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Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí, a já věřím, že Vám všem

přineslo příjemné dovolené a dětem hezké
prázdniny. Z pohledu obvodu to bylo období
pracovní, protože se realizovala většina při-
pravených investičních akcí. Jsem velice rád,
že se nám přes prázdniny podařilo udělat
další krok v postupné rekonstrukci všech ob-
vodních mateřských škol. 3. září se dětem ze
78. MŠ v Sokolovské ulici otevřela komplet-
ně opravená, barevná školka. Stavba za více
než 15 milionů byla provedena v rekordním
čase a dle osobního poznatku se dětem, uči-
telkám i veřejnosti líbí.

Z dalších staveb jsou již dokončena parko-
viště v Tachovské, Rabštejnské, Brněnské
a Toužimské ulici, probíhá revitalizace Cent-
rálního parku Lochotín, výstavba cyklostezky
Bolevec – Třemošná a rekonstrukce Řepové
ulice na Bílé Hoře. Je předpoklad, že všech-
ny akce za bezmála 50 milionů korun dokon-
číme včas a v dobré kvalitě.

Na jiném místě novin upozorňujeme napo-
sledy na záměr města Plzně odstranit nevyuží-
vané sušáky na prádlo. Připomínám vlastníkům
jednotek, kteří tomuto záměru dosud nevěno-
vali patřičnou pozornost, že pokud chtějí su-
šáky nadále využívat, mají poslední příležitost
se k tomu přihlásit. Ve fázi, kdy budou sušáky
odstraňovány, to již nebude možné.

Od června byla služebna Městské policie
Lochotín posílena o dva strážníky, kteří slou-
ží v určených částech obvodu – na Roudné
a Bílé Hoře. Projekt zavedení „obecního“
strážníka, o kterém jsem Vás již informoval,
je tedy v běhu a bude ve spolupráci s občan-
skými sdruženími na Bílé Hoře a Výborem
pro Roudnou vyhodnocen. Myšlenka se mi
líbí, ale protože strážníci potřebují pro dob-
rou práci vstřícnost i respekt veřejnosti, jsem
trochu skeptický.

Záměrně na den pracovního klidu (neděli
15. 7.) jsme naplánovali úklid Roudné, tzv.
blokové čištění komunikací. Řada místních
firem a obyvatel však bezohledně zaparko-
vala svá vozidla v předem vyznačených úse-
cích, čímž značně zkomplikovala provedení
úklidu. Ukládání pokut a odtahování vozidel
jako nutné součásti úklidů by se nemělo stát
pravidlem. Rád bych je vyměnil za větší
vstřícnost a respekt ze strany automobilistů.

Sobota 28. 7. byla o mnoho radostnější. Na
další ročník Města her aneb Prázdnin na
Boleváku přišlo i přes nepřízeň počasí kolem
22 tisíc návštěvníků všech věkových skupin.

Zajímavým nahlédnutím do historie Bolev-
ce je nově vydaná a 16. srpna pokřtěná kniha
„Od starého Bolevce k městskému obvodu
Plzeň 1“. Za nápad a vydání publikace, která
je poutavou propagací části našeho obvodu,
děkuji Sdružení boleveckých rodáků a jsem
rád, že jsme k tomu svým dílem přispěli.

Prázdninami jsem tento úvodník začal a přá-
ním do nového školního roku jej ukončím.

Všem školákům spokojené učitele a všem
učitelům spokojené žáky přeje

Jiří Winkelhöfer, starosta

Od úterý 11. září 2007 přibylo v Toužim-
ské ulici v Plzni nové dopravní značení. Zá-
stupci Policie České republiky, Správy veřej-
ného statku a Magistrátu města Plzně, odbo-
ru dopravy, se shodli na tom, že motoristé zde
nedodržují zákonné ustanovení o zastavení
a stání. Řidiči v této ulici oproti silničnímu
zákonu parkovali a tím bránili průjezdnosti
komunikace. Proto se představitelé zmíně-
ných složek dohodli, že v této ulici motoris-
tům zdůrazní, že je zde zakázáno zastavení
a stání. Z tohoto důvodu přibyla na okraji vo-

Příležitost vlastníků bytových jednotek
písemně požádat o sepsání darovací smlou-
vy na sušáky prádla a smlouvy o výpůjčce
části pozemku již končí.

Dobu delší než jeden rok věnoval Měst-
ský obvod Plzeň 1 informování veřejnosti
o záměru města Plzně odstranit nevyužíva-
né sušáky prádla a klepadla na koberce. 250
zjištěným společenstvím vlastníků jedno-
tek byla výzva k sepsání smluv zaslána ad-
resně. Protože však nemáme k dispozici

V červnové „Jedničce“ jste se mohli se-
známit s rozsahem a prvními dokončený-
mi stavbami, které MO Plzeň 1 naplánoval
k realizaci v letošním roce.

Letní prázdniny jsou již několik týdnů za
námi a právě konec prázdnin a začátek
školního roku byl pro nás limitován dokon-
čením některých staveb, jejichž zprovozně-
ní přímo souvisí s návratem dětí do škol
a školek.

První dokončenou stavbou určenou pro

Další investiční akce dokončenyDalší investiční akce dokončeny

Nová obrazová kniha
o Bolevci
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Zákaz zastavení v Toužimské ulici

Po prázdninách se děti vrátily do barevné školky. Na
snímku přihlížejí, jak starosta obvodu s jejich paní
ředitelkou střihají pásku při slavnostním zahájení
provozu po rekonstrukci.

  Čerstvě vydaná kniha „Od starého Bolevce
k městskému obvodu Plzeň 1“ je dílem Bole-
veckých rodáků a díky finanční pomoci MO
Plzeň 1 vznikla na základě nashromáždění vel-
kého množství historické fotodokumentace,
plánků, dobových písemností a map. Tato pub-
likace je zajímavým nahlédnutím do historie
Bolevce, od vesnice a později velké obce, až
k dnešní plzeňké městské části.    Více na str. 5

Obvod uzavírá seznam zájemcůObvod uzavírá seznam zájemců
o zachování sušáků na prádloo zachování sušáků na prádlo

kompletní a aktualizované seznamy všech
vlastníků na obvodě, byla v Plzeňské jed-
ničce opakovaně zveřejněna výzva k sepsá-
ní smluv s termínem uzávěrky 29. 6. 2007.
K tomuto datu nám odpovědělo 90 subjek-
tů, z nichž 40 společenství vlastníků jed-
notek (včetně bytových družstev) souhlasí
s uzavřením smluv – tedy s tím, že sušící
rámy jim město Plzeň daruje a na pozemek
pod nimi bude uzavřena výpůjčka na dobu
deseti let.                   Pokračování na str. 4

Policisté upozorňují řidiče na nové
dopravní značení

zovky značka V 12c, což je žlutá souvislá
čára, která znamená zákaz zastavení.

Policisté očekávají, že tímto opatřením se
zkvalitní průjezdnost komunikace, a proto by
chtěli řidiče vyzvat, aby dopravní značení dů-
sledně respektovali. V opačném případě je to-
tiž budou čekat postihy.

nprap. Michaela Altmannová
tisková mluvčí plzeňských policistů

Vzhledem k tomu že občané MO Plzeň 1 pro-
jevili velký zájem a Školení první pomoci pro
laickou veřejnost a Školu zad, připravil MO
Plzeň 1, ve spolupráci s Vysokou školou v Plz-
ni, o.p.s., opakování těchto kurzů.

Podrobnosti k jednotlivým kurzům
najdete na straně 6.

naše nejmenší jsou stavební úpravy 78. MŠ
v Sokolovské ulici. Stavba zahrnovala kom-
pletní rekonstrukci pláš	ů pěti pavilonů škol-
ky. Ve všech objektech jsou vyměněna okna
za plastová, z téhož materiálu jsou i veškeré
dveře. Jednotlivé budovy jsou standardně
zatepleny. Terasy před objekty jsou osazeny
novými pergolami, které je vhodně zastře-
šují. V objektech je vybudováno prakticky
nové sociální zázemí s odpovídajícími ob-
klady a dlažbami. Nově rekonstruované ob-

jekty jsou barevně velmi zdařile vyvedeny
a doplněny prvky s dětskými motivy. Okol-
ní cesty v areálu školky jsou nově provede-
ny barevnou zámkovou dlažbou.

Celá stavba vyšla bezmála na 15 milionů
korun a vznikla v rekordním čase 3,5 mě-
síce. Termín dokončení koncem srpna byl
dodržen a 3. září předal MO Plzeň 1 tuto
krásnou školku do užívání, jako dárek dě-
tem k novému školnímu roku.

Pokračování na str. 3

Projekt zdravotní
prevence MO Plzeň 1

MO Plzeň 1 odebírá
Zelenou energii

Více na str. 4



Rada a Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1

Plzeňský servis s. r. o. – Váš partner ve správě nemovitostí

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 10. 7. 2007
mimo jiné:
– Projednala zprávu o bezpeč-

nostní situaci na území MO
Plzeň 1 za 1. pololetí 2007
a obdržela přehled stavu kri-
minality a dopravní nehodo-
vosti na území města Plzně
za rok 2006;

– Schválila organizační zabezpe-
čení přípravy 6. zasedání Zastu-
pitelstva MO Plzeň 1 dne
18. 9. 2007 a program jednání;

– Projednala zprávu o činnosti
Kontrolního oddělení ÚMO
Plzeň 1 za 1. pololetí 2007;

– Souhlasila s přidělením finanč-
ního příspěvku občanskému
sdružení Roska Plzeň, regio-
nální organizaci Unii Roska
v ČR, na úhradu rekondičního
pobytu v Srní pro těžce zdra-
votně postižené, nemocné roz-
troušenou sklerózou;

– Souhlasila s „Generelem do-
pravy v klidu města Plzně –
aktualizace 2006“ jako se
základním koncepčním
a územně plánovacím pod-
kladem řešícím rozvoj static-
ké dopravy ve městě Plzni;

– Souhlasila s územní studií
„Plzeň – sportovně rekreač-
ní trasy v údolích řek“ jako
s územně plánovacím pod-
kladem pro postupnou reali-
zaci sportovně rekreačních
tras a podkladem pro návrh
nových veřejně prospěšných
staveb v rámci změn Územ-

ního plánu města Plzně
v cyklu 2007 – 2008;

– Souhlasila s předloženým zá-
měrem ve věci čerpání pod-
zemní vody – kopaná studna
z hlediska posouzení vlivů na
životní prostředí;

– Souhlasila se zařazením re-
konstrukce Studentské ul.,
úsek Gerská – Krašovská do
plánu projektů Odboru inves-
tic MMP na rok 2007; vyda-
la doporučení pro SVSmP;

– Souhlasila se zařazením re-
konstrukce tramvajové trati
Karlovarská III. etapa (Ger-
ská ul.) do plánu projektů
Odboru investic MMP na rok
2007; vydala doporučení pro
SVSmP;

– Souhlasila s předloženým
návrhem úpravy Kotíkovské
a Karlovarské ulice pro
umožnění zavedení autobu-
sové linky městské veřejné
dopravy; vydala doporučení
pro Plzeňské městské do-
pravní podniky, a.s.,

– Projednala návrhy řešení pro-
blematiky parkování v obvodu;

– Souhlasila s prodejem domů
z majetku města Plzně v lo-
kalitě Berlín (Dolní, Střední
a Horní ulice) současným ná-
jemcům formou koupě domu
či spoluvlastnického podílu
na domě; vydala doporučení
pro Radu města Plzně;

– Schválila pronájem reklam-
ní plochy na mantinelu klu-
ziště v Ice Parku společnosti

OŠTĚP Plzeň, s.r.o., a spo-
lečnosti STRABAG, a.s.;

– Schválila návrh na zadání
projektové dokumentace
a následné realizace parkoviš	
v ulicích Krašovská, Rab-
štejnská 2, 4, Rabštejnská
8,10 a Rabštejnská 20, 22;

– Projednala změny v řešení al-
ternativního napojení Sever-
ního Předměstí dle návrhu
Výboru pro Roudnou Zastu-
pitelstva MO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 21. 8. 2007
mimo jiné:
– Projednala rozbor hospodaře-

ní MO Plzeň 1 k 30. 6. 2007,
stav účelových fondů MO
Plzeň 1 k 30.6.2007 a přehled
hospodaření MO Plzeň 1
k 31. 7. 2007;

– Projednala zprávu o provádě-
ní komunálních služeb
a údržby zeleně za 1. polole-
tí 2007;

– Souhlasila se záměrem “Pro-
tipovodňová opatření – celo-
plošná zavážka, zahradnictví
Roudná, k.ú. Plzeň” z hledis-
ka posuzování vlivu na život-
ní prostředí;

– Zhodnotila plnění plánu sta-
vebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za 1. pololetí
2007 a k 31.7.2007 aktuálně;

– Schválila návrh na zadání
projektové dokumentace
a následné realizace chodní-
ků v Gerské ulici u konečné

tramvajové linky č. 4 a v Ma-
nětínské ulici u č. or. 6;

– Schválila pronájem reklam-
ní plochy – mantinelu kluziš-
tě v Ice Parku společnosti
HOCHTIEF CZ a.s. a společ-
nosti ŠKODA JS a.s.;

– Vzala na vědomí informativ-
ní zprávu o likvidaci vraku
auta na Vinicích za domem
Strážnická 32, Plzeň;

– Vzala na vědomí informativ-
ní zprávu ve věci možnosti
omezení parkování dodávko-
vých nákladních vozidel
s celkovou hmotností nad
1,5 t v sídlištní zástavbě;

– Souhlasila se záměrem “Par-
kovací objekt Na Vinicích,
p. p. č. 11102/119, k.ú. Pl-
zeň” z hlediska posuzování
vlivu na životní prostředí;

– Souhlasila se záměrem
“Odběr podzemních vod –
vrtaná studna pro RD Plzeň
– Bolevec“ z hlediska posu-
zování vlivu na životní pro-
středí.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 4. 9. 2007 mimo
jiné:
– Projednala rozpočtová opat-

ření rozpočtu MO Plzeň 1
č. 24–32;

– Schválila výpůjčku nebyto-
vého prostoru – jednacího
sálu v budově ÚMO Plzeň 1,
alej Svobody 60, Plzeň účast-
níkům kurzu „Angličtina pro
seniory“;

– Souhlasila s přidělením fi-
nančních příspěvků dle návr-
hu Komise sociální a pro
občanské záležitosti Rady
MO Plzeň 1;

– Schválila „Plán zimní údrž-
by MO Plzeň 1 pro období
2007/2008“ a jmenovala
Štáb zimní údržby ÚMO Pl-
zeň 1 na období 2007/2008“;

– Vzala na vědomí informativ-
ní zprávu ve věci řešení pro-
blematiky výskytu holubů;

– Souhlasila s poskytnutím
půjček z Fondu rozvoje byd-
lení dle vyhlášky města Plz-
ně č. 2/2001 žadatelům;

– Souhlasila s předloženým
návrhem novely vyhlášky sta-
tutárního města Plzně o míst-
ním poplatku ze psů, kterou se
mění vyhláška statutárního
města Plzně č. 22/2004,
o místním poplatku ze psů.

Na každém zasedání Rady MO
Plzeň 1 jsou předkládány zprá-
vy o plnění usnesení z předcho-
zích jednání Rady MO Plzeň 1,
dále jsou projednávány majet-
kové záležitosti. Jedná se na-
příklad o pronájmy nebytových
prostor a pozemků, směny po-
zemků, žádosti o odkoupení
pozemků atd.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém 6. zasedání dne 18. 9.
2007 mimo jiné:
– Vzalo na vědomí zprávu

o plnění usnesení z 5. zase-

Vážení čtenáři,
věříme, že jste léto strávili pří-

jemně a užili si své dovolené.
Protože vstupujeme do podzim-
ní části stavební sezony, přináší-
me vám dotazy k tematice oprav
a rekonstrukcí, a to jak bytů, tak
panelových domů.

V této souvislosti Plzeňský
servis, s. r. o., svým klientům,
společenstvím vlastníků, nabízí
službu v oblasti provádění tech-
nického dozoru investora při re-
alizaci zakázek po stránce vede-
ní stavby, správných technologic-
kých postupů, provádění
kontrolních dnů na stavbě, vede-
ní stavebního deníku, vyřizování
případných záručních i pozáruč-
ních reklamací a dalších technic-
kých problémů, které se mohou
při realizaci zakázky vyskytnout.
Bližší informace k technickému
dozoru rádi poskytneme na zákla-
dě konkrétního požadavku.

