
  Pracovní doba na ÚMO Plzeň 1 v období vánočních svátků
22. 12. 2008 pondělí 8.00–12.00 a 13.00–17.00
23. 12. 2008 úterý 8.00–13.00
24. 12. 2008 středa státní svátek
25. 12. 2008 čtvrtek státní svátek
26. 12. 2008 pátek státní svátek
27. 12. 2008 sobota pracovní volno
28. 12. 2008 neděle pracovní volno
29. 12. 2008 pondělí 8.00–12.00 a 13.00–17.00
30. 12. 2008 úterý 8.00–13.00
31. 12. 2008 středa 8.00–12.00 a 13.00–16.00

(podatelna do 17.00)
1. 1. 2009 čtvrtek státní svátek
2. 1. 2009 pátek 8.00–13.00

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

24. listopadu přišel dobrovolným dárcům krve za jejich obětavost osobně poděkovat místostarosta obvodu pan Jan
Husák. V obřadní síni ÚMO Plzeň 1 jim předal bronzové plakety prof. Janského za 10 bezpříspěvkových odběrů. Ob-
řadu se zúčastnily také pracovnice Oblastního spolku Českého červeného kříže v Plzni. K slavnostní náladě přispělo
i vystoupení „Kosíků“ – dětí z 87. MŠ, které vyloudilo slzičku dojetí v očích nejednoho ze zúčastněných.

Děkujeme dobrovolným dárcům krve

Prodej vánočních stromků a ryb
Zveme všechny na vánoč-

ní bohoslužbu do kostela
Evangelické církve metodis-
tické, Bolevecká náves č. 2,
na které chceme společně
přejít z Adventu do Vánoc.

Tato bohoslužba se koná
24. prosince ve 23 hodin.

Zdeněk Eberle, farář

Vánoční
bohoslužba Správa veřejného statku měs-

ta Plzně zahajuje prodej vánoč-
ních stromků a ryb na měst-
ských sádkách u rybníka Koši-
náře, a to v termínu od 13. 12.
2008 do vyprodání zásob, nej-
déle však do 23. 12. 2008.

Prodejj denně od 10.00 hod.
do 17.00 hod.
Ceny ryb:
kapr I. třída (do 2,5kg)
60,- Kč/kg
kapr výběr (nad 2,5 kg)
70,- Kč/kg

Ceny stromků:
stříbrný smrk nebo černá boro-
vice:
malý stromek 100,- Kč/ks
velký stromek 200,- Kč/ks
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Jaroslav Frydrýn

Zajištění zimní údržbyZajištění zimní údržby
Vážení spoluobčané,
v tomto zimním vydání bych

Vás chtěl seznámit se zajiště-
ním zimní údržby na území
Městského obvodu Plzeň 1.

Od 1. listopadu pro nás za-
čalo zimní období z hlediska
zajištění zimní údržby na chod-

nících a komunikacích. Podle
předchozích zkušeností se zi-
mou na území Městského ob-
vodu Plzeň 1 musím říci, že
zimní údržba na tomto území
není zrovna jednoduchá.
V některých částech obvodu
zůstává sníh nebo namrzlé části

chodníků i vozovek déle, pro-
to se k zimní údržbě přistupu-
je vždy s ohledem na lokalitu
a předpově� počasí.

Ze strany městského obvodu
je zajiš�ována údržba chodní-
ků (vyjma vstupních chodníků,
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Pokračování na str. 3

Když mrzne nebo padá sníh



Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 14. 10. 2008
mimo jiné:
– Projednala a schválila návrh

organizačního zabezpečení
přípravy 13. zasedání Zastu-
pitelstva MO Plzeň 1 dne
9. 12. 2008;

– Schválila vyřazení a likvida-
ci nefunkčního inventáře
a majetku z účetní evidence;

– Svěřila pravomoc Majetkové-
mu odboru ÚMO Plzeň 1 ve
věci rozhodování o uzavírání
nájemních smluv na nebyto-
vé prostory nacházející se
v mateřských školách, které
jsou svěřeny do správy MO
Plzeň 1 nejvýše na dobu jed-
noho školního roku;

– Souhlasila s uzavřením
smlouvy o výpůjčce dosud
geometricky neoddělené čás-
ti pozemku parc. č. 1137/64
v k. ú. Bolevec se Společen-
stvím vlastníků jednotek
domu v Plzni, Sokolovská 86,
88, za účelem umístění ram-
py pro bezbariérový přístup
do objektu bytového domu;
stanovila podmínky; vydala
doporučení pro Radu města
Plzně;

–Souhlasila s plněním plánu
stavebních akcí a vlastní in-
vestiční výstavby za 1.–3.
čtvrtletí 2008;

– Schválila uzavření dodatku ke
změně dohody o spolupráci
a zřízení místa zpětného odbě-
ru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností;

– Schválila uzavření rámcové
kupní smlouvy, jejímž před-
mětem je dodání posypové
soli a posypové drti;

– Schválila uzavření rámcové
smlouvy o dílo, jejímž před-
mětem je zhotovení a instala-
ce informačních tabulí;

– Schválila uzavření smlouvy
o dílo, jejímž předmětem je
provedení instalace oploce-
ní dětského hřiště Sokolov-
ská 147 a U Jam 19, Plzeň;

– Schválila uzavření smlouvy
o dílo, jejímž předmětem je
dodávka a výsadba stromů
a keřů v rámci Grantu MMP
OŽP „Sídliště Bolevec zele-
nější“ a „Za lepší vzhled síd-
liště Bolevec“;

– Projednala finanční situaci
v bankovnictví a vývoji na
světových a evropských fi-
nančních trzích v souvislos-
ti s uloženými finančními
prostředky MO Plzeň 1.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 11. 11. 2008
mimo jiné:
– Provedla personální změny

v Komisi životního prostře-
dí Rady MO Plzeň 1;

– Schválila rozbor hospodaře-
ní MO Plzeň 1 k 30. 9. 2008;

– Projednala zprávu o prová-
dění komunálních služeb
a údržby zeleně na MO Pl-
zeň 1 za I.–III. čtvrtletí 2008
+ aktuální stav;

– Souhlasila s uvolněním část-
ky 20 000,- Kč na zakoupe-
ní vánočních balíčků s ovo-
cem pro obyvatele Domova
pro seniory a Domova se
zvláštním režimem Kotíkov-
ská ul. 15 a Domova pro se-
niory a Domova se zvlášt-
ním režimem Západní ul. 7
v Plzni;

– Souhlasila s návrhem plánu
realizace staveb vlastní inves-
tiční výstavby Městským ob-
vodem Plzeň 1 v roce 2009;

– Souhlasila s návrhem roz-
počtu MO Plzeň 1 na rok
2009, s rozpočtovým výhle-
dem MO Plzeň 1 v letech
2010–2012 a s výší provoz-

ních, resp. investičních pří-
spěvků pro mateřské školy na
rok 2009.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 2. 12. 2008 mimo
jiné:
– Vzala na vědomí zprávu o bez-

pečnostní situaci na území MO
Plzeň 1;

– Schválila pravidla pro zveřejňo-
vání inzerátů v Plzeňské jednič-
ce, zveřejňování reklamních le-
táků na nástěnkách v budově
ÚMO Plzeň 1 a na vývěskách na
území MO Plzeň 1 v souvislosti
s registrací města Plzně k place-
ní DPH; zrušila usnesení Rady
MO Plzeň 1 č. 488 z r. 2007
v této věci v plném rozsahu

– Projednala návrh termínů a plá-
nu práce Rady MO Plzeň 1
a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na
rok 2009;

– Schválila zvýšení nájmů v bu-
dově ÚMO Plzeň 1 a poplat-
ků za kopírování v souvislosti
registrací města Plzně k place-
ní DPH;

– Projednala informativní zprá-
vu o aktuálním stavu měst-
ských pozemků pod obchodní-
mi centry na území MO Plzeň
1 k 30. 9. 2008;

– Schválila aktualizaci koncepce
dětských hřiš� v MO Plzeň 1;

– Souhlasila se záměrem města
uzavřít s nově založenou spo-
lečností Plzeňské komunální
služby, s.r.o., mandátní smlou-
vu, jejímž předmětem bude
zavedení a organizace celo-
městského systému nakládání
s komunálním odpadem;

– Souhlasila s předloženým návr-
hem novely vyhlášky statutární-
ho města Plzně, kterou se mění
vyhláška statutárního města Plz-
ně č. 19/2006, o některých po-
vinnostech chovatelů psů;

– Projednala rozpočtová opatře-

ní rozpočtu MO Plzeň 1
č. 36–54;

– Schválila pronájem rekreační-
ho střediska Javorná na Šu-
mavě č. p. 45 organizaci Ju-
nák – svazu skautů a skautek
ČR, Plzeňský kraj, za účelem
vzdělávání, výchovy a rekre-
ační činnosti.

– 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 napří-
klad o pronájmy nebytových
prostor a pozemků, směny po-
zemků, žádosti o odkoupení
pozemků atd.

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

na svém 13. zasedání dne
9. 12. 2008 mimo jiné:
– Vzalo na vědomí kontrolu

usnesení z 12. zasedání Zastu-
pitelstva MO Plzeň 1;

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

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

– Schválilo rozbor hospodaře-
ní MO Plzeň 1 k 30. 9. 2008;

– Schválilo rozpočtová opatře-
ní rozpočtu MO Plzeň 1 na
rok 2008 č. 36–54;

– Schválilo návrh rozpočtu MO
Plzeň 1 na rok 2009 včetně
rozpočtového výhledu v le-
tech 2010–2012 a výši pro-
vozních, resp. investičních
příspěvků pro mateřské ško-
ly na rok 2009;

– Vzalo na vědomí program
zasedání Rady MO Plzeň 1 na
rok 2009 a schválilo program
zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 na rok 2009;

– Schválilo plnění plánu sta-
vebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za 1.–3. čtvrt-
letí 2008;

– Schválilo návrh plánu realiza-
ce staveb vlastní investiční
výstavby Městským obvodem
Plzeň 1 na rok 2009;

– Vzalo na vědomí zprávu
o provádění komunálních slu-
žeb a údržby zeleně za 1.–3.
čtvrtletí 2008;

– Schválilo uvolnění částky
20 000,- Kč na zakoupení vá-
nočních balíčků s ovocem pro
obyvatele Domova pro senio-
ry a Domova se zvláštním re-
žimem Západní ul. 7 v Plzni;

– Provedlo personální změny ve
Finančním výboru Zastupitel-
stva MO Plzeň 1;

– Schválilo poskytnutí finanč-

ní dotace občanskému sdruže-
ní Mamma Help – sdružení
pacientek s nádorovým one-
mocněním prsu, o. s.;

– Schválilo poskytnutí finanční
dotace Západočeské univerzi-
tě v Plzni na nákup vybavení
pro zajištění vzdělávacích
akcí pro veřejnost;

– Schválilo poskytnutí finanční
dotace Střední průmyslové
škole strojnické Plzeň na za-
koupení technologie průmys-
lového popisu;

– Vzalo na vědomí zprávy
o činnosti výborů Zastupitel-
stva MO Plzeň 1 za rok 2008,
plány práce výborů Zastupi-
telstva MO Plzeň 1 na rok
2009 a zápisy jednotlivých
výborů Zastupitelstva MO
Plzeň 1.

Investiční výstavba roku 2008 dokončena
V jednotlivých vydáních našeho

zpravodaje jsme vás v průběhu
roku informovali o postupu prací
na jednotlivých akcích v rámci
vlastní investiční výstavby.

Objem stavebních prací byl
poměrně vysoký, rovněž tak byl
i široký záběr staveb, který za-
hrnoval výstavbu nových chod-
níků, parkovacích ploch či re-
konstrukci celé ulice, ale i stav-
by pro využití volného času,
zvýšení kvality životního pro-
středí a v neposlední řadě práce
na zvelebení mateřských školek.

Stavební práce byly zahájeny
vzhledem k letošní mírné zimě již
v brzkých jarních měsících.
Vzhledem k těmto skutečnostem
byla letošní první akce dokonče-
na již koncem dubna. Jednalo se
o opravu točny na konečné auto-
busů MHD č. 20 na Bílé Hoře.
Stavba zahrnovala zejména úpra-
vu nástupního ostrůvku a rozší-
ření komunikace.

Začátkem června byly dokon-
čeny chodníky v Gerské ul.
v blízkosti konečné tramvaje č. 4
a v Manětínské ul. v sousedství
autosalonu Porsche. V těchto
dvou místech chodníky zcela
chyběly a zejména část chodní-
ku, vedoucí od konečné tramva-
je č. 4, přispěla ke zvýšení bez-
pečnosti chodců, kteří používali
k cestě na tramvaj ve většině pří-
padů komunikaci.

V oblasti parkoviš� byly do-
končeny práce na rozšíření par-
kovací plochy v Rabštejnské 20–
22, kde byla koncem července
zvětšena stávající parkovací
plocha. Parkoviště má nový as-
faltový povrch s dopravním zna-
čením, které umožňuje nárůst
parkovacích možností v této lo-
kalitě.

U 31. ZŠ v ul. Elišky Krásno-
horské proběhly v době letních

Opravená kontejnerová stání na Vinicích
V letošním roce se povedlo

zrealizovat opravy všech kontej-
nerových stání na Vinicích.
Opravy proběhly z důvodu malé
plochy stávajících kontejnero-
vých stání, která umožňovala
umístit jen nádoby na domovní
odpad a už nebylo místo na ná-
doby na tříděný odpad. Protože
MO Plzeň 1 se neustále snaží sni-
žovat docházkovou vzdálenost
k nádobám na tříděný odpad tím,
že navyšuje počty nádob, bylo
důležité opravit kontejnerová

stání tak, aby se všechny nádo-
by vešly na jedno kontejnerové
stání. Je to první projekt, který
byl v takovém rozsahu realizo-
ván. Tato rozsáhlá akce trvala
od června do konce září
a náklady činily 2 500 tis. Kč.
Jednalo se o finanční prostřed-
ky získané od společnosti EKO-
KOM za třídění odpadů v ob-
vodu. Společnost EKO-KOM
také zajistila na vlastní náklady
nádoby o objemu 1100 l na tří-
děný odpad (papír, plasty

a sklo), které pokryjí všechna
opravená kontejnerová stání.
Z původních 17 stanoviš� na tří-
děný odpad se navyšuje na 39
stanoviš�, což snižuje docház-
kovou vzdálenost k nádobám a
pohodlnější třídění odpadů pro
obyvatele sídliště Vinice. Kaž-
dé stanoviště na tříděný odpad
má i nádobu na bioodpad, kte-
rá slouží pro ukládání kuchyň-
ského odpadu, zbytků zeleniny
a ovoce, odpadu ze zeleně v do-

mácnosti, zbytků pečiva apod.
Novinkou jsou nádoby na dvoj-
sklo, do kterých je možnost tří-
dit sklo na bílé a barevné. Vini-
ce jsou z hlediska třídění odpa-
dů velmi dobře vybaveny
a doufáme, že bude spokojenost
ze strany občanů.

MO Plzeň 1 chce pokračovat
v následujících letech v opra-
vách starých nevyhovujících
kontejnerových stání na sídlišti
Lochotín, Košutka a Bolevec.

(red)

prázdnin práce na nové točně
a parkovišti. Realizací této
stavby došlo ke zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu
v okolí školy zejména v ran-
ních a odpoledních hodinách,
kdy je v tomto místě často ne-
přehledná situace způsobená
dopravou zejména mimoplzeň-
ských dětí do této školy.

