
Další stavby obvodu dokončeny
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konce prázdnin a začátku
nového školního roku byl
pro nás limitem pro dokon-
čení některých staveb, které
přímo souvisí s návratem
dětí do školek, které jsou
MO Plzeň 1 svěřeny do péče.

Dokončení na str. 2

Ve školce ve Fibichově ulici vyrostla přes prázdniny dřevěná stavba s názvem Jedinečná zahrada. Starosta Uhlík při návštěvě
školky obdivuje s ředitelkou Královou terasu a stromy prorůstající její podlahou.

Vážení spoluobčané,
 přináším Vám několik

základních informací k vol-
bám, které ještě do konce
roku proběhnou.

Jedná se o volby do zastu-
pitelstev krajů a zároveň
volby do Senátu Parlamen-
tu České republiky. Volby
do zastupitelstev krajů stej-
ně jako 1. kolo senátních
voleb proběhnou v pátek
17. října 2008 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a v so-
botu 18. října 2008 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.

V případě, že nebude zvo-
len žádný z kandidátů do
Senátu Parlamentu ČR
v prvním kole, proběhne
o týden později tedy v pátek
24. října 2008 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a v so-
botu 25. října 2008 od 8.00
hodin do 14.00 hodin druhé
kolo senátních voleb.

Území Městského obvo-
du Plzeň 1 je rozděleno do
56 volebních okrsků. Mís-
tem konání voleb jsou vo-
lební místnosti uvedené
v „OZNÁMENÍ“ o době
a místě konání voleb“, kte-
ré najdete v tomto výtisku
„Plzeňské jedničky“.

Voličem je státní občan
České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let. Ve
druhém kole voleb do Sená-
tu může volit občan ČR,
který alespoň druhý den
konání druhého kola voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.

Úřad městského obvodu
Plzeň 1 vede stálý seznam
voličů pro voliče, kteří jsou
v MO Plzeň 1 přihlášeni
k trvalému pobytu. Každý
volič si může na Úřadu
městského obvodu Plzeň 1
ověřit, zda je v seznamu za-
psán; může požadovat dopl-
nění údajů nebo provedení
oprav. Dva dny před dnem
voleb, tj. 15. 10. 2008
v 16.00 hodin, ÚMO Plzeň
1 seznam uzavře a výpis ze
seznamu předá okrskovým
volebním komisím.

Volič obdrží nejpozději 3
dny přede dnem voleb na

adresu svého trvalého po-
bytu hlasovací lístky – sadu
hlasovacích lístků pro vol-
by do Zastupitelstva Plzeň-
ského kraje a sadu pro vol-
by do Senátu Parlamentu
České republiky. V přípa-
dě, že volič hlasovací líst-
ky neobdrží, nebo je ztratí,
budou mu vydány nové pří-
mo ve volební místnosti
v den voleb. Tam také vo-
lič obdrží úřední obálku
a vstoupí do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích
lístků. Po úpravě hlasova-
cího lístku volič vloží hla-
sovací lístek do úřední
obálky. Poté opustí prostor
pro úpravu hlasovacích líst-
ků a před okrskovou voleb-
ní komisí vloží úřední obál-
ku do volební schránky.

Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravot-
ních, důvodů ÚMO Plzeň 1
a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost. V takovém pří-
padě okrsková volební ko-
mise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební
schránkou, úředními obál-
kami a hlasovacími lístky.

Každý volič je povinen při
příchodu do volební míst-
nosti prokázat svou totož-
nost a státní občanství Čes-
ké republiky platným ob-
čanským průkazem nebo
cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem Čes-
ké republiky.

K zajištění pořádku a dů-
stojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je kaž-
dý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové
volební komise.

Toto jsou základní infor-
mace k volbám, které vám
mohu poskytnout. Podrobné
informace o způsobu hlaso-
vání obdrží každý volič spo-
lečně s hlasovacími lístky na
adresu svého trvalého poby-
tu nebo mu budou předány
v den voleb přímo ve voleb-
ní místnosti.

Dana Krušinová,
vedoucí správního odboru

říj
en

Vážení a milí „seveřané“
Prázdniny jsou již „pou-

hou“ vzpomínkou a věřím,
že pro většinu z Vás vzpo-
mínkou příjemnou. V naší
pomyslné obvodní kronice
se letošní prázdniny zapí-
ší několika zajímavými
událostmi.

V polovině léta jsme se
společně přišli pobavit na
tradiční Den na Boleváku.
Bylo nám dobře, nálada
byla skvělá.

Stejně příjemné večery
jsme strávili s Lolkem.
Byl jsem překvapen, ko-
lik lidí při existenci dneš-

Volby do zastupitelstev krajů
a 1. kolo senátních voleb

se konají
v pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.

Pokud nebude do senátu nikdo zvolen v 1. kole, bude

2. kolo senátních voleb
v pátek 24. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.

V minulém vydání „Jed-
ničky“ jsme vás informova-
li o prvních, v letošním roce
dokončených, investičních
akcích.

Letní prázdniny jsou za
námi a právě tento přelom

Nové dětské hřiště vzniklo u 7. MŠ v Kralovické ulici. Kromě všech
možných míčových sportů je zde okruh pro koloběžkáře, kde si kromě
závodů mohou trénovat i pravidla silničního provozu.

Dobrou tradicí, která
vznikla již před třemi lety,
se staly opravy a rekon-
strukce mateřských školek
na území Městského obvo-
du Plzeň 1. I v letošním roce
bylo v tomto trendu pokra-
čováno a v souladu s dlou-
hodobým plánem byly
v květnu zahájeny práce na

stavebních úpravách 90. MŠ
v Západní ulici. Tato inves-
tiční akce byla bezesporu
nejrozsáhlejší a nejnáklad-
nější v celém plánu letošní
vlastní investiční výstavby.

Stavba zahrnovala kom-
pletní zateplení, výměnu

Volební vyhláška je uvnitř novin na str. 4

ních super vybavených do-
mácích kin, velkých a ještě
větších televizních obrazo-
vek v obývacích pokojích,
přiláká pravé kino s filmo-
vým plátnem. Možná to stej-
ně, jako velká účast na Dni
na Boleváku, vypovídá
o naší potřebě sejít se
s přáteli, být ve společnos-
ti a neuzavírat se mezi zdmi
svého domova. Je to velmi
příjemné zjištění a pro nás,
kteří akce obvodu připra-
vujeme, je to další motiv
k tomu, abychom o nich
ještě více přemýšleli a pří-
padně připravovali další.

Říká-li se, že nejen chle-
bem je člověk živ, tak zcela
jistě pro život „obvodu“
musí platit i to, že bez chle-
ba to úplně nejde. V dnešní
Plzeňské jedničce se dočte-
te, že na něj nezapomíná-
me. Dokončujeme řadu in-
vestičních akcí a mnohé
další jsou připravené.
V souvislosti se skončený-
mi prázdninami zmíním
alespoň jednu. Za třicet mi-
liónů jsme opravili 90. ma-
teřskou školku. Výčet toho,
co se ve školce udělalo, je
jasný: nová jsou okna, fa-
sáda, střecha atd. Nezbyt-

nosti, které k pořádné
opravě prostě patří. Dů-
ležité je, že děti mají hez-
čí prostředí. Při návštěvě
mezi nimi v nově oprave-
né školce jsem ale měl ra-
dost z toho, že hezké pro-
středí naše děti považují
za samozřejmost.

Mám radost, že se nám
postupně daří prostředí
kolem nás vylepšovat, by�
po malých krůčcích.

Přeji Vám všem krásný
barevný podzim.