Těm, kteří teprve zvažují re-
konstrukci svých domů, bychom
rádi při výběru dodavatele po-
přáli š	astnou ruku a hodně úspě-
chů. A všem dohromady pak pří-
jemné babí léto a nadcházející
podzim.

Michaela Emingerová
manažerka oblasti

Plzeňský servis s.r.o.

Jaká povolení jsou potřeba
při rekonstrukci (modernizaci)
bytu? Ohlášení, stavební povo-
lení, nebo nic? (V domě vznik-
lo společenství vlastníků.)

Zákon č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), § 103 uvádí:
„Stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu nevyžadují sta-
vební úpravy, pokud se jimi ne-
zasahuje do nosných konstrukcí
stavby, nemění se vzhled stavby,
nevyžadují posouzení vlivů na ži-
votní prostředí a jejich provede-
ní nemůže negativně ovlivnit po-
žární bezpečnost.“ Rekonstrukcí
bytu se zásahem do nosných kon-
strukcí může myslet například
řezání nosného panelu. Pokud
tedy budete měnit např. bytové
jádro, teoreticky nemusíte sta-
vebnímu úřadu nic hlásit. V pra-

xi se ale lze setkat s tím, že kaž-
dý stavební úřad úpravu bytu po-
suzuje jinak, proto doporučujeme
se ke konkrétní akci předem in-
formovat na příslušném staveb-
ním úřadě.

Ve většině případů úřad poža-
duje ohlášení. Tato forma předpo-
kládá, že stavebnímu úřadu pláno-
vanou stavbu ohlásíme. Stavebník
pak může stavbu provést na zákla-
dě souhlasu stavebního úřadu. Ne-
bude-li stavebníkovi doručen ten-
to souhlas do čtyřiceti dní od ohlá-
šení ani mu v této době nebude
doručen zákaz, platí, že stavební
úřad souhlas udělil. Ohlášení stav-
by obsahuje základní údaje o stav-
bě, stavebníkovi, účelu a způso-
bu provádění stavby, jednoduchý
technický popis.

To, že stavební úřad nevyža-
duje ani stavební povolení ani
ohlášení, však neznamená, že
jsme zproštěni některých povin-
ností. Stanovy společenství
vlastníků mohou uložit zamýšle-
nou úpravu např. oznámit spole-
čenství. Pokud se při moderniza-
ci bytu nebude zasahovat do
společných částí domu, není po-
třeba souhlas ostatních vlastní-
ků. Je zde závazné ustanovení
§ 13 odst. 3 zákona o vlastnic-
tví bytů, že činností při rekon-
strukci nesmí dojít k ohrožení
výkonu vlastnických práv ostat-
ních vlastníků. Podpůrně zde
platí i ustanovení občanského
zákoníku o ochraně vlastnických
práv, zejména tedy § 127 odst. 1.
Dle občanského zákoníku je tře-
ba respektovat sousedská práva,
podle kterých je každý vlastník
jednotky povinen zdržet se vše-
ho, čím by „nad míru přiměře-
nou poměrům“ obtěžoval jiného
nebo čím by vážně ohrožoval
výkon jeho práv. „Proto zejmé-
na nesmí ohrozit sousedovu
stavbu nebo pozemek úpravami
pozemku nebo úpravami stavby
na něm zřízené bez toho, že by
učinil dostatečné opatření na
upevnění stavby nebo pozemku,
nesmí nad míru přiměřenou po-
měrům obtěžovat sousedy hlu-
kem, prachem, popílkem, kou-
řem, plyny, parami, pachy, pev-

nými a tekutými odpady, svět-
lem, stíněním a vibracemi, ne-
smí nechat chovaná zvířata vni-
kat na sousedící pozemek a ne-
šetrně, popřípadě v nevhodné
roční době odstraňovat ze své
půdy kořeny stromu nebo od-
straňovat větve stromu přesahu-
jící na jeho pozemek.“

To znamená, že každý vlastník
je při provádění oprav a úprav ve
svém bytě povinen nerušit své
sousedy např. hlukem nebo pra-
chem „nad míru přiměřenou po-
měrům“. Co se za „míru přimě-
řenou poměrům“ považuje, není
možné stanovit obecně, vždy
bude nezbytné zjiš	ovat, jaká
míra je přiměřená poměrům
v tom kterém objektu. “Míra při-
měřená poměrům“ je velmi rela-
tivní a o tom, zda konkrétní jed-
nání tuto míru (ne)překročilo, by
rozhodoval až soud.

Společenství vlastníků si
bude brát úvěr na rekonstruk-
ci domu. Předpokládaná doba
splácení úvěru je 10–15 let. Jak
to bude při případném prodeji
bytu některého z vlastníků
v průběhu splácení úvěru? Pře-
chází povinnost splácení úvěru
na nového vlastníka?

Podmínky splácení úvěru by
měly být přesně uvedeny v úvěro-
vé smlouvě, proto v každém přípa-
dě doporučujeme dobře se před
podpisem smlouvy seznámit s kon-
krétními podmínkami úvěru. Bu-
deme-li však předpokládat, že se
jedná o běžný komerční úvěr bez
ručení, který je poskytnutý spole-
čenství vlastníků jako právnické
osobě, pak povinnost splácet úvěr
nese společenství, a zpravidla je tak
činěno z dlouhodobých záloh na
správu domu a pozemku (fondu
oprav). Pro nové vlastníky, stejně
jako pro všechny ostatní členy spo-
lečenství, je tedy závazné to, aby
pravidelně a včas hradili stanove-
né měsíční platby, ze kterých pak
společenství bude moci hradit
splátky úvěru.

Společenství vlastníků pro-
vedlo zateplení obvodového
pláště domu, včetně výměny

oken za plastová. Lze využít
nějakého daňového zvýhodně-
ní u daně z nemovitosti?

Podle zákona o dani z nemo-
vitostí jsou od daně ze staveb
osvobozeny stavby na dobu pěti
let od roku následujícího po pro-
vedení změny spočívající ve sní-
žení tepelné náročnosti stavby
stavebními úpravami, na které
bylo vydáno stavební povolení.
Z hlediska daně z nemovitostí je
rozhodující stav k 1. lednu zda-
ňovacího období roku, na který je
daň vyměřována.

Záleží tedy na tom, zda jsou
pro osvobození od daně ze staveb
splněny podmínky dané v § 9
odst. 1 písmeno r) zákona č. 338/
1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o dani z nemovi-
tostí).

Uvedené ustanovení lze apli-
kovat také na byty, nebo	 podle
§ 9 odst. 3 zákona o dani z ne-
movitostí osvobození podléhají
též byty a samostatné nebytové
prostory splňující podmínky pro
osvobození.

Pokud poplatník uplatní v da-
ňovém přiznání (nebo dílčím da-
ňovém přiznání) osvobození od
daně ze staveb podle § 9 odst. 1
písmeno r) zákona o dani z ne-
movitostí, musí prokázat, že byly
splněny podmínky pro poskytnutí
osvobození. Osvobození lze při-
znat nejdéle na dobu pěti let od
roku následujícího po provedení
změny. Důkazní břemeno nese
poplatník, který prokazuje, že
k 1. lednu zdaňovacího období již
byla provedena změna spočívají-
cí ve snížení tepelné náročnosti
stavby stavebními úpravami a za
podmínky, že na tyto stavební
úpravy bylo vydáno stavební po-
volení. Provedení stavebních
změn poplatník zpravidla proka-
zoval kolaudačním rozhodnutím,
což však není podmínkou, po-
platník může i jiným způsobem
dokázat své tvrzení, že byly pro-
vedeny změny spočívající ve sní-
žení tepelné náročnosti stavby ve
smyslu § 9 odst. 1 písmeno r) zá-
kona o dani z nemovitostí.

Od 1. ledna 2007 je účinný zá-

kon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), podle kterého se již
u mnoha staveb nebo stavebních
úprav stavební povolení nevyža-
duje, stačí pouze ohlášení. Vzhle-
dem k tomu, že § 9 odst. 1 pís-
meno r) zákona o dani z nemovi-
tostí váže nárok na osvobození od
daně ze staveb na stavební povo-
lení, v případě stavebních úprav
provedených na základě ohláše-
ní nelze osvobození podle uvede-
ného ustanovení přiznat.

Společenství vlastníků pro-
vedlo částečnou rekonstrukci
domu a plánuje svépomocí pro-
vést montáž plastových oken
v suterénních prostorách. Jak
je to v tomto případě s DPH?

Podle § 48 odst. 2 zákona č 235/
2004 Sb., o dani z přidané hodno-
ty, v platném znění, je možné uplat-
nit sníženou sazbu daně při dodá-
ní materiálů atd. (např. tedy i plas-
tová okna) pouze v případě, že je
tento materiál jako součást staveb-
ních nebo montážních prací zabu-
dován do objektu bytové výstavby.
Společenství by tedy v tomto pří-
padě ušetřilo za montáž oken, po-
kud by montáž realizovalo tzv.
„svépomocí“, ale musí se zde po-
čítat s tím, že cena za dodávku plas-
tových oken bez montáže bude
vyšší o 14 %, tj. o rozdíl mezi zá-
kladní a sníženou sazbou DPH,
kterou by dodavatel plastových
oken uplatnil, pokud by okna v by-
tovém domě dodal včetně jejich

montáže. Dodání plastových oken
bez jejich montáže a zabudování
do bytového domu se považuje za
dodání zboží, které podléhá základ-
ní sazbě daně (19 %).

Co je nového v Programu
Panel?

Aktuální informace k Programu
Panel (Program na podporu oprav
bytových domů postavených pa-
nelovou technologií Panel) lze
najít např. na www stránkách Čes-
komoravské záruční a rozvojová
banky, a.s. (www.cmzrb.cz):
„S účinností od 1. 9. 2007 byla
povinnost předložit jako součást
žádosti o podporu průkaz energe-
tické náročnosti budovy podle
vyhlášky 148/2007 Sb. nahraze-
na povinností předložit zprávu
o energetickém auditu budovy
podle § 9 odst. (1) zákona č. 406/
2000 Sb. (www.cmzrb.cz). V této
souvislosti dochází i ke změně
přílohy A žádosti o záruku/dota-
ci v programu PANEL. Zpráva
o energetickém auditu budovy
nebo dříve používaný energetický
průkaz budovy podle požadavků
stanovených Vyhláškou č. 291/
2001 Sb. se předkládají, spolu
s další dokumentací stanovenou
textem programu PANEL, pora-
denskému a informačnímu středis-
ku (PIS), pokud se oprava panelo-
vého domu týká úspor energií.“

Znění Programu Panel je také
dostupné na www stránkách Stát-
ního fond rozvoje bydlení
(www.sfrb.cz).

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

dání Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 dne 12. 6. 2007;

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

– Vzalo na vědomí zprávu
o činnosti starosty MO Pl-
zeň 1;

– Schválilo rozbor hospodaře-
ní MO Plzeň 1 za 1. pololetí
2007 + aktuální stav;

– Schválilo rozpočtová opatře-
ní rozpočtu MO Plzeň 1;

– Schválilo přidělení finanč-
ních příspěvků dle návrhu
Rady MO Plzeň 1 a Komise
sociální a pro občanské zále-
žitosti Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasilo s navrhovaným
řešením alternativního napo-
jení Severního Předměstí dle
návrhu Výboru pro Roudnou
Zastupitelstva MO Plzeň 1 –
Silniční systém města Plzně,
stav červenec 2007;

– Schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení
dle Vyhlášky města Plzně
č. 2/2001;

– Schválilo plnění plánu vlast-
ní investiční výstavby za
1. pololetí 2007 + aktuální
stav;

– Vzalo na vědomí zprávu
o provádění komunálních
služeb a údržby zeleně za
1. pololetí 2007 + aktuální
stav;

– Zastupitelstvu MO Plzeň 1
byly předloženy zápisy výbo-
rů Zastupitelstva MO Plzeň 1
a informativní zprávy.



Dokončení ze str. 1
Druhou dokončenou stav-

bou přímo související se za-
čátkem školního roku byl
chodník u 31. ZŠ v ul. Elišky
Krásnohorské.

Vzhledem k neutěšené do-
pravní situaci v okolí 31. ZŠ,
kam docházejí nejen děti všech
věkových kategorií, ale zároveň
jsou do této školy dováženy

autobusem i osobními automo-
bily děti tělesně postižené, se
rozhodl MO Plzeň 1 po konzul-
taci s Policií ČR řešit situaci
vybudováním nového chodní-
ku, který po celém vnějším ob-
vodu areálu v délce cca 200 m
a šířce 2 m zvýší bezpečnost
dětí, které využitím chodníku
nemusejí používat k přístupu do
školy komunikaci tak jako do-

Chodník. Je to věc, která nás
ve městě provází snad úplně
všude kolem a člověk ho bere
jako naprostou samozřejmost.
Dokonce si i v mladické neroz-
vážnosti může říkat, k čemu
chodník?! Zvládnu to i bez něj.
A to přesně do okamžiku, do-
kud nevláčí za ruku malé děti
nebo stářím polku nezatan-
čí.Dokud jsem neměla děti, a i
když už jsem je potom měla
a chodily jenom do mateřské
školky, tak mi žádný chodník

sud. Celá tato akce probíhala
zhruba 1 měsíc, MO Plzeň 1
stála celkem 650 tisíc korun
a byla dokončena a předána do
užívání v posledních srpnových
dnech, čímž byl splněn záměr
o zvýšení bezpečnosti školáků
právě od nového školního roku.

Další akce, která je dokon-
čována v těchto dnech sice
není přímo spojená se začát-

kem školního roku, ale z hle-
diska zvýšení bezpečnosti cyk-
listů všech věkových kategorií
je nesporným přínosem. Jedná
se o dlouho očekávanou cyk-
lostezku z Bolevce do Třemoš-
né. Tato cyklostezka vedoucí
od železniční zastávky Plzeň –
Bolevec lesem směrem na Or-
lík a končící ve Třemošné má
na celé 4000 m dlouhé trase
asfaltový povrch a celou svou
délkou prochází příjemným
lesním prostředím. Cyklisté tak
nebudou muset už využívat ne-
bezpečnou silnici I/27 v úseku
mezi Kamenným rybníkem
a Třemošnou. Dokončením ce-
lého díla v prvním podzimním
měsíci jsme se snažili umožnit
všem příznivcům cyklistiky
svezení po nové stezce ještě
v relativně pěkném počasí.

S podrobným vyhodnocením
celého roku v oblasti investič-
ní výstavby, v jejímž rámci
jsou dokončovány další velmi
zajímavé stavby, jako např.
celková obnova Centrálního
parku Lochotín mezi objektem
Impuls a bazénem Pedagogic-
ké fakulty, seznámíme své čte-
náře v příštím vydání našeho
z p r a v o d a j e .

V případě vašeho zájmu
o podrobnější informace ohled-
ně investiční výstavby MO Pl-

nechyběl. Žádnou krizovou
dopravní a komunikační situa-
ci jsem ve svém okolí nevidě-
la.By� jsem se na ni den co den
dívala z okna a míjela jsem ji
těsně nejméně jednou denně.
Netýkala se mne a mé rodiny.
Ovšem ouha.

Hned ten první týden první-
ho školního roku naší dcery
jsem zjistila, že něco není úpl-
ně v pořádku. Kličkovala jsem
s dětmi cestou do družiny
31. ZŠ nejen mezi ostatními

rodiči s dětmi, ale také mezi
nepřeberným množstvím aut,
která vykládala a vyzvedávala
děti před družinou a ško-
lou.Když jsem hledala alterna-
tivu k chůzi po silnici, kterou
jsem do té doby vnímala jako
bezpečnou pěší zónu, ale která
se ráno a odpoledne měnila ve
frekventovanou tepnu dokonce
i s regulérní zácpou, tak jsem
našla pouze trávník podél zdi
školy. Tam jsme ovšem zase
kličkovali mezi pozdravy od
majitelů psích miláčků. Nic-
méně po dalším týdnu jsem
raději zvolila alternativu tráva.
Po dalších dvou týdnech mytí

bot a nevábných zápachů ale
zvítězilo asertivní jádro mé
osobnosti. Takhle tedy už dál
ne! Pěkné rozhodnutí, ale co
dál... Vyrazit na úřad, vždy� je
to jeho škola, on s tím musí
něco udělat! Dřímala ve mně
skepse, že jednání s úřady je
jako marný boj proti větrným
mlýnům,...odmítala jsem v tom
okamžiku pochopit, že „ hned
te	“ s tím prostě nikdo nic ne-
udělá, že vše musí projít nále-
žitým řízením, ale že má žádost
je vyslyšena a brána se vší váž-
ností..... Adrenalin ve mně va-
řil každý den celého školního
roku, kdy jsem kolem školy

procházela a vláčela své dítě za
ruku, abychom ten horor měli
co nejrychleji z krku...