Dokončeny byly rovněž sta-
vební úpravy ul. Nad Štolou, kde
byl položen nový povrch ze
zámkové dlažby, jsou zde záli-
vy se zelení a ulice má podobu
obytné zóny.

Koncem června byly dokon-
čeny opravy stávajících kontej-
nerových stání na separovaný
odpad. Tato stání byla postup-
ně upravována tak, aby zde
mohly být umístěny nádoby
nejen na separovaný, ale nejno-
věji i na bioodpad. Do konce
června bylo tímto způsobem
upraveno 20 stání na Košutce,
Lochotíně a v Bolevci. Koncem
září bylo takto upraveno i 39
stání na Vinicích.

Nejrozsáhlejší letošní in-
vestiční akcí však byla beze-
sporu kompletní rekonstrukce
90. MŠ v Západní ulici. Tato
stavba, která byla zahájena
v květnu, spočívala v prove-
dení zateplení, výměně oken
a provedení nových střech na
všech pavilonech. Navíc zde
došlo i k celkové obnově so-
ciálního zařízení, topení, vy-
zdění všech spojovacích cho-
deb mezi pavilony a k opravě
chodníků. I tato stavba byla
dokončena koncem srpna
a předána do užívání k začát-
ku školního roku.

V průběhu letních prázdnin
proběhly stavební práce i v are-
álu MŠ na Zručské cestě na
Bílé Hoře, kde vzniklo nové

dětské hřiště, vybavené novými
prvky a plochou na míčové hry.
Toto hřiště slouží nejen školce, ale
i široké veřejnosti.

Na přelomu konce letních
prázdnin a začátkem školního
roku bylo ještě realizováno spor-
tovní hřiště v areálu 7. MŠ
v Kralovické ul., oprava všech
chodníků v areálu 87. MŠ v Ko-
menského ul., oprava oplocení
v téže školce a v neposlední řadě
i realizace „Jedinečné zahrady“
v areálu 46. MŠ ve Fibichově ul.

Jedná se prakticky o zahradní
terasu vhodně doplněnou zele-
ní a stromy.

V podzimních měsících pro-
běhla ještě výstavba klasického
dětského hřiště v Pálavské ul. na
Sylvánu. Toto hřiště je vybave-
no prvky, jež jsou určeny pro
nejmenší děti v souladu s námě-
ty rodičů z této lokality.

Při bilancování letošního roku
lze konstatovat, že vlastní inves-
tiční výstavba v tomto roce dle
našeho názoru naplnila záměr

MO Plzeň 1 realizovat takové
stavby, které svým charakterem
přispěly ke zlepšení životních
podmínek i pokrytí potřeb a zá-
jmů co největšího počtu obyva-
tel našeho obvodu.

Průběžně po celý rok probíhají
i přípravné práce na nových in-
vestičních záměrech na rok
2009. V těchto posledních dnech
letošního roku je plán prakticky
připraven a prostřednictvím na-
šeho zpravodaje vás budeme
opět po celý následující rok in-

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

formovat a průběhu postupu pra-
cí na těchto stavbách.

V případě vašeho zájmu o po-
drobnější informace o investiční
výstavbě MO Plzeň 1 kontaktujte
investiční odbor na
tel. 378 036 050-1, 378 036 053,
e-mail: brecik@plzen.eu, nebo
s vámi projednáme případné ná-
měty či připomínky při vaší osob-
ní návštěvě investičního odboru.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního

odboru ÚMO Plzeň 1

Staré kontejnerové stání na Vinicích.

Kontejnery v novém stanovišti.

Starosta Uhlík s místostarostou Husákem navštívili před Vánocemi děti
v obvodních školkách.



spokojenosti většiny z Vás. Sa-
mozřejmě, že ne vždy se nám to
podaří, a proto jsme rádi, když
nás na některé nedostatky upo-
zorníte a bude zjednána náprava.

Mapky udržovaných chodní-
ků a komunikací jsou pro zá-
jemce k nahlédnutí na odboru
životního prostředí. Informovat
se nebo sdělit své připomínky
k provádění zimní údržby mů-
žete na telefonním čísle 378 036
043 nebo je zaslat e-mailem na
adresu: szikszay@plzen.eu.

Závěrem bych chtěl upozornit
obyvatele v lokalitách, které jsou

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

 ve středu 24.12. 2008 – ZAVŘENO
ve čtvrtek 25.12. 2008 – ZAVŘENO

v pátek 26.12. 2008 – ZAVŘENO
ve čtvrtek 1.1.2009– ZAVŘENO

Pro ostatní dny bude platit běžná provozní doba:
BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.

SO  zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

A co děti, mají si
kde hrát?

Na území městského obvodu Plzeň 1 rozhodně mají. V letoš-
ním roce byla pro děti vybudována dvě nová hřiště. Jedno hřiště
se nachází na Bílé Hoře v areálu mateřské školky a druhé je nově
vybudováno na Sylvánu v Pálavské ulici. V letošním roce bu-
dou ještě doplněna o nový herní prvek stávající dětská hřiště
v Ledecké, Brněnské, Pod stráží, U Jam a v Centrálním parku.

Přij�te se na nová hřiště podívat a vyzkoušet herní prvky, bu-
deme rádi. (red)

Nové dětské hřiště v Pálavské ulici na Sylvánu.

vyznačeny na mapce, že zde
Městský obvod Plzeň 1 zimní
údržbu nezajiš�uje a to
z důvodu, že tyto lokality ne-
jsou ve správě městského obvo-
du, ale soukromých subjektů
nebo jiné organizace. Jedná se
o část Sylvánu, nové zástavby
vedle ulice Kotíkovské a nové
obytné domy v ul. Studentská.

Chtěl bych Vám popřát pří-
jemné prožití zimního období
a užívejte zimních radovánek
ve zdraví.

Váš místostarosta
Jan Husák

některých vnitroblokových
chodníků a chodníků přiléhají-
cích k nemovitosti), vybraných
místních komunikací, které se
nacházejí převážně na sídlišti
Vinice, Lochotín, Bolevec, Ko-
šutka, starý Lochotín, starý
Bolevec a část na Bílé Hoře.
Sjízdnost všech ostatních ko-
munikací zabezpečuje jiná or-
ganizace. Dále je prováděna
zimní údržba na schodištích
a autobusových zastávkách
MHD. Prioritou jsou při údrž-
bě samozřejmě chodníky a ně-

které vybrané místní komunika-
ce, které jsou ve svažitém teré-
nu. Zde nejvíce hrozí nebezpe-
čí úrazu nebo dopravní nehody.

V zimním období při parková-
ní a odstavování vozidel zejmé-
na v sídlištích bych chtěl apelo-
vat na řidiče, aby byli ohleduplní
a neblokovali tím vjezd zimní
techniky na pěší komunikace.
Pokud tyto nájezdy budou opa-
kovaně blokovány pro vjezd zim-
ní techniky, není možno kvalitně
a včas uklízet. I přes tyto skuteč-
nosti věřím, že firma OŠTĚP Pl-
zeň, s.r.o., zajistí zimní údržbu ke

Zajištění zimní údržby

Vážení nájemci městských
bytů a nebytových prostor,
s účinností od 1. 1. 2009 bude
správu bytového a nebytového
fondu v majetku města zajiš�o-
vat společnost Obytná zóna
Sylván, a.s.

Změna správce bude probí-
hat tak, aby se Vás, nájemců,
ve všech oblastech správy do-
tkla co nejméně.

Změna správce městských bytů

Peníze na sport
a pro mládež

Sportovní komise Rady Městského obvodu
Plzeň 1 upozorňuje všechny sportovní a mlá-

dežnické subjekty působící na městském obvo-
du Plzeň 1, že přijímá žádosti o finanční pří-

spěvky na činnost, vybavení, akce a drobné in-
vestice pro rok 2009.

Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena
na termín 31. ledna 2009.

V průběhu března 2009 pak proběhne obvyklý
proces schvalování žádostí ve sportovní komisi,
v RMO Plzeň 1 následně pak v ZMO Plzeň 1.

Své požadavky uplatňujte písemnou formou
v organizačním odboru ÚMO Plzeň 1, alej Svo-

body 60, u pí Bachmannové,
tel. 378 036 007, 602 685 395,

e-mail – bachmannova@plzen.eu

Na stejném místě si můžete rovněž vyzved-
nout i příslušný formulář pro žádost o finanční
příspěvek, případně si ho vytisknout z webo-

vých stránek obvodu – http://umo1.plzen.eu/cz/
home/index.html

Termín uzávěrky –
nejpozději do 31. ledna 2009.

Bc. Radek Mráz
Předseda Sportovní komise RMO Plzeň 1

Dětská lékařka MUDr. Řezáčová
přeje dětem, které má ve své péči bohatého Je-

žíška a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2009.
Zároveň upozorňuje budoucí rodiče a nově pře-

stěhované, že ordinuje v hezkých bezbariérových
prostorách v budově ÚMO Plzeň 1, alej Svobody
60, tel. 377 520 060, www.volny.cz/rezac.

Dokončení ze str. 1

V lokalitách, které jsou vyznačeny na mapce bíle, nezajiš�uje Městský obvod Plzeň 1 zimní údržbu nezajiš�uje.

čísla účtů pro hrazení řád-
ných plateb pro bezhotovost-
ní převody a variabilní sym-
boly zůstávají beze změny.

Na spolupráci se těší
Ing. Zdeněk Švarc, v.r.,
vedoucí Bytové odboru

Magistrátu města Plzně
Pavel Trefanec, v.r.

ředitel společnosti Obytná zóna
Sylván, a.s.

Nefunkční zářivky a výbojky
nepatří do kontejneru se směs-
ným komunálním odpadem,
protože z nich mohou při roz-
bití unikat nebezpečné látky.

Správným místem pro vyřa-
zené světelné zdroje (trubico-
vé zářivky, kompaktní úspor-
né zářivky a výbojky) je sběr-
ný dvůr odpadů v Úněšovské
ulici na Košutce (vedle Glo-
busu), který slouží jako mís-
to bezplatného zpětného od-
běru elektrozařízení z domác-
ností. Mimo vysloužilých
televizí, ledniček, monitorů
a jiných odpadů tady můžete
bezplatně odevzdat i zářivky
nebo úsporky. Tyto světelné
zdroje však musí být celé
a nepoškozené. Jinak nepod-
léhají bezplatnému zpětnému

Neházejte zářivky do popelnic
odběru a likvidují se jako
odpad. Místa zpětného odbě-
ru mohou bezplatně využívat
i právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, aniž
by se musely v případě ode-
vzdání zářivek a výbojek pro-
kazovat speciální kartou nebo
jiným dokladem. Otevírací
doba sběrného dvora je pon-
dělí až pátek od 10.00 do
17.00 hodin a v neděli od
13.00 do 17.00 hodin.

Dalším místem, kde je
možné zdarma odevzdat po-
užité zářivky, jsou prodejny,
ve kterých tyto výrobky na-
kupujete. V prodejně Vám
vezmou zpět tolik kusů pou-
žitých světelných zdrojů, ko-
lik kupujete nových. Při ná-
kupu musí být zákazník infor-

mován o způsobu a možnos-
tech zpětného odběru použité-
ho elektrozařízení. V případě,
že zákazník v obchodě tuto in-
formaci nedostane, je prodej-
ce povinen od něj stará elek-
trozařízení odebrat v neome-
zeném množství, aniž by
jejich odběr vázal na nákup
nových výrobků. Poslední
prodejci pak mohou tyto ode-
brané světelné zdroje odevzdat
v nejbližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru
použitých elektrozařízení, kte-
rý zajiš�ují společnosti EKO-
LAMP, ASEKOL a ELEK-
TROWIN, snižuje počet čer-
ných skládek a šetří obvodu
peníze. Kolektivní systém
EKOLAMP vybavuje sběrné
dvory speciálně označenými

kovovými nádobami a zajiš�u-
je jejich výměnu za prázdné.
Nepoškozené světelné zdroje
jsou pak na náklady EKO-
LAMPu přepravovány k re-
cyklaci.

Městský obvod Plzeň 1 má
zájem, aby se množství ode-
vzdaných použitých lineár-
ních a úsporných zářivek stá-
le zvyšoval.Pomoci můžete
i vy – žádnou zářivku ani
úsporku neházejte do popelni-
ce nebo do kontejneru. Tam se
s největší pravděpodobností
rozbijí. Pokud se však v nepo-
škozeném stavu dostanou
k recyklaci, bude možné z nich
více než devadesát procent ma-
teriálu (sklo, hliník) využít.

Odbor životního prostředí
ÚMO Plzeň 1

Kontaktní místo zůstává na
adrese Palackého náměstí 6 v 1.
patře. Beze změny zůstávají i
úřední dny a to pondělí od 8.00–
12.00 a 13.00 – 17.00 hodin,
středa 8.00 – 12.00 a 13.00–
18.00 hodin. V ostatních pra-
covních dnech bude nový správ-
ce k dispozici od 8.00–15.00
hodin s polední přestávkou. Zá-
roveň budou Vám, nájemcům,

k dispozici stejná telefonní čísla,
a to 378 035 660-69.

Na těchto kontaktech je mož-
né předávat Vaše oznámení
o závadách či Vaše požadavky
na opravy, případně nahlásit ha-
várie. Nepřetržitá havarijní služ-
ba bude zajištěna na telefonním
čísle 377 454 638, 733 222 636,
včetně víkendů a svátků.

Způsob placení přes SIPO,

Jak se zbavit vánoční-
ho stromečku?

Rok se s rokem sešel a po vá-
nočních svátcích budou mnozí z
nás řešit problém, co udělat s vá-
nočním stromečkem. Jako každý
rok bude prostřednictvím Měst-
ského obvodu Plzeň 1 zajištěn
svoz vánočních stromečků z pro-
storů kontejnerových stání. Ten-
to svoz bude proveden v týdnech
od 12. do 16. ledna 2009 a od
9. do 13. února 2009. Prosíme
Vás, umístěte Váš vánoční stro-

meček ke kontejnerovému stání
nebo k nádobám na domovní od-
pad tak, aby nebyla omezena ma-
nipulace s kontejnery při svozu
odpadů. Nejvhodnější doba pro
odložení stromečku je těsně před
uvedenými termíny svozu.

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

Bc. Romana Tomašuková
odbor ŽP

Sběrný dvůr odpadů o vánoč-
ních svátcích a na Nový rok



Po Novém roce dojde k zá-
sadní změně pro vlastníky au-
tomobilů.

Každý, kdo má přihlášeno do
provozu motorové vozidlo
a nemá sjednané povinné ruče-
ní, bude povinen platit příspě-
vek do garančního fondu Čes-
ké kanceláře pojistitelů. Tento
příspěvek bude účtován od
1. ledna 2009 a denní sazba za
osobní automobil s motorem
do objemu 1850 ccm bude
50 Kč, za silnější vůz 70 Kč.

Majitelé nepoužívaných
a odstavených vozidel budou
nuceni uzavřít smlouvu o po-
vinném ručení nebo registrač-
ní značky uložit do depozitu
u Magistrátu města Plzně. Po-
slední možností je automobil

nechat zlikvidovat odbornou
firmou a následně odhlásit
z registru vozidel.

Nebude již možné, aby se
vlastník zbavil auta tím, že ho
převeze na druhý konec města,
demontoval registrační značky
a vozidlo ponechal osudu.