Jiří Uhlík,
starosta MO Plzeň 1



oken, dveří a provedení no-
vých střech na všech čty-
řech pavilonech. Navíc zde

došlo k vyzdění a zateplení
všech spojovacích chodeb
mezi pavilony a v neposled-
ní řadě i k opravě chodníků.
Dále byla provedena ve
všech pavilonech celková
oprava sociálních zařízení,
výměna radiátorů, rozvodů
ústředního topení a vody.

Celé dílo bylo dokončeno
ještě před stanoveným ter-
mínem 27.8.2008, takže
naši nejmenší mohli po
prázdninách nastoupit do
„nové“ školky.

Stavební úpravy včetně za-
teplení stály bezmála 23 800
tisíc Kč, opravy sociálních

zařízení vč. dalších vnitřních
úprav pak 7.500 tisíc Kč.

Druhou dokončenou
stavbou v posledních srp-
nových dnech bylo dětské

hřiště v areálu Mateřské
školky při 17. ZŠ – Zruč-
ská cesta.

Vzhledem k tomu, že na
Bílé Hoře dosud neexisto-
valo prakticky žádné dět-
ské hřiště, rozhodl MO Pl-
zeň 1 po dohodě s vedením
17. ZŠ o realizaci dětské-
ho hřiště přímo v areálu
uvedené mateřské školky.

První stavební práce byly
zahájeny v červenci a celé
dílo bylo dokončeno v dru-
hé polovině srpna. Hřiště je
vybaveno klasickým písko-
vištěm, houpačkami, herní
sestavou se skluzavkou, ko-

lotočem, pružinovými hou-
padly a dalšími zajímavými
dětskými prvky. Dále je v are-
álu realizováno hřiště s písko-
vým povrchem s možností
provozování nejrůznějších
míčových her. Hřiště je umís-
těno v krásném, přírodním
prostředí a při jeho výstavbě
byl brán zřetel zejména na za-

chování všech stávajících
vzrostlých stromů. Celá tato
akce vyšla MO Plzeň 1 na
více než 1.400 tisíc Kč.

Dětské hřiště, které bylo
k novému školnímu roku
předáno do užívání, bude
sloužit v dopoledních hodi-
nách dětem ze školky, odpo-
ledne pak široké veřejnosti.

Další dokončenou stav-
bou je oprava všech chod-
níků a schodiš� v areálu
87. MŠ v Komenského uli-
ci. Stávající chodníky byly
ve velmi špatném stavu
a nový asfaltový koberec
tak přispěl k bezpečné chů-
zi uvnitř areálu školky.
I tato stavba byla realizová-
na v době letních prázdnin
a vyšla MO Plzeň 1 bezmá-

la na 1.115 tis. Kč.
V podzimních měsících

bude na této školce ještě na-
víc dokončena oprava plotu
po celém obvodu areálu.

Dokončena byla rovněž
stavba „Jedinečná zahrada“
v areálu 46. MŠ ve Fibicho-
vě ulici, která přispěla ke
zvelebení daného prostoru

uvnitř školky. Finanční ná-
klady zde dosáhly výše ne-
celých 540 tis. Kč.

Poslední dokončenou
stavbou pro děti v tomto

období je hřiště s umělým
povrchem v areálu 7. MŠ
v Kralovické ulici.

Stávající hřiště mělo antu-
kový povrch v nevyhovují-
cím stavu, navíc bylo ve spá-
du a tím i nevhodné zejména
pro míčové hry. V prostoru
stávajícího hřiště byla realizo-
vána v průběhu prázdnin plo-
cha s umělým vodopropust-
ným polyuretanovým povr-
chem s barevně odlišeným

řešením, které umožňuje vy-
užívat hřiště i jako dopravní
pro děti na koloběžkách a tří-
kolkách. Kromě míčových
her mohou děti do šesti let
využívat této plochy i jako
běžeckou dráhu. Celý ráz to-
hoto místa dokreslují dřevě-
né palisády v okolí hřiště

Téměř nová školka čekala 1. září na děti v Západní ulici. Pod zateplením a krásnou barevnou
fasádou byly schované další vnitřní úpravy – opravené rozvody, nové moderní sociální zázemí a
výsledek řady dalších prací. Vpravo níže nové sociální zázemí v 90. MŠ v Západní ulici.

Stromy prorůstající dřevěnou podlahou terasy – překrásná za-
jímavost, která vznikla při stavbě „Jedinečné zahrady“ u 46.
MŠ ve Fibichově ulici.

Dřevěná houpačka – jedna z atrakcí nově vybudovaného hřiště
na Bílé Hoře.

Jedno z kontejnerových stání, která vyrostla po celém obvodu najdete i
v Kralovické ul. před číslem 61.

Další stavby obvodu dokončeny

Dětská hřiště, to je téma, na
které bych se chtěl v tomto
vydání Plzeňské jedničky za-
měřit. Rád Vám představím
letošní realizace dětských
hřiš� na našem obvodu a zmí-
ním se co plánujeme zreali-
zovat v příštím roce.

Rekonstrukce a budování
dětských hřiš� je cesta k oži-
vení a zkvalitnění území ve
kterém žijeme a hřiště patří
ke společenskému životu
dětí. Proto se MO Plzeň 1
věnuje této problematice již
několik let.

V srpnu letošního roku bylo
vybudováno nové dětské
hřiště na Bílé Hoře v areálu
mateřské školky, které je pří-
stupné veřejnosti. Jedná se o
dětské hřiště s herními prvky,

kde nechybí ani pískoviště
a nové sportovní hřiště. Na
podzim letošního roku bude
ještě vybudováno dětské
hřiště na Sylvánu v Pálavské
ulici. Bude se jednat o oplo-
cené hřiště se skluzavkou,
houpačkou a pískovištěm
pro nejmenší děti. Dále se
ještě letos dočkáme oploce-
ní na hřištích v Sokolovské
ulici a U jam. Hřiště U jam
doplníme o jeden herní pr-
vek. Jen pro zajímavost uvá-
dím, že letošní náklady se
vyšplhají k částce 2 mil. Kč.

V příštím roce se můžete
těšit na nové dětské hřiště
ve Studentské ulici na Ko-
šutce. Budeme pokračovat
s realizací oplocení stávají-
cích dětských hřiš�, v tom

příštím roce to bude v Rab-
štejnské ulici, na Zavadilce
a v Ledecké ulici. Také se plá-
nuje doplnit dětská hřiště na
Zavadilce a v Ledecké ulici o
herní prvek, aby byla hřiště
ještě o něco vybavenější a za-
jímavější. Snažíme se přinášet
s budováním nových hřiš�
i novinky, které se na trhu na-
bízejí.

Je samozřejmostí, že se o
všechna hřiště v průběhu
roku staráme, to znamená,
že se provádí pravidelné
kontroly a opravy na dět-
ských hřištích. Odměnou
pro nás jsou dětská hřiště,
na kterých vidíme, že si děti
hrají a jsou veselé.

Jan Husák,
místostarosta MO Plzeň 1

Odměnou jsou dětské úsměvy

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

Starosta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík společně s ředitelkou 90. mateř-
ské školy Bc. Martinou Cihlářovou střihají pásku při slavnost-
ním otevření nově opravené školky.

i umělý svah pro možnost
zimního sáňkování a bobo-
vání. Na tuto stavbu vydal
MO Plzeň 1 ze svého roz-
počtu téměř 730 tis. Kč.

V letošním plánu je ještě
zařazena realizace klasické-
ho dětského hřiště v Pálav-
ské ul. na Sylvánu. Hřiště
bude oploceno a osazeny
zde budou dětské prvky ur-
čené pro nejmenší děti.

S podrobným vyhodnoce-
ním celého roku v oblasti
vlastní investiční výstavby vás
následně seznámíme v příštím
vydání našeho zpravodaje.

V případě vašeho zájmu

o podrobnější informace
ohledně investiční výstavby
MO Plzeň 1 kontaktujte in-
vestiční odbor na tel.:
378036050-1, 378036053,
e-mail: brecik@plzen.eu,
popř. osobní návštěvou.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

Dokončení ze str. 1.