Tak uplynul jeden školní rok
a také prázdniny, kdy Plzeň byla
pobytem v jižních Čechách
v naší mysli zapomenuta.

Jednoho dne jsme se však
vrátili a šli jsme s dětmi na
obhlídku, co se to na tom na-
šem sídlišti změnilo. Nová
krásná školka, rozkopaný vo-
dotrysk, pokácené stromy, re-
vitalizace sídliště v akci a....a
„No to snad není možné!!!“
fungl nový krásný poctivý ši-
roký chodník podél celé
31. ZŠ....Není to sen, je to rea-

lita, už nebudeme kličkovat a
horory budeme u školy proží-
vat již z jiných důvodů....

Vážený pane starosto
a všichni z Vás, kdo jste se za-
sadili o tento chodník, oprav-
du velký dík! A jsem přesvěd-
čená, že určitě nejsem jediný
rodič, který oceňuje funkčnost
a krásu tohoto chodníku.

Martina Komzáková
P. S. A jaké plyne poučení

z tohoto příběhu? Problémy
mohou mít svá pozitivní řeše-
ní, i když se týkají jednání s úřa-
dy. Jenom je třeba je vidět a také
jim naslouchat. A to se v přípa-
dě tohoto chodníku stalo....

Příběh o chodníku
aneb jak problémy mohou mít své řešení

P ř í j m y RS RU Skut.  % k UR
k 31.07.2007 2007 2007 do data

Třída 1 Daňové příjmy 103 328 104 058 64 703 62,18 %
Podíl daně z příjmů fyz.osob 37 185 37 185 19 267 51,81 %
Podíl daně z přidané hodnoty 55 793 55 793 34 477 61,79 %
Odvod výtěžku z provozování VHP 0 0 2 062
Správní poplatky 3 500 3 930 2 527 64,30 %
Poplatek ze psů 1 650 1 850 1 737 93,89 %
Poplatek za užívání
veřejného prostranství 1 600 1 700 1 215 71,47 %
Poplatek z ubytovací kapacity 300 300 346 115,33 %
Poplatek z provozování VHP 3 300 3 300 3 072 93,09 %

Třída 2 Nedaňové příjmy 12 783 14 959 10 194 68,15 %
Příjmy z pronájmu pozemků SVS 7 900 8 400 4 339 51,65 %
Příjmy PDS Triumfa + Byt-real 182 182 3 1,65 %
Příjmy z pronájmu nemovitostí 500 716 1 669 233,10 %
Příjmy z pronájmu půdy 0 0 8 0,00 %
Příjmy z poskytování služeb 101 101 142 140,59 %
Příjmy-separace odpadů EKO-KOM 4 000 4 000 1 975 49,38 %
Přijaté náhrady 0 0 172
Pokuty 0 32 119 371,88 %
Úroky 100 200 294 147,00 %
Ostatní nedaňové příjmy 0 1 328 1 419 106,85 %
Vratky sociálních dávek 0 0 54

V l a s t n í   p ř í j m y   c e l k e m 116 111 119 017 74 897 62,93 %
Třída 4 Přijaté dotace 8 903 58 493 44 542 76,15 %
Dotace ze SR na výkon státní správy 8 903 8 903 5 180 58,18 %
Dotace -pomoc v hmotné nouzi
+zdravotně postižení 0 27 500 14 951 54,37 %
Dotace-příspěvek na péči 0 21 000 22 181 105,62 %
Dotace -na výdaje spojené s výkonem
 právní ochrany dětí 0 580 1 720 296,55 %
Dotace -na výdaje spojené s výkonem na péči 0 500 500 100,00 %
Dotace ze SR na aktivní politiku zaměstnanosti 0 10 10 100,00 %
Celkový objem příjmů 125 014 177 510 119 439 67,29 %
Třída 8 Financování

 + Převod z rozpočtu MP do MO 0 33 528 33 528 100,00 %
 + Převody z fondu rezerv a rozvoje 0 25 630 1 060 4,14 %
 + Převod ze sociálního fondu 0 56 56 100,00 %
 - Základní příděl do SF 1 664 1 724 832 48,26 %

V ý d a j e RS RU Skut.  % k UR
k 31.07.2007 2007 2007 do data
Třída 5 Provozní výdaje 86 870 145 908 85 165 58,37 %

Místní a zastupitelské orgány 3 753 4 011 1 952 48,67 %
Místní správa 38 346 40 249 20 895 51,91 %
Zdravotnictví 900 975 600 61,54 %
Sdělovací prostředky 350 350 144 41,14 %
Požární ochrana 450 463 283 61,12 %
Civilní obrana 5 5 5 100,00 %
Bezpečnost a veřejný pořádek 150 450 67 14,89 %
Kultura 160 640 124 19,38 %
Tělovýchova a volný čas 526 1 168 681 58,30 %
Veterinární péče 100 100 61 61,00 %
Komunální služby 100 100 41 41,00 %
Územní rozvoj 0 275 100 36,36 %
Úklidy, údržba komunikací 3 400 3 479 1 966 56,51 %
Péče o vzhled obce a zeleň 15 405 16 418 8 540 52,02 %
Odpady a separace 5 382 9 463 2 884 30,48 %
Sociální péče 0 48 500 36 342 74,93 %
Provozní příspěvky zřízeným PO 10 781 10 865 7 869 72,43 %
Mateřské školy-údržba 3 314 3 519 1 116 31,71 %
Bydlení 3 748 4 878 1 495 30,65 %

Třída 6 Kapitálové výdaje 36 480 88 990 14 354 16,13 %
Investice stavební 34 050 85 703 13 165 15,36 %
Investice nestavební 650 1 727 969
Investiční příspěvky 1 780 1 560 220 14,10 %

Celkový objem výdajů 123 350 234 898 99 519 42,37 %

Celkový objem vlastních příjmů (74 897 tis. Kč), příjmů z přijatých dotací (44 542 tis. Kč)
a příjmů z převedených finančních prostředků z rozpočtu města do rozpočtu městského obvodu
(33 528 tis. Kč) k datu 31.7.2007 činil 152 967 tis. Kč.

Největší část vlastních příjmů tvoří podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -
19 267 tis. Kč a podíl daně z přidané hodnoty - 34 477 tis. Kč.

Celkový objem výdajů k datu 31.7.2007 činil 99 519 tis. Kč. Z toho 14 354 tis. Kč činí výdaje
kapitálové, kde bylo použito 13 165 tis. Kč na financování stavebních investic : na výstavbu par-
koviš� v ulicích Manětínské a Toužimské, zpomalovacích prahů v ulicích Manětínské a Kralovic-
ké. Další finanční prostředky byly vydány na stavební investice v 78. MŠ v Sokolovské ul. 30
a 90. MŠ v Západní ul. 7 a na přípravu prací na sportovišti v Luční ulici.

Další část kapitálových výdajů - 969 tis. Kč – byla použita k nákupu kamerových systémů,
osobního automobilu a k vybavení požárního vozidla.

Ve výši 220 tis. Kč byly poukázány investiční příspěvky mateřským školám.
Ing. Jitka Pojarová

vedoucí Finančního odboru ÚMO Plzeň 1

Přehled hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 07. 2007

Další investiční akce dokončeny

zeň 1 kontaktujte investiční
odbor na tel. 378036050 – 1,
e-mail: brecik@plzen.eu,

eventuálně osobní návštěvou.
Ing. Milan Brecík

vedoucí investičního odboru
ÚMO Plzeň 1

Nový chodník podél budovy 31. Základní školy v ul. Elišky Krásnohorské využívají kromě jiných i děti ze
sousední „barevné školky“. Nový chodník v Gerské ulici.

78. MŠ získala po rekonstrukci nejenom nový kabát, ale barvami se
rozsvítily i nově upravené interiéry.



1. Společenství pro dům v Plzni, Pod Košutkou 3
2. SVJ Komenského 65,67 Plzeň (s požadavkem odstranění 1 řady
sušáků blíže domu)
3. SVJ Bzenecká 30,32 Plzeň
4. SVJ Karlovarská 68, Plzeň
5. SVD Hodonínská 43, 45, 47, 49 a 51 v Plzni (zach. funkční část
sušáků mezi č. 49, 51)
6. Společenství pro domy Bzenecká 7 a 9 v Plzni
7. Společenství Sokolovská 97, 99 Plzeň
8. SVD Strážnická 32 a 34 v Plzni
9. Společenství pro dům v Plzni, Plaská 51, 53, 55, 57
10. SVJ Bolevecká 14 a 16
11. Společenství pro dům v Plzni, Sokolovská 59, 61, 63
12. SVBJ alej Svobody 52–54
13. SVJ Bzenecká 34,36 (sušáky údajně v majetku SVJ, žádají výpůjč-
ku pozemku)
14. SV El. Krásnohorské 48 (klepadlo součástí kontejnerového přístřešku)
15. SVJ Jesenická 31
16. SVJ Bzenecká 18–28 v Plzni
17. SVBJ domů č.101–103 Sokolovská ul.
18. SVD Strážnická 5 a 7, Plzeň
19. zástupci domů K Pecím 10 a 12 (jsou před ustavením společenství
vlastníků)
20. SBD Škodovák, Brněnská 9–11
21. SVJ Pod Záhorskem 23
22. SVJ Pod Záhorskem 25
23. SVJ Pod Záhorskem 27, 29
24. SVJ Pod Záhorskem 33
25. SVD Bzenecká 3 a 5 v Plzni (+ 4 byty MP zvl.určení a žádostí o

Zelená energie je elektřina
získaná z obnovitelných zdro-
jů přírody – tedy ze síly větru,
vody, slunce a biomasy. Od
srpna letošního roku odebírá
Městský obvod Plzeň 1 Zele-

Opět se vracíme v Plzeňské
jedničce k problematice zdivo-
čelých holubů a to z důvodu, že
v průběhu roku se na nás obra-
cejí občané, jak mají postupovat
a jak danou problematiku nejlé-
pe řešit.

Populace městských holubů,
takzvaných věžáků, je tvořena
převážně z holubů, kteří zbloudi-
li a nebo unikli ze zájmových cho-
vů. Tito jedinci se velice dokona-
le a rychle přizpůsobili životu ve
městě, kde se začali rovněž dob-
ře množit a rozšiřovat. Početnost
populace a reprodukční schopnos-

Dokončení ze strany 1
Na území obvodu bylo zjiš-

těno 165 míst se sušáky na prá-
dlo a požádáno bylo asi o čtvr-
tinu z nich. Obvod má zájem

vyhovět všem, kteří chtějí sušá-
ky nadále využívat. Proto po
osobní domluvě na majetkovém
odboru ÚMO Plzeň 1 (kancelář
č. 114, p. Pavel Hrách, tel.

378 036 008) je ještě možno ne-
prodleně požádat o uzavření
smluv. Zde jsou rovněž k na-
hlédnutí návrhy uzavíraných
smluv. Pro možnost kontroly

zveřejňujeme seznam vlastníků
jednotek, jejichž žádost o sepsá-
ní smluv byla zaevidována.

Pavel Hrách,
majetkový odbor

Seznam vlastníků jednotek na území MO Plzeň 1, kteří požádali o sepsání darovací smlouvy a smlouvy
o výpůjčce pozemku na sušáky a klepadla, stav k 7. 9. 2007

zřízení nájezdu k sušákům pro vozíčkáře)
26. SBD Škodovák, Komenského 49 – 59
27. SVD Pod Záhorskem 31, Plzeň
28. SVD Břeclavská 1 a 3 v Plzni
29. SVJ Pod Záhorskem 19 a 21
30. SVBJ Komenského 33 a 35 (klepadla již nejsou)
31. SVD Karlovarská 64, Plzeň
32. SVBJ Západní 2, 4
33. SVBJ domu č.1, ul. El. Krásnohorské
34. SVBJ domu č. 3 a 5, ul. El. Krásnohorské
35. SVJ K Pecím 6,8 v Plzni (klepadlo zrušit, u sušáků odebrat jednu
řadu polí)
36. SBD Škodovák, Sokolovská 20–28
37. SBD Škodovák, Sokolovská 124, 126, 128, 130
38 SVJ El. Krásnohorské 7 a 9
39. SVJ Karlovarská 66
40. SBD Škodovák, Rabštejnská 31 – 37
SV Žlutická 48,50 (sušáky odstranit, žádají ponechat beton.plochu pod
nimi)

MO Plzeň 1 odebírá
Zelenou energii

Preventivní opatření proti holubům
ti jsou závislé na několika základ-
ních faktorech.

Prvním a nejdůležitějším fakto-
rem jsou takzvané hnízdní mož-
nosti. Přesněji řečeno dostatek
míst vhodných k výstavbě hníz-
da, snesení vajec a vyvedení mlá-
�at. Díky dobrým hnízdním mož-
nostem, zejména nezabezpeče-
ným půdním prostorám ve staré
zástavbě historického jádra měs-
ta, byla populace těchto holubů v
minulosti soustředěna převážně v
centru města. Po úpravě půdních
prostor, opravě jednotlivých ob-
jektů a instalaci dosedacích ostnů

na vybrané budovy se holubi pře-
stěhovali. Jako velice vhodné pů-
sobiště v sídlištní zástavbě se pro
ně staly výtahové šachty panelo-
vých domů a neuklizené balkony
s nejrůznějším harampádím. Díky
své schopnosti hnízdit několikrát
do roka a ostražitému chování v
době hnízdění se v těchto lokali-
tách velice dobře množí. Město
Plzeň se stará o svůj majetek (bu-
dovy) a dělá vše pro to, aby ho-
lubi měli co nejmenší šanci na
hnízdění (např. instalace hroto-
vých systémů). Je tudíž na vlast-
nících nemovitostí zabezpečit

své objekty takovým způsobem,
aby nedocházelo v jejich prosto-
rách k hnízdění holubů či jejich
shromaž�ování.

Druhým neméně důležitým
faktorem je potrava. Holub se
živí převážně zrním, semeny,
boby, luštěninami, bobulemi a
nepohrdne ani zbytky potravin.
To vše vede k tomu, že holubi
se opět přesunuli do příměst-
ských oblastí, odkud mají lepší
přístup na okolní zemědělská
pole, kde je potravy dostatek.
Bohužel, jsou to i naši spoluob-
čané, kteří krmí holuby dobro-

volně a zcela nevhodně v sídlišt-
ní zástavbě.

Třetím faktorem je absolutní
přizpůsobivost tohoto druhu na
jakékoli změny a situace. Jediný
legální způsob likvidace holubů je
jejich odchyt a humánní utracení
pod přímým dozorem veterinární-
ho lékaře. Vzhledem ke své ná-
ročnosti a inteligenci holubů není
tento způsob příliš úspěšný. Dal-
ší způsoby (odstřel, trávení, vy-
pouštění sokolů) tlumení popula-
ce holubů nejsou tak účinné ani
vhodné do prostředí města, z to-
hoto důvodu se nerealizují.

Omezování počtu jedinců po-
pulace holuba je velmi problema-
tické. V současné době je přípust-
ná (také nejúčinnější) pouze pre-
vence – snížit možnost hnízdních
prostor, omezit dosedání na ob-
jekty, nekrmit holuby a tuto pre-
venci může zajistit pouze vlast-
ník nemovitosti, případně správ-
ce objektu.

I nadále se budeme touto pro-
blematikou zabývat a sledovat
výskyt holubů na území města
Plzně.