Náš úřad zajiš�oval pro obča-
ny zdarma ekologickou likvida-
ci jejich nepoužívaných vozidel
za podmínky, že vrak odhlásí
z evidence vozidel a předají
k likvidaci. Cílem této akce
bylo uvolnění parkovacích míst,
která jsou dlouhodobě bloková-
na nepojízdnými vozidly. Od
roku 2006 se podařilo odstranit
přes 300 vraků a Městský obvod
Plzeň 1 přispěl na ekologickou
likvidaci částkou 100.000 Kč.

S ohledem na připravované
změny zákonů a vyčerpání při-
dělených finančních prostřed-
ků jsme nuceni ukončit akci
„Likvidace autovraků zdarma“

Doporučujeme všem zájem-
cům o likvidaci automobilů,
aby se obrátili přímo na specia-
lizované firmy, které jsou
oprávněny provádět ekologic-
kou likvidaci silničních vozidel.

Pro náš úřad zajiš�ovala tyto
práce společnost SUPTel-
EKO spol. s r. o., provozovna
Plzeň, Hřbitovní 15, Plzeň,
tel: 724 779 594 a firma Bed-
řich Varmuža, provozovna Plzeň
– areál v.d. Stavba, Republikán-
ská 45, Plzeň, tel: 777 601 455.

Zdeněk Soukup
vedoucí oddělení dopravy

Důležitá informace pro řidiče

Stává se, že otevřené hra-
nice nás více lákají k pozná-
vání cizích krajů a krásy naší
vlasti zůstávají trochu opo-
míjeny. Městský obvod Pl-
zeň 1 proto každoročně po-
řádá pro seniory jednodenní

Senioři cestují za českými památkami

zájezdy po celé České repub-
lice. S cestovní agenturou
PRIMA VIA jsme letos opět
navštívili mnoho zajímavých
míst naší země.

Květnový zájezd nás zave-
dl do jarní Kutné Hory, kte-

rá je uvedena na seznamu
památek UNESCO. Pro-
hlédli jsme si Vlašský dvůr,
bývalou mincovnu, muze-
um a středověký důl, obdi-
vovali majestátní chrám sv.

Barbory i unikátní kostnici
v nedalekém Sedlci. Při
toulkách Chodskem – kra-
jem J. Š. Baara – jsme zhlédli
folklórní program včetně du-
dáckého vystoupení, malová-

ní keramiky, kraslic a palič-
kování krajky. Před prázdni-
nami jsme stihli navštívit ješ-
tě Mělnicko a Roudnici nad
Labem. Prohlídka regionální-
ho muzea s expozicí vinařství
v Čechách potěšila zejména
milovníky dobrého vína, ne-
bo� byla doplněna jeho ochut-
návkou.

Tradiční návštěva Prahy
s prohlídkou exteriérů i inte-
riérů některých známých pa-
mátek v centru hlavního
města byla tentokrát zpestře-
na romantickou plavbou par-
níkem po Vltavě. A koneč-
ně naše cestování uzavřel
podzimní zájezd na Chebsko
s ukázkou lidové architektu-
ry v malebné pohraniční ves-
ničce Doubrava. Společně
jsme si vychutnali procház-

ku Františkovými Lázněmi i
příjemné koupání a relaxaci
v místním aquaparku.

Věříme, že všem účastní-
kům letošních zájezdů zů-
stanou hezké vzpomínky.
Budeme se těšit i na nové
zájemce, kteří se s námi
vydají na cesty v příštím
roce. Informace o trasách
a termínech dalších výletů
budou zveřejněny v příštích
číslech Plzeňské jedničky.

Kromě zájezdů zajiš�uje so-
ciální odbor ÚMO Plzeň 1 pro
důchodce obvodu prodej zlev-
něných vstupenek do divadla.
Prodej probíhá vždy předpo-
slední úřední den v měsíci od
8.00 hod v kanceláři č. 116.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

Informace pro zájemce
o slavnostní obřady vítání ob-
čánků, jubilejní svatby či bla-
hopřání k životnímu výročí
80, 85, 90 a více let:

Vzhledem k ochraně osob-
ních údajů nejsou členové Ko-
mise sociální a pro občanské

záležitosti Rady městského ob-
vodu Plzeň 1 oprávněni rodiče
dětí nebo jubilanty sami kon-
taktovat. Prosíme proto jubi-
lanty nebo jejich rodinné pří-
slušníky, aby se v případě zá-
jmu obrátili na vedoucí
sociálního odboru ÚMO Pl-

zeň 1 Mgr. Danu Krausovou,
tel. 378 036 180, nebo pí Hanu
Hrdinovou, tel. 378 036 082. Ju-
bilanti obdrží od zástupců Měst-
ského obvodu Plzeň 1 grafický
list a dárkový balíček.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

Významné životní události
informace pro občany

Živote, lásko má
já tě tolik znám

zpívám tvé písně
když se ráno rozední
když se večer stmívá

všem něhu dáti zkus
můj živote snivý

všem ukaž mé cesty kus
přičaruj mnoho přízní

živote, bu� písní.

To jsou verše o životě učitel-
ky, básnířky Evy Kulované,
žijící v našem městě, které to-
lik miluje, jakož i svůj rodný
dům a kraj.

Můj rodný dům,
můj rodný kraj
mé město rodné

Mé velké lásky jsou
vzpomínky z nich

rozsypány
po srdci, duši

a navěky zůstanou.

Eva Kulovaná se narodila
19. listopadu 1937 v Plzni na
Bílé Hoře. vystudovala ve
zkráceném období gymnázi-
um, studium na PF ukončila
státnicí z jazyků. Stala se uči-
telkou. Působila i jako překla-
datelka a externí průvodkyně

Čedoku. Byla zástupkyní ředi-
tele na 17. ZŠ a 1. ZŠ v Plzni.
Život jí nedopřál klidného zá-
zemí, po předčasném úmrtí
manžela a dalších členů rodi-
ny sama vychovávala tři děti.
Následky životního spěchu se
jí projevily v době odchodu do

důchodu v podobě těžkých
onemocnění.

Od roku 1997 se plně věnu-
je svým zálibám – literatuře
a mladé generaci. Za vzpo-
mínkové „Povídky z válečné-
ho dětství“ sklidila ocenění
v soutěži O cenu Jana Masa-
ryka a poděkování prezidenta
Václava Havla. Humorné po-
vídky patří škole, cestování.
Verše začala psát už za stu-
dentských let a rozdávala je
pro štěstí. V současné době
její tvorba obsahuje osm bás-
nických sbírek, a to dosud
nevydaných (např. Básně,

Nová kniha básní Evy Kulované – „Osm zastavení“
Sny, Duše ve zpěvu, Melodie
vjemů, Zahrada snů, Z vůně
snů a myšlenek, Kytici snů
nesu vám). Nyní je dokonče-
na sbírka „Když kopretiny
spí“. Z těchto snad dvou tisíc
básní připravila osm CD s ná-
zvy např. „Vánoce“, „Mému
městu“, ke svým sedmdesáti-
nám připravila CD „Láska“.
Tyto lyrické básně věnuje přá-
telům a významným lidem
města, jichž si váží.

Kniha básní „Osm zastave-
ní“ tvoří výběr ze sbírek a týká
se rodné Plzně, kterou Eva
Kulovaná tolik miluje.   (red)

Však přec jen trochu smut-
ku mezi vždy optimisticky la-
děnými řádky vyčteme:

jdu sama hrdě
myšlenkou

městem
alejí

co básník
kterého stále

všichni neznají
jdu tiše, jen tak

tichou ulicí
prostě jen tak

koupit si

B – U – D – O – U – C –
N – O – S – T

Vánoční pochod – v pátek 26. prosince
2008 startuje v Plzni na Hlavním nádraží
ČD, čekárna 7:00–10:00, trasy jsou 8, 15,
28 a 36 km. Cíl je v restauraci Lidový dům
od 11:30 do 16:30 hodin. V cíli vás čeká
pamětní list a vánoční figurka. Informace:
Ivan Kupka, 377 735 728,  721 772 113.
Pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň a OT
„Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň.

Silvestrovský pochod – ve středu
31. prosince 2008, start v Plzni – Bolev-
ci, Senecký rybník 7:30–11:00 hodin, tra-
sy dlouhé 7, 11, 21 a 30 km, cíle dosáh-
nete v Restauraci u Boleváku mezi 12:00
a  16:00 hodin, odměnou vám bude pa-
mětní list a čokoládová mince. Informa-
ce: Oldřich Okrouhlý, tel.: 737 002 915,
Jaroslav Valach, tel.: 777 740 250. Pořá-
dá KČT odbor J. Danzera Plzeň a OT
„Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň.

Novoroční pochod z Bolevce do
Bolevce – ve čtvrtek 1. ledna 2009,
start je v Bolevci ve sportovním areá-
lu Prokopávka (zastávka tramvaje č. 1
Okounová, autobusu č. 30 K Prokopáv-
ce/Okounová BUS) od 9:00 do 11:00
hodin. Trasy dlouhé 6, 13 a 22 km.
Trasa dlouhá 6 km má start prodlouže-
ný až do 13:00 hodin. Další informace

Myslete na své zdraví
a vydejte se na pochod

najdete na webových stránkách http://
www.plzenskykraj.kct.cz nebo je sdělí
paní Melounová, tel.: 723 940 104. Pět-
atřicátý ročník tradičního plzeňského
pochodu pořádá Oblast Klubu českých
turistů Plzeňského kraje a plzeňské od-
bory KČT za podpory dalších partne-
rů, zejména Úřadu městského obvodu
Plzeň 1, Nadace 700 let města Plzně
a o.s. PilsFree.

Zimním Českým krasem – sobota
17. ledna 2009, start A: Beroun, žst.,
restaurace 7:15 – 10:15, start B: Dob-
řichovice žst., 8:10 – 10:15 hodin, cíl
pro všechny trasy v Berouně žst., re-
staurace v 11:00 – 17:30 hodin. Trasy
dlouhé 6, 13, 21, 24, 36, a 46 km.
Odměna v cíli je pamětní list a tatran-
ka, zvláštní odměna pro nejmladšího,
nejstaršího a nejvzdálenějšího účastní-
ka. Informace ohledně ubytování v klu-
bovně TJ Lokomotiva Beroun.u p. Ji-
ráska, tel.:603 938 015. Info o pocho-
du – O. Okrouhlý: 737 002 915,
F. Pelc: 311 685 953. Pořádá KČT od-
bor J. Danzera Plzeň a OT „Aktivní stá-
ří“ TJ Rozvoj Plzeň. Trasy pochodu po-
vedou do CHKO, proto pořadatelé pro-
sí: Dodržujte návštěvní řád!          (red)

Od nového roku jsme připravili nové
aktivity v našem zájmovém vzdělávání:

Programování v jazyce DELPHI
Út 18.00-20.00 Kroužek je určen pro

pokročilejší uživatele, kteří se chtějí na-
učit programovat v jazyce DEL-
PHI.Obsahem výuky jsou úplné zákla-
dy s textovým a grafickým výstupem.

Programování WWW stránek
St 18.00-20.00 V tomto kurzu se na-

učíte vytvářet vlastní www stránky, kte-
ré budou funkční v každém prohlížeči.
Tvorba statických stránek dle norem
W3C.(XHTML+CCS)

Počítače pro začátečníky a pokročilé
Út 15.30-16.30, 16.30-17.30
Naučíte se základy práce s Windows

XP a Internetem, uživatelskými progra-
my MS Office a dalšími programy a apli-
kacemi využitelnými v praxi a doma.

Moderní tanec pro děti
Po 17.00–18.00 Ve spolupráci s ta-

neční skupinou TORZO otevíráme pří-
pravku  moderních pohybových a mu-
zikálových tanců pro děti 4–10 let.

Výtvarná dílna
Pá 14.00–17.00 Vždy dvě výtvarné

techniky, které se po týdnu změní.
Např.: práce s papírem, práce s texti-
lem, drátování, drhání, výroba jednodu-
chých šperků.

Bubnování na djembe
Čt 18.00–19.30 Pro všechny, kteří

mají "rytmus v těle". Budeme se učit
různé rytmy na africký bubínek DJEM-
BE, který je běžně dostupný v etno-
shopech. Kdo ho zkusil rozeznít toho
si získá svým jedinečným zvukem.

Kytary začátečníci
St 15.00–16.30 Naučíte se základní

akordy a rytmus a něco málo z hudební
teorie,ale hlavně budeme hrát a naučí-
me se spoustu písniček.Hru na kytaru bu-
deme doplňovat rytmickými nástroji.

Kytary mírně pokročilí
Út 15.00–16.30, Čt 16.45–18.15

Pro ty, kteří znají základní akordy,
mají chu� se naučit další a složitější, ale
nejsou si ještě příliš jistí. Velká pozor-
nost bude věnována rytmu a zpěvu.

Hrajeme především folk a country, ale
nevyhýbáme se ani jiným žánrům.

Klub cestovatelů od 6 let
Po 16.00–18.00 Budeme chodit  na

výlety, hrát spoustu her. Naučíme se
různým tábornickým dovednostem: sta-
vět stan, rozdělávat oheň, šifrovat, ori-
entovat se podle buzoly a mapy a spous-
tu dalších zajímavých věcí.

Tajemství přírody
Čt 15,00–18.00 Otevřeno celé oddě-

lení přírodovědy pro Vás s ukázkou kr-
mení terarijních zvířat, prohlídkou
akvárií včetně péče o flóru, s možností
promítání filmů s přírodní tématikou.

Keramika pro pokročilé
St 15.00–17.00 Pro zájemce, kteří se

chtějí zdokonalit ve výtvarných techni-
kách s keramickou hlínou.

Více informací získáte osobně v Le-
decké 23 nebo na tel. 377 523 962.

Marcel Hlaváč

Nabídka kursů pro děti i dospělé

POZVÁNKA na

MAŠKARNÍ REJ
22.1.2009 od 16.00 hod.
Ledecká 23, velký sál



Občanské sdružení MOTÝL
o.s., v Plzni na Košutce nabí-
zí kromě rodičovského centra
Vlnka tři sociální služby pro
děti a dospělé se zdravotním
postižením. Jsou jimi sociálně

aktivizační služby pro osoby
se ZP, raná péče pro rodiny
s dětmi od narození do sedmi
let a sociálně terapeutické díl-
ny pro dospělé se ZP. V lednu
2008 získalo sdružení od

ÚMO Plzeň 1 do pronájmu
další prostory v budově ve
Žlutické ul. č. 2 právě pro čin-
nost terapeutických dílen pro
osoby s mentálním a kombi-
novaným postižením, které
nemohou pracovat v běžném
pracovním procesu ani v chrá-
něných dílnách,. Provizorní
provoz po částečných staveb-
ních úpravách začal v dílnách
počátkem března, kdy s prv-
ními šesti klienty pracovaly 3
terapeutky a dobrovolníci
z řad studentů VŠ se sociálním
zaměřením. Přes prázdniny
došlo k rozsáhlé přestavbě pů-
vodních prostor, zvětšila se
dílna a vybudovalo se bezba-
riérové sociální zázemí. Celou
stavební akci podpořil jak fi-
nančně, tak technicky, ÚMO
Plzeň 1. Firma Lasselsberger

Terapeutické dílny – nová sociální služba v MOTÝL o. s.
pomohla sponzorským darem,
kterým byly dlaždice a obkla-
dačky, vytvořit pro klienty
vkusné a příjemné pracovní
prostředí. V září do nově upra-
vených dílen nastoupilo již 12
klientů. Zabývají se zde výro-
bou drobných dárkových před-
mětů, kterými se sdružení pre-
zentuje na jednorázových ak-
cích pořádaných v našem
zařízení každý měsíc pro malé
děti a jejich rodiče. Pro ná-
vštěvníky připravují klienti
iodměny, kulisy a výzdobu.
Nadace ČEZ se stala naším
důležitým sponzorem, který
nám poskytl finanční dar na
pořízení rehabilitačních i pra-
covních pomůcek, na vnitřní
zařízení dílen a výrobní mate-
riál. Děkujeme za pomoc také
Magistrátu města Plzně, Plzeň-

Konec roku je vždy obdobím,
kdy se ohlížíme nazpět za tím, co
se povedlo nebo také ne. A samo-
zřejmě se díváme dopředu a plá-
nujeme, co dál. Další rok je už
téměř u konce. Říká se, že by se
neměl člověk otáčet zpět, ale hle-
dět kupředu do budoucnosti. Pře-
sto nám dovolte trochu se poo-
hlédnout a pozastavit nad tím, co
jsme my, strážníci Městské poli-
cie Lochotín, vykonali dobrého v
tomto roce ve prospěch obyvatel
města, zejména našeho obvodu.