Blíží se konec poslední eta-
py povinné výměny občan-
ských průkazů bez strojově či-
telných údajů, ve které dochá-
zí k výměně občanských
průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. 12. 2003
za občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji (strojově či-
telnými údaji se rozumí dvě
řádky písmen, číslic a znaků na
spodním okraji přední strany
občanského průkazu). Magis-
trát města Plzně proto upozor-
ňuje občany, kterých se výmě-
na týká, aby žádost o výměnu
občanského průkazu bez strojo-
vě čitelných údajů předložili
osobně nebo prostřednictvím

svého zástupce již nyní, nejpoz-
ději však do 30. 11. 2008, na
Oddělení správních činností Od-
boru vnitřních věcí Magistrátu
města Plzně, nám. Republiky 16
v úředních dnech pondělí a stře-
da od 8.00 do 18.00 hodin nebo
úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00
hodin. Pro rychlejší odbavení
nabízí Magistrát města Plzně
možnost využití objednacího
systému na webové adrese:
www.uradbezcekani.cz. Bližší
informace týkající se výměny
mohou občané získat na telefon-
ních číslech: 378 032 450-6.

Konec platnosti se vztahuje
i na občanské průkazy s vyzna-
čenou dobou platnosti „bez

omezení“, s výjimkou občan-
ských průkazů vydaných obča-
nům narozeným před 1. lednem
1936, pokud není v těchto ob-
čanských průkazech doba
ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem a nedošlo ke
změně povinných údajů zapiso-
vaných do občanského průkazu
(např. ke změně stavu). Výmě-
na občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů za
nový typ se strojově čitelnými
údaji je bezplatná.

Ivana Vítová
vedoucí oddělení

správních činností
Odboru vnitřních věcí

Magistrátu města Plzně

Končí povinná výměna občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů

Den před koncem září byla
slavnostně otevřena další z no-
vých expozic v plzeňské zoolo-
gické a botanické zahradě. Jme-
nuje se Česká řeka a návštěvník
ji najde na jihovýchodní terase
pod statkem Lüftnerka.

S jejím budováním se započa-
lo v září loňského roku, stavba
akvárií a podzemní centrální fil-
trace vody byla dokončena
v prosinci téhož roku. Následují-
cí měsíce pohltily náročné terén-
ní úpravy, instalace unikátních do-
provodných trojrozměrných uká-
zek a botanické výsadby.

Expozice se člení do sedmi
tématických celků, které předsta-
vují vodní život od horního až po
dolní tok našich řek. Symbolic-

ká turistická značka přivádí ná-
vštěvníka jakoby k pramenům
jedné ze šumavských řek –
k Úhlavě, aby po jejím proudu
sestoupal až k největšímu akvá-
riu, které znázorňuje rybník.

Pokud by se celá „řeka“ se svý-
mi zákruty, kaskádami a meand-
ry rozvinula do přímky, měřila
by rovných 70 metrů. Vodou ji
napájejí vlastní zdroje, jež kva-
litou plně odpovídají požadav-
kům chovaných ryb.

Kdo viděl budoucí expozici
ve stádiu dokončené hrubé stav-
by, kdy na terase byla jedna
betonová nádrž vedle druhé, ten
ji dnes nepozná. Železobetono-
vé konstrukce skryly přírodní
i umělé balvany, břehová vege-

tace i vyvrácené stromy a zbyt-
ky pařezů. Naprosto věrná ko-
pie přírodní scenérie.

Stavebně nejsložitější byla fil-

trace vody nacházející se pod
výběhem koní a obří akvárium
znázorňující život v rybníce.
„Jáma pro vybudování filtrační

jednotky,“ přibližuje počátky in-
vestiční akce stavební technik Mi-
roslav Adamec, „byla dlouhá dva-
náct, široká pět a hluboká čtyři
a půl metru. Přemístit jsme museli
kolem 700 tun materiálu, což je
pro představu šestašedesát plně
naložených nákladních tater.“

Neméně se zapotila dodávají-
cí firma s rybníkem. Jeho rozmě-
ry jsou 11 x 9 m při hloubce přes
tři metry. Návštěvník do jeho
nitra se 150 kubíky vody nahlíží
z devět metrů dlouhého a téměř
dva metry širokého tunelu se tře-
mi průhledy na každou stranu.

„Poněvadž je terasa částečně na
návozu stavební sutě,“ vrací se do
počátků realizace této unikátní ex-
pozice M. Adamec, „podepírá –

obrazně řečeno – toto obří akvá-
rium 46 pilotů dlouhých od šesti
do sedmi metrů a zakotvených do
podložní pískovcové skály.“

Výstavbu tohoto výjimečného
díla, které se jistě brzy stane
další z návštěvnických atraktivit
plzeňské zoologické a botanic-
ké zahrady, umožnily finanční
prostředky, které na ni přiřkli zá-
padočeští poslanci Parlamentu
ČR v čele s Ing. Vladislavem
Vilímcem ze státního rozpočtu
pro rok 2007.

A proč bylo pro vybudování
České řeky vybráno právě okolí
statku Lüftnerka? „Důvody jsou
dva,“ ozřejmuje provozní náměs-
tek ředitele Ing. Bohumil Sou-
ček. „Vzhledem k biogeografic-
kému členění zahrady patří tato
expozice právě sem. Představu-
je výhradně českou přírodu, sa-
mozřejmě především ryby. Ne-
chybějí ale ani vydry. A je tu ještě
další důvod: ke každé vesnici, ke
každému pořádnému statku vždy
patřil rybník a chov ryb.“

Jak už se stalo u nově oteví-
raných expozic tradicí, i Českou
řeku budou doplňovat naučné
tabule. Návštěvník se z nich
dozví nejen řadu zajímavostí
o vodním světě, ale seznámí se

i s vývojem českého rybníkář-
ství. Podívá se na zařízení, jimž
se v rybnících vypouštěla voda
a regulovala hladina, na pytlácké
pomůcky i jednoduchý, ale veli-
ce důmyslný zeměměřický pří-
stroj rybníkářů z Krčínovy doby.
A jde-li v tomto případě o repliku,
výpustní roury z jedlového dřeva
jsou původní. V hrázích rybníků
na pomezí západních a jižních
Čech, odkud sem byly doprave-
ny, ležely kolem 400 let.

František Hykeš

Unikátní vodní svět v plzeňské ZOO

Radní Plzeňského kraje a poslanec Parlamentu České republiky Ing. Vilímec se starostou MO Plzeň 1 Uhlíkem procházejí trasou nové expozice
Česká řeka při jejím slavnostním otevření.

Střihání pásky: zleva ředitel ZOO Ing. Trávníček, primátor Ing. Rödl, ná-
městkyně primátora JUDr. Krejsová, radní Plzeňského kraje Ing. Vilímec.

Náš slib pro město Plzeň
●   výstavba západního okruhu Plzně
●   nová budova Západočeské galerie v Plzni
●   podpora významným kulturním a sportovním projektům na území 
     města Plzně – festivaly Divadlo, Na ulici, Finále a další
●   šest miliónů ročně na činnost Plzeňské filharmonie a Divadla J. K. Tyla
●   opravy krajských komunikací a silnic v rámci projektu 1 miliarda ročně do silnic
●   modernizace středních škol a učilišť
●   pomoc při projektech zlepšujících kvalitu veřejné dopravy 
●   100 milionů na novou budovu Komorního divadla
●   pomoc při dokončení výstavby dálničních přivaděčů
●   rozvoj Zoologické a Botanické zahrady v Plzni
●   za pomoci státu vyčištění Hracholuské přehrady

S E N Á T  V O L B Y  2 0 0 8  P L Z E Ň

VOLTE 47

VOLTE JEDNIČKU

doc. MUDr. Zdeněk ROKYTA, CSc.
lékař a vysokoškolský uči te l

Ing. Pavel RödlGabriela ValentováMgr. Martin Baxa



Starosta městského obvodu Plzeň 1 podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a podle § 15 a § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

  1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.