Bc. Romana Tomašuková
Vedoucí OŽP

Obvod uzavírá seznam zájemců
o zachování sušáků na prádlo

Zastupitelstvo města Plzně
na svém zasedání dne 6. září
2007 schválilo předloženou
střednědobou koncepci rozvo-
je sociálních služeb pro obdo-
bí 2008 až 2015, která se tak
pro město Plzeň stává zásad-
ním dokumentem transforma-
ce stávajícího systému sociál-
ních služeb. Tím, že na vzniku
zmíněné koncepce participova-
la společně s městem i široká
plzeňská veřejnost, se tak stá-
vá dokument historicky prvním
tohoto druhu v Plzni, nebo�
odráží reálné a aktuální poža-
davky, náměty a doporučení
běžných občanů města na

Koncepce pro oblast sociálních služeb
je společným dílem

Provoz sběrného dvora
odpadů o svátcích

zkvalitnění a rozšíření sítě slu-
žeb sociálního charakteru.

Střednědobá rozvojová kon-
cepce je finálním výstupem
dvouletého projektu „Komu-
nitní plánování sociálních slu-
žeb na území města Plzně“, do
kterého se aktivně zapojilo
zhruba 200 účastníků z řad
poskytovatelů sociálních slu-
žeb a veřejnosti. Je tvořena
Komunitním plánem rozvoje
sociálních služeb v Plzni pro
období let 2008–2015, Reali-
začním plánem pro rok 2008
(bude sestavován ve spoluprá-
ci s účastníky projektu pravi-
delně a v předstihu vždy na

následující kalendářní období)
a Zásobníkem projektů.

Součástí realizace uvede-
ných koncepčních opatření je
zároveň orgány města podpo-
řené stanovisko v otázce fi-
nanční spoluúčasti a partner-
ství v předložených a doporu-
čených projektech.

S ohledem na skutečnost, že
jde o „živý“ materiál, podléha-
jící soustavné aktualizaci v čase
a prostoru, bude každoročně na
konci fiskálního období zpraco-
vávána hodnotící zpráva, která
bude předložena orgánům měs-
ta Plzně, Ministerstvu práce a
sociálních věcí ČR a zároveň

umístěna na webové stránky
města bude sloužit jako doklad
pro občany města: co z jejich
požadavků a přání se daří, co
méně, co se povedlo nad rámec.
I k této každoroční bilanci bu-
dou mít občané možnost se vy-
jádřit – prostřednictvím e mailu,
příp. poštou.

Veškeré uvedené materiály
jsou k dispozici na webové ad-
rese: www.plzen.eu - Občan –
Co vás zajímá – Koncepční do-
kumenty nebo http://kpss.plzen-
city.cz - Aktuálně. Bližší informa-
ce u metodika plánování Mgr.
Hynkové – telefon: 378032053;
e-mail: Hynkova@plzen.cz

Sběrný dvůr v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu
č. 30, 33, 39, 40; sídliště Košutka) bude mít

UPRAVENOU PROVOZNÍ DOBU O SVÁTCÍCH:
– v pátek 28. 9. 2007 od 13.00 do 17.00 hod.
– v neděli 28. 10. 2007 od 13.00 do 17.00 hod.
– v sobotu 17. 11. 2007 bude zavřeno
BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Sběrové dny odpadu
Pro uložení věcí, které nepatří do nádob na směsný komunál-

ní odpad, pořádá Úřad městského obvodu Plzeň 1 „ SBĚROVÉ
DNY ODPADU“.

BÍLÁ HORA
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. 28. října 2. 10. 2007 13.00 – 18.00 hodin
x Nad Štolou
ROUDNÁ
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. Pod Všemi svatými 13. 11. 2007 13.00 – 18.00 hodin
(naproti tenisovým kurtům)
Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech:

378036040-1, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 1
Bc. Romana Tomašuková, OŽP

Vyhrazená parkovací místa
Upozorňujeme všechny uži-

vatele vyhrazených parkova-
cích stání, že pokud chtějí bez
problémů používat svá parko-
vací místa, je nutné dbát
o správné dopravní značení.
Svislá dopravní značka musí
být řádně upevněná, čitelná a
opatřena dodatkovou tabulkou
s platnou registrační značkou
(SPZ). Velmi důležité je vodo-
rovné dopravní značení – sym-
bol vozíčkáře, které je povin-
né a bez něhož je dopravní
značení neplatné. Veškeré do-
pravní značení musí splňovat
určité normy a vyhlášky, proto
ho může realizovat pouze fir-
ma s řádným oprávněním a dle
platného rozhodnutí úřadu
městského obvodu. Pomoc na-

jdete na oddělení dopravy
(kancelář č. 302) ÚMO Pl-
zeň 1, alej Svobody 60, telefon
378  036 067.

Ing. Jiří Kuthan,
referent odd. dopravy

nou energii a podporuje tak
prospěšné ekologické projekty.

Záleží nám na prostředí, kte-
ré nás obklopuje, proto odebí-
ráme Zelenou energii!



Jako místostarosta MO Pl-
zeň 1 mám na starosti mimo
jiné problematiku životního
prostředí v obvodu, pravidel-
ně provádím kontroly čistoty
veřejného prostranství a na zá-
kladě toho přistupuji k řešení
vzniklého problému. Ne vždy
je tento problém řešitelný
snadno, některé věci, které nás
pálí, jakoby nešly řešit vůbec.
O některých z nich se zmíním
v závěru článku.

Úvodem bych uvedl několik
strohých čísel, která se týkají
vynaložení finančních pro-
středků na zlepšení životního
prostředí v obvodu:
– údržba zeleně –

15 470 tis. Kč
– údržba dětských prvků –

500 tis. Kč
– údržba pískoviš� –

500 tis. Kč
– nákup a údržba laviček –

200 tis. Kč
– odpady – 6 463 tis. Kč
– úklidy – 3 400 tis. Kč

Náš obvod, Plzeň 1 má smluv-
ně zajištěn úklid a údržbu zele-
ně s firmou Oštěp, s. r. o.

Pro úplnost se Vám pokusím
připomenout základní ustano-
vení této smlouvy:

Předmětem smlouvy je pro-
vádění celoroční komplexní
údržby zeleně na území měst-
ského obvodu Plzeň 1.

Jedná se zejména o běžnou
údržbu trávníků (jarní a pod-
zimní vyhrabávání trávníků,
posečení včetně shrabání a od-
vozu shrabků a listí), běžnou
údržbu dřevin (keřů a stromů –
okopávka, pletí keřových sku-
pin a růží, průklest, řez a zmla-
zování keřů, řez stromů), dále
zálivku, mulčování, hnojení,
péči o květinové záhony, ošet-
řování výsadeb, dosadby dře-
vin, hnojení, nové výsadby let-
niček, keřů a stromů, kácení
stromů, obnovu a provzdušně-
ní trávníků, založení trávníků
výsevem, obnovu zapojení ke-
řových skupin a obnovu živo-
plotů a další s těmito činnostmi
související práce podle poža-
davků zástupců obvodu.

Při provádění sečí (čtyřikrát
do roka) nesmí být na trávníku
a ostatních plochách ponechává-
ny hromádky a nevyhrabaná
místa posekané trávy déle než
24 hod. Místa kolem sloupů,
stromů, keřových skupin, ob-
rubníků musí být dosekávány
tak, aby nedošlo k poškození
kmenů stromů, keřů a ostatních
rostlin.

Předmětem smlouvy je
dále provádění běžného úkli-

du a zabezpečení pravidel-
ného strojního metení vy-
braných vozovek.

Běžným úklidem chodníků
a 0,5 m vozovky pod obrubní-
kem se rozumí pravidelné pro-
vádění úklidových prací, a to
vždy 1 x za 14 dní. Úklidem
zelených ploch, pískoviš� na
veřejných prostranstvích a dět-
ských hřiš� včetně úklidů psích
exkrementů se rozumí vysbírá-
ní komunálního odpadu a jeho
odstranění, a to vždy 1 x za 14
dní po celý kalendářní rok.
Vysbírání psích exkrementů je
prováděno  pomocí vysavače.
Blokové čištění vybraných
parkoviš� bude realizováno
vždy 1 x do roka.

Dále je povinnost provádět
zimní údržbu při spadu sněhu
a vytvoření náhlého náledí
průběžně v souladu s „Plánem
zimní údržby MO Plzeň 1“
pro příslušné zimní období.

Z toho vyplývá, že MO Pl-
zeň 1 vynakládá ročně velkou
částku na tuto činnost a ne vždy
naše okolí podle toho vypadá.
V rámci svojich možností
a kompetencí se zasadím o to,
aby se podmínky k bydleni,
práci ale i k odpočinku  co se
týče životního prostředí zlepši-
ly. O jednotlivých krocích Vás
budu na stránkách našeho ob-
časníku pravidelně informovat.

Od posledního vydání Pl-
zeňské jedničky jsme provedli
tyto činnosti:

– blokové čištění Roudné
a Bílé Hory. Na Roudné jsme
se setkali s neukázněnými ři-

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás in-

formoval o velmi důležité
události, která se uskutečnila
dne 16. srpna letošního roku
v restauraci „U Myšáka“ na
Bolevecké návsi, kde byla
slavnostně pokřtěna obrazová
historická publikace pod ná-
zvem „Od starého Bolevce k
Městskému obvodu Plzeň 1“.

Tato obrazová publikace
byla boleveckými rodáky při-
pravována již několik let. Je-
jími předchůdci bylo zpraco-
vání mapky „Bolevecké ryb-

níky“, která plastickou formou
zobrazila naši rekreační oblast
s krásnými lesy a rybníky, zob-
razila pamětihodnosti tohoto
okolí včetně přilehlých obcí
a oživila již některé zapomenu-
té názvy cestiček, cest a míst.
Mapka měla velký úspěch, pro-
tože byla v krátké době rozebrá-
na občany našeho obvodu, měs-
ta a okolních vesnic.

Od vydání mapky „Bolevec-
ké rybníky“ jsme počali za vy-
datné podpory boleveckých ro-
dáků a občanů shromaž�ovat
historické fotky, mapky, různé
písemnosti a technické podkla-

dy, ze kterých jsou při setkání
boleveckých rodáků sestavo-
vány výstavky v bolevecké so-
kolovně, doplněné současnou
činností a akcemi boleveckých
rodáků.

Sdružení boleveckých rodá-
ků tak získalo do svého archi-
vu téměř 800 fotografií, písem-
ných dokumentů a technických
pomůcek, proto bylo rozhod-
nuto vydat publikaci „Bolevec
a okolí“, která převážně písem-
nou formou mapuje historii
vzniku Bolevce a okolí a do-
plňuje ji o některé historické
fotografie.

O knihu byl také velký zá-
jem. 2 500 výtisků bylo za dva
roky vyprodáno a bylo nutné
provést dotisk této publikace.
Tehdejší předseda

Sdružení boleveckých rodáků
po dvou letech přišlo s odváž-
ným návrhem, zúročit naši sbě-
ratelskou a badatelskou činnost
obrovským množstvím nashro-
mážděné dokumentace ve vel-
ké obrazové publikaci velikos-
ti A 4, která by ukázala histo-
rické fotky a dokumenty, které
většina naší veřejnosti ještě ni-
kdy neviděla. Takovouto knihu
vydat však znamená velké or-
ganizační úsilí rodáků, přizva-
ných odborníků a autorů.

Nápad byl předložen a pro-
jednán se současným vedením
Městského obvodu Plzeň 1,
které přislíbilo finanční podpo-
ru za předpokladu, že dílo bude
splňovat všechny podmínky
kvalitní naučné historické pu-
blikace doplněné i o současné
dokumenty rozvoje Městského
obvodu Plzeň 1.

O zajištění díla finančními
prostředky byli požádáni další
sponzoři, kteří taktéž nemalou
měrou přispěli k jeho úspěšné-
mu vydání. Velmi děkujeme
zejména vedení MO Plzeň 1 za

rozhodující finanční podporu,
bez které by se obrazová kniha
s 350 fotografiemi, vzpomínka-
mi rodáků, mapkami a dalšími
historickými i současnými do-
kumenty nemohla vydat.

Dík patří i sponzorům, a to
Realitní kanceláři SPEKTRO
panu Ing. Bělovi, firmě CON-
SULT panu Jidřichu Raisovi,
Kooperativě Plzeň, panu Vací-
kovi, firmě ERET BERNARD,
s.r.o., Pekařství Kučera, K+B
Elektrotechnik Ing. Peřinovi,
firmě Fišer – zahradnické cen-
trum, Okna Veverka a firmě
Tolar a Čechura.

Nutno poděkovat autorům,
kteří knihu obohatili vzpomín-
kami z dětství, autorům, kteří
ji doplnili zajímavými a odbor-
nými články. Jedná se o pana
Ing. Čiháka, pana Bartovské-
ho, Pavla Domanického, Ing.
Durase, pana Ing. Drhovského,
pana Kopeckého, pana Krátké-
ho, pana Fišera, paní Gerzani-
covou, paní Ing. Hostičnovou,
pana Doc. Paichla, pana pro-
fesora Slípku, paní Tylovou,
Ing. Hrušku, pana Klaimonda,
MUDr. Klika, pana Titla, pana
Ing. Valentu, pana Ing. Paura,
paní Bárovou, pana Ing. Ka-
ňáka, paní Beranovou a Ing.
Zahradníka. Velký dík patří
také Zpč. muzeu, Národopis-
nému muzeu, Archivu města
Plzně, Muzeu Škoda, Správě
veřejného statku, HZS Pk ÚO
Plzeň, Útvaru koncepce a roz-
voje města Plzně a ZOO Plzeň
za zapůjčení cenných fotogra-
fických a dokumentačních ma-
teriálů.

Děkujeme zhotoviteli díla
firmě RAMAP paní Ing. Jitce
Rauchové a panu Ing. Stanisla-
vu Rauchovi za vydání 3000
výtisků obrazové knihy ve vel-
mi pěkné kvalitě. Je potřeba
poděkovat výboru bolevec-

Křest obrazové publikace
 „Od starého Bolevce k Městskému obvodu Plzeň 1“

Místostarosta o problematice životního prostředí v obvodu
diči, kteří parkovali v místě
i přes zákazové značky v době
blokového čištění

– zajistili jsme přidání nádob
na tříděný odpad, jedná se o 46
nádob, a tím dochází ke zkva-
litnění třídění odpadů, celkový
počet nádob v obvodu je 808 ks,
navýšení se týkalo i odpadko-
vých košů, kterých se nachází
na území celého obvodu 454 ks

– průběžně zajiš�ujeme úklid
černých skládek, které vznikají
nejen v okrajových částech obvo-
du, ale i vedle nádob na odpad

– v plném proudu jsou také
práce na rekonstrukci Centrál-
ního parku Lochotín, kde bude
vybudováno nové dětské hřiš-
tě, nové chodníky a parková
úprava zeleně včetně vybave-
ní mobiliářem

– v letních měsících jsme
nechali nainstalovat 37 laviček
a 20 laviček jsme opravili

– u 62 pískoviš� jsme zajistili
výměnu písku a nechali jsme
zrekonstruovat 16 pískoviš�

– v rámci provádění úklidů
proběhlo podle smlouvy v prů-
běhu léta kantování, to zname-
ná odstranění prorůstající trá-
vy z chodníků a u komunikací

– travnaté plochy byly již tři-
krát posečeny, čtvrtá seč bude
provedena na podzim.

Dále jsme v letošním roce
zajistili a na podzim ještě pro-
vedeme:

– plošné odstranění přerost-
lých a přestárlých keřů, které
se nacházely v blízkosti domů,
a první náhradní výsadbu
v Majakovského ulici. V úpra-

vách zeleně budeme pokračo-
vat i nadále podle finančních
možností.

– jako doplňkovou službu ke
sběrnému dvoru pořádáme
4 x do roka sběrové dny odpa-
dů na Bílé Hoře a Roudné, kde
mohou občané odevzdávat od-
pad bezplatně. Termíny pod-
zimních sběrových dnů jsou
uvedeny i v tomto vydání Pl-
zeňské jedničky

– za zmínku stojí i další akce,
kterou již realizujeme v těchto
dnech; jedná se o rekonstrukci
14 kontejnerových stání na tří-
děný odpad. V tomto trendu
budeme také pokračovat i
v příštích letech

– na podzim doplníme stá-
vající dětská hřiště ještě o dal-
ší herní prvky pro nejmenší
děti, u všech dětských hřiš�
provádíme celoročně kontroly
dětských prvků z důvodu bez-
pečnosti.