Velice si vážíme toho, že už
naše hlídky nespojujete pouze s
nasazováním botiček, odtahová-
ním vozidel a dáváním pokut, ale
že se také na nás obracíte se zá-
važnými problémy.Naší snahou je
pracovat i nadále na tom, aby se
naše vzájemná spolupráce mezi
strážníkem a občanem nadále pro-

hlubovala. A aby občan věděl, že
se může na nás, městské policis-
ty, kdykoliv s jakýmkoliv problé-
mem obrátit. Městská policie Lo-
chotín si velmi váží občanské po-
moci, kdy obyvatelé či návštěvníci
města nejsou lhostejní ke svému
okolí a neváhají nám oznámit pří-
pady, kdy dochází například k nej-
různějším výtržnostem, rvačkám,
napadání, poškozování cizího ma-
jetku, ničení zastávek MHD, spre-
jování mimo k tomu vyhrazená
místa, převracení odpadkových
košů atd. Všechny tyto namátkou
uvedené skutky nám byly ze stra-
ny občanů v minulosti již oznáme-
ny a právě díky včasnému ozná-
mení byli v mnoha případech je-
jich pachatelé dopadeni a po
zásluze potrestáni. Zásluhou Vás
občanů bylo zabráněno velkým
škodám, a za to Vám patří obrov-

Ohlédnutí strážníků

Sdružení boleveckých rodáků
konalo dne 25. října 2008 12 se-
tkání boleveckých rodáků na
kterém zhodnotilo svoji činnost
za uplynulé období letošního
roku. Přítomné přivítal starosta
boleveckých rodáků pan Jaro-
slav Čechura, který přítomné se-
známil s hlavními body progra-
mu. Jedním s hlavních bodů pro-
gramu bylo seznámení
přítomných se zahájením staveb-
ních úprav na budování národo-
pisného muzea v historickém
stavení „U Matoušů“, ke které-
mu byla připravena na setkání
pěkná výstavka, kde účastníci
shlédli řadu velmi cenných fo-
tografických materiálů z histo-
rie bývalé zemědělské usedlos-
ti a návrhu na její opravy a vy-
užití v budoucích letech. Na
podporu zřízení národopisného
muzea byla současně Sdruže-
ním boleveckých rodáků vydá-
na malé brožůrka, která posky-
tuje nahlédnutí do stavební his-
torie statku a života statku
v létech minulých. Starosta se-
známil přítomné s konanými
kulturními a společenskými ak-
cemi, které byly podle plánu
tak, jak byl zveřejněn při minu-
lém setkání, splněny. Do konce

Hlavní akce:
12. února, 18.00 hod. Výroční členská schůze Sdružení boleveckých rodáků za účasti výboru,

aktivistů a přizvaných hostů v hasičské zbrojnici na Bolevecké návsi.
21. března, 16.00 hod. Obnovení křížku s podstavcem na pamě� tragické události, vraždy Bar-

bory Pávové její kamarádkou Marií Bíbovou v lesíku před Velkoškolkou
Krkavec.

23. dubna, 16.00 hod. Slavnostní mše svatá k uctění památky Svatého Vojtěcha, patrona bol.
kaple na hřbitově v Bolevci.

30. dubna, 18.00 hod. Stavění májky před hasičárnou na Bolevecké návsi, vystoupení tanečních
skupin, ukázky dobových zbraní, rej čarodějnic, hudba – trubka,tanec a zpěv.

4. května, 10.00 hod. Položení květin k pomníku padlých a umučených boleveckých občanů
ve II. světové válce v rámci 64. výročí osvobození. Akce u Bolevecké ZŠ.

22. května, 16.00 hod. Pietní vzpomínka k 92. výročí tragického výbuchu muniční továrny na
Orlíku. Akce se koná u kaple Svatého Vojtěcha na boleveckém hřbitově.

16. května, 14.00 hod. Bolevecké slavnosti, divadelní vystoupení dětských a dospělých souborů na
Bolevecké návsi u hasičské věže. Večer hudba – trubka k poslechu i tanci.

30.května, 8.00 hod. Výstava historických automobilů a motorek spojená se soutěžní jíz-
dou do Stříbra a zpět na Boleveckou náves.

6. června, 8.00 hod. Velké rybářské závody na rybníčku „Ledárna“ u hasičského cvičiště, rybo-
lov, posezení při dobrém pivečku a dobré baště. Večer hudba – trubka k poslechu

31. října, 17.00 hod. Třinácté setkání boleveckých rodáků v bolevecké sokolovně s vystoupe-
ním lidových souborů, s hudbou k poslechu i tanci a tradiční velkou tombolou.

2. listopadu, 16.00 hod. Slavnostní mše svatá v kapli Svatého Vojtěcha na hřbitově v Bolevci
při příležitosti „Dušiček“ a bolevecké pouti.

12. prosince, 15.00 hod. Vánoční posezení „U Myšáka“, koledy, vyprávění pamětníků o vánočních
zvycích s vystoupením dětí skupiny IMPRO. Na závěr hudba k poslechu.

Starosta SBR Bolevec, Jaroslav Čechura

Bolevečtí rodáci hodnotili svoji
činnost na 12. setkání SBR

letošního roku zbývá pouze ko-
nání Vánočního posezení, které
je připraveno na 13. prosinec le-
tošního roku.Starosta SBR pan
Jaroslav Čechura přítomné se-
známil s návrhem programu kul-
turních a společenských akcí na
rok 2009, který byl všemi pří-
tomnými schválen. Součástí 12
setkání boleveckých rodáků byl
doprovodný kulturní program,
kde v jeho první části vystoupi-
la dětská taneční skupina IM-
PRO pod vedením Věry Řeřábo-
vé s lidovými tanci zpěvem. Pan
Miloslav Pytlík, který setkání
komentoval, seznámil dále pří-

tomné s velkou tombolou získa-
nou převážně od boleveckých
rodáků, kteří tak finančně pod-
porují konání této významné
společenské akce v obvodě Pl-
zeň 1. Na závěr k poslechu
a tanci zahrála hudební skupina
pod taktovkou Jaroslava Matěj-
ky. Hlavním hostem na setkání
byl pan Jiří Uhlík starosta MO
Plzeň 1. Setkání boleveckých ro-
dáků se zúčastnilo 280 lidí. Zá-
bava potrvala až do pozdních
nočních hodin ke spokojenosti
všech účastníků.

Jaroslav Čechura
starosta SBR

Plán kulturních akcí Sdružení
boleveckých rodáků na rok 2009

Nadace sportující mládeže připravuje pod záštitou primátora města každoroční
vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu.

Nominace do ankety, jejíž vyhlášení se uskuteční v únoru 2009,
je možné zasílat do 5. 1. 2009 na adresu

Nadace sportující mládeže, Štruncovy sady 3,
301 00 Plzeň (tel.: 377 236 696).

Formuláře jsou spolu s podrobnějšími informacemi k dispozici
na internetových stránkách www.nsm.cz.

Nadace vyhlásí nejlepší sportovce v kategoriích
mladšího žactva, staršího žactva, dorostu (jednotlivci, družstva)

a také nejlepší sportovní akce pro děti a mládež.
Vlastimil Libeš, Nadace sportující mládeže

ský dík. Při naší práci se setkává-
me nejen s těmi, kteří nás respek-
tují a důvěřují nám, ale i s těmi,
kteří nechtějí respektovat zákony
či jiné normy. S těmi si musíme
rovněž poradit.

Za několik dní do našich domo-
vů vstoupí Vánoce a my následně
vkročíme do nového roku. V této
době mají lidé k sobě určitě blíž.
Je to období, kdy si také odpoči-
neme možná trochu od „šílenství“
posledních dní. A protože se bude-
me setkávat společně i v následu-
jícím roce 2009, chtěl bych Vám
všem popřát, abyste prožili svátky
ve zdraví, v pokoji a porozumění.
A také, abyste načerpali hodně sil
a do nového roku 2009 vstoupili
s elánem, radostí a optimismem.
Miloslav Novák, velitel obvodní

služebny MP Lochotín

Nominujte nejlepší sportovce Plzně roku 2008

V září to byly už dva roky, kdy
se Gymnázium Františka Křižíka
přestěhovalo z centra Plzně na Lo-
chotín. „Původně jsme měli z no-
vého působiště strach, opouštěli
jsme místo v bezprostřední blízkos-
ti autobusového nádraží, na všech-

ny spoje bylo blízko,“ vypráví ře-
ditelka GFK Mgr. Šárka Chvalová.
„Ale brzy jsme si na Lochotíně
zvykli. Rušnou křižovatku jsme
totiž vyměnili za klidné místo ob-
klopené centrálním parkem. Nemu-
síme mít strach, že naši žáci vyběh-
nou ze školy přímo pod kola pro-
jíždějícího auta.“

Nové místo přineslo prestižnímu
gymnáziu také nové příležitosti.
Zahájilo spolupráci s Úřadem měst-
ského obvodu, stalo se patronem
rozhledny na Sylvánu, rozšířilo stá-
vající spolupráci se základními ško-
lami a navázalo nové partnerství
s mateřskými školami. „Uspořádali
jsme celou řadu společných soutěží
– luštili jsme Sudoku, hráli šachy,
zapojili se do ekologických projek-
tů, do výtvarné a literární soutěže
Stromy a Zachraňme vodu, ve spo-
lupráci s firmou AVE jsme zorgani-
zovali dětské soutěživé dny,“ pokra-
čuje ředitelka. „Díky pomoci města

skému kraji a MPSV ČR. Pro-
střednictvím všech uvedených
sponzorů jsme mohli našim
klientům nabídnout plně vyba-
vené dílny s milými a laska-

vými terapeutickými pracov-
níky a pomoci alespoň částeč-
ně jim i jejich rodinám v ne-
lehkém životním údělu.
           Eva Kepková

Plánice jsme připravili výstavu
o Františku Křižíkovi, putovala u
nás výstava Příběhy bezpráví. Bese-
dovali jsme se zajímavými lidmi –
s Petruškou Šustrovou, Petrem Pi-
thartem a dalšími, přivítali jsme ná-
vštěvu z Amazonie,“ doplňuje Šár-
ka Chvalová.

Při tom všem samozřejmě zůstá-
vá prioritním posláním GFK poskyt-
nout vzdělání více jak 300 mladých
lidí v osmiletém a čtyřletém studij-
ním oboru všeobecného gymnázia
s důrazem na výuku anglického ja-
zyka. „V příštím roce chceme ve
všech stávajících aktivitách pokra-
čovat. Naši studijní nabídku bychom
však rádi rozšířili o šestiletý studij-
ní program pro žáky ze sedmých
tříd. V prvních dvou letech se budou
žáci intenzivně věnovat anglickému
jazyku tak, abychom v následujících
letech mohli v angličtině vyučovat
vybrané odborné předměty,“ vysvět-
luje Šárka Chvalová. Nejpozději do

konce 4. ročníku budou muset žáci
složit mezinárodně uznávanou
zkoušku FCE, počítá se i se zahra-
ničními pobyty studentů a zapoje-
ním zahraničních profesorů.

Gymnázium Františka Křižíka
používá všechny dostupné moderní
technologie včetně informování ro-
dičů a žáků prostřednictvím interne-
tu – GFK se stalo střediskovou ško-
lou aplikace ŠkolaOnLine, u jejíhož
vývoje stálo toto gymnázium od sa-
mého začátku.

Převážnou část letošního školní-
ho roku prožije GFK na staveništi.
Díky městu Plzni a finančním pro-
středkům z evropských fondů pro-
běhne v areálu školy rozsáhlá rekon-
strukce – výměna oken a zateplení
celého objektu. Po troše nepohodlí
vstoupí gymnázium do nového roku
s mnohem příjemnějším zevnějš-
kem, ale zcela jistě se stále stejným
elánem a zaujetím podílet se na for-
mování mladých lidí tak, aby z GFK

odcházely skutečné osobnosti, kte-
ré se ve světě neztratí.

„Jsme rádi, že dnes už můžeme
říct, že na Lochotíně jsme doma.
A za tuto příležitost děkujeme. Ob-
vodu jsme přinesli typ školy, který
dosud ve vzdělávací nabídce chyběl,

a získali podporu a spolupráci. Tě-
šíme se na nové víceúčelové hřiště,
které v příštích letech u nás vznik-
ne, i na další společné aktivity,“
dodává ředitelka Gymnázia Františ-
ka Křižíka Mgr. Šárka Chvalová.

Zdeněk Hůrka

Gymnázium Františka Křižíka je už na Lochotíně doma



Přijde-li v těchto dnech do
Zoologické a botanické zahrady
města Plzně neinformovaný ná-
vštěvník, je asi v šoku. Celá její
spodní část směrem na západ je
uzavřena. Je zde zporáženo
množství stromů, v místech, kde
se proháněly zebry a oči diváků
fascinovaly majestátní postoje
bílých pelikánů, je pusto. Na hro-
madách leží su� z bývalých sta-
veb a zem je rozryta koly těžké
mechanizace. Jako by tu zoolo-
gická zahrada končila. Ovšem
opak je pravdou. Demolice a ká-
cení jsou předzvěstí nových ex-
pozic, o nichž ZOO v dřívějších
letech snila a usilovala, ale ni-
kdy na ně finančně nedosáhla.
Podařilo se to až nyní díky fan-
tastickým dotačním možnostem
z fondů Evropské unie. Africké
a asijské expozice se jmenuje
tento rozsáhlý projekt. Také to
hrdě hlásá informační billboard
nakročený jak vně zahrady do
ulice Pod Vinicemi, tak do její-
ho vnitřku, i tabule, vysvětlující
a omlouvající návštěvníkům
omezení expoziční plochy a sní-
žení komfortu.

Mezi ostatními nejnáklad-
nější.

Projekt na výstavbu afrických
a asijských expozic za více než
135 milionů korun byl podán
počátkem letošního roku do
II. výzvy Regionálního operač-
ního programu Jihozápad.
V červnu se zařadil mezi více
než 600 dalších projektů, které
byly evropskými prostředky

podpořeny. Požadavky zoologic-
ké a botanické zahrady byly při-
tom z vítězných projektů v Pl-
zeňském kraji nejvyšší.

Šetrně k návštěvníkům i zví-
řatům.