  2. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 24. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 25. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.

  3. Místem konání voleb v okrsku 1–56 jsou místnosti v obvodu Plzeň 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

O Z N Á M E N Í

V Plzni dne 15. září 2008
Jiří Uhlík v. r.

starosta městského obvodu Plzeň 1

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží voliči hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební místnosti.

 5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

 6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

o době a místě konání voleb do  Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů

j p p j p p y

Volební
okrsek  č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ulice

Bělohorská
Lochotínská
Luční
Malická
Na Poříčí
Na Roudné
Plánská
U Sv. Rocha
Úzká
Zelinářská

Dvorní
K Ráji
K Stráži
Křížkova
Lipová
Malická
Na Roudné

Nad Vodou
Otýlie Beníškové
Pittnerova
Pod Všemi svatými
Pramenní
V Lužánkách

28. října
K Pecihrádku
K Sokolovně
Na Louce
Na Pláni
Na Roudné
Nad Beranovkou
Nad Berounkou
Nad Priorem
Nad Řekou
Nad Štolou
Nárožní
Pecihrádek
Řepová
Senecká
U Velkého rybníka
Vančurova
Zručská cesta

B. Němcové
Bolevecká
Dělnická
Karlovarská
Keřová
Kleisslova
Kotíkovská
Lochotínská
Na Chmelnicích
Nad ZOO
Pod Vinicemi
Pod Záhorskem
Radčická
Vinická

alej Svobody
B. Němcové
K. Světlé
Karlovarská
Libušina
Lidická
R. Svobodové
Vlastina
Ž. Podlipské

Dolní
Heydukova
Horní
Karlovarská

K. Bureše
K Pecím
K Sytné
Kotíkovská

Pálenická
Pod Cihelnou
Pod Jezerem
Pod Košutkou
Střední
Špálova
Švandova
Turistická
V Lomech

Kotíkovská

alej Svobody
E. Krásnohorské
Vlastina

E. Krásnohorské
Komenského

Čísla domů

celá
1–45 (L), 2–46 (S)
celá
22–28 (S)
celá
1–37 (L), 10–38 (S)
celá
celá
celá
celá

celá
celá
celá
celá
celá
1, 11–23 (L), 4–8 (S)
42–54, 68–80, 96–170 (S)
39–69, 99–193 (L),
E 133–E 509 (L),
E 136–E 1190 (S), E 2319
celá
celá
celá
celá, E 2648, E 2766
celá
celá
E 2382, E 2700, E 2802, E 2803

celá
celá
celá
celá
celá
174–184 (S), 211–231 (L)
celá
celá
celá
celá
celá
celá
celá
celá
celá
1–39 (L), 2–16 (S)
celá
celá
E 3036, E 2333, E 2512
E 2623, E 2110,
E 3085, E 2719, E 2731

1–3 (L), 2–6 (S)
celá
celá
20–54 (S), 35–83 (L)
celá
celá
5, 7, 14
56–74 (S), 47–57 (L)
2–6
31, 37 (L)
celá
celá
celá
celá
E 2534

22–64 (S)
3A–15 (L), 10–44 (S)
celá
64–72, 82 (S)
celá
1–27, 33–49 (L), 2-34 (S)
celá
3–17 (L), 4–20 (S)
celá

celá
celá
celá
122–180, 190 (S),
99–161 (L)
celá
celá
celá
18, 21–29 (L), 26–70 (S),
61-79 (L), 84, chaty (E)
celá
celá
celá
celá
celá
celá
celá
celá
celá

15,  17,  19

17-29A (L), 35–39 (L)
1–15 (L)
23,  30

17–33 (L), 4–8 (S)
3–17 (L), 2–4 (S)

Volební místnost

17. ZŠ
Malická 1

17. ZŠ
Malická 1

Areál požární
zbrojnice
Bílá Hora

Nad Priorem 12a

VŠ kolej
Bolevecká 30

31. ZŠ
E. Krásnohorské 10

Areál učňovských škol
Karlovarská 99

Domov důchodců
Kotíkovská 15

31. ZŠ
E. Krásnohorské 10

31. ZŠ
E. Krásnohorské 10

Volební
okrsek  č.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ulice

E. Krásnohorské

Komenského

Komenského

Dušínova
Foglarova
Hojerova
Metelkova
Skautská
Sokolovská
Tleskačova

Sokolovská

Sokolovská

Sokolovská

Sokolovská

Sokolovská

K Topolu
Komenského
Ledecká
Majakovského
nám. Odboje

Dolejší
Ledecká

Majakovského
Pod Cvičištěm
Spojenců
Vaníčkova

Komenského

B. Martinů
F. Liszta
Fibichova
J. Lady
J. J. Ryby
Janáčkova
Kubátova
Lidická
Mozartova
Na Zavadilce
Ot. Březiny
Pod Mikulkou
Pod Stráží
V. Blodka

Bolevec
B. Martinů
F. Liszta
Fibichova
J. J. Ryby
J. Ježka
K Prokopávce
Kaprová
Lidická
Malý Bolevec
Mechová
Mlatecká
Na Střílně
Ot. Březiny
Orlík
Plaská
Pode Dvory
Pstruhová
Štiková
U Poradny
U Velkého rybníka

Kaznějovská

Kaznějovská
Studentská

Bolevec
Gerská
Ke Krkavci

Jesenická
Kaznějovská

Hořejší
Jesenická
Nad Šídlovákem
U Jam

Čísla domů

10–48 (S)

20–26, 32, 42–46 (S)
25–45 (L)

49–71 (L)

celá
celá
celá
celá
celá
1–41 (L)
celá

2, 10–30 (S),
43–65 (L)

34–82 (S),
67–79 (L)

84–88, 104–114 (S),
85–103 (L)

90, 100, 102, 116–130 (S)
105–125 (L)

127–149 (L)

celá
50, 52
37, 48
28–42 (S), 25, 27
celá

celá
10–24, 32–44 (S),
7–35 (L)
1–9, 15 (L), 2–16 (S)
celá
celá
14

73–99 (L)

12–30 (S), 15–37 (L)
18–32 (S), 17–81 (L)
8–38 (S), 13–35 (L)
celá
1–9 (L), 4–42 (S)
celá
celá
42–52 (S)
celá
celá
13–29 (L), 2-38 (S)
celá
celá
celá
E 2540, E 1752, E 2778

93, 95 (Strážní domek), 246
3–13 (L), 2–10 (S)
2–12 (S), 1–13 (L)
2–6 (S), 5–7 (L)
15–41 (L), 46–92 (S)
celá
celá
celá
54, 58–112 (S)
celá
celá
celá
celá
1–7 (L)
15
2–14 (S), 36–60 (S), E 1340
celá
celá
celá
celá
22–44 (S), 734, 121, 123
E 934, E 2525,
E 2714, E 2728, E 2808

2–6 (S)
1–9, 23–31 (L)

11–21 (L)
6–28, E 1320 (S)

