jejich znalosti byly ob-
divuhodné a byly všemi pochváleny.
Koncem prosince se uvidí v televizi,
už se nemohou dočkat.

Celý prosinec se budeme věnovat
nejkrásnějším svátkům v roce – svát-
kům vánočním.

Přáli bychom si, aby pohoda a klid
nás provázely nejen v tuto sváteční
dobu, ale po celý rok. Tak tedy: š�ast-
né a veselé!

Jaroslava Valentová
učitelka 87. MŠ

V pátek 23. 11. nás pak navští-
vil pan Makoň ze Záchranné sta-
nice živočichů v Plzni. Povídal si
s dětmi o volně žijících zvířatech,
ukazoval jim obrázky lesních zví-
řat s veršovaným doprovodem, do
kterého děti doplňovaly jména
zvířat. Společně s panem Mako-
něm pak děti zpívaly písničky
pánů Uhlíře a Svěráka – např.
„Datel“, „Pejsek“ – tuto píseň do-
provázely i pohybem. Všichni se
výborně bavili. V pondělí 26. 11.
zavítal do naší školky filmový štáb
s pořadem „Chcete mě?“ a nato-
čil děti při práci na téma „Les a
jeho obyvatelé“.

Pionýrská skupina Mikulka
při 7. ZŠ a MŠ v Plzni uspořá-
dala pro děti 6. října v rámci
cyklu „Výpravy za poznáním“
svůj 1. výlet v tomto školním
roce do ZOO Praha.

Byla to akce velmi zdařilá jak
z pohledu vedoucích, kteří vzor-
ně spolupracovali a dětem se vě-
novali po celou dobu pobytu
v ZOO, tak na Plese zvířátek,
který byl právě v tento den uspo-
řádán. Jak rády se jej naše děti
zúčastnily, vždy� většina z nich
jsou členové našeho tanečního
klubu TK IMPRO. Zapojili se
však i ostatní, naši přírodovědci
a výtvarníci. O tom, jak dávali
všichni pozor po celou dobu ná-
vštěvy, mne přesvědčili pak ve

škole při splnění kvízů a otázek prá-
vě z této akce. Bylo vidět, že jejich
přání navštívit pražskou ZOO se vy-
platilo a zanechala opravdu ty nej-
hezčí vzpomínky. Vždy� i jejich pří-
prava na tuto akci byla pečlivá, ne-
bo� si připravili za pomoci rodičů
masku zvířátka a v té přišli do ZOO.
Za to se jim nabídnul vstup zdarma,
nebo� ten den byl „Den zvířat“
a kdo přišel v masce, měl vstup vol-
ný. Potěšilo mne,že se zúčastnili
i naši prvňáčci a noví členové
kroužků. Myslím,že tato akce bude
pro ně vždy hezkou vzpomínkou,
nejen že mají celou akci zdokumen-
tovanou, ale zážitků zajímavých se-
tkání se zvířátky bylo opravdu dost
a parta dětí prima.

Věra Řežábová,ved. PS Mikulka

Den zvířátek v ZOO

A že jsme byla zvířátka k nepoznání, svědčí tento snímek. Pečlivá pří-
prava na akci se vyplatila.



VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz
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Ve dnech 6.11. a 13.11.2007 jsme připravili,
ve spolupráci s Iceparkem, první hokejový tur-
naj základních škol MO Plzeň 1 na tomto uni-
kátním kluzišti. Hráči bojovali v mladší a starší
kategorii, kam nasadily, svá družstva 31. ZŠ,
34. ZŠ a 4. ZŠ.

V prvním termínu mezi sebou bojovala mlad-
ší družstva složená ze žáků šestých a sedmých
tříd. Po celkem přesvědčivých výsledcích ve
skupině jsme se dočkali vyrovnaného finále,
které bylo napjaté do posledních okamžiků. Na-
konec „pohár starosty MO Plzeň 1“, s těsným
výsledkem 1:0, vybojoval tým ze 4. ZŠ na Lo-
chotíně.

Ve druhém termínu se představili borci
z osmých a devátých tříd. Po vyrovnaných vý-
konech ve skupině se stali vítězi turnaje a „po-
hár starosty MO Plzeň 1“ pro starší kategorii
převzali též žáci ze 4. ZŠ na Lochotíně.

Marcel Hlaváč

První hokejový turnaj ZŠ
v Ice Parku o pohár
starosty MO Plzeň 1

Vánoce s Ice Parkem
Ice Park zve návštěvníky
i o vánočních svátcích,

aby si  zpříjemnili vánoční pohodu.
Ice Park bude pro Vás otevřen přes

celé vánoční svátky, a to i na
Štědrý den  24.12 od 10 do 15 hodin

a na Silvestra od 10–17 hodin.
Srdečně Vás zveme a těšíme se

na Vaši návštěvu.

V listopadu proběhl na Ice Parku turnaj
základních škol městského obvodu Plzeň 1
a to ve dvou kategoriích , mladších a star-

ších žáků. Tímto bych chtěl poděkovat
všem školám, které se turnaje zúčastnily

a reprezentovaly svoji školu.

František Hlad

tel.: 377 236 817