Šance podívat se již v polovi-
ně roku 2010 na žirafy, nosorož-
ce, gepardy a hrošíky se neobe-
jde od počátku stavby až po její
dokončování bez doprovodných
jevů, které kdyby nemusely být,
bylo by sice výborné, ale vylou-
čit je nejde. A tak se hledaly
a hledají alespoň kompromisy
a nechybí snaha minimalizovat
stavební dopady jak na návštěv-
níky, tak na zvířata. Na krajní
možný termín – do druhé polo-
viny října a do listopadu – se tak
odsunuly demoliční práce a ká-
cení stromů. Padla i letitá „smu-
teční“ vrba u ptačí voliéry neda-
leko hlavní brány. Častí návštěv-
níci zahrady budou nad jejím
koncem nějaký čas smutnit.
Bylo jí odpouštěno, že svými
kořeny, zvedajícími povrch ko-
munikace, z níž vyrůstala, vy-
tvářela v těchto místech po kaž-
dém dešti velkou kaluž. Útěchou
jim může být, že její střed byl
zcela ztrouchnivělý a bylo jen
otázkou času, kdy ji zdolá větr-
ný poryv. Stromů a dalších vý-
sadeb tu však po dokončení díla
určitě neubude. Naopak a budou
více souznít s expozicemi afric-
kého a asijského charakteru.

 Velké stěhování
Nové tváři tohoto srdce zahra-

dy muselo ustoupit několik stájí,

které stejně všechny již byly znač-
ně staré a dožívající, a skupina
voliérek cestou od Domu afric-
kých kopytníků k ptačímu srubu.
Pod sbíječkami a lopatou bagru
navždy zoo opustily poslední za-
mřížované klece, v nichž bu� do-
žívala stará zvířata, jež by si na
volnost nového prostředí těžko
zvykala, nebo sloužily k dočasné
blokaci při rozmnožování nebo
léčbě.

To vše znamenalo dočasně
změnit „bydliště“ i desítkám ži-
vočichů. U ptáků to bylo nejjed-
nodušší. Podstatně složitější byly
transporty velbloudů či jejich
sousedů kiangů a dalších velkých
zvířat.

S většinou „vyhnanců“ se ná-
vštěvníci setkají na jiných mís-
tech zahrady – například se zmí-
něnými kiangy vedle zubrů. Prý

Než budou na Lochotíně skotačit žirafy

20. prosince: ŠTĚDRÁ SOBOTA – vyvrcholení adventního
programu, Lüftnerka od 14 hod., od 12 hod. VSTUP DO ZA-
HRADY ZDARMA!

Ve 14 hod. se promění statek Lüftnerka za účasti biskupa plzeň-
ského pana Františka Radkovského v jeden velký živý betlém. Bude
to repríza loňského prozatím nejúspěšnějšího živého betlému v po-
dání nadšenců ze Starého Plzence.

Od 15 hod. bude odborná porota v čele s předním gastronomic-
kým odborníkem a autorem kuchařek Václavem Malovickým vy-
hodnocovat v hospodě na statku nejzajímavější vánoční cukroví
připravené přímo návštěvníky zahrady. Přihlížející při tom budou
mít u praskajícího krbu možnost ochutnávat vánoční cukroví podle
staročeských receptur z jižního Plzeňska a Pošumaví a kapra
v několikeré tradiční úpravě.

Vzorky vánočního pečiva do soutěže – označené jménem a ad-
resou tvůrce – se přijímají v sobotu od 13 hod. v hospodě na stat-
ku Lüftnerka a den před tím na recepci správní budovy Zoologic-
ké a botanické zahrady města Plzně v ulici Pod Vinicemi od 14 do
17.30 hod. a v pokladně Vinice (Dinopark) od 14 do 16 hod. Ši-
kovné ženy z prvního plzeňského obvodu, máte to sem nejblí-
že, nenechte se zahanbit!

Před závěrem odpoledne na statku Lüftnerka se návštěvníkům
ještě naskytne příležitost zhotovit si pod odborným vedením vý-
tvarnice Evy Rojíkové originální vánoční přáníčka na ručně
vyrobeném papíru.

Poslední adventní sobotu uzavře v 16.30 hod. podvečerní ko-
mentovaná procházka vánočně vyzdobenou zahradou.

Organizátoři přivítají, přinesou-li návštěvníci tento den svým
oblíbeným zvířátkům nějaké pamlsky v podobě např. jižního
ovoce, jablek, zeleniny, dětských piškotů, ořechů …

Novinkou letošního adventního programu je bonus pro jeho
pravidelné návštěvníky. Každý, kdo se prokáže vstupenkami z
předchozích třech sobot, získá dárek pod vánoční stromek.

Ryze vánoční program v zahradě otevře Vánoční dětský klub
Lüftnerka – denní tábor pro děti formou tvůrčích dílen a dalších
aktivit. Tábor se koná v pracovních dnech po celé prázdniny od 8
do 16 hod. Přihlášky: 378 038 338, 739720566

Dopoledne na Štědrý den a na Silvestra se bude opět chytat
zlatá rybka, která dokáže splnit leckteré přání, a soutěžit na
naučné stezce. Letos věnované obojživelníkům. Štědrodenní pro-
gram by mělo zpestřit velké překvapení, návštěva jedné z českých
uměleckých legend.

Procházku do Zoologické a botanické zahrady města Plzně do-
poručujeme i 1. ledna. Pod názvem Jak na Nový rok, tak po celý
rok, dostane každý příchozí ke vstupence bonusovou poukázku,
která mu umožní další dvě návštěvy za cenu jedné.              (fh)

Prožijte předvánoční čas i jinak než v nákupních centrech. Přijměte pozvání na adventní
a vánoční program do Zoologické a botanické zahrady města Plzně!

Předvánoční čas v ZOO

jim to tam sluší daleko lépe než
v původní expozici. Naproti tomu
dočasně opustila zahradu trojice
velbloudů. Zůstává pouze popu-
lární velbloudice Josefína s jed-
nou oslicí pro potěšení dětí. Je-
jich stanoviště bude v sezóně nej-
spíše před ZOO. Zahrada se též
rozloučila s několika drobnými
šelmami – oceloty a kočkami
arabskými.

Dárek k pětačtyřicátinám.
Hlavní návštěvnickou trasou

ve směru východ západ se nyní
stává horní cesta kolem restau-
race Kiboko, Domu afrických
kopytníků a levhartů.

Zajít si na procházku do zoo-
logické a botanické zahrady není
a nebude nezajímavé rozhodně
ani v čase výstavby nových ex-
pozic. Pořád je zde k vidění
spousta zajímavých zvířat, za

návštěvu stojí nově otevřená
expozice Česká řeka pod stat-
kem Lüftnerka. A být přímým
svědkem největší přestavby
druhé nejstarší české zoo od její
lochotínské premiéry v roce

chy obytného stavení a likvidaci
ložisek dřevokazné houby.

Daleko rozsáhlejší úkol čekal
investora akce obnovy při záchra-
ně chlévů a stájí. Krov budovy
datovaný dendrochronologií (me-
toda určování stáří dřeva pomocí
zkoumání letokruhů) do 30. let
19. století byl ve spodních parti-
ích prakticky dožilý, dřevo bylo
napadené dřevokaznou houbou
a hmyzem. Místy konstrukční
prvky, jako je pozednice apod.,
prakticky již neexistovaly. Bylo
proto třeba sejmout dosavadní
střešní krytinu a krov po očíslo-
vání jednotlivých částí rozebrat
a následně sestavit za použití pů-
vodních i nových částí, které
svým tvarem i opracováním ko-
respondovaly s předešlou situací.
Krovová konstrukce (původní
i nově vložené prvky) byla po
opravě ošetřena fungicidním pří-
pravkem, který byl použit také při

sanaci povalových stropů obytné-
ho stavení. Následně byl položen
nový střešní pláš� z keramických
tašek bobrovek v režném prove-
dení. Na nádvorní straně byly ve
střeše obnoveny vikýře typu
„volské oko“. Půdní prostor nad
chlévem a stájemi by měl v bu-
doucnu sloužit jako depozitář,
v prostoru přízemí by se měla na-
lézat víceúčelová místnost pro
pořádání přednášek, výstav či
různých kulturních akcí, v další
prostoře bude zřízena vstupní část
celé expozice.

V příštím čísle budou čtenáři
seznámeni se stavebními dějina-
mi tohoto pozoruhodného statku,
který byl pro dochované staveb-
ně – historické a památkové hod-
noty prohlášen v červenci 2008
za národní kulturní památku.
Karel Foud, Národní památko-
vý ústav, územní odborné pra-

coviště v Plzni.

Rok utekl jako voda a opět se
na naší školní zahradě 29. ma-
teřské školy v Lidické ulici,
uskutečnila podzimní akce na-
zvaná „Uspávání broučků“. Ten-
to zábavný podvečer proběhl ve
čtvrtek 6. listopadu od 16. hod.
Děti přišly v doprovodu rodičů
zazpívat broučkům ukolébavky
a uložit je k zimnímu spánku.
Na cestu jim do postýlek posví-
tily lampiony a zahrada osvíce-
ná dýněmi.

Všichni jsme se moc těšili a
naším přáním bylo, a� hlavně ne-
prší, což se nakonec splnilo. V
daný čas se pomalu začali schá-
zet první broučci, motýlci, beruš-
ky, ...., až nás nakonec byla plná
zahrada a program mohl začít.

Děti se rozeběhly se svými kar-
tičkami plnit jednotlivé úkoly.
Házely bramborou do přepravky,

hrabaly listí na zahradě, zdoláva-
ly překážkovou dráhu, v podzim-
ní dílně vyrobily podzimníčka,
prolézaly strachovým pytlem, stří-
haly si svého pavoučka a pozná-
valy plody podzimu. Byly za to
sladce odměněny a radost v jejich
očích byla odměnou nám.

Zatím se pomaloučku setmě-
lo a my mohli uspat zahradu
ukolébavkami. Ve společném
kruhu a v doprovodu akordeonu
jsme zazpívali broučkům „Mra-
venčí ukolébavku“ a „Spinkej
broučku na paloučku“. Celou
akci uzavřelo opékání buřtů.

Všem dětem a dospělým, kte-
ří se naší akce zúčastnili a pro-
žili s námi jeden z listopadových
podvečerů, děkujeme. Bylo nám
s Vámi krásně.

H. Pálková
učitelka 29. MŠ

Uspávání
broučků 2008

1963 určitě také stojí za to. Ke
svým pětačtyřicátinám na tom-
to místě nemohla dostat lepší
dárek!

Text: Ing. František Hykeš,
Foto: Jaroslav Vogeltanz

Bolevecká usedlost čp. 1 „U Matoušů“ se
začala rekonstruovat

ru 1948 se statek dostal do sprá-
vy JZD Bolevec, nakonec byl
opuštěn a po dlouhý čas zůstal
bez využití. Již od 70. let 20. sto-
letí existuje myšlenka statek ob-
novit a zpřístupnit veřejnosti,
nebo� v mnoha směrech jde
o unikátní soubor budov pochá-
zejících z období 1. poloviny
18. století až první třetiny 20. sto-
letí. Vzhledem k prakticky nee-
xistující průběžné údržbě v uply-
nulém půlstoletí se především bu-
dova chlévů dostala do
havarijního až kritického staveb-
ně technického stavu. Do obytné-
ho stavení silně zatékalo a strop-
ní konstrukce a krov byly napa-
deny dřevokaznou houbou. Proto
také správce nemovitosti, NPÚ
ÚOP v Plzni, urychleně přikro-
čil již na rozhraní roků 2007
a 2008 k provizorní opravě stře-

V období na přelomu let 2007
a 2008 byly zahájeny rekon-
strukční práce v areálu selského
dvora čp. 1 na Bolevecké návsi
č.o. 3. Usedlost známá též pod
jménem U Matoušů byla v le-
tech 2004 a 2005 vykoupena od
původních vlastníků Městem
Plzní a následně převedena do
majetku České republiky s tím,
že stávající správce, Národní pa-
mátkový ústav, územní odborné
pracoviště v Plzni (dále též NPÚ
ÚOP v Plzni), statek obnoví
a zpřístupní veřejnosti jako cen-
trum výzkumu, dokumentace,
prezentace a obnovy historické
lidové architektury na Plzeňsku.

Po ukončení tradičního způso-
bu hospodaření v období po úno-



V měsících říjnu a listopadu,
proběhly výlovy tří rybníků, pa-
třících do majetku města Plzně.

Prvním byl, dne 20. 10. 2008,
rybník Košinář v Bolevci. Ten-
to šestihektarový rybník je
svým charakterem mělké nádr-
že s množstvím ponořené vod-
ní vegetace, předurčen k od-
chovu lína spolu s obsádkou
štiky. Celkový výlovek lína byl
cca 180 kg a v případě štiky
cca 100 kg. Část z vyloveného
množství lína byla navrácena
zpět do rybníka a bude tvořit
generační hejno pro příští roky.
Ostatní líni a štiky jsou určeni
pro předvánoční prodej na

Rychlý nástup zimy v letoš-
ním roce překvapil nejen nás,
ale i naše opeřené přátele, kte-
ří se ve větším počtu začínají
objevovat u lidských příbytků,
kde hledají snadnější získává-
ní potravy. Zeptala jsem se
znalce pana Jaroslava Čechu-
ru člena Komise životního pro-
středí MO Plzeň 1, který se
zabývá pozorováním našich
ptáků ve volné přírodě:

Jak a co krmit v těchto
zimních měsících?

Zima nám přišla v letošním
roce opravdu dříve než jsme
zvyklí, ale to se může v krátké
době ještě změnit. Je však prav-
dou, že se v našem okolí obje-
vuje více ptáčků, kteří zůstáva-
jí u nás přes zimu. Jsou to hlav-
ně sýkorky koňadry, sýkorky
modřinky, zvonkové, pěnkavky,
vrabci, kosové a v poslední
době také čížkové a stehlíci.
Pokud jde o krmení našich ope-
řenců, předkládáme jim zásad-
ně hlavně nezávadné zrnivo,
a to především slunečnici, řep-
ku, mák, semenec, lesknici, lně-
né semínko, proso, vlašské dr-
cené ořechy a pod. Jako dopl-

něk můžeme přidat lůj či syro-
vé sádlo, strouhanou mrkev,
rozkrojené jablko a možno
i rozstrouhané tvrdé pečivo.
V žádném případě nedáváme
do krmítek zbytky jídel, knedlí-
ků, chleba, rohlíků a brambor.
Tahle jídla by mohla zapříčinit
našim ptáčkům velké zdravot-
ní potíže, které by mohly skon-
čit dokonce i úhynem.

Proč také čížkové a stehlíci?
Zajímavostí je, že tyto druhy

se ještě před deseti lety u obyd-
lí, natož pak v krmítkách, vůbec
neobjevovaly. V posledních le-
tech je běžné vidět hejna čížků,
žlutozeleně žíhaných ptáčků na
břízkách v sídlišti a i na krmít-
kách. Není vzácností uvidět stra-
kapouda žlunu zelenou, sojku či
straku obecnou u panelových
domů v blízkosti lesa, příkladně
v Rabštějnské ulici na krmítku.

Kam nejlépe předkládat
krmivo?

Z mých dlouholetých po-
znatků je nejlépe krmítka
umis�ovat v blízkosti stromů
nebo keřů, kde mají ptáci po-
cit jistoty hlavně před dravými
ptáky. Tato místa nejvíce vy-

hledávají a navštěvují pak pra-
videlně. Krmit je vhodné také
na zemi pod větvemi větších
jehličnatých stromů nebo keřů.
Lůj rozvěšujeme na stromech
ve výšce dva metry, aby se
k němu nedostali kuny, kočky
nebo psi. Většina lidí a hlavně
dětí chce vidět ptáčky na okně
svých bytů. Je to možné, ale je
potřeba kolem krmítka rozvě-
sit větévky nejlépe z jehlična-
tých stromů, aby se zabránilo
přístupu městských holubů
a hlavně pro pocit bezpečí ope-
řenců před dravými ptáky.