E 1523
11, 15, 35, 10–60 (S)
celá

1–9 (L)
33–51 (L)

celá
2–38 (S), 11–33 (L)
celá
celá

Volební místnost

31. ZŠ
E. Krásnohorské 10

31. ZŠ
E. Krásnohorské 10

31. ZŠ
E. Krásnohorské 10

Areál učňovských škol
Karlovarská 99

Areál učňovských škol
Karlovarská 99

Gymnázium Fr. Křižíka
Sokolovská 54

Gymnázium Fr. Křižíka
Sokolovská 54

Gymnázium Fr. Křižíka
Sokolovská 54

Gymnázium Fr. Křižíka
Sokolovská 54

Bolevecká ZŠ
nám. Odboje 18

Gymnázium Fr. Křižíka
Sokolovská 54

Gymnázium Fr. Křižíka
Sokolovská 54

Bolevecká ZŠ
nám. Odboje 18

Bolevecká ZŠ
nám. Odboje 18

34. ZŠ
Gerská 32

34. ZŠ
Gerská 32

34. ZŠ
Gerská 32

34. ZŠ
Gerská 32

34. ZŠ
Gerská 32

Volební
okrsek  č.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Ulice

Kaznějovská

Bolevecká náves
Hynaisova
Nýřanská
U Kašny
Vondruškova

Nýřanská
Západní

Plaská
Západní

Plaská

Tachovská

Tachovská

Tachovská

Kralovická

Kralovická

Žlutická
Kralovická

Kralovická
Manětínská

Manětínská

Manětínská

Rabštejnská

Rabštejnská

Rabštejnská

Žlutická

Žlutická

Žlutická

Toužimská
Žlutická

Toužimská

Krašovská
Studentská
U Hasičů
Úněšovská

Brněnská
Břeclavská
Mutěnická
Nad ZOO
Na Chmelnicích
Sedlecká
Slupská

Brněnská
Hodonínská

Božická
Brněnská
Břeclavská
Strážnická
Šatovská

Brněnská
Pálavská
Strážnická
Valtická

Brněnská
Bzenecká
Mikulovská
Vrbovecká
Znojemská

Čísla domů

38–60 (S)

celá
celá
24–48 (S), 15 (L)
celá
celá

2–22 (S)
7, 9

7–27 (L)
1–5 (L), 2–18 (S)

29–57 (L), 66-80 (S), 877,
198
E 3081

1–27 (L)
E 2189, E 2804

29–57 (L)

61–87 (L), 80

1–27 (L)

29–63 (L)

1–9 (L)
65–77 (L), 12–26 (S)

2–10 (S)
1–13 (L)

6–12, 18, 20 (S)
15–45 (L)

47–79 (L)

1–15, 61–71 (L)
32–38 (S)

2–14 (S)
17–37 (L)

20–26 (S)
39–59 (L)

2–38 (S)

31–45 (L)
54–66 (S)

19–29 (L)
40–52 (S)

16–26 (S)
11–17 (L)

1–25 (L), 2–14 (S)

1–9 (L), 2–30 (S)
57–83 (L), 56, 105–111 (L)
celá
celá

1–19 (L), 2–22 (S)
1–7 (L)
celá
4 – 8 (S)
69, 71
celá
celá

24–48 (S)
21–63 (L)

celá
25–35 (L)
2–12 (S)
1–15 (L)
celá

41–49 (L)
celá
2–38 (S)
celá

53–65 (L)
1–13 (L), 2–38 (S)
celá
celá
celá

Volební místnost

1. ZŠ
Západní 18

Bolevecká ZŠ
nám. Odboje 18

1. ZŠ
Západní 18

1. ZŠ
Západní 18

1. ZŠ
Západní 18

1. ZŠ
Západní 18

1. ZŠ
Západní 18

1. ZŠ
Západní 18

34. ZŠ
Gerská 32

4. ZŠ
Kralovická 12

4. ZŠ
Kralovická 12

34. ZŠ
Gerská 32

4. ZŠ
Kralovická 12

4. ZŠ
Kralovická 12

4. ZŠ
Kralovická 12

4. ZŠ
Kralovická 12

 SSOŠ OOM
Krašovská 30

4. ZŠ,
Kralovická 12

SSOŠ OOM
Krašovská 30

SSOŠ OOM
Krašovská 30

SSOŠ OOM
Krašovská 30

SSOŠ OOM
Krašovská 30

SSOŠ OOM
Krašovská 30

7. ZŠ
Brněnská 36

7. ZŠ
Brněnská 36

7. ZŠ
Brněnská 36

7. ZŠ
Brněnská 36

7. ZŠ
Brněnská 36

Vysvětlivky: S = sudá čísla domů, L = lichá čísla domů

Č Č



 Dne 15.9.2008 vydal Od-
bor výstavby a dopravy Úřa-
du městského obvodu Plzeň 1
stavební povolení na Onkolo-
gické centrum v areálu Fa-
kultní nemocnice Plzeň – Lo-
chotín.

Plocha pro výstavbu budo-
vy včetně parkoviště a zpev-
něných ploch se nachází v se-
verovýchodní části areálu Fa-
kultní nemocnice Lochotín v
blízkosti severní vrátnice. Vý-
stavba předpokládá velký pře-

Provoz sběrného dvora o svátcích
Sběrný dvůr v Úněšovské ul.

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

28. 10. 2008 (úterý)
a 17. 11. 2008 (pondělí) od 13.00 do 17.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.

SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech:
378036040-1, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 1.

MÁTE STAROSTI S ODPADEM?
Překáží Vám doma věci, které nepatří do kontejneru na směsný

komunální odpad, a Vy nevíte kam s nimi?

NABÍZÍME ŘEŠENÍ!
Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve spolupráci
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

pořádají sběrové dny odpadu

V úterý 14. 10. 2008

Kde: Bílá Hora, ul. 28. října
(bývalá prodejna potravin)

V úterý 4. 11. 2008
Kde: Roudná, Pod Všemi svatými

(proti tenisovým kurtům)
Zde můžete odkládat:

pneumatiky, akumulátory. zářivky, vyřazené léky, nádoby
znečištěné škodlivinami, objemný komunální odpad, lednice,

televizory, suché baterie, olejové filtry

Provozní doba: 13.00 – 18.00 hod.
Pomozte i Vy zlepšit životní prostředí v našem městě a okolí

a nedovolte, aby odpad ohrožoval zdraví nás všech.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na

tel.: 377237364-6 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Hankova 14, 301 33 Plzeň
tel.: 378031115 ÚMO Plzeň 1

sun hmot při odvozu výkopo-
vého materiálu a navážení sta-
vebního materiálu. Vjezd na
staveniště (výjezd ze staveniš-
tě) bude v severozápadním
rohu staveniště a bude napo-
jen příjezdovou komunikací
na kruhový objezd na ulici alej
Svobody. Staveništní doprava
bude vedena alejí Svobody
směrem k Lidické třídě.

V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací a stavba bude

zahájena v polovině měsíce říj-
na 2008.

Žádáme všechny zaměstnan-
ce a návštěvníky Fakultní ne-
mocnice Lochotín o zvýšenou
pozornost a opatrnost při prů-
jezdu úseku od Lidické třídy
alejí Svobody směrem k ne-
mocnici, hlavně v průběhu mě-
síce října a listopadu, kdy bude
probíhat odvoz výkopového
materiálu.

Ing. Zdeněk Hanzelín
Vedoucí Odboru výstavby

Za pohádkou pěšky i na ko-
loběžkách či na kole se vydaly
děti z mateřských školek a dru-
žin z celého prvního plzeňské-
ho obvodu. V rámci zahájení
nového školního roku pro ně
na dětském dopravním hřišti v
Západní ulici připravilo akci
Středisko volného času dětí a
mládeže z Ledecké ulice,

Putovaly za pohádkou

ÚMO Plzeň 1 a Městská poli-
ci Plzeň. Hravou formou si děti
osvojily znalosti z pravidel sil-
ničního provozu, které jim vy-
světlují učitelky ve školkách i
družinách. Soutěžní úkoly na
ně čekaly na třech stanovištích,
přičemž při správně zodpově-
zených otázkách získávali sou-

U pohádkové paní si děti cvičily, jak umí rozeznávat barvičky.

Kontrola dodržování předpisů byla přísná, před semaforem sledoval správné přecházení se stráž-
níkem i pan starosta.