Chtěl bych v této chvíli po-
žádat o spolupráci i Vás obča-
ny: víme všichni, že spoustu
věcí můžeme ovlivnit. Záleží
na nás všech, jak bude obvod
vypadat, resp. jak bude čistý.
Každý může přispět ke zlepše-
ní životního prostředí v obvo-
du, a� už jak správným třídě-
ním odpadů, tak udržováním
čistoty ve svém okolí nebo
i pouhým upozorněním na ne-
dostatky. Pokud se takováto in-
formace dostane ke mně,  udě-
lám vše pro to, aby byl problém
co nejdříve vyřešen. (kontakt:
husak@plzen.eu nebo tomasu-
kovar@plzen.eu).

Závěrem bych chtěl ještě
jednou zdůraznit dvě notoric-
ky stále přemílané  věci:

– jednak apelovat na maji-
tele psů, aby po svých miláč-
cích  uklízeli vždy exkrermen-
ty. Určitě není žádný problém,
aby tyto končily v nádobách na
odpad a nezůstávaly na trávní-
cích, chodnících a v nejhorším
případě na dětských hřištích
a v pískovištích. Sáčky na psí
exkrementy je možné vyzved-
nout ve vrátnici ÚMO Plzeň 1.

– jednak apelovat na nás
všechny, abychom třídili peč-
livě odpady, u plastových láh-
ví před vyhozením zmenšova-
li objem a aby se do kontejne-
rů na běžný i separovaný odpad
dávaly jen věci, které tam pat-
ří. Velkoobjemové věci, chlad-
ničky, televize, pračky, počíta-
če a nebezpečný odpad, pro-
sím, vyvezte do sběrného
dvora odpadů v Krašovské ul.
(Blízko Globusu).

Anonymita sídliště a nevší-
mavost mezi lidmi nás potom
stojí nemalé prostředky, kte-
ré  zatěžují kapsy nás všech.
Velkou položkou navíc
v rámci úklidu je zcela zbyteč-
ná likvidace černých skládek
a velkoobjemového odpadu
vyhozeného u kontejnerů.

Děkuji Vám všem tímto pře-
dem za spolupráci v rámci ře-
šení problémů zlepšení íivotní-
ho prostředí v obvodu.

Jan Husák,
místostarosta MO Plzeň 1

 Starosta obvodu Jiří Winkelhöfer křtí novou publikaci vodou ze stu-
dánky na Bolevecké návsi, kterou prý hlídal vodník Polcárek.Kniha Od starého Bolevce k Městskému obvodu Plzeň 1 se všem velmi

líbila, přítomní rodáci zkoumali fotografie a radovali se, když na nich
objevili někoho známého. kých rodáků a aktivistům, kte-

ří se téměř dva roky každý tý-
den scházeli a připravovali ma-
teriály k vydání knihy a věno-
vali tak mnoho svého volného
času tomu, aby se dílo úspěš-
ně vydařilo.

Musím však vzpomenout
také na zemřelého pana Ing.
Václava Kabáta, který měl lví
podíl na přípravě a vydání toto
krásné obrazové knihy „Od sta-
rého Bolevce k Městskému
obvodu Plzeň 1“. Tato obrazo-
vá publikace bude trvalým his-

torickým dokumentem pro
současné a budoucí generace.
Vydání této obrazové publika-
ce je současně velkou propaga-
cí našeho Městského obvodu
Plzeň 1, ale i města Plzně. Ob-
razovou knihu je možné zakou-
pit u pokladní boleveckých
rodáků paní Ing. Hany Dobré,
Bolevecká náves 24, nebo po-
stupně ve všech knihkupec-
tvích v našem městě.

Jaroslav Čechura
Starosta Sdružení boleveckých

rodáků

Krejčovství a rychloopravna oděvů
Nabízíme Vám: – opravy, úpravy oděvů a prádla

– veškeré výměny zipů
– krácení sukní, kalhot, kabátů, šatů atd.
– zkrácení džín originálním švem
– šití zakázkového oblečení, záclon aj.

Otevírací doba: Po a Čt 9 – 17 hod., Út a St 14 – 17 hod.
Informace na tel.: 736 685 312, 603 472 076

ALEJ SVOBODY 56, PLZEŇ
vchod vedle ÚMO Plzeň 1 (3. patro, dveře č. 72)



29. srpen 2007 byl dnem
slavnostním pro manžele Ka-
rolinu a Františka Steinbaue-
rovy z Horní ul. 10 v Plzni.
V tento den si totiž připomněli
65 let na společné cestě živo-
tem. Jubilejní – tzv. „kamen-
nou“ svatbu oslavili sice
v soukromí, ale o slavnostní
obřad ošizeni nebyli. Toho se
ujaly členky Komise sociální
a pro občanské záležitosti
Rady MO Plzeň 1 přímo
v bytě manželů. Blahopřát jim
přišel i místostarosta prvního
plzeňského obvodu pan Jan
Husák a vedoucí sociálního
odboru Mgr. Dana Krausová.

Víte, co je „kamenná“ svatba?
aneb, když se manželství vydaří…

Harmonogram prací:
I. stavební etapa –
termín: 17. 9. 2007 – 5. 11. 2007
Úsek Hotel Irida – Keřová ulice.
Příjezd bude zajištěn od ZOO.
II. stavební etapa –
termín: 6. 11. 2007 – 2. 12. 2007
Úsek Keřová ulice – vjezd na
parkoviště JYSK. Příjezd bude
zajištěn od ZOO.
III. stavební etapa –
termín: 3. 12. 2007 – 21. 12. 2007
Úsek vjezd na parkoviště JYSK
– Zahradnictví Fišer. Příjezd do
zahradnictví bude zajištěn přes
parkoviště, jinak od ZOO.
IV. stavební etapa –
termín: 22. 12. 2007 – 27. 1. 2008
Úsek Zahradnictví Fišer –
Kleisslova ulice. Příjezd bude
zajištěn z obou stran.
V. stavební etapa –
termín: 28. 1. 2008 – 17. 2. 2008
Úsek Kleisslova ulice – křižovat-
ka s ulicí Pod Vinicemi. Příjezd
bude zajištěn z obou stran.
VI. stavební etapa –
termín: 18. 2. 2008 – 2. 3. 2008
Úsek křižovatka s ulicí Pod Vi-
nicemi – vjezd k autoškole. Pří-
jezd bude zajištěn z obou stran.
V termínu od 21. 12. 2007 do
2. 1. 2008 budou práce provádě-
ny pouze v případě dobrých kli-
matických podmínek, v opačném
případě bude Lochotínská ulice
průjezdná bez omezení.
Zdeněk Soukup, vedoucí oddě-
lení dopravy, tel.: 378 036 063

V rámci akce „Doplnění vodohos-
podářské infrastruktury města Plzně“
dojde k uzavírce Lochotínské ulice.
Do pozemku komunikace bude uklá-
dán kanalizační řad, a proto nelze
stavbu realizovat při částečné uzavír-
ce. Jedná se o úsek od vjezdu na
parkoviště Kaufland k ulici Pod Vi-
nicemi. Komunikace bude postupně
uzavírána po etapách tak, aby byla

Uzavírka Lochotínské ulice
zajištěna nepřetržitá dopravní obslu-
ha území za uzavírkou. Příjezd bude
zajištěn od Radčické ulice okolo
ZOO nebo od ulice Otýlie Beníško-
vé, dle jednotlivých etap.

Při uzavírce bude vždy zacho-
ván přístup pro pěší do jednotli-
vých domů, komplikovaná bude
dopravní obsluha objektů a záro-
veň i zásobování provozoven.

Nevíte co dělat se svým starým autem?
ÚMO Plzeň 1 Vám zajistí odvoz a likvidaci vozidla zcela zdarma.

Co je nutné udělat?
Vlastník vozidla (ten, který je zapsán v technickém průkazu) se dostaví v

úřední den na oddělení dopravy a:
1. předloží kopii velkého technického průkazu vozidla

2. vyplní žádost o likvidaci
Následně specializovaná firma vozidlo odveze a předá majiteli poznávací

značky a protokol o ekologické likvidaci.

Další informaci je možné získat na tel.č.: 378036063 nebo e-mailem na:
soukup@plzen.eu

Zdarma
likvidace autovraků

V prostorách plzeňské radnice
budou v roce 2008 realizovány
rozsáhlé výstavy ke dvěma vý-
znamným výročím.

První výstava je věnována událos-
tem protiměnových bouří v červnu
1953, kdy nejsilnější odpor byl v Plzni
a následovaly zde nejkrutější represe,
včetně odsouzení, věznění i nucených
vystěhování celých rodin. Druhá vý-
stava připomene srpnové události

Prožili jste rok 1953 nebo 1968?
roku 1968, a to především v západ-
ních Čechách a v Plzni.

Dobovými dokumenty a další-
mi materiály se budou na obou
výstavách podílet mimo jiné pl-
zeňské archivní i muzejní institu-
ce, soukromí sběratelé a čerpáno
bude i z rodinných archivů účast-
níků uvedených událostí.

Pro doplnění již vybraných
materiálů hledáme pamětníky, kte-

ří jsou ochotni přispět k těmto
výstavám svými příběhy, dobový-
mi dokumenty, fotografiemi apod.

Jedná se o půjčení těchto mate-
riálů pouze k pořízení kopií. Ori-
ginály budou ihned vráceny a na
výstavy budou umístěny jen kopie.

Zájemci o spolupráci kontaktuj-
te prosím autora obou výstav:
Miloslav Krist –tel. 602 945 360
mail: krist.vystavy@centrum.cz,

Na dopravním hřišti u 1. základní školy bylo ve čtvrtek veselo. Konala se tu výuková akce pro mateřské školy a
školní družiny Križovatka pohádek, kterou pro děti připravilo Středisko volného času dětí a mládeže z Ledecké
ulice ve spolupráci s MO Plzeň 1 a Městskou policií Plzeň. Sluníčko hřálo, princezny ze střediska hrály s dětmi
různé hry a soutěže, policie dohlížela na dodržování předpisů a dětem se líbil program i ceny od vedení obvodu.

Dopravní hřiště u 1. ZŠ

A jaký mají jubilanti recept
na spokojené manželství?

„Nikdy jsme se s manže-
lem nehádali a neříkali si hru-
bá slova.“ Ostatně vstřícnost,
tolerance a optimismus vyza-
řují z manželů Steinbauero-
vých i dnes. Po společném
vzpomínání nad rodinným
albem se s námi rozloučili se
slovy: „Tak za pět let zase na-
shledanou!“

Vážení manželé Steinbaue-
rovi, přejeme Vám, abyste se
té následující jubilejní plati-
nové svatby dožili ve zdraví,
spokojenosti a osobní pohodě.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

ÚMO Plzeň 1

Školení první pomoci
pro laickou veřejnost

Školení je určeno pro nezdravot-
nickou veřejnost – pro dospělé oso-
by, které mají zájem o doplnění
znalostí v oblasti první pomoci.
Datum školení: 23. 10. 2007 od
8.00 hod.
Místo konání:
Katedra ošetřovatelství – Vysoká
škola v Plzni, o.p.s.
Bolevecká ZŠ, náměstí Odboje 18,
hlavní vchod staré budovy, 2. patro
Forma školení: Školení zahrnuje
teoretickou a praktickou část
Odborný garant: Renata Bastlová,
specialistka v oboru anestézie, re-
suscitace a intenzivní péče, Zdra-
votnická záchranná služba Plzeň
Délka školení: 1 pracovní den
Cena školení: 600,- Kč za osobu
Termín přihlášek: do 22. 10. 2007
(počet účastníků je omezen – za
výše uvedených podmínek bude
uspořádán 1 kurz)

Toto školení bude pro zájemce,
kteří mají trvalé bydliště na MO
Plzeň 1, hrazeno MO Plzeň 1
v plné výši.

Škola zad
Náplň akce: Škola zad je vý-

chovný program, který učí optima-
lizaci pohybu v nejrůznějších zátě-
žových situacích tak, aby se zabrá-
nilo vzniku bolesti zad. Naučené
metody mohou trvale pomoci od
těchto potíží a jsou převážně plně
v rukou samotných postižených.

Datum školení: 9. 10., 16. 10., 23.
10., 30. 10., 2. 11, 6.11., 13. 11.,
20. 11. 2007 vždy v úterý od
15.00 do 17.20 hod. (celkem 24
výukových hodin)
Místo konání: CHANOS – učeb-
na CH 3, katedra fyzioterapie a
ergoterapie Vysoké školy v Plzni,
o.p.s., Komenského 42, Plzeň

Cena školení: 1 100,- Kč (pro ob-
čany s trvalým bydlištěm v obvo-
du MO Plzeň 1 je možno použít
přiložený slevový kupón). Po
předložení tohoto kupónu zaplatí
občan s trvalým pobytem na MO
Plzeň 1 pouze 300,- Kč, důchod-
ce a studenti pak jen 100,- Kč.
Zbylá částka bude hrazena MO Pl-

zeň 1 v rámci projektu zdravotní
prevence.
Termín přihlášek: do 5. října 2007
(počet účastníků je omezen – za
výše uvedených podmínek bude
uspořádán 1 kurz)

Bližší informace o obou kur-
zech obdržíte na adrese Vysoká

škola, o.p.s., v Plzni, Ledecká 35,
323 21 Plzeň, paní Regentová, tel.
377 521 895 a na elektronické
adrese: regentova@vsplzen.cz
nebo na ÚMO Plzeň 1, Organi-
zační odbor paní Kocourková, tel.
378 036 006, mail: kocourko-
va@plzen.eu

Projekt zdravotní prevence MO Plzeň 1

Slevový kupón
ŠKOLA ZAD
Dospělý občan s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 1

Na základě předložení tohoto kuponu zaplatíte
za objednaný kurz ŠKOLA ZAD pouze 300,- Kč

Ušetříte 1000,- Kč

Ušetříte 800,- Kč

Projekt zdravotní prevence MO Plzeň 1

Slevový kupón
ŠKOLA ZAD
Důchodce nebo student s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 1

Na základě předložení tohoto kuponu zaplatíte
za objednaný kurz ŠKOLA ZAD pouze 100,- Kč

Projekt zdravotní prevence MO Plzeň 1

ZUBNÍ LÉKAŘKY
MUDr. Dana ŽOURKOVÁ

č. tel. 377 52 21 21

MUDr. Vlasta VOGELTANZOVÁ
č. tel. 377 53 97 10

MUDr. Helena PECHOVÁ
č. tel. 377 53 94 99

oznamují, že se

přestěhovaly z objektu GERA
a od 3. září 2007 ordinují na nové adrese

ALEJ SVOBODY 27, PLZEŇ
(vchod vedle Šafránkova pavilonu).

Stávající telefonní čísla zůstávají v platnosti.



Ředitel městského ředitelství
Policie ČR Plzeň – město plk.
Mgr. Luboš Berka 20. června
2007 předal diplom osmapade-
sátiletému Karlu Koryntovi.
Karel Korynta šel 22. května
okolo půl jedenácté dopoledne
Komenského ulicí v Plzni na
Lochotíně. Při chůzi si všimnul
asi třicetiletého muže, který při-
jel na kole k zaparkovanému
automobilu zn. VW Golf zelené
barvy. Z ničeho nic u vozu roz-
bil okno spolujezdce a pokoušel

se z něj odcizit autorádio. Zlo-
děj však ze středového panelu
vozu stačil sejmout jen odníma-
telný panel. Přítomnost pana
Korynty mu totiž vadila do té
míry, že sedl na bicykl a z místa
činu ujížděl. Karel Korynta však
neztratil hlavu. Komenského ulicí
po chvíli totiž projížděla policej-
ní hlídka z nedalekého obvodní-
ho oddělení. Karel Korynta i přes
svůj handicap (je totiž hluchoně-
mý), dokázal policisty zastavit a
nastínit jim k čemu došlo a uká-

zat jim na ujíždějícího pachatele.
Ti jej začali okamžitě pronásle-
dovat. Při honičce Sokolovskou
ulicí sice zloděj upadl z jízdního
kola, ale jen tak se nevzdal. Dal
se na útěk směrem ke čtyřproudé
vozovce Studentské ulice, kterou
ještě stačil přeběhnout. Za ní jej
už policisté dostihli.