Ptáci k obydlím přiletují
v zimě, ale někteří tu také
hnízdí.

Celá řada ptáků v obytných
čtvrtích žije a hnízdí celý rok.
Příkladem je kos obecný, sýko-
ra koňadra, sýkora modřinka,
zvonek zelený, vrabec obecný,
v poslední době straka a sojka,
které jsou však úhlavními ne-
přáteli drobných pěvců. V době
jejich hnízdění, kdy mají stra-
ky a sojky mlá�ata, vybírají
hnízda drobných pěvců a tím
výrazně v posledních letech
snižují jejich početní stavy.

…

Nezapomeňme na naše opeřené přátele
Navrhl jsem na jednání Komi-
se životního prostředí pomoci
tuto situaci řešit, a to redukcí
strak a sojek vybíráním jejich
hnízd v době snůšky vajíček, ale
provedení tohoto opatření si
vyžádá použití výškové techni-
ky a odborných pracovníků, na
které zatím nejsou finanční pro-
středky. Další cestou je osadit
pro ptáky, kteří hnízdí v duti-
nách stromů v parcích sídliš�
a okolí, vhodné dřevěné budky,
ve kterých jsou ptáci chráněni
proti predátorům, a zároveň se
zvýší jejich stálý počet v obyt-
ných čtvrtích obvodu. Jako je-
den z prvních obvodů města
jsme v Lochotínském parku,
parku u košuteckého jezírka
a v části Centrálního parku, osa-
dili padesát budek na sýkorky,
špačky, rehky a lejsky šedé. Vý-
sledky obsazenosti budek jsou
velmi dobré, z padesáti budek
již první rok bylo obsazeno čty-
řicet jedna. Je to velmi potěši-
telné, že jsme opeřence trvale
usídlili k našim obydlím, kde
nám naši pomoc vrací svým
krásným zpěvem.

(red)

městských sádkách, ležících
pod hrází Košináře.

V pořadí druhým bolevec-
kým rybníkem, který byl loven
8. 11. 2008, byl Senecký ryb-
ník. Tento oblíbený rekreační
rybník, vydal při výlovu cca 40 q
kapra. Během výlovu probíhal
na místě také prodej kaprů,
o který měli obyvatelé Plzně vel-
ký zájem. Atrakcí nejen pro děti
se stali 4 vylovení sumci, z nichž
největší měl váhu bezmála
40 kg. Kapři byli převezeni na
městské sádky, kde si je budou
moci zájemci koupit v předvá-
nočním prodeji. Největší vylove-
ný kapr měl váhu 15 kg. Tyto

„trofejní“ ryby jsou po výlovu
navráceny zpět do některého
z rybníků, aby se staly atrakcí
při dalších výlovech.

Posledním rybníkem, love-
ným 22. 11. 2008, byl Draho-
tín, ležící v katastru obce Zruč.
Tento výlov, konající se každým
rokem, se stal již tradicí. Zájem-
ců o zhlédnutí výlovu a koupi
kapra je každým rokem velké
množství. Část kapříků je pro-
dána již na hrázi, ostatní putují
opět na městské sádky pro před-
vánoční prodej.

Ten, kdo si nestihl zakoupit
kapra během některého z výlo-
vů, má možnost během tradič-
ního předvánočního prodeje na
městských sádkách v Plzni –
Bolevci. Prodej ryb bude zahá-
jen 13. 12. 2008, a to denně od

Výlovy plzeňských rybníků

Přij
te si pohovořit se zastupiteli MO Plzeň 1
Zastupitelé za ČSSD MO Plzeň 1 zvou všechny občany na pravidelná setkání

nad všemi všedními otázkami života v městském obvodě.

Setkání se konají:
ve středu 14. 1. 2009,

ve středu 11. 2. 2009 a ve středu 4. 3. 2009
vždy od 17.30 hod. v restauraci U Řezníka,

Sokolovská 79 (Pod Foniatrií)
Mgr. Miroslav Brabec, předseda Kontrolního výboru, předseda poslaneckého klubu ČSSD

Jan Babnič, člen komise životního prostředí a komise bezpečnosti a veřejného pořádku

Eva Herinková, členka sportovní komise

HOVORY

se zastupiteli ČSSDMgr. M
iroslav Brabec

 Jan Babnič
Eva Herinková

10.00 do 17.00 hod. do vypro-
dání zásob, nejpozději však do
23. 12. 2008 11.00 hod. Sorti-
ment ryb bude kromě kapra roz-
šířen o štiku, lína a amura.

Jiřina Kopáčková, referent
vodního hospodářství SVSMP

Jaroslav Frydrýn, rybářský
hospodář SVSMP

ZIMA
Pozdě vstává slunce do červánků zrána,

nízko nad obzor jen vzepře ramena,
pod peřinkou sněhu dříme zakutána

země znavená,
i ptáček ztich.

V modrých nocích zimou stříbro hvězd se chvěje,
mlčí bílá pláň i teskná lesní tiš,

ale v rodném hnízdě ruka ruku hřeje,
druh je druhu blíž,

když padl sníh...



Dne 26. listopadu 2008 probě-
hl na naší škole projektový den
s názvem Advent 2008 plní přání
aneb učíme se nebýt lhostejní.

Na tento den jsme se připravo-
vali v podstatě celý podzim. Věděli
jsme, že během projektového dne
budeme tvořit adventní věnce, kte-
ré budou v prvním prosincovém
týdnu nabídnuty k prodeji při tříd-
ních aktivech našim rodičům.
V podzimních měsících jsme si tedy
sbírali a sušili přírodniny, ovoce a
nakupovali předměty, kterými jsme
chtěli ozdobit adventní věnce.

Naše paní učitelky oslovily Kon-
to BARIÉRY, což je nadace Char-
ty 77, a objasnily jim náš záměr
pomoci splnit přání některému
z jejich klientů. Nadace nám zpro-
středkovala kontakt se žákem třetí
třídy základní školy Michalem, kte-
rý od narození trpí mozkovou obr-
nou a moc by si přál pod strome-
ček speciální tříkolku, aby mohl se
svými vrstevníky sportovat.

Nejdříve jsme si povídali o ad-
ventu a vysvětlili si jeho smysl
a tradice a pak se škola přeměnila
v „dílnu na výrobu adventních
věnců“. Do této dílny byli zapo-
jeni žáci třetích až devátých tříd,

Blíží se nový kalendářní rok. Co
nás čeká? Nevíme ještě úplně přes-
ně, ale víme, co máme za sebou.

V červnu sice opustilo naše la-
vice 84 žáků, ale v září nám do
prvních tříd usedlo 92 prvňáčků,
což je nejvíce v celé Plzni. Už to
samo o sobě leccos napovídá!

Máme za sebou oslavy 30. vý-
ročí založení školy, které vyústily
v květnu v pořádání školní akade-
mie. Opravdu bylo na co se dívat,
vždy� Peklo praskalo ve švech!

Naši žáci úspěšně reprezentova-
li školu nejen ve sportu, ale také
v různých olympiádách a jiných

soutěžích. Nezapomněli jsme ani
na kulturní akce. Navštívili jsme
plzeňská kina i divadla a žáci měli
tradičně velký zájem např. o děje-
pisnou a fyzikální exkurzi. Nejví-
ce si však užili žáci 9. ročníků na
týdenní ekologické exkurzi v Kr-
konoších a ti nejmenší ve školách
v přírodě u nás i u moře.

A nejen to. Přispěli jsme na
chov vlka hřivnatého a lamy
guanako v plzeňské zoologické
zahradě a donesli jsme také fi-
nanční a piškotový dárek do psí-
ho útulku na Valše.

A co nás čeká v novém roce?

Samozřejmě to nejdůležitější –
vzdělávání a výchova našich žáků
opět bohatě okořeněná zajímavý-
mi akcemi, které rozzáří oči hlav-
ně těm nejmenším. Navíc dostane
naše škola nový kabát, ale nejvíce
se těšíme na moderní sportovní
halu, která už vyrůstá na školním
pozemku.

A tak nezbývá než popřát žá-
kům i učitelům naší školy do no-
vého kalendářního roku hodně tr-
pělivosti, sil, nadšení a také úspě-
chů ve všech směrech našeho
snažení.

Učitelé 31. ZŠ v Plzni

Co čeká ve 31. ZŠ v Plzni

Ve čtvrtek jsme byli pozváni
místo školy na exkurzi do lesa.
Všichni jsme se na to moc těšili.
Pořádali to tito lidé: Jiří Holický,
Richard Havelka, Jan Kaňák
a Ivan Klik. Ráno vyšli od školy
všechny třetí třídy: „áčko, béčko
a céčko“. Když jsme přišli na mís-
to, tak jsme viděli pejsky, stan a u
stanu organizátory. Každý organi-
zátor si vzal jednu třídu a postup-

Den na Sofronce

Zápis do 34. ZŠ

Veselé zpívání ve vánočním du-
chu se rozléhalo 34. základní ško-
lou, ve které se sešly pěvecké sbo-
rečky ke 4. ročníku soutěže plzeň-
ských mateřských škol. Hlavním
organizátorem byl pěvecký sbor Ji-
řičky, který se právě vrátil ze sou-
těže pěveckých výběrových sborů
v Novém Jičíně. Soutěže mateř-
ských škol na 34. ZŠ se zúčastnily
nejen zkušené sborečky, které mají
za sebou řadu vystoupení, ale také
nově vzniklé. Přesto všechny děti
zpívaly velice pěkně, s úžasnou
radostí a nadšením. Porota konsta-
tovala opětovné zlepšení kvality

Soutěž plzeňských mateřských
škol ve sborovém zpěvu

Advent 2008 plní přání
aneb učíme se nebýt lhostejní

kteří společně ve skupinách vytvá-
řeli adventní věnce. Starší žáci po-
máhali mladším nejen s navázá-
ním větví na základní korpus, ale
i s ozdobením věnců. Nejmladší
z naší školy vytvářeli vánoční přá-
ní rodičům a adventní kalendář
pro Michala.

Celý den se nám moc líbil, ně-
čemu jsme se přiučili, procvičili si
svoji zručnost, ale i své komuni-
kační a organizační schopnosti
(museli jsme se přece domluvit na

konečné podobě svého výtvoru).
Přišli se na nás podívat i naši

budoucí prvňáčci ze sousední
91. mateřské školy. Měli také svoji
dílničku, ve které si vyrobili malý
adventní svícen.

Tímto projektovým dnem jsme
chtěli nejen pomoci, ale i upozor-
nit ostatní, že čím více lidí okolo
nás bude š�astných, tím budeme
š�astnější a veselejší i my sami.

Za 34. základní školu
v Gerské ulici žáci 9.A

ně jsme s nimi procházeli různá
stanoviště. My, žáci III. A, jsme
odešli dozadu, kde byla tabule se
semeny různých druhů stromů.
Zajímavé bylo také sázení sazenic
stromků. Potom jsme házeli šiška-
mi do pleteného koše, za což jsme
dostávali různé ceny. Viděli jsme
i obrázky, na kterých jsme pozná-
vali, co do lesa patří a co ne. Pak
jsme odešli za svými učitelkami,

se kterými jsme se vraceli zpět do
školy. Byl to krásně strávený den
v lese, protože jsme se neučili čes-
ký jazyk a matematiku, ale učili
jsme se poznávat přírodu. Děku-
jeme všem organizátorům za pěk-
né dopoledne.

Anna Komzáková
Adéla Kozderková

Anna Šmrhová

zúčastněné sbory – Lvíčata
(17. MŠ, Čapkovo nám.), Plzeň-
ské bublinky (50. MŠ, Družby),
Notičky (60. MŠ, Manětínská),
Sluníčka (78. MŠ, Sokolovská),
Kosíci (87. MŠ, Komenského),
Berušky (91. MŠ, Jesenická).

Přij�te se na malé koledníčky
podívat do Velké synagogy v úte-
rý 9. 12. 2008 v 17 hodin! Uslyší-
te ještě sborečky: Broučci + band
(5. MŠ, Zelenohorská), Špunti
(27. MŠ, Dvořákova) a pěvecké
sbory 34. ZŠ, Gerská.

 Koledy a zimní písničky z úst
těch nejmenších jistě každého
potěší v tomto předvánočním čase.

(red)

vystoupení účinkujících sborů
oproti minulým ročníkům. Ve zla-
tém pásmu se umístily všechny

Získané znalosti při vyučování mohou žáci zdokonalovat
a rozšiřovat jak v řadě nepovinných předmětů, tak v zájmo-
vých útvarech, které při škole působí.

Na 1. stupni se snažíme dětem poskytnout i všeobecnou sportovní přípravu,
kterou mohou žáci dále rozvinout v některém ze sportovních kroužků (např.
plavání, stolní tenis, florbal, t-bal nebo kopaná).

Za zmínku jistě stojí i velmi oblíbený kroužek vaření, který navštěvují nejen
naše žákyně, ale i žáci. Mezi stálice oblíbených kroužků patří také keramika,
angličtina, počítače a šikovné ruce.

se bude konat ve čtvrtek 15. ledna
a v pátek 16. ledna 2009 od 13 do 18 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu, Jarmila Šindlerová
a všichni pedagogové 34. ZŠ Plzeň.

Další informace o naší škole získáte na Dni otevřených dveří, na
www.zs34.plzen-edu.cz nebo na tel.: 378 028 801



ENVIRONMENTÁLNÍ VÝ-
CHOVA V MŠ

Stanovený cíl: pozorovat pří-
tomné děje kolem sebe a jejich
změny, zjiš�ovat příčiny těchto
změn, hledat více řešení.

Náplň tohoto týdne tvořil příběh
nazvaný „Jak barvy zachránily sla-
vičí písničku“. Na něj navazovala
aktivní činnost dětí při tvorbě kolá-
ží z různého materiálu. Tento pro-
gram je zaměřený na environmentál-
ní výchovu, společné objevování
zajímavých činností, kdy se děti
dělily o prožitek radosti i starosti.
Projekt vyžadoval předběžnou pří-
pravu dětí:

– zvykat si na to, že při všech
barevných dnech nebudou pouze
diváky či posluchači, ale aktivními
spolutvůrci programu

– zážitky z krásy barevné podzim-
ní přírody

Předpokládám, že téma budou
děti postupně rozvíjet a průběžně
probouzet v každém ročním obdo-
bí. Environmentální výchova u ma-
lých dětí je zvláště důležitá v počát-
cích jejich vývoje, kdy se formují
postoje, jednání, vzorce chování,
myšlení i mezilidské vztahy. Ty
zpravidla přetrvávají na celý život.

Pracuji v mateřské škole s progra-
mem Začít spolu, který má svůj spe-
cifický režim dne. Je to alternativní
vzdělávací program s důrazem na in-
dividuální přístup k dítěti a na part-
nerství školy, rodiny a komunity
v oblasti výchovy a vzdělávání. Fi-

Setkání s bolevecký-
mi rodáky

Pozvání, které nelze odmítnout.
12. setkání boleveckých rodáků pat-
řilo mezi první akce tanečního klubu
TK IMPRO v tomto školním roce.
Děti se na tuto akci velmi těšily.
Vzorně se připravovaly. I nové tváře
těch nejmladších tanečníků, jejich
elán, radost z tance i schopnosti lze
hodnotit velmi dobře. Na padesát
účastníků z našich řad se sešlo v bo-
levecké sokolovně. Tento slavnostní
večer patřil jako vždy mezi nejlepší
naše akce. Program je vždy pečlivě
připraven, krásná je tombola, hudba
a svědomité vedení předsedy bole-
veckých rodáků, Jaroslava Čechury.
S dojetím bylo na děti pohledět. Kaž-
dý se snažil i z těch nováčků zatančit
co nejlépe. Pochvalu zasloužili i rom-
ští tanečníci, kteří své nadání ani ten-
tokrát nezapřeli. Nebylo překážkou
ani celodenní soustředění dětí, které
předcházelo. Zde se mohl každý zdo-
konalit v mnoha tanečních discipli-
nách. S poděkováním vedení 7. ZŠ
a MŠ, již děti reprezentují na mnoha
veřejných akcích, bylo možno usku-
tečnit i toto sobotní soustředění. Ne-
jen že všichni získali mnoho nových
poznatků a dovedností, ale nechybě-
ly ani soutěže s odměnami a plno
dalších překvapení.