Nasedat a jedeme, hlavně neudělat
chybu a pozor na rozbitá kolena.

V nemocnici se bude stavět

V polovině prázdnin si pro
občany připravil obvod pře-
kvapení ve formě třídenní akce
pod názvem LOLEK – Locho-
tínské letní kino. Promítání

v Centrálním parku na Lochotí-
ně navštívilo denně více než 300
diváků. Letošní pilotní projekt
zaujal svou dostupností i komor-
ní atmosférou. 31. 7. byl promí-

Lolek měl úspěch tán film Once, 1. 8. Mejdan
v Las Vegas a 2. 8. český snímek
Venkovský učitel, který měl
největší návštěvnost. Vzhledem
k zájmu občanů vedení obvodu
plánuje i v příštím roce během
letních prázdnin Lolka zopako-
vat.                             (red)

těžící sladké odměny. Počasí
nebylo zrovna akci nakloněné,
blížící se zima ukázala všem,
kteří se ve středu 24. září vy-
skytovali na dopravním hřišti
u 1. základní školy na Locho-
tíně, že se už těší ze své nad-
vlády nad teplým počasím.
                                 (red)



Bělohorští hasiči dostali nové auto
28. září 2008 se v areálu dobrovol-

ných hasičů na Bílé Hoře, ul. Nad
Priorem konal slavnostní akt. Před-
mětem slavnostního setkání bylo pře-
dání nového vozidla CAS 20 – TAT-
RA 815 TERRNO 4x4 do užívání
JSDH Bílá Hora.

Výše uvedený vůz byl nakoupen
z prostředků města Plzně a jeho cena
je 5 780 tisíc Kč. Je vybaven čerpadlem
a nádrží na vodu 3400 l, průtokovým
navijákem s 60 m hadicí, lafetovou
proudnicí a stříkací lištou, dýchací tech-
nikou, plovoucím čerpadlem, elektro-
centrálou, osvětlovacím stožárem a další
technikou, která z něj dělá špičkové
zásahové auto. Nové vozidlo bude za-
řazeno do Požárního poplachového plá-
nu a bude zasahovat především na úze-
mí města Plzně.                                    (red)

V měsíci červenci odcestoval
Václav Pešta na dovolenou se
svou babičkou do Chorvatska,
letoviska Rabac.

Dne 18. července 2008 se
společně nešli koupat a vydali
se na výlet do starobylého
města na rozhlednu. Zpátky se
rozhodli jít pěšky, protože
chtěli vidět nedaleké vodopá-
dy. Cesta vedla z prudkého
kopce, byla kamenitá a díky
dešti i blátivá. Vaškova babič-
ka po ní bohužel uklouzla a při
pádu si způsobila vážné zraně-

ní nohy s otevřenou zlomeni-
nou v oblasti kotníku. V nasta-
lé situaci se tak oba ocitli sami
v horách, babička neschopná
pohybu, bez možnosti dovolat
se pomoci. Vašek neváhal
a vydal se do několik km vzdá-
lené vesnice, kde i přes jazy-
kovou bariéru se mu povedlo
sdělit místním hasičům svůj
příběh a hlavně je dovést i s
lékařskou pomocí zpět ke zra-
něné babičce.

Zhruba tři hodiny trvala zá-
chranná cesta s hasiči a léka-

řem. Všichni Vaška velice
chválili za jeho statečnost.
Podle slov chorvatských hasi-
čů by v tomto lesnatém terénu
velice špatně a dlouho hledali
záchranáři sami cestu.

Poté následoval transport do
nemocnice a následná operace.

Vzhledem k tomu, že celý
tento příběh se odehrál v pod-
večer, je víc než jasné, že Va-
šek Pešta zachránil své babič-
ce nejen zdraví, ale možná
i život!

 (red)

Václav Pešta – mladý zachránce

Bělohorští hasiči mají z nového auta radost. Věří, že jim bude vel-
kým pomocníkem, ale přesto doufají, že hořet bude co nejméně.

Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
21. 01. 2008, kterými byl
Městský obvod Plzeň 1 pově-
řen k určení podmínek zástav-
by částí pozemků parc. č.
11102/127 a parc. č. 14430/99
v k. ú. Plzeň, k projednání a
odsouhlasení podmínek zá-
stavby s Technickými úřady
města Plzně a k výběru inves-
tora pro zástavbu částí pozem-
ků parc. č. 11102/127 a parc.
č. 14430/99 v k. ú. Plzeň. Jed-
ná se o bytový dům „B“ – lo-
kalita Sylván:

 1. Schválila obecné podmín-
ky pro výběrové řízení,

 2. Schválila hodnotící kritéria
pro výběr,

 3. Schválila lhůtu pro podání
nabídek.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 9. 9. 2008 mimo
jiné:
– Vzala na vědomí zprávu

o přípravě na zimní údržbu,
schválila „Plán zimní údržby
MO Plzeň 1 pro období
2008/2009“ a jmenovala
Štáb zimní údržby ÚMO Pl-
zeň 1 na období 2008/2009;

– Souhlasila s realizací dětské-
ho hřiště v Pálavské ul.,
v lokalitě Sylván; vydala do-
poručení pro Zastupitelstvo
MO Plzeň 1;

– Schválila výpůjčku nebytové-
ho prostoru – místnosti 018
v budově ÚMO Plzeň 1, alej
Svobody 60, Plzeň, účastní-
kům kurzu „Angličtina pro
seniory“ za účelem výuky an-
gličtiny;

– Souhlasila s přidělením fi-
nančních příspěvků dle návr-
hu Komise sociální a pro ob-
čanské záležitosti Rady MO
Plzeň 1; doporučila Zastupi-
telstvu MO Plzeň 1 schválit
přidělení finančních příspěv-
ků dle tohoto návrhu;

– Projednala návrh rozpočtových
opatření rozpočtu MO Plzeň 1
na rok 2008 č. 30 – 33 –
souhlasila s rozpočtovými
opatřeními dle návrhu.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 23. 9. 2008
mimo jiné:
– Projednala návrh na změnu ter-

mínu zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1 v prosinci 2008;

– Vzala na vědomí projekt
„Bezpečné město“ – souhla-
sila se zapojením do tohoto
projektu;

– Zrušila usnesení Rady MO Pl-
zeň 1 související s „nástav-
bou“ budovy ÚMO Plzeň 1:
usnesení Rady MO Plzeň 1
č. 96 ze dne 11. 3. 2008, kte-
rým byla schválena smlouva
o budoucí smlouvě nájemní
pro odbornou lékařskou péči
a usnesení Rady MO Plzeň 1
č. 97 ze dne 25. 3. 2008, kte-
rým byl vysloven souhlas s re-
alizací „nástavby“;

– Souhlasila s návrhem na po-
skytnutí dotací subjektům;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Pl-
zeň 1 č. 34 a 35.

– Na každém zasedání Rady MO
Plzeň 1 jsou předkládány zprá-
vy o plnění usnesení z před-
chozích jednání Rady MO Pl-
zeň 1, dále jsou projednávány
majetkové záležitosti. Jedná se
například o pronájmy nebyto-
vých prostor a pozemků, smě-
ny pozemků, žádosti o odkou-
pení pozemků atd.