Zadržený jednatřicetiletý
muž, který má hlášené trvalé
bydliště na ÚMO Plzeň 1, ani
nezapíral. Kriminalistům se
ještě ten den přiznal k dalším
pěti vloupáním do motorových
vozidel. Všechny krádeže pro-
vedl rovněž na Lochotíně,
v časovém intervalu od 8. dub-
na do 19. května. Ze všech
vozů po rozbití oken odcizil
autorádia. Škoda je prozatím
vyčíslena na téměř pětatřicet
tisíc korun. Po převzetí usne-
sení o zahájení trestního stíhá-
ní pro trestné činy krádeže
a poškozování cizí věci jej po-
licisté umístili do policejní cely
a dali státnímu zástupci podnět
k jeho vzetí do vazby. Žalobce
však podnět kriminalistů neak-

ceptoval, návrh na vzetí do
vazby soudci nedal a muže pro-
pustil. Trestní stíhání tak po-
kračuje na svobodě. Zatím ne-
trestanému muži hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Ředitel městského ředitelství
oceňuje duchapřítomnost Kar-
la Korynty. Přestože je handi-
capován, má neoddiskutovatel-
ný podíl na tom, že policisté
pachatele zadrželi a dokázali

mu jeho trestnou činnost. Ka-
rel Korynta je tak vzorem pro
ostatní spoluobčany, kteří by
v takové chvíli možná otočili
hlavu a dělali, že nic nevidí.

ppor. Jaroslav Ibehej

Díky hluchoněmému spoluobčanovi zadržela policie zloděje

Hromniční svíčkování, maso-
pustní veselí a tradice, Velikono-
ce, stavění májí, zvyky vítající
léto – to už vše letos připomenul
návštěvníkům Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně sta-
tek Lüftnerka. Druhou zářijovou
sobotu a neděli se zde předvedla
lidová řemesla k užitku i potěše.
Dobovou atmosféru umocňova-
la babiččina kuchyně, sladká
vůně trdelníků a kořenitá vepřo-
vých zabijačkových hodů, nakle-
pávání kos a srpů, ruční stříhání
ovcí, pradlena.

Řemeslnickou přehlídku za-
hájila její patronka náměstkyně
primátora JUDr. Marcela Krej-
sová se svým kolegou z vedení
radnice Jiřím Uhlíkem. Předse-
da Spolku plzeňských právová-
rečníků Ing. Petr Stelzer odha-
lil pamětní desku připomínající
finanční podporu právováreční-
ků ve prospěch Lüftnerky
a zdejšího dění prezentujícího
v různých podobách život na-
šich předků. Poněvadž pro oba
dny ožil nejúspěšnější majitel
statku – Lüftner, bylo z přítom-
ných trefně poznamenáno, že to
byli právě plzeňští právováreč-
níci, kteří mu nepovolili vařit na

jeho gruntu na lochotínských
stráních pivo. Sebevědomý ze-
mědělec si to vyložil tak, že se
bojí konkurence. Když ne pivo,
tak víno, řekl si a pustil se do bu-
dování vinic. Takže název Vini-
ce je zcela oprávněný a má his-
torický základ. A statek Lüftner-
ka je poslední dochovaný viniční
statek v Plzni.

Řemeslníci přijeli tradičně
z celých západních Čech a z Pra-
hy. Někteří se zdravili jako staří
známí, nebo	 nevynechali jedi-
ný ze čtyř ročníků řemeslného

festivalu, ale nechyběli ani no-
váčci. Oproti minulým létům se
pořadatelům podařilo například
předvést vyřezávání loutek,
zpracování ovčí vlny od jejího
ručního stříhání, přes česání
(kráglování) až po zpracování na
kolovratu, svinování svící z vče-
lího vosku, výrobu korálků.
V sobotu dřevěných, v neděli šu-
mavských tavených ze skla.

V porovnání s předchozími
ročníky byla účast řemeslníků
rekordní a prostory statku (ze-
jména ty pod střechou) už byly
pro takový počet ukázek poněkud
těsné. Což vedlo k úvaze učinit z
akce od příštího roku setkávání
západočeských řemeslníků. Nové
tváře potvrdily, že v Plzeňském
kraji je spousta šikovných lidí,
kteří dovedou předvést širokou
škálu dobových řemesel. A bude
jich přibývat, nebo	 někteří z nich
svou zručnost a vědomosti pře-
dávají i mladé generaci. Mimo-
chodem na základy lidové tvor-
by našich předků je zaměřen
i jeden ze zájmových kroužků
pro děti, jež začnou od října vy-
víjet činnost v novém environ-
mentálním centru umístěném
v podkroví statku Lüftnerka.

Špatné počasí se odrazilo na

návštěvnosti, ale nikdo si nestě-
žoval. Řemeslníci měli více pří-
ležitostí na výměnu zkušeností,
návštěvníci se nemuseli tlačit
před lukrativními stánky a mohli
si zkusit i něco vytvořit. Tuto
možnost poskytovala většina
předvádějících a lidé, zejména
děti, ji využívali. Vždy	 kdy se
podaří něco si namalovat ve
stánku s chodskou keramikou,
vyrobit si dekorační ruční pa-
pír… Doslova hitem se ale stalo
praní na valše v neckách.

Babiččina kuchyně opět nabí-
zela ochutnávky jídel podle re-
ceptur z Nepomucka a Pošuma-
ví. Bramborové placky, švestko-
vé knedlíky sypané domácím

tvarohem a máslem stloukaném
před očima návštěvníků, ovocné
koláče pečené ve venkovské peci
na dřevo, koláče s jablkovými
povidly, placičky z brambor
a pravého kysaného křimického
zelí. A poněvadž nechyběla ukáz-
ka krouhání zelných hlávek a pan
František Slivoně, člověk k ne-
zaplacení při každé přehlídce ře-
mesel a tradic vůbec, se svojí
manželkou slíbili, že krouhanku
přemění doma v kyselé zelí, lze

Proměny statku Lüftnerka v plzeňské ZOO

Slavnostní zahájení festivalu řemesel STATEK 2007 za účasti předsta-
vitelů města Plzně.

U každého stánku nebo stolu bylo co obdivovat z nepřeberné studnice
šikovnosti našich předků.

Místostarosta zahajoval a křtil
Místostarosta městského ob-

vodu Plzeň 1 Jan Husák slav-
nostním poklepem zlatým kla-
dívkem zahájil 14. června v pl-
zeňské zoologické a botanické
zahradě II. sochařské student-
ské sympózium, letos s mezi-
národní účastí. V daném rozsa-
hu se mohlo konat právě díky

finanční podpoře „plzeňské
jedničky“.

Na konci června pokřtil pan
místostarosta v zoo malého
kočkodana Brazzova. Jako
správný patriot svého obvodu
mu vybral jméno Nordi. Zákla-
dem „sever“ má připomínat
Severní Předměstí.

V odchovu kočkodana Braz-
zova se plzeňská zoo stává nej-
úspěšnější tuzemskou zahra-
dou, množí jej pravidelně od
počátku 90. let. Před 20 lety
mělo tuto opici v ČR sedm zoo,
nyní ji chovají jen dvě.

(fh, foto J. Vogeltanz)

se těšit na tyto placičky i o ně-
které z adventních dílen. Letoš-
ní nabídce určitě vévodila bram-
boračka, kterou naprostá většina
zvědavců ochutnala právě zde
poprvé. Bramboračka bez majo-
ránky a česneku, ale zato s po-
ctivou smetanou.

(Mimochodem knedlíků bylo
uvařeno 850, různých brambo-
rových a zelných placek nape-
čeno přes 500, vdolků 720
a koláčů 150.)

Pokud jste jen trochu zalito-
vali, že vám tento festival řeme-
sel na statku Lüftnerka ušel, za
rok nashledanou. Promeškali
jste i Slavnosti babího léta
s II. ročníkem oblastní výstavy
jiřinek, s připomenutím 170. vý-
ročí od první slavné Jiřinkové
slavnosti a jiřinkového bálu
v České Skalici za účasti Bože-
ny Němcové a vinobraním. Těm
patřila Lüftnerka hned následu-
jící víkend.

Nepromeškejte ale i další akce na
statku v tomto roce!

Srdečně jste zváni na Advent a Vánoce na Lüftnerce. Začínají první adventní sobotu a končí
živým betlémem. Na programu bude tvorba adventních věnců, koledování, ukázky vánočního
cukroví podle tradičních receptur, výroba ozdob z přírodních materiálů…. Hodné děti odmění
Mikuláš, zlobivé potrápí čert.

Zajímavý doprovodný program nachystala Zoologická a botanická zahrada města společně se
sdružením jejích přátel IRIS i na zbytek září a říjen:

28. září – Svatý Václav ukládá medvědy k zimnímu spánku: kontaktní soutěžní program od
14 hod. s možností si huňáče nakrmit.

6. října – Hravý podzim – Zvířecí sobota před Tropickým pavilonem: odpoledne plné sou-
těží a her pro celé rodiny

20. října – Hravý podzim – Běh kilometrovkou po šesti: rekreační běh se čtyřnohými miláčky
od Kalikovského mlýna do Lochotínského parku; start ve 14 hod., v cíli zajímavý doprovodný
kynologický program. Akce se koná pod záštitou představitelů městské části Plzeň 1.

František Hykeš
Autor fotografií Zdeněk Vaiz



Město her aneb prázdniny na Boleváku

Občanské sdružení Motýl, kte-
ré sídlí ve Žlutické ulici na Košut-
ce a zabývá se integrací dětí
a mládeže se zdravotním postiže-
ním mezi zdravou populaci for-
mou zájmových kroužků, uspořá-
dalo o prázdninách dva týdenní
příměstské tábory. Obou se zúčast-
nilo 30 dětí zdravých i s handica-
pem. Rodiče každý den ráno před

osmou hodinou přivedli své děti
do sídla našeho sdružení a po
16. hodině si je opět vyzvedávali.

První tábor s názvem „Malujeme
s Motýlem“ probíhal druhý týden
v červenci. Táborovým tématem
bylo poznávání historie. Každý den
v týdnu znamenal jedno historické
období světových i českých dějin.
Děti se tak seznámily se starověkým

Řeckem, namalovaly si skleněné
tabulky jako vitráže v době Karla
IV., poznávaly taje alchymistické
dílny při batikování triček na dvoře
Rudolfa II., vyráběly si vlastní erb
z doby renesance, nastudovaly oso-
bité dramatické vystoupení na stře-
dověké téma a poslední den se na
skok podívaly i do budoucnosti
s hostem výtvarníkem Petrem
Bauerem a jeho mystickými obra-
zy. Na konci celého týdne plného
dobrodružství čekaly na malé pout-
níky minulostí i budoucností dárky
a společné posezení s rodiči při opé-
kání špekáčků.

20. srpna začal druhý příměstský
tábor s názvem „S Motýlem do pří-
rody a za sportem“. Jeho tématem
byla zajímavá zaměstnání. Každý
den pro děti znamenal seznámení
se s novou profesí a k tomu ještě
každé odpoledne se táborníci zú-
častnili sportovního programu.
Hned první den se děti naučily od-
lévat stopy jako policisté. Velkým
zážitkem pro všechny účastníky
tábora byla návštěva hasičského
areálu na Košutce, jehož zaměst-
nanci byli velice vstřícní a díky nim

jsme se mohli s tak náročným po-
voláním, jako je hasič, podrobně
seznámit. Zblízka jsme si prohléd-
li hasičská auta, uniformy, tělocvič-
nu a další vybavení areálu. Hasiči
zodpověděli i všechny zvídavé do-
tazy malých návštěvníků. Patří jim
náš dík. Jako vojáci si děti další den
batikovaly „maskáčová“ trička.
O práci záchranářů zvířat se bližší
informace dozvěděly děti ve čtvr-
tek při besedě s hostem panem Kar-
lem Makoněm ze Záchranné stani-
ce živočichů v Plzni. Posledním
povoláním, na které se děti těšily,
byl strojvůdce. Navštívili jsme to-
tiž depo Hlavního nádraží ČD
v Plzni, kde měli pro nás pracov-
níci připraven pestrý program.
Děti byly nadšené z jízdy malým
motorovým vlakem, vypraveným
pouze pro „motýlové“ návštěvní-
ky, který nás odvezl do hlavního
depa, kde jsme si mohli prohléd-
nout lokomotivu, dílnu, povozit se
na točně a také jsme zde zjistili,
jak vypadala parní lokomotiva,
kterou již na našich tratích nemů-
žeme vidět. Pracovníkům depa
velice děkujeme, že nám umožni-

li přístup do ne zcela běžných pro-
stor hlavního nádraží. I na závěr
tohoto tábora jsme uspořádali tá-
borák s rodiči a děti dostaly drob-
né dárky.

Děti svoje názory na prožité dny
v Motýlovi napsaly i nakreslily.
O jeden z nich se s vámi můžeme
podělit: „Motýlový tábor pro mě
znamená nové dovednosti, nové
kamarády, zábavu, žádnou nudu,
hry v přírodě, tanec, zajímavé ex-
kurze, divadlo, možnost spát
doma, prima tety a vlastní výrob-
ky – je to prostě super.“

Co více k tomu dodat, bylo to
prostě super a my se těšíme na
příští prázdniny za rok opět
v Motýlovi.

Během školního roku probíhá
v o.s. Motýl 21 druhů zájmo-
vých aktivit pro děti od 3 měsíců do
8 let, pro děti a mládež s handicapem
nejsou kroužky omezeny věkem.

Více informací o našem sdruže-
ní naleznete na internetových
stránkách www. motyl-plzen.cz

nebo nás můžete kontaktovat na
telefonním čísle 774 855 134.

Eva Kepková

Prázdniny s Motýlem – žádná nuda

Několika fotografiemi se vracíme k již tradičně úspěšné akci

2007
Tisíce start� - jeden cíl

výt�žek akce bude v�nován 
na výzkum rakoviny

XIII.plzeňský ročník
pořádá 

katedra tělesné výchovy 
a sportu fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni 

v sobotu 

Prezentace v prostoru startu:
26. �íjna: 14:00 - 18:00 hodin

27. �íjna 8:00 - 9:45 hodin

P�ij�te všichni!
Nezávodíme - každý b�ží,

jak m�že.

Bohatý doprovodný program pro d�ti:
zábavné hry, sout�že,

závod zdatnosti, šikovnosti
a znalosti p�írody

27. října 2007  

v Borském parku 
(areál TJ Slávie VŠ Plzeň)

v 10:00 hodin

Kontaktní osoba - sekretá� b�hu Václav Troch
tel.: 377 638 601, 377 638 603, e-mail: troch@kts.zcu.cz
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POZVÁNÍ NA TURISTICKÉ AKCE



Jsme třída „U Bubetky a Smít-
ka“, což jsou dvě malá strašidýl-
ka, která nás provázejí po celý rok
třídním vzdělávacím programem.
Ve školním roce 2006/2007 jsme
mu daly název „Bubetka, Smítko
a dvanáct měsíčků“. V září jsme
děti seznámily s pohádkou Bože-
ny Němcové „O dvanácti měsíč-
kách“, a protože jsme měli právě
dvanáct předškoláků, rozhodli
jsme se, že s nimi nacvičíme tuto
pohádku na závěr školního roku.
Rodiče v průběhu roku připravili

s dětmi doma krásné kostýmy
„králů – měsíců“, ve kterých jsme
děti též vyfotily na tablo – „Ka-
lendář“. Paní učitelka složila pro
děti písničku „Rok“, „Týden“ a
pohádku „O dvanácti měsíčkách“
také zhudebnila. Děti se tak sná-
ze naučily znát názvy měsíců, ale
i dnů v týdnu. Každý měsíc při-
nesl dětem spoustu zážitků a akcí.
Děti se naučily lépe orientovat v
časových vztazích, dozvěděly se,
co se ve kterém období děje v pří-
rodě a co u lidí. Namalovaly ka-

lendář s jednotlivými měsíci. Zá-
věrečná besídka se dětem moc
povedla. Všem se líbila jak pohád-
ka, tak pásmo básní „Rok“, „pa-
sování“ předškoláků na školáky i
vystoupení flétnového kroužku.
Po skončení programu si děti ko-
nec školního roku oslavily pohoš-
těním a pohrály si ve třídě.