Divadlo dětem
O tom, že mají naši tanečníci pat-

řičnou výdrž, svědčilo i zakončení dne
návštěvou divadelního představení ba-
letu „Labutí jezero“ ve Velkém diva-
dle J. K. Tyla v Plzni. Účastníci si od-
nášeli z tohoto krásného večera jedi-
nečný zážitek. Nádherné kostýmy,

hudba, výprava i děj, to vše sledovali
se zaujetím, kdy bylo na každého ra-
dost se zahledět. Aby každý porozu-
měl ději, vždy je předem seznámím s
příběhem jak formou vyprávění, tak
si mohou prohlédnout program, foto-
grafie z představení na nástěnkách ve
škole, kde mohou všichni sledovat při-
pravované měsíční akce taneční-
ho,výtvarného, přírodovědného krouž-
ku ŠD a PS Mikulka. Dala se dohro-
mady skupina lidí z řad dětí i rodičů,
kteří vnímají divadlo jako podporu
kulturního cítění člověka a to bylo
vždy a je stále mým záměrem. Vždy�
divadlo v Plzni má výbornou úroveň
a proč ji neukázat i těm nejmladším?
Za to vděčím všem rodičům, kteří naše
akce podporují a jsou jejich stálými
návštěvníky. Zároveň výborné spolu-
práci s DJKT v Plzni, která umožní
našim zájemcům nejen zhlédnutí in-
scenací, ale každoročně i poutavé vy-
právění a prohlídku zákulisí prostor
Velkého divadla, kterou máme přislí-
benou hned počátkem následujícího
roku. A� to byl muzikál podle světo-
známé knihy povídek Rudyarda Ki-
plinga, speciálně vytvořený pro plzeň-
ské divadlo „Kniha džunglí“, oblíbe-
ný „Limonádový Joe“ či obdivuhodné
ztvárnění a pojetí pohádek v baletech
„Louskáček“ a „Coppélia“. Tato před-
stavení zhlédli členové naší PS Mikul-
ka od září tohoto roku. A to ještě není
všechno.

Báječné sobotní odpo-
ledne – 15. listopad
 Jelikož plníme kulturně poznáva-

cí soutěž, kterou uspořádal Magistrát
města Plzně, „Výpravy za velbloudem
Bartolomějem“ a navštívili jsme již

mnoho zajímavých míst v historickém
jádru Plzně, chyběla nám návštěva Di-
vadla Alfa. A tak tento den směřoval
k tomuto cíli. Sešlo se opět na pade-
sát kamarádů z řad dětí i dospělých,
kteří navštívili představení „Kašpárek
a indiáni“, které sklidilo ohlas nejen
u malých diváků, ale i obdiv z řad do-
spělých. Jedinečná atmosféra vládla
po celé představení. S nadšením při-
jal každý z nás jak průvodní slovo
M. Pokorného, který v úvodu losoval
tři výherce, kteří obdrželi dárek od
sponzorů představení. A š�astným vy-
losovaným děvčátkem byla naše Olga
Datii, žákyně druhé třídy, které výhra
právem náležela, nebo� se stala i ví-
tězkou dvou výtvarných soutěží mo-
tivovaných právě k tomuto víkendo-
vému odpoledni. Její obrázky spolu s
ostatními, které děti namalovaly k této
příležitosti, potěšily i herce M. Bartůš-
ka, který se spolu s divadelní techni-
kou velice dětem věnoval a seznámil
je nejprve se zákulisím, dílnami toho-
to divadla. Světelné efekty, zvukařské
umění, všechny druhy loutek, kulisy,
vyprávění, to vše vedlo k uspokojení
našich diváků. Tato akce byla pro ně
novinkou a zajisté náleží i poděková-
ní všem zaměstnancům divadla, kteří
nám tuto akci umožnili.

A kde byl počátek sobotního odpo-
ledne? – Práce na naší PS Mikulce je
všestranná.Patří jak kultuře, tak pozná-
vání kulturních památek a přírodověd-
nému zaměření. A v tom zas zazářili
naši přírodovědci.

Návštěva „Záchranné
stanice živočichů“ v Zá-
bělské ulici v Doubravce

Slunečný den nám přál, abychom

mohli vychutnat ty skvělé chvíle jak
vyprávění, tak besedy s lidmi, kteří
věnují svůj čas pro záchranu ptáků,
zvířat a pomoci volně žijícím živoči-
chům a běžným problémům vzájem-
ného soužití s lidmi. S nadšením jsme
uvítali, když nás provázel sám vedou-
cí stanice, pan Karel Makoň, člověk,
který si zaslouží obdiv a úctu, s ja-
kou láskou a péčí se stará o zvířátka
a ptactvo, s jakým porozuměním umí
přiblížit i dětem těžké chvíle, které
se mohou naskytnout v životě živo-
čichů, jak jim pomoci a zasáhnout
v případě jejich ohrožení. Prostředí
stanice se nám velice líbilo, možnost
poznat na vlastní oči a pochovat či po-
hladit sovu, zazpívat si i zatančit
o zvířátkách v tomto prostředí s Olgou
Štěpánkovou, jež dávala dětem hádan-
ky a ony skvěle poznávaly druhy zví-
řátek. S potěšením jsme odevzdali i
zde „Album zvířátek“, který jsme na
našich kroužcích a ve ŠD nakreslili a
za odměnu jsme obdrželi záložky zví-
řátek s poučením, jak se zachovat,
když najdeme zvířátko v nouzi. Ob-
razový materiál zvířátek nám bude
sloužit k výzdobě klubovny, kterou ve
škole máme. Již týden před návštěvou

Vítejte na Mikulce

losofie programu vychází z filoso-
fie otevřené společnosti, vede k de-
mokratickému myšlení a jednání
dětí i dospělých.

OTVÍRÁM OTVÍRÁM LES
NAVŠTÍVÍM HO DNES
V LESE ROSTOU HOUBY
LIŠKY, PAŘÍZKY
NAJDU HOUBY NA ŘÍZKY
HOKUS POKUS FIDIBUS
V KOUZELNOU HOUBU PRO-

MĚNIT SE ZKUS
Tento projekt byl zaměřen na ak-

tivní a samostatnou činnost při vy-
tváření koláží z nejrůznějšího mate-
riálu. Obě koláže nemají znázorňo-
vat nic konkrétního. Nejde
o vytváření běžného obrázku slože-
ného z konkrétních předmětů, ale jde

o zpracování plochy, kterou mají
před sebou, do nebarevných a pak
barevných obrazců. Kompozice, kte-
ré tak vznikají, nemají za cíl ilustro-
vat příběh, který děti vyslechnou, ale
vyjadřují dětské dojmy a nálady.
Prostřednictvím environmentální
výchovy měly děti dostatek příleži-
tostí prožít den v MŠ opravdu smys-
luplně. Mojí snahou bylo připravit
dětem výpravu za dobrodružstvím v
přírodě tak trochu jinak.

„Zamykám, zamykám les, aby sem
nikdo nevlez, ani kočka, ani pes…“

Náš les je te� zamčený. Není mrt-
vý, jenom spí. Čekáme na jaro, kdy
les opět odemkneme a určitě v něm
prožijeme další dobrodružství.
Věra Šimicová, učitelka 81. MŠ
Hodonínská 53, Plzeň – Vinice

60. mateřská škola Plzeň, příspěv-
ková organizace, se nachází v lokalitě
okrajové čtvrti Severního předměstí
MO Plzeň 1 v typizované panelové zá-
stavbě. Našim základním posláním je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte
předškolního věku, podílet se na jeho
zdravém citovém, rozumovém a těles-
ném vývoji a na osvojení základních
pravidel chování, základních lidských
hodnot a mezilidských vztahů. Máme
zpracovaný „Školní vzdělávací pro-
gram“, který je zaměřen na ekologii a
podporu zdraví. Jeden z našich cílů je
vytvářet v dětech povědomí o souná-
ležitosti s přírodou, s lidmi, vést děti
k poznávání a ochraně životního pro-
středí. Součástí 60. mateřské školy
Plzeň je i školní zahrada se spoustou
zeleně a herních prvků. Proto nás na-
padlo vytvořit na školní zahradě rela-
xační koutky a pěkná přírodní zákou-
tí pro nerušenou hru podporující zdra-
ví dětí.

Na podzim školní zahradu rozzá-
řilo nejen barevné listí, ale přede-
vším nově vybudované zahradní je-
zírko s přírodním biotopem a dvě
zbrusu nové hmatové stezky. To vše
jsme pro naše děti vybudovali na
základě grantu.

Náklady na vybudování naučné-
ho jezírka a hmatových stezek v cel-
kové výši 133 000 Kč pokryl příspě-
vek z nadačního fondu Zelený po-
klad, který byl v roce 1999 zřízen

městem Plzeň. Jeho posláním je
podporovat projekty zaměřené na
ochranu přírody, revitalizaci veřej-
ných prostranství a výchovu dětí,
mládeže i široké veřejnosti ve vzta-
hu k ekologii. Největším sponzorem
je město Plzeň, které každý rok při-
spívá 2 miliony korun, další finanč-
ní prostředky jsou získávány od
místních firem a zahraničních dár-
ců. Za dobu své existence podpořil
více než 60 projektů nezávislých ne-
ziskových organizací, škol, školek
a dalších subjektů.

O finanční příspěvek jsme požá-
dali v září roku 2007 a již v dubnu
2008 byly zahájeny práce na reali-
zaci tohoto projektu. Po odplevele-

ní pozemku následovaly výkopové
práce, modelace terénu a usazení ka-
menů. Následně v měsíci červnu
začaly děti využívat obě hmatové
stezky, na kterých si mohou procvi-
čit správné držení těla a formování
klenby chodidel. Ještě v průběhu
srpna bylo rovněž napuštěno zahrad-
ní jezírko. Děti tak každý den nedo-
čkavě sledují, jaký nový živočich
nebo rostlina se v jejich jezírku ob-
jevili a jak se daří jejich chráněn-
cům. Tímto přístupem jsme dali
dětem možnost obohatit se o nové
chovatelské a pěstitelské poznatky
nebo prostě jen tak odpočívat, pozo-
rovat a snít v přírodním zákoutí.

Natálie Hvozdovská 60. MŠ

Ekozahrada mezi panely

Bolevecká základní škola Plzeň
zareagovala na výzvu plzeňské
zoo a vrhla se do výběru již ne-
platných padesátníků. Děti všech
tříd vybíraly mince během měsí-
ce září a začátkem října. Členové
školního parlamentu 9. října
všechny mince pracně spočítali,
přičemž prozatímní konečná suma
je 6 009 kusů, což je přibližně 3
000 korun. Tato částka je zatím ze

všech odevzdaných nejvyšší.
Ale Bolevecká ZŠ akci prodlou-

žila, a to díky šanci dát jednomu
ze tří nepojmenovaných kondorů
jméno. Ale je třeba splnit podmín-
ku – umístit se do 3. místa.

22. 10. někteří žáci navštívili
plzeňskou zoo, aby vybranou část-
ku předali. Tam je přijal pan Mar-
tin Vobruba, který dětem ukázal
nejen kondory, ale i místo pro je-

jich budoucí voliéru, na kterou
je potřeba 400 000 korun.

Děti si ve zbylém volném
čase prohlédly zoologickou za-
hradu. Všichni se na novou vo-
liéru moc těší!

V současné době má BZŠ Pl-
zeň nasbíráno dalších více než
tisíc mincí!

Marcela Fořtová, 9. A

Stonožka, která pomáhá dětem
na celém světě, oslovila i Bolevec-
kou základní školu

Te� si asi řeknete: „Ta se zbláz-
nila! Stonožka je přece zvíře, kte-
ré má hodně nohou, ale jak by
mohla pomáhat dětem?“ To je prá-
vě ono. Stonožka – Na vlastních
nohou – tak se jmenuje nadace,
kterou před osmnácti lety založila
paní Běla Jensen v Norsku. Roz-
hodla se, že pomocí výtvarných
a literárních prací především děti
z Evropy budou tímto způsobem
pomáhat nemocným a postiženým
dětem z celého světa.

V letošním roce si vybrala vel-
mi ožehavé, ale určitě téma kaž-
dého dne – šikana. Děti i dospělá-
ci měli ve svých výtvarných a li-
terárních pracích popřemýšlet
o tomto problému. Smyslem celé

akce bylo, abychom se společně
zamysleli, co slovo šikana zname-
ná, jak se projevuje a co s ní!

Ti, kterým se to podařilo nej-
lépe, se sešli 30. 9. 2008 v Se-
nátu Parlamentu České republi-
ky, kam je pozvala „Zlatá Sto-
nožka“, paní Běla Jensen,
a patron celé akce pro ČR a SR
senátor MUDr. Richard Sequens.
Dvacet soutěžících si prohlédlo
prostory Senátu a bylo oceněno
drobnými dárky. Asi největší od-
měnou všem, kteří se na projek-
tu podíleli, bude kniha o šikaně,
jež bude vydána v českém jazy-
ce a měla by být přeložena i do
anglického jazyka.

Následujícího dne 1. 10. 2008
se konalo obdobné setkání v Plz-
ni, kde se sešli všichni plzeňští
účastníci této soutěže s paní Jen-

sen a senátorem MUDr. Sequen-
sem na Plzeňské radnici.Obě se-
tkání proběhla ve velmi srdečné
atmosféře.

Na této akci se podíleli i žáci
Bolevecké základní školy. Tereza
Kateřina Petková z loňské 9. D
byla vybrána mezi 20 nejlepšími
a zúčastnila se setkání v Praze.
Dalších devět soutěžících bylo
odměněno v Plzni na radnici.

Jak je vidět, nemusíme soutěžit
jen ve sportech o medaile, ale
účastí v této soutěži jsme si vy-
zkoušeli, jak nám jde výtvarka
a čeština a ještě jsme pomohli
dobré věci. Rádi se v příštím roce
opět zúčastníme a Vy se můžete
přidat k nám.
Za učitele českého jazyka na 1.

a 2. stupni Bolevecké ZŠ
 Mgr. Marie Hovancováa

stanice jsme navštívili v mázhauzu
radnice výstavu „O zvířatech a li-
dech“, která byla právě motivací k naší
další „Výpravě za velbloudem Barto-
lomějem“ právě do Doubravky.