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

na svém 12. zasedání dne
23. 9. 2008 mimo jiné:
– Vzalo na vědomí představe-

ní projektu „Bezpečné
město“ – souhlasilo se
zapojením MO Plzeň 1 do
tohoto projektu;

– Vzalo na vědomí kontrolu
usnesení z 11. zasedání Za-
stupitelstva 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 za 1. pololetí
2008 + aktuální stav;

– Schválilo rozpočtová opatření
rozpočtu MO Plzeň 1 č. 29–35;

– Vzalo na vědomí zprávu
o provádění komunálních
služeb a údržby zeleně na
MO Plzeň 1 za 1. pololetí
2008 + aktuální stav;

– Schválilo plnění plánu sta-
vebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za 1. pololetí
2008 + aktuální stav;

– Schválilo návrh na rozšíření
plánu stavebních akcí vlast-
ní investiční výstavby
o realizaci garáže na hasební
techniku v areálu SDH Plzeň
– Bílá Hora s termínem vý-
stavby říjen roku 2008 až
1. pololetí 2009;

– Schválilo realizaci dětského
hřiště v Pálavské ul., v loka-
litě Sylván ještě v letošním
roce;

– Souhlasilo s projekty regene-
race sídliš� Bolevec, Locho-
tín, Košutka a Vinice, které
jsou na území MO Plzeň 1;

– Schválilo změnu termínu
zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 v prosinci 2008 –
z původně plánovaného ter-
mínu dne 16.12.2008 byl ter-
mín posunut o týden, tj. na
9.12.2008;

– Schválilo přidělení finanč-
ních příspěvků na společen-
skou, kulturní, vzdělávací
a zájmovou činnost dle návr-
hu Rady MO Plzeň 1 a Ko-
mise sociální a pro občanské
záležitosti Rady MO Plzeň 1;

– Schválilo poskytnutí finanční
dotace jednotlivým subjektům
dle návrhu Rady MO Plzeň 1;

– Zrušilo usnesení Zastupitel-
stva MO Plzeň 1 č. 134 ze
dne 25.3.2008, kterým byla
schválena realizace nástavby
budovy ÚMO Plzeň 1

– Vzalo na vědomí zápisy jed-
notlivých výborů Zastupitel-
stva MO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 8. 7. 2008 mimo
jiné:
– Vzala na vědomí zprávu o bez-

pečnostní situaci na území MO
Plzeň 1 za 1. pololetí 2008
a analýzu stavu kriminality
a dopravní nehodovosti na úze-
mí města Plzně za rok 2007;

– Projednala a schválila návrh
organizačního zabezpečení
přípravy 12. zasedání Za-
stupitelstva MO Plzeň 1 dne
23. 9. 2008;

– Vzala na vědomí zprávu
o činnosti Kontrolního oddě-
lení ÚMO Plzeň 1 za 1. po-
loletí 2008;

– Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo, uzavřené se
společností Západočeské ko-
munální služby a.s., jejímž
předmětem je zabezpečení na-
kládání s vytříděnými složka-
mi z komunálního odpadu;

– Schválila uzavření smlouvy
o dílo se společností PRO-
STROM Bohemia s.r.o., je-
jímž předmětem je provádě-
ní celoroční komplexní údrž-
by zeleně v Centrálním parku
Lochotín;

– Schválila smlouvu o pronájmu
reklamní plochy – 3 mantine-
lů kluziště v Ice Parku pro
společnost STRABAG, a.s.;

– Souhlasila s návrhem na roz-
šíření plánu stavebních akcí
vlastní investiční výstavby
o realizaci garáže na hasební
techniku v areálu SDH Plzeň
– Bílá Hora s termínem vý-
stavby říjen roku 2008 až
1. pololetí 2009; vydala do-
poručení pro Zastupitelstvo
MO Plzeň 1;

– Schválila realizaci „Jedineč-
né zahrady“ v areálu 46. MŠ,
Fibichova 4 ještě v roce 2008
a zadání projektové dokumen-
tace pro územní řízení a sta-
vební povolení na „Relaxač-
ní a sportovní centrum
v Plzni, Krašovská ulice“;

– Vzala na vědomí oznámení

pro zjiš�ovací řízení dle zá-
kona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní
prostředí záměru „Plzeň,
propojení Karlovarská – Ko-
tíkovská“ – souhlasila
s předloženým záměrem
z hlediska posouzení vlivů
na životní prostředí;

– Vzala na vědomí oznámení
pro zjiš�ovací řízení dle zá-
kona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní
prostředí koncepce „Integro-
vaný plán rozvoje města Pl-
zeň – Evropské hlavní měs-
to kultury 2015“ – souhlasi-
la s předloženou koncepcí
„Integrovaný plán rozvoje
města Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015“
z hlediska posouzení vlivů
na životní prostředí;
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 26. 8. 2008
mimo jiné:
– Souhlasila s rozborem hospo-

daření MO Plzeň 1 k 30. 6.
2008 a stavem účelových fon-
dů MO Plzeň 1 k 30. 6. 2008;

– Vzala na vědomí projekty re-
generace sídliš� Bolevec,
Lochotín, Košutka a Vinice,
které jsou na území MO Pl-
zeň 1; doporučila Zastupitel-
stvu MO Plzeň 1 souhlasit
s uvedenými projekty;

– Vzala na vědomí zprávu
o provádění komunálních
služeb a údržby zeleně na
MO Plzeň 1 za I. pololetí
2008 + aktuální stav;

– Vzala na vědomí oznámení
pro zjiš�ovací řízení dle záko-
na č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na životní pro-
středí záměru „Silniční sys-
tém města Plzně v oblasti
Roudné“ - souhlasila s před-
loženým záměrem z hlediska
posouzení vlivů na životní
prostředí;

– Schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo o provo-
zování sběrného dvora odpa-

dů a zajištění sběrových dní
nebezpečného odpadu se
společností AVE CZ odpado-
vé hospodářství s.r.o.;

– Schválila uzavření smlouvy
o spolupráci při poskytování
veřejných služeb a o provo-
zování dětského hřiště se
17. základní školou a mateř-
skou školou Plzeň;

– Souhlasila s plněním plánu
stavebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za 1. pololetí
2008 a k 31.7.2008 aktuálně
a doporučila Zastupitelstvu
MO Plzeň 1 schválit plnění
plánu stavebních akcí a vlast-
ní investiční výstavby za 1. po-
loletí 2008 + aktuální stav;

– Schválila uzavření Dohody
o partnerství k projektu „Vý-
stavba domova pro seniory –
Senior Residence Terasy Pl-
zeň Bolevec, Sokolovská
1099/80“ se sdružením Kom-
pas Social, o.s.;

– Schválila uzavření smluv na
sekání travnatých ploch se
společnostmi ELIOD servis,
s. r. o., Západočeské komunál-
ní služby, a. s. a s p. Petrem
Loužeckým;

– Schválila poskytnutí věcného
daru – náramkových hodinek
pro Václava Peštu, 12 let, za
záchranu zdraví svojí babičce,
které se stal úraz při dovole-
né v Chorvatsku v hornatém
a kamenitém terénu;

– Umožnila placenou prezen-
taci v rozsahu jedné čtvrtiny
strany politickým subjektům
v posledním čísle Plzeňské
jedničky před volbami 2008
za komerční sazbu inzerátu
při dodržení zákonných pod-
mínek textu; jmenovala ko-
misi pro umístění reklamy
v posledním předvolebním
čísle Plzeňské jedničky;

– Schválila změnu Organizač-
ní struktury ÚMO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí usnesení
RMP č. 15 ze dne 10. 01. 2008
a usnesení ZMP č. 16 ze dne

Vašek Pešta je členem JSDH Bílá Hora. Starosta MO Plzeň 1 ocenil jeho duchapřítomnost a obětavost
a před nastoupenou jednotkou SDH Bílá Hora mu daroval náramkové hodinky jako poděkování za jeho
příkladný čin. Jeho kamarádi přihlíželi předání dárku od vedení obvodu a byli na něj právem pyšní.

Poděkování
Hasiči z Bílé Hory děkují touto cestou vedení MO Pl-

zeň 1 za poskytnutí finančních prostředků na dovybave-
ní nového vozidla.                                   Jan Domin

Klíče od nového vozu převzal od starosty obvodu Jiřího Uhlíka za hasiče z Bílé Hory Jan Domin.