Letošní třídní vzdělávací pro-
gram jsme nazvaly „Bubetka,
Smítko a motýlí čarování“. Za-
měříme se více na znalost základ-
ních a doplňkových barev a na

Námět na třídní vzdělávací program pro
nový školní rok v 91. mateřské škole

V roce 1912 založena Dělnic-
ká tělovýchovná jednota (DTJ
III). Zakládajícími členy byli Jo-
sef Macháček, Josef Filip, Anto-
nín Fridrich a Jaroslav Morava.

V roce 1912 na haldách na Ko-
šutce členové vybudovali cvičiště
s klubovnou, v roce 1924 pod ve-
dením náčelníka DTJ Františka Fi-
lipa zahájila svou činnost Česká
házená – prvními hráči byli Kaš-
par, Havlíček, Bíba, Hajšman,
Benda, Minařík, Egermaier, Rada,
Šístek, Ulč a další. DTJ III měla i
mistra Československa v hodu dis-
kem a oštěpem v letech 1946
a 1947 pana Jaroslava Fridricha –
velký úspěch!

V padesátých letech již za TJ
Sokol hrají českou házenou Ka-
bát, Hercig, Liška, Benda, Dudo-
vé J. a V., M. Tichý, Zábrodský,
Lukeš a další. V roce 1962 se
k TJ připojuje fotbalový oddíl SK
Lochotín (založen 1921), přední-
mi funkcionáři byli Šimandl, Sta-
šek, Markuzi, Kasal a Černý. Tre-
néry byli pan Lauda, pan Adam-
čík a pan Nádherný. Z úspěšných

hráčů nutno jmenovat Antonína
Kohouta, Honzu Kožíška, Josefa
Černocha a Míru Nádherného.

Odchovancem TJ Košutka je
také současný reprezentant do 21
let Viktorie Plzeň Martin Filo.
Košutka má v základně 60 žáků
pod vedením hlavního trenéra
Jana Polaty. Pod vedením Vladi-
míra Borika žáci st. postoupili do
krajského přeboru. V přeboru do-
rostu ml/st již nyní hrají naši do-
rostenci pod vedením předsedy
klubu Petra Nováčka – vynikají-
cí člověk, kamarád, sportovec.
V letošním roce jsme byli vybrá-
ni ČMFS do tréninkového středis-
ka mládeže pod SK Slávia Vejpr-
nice. Jediným záporem na tomto
vztahu je, že družstvo dorostu
nebude vystupovat pod názvem
Košutka a bude dorostem Vejpr-
nic na 2 roky. Je to risk, ale kdo
neriskuje, nic nemá. Pro fotbal na
Košutce zlepšení finanční situa-
ce a pro hráče hrát si vyšší mlá-
dežnickou soutěž. V oddílu je
i tým staré gardy pod vedením
Ládi Pirocha. Muži A pod vede-

ním dobrého trenéra Zdeňka Pe-
cha zatím v MP obsazují horní
polovinu tabulky. Největší úspěch
fotbalu I.A třída. Hřiště má kva-
litní travnatou plochu (J. Koutský,
J. Kýček, A. Kohout), umělé za-
vlažování. V příštím roce vybu-
dování 2. hřiště s trávníkem 3. ge-
nerace – umělý povrch. Nutno do-
poručení ČMFS, dotace PSU
(F. Herajt) a hlavně nemalou po-
moc přislíbil Petr Tofl MMP komi-
se pro sport, již letos nám pomohl
s rekonstrukcí volejbalových kurtů.

Dalším kvalitním oddílem je há-
zená na Košutce založená v roce
1964 – mezinárodní handball za-
ložili Pavel a Jar. Fína, Jan Koží-
šek, Zdeněk Benda, Jirka Kruz-
man a Rudla Bernard – prvním tre-
nérem (na dálku) Václav Duda
(začínal na Košutce) mistr světa
v házené ve Švédsku a nejlepší
střelec mistrovství. V roce 1966
kluci postupují do dorostenecké
ligy. Také vzniká družstvo ml.
žáků – přeborník kraje (Pavel Ber-
nard, František Liška a Lá�a Šku-
dera – pozdější reprezentanti

ČSSR–trenérem Karel Bureš).
V roce 1999 příchodem Pavla Ber-
narda a Milana Ereta se hodně
zvedla úroveň hry, postup do
III. ligy 2002. V současné době
A. muži kvalifikace o I. ligu –
předseda klubu hrající trenér Ra-
dek Matoušík navíc trénuje žáky
za pomoci kvalitního trenéra Kar-
la Pivoňky. Dorostenci hrají
II. ligu pod vedením Davida Šmr-
hy a Jardy Krafky – předsedy KVS
házené – úspěch. Druhý dorost
hraje Západočeskou ligu. Vycho-
vali jsme tyto reprezentanty: Pa-
vel Bernard 116 mezistátních utká-
ní, Zdeněk Benda ČSSR 21 utká-
ní, mladší repre: Rudla Bernard,
Jarda Bernard, Franta Liška, Lá�a
Škudera, Tomáš Bokr), v součas-
né době je reprezentant Česka
Lukáš Buchta (ISTRERS Francie
přestup) nejúspěšnějším házenká-
řem Košutky. Ve Francii také hra-
je náš odchovanec Tomáš Bokr.
K tahounům klubu patří Karel
Martínek a Standa Bureš. Dobrá
spolupráce se sponzory.

V letošním roce oslavil 35. vý-
ročí volejbal na Košutce díky Ire-
ně Burešové. Účastnil se Vrá	a
Bureš, zakladatel klubu. Součas-
ný předseda Jarda Plzák má v klu-

bu starosti – výchova mládeže
nějak vázne. Ženy A. a B. hrají
kvalitní soutěž KP a MS. Muži A.
trenér Michal Turek – omladil
družstvo, výsledky se snad dosta-
ví. B. muži nutno omladit, oživit.
Letos rekonstrukce kurtů, včetně
beach volejbalového kurtu. Úkol
přilákat mladé lidi. Tahouni volej-
balu Franta Šlédr, Irena Burešová,
dříve Jindra Šrail, Jana Hájská,
Lída Vilímková, Honza Kolomi-
čenko, Vašek Hlavsa, Pavel Thů-
ma atd.

Šachy – oddíl vede Václav
Václavík v krásné naší klubovně
na Karlovarské 126, kde je také
sekretariát TJ. Oddíl má 7 druž-
stev v soutěžích a začali vycho-
vávat mládež. Ročně uspořádají
na 20 kvalitních turnajů. Osob-
nosti klubu šachu pánové Lá�a
Řepík a Jiří Kubínek – žili klu-
bem – vzpomínáme!

ASPV – dříve základní tělesná
výchova – bylo na cvičení hod-
ně mládeže – cvičitelé Jarda
Dobrovolný, Josef Přibáň, Josef
Brabec, Franta Václavek! Nyní
cvičí 80 žen aerobik pod vede-
ním Jarky Ziebové, náčelnice, za
pomoci Renaty Schleissové
a Petry Koptové. Mládež nyní

necvičíme – škoda – pokusíme
se získat děti k tělesné výchově
do roka – slíbila náčelnice.

Naše TJ má 484 členů z toho
160 mládeže. Nutno ke kvalitním
trenérům sehnat více mládeže.

V sobotu dne 14. 7. 2007 vy-
vrcholily oslavy 95. výročí spor-
tu na Košutce v areálu za hote-
lem Panorama.Dopoledne zápasy
mládeže v házené a ve fotbale.
Od 14.00 do 16.00 hod. hudba
k poslechu „Kapela 35. pěšího pl-
zeňského pluku + mažoretky“.
16.30 hod. házená Košutka proti
výběru euro (hráči hrající v zahra-
ničí). Ve 20.00 hod. vyhodnoce-
ní členů k 95. výročí, 20.30 hod.
taneční zábava vedle umělky hra-
je Anakonda Benda. 24.00 hod.
Ženskostroj – ukázka nového mí-
čového sportu.

Tímto chci poděkovat všem
členům, funkcionářům, trenérům
a hlavně našim sponzorům, kte-
ří pomáhají k rozvoji sportu na
Košutce. Rovněž děkuji za fi-
nanční pomoc Magistrátu města
Plzně, ÚMO Plzeň 1 a PSU,
konkrétně panu Petrovi Toflovi
a Františku Herajtovi.

Bernard Rudolf
předseda TJ

95 let sportu na Košutce

34. ZŠ je umístěna v přímé
blízkosti tramvajové linky č. 4,
autobusové linky č. 30 a v dosa-
hu tramvajové linky č.1. Kon-

Nový školní rok 2007/2008 na 34. ZŠ Plzeň
cepce školy vychází ze vzdělá-
vacího programu Základní ško-
la a Základní škola s rozšířenou
výukou hudební výchovy. V le-
tošním roce se žáci 1. a 6. roč-
níků budou vzdělávat podle
Školního vzdělávacího progra-
mu „Škola pro vaše děti“.

Své znalosti mohou žáci zdoko-
nalovat a rozšiřovat jak v řadě
volitelných a nepovinných před-
mětů, tak v zájmových útvarech,
které při škole působí. V letošním
školním roce jsme žákům na 1.
stupni nabídli tyto kroužky: pohy-
bové hry, výtvarný, šachy, kerami-
ku, angličtinu, v rámci školní dru-
žiny ještě kroužek plavání, zdra-
votní, aerobik, flétnu a stolní tenis.

Žáci 2. stupně mají možnost
trávit svůj volný čas ve školním
klubu, který je na naší škole v
provozu již sedmým rokem.
Školní klub je rozdělen do dvou
částí. Tou první je nabídka vyu-
žití volného školního klubu, kde
mají žáci možnost vyhledávat
podklady pro referáty na počíta-
čích s připojením k internetu,
využívat knihovnu, hrát kuleč-
ník, stolní fotbal, elektronické
šipky a jiné zajímavé stolní hry.
Druhou část školního klubu tvo-
ří zájmové kurzy sportovního,
uměleckého i vzdělávacího smě-
ru. Každý žák si může vybrat
kurz dle svého přání a zájmu.
Mezi nejoblíbenější patří kerami-

ka, veselé vaření, plavání, flor-
bal, odbíjená, step aerobik a stol-
ní tenis. V letošním roce jsme
žákům nabídli ještě tyto kurzy:
biologický, dramatický, zdravot-
ní, francouzský jazyk, šachy, pří-
prava žáků k přijímacím zkouš-
kám z matematiky a českého
jazyka.

Cílem nás pedagogů je stále
rozvíjet a podporovat u našich
žáků vztah ke sportu, zdravému
životnímu stylu a naučit je smys-
luplně trávit svůj volný čas.

I tento školní rok nabízíme
všem žákům dotované mléčné
svačinky. Za týden má každý žák
nárok odebrat 4 x mléko a 1x jo-
gurt nebo smetanový krém dle

rozvoj souvislého vyjadřování.
Každý měsíc přiletí mezi děti
motýlek jiné barvy,který jim vy-
čaruje pohádku spjatou s jeho
barvičkou. V září to bude barva
červená – tedy pohádka „O Čer-
vené Karkulce“. Na konci škol-
ního roku by děti chtěly opět za-
hrát rodičům pohádku. Jak to
všechno dopadne, o to se s vámi
podělíme v červnu 2008.

Chtěly bychom tímto moc po-
děkovat rodičům za výbornou
spolupráci, ochotu a vstřícnost.

Za 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11:
učitelky Renata Kočandrlová

a Eva Vlachová

V Denním stacionáři Človíček bylo slavnostně předáno speciálně upravené auto –
VWCrafter, kterým se přepravují děti s těžkým kombinovaným postižením.

vlastního výběru.
V tomto roce slavíme 25. vý-

ročí otevření školy. Již v uply-
nulém školním roce jsme uspo-
řádali řadu zajímavých akcí.
Oslavy završíme 14. 12. vánoč-
ním jarmarkem, který se bude

konat v prostorách před hlavním
vchodem školy. Budeme se těšit
na Vaši návštěvu!

Bližší informace o 34. ZŠ na-
jdete na www.zs34.plzen-edu.cz

Mgr. Ivana Smoláková
zástupce ředitele 1. st.



Noční obloha člověka fascinu-
je odpradávna, ale málokdo si umí
představit rozměry planet a vzdá-
lenosti mezi nimi.

Víte, který měsíc je větší než pla-
neta Merkur, na které planetě vítr
dosahuje rychlosti 2 000 km/h, kte-
rá planeta je nazývána Jitřenkou
a součastně Večernicí? Chcete znát
odpovědi na tyto a další otázky? Tak
právě pro vás připravila Techmania
science center venkovní expozici
nazvanou „Pou� k planetám“.

Rozměr sluneční soustavy jako
našeho vesmírného domova je pro
realizaci v muzeu či v jakýchkoli
uzavřených prostorách naprosto
nevhodné. Vzájemné poměry

vzdálenosti a velikosti planet jsou
tak neporovnatelné, že v jednom
měřítku se vzdálenostmi vychází
rozměr planet opravdu titěrný.
Pokud bychom se chtěli vejít do
jedné místnosti, rozměry malých
planet by vycházely menší než
zrnka prachu. Proto se zpravidla
vše předvádí v rozdílných měřít-
kách pro vzdálenost a pro velikost.
Město Plzeň má rozlohu vhodnou
k vybudování modelu tak, aby byl
zachován stejný poměr vzdálenos-
ti a současně velikosti ve vztahu
ke skutečnosti. Při použitém mě-
řítku 1:1 000 000 000 (1 metr
představuje 1 milion kilometrů)
budou například Slunce a planeta

Neptun od sebe vzdáleny 4, 5 km.
Jednotlivé exponáty budou mít

tvar disku o průměru 1, 4 metru,
což odpovídá velikosti Slunce
v daném měřítku. Disky, které bu-
dou reprezentovat planety, přine-
sou i názorný model jejich veli-
kostí a informace. Planeta bude
tvořena ocelovou polokoulí při-
chycenou k disku a znázorňující
danou planetu v měřítku vzhledem
k velikosti Slunce. Každý návštěv-
ník tak na první pohled uvidí, jak
velký je rozdíl mezi velikostí pla-
nety a Sluncem. Jednotlivé disky
budou barevně korespondovat
s reálnou barvou planety.

Exponát Slunce bude umístěn
před Západočeským muzeem a
v příslušné vzdálenosti bude sou-
středěno osm planet. Nejvzdále-

nější planeta sluneční soustavy
bude zkrášlovat tramvajovou za-
stávku č. 4 v Bolevci. Informace
o umístění ostatních planet najde-
te v mapkách níže.

Expozici bude možno zhlédnout
v ulicích města Plzně po dobu jed-
noho měsíce. K prvnímu předsta-
vení dojde v pátek 28. září 2007
v rámci druhého ročníku celosvě-
tové akce Noc Vědců.

Nad celým projektem Pou�
k planetám převzala záštitu radní
pro oblast školství a sportu Petra
Fischerová.

Prvotní myšlenka však vzešla
od tzv. Tvůrčí skupiny, která je
tvořena z nadšenců z řad studentů
a zaměstnanců ZČU v Plzni –
Zdeňkem Kalvodou, Rostislavem
Medlínem, Pavlou Mertlíkovou,

Oldřiškou Šemberovou, Lucií Vi-
dinovou a Jakubem Vondrákem.
Dohled nad obsahovou stránkou
zajistila Hvězdárna a planetárium
Plzeň, odborným garantem pro-
jektu je Lumír Honzík. Design

Pou� k planetám

Umístění exponátů:
Hlavní hodnoty pro všechny planety:
Objekt       Vzdálenost od Slunce    Velikostní průměr modelu objektu

(v metrech) (v milimetrech)
Slunce --- 1 385
Merkur 46.0 až 69.8 4.9
Venuše 107.5 až 108.9 12.1
Země 147.1 až 152.1 12.8
Mars 206.6 až 249.2 6.8
Jupiter 740.7 až 816.1 143.0
Saturn 1349 až 1504 120.5
Uran 2736 až 3006 51.1
Neptun 4460 až 4537 49.5

Jakou jinou službu jsme schopni
jako jediní vám ještě nabídnout?