A dalo by se mnoho psát a psát, ne-
bo� akcí děláme mnoho. Ale na závěr
bychom se ještě měli zmínit o vrchol-
ných akcích. Zájezd „Putování krajem
na jih od Plzně“ na vodní hrad Švihov
a do Domu historie Přešticka, k pomní-
ku Přeštických prasátek, zastavení
u náhrobku architekta Josefa Hláv-
ky,nejvýznamnějšího přeštického rodá-
ka a vyprávění o Janu Jakubu Rybovi
a jeho České mši vánoční. Dominan-
tou byl chrám Nanebevzetí Panny
Marie, který zaujal každého z nás. Další
výlet patřil již nyní Mikulášské nadíl-
ce přímo v bývalé Mariánské štole v
Příbrami, kde čerti zahráli opravdové
divadlo a Svatý Petr naděloval každé-
mu dárky, ale nejprve musel prozradit,

jaké má kdo přednosti, ale i hříchy. Pří-
bram a Svatá Hora byl zájezd vskutku
ihned naplněný, nebo� ve spolupráci
s CK PRIMA VIA, s.r.o., je každá akce
velice poutavá, plná překvapení a vzá-
jemného pochopení vedoucích zájez-
du, kteří vždy mají pro děti plno soutě-
ží a tak se velmi dobře začleňují do akcí
pořádaných naší PS Mikulka.

Vážím si všech pořadatelů akcí,
vedení naší školy, ale hlavně našich
dětí, žáků 7. ZŠ a MŠ a naší Pionýr-
ské skupiny Mikulka, rodičů, kteří nás
v naší práci podporují a mají pro čin-
nost pochopení. Za podporu naší čin-
nosti lze poděkovat Magistrátu města
Plzně a Městskému obvodu Plzeň 1.

Mnoho štěstí o svátcích vánoč-
ních, radost a spokojenost, hodně
zdraví v roce 2009.

Věra Řežábová
– ved. PS Mikulka

a vychovatelka ŠD 7. ZŠ a MŠ

Padesátníky pro voliéru

Nadace Stonožka oslovila i Boleveckou základní školu

Projekt Aj, ta, ta, co se stalo v našem lese?



V tomto vydání „poradny“ najdete in-
formace k aktuálnímu tématu digitálního
vysílání a ještě se vrátíme k rozúčtování
nákladů na teplo, ke kterému nám přišlo
poměrně velké množství dotazů, reakcí na
poradnu minulou.

Pokud potřebujete poradit v souvislos-
ti s Vaším Společenstvím vlastníků, po-
případě hledáte správce pro Vaši nemo-
vitost, kontaktujte nás na těchto číslech,
velmi rádi se Vám budeme věnovat:

Plzeňské služby a.s.,
Ed. Beneše 23,
301 00 Plzeň,

T: 377 499 206, 377 499 232,

e-mail: info@plzenskesluzby.cz,
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz

Všem přejeme krásný, prosluněný pod-
zim a těšíme se na další, oboustranně pří-
jemnou spolupráci.

Za Plzeňské služby a.s.
Iveta Rejšková

obchodní manažerka

Kdy skončí analogové vysílání úplně?

 Současný způsob televizního vysílání,
označovaný jako analogový, Česká repub-
lika opustí nejpozději v roce 2015. Ten-
to rok určila Evropská komise jako nej-
zazší termín definitivního přechodu na
pozemní digitální vysílání.

Provozovna správy nemovitostí:  
Sousedská 5, 312 00  
Plzeň - Doubravka
tel. a fax: 377 263 650
mobil: 605 88 66 88

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY
ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV
24H ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

VOLEJTE ZDARMA 24h DISPEČINK

8 0 0  5 0 5  5 0 5
www.plzenskesluzby.cz
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Musí se za digitální televizi platit?

Nemusí. Pozemní digitální televize na-
bízí v první fázi asi dvanáct televizních
programů. Naprostá většina z nich vysílá
volně, tedy bez nutnosti platit za příjem
další poplatky. Jedinou a také jednorázo-
vou investicí byl a je nákup set-top-boxu
(a to pouze v případě, že stávající televi-
zor digitální tuner neobsahuje), jejichž
ceny se nyní pohybují v nejnižších rela-
cích okolo dvou tisíc korun a nadále kle-
sají. Zdarma lze sledovat televizní kanály
také prostřednictvím digitálního satelitní-
ho přijímače + příslušné karty.

Bydlím v panelovém domě. Nedávno
jsem si koupil set-top-box a když jsem
ho napojil na anténní rozvod STA, tak
mi set-top-box hlásil "žádný signál".
Může to být způsobeno tím, že je v kla-
sických STA rozvodech pouze analogo-
vý signál a ostatní signály jsou odstra-
něny, aby nerušily analog?

Některé původní společné antény
(STA) neumožňují rozvod digitálního
signálu v UHF pásmu a je potřeba jejich
modernizaci svěřit odborné firmě. Jednou
z dalších možností je bytová nebo ven-
kovní anténa.

Chtěl bych se zeptat zda je možné bez
nějakého vzájemného rušení zkombino-
vat příjem ze společné antény, která není
modernizována pro DVB-T, s osobní

umístěnou na lodžii určenou pro DVB-T.
Modernizace STA se jen tak nedočkám a
rád bych situaci řešil vlastní anténou.
Programy ČT jsou pro mě důležité, ko-
merční kanály již spíše okrajové.

Sloučení obou zdrojů, tj. společné an-
tény a individuální antény v pásmu UHF,
je snadné. Vyřeší to slučovač VHF-UHF,
který zakoupíte v každém specializova-
ném obchodě.

S přechodem na DVB-T budeme mu-
set provést "upgrade" naší STA (spo-
lečná televizní anténa). Firma, která se
nám o anténu stará, chce koupit něja-
ké zařízení za 24 000 Kč, při počtu bytů
to vychází skoro stejně, jako by si kaž-
dý koupil vlastní set-top-box. Chci se
zeptat, existuje nějaká zákonná povin-
nost vlastníka objektu provozovat spo-
lečnou televizní anténu? Napadá mě, že
bychom s ukončením analogového vy-
sílání anténu jednoduše zrušili.

Podle Zákona o elektronických komu-
nikacích č.1272005, § 104, odst. 15, je
vlastník domu nebo nebytového prostoru
povinen umožnit uživateli tohoto domu
příjem rozhlasového a televizního vysílá-
ní provozovatelů vysílání podle zvláštní-
ho právního předpisu (zákon o provozo-
vání rozhlasového a televizního vysílání).

Anténu nedoporučujeme rušit, ale na-
vrženou nabídku posoudit nezávislým od-
borníkem.



To je nejen název školního vzdělávacího progra-
mu, ale také vyjádření filozofie 17. základní školy
v Plzni. Nabízíme výuku v menších žákovských
kolektivech, která umožňuje individuální přístup
k jednotlivým dětem. Na celém 1. stupni využívá-
me prvků programu "Začít spolu", který podporuje
tvořivost, vnímavost, samostatnost, ale i schopnost
spolupráce jednotlivých dětí.

Velkou pozornost věnujeme výuce cizích jazyků.
Začínáme již od první třídy a v průběhu školní do-
cházky naši žáci celkem absolvují mnohem více
hodin cizího jazyka než v běžné základní škole. Za-
měřujeme se na jeho konkrétní využití a uplatnění
v běžném životě. Na 2. stupni si žáci mohou vybrat
mezi dále posílenou výukou cizích jazyků (anglič-
tina, němčina, francouzština, ruština) a rozšířenou
výukou praktického zaměření (technická výchova,
informatika, péče o domácnost).

Vlastní výuka je doplněna řadou nadstandard-
ních aktivit (školy v přírodě tuzemské i zahranič-
ní, jazykově poznávací zájezdy, lyžařské a turis-
tické kurzy, třídní výlety, návštěvy kulturních
a sportovních akcí atd.). Velice pestrá je také na-
bídka zájmových kroužků (sportovní hry, gym-
nastika, aerobik, sebeobrana, keramika, literárně-
dramatický kroužek, výtvarný, hra na kytaru, hra
na flétnu, vaření, počítače, ruční práce, angličtina,
němčina či školní časopis).

Samozřejmostí jsou doplňkové a podpůrné služ-
by výchovného poradce, školního psychologa, me-
todika prevence sociálně patologických jevů či
školní jídelny a školní družiny. Individuální péče
je věnována jak žákům se speciálními vzdělávací-
mi potřebami (poruchy učení nebo chování), tak
i žákům talentovaným. Ti se dlouhodobě prosazu-
jí také v soutěžích literárních, výtvarných, jazyko-
vých, přírodovědných i matematických na okresní
i krajské úrovni.

V případě zájmu o bližší informace lze využít
webové stránky naší školy (www.zs17.plzen-
edu.cz), e-mail (skola@zs17.plzen-edu.cz), telefo-
nický kontakt (378 028 511) či osobní návštěvu ve
škole v Malické ulici 1.

V úterý 16. prosince 2008 proběhne Den ote-
vřených dveří. V dopoledních hodinách (8.00 –
12.00 hod.) se můžete seznámit s projektovým vy-
učováním na 1. i 2. stupni ZŠ, v odpolední části
(14.00 – 17.00 hod.) si lze v klidu prohlédnout školní
prostory, promluvit se členy vedení školy či si za-
koupit upomínkové předměty na předvánočním jar-
marku žákovských prací. Důležitou součástí bude
též schůzka rodičů budoucích prvňáčků, která pro-
běhne od 16.00 hod. Samotný zápis dětí do 1. roč-
níku pro školní rok 2009/2010 se uskuteční
v pondělí 19. ledna a v úterý 20. ledna 2009 od
14.00 do 18.00 hod.

Na setkání s Vámi se jménem všech pracovníků
školy těší

Mgr.Bohdan Franc, ředitel školy

Tip pro rodiče předškoláků
K r o m ě

b ě ž n ý c h
prvních tříd
připravuje-
me na 4. zá-
kladní škole
pro školní
rok 2009/

2010 otevření další první třídy se
sportovním zaměřením. Třídy se
sportovním zaměřením otevíráme
od září 2007, kdy jsme začali vyu-
čovat podle Školního vzdělávacího
programu 4. ZŠ, z něhož koncepce
podpory sportu a tělesné výchovy
na 4. ZŠ vychází.

Pro sportovní činnost jsou na ško-
le vytvořeny ideální podmínky. Ško-
la má k dispozici 2 tělocvičny s pa-
lubkovou podlahou, 1 tělocvičnu
s měkkým povrchem určenou pře-
devším pro tanec a aerobní cvičení,
posilovnu, nově vybudované hřiště
s umělohmotným zapískovaným po-
vrchem, běžeckým oválem a dosko-
čištěm. Pro tréninkovou činnost
mladých florbalistů a hokejbalistů
škola využívá nově vybudovanou
sportovní víceúčelovou halu. Spor-

Tvořivá škola
pro každého

První třídy se sportovním
zaměřením na 4. ZŠ

toviště byla dokončena na podzim
roku 2008 a nachází se přímo v are-
álu školy.

Sportovní třída je určena pro
všechny chlapce a děvčata, kteří
budou nastupovat v září 2009 do
1. ročníku a kteří rádi skáčou, bě-
hají, cvičí, tančí, prostě mají rádi
pohyb. Naším prvotním cílem v ob-
lasti tělesné výchovy je všestranný
pohybový rozvoj žáků. Zejména
v prvních dvou letech bude spor-
tovní a tělesná příprava žáků smě-
rována k rozvoji jejich obratnosti,
tělesné kondice, vytrvalosti a osvo-
jení si základních hygienických ná-
vyků spojených se sportem. Po-
stupně budeme přecházet od spon-
tánní pohybové činnosti žáků
k činnosti řízené a výběrové. Při-
pravujeme zaměření pro děvčata
na moderní tanec a aerobic, pro
chlapce na hokejbal a florbal.

Výuka Sportovní přípravy není
realizována na úkor jiných výuko-
vých předmětů a probíhá v tema-
ticky zaměřených blocích. Chlapci
postupně procházejí hodinami po-
hybových, sportovních her, získá-
vají základní dovednosti při hře

s hokejkou, je rozvíjena jejich kon-
dice. Pro děvčata jsou určeny ho-
diny, ve kterých získávají základy
rytmických cvičení, gymnastiky,
tance a aerobiku. Součástí výuky
žáků je i plavecký výcvik, relaxa-
ce v bazénu, bruslařský a lyžařský
kurz a letní sportovní soustředění.

Všichni zájemci o sportovní tří-
du mohou získat další informace na
webových stránkách školy –
www.sweb.cz/4.zakladn_skola
nebo na telefonním čísle
378 028 354.

Mgr. Miroslava Valíčková,
4. ZŠ Plzeň



Zahájení Adventu v Centrálním
parku na Lochotíně

Od 2. prosince září v Cent-
rálním parku na Lochotíně ma-
keta vánočního stromu. Vede-
ní obvodu se sešlo na tradiční
předvánoční akci s občany, aby
slavnostně zahájili advent.
Soutěže pro děti, svařák pro
dospělé, perníčky, písně od
sborů dětí ze Základní umělec-
ké školy v Sokolovské ulici –
tohle vše předcházelo rozsví-
cení „Vánočního stromu“

a mohutnému ohňostroji nad
Lochotínem. Akce se zúčastni-
lo velké množství lidí, atmosfé-
ra byla skvělá a věříme, že li-
dem se strom i výzdoba celého
Centrálního parku líbí. Obvod
na tyto záležitosti vynaložil ne-
malou částku ze svého rozpoč-
tu, ale vedení doufá, že se všem
v parku líbí a procházky v něm
jsou příjemným zpestřením
předvánočního času.

Jsou však věci, které se chá-
pou jen stěží. Někomu zřejmě
ta krása svíček velmi vadí,
když dokáže zpřetrhat dráty
a poškodit instalaci tak, že
strom jednoduše zhasne. Asi
má pocit síly a moci, který si
navozuje ničením všeho, co mu
stojí v cestě. A tak nám nezbý-
vá, než opravovat a stále doplá-
cet na bezohlednost  vandalů,
kteří tu mezi námi někde jsou

a doufat, že u nich nastane
obrat a najdou v sobě už jen to
dobré. Možná pak bude mít lo-
chotínský „Vánoční strom“
právo na podtržení sváteční at-
mosféry našeho obvodu.

Krásné a ničím a nikým ne-
zkažené Vánoce Vám přeje za
redakci Plzeňské jedničky

Šárka Bachmannová

Dne 18. září 2008 jsme s druži-
nou při 17. ZŠ a MŠ navštívili
Pohádkovou chalupu v Mlázovech
u Kolince. Průvodcem nám byl
skřítek Všudybýlek, který s námi
cestou hrál různé hry. Chalupa
byla plná skřítků, vodníků, víl
i čertů. Ve vodnické kuchyni byla
celá vodnická rodinka i s pejskem

Děti se ve školní družině 17. ZŠ a MŠ Plzeň baví aneb výlet
do „Pohádkové chalupy“ a „Country bál“

a kočičkou. Venku před chalupou
jsme vytvořili družstva a soutěži-
li o skřítkovský poklad. Všichni
jsme dostali čarovný kamínek pro
štěstí. V pohádkovém obchůdku
jsme si nakoupili suvenýry a vy-
razili zpátky do Plzně.

Všem se výlet moc líbil, a pro-
to jsme se velmi těšili na středu

19. listopadu 2008, kdy jsme si
sychravé podzimní odpoledne
zpříjemnili účastí na "Country
bále". Hrála nám živá kapela, se
kterou jsme si i zazpívali. Naučili
jsme se tanec Zuzana, nechybělo
povídání o kovbojích, různé há-
danky a soutěže. Tančily a soutě-
žily i paní vychovatelky. Odpoled-

ne plné zábavy a legrace nám
rychle uteklo a na rozloučenou
jsme dostali malý dárek pro štěs-
tí. Už se těšíme na příště!

Pavla Mixánová,
III. oddělení ŠD,

Petra Plachá a Klára Boříková,
I. oddělení ŠD