…je to 24-hodinové zákaznické
centrum-havarijní dispečink, kde

nenajdete neosobní hlasovou schránku či
záznamník, ale „živého člověka“ -

našeho dispečera, který pomocí dispečer-
ského systému zajiš�uje distribuci tepla
a správný chod výměníkových stanic po
celém městě. Zákonitě má tudíž nejaktu-
álnější informace o odstávkách či poru-

chách 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
podle poměrových měřidel Jednou

z našich původních činností je rozúčto-
vání tepla a vody dle poměrových měři-
del. Všichni ostatní správci si tuto čin-
nost 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 zákaz-

ník 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 VLAJKOU

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
NEMOVITOSTÍ.

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)

všech exponátů a doprovodných
materiálů vytvořili Eva Hudečko-
vá, Petr Janda a Jan Dienstbier –
studenti Ústavu umění a designu
ZČU v Plzni.

Mgr. Monika Kovandová
Techmania science center



AKTUÁLNĚ PRO VÁS
kompletní přehled zájmového vzdělávání na školní rok 2007/

2008: – přihlašovat se můžete denně od 8:00 do 20:00

PO�ÍTA�E
Základy obsluhy a Internetu od 7 let Út  14:30-15:30 

Po�íta� doma - pokro�ilí pokro�ilí od 9 let Út 15:30-16:30 

Internetová komunikace kurz pro dosp�lé
Po 16:00-17:00 
Út 10:00-11:00 

Vytvá�ení  WWW od 9 let �t 16:00-18:00 

Programování pro Windows od 10 let Pá 16:00-18:00 

Programování v jazyku Java od 12 let �t 18:00-20:00 

Po�íta�e pro MŠ skupiny d�tí z MŠ dle MŠ 

Game klub od 9 let Po 16:00-18:00 

Fantasy klub mládež �t 18:00-20:00 

 DIVADLO, MÓDA                    
THÁLIA divadelní soubor 5-14 let Po 16:30-18:00 

SEBRANKA divadelní soubor 15-26 let Pá 17:30-20:00 

MAEBH divadelní soubor 18-24 let �t 16:00-20:00 

Módní návrhá�ství 12-25 let Út 15:00-17:00 

Móda klub modeling 12-18 let Út 17:00-19:00 

Help me 15-21 let St 15:00-17:00 

Ohlédnutí za prázdninami
Během letních prázdnin 2007

připravilo SVČ Plzeň – Bolevec
pro děti, mládež a rodiče s dětmi
celkem 10 letních táborů. O tři
příměstské tábory „Pastelka, Pří-
rodovědný, Počítačový“ byl tra-
dičně veliký zájem. Rodiče s dět-
mi prožili kreativní týden s jógou
a enkaustikou na Javorné. Účast-
níci cyklistického tábora projeli
během týdne oblast mezi Berou-
nem a Plzní. V turistické základ-
ně Lomy u Konstantinových Láz-
ní, které vlastní Sdružení pro vol-
ný čas DEMARO, prožily děti
prima prázdniny ve třech tábo-

rech. Čekala je táborová hra
„Cesta kolem světa“, putovaly
„Za tajemstvím Panovy říše“
a prožily „Prázdninové dobro-
družství aneb Slunce, voda,
vzduch“. Nezapomenutelné zá-
žitky si odvezly děti a mládež
z prázdninového pobytu na Slu-
níčku u Rotavy s programovým
zaměřením „Suprových 14 dnů
s kouzelným kloboukem“. Cel-
kem se našich táborů zúčastnilo
přes 300 účastníků. Fotografie
najdete na www.svcdomecek.cz
v sekci „galerie akcí“.

Marcel Hlaváč

Již v lednu 2008 bude pro Vás připravena nová
nabídka letních aktivit

Nově jsme připravili tyto
zájmové kroužky:

Tvořivá dílna
Pro šikovné slečny a ženy,

které chtějí vytvořit pro sebe
i druhé originální doplňky
a dárky – šperky (drátkování,
fimo, keramika, apod.) a oděv-
ní doplňky (malování na hed-
vábí, batika, háčkování apod.)

Tvořivé a pohy-
bové hry pro maminky

s dětmi (3–6 let)
Maminky s malými dětmi

budou zapojeny do výroby
různých drobných dárků, bu-
dou se učit společným pohy-
bovým a rytmickým hrám
a získají zde inspiraci k tomu,
jak se svými dětmi trávit i doma
smysluplně čas.

Prima čáry
Pro nadané děti, které baví

kreslit, malovat a nebojí se ex-
perimentovat. Kresba, malba,
grafika (koláže, protisk, mono-
typ, linoryt, suchá jehla a dal-
ší), objevování alternativních
metod a materiálů.

Šikula
(pro menší děti)

Práce s různorodými materi-
ály – modelování a tvarování,
práce s papírem, textilem, pří-
rodními materiály – šperk,
mozaika, batika, tkaní, drátová-
ní, koláže, malování na sklo,
textil a mnoho dalších výtvar-
ných a rukodělných technik.

Výtvarný ateliér
(pro mládež a dospělé)

Vyzkoušení výtvarných tech-
nik a materiálů – především
kresby (tužkou, uhlem, paste-
lem) a malby (akvarel, tempera)
také podle modelu a jednoduché
grafiky (monotyp, suchá jehla,
linoryt). Tento kurz je vhodný
jako příprava pro talentové
zkoušky na výtvarné školy.

Zážitkový kurz
sebepoznávání

(pro dospělé)
V průběhu zážitků z tvorby

(kresby, malby, modelování)
a během následného povídání
o obrázcích a pocitech budete
moci trochu jinak nahlédnout
na sebe – své potřeby, problé-
my a motivy.

Počítač doma
Zaměřeno na využití PC

v domácnosti. Skenování do-
kumentů, stahování obrázků
z mobilů, fotoaparátů, inter-
netu a jejich následná úprava,
internetová komunikace ICQ,
Skype,..

Programování
v jazyce Java

Kroužek je určen pro pokro-
čilejší uživatele, kteří se chtějí
naučit programovat v jazyce
Java. Obsahem výuky jsou úpl-
né základy s textovým výstu-
pem až k jednoduchým grafic-
kým hrám.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
– seznam připravovaných zimních a letních táborů
– seznam akcí, které připravujeme na letošní školní rok

Středisko volného času dětí
a mládeže Plzeň, pracoviště
Ledecká 23, 323 16 ve spolu-
práci se Sdružením pro volný
čas DEMARO Plzeň vyhlašu-
je ve šk. roce 2007/2008 7. roč-
ník Dětské Porty – oblastní
kolo a jubilejní 10. ročník ky-
tarové soutěže „Zlatá struna“.

Oblastní kolo Dětské Porty
se koná v sobotu 17. listopadu
2007 ve Spolkovém domě „Sa-
loon“ na Roudné. Do této sou-
těže se mohou přihlásit mladí
hudebníci ve věku do 26 let –

Neváhejte a přihlaste se do hudebních soutěží

Programování
pro Windows

Zábavnou formou (hrou) se
naučíte základy objektového
programování na počítači.

AKTUÁLNÍ INFORMA-
CE NAJDETE NA

www.svcdomecek.cz

jednotlivci, dua a skupiny.
Soutěží se v žánrové oblast
folk-country. Vystoupení hod-
notí odborná porota a vítězové
jednotlivých kategorií mohou
postoupit na republikové finá-
le Dětské Porty v Praze. Uzá-
věrka přihlášek je 20. října
2007.

Krajské kolo Zlaté struny se
koná 8. prosince 2007 v sále
Střední průmyslové školy do-
pravní na Karlovarské třídě. Je
to soutěž jednotlivců ve věku
do 18 let, kteří jsou rozdělení

na dvě věkové kategorie. Kaž-
dý musí zahrát dvě písně: jed-
nu lidovou a jednu z jakéhoko-
li hudebního žánru. Zvláštní
kategorii tvoří autorská soutěž,
která je hodnocena samostatně.
Ti nejlepší mohou na doporu-
čení poroty postoupit do repub-
likového kola, které se bude
konat v lednu v Plzni.

Uzávěrka přihlášek je 10. lis-
topadu 2007.

Pro soutěžící jsou připraveny
hodnotné ceny, první cenou
v republikovém kole Zlaté stru-
ny je v obou kategoriích kytara.

Přihlášku najdete na
webových stránkách:
www.svcdomecek.cz

Marcel Hlaváč

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”

Arteklub pro ob�any s t�lesným postižením v ID �t 9:30-12:30 

Prima �áry od 6 do 15 let Út 15:30-17:30 

Šikula od 7-14 let �t 14:00-16:00 

KERAMIKA
Keramická dílni�ka pro mš Út-pá dopoledne 

Keramická dílna rodi�e s d�tmi Po 14:00-16:00 

Keramická dílna za�áte�níci od 6 let 
Po 16:00-18:00 
St 15:00-17:00 

Keramická dílna mírn� pokro�ilí
St 17:00-19:00 
�t 15:30-17:30 

Keramická dílna mládež a dosp�lí od 15 let Po 18:00-20:00 

Kreativ od 12 let, 1x m�sí�n� Út 17:00-20:00 

Dámský keramický 
klub

dosp�lí Pátek 1x/ m�síc

HUDBA
Klasická kytara od 9 let St 15.00-16:30 

Folková kytara za�áte�níci od 7 let 
St 15:00-16:30 
�t 15:00-16:30 

Folková kytara mírn� pokro�ilí
Út 15:00-16:30 
St 16:45-18:20 

Folková kytara pokro�ilí
Út 16:45-18:20 
�t 16:45-18:20 

Kytarový klub mládež od 15 let Po 18:30-20:00 

Kytarový klub  dosp�lí za�áte�níci Po 18:30-20:00 

Kytarový klub dosp�lí pokro�ilí
Út 18:30-20:00 
St 18:30-20:00 

ZaTrest hudební skupina Po 17:00-19:00 

FleKy hudební skupina Po 18:00-20:00 

Negativ hudební skupina �t 18:00-20:00 

Demoli�ní �eta hudební skupina St 18:00-20:00 

Flétna za�áte�níci od 4 let St 16:00-17:00 

Flétna pokro�ilí od 7 let St 17:00-18:00 

TURISTIKA
Cykloturistika od 12 let 1x So /m�síc

Šlápoty od 6 let Po 16:00-18:00 

Sudoku od 9 let Po 16:00-18:00 

SPORT
Aerobic od 10 let Út 17:00-18:00 

Basketbal od 8 let St 17:30-19:00 

Mí�ové hry od 6 do 10 let Út 16:00-17:00 

Step od 10 let St 15:00-16:00 

Stolní tenis za�áte�níci od 7 let Po 15:00-16:00 
Po 16:00-17:00 
�t 15:00-16:00 

Stolní tenis pokro�ilí od 7 let Po 17:00-18:00 
Po 18:00-19:00 
�t 16:00-17:00 

Tane�ní kroužek za�áte�níci od 10 let Pá 15:00-16:30 

Tane�ní skupina MIRA p�i baletní škole divadla J.K. 
Tyla

Út 15:30-16:30 

Škola skateboardingu od 7 let �t 17:00-19:00 

Brusla�ská školi�ka od 4 let St 15:00-16:00 

Jóga dosp�lí Út, st, �t, pá 

Wellness ženy Út 17:00-18:50 
St 17:30-18:20 

Rekondi�ní a relaxa�ní cvi�ení Dosp�lí Út 18:00-18:50 

SM Systém – za�áte�níci Dosp�lí (10 hod) St 18:3 0-19:50 

SM Systém – mírn� pokro�ilí Dosp�lí(12 hod) St 19:30-20:20 

SM Systém - pokro�ilí Dosp�lí(12hod) Út 19:00-19:50 

Rehabilita�ní cvi�ení od 15 let Út 17:30-19:00 

P�ÍRODOV�DA
Zlatá udice od 7 let �t 16:00-17:30 

Tajemství p�írody od 7 let �t 16:30-18:00 

Rybá�i od 7 let Út 17:00-18:00 

Akvateraristický od 7 let �t 16:30-18:00 

P�EDŠKOLÁCI
Sluní�ko 1 od 2,5 let Po-�t 8:30-11:30 

Sluní�ko 2 od 2,5 let Po-�t 8:30-11:30 

Sluní�ko 3 od 2,5 let Po-�t 8:30-11:30 

Sluní�ko 4 od 2,5 let Po-�t 8:30-11:30 

Mí�ek od 4 do 7 let St 16:30-17:30 

Tane�ní pohybový od 4 do 7 let Út 18:00-19:00 

VÝUKA CIZÍCH JAZYK�
Anglický jazyk p�edškoláci

St 13:00-14:00 
St 14:00-15:00 

Anglický jazyk mírn� pokro�ilí od 6 let Po 15:00-16:00 

Anglický jazyk za�áte�níci dosp�lí od 15 let Po 19:00-20:00 

Anglický jazyk mírn� pokro�ilí dosp�lí Po 18:00-19:00 

Anglický jazyk pokro�ilí dosp�lí �t 18:30-19:30 

N�mecký jazyk dosp�lí mírn� pokro�ilí St 18:00-19:00 

VÝTVARNÉ DÍLNY                   
Výtvarné hry - d�ti od 7 do 15 let Po 15:00-17:00 

Výtvarný ateliér-dosp�lí od 14 let St 18:00-20:00 

Tvo�ivá dílna  od 13 let Po 18:00-20:00 

Barvi�ka od 4 do 6 let St 14:00-16:00 

Tvo�ivé a pohybové hry maminky s d�tmi 3-5 let Út 13:30-15:00 

Zážitkový kurz 
sebepoznávání pomocí 

od 18 let Út 18:30-21:00 

Kurz enkaustiky (3 lekce) od 15 let So 10:00-16:00 

Arteklub p�i FN  od 5 do 17 let 
Po 13:00-15:00 
�t 13:00-15:00 



Trenér juniorů HC Lassels-
bergeru Plzeň Radim Rulík zpes-
třil svým svěřencům letní přípra-
vu a využil náš areál v Ice Parku,
kde během léta tvrdě trénovali.
Požádali jsem trenéra Rulíka, aby
nám odpověděl na pár dotazů
týkajících se Iceparku.

Jak jste byl spokojen s letní
přípravou?

Byli jsme velmi spokojeni,
splnili jsme vše, co bylo v plá-
nu, nově jsme zařadili Ice Park,
což byla pro hráče změna
a příjemné oživení.

Jak se Vašim svěřencům tré-
novalo v Ice Parku?

Neznali to, byla to změna.
Naším cílem bylo hlavně najít
prostor, kde bychom mohli tré-
novat střelbu ze zápěstí, což
Ice Park splňoval, takže se
domnívám, že jak trenér, tak
hráči byli spokojeni.

Byl to Váš nápad zpestřit
letní přípravu na umělém po-
vrchu?

Já jsem hledal odpovídající
prostor na letní přípravu, až
jsem se dozvěděl o existenci
tohoto parku a zdálo se mi, že
by nám mohl vyhovovat.

Zdál se Vám velký rozdíl
mezi povrchem v Ice Parku
a klasickým ledem?

Letní příprava plzeňských
juniorů v Ice Parku

Tak rozdíl to je, ale ne příliš
velký.

Plánujete i na příští letní
přípravu využít náš areál
s umělým ledem?

Pokud se vydaří jednání
s vedením Ice Parku, byli by-
chom rádi, kdybychom zde
mohli jednou až dvakrát týdně
trénovat.

Doporučil byste návštěvu
v Ice Parku i dalším brusla-
řům?

Rozhodně ano. Kdo bruslí na
normálním ledě, bude pro něj
zpestřením vyzkoušet zdejší

povrch, který není stejný, ale
velmi podobný. Pokud má ně-
kdo Ice Park v lepší docházko-
vé vzdálenosti, je velmi vhod-
né jej využít, než jezdit daleko
na normální led.

Jaký je Váš názor na Ice
Park?

Myslím si, že výstavba kaž-
dého sportoviště pro pohyb lidí
je velmi výborná věc a je pří-
jemným zpestřením pro zdejší
část Plzně.
Na dotazy Františka Hlada odpo-
vídal trenér juniorů HC Lassels-
bergeru Plzeň Radim Rulík.

Autogramiáda hokejistů v Ice Parku

Do Ice Parku přišli rozdávat své podpisy extraligoví hokejisté z plzeňského Lasselsbergeru spolu s hvězdou NHL, trojnásobným mistrem světa
a olympijským vítězem z Nagana – Jardou Špačkem.

Ice Park má také svoji MISS…