Srdečně zveme všechny,
kteří chtějí vidět kostel na Bo-
levecké návsi zevnitř, na Do-
poledne otevřených dveří,
které se koná v sobotu 8. lis-
topadu 2008 od 9.30 hodin.

Ukážeme vám nejen kos-
tel zevnitř, ale představíme
se vám, co jsme zač, jaké
máme aktivity pro maminky
s dětmi, pro děti, teenagery
i pro dospělé a nabídneme
vám přednášku o Africe, a to
v 9.30 a v 11 hodin. Máte-li to
dopoledne čas, přij�te si
s námi třeba jen popovídat při
kávě nebo čaji.

Najdete nás na Bolevecké
návsi č. 2. Bližší program a in-
formace o nás jsou na
www.umc.cz/lochotin.

Zdeněk Eberle

Od podzimu 2006 sídlí
v prvním plzeňském městském
obvodu Poradenské centrum
Ledovec. Centrum spadá pod
neziskovou organizaci Ledo-
vec o. s. (www.ledovec.cz),
která poskytuje služby lidem
s duševním onemocněním ane-
bo mentálním handicapem.
Tyto služby Ledovec poskytu-
je ve dvou střediscích – v tera-
peutickém centru, které sídlí
v Ledcích, a v již zmíněném
poradenském centru v Plzni 1.

Komu a co Poradenské
centrum Ledovec poskytuje

Poradenské centrum nabí-
zí podporu lidem s dušev-
ním onemocněním a jejich
blízkým z plzeňského regi-
onu s cílem zlepšit nebo
udržet kvalitu jejich života
a to prostřednictvím těchto
sociálních služeb: odborné-
ho sociálního poradenství,
sociální rehabilitace či chrá-
něného bydlení. Kromě toho
poradenské centrum nabízí
program podporovaného
vzdělávání.

Odborné sociální pora-
denství Ledovec je krátkodo-

bá, anonymní a bezplatná
služba, během které uživatel
služby získá základní podpo-
ru a informaci, která mu
umožní řešit jeho situaci. Pro-
střednictvím poradenství
může uživatel také získat in-
formace o dalších službách
Ledovce.

Sociální rehabilitace Le-
dovec je dlouhodobá služba,
která uživateli pomůže ově-
řit a upevnit si dovednosti,
které mu umožní žít samo-
statně a dle vlastních před-
stav, získat prostor k posou-
zení a zlepšení vlastních
schopností a k získání větší
důvěry v sebe sama i okolí,
naučit se žít s nemocí, zvlá-
dat krize, trávit smysluplně
volný čas nebo získat pra-
covní dovednosti, navázat
a zlepšit kontakty s lidmi.

V rámci této služby uživa-
teli nabízíme individuální po-
hovory s terapeutem, využí-
vání terapeutických dílen
(svíčkařská, tkalcovská), vol-
nočasové aktivity (výtvarné
aktivity, kluby, sport) a nácvi-
ky praktických dovedností.

Služba je bezplatná, uživa-
tel si hradí pouze fakultativní
činnosti (výlety, asistence,
kurzy).

Chráněné bydlení Ledo-
vec je pobytová sociální
služba v rámci tréninkových
bytů s jednolůžkovými nebo
dvoulůžkovými pokoji, při-
čemž doba pobytu je omeze-
na na 2 roky.

V rámci této služby uživa-
teli nabízíme spolupráci s te-
rapeutem od pondělí do pát-
ku během dne dle domluvy,
prostor k osamostatnění se,
podporu ve zvládání života
v běžných podmínkách a ná-
cvik různých praktických do-
vedností.

Uživatel této služby si hra-
dí ubytování (cca 3000,- Kč
měsíčně) a příspěvek na péči
v jeho přiznané výši.

Podporované vzdělávání
Ledovec je systém podpo-
ry studentů s psychickými
problémy a/nebo duševním
onemocněním, jejich blíz-
kých a pedagogů prostřed-
nictvím sítě pedagogic-
kých, zdravotnických a so-
ciálních institucí (více na
www.normalnestuduju.cz).

Kde Poradenské centrum
sídlí a jak ho kontaktovat

Poradenské centrum Le-
dovec sídlí v Mozartově
ulici č. 1 (blízko stanice
tramvaje č. 1 Mozartova)
a kontaktovat pracovníky
centra je možné písemně
(na výše uvedenou adresu
či mailem na pcledo-
vec@volny.cz), telefonicky
v pracovní dny čísly
377 429 616, 776 100 101
nebo osobně v pondělí či ve
čtvrtek od 8.30 do 12.30
a od 13.00 do 17.00 hodin,
v ostatní pracovní dny po
předešlé domluvě.

Jitka Stočesová

Služby Poradenského
centra Ledovec

MUDr. RICHARD SEQUENS

VÁŠ SENÁTOR
NESTRANÍK

SOUTĚŽTE SE MNOU NA
WWW.SEQUENS.INFO

Strana pro otev�enou
spole�nost

 Dopoledne
otevřených

dveří v kostele

kkuurrzzyy Alfa

Rádi bychom Vás pozvali na kurz Alfa, 
který za�íná ve st�edu 15. �íjna 2008 úvodní ve�e�í a 
pokra�uje každý týden vždy ve�e�í a promluvou na dané 
téma a následn� diskusí, v níž hosté mohou p�íslušné 
téma dále rozvinout, podrobit kritice �i se pod�lit o své 
zkušenosti. 

 15.10. Jde v život� ješt� o víc? 
 22.10. Kdo je to Ježíš? 
 29.10. Pro� Ježíš zem�el?
 5.11. Jak získat víru? 
 12.11. Pro� a jak se modlit?  
 19.11. Pro� a jak �íst Bibli? 
 28.11. Jak odolat zlému? 
 3.12. Pro� a jak mluvit o ví�e?
 10.12. Uzdravuje B�h i dnes? 
 17.12. A co církev? 

které prob�hnou každou 
st�edu vždy v 19°°
od 15. �íjna do 17. prosince 
Kurz Alfa je krátkým praktickým 
úvodem do  k�es�anské víry, který
poprvé za�al v Anglii. Nyní probíhá ve
163 zemích sv�ta v rámci 35 000 
kurz� a zú�astnilo se jej p�es 11 mil. 
ú�astník�. P�ipravujeme ho pro ty, 
kte�í se nepovažují za k�es�any, ale i 
pro nové k�es�any. P�ihlásit se 
m�žete na celý kurz, nebo t�eba jen na úvodní ve�er.
V p�ípad� zájmu se p�ihlaste telefonicky nebo
e-mailem, abychom Vám mohli rezervovat místo.

Za hostitelský tým  Zden�k Eberle 
zeberle@volny.cz  nebo lochotin@umc.cz

Kurzy prob�hnou v Plzni, v �ajovn� kostela 
Evangelické církve metodistické  

farnost Plze�-1,  Lochotín 
Bolevecká návec �. 2 
www.umc.cz/lochotin

tel. 777 588 426 nebo 774 354 374 
Výstupní stanice tramvaje �. 1 „Studentská“  

nebo autobusu �. 30 „Bolevecká náves“.



V tomto vydání „poradny“ najdete infor-
mace k aktuálnímu tématu digitálního vy-
sílání a ještě se vrátíme k rozúčtování ná-
kladů na teplo, ke kterému nám přišlo po-
měrně velké množství dotazů, reakcí na
poradnu minulou.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti
s Vaším Společenstvím vlastníků, popřípa-
dě hledáte správce pro Vaši nemovitost,
kontaktujte nás na těchto telefonních čís-
lech, 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

TELEVIZNÍ ANTÉNA
Je SVJ (společenství vlastníků jedno-

tek) povinno zajistit příjem digitálního
vysílání stávajícím rozvodem STA (spo-
lečná televizní anténa), když většina
vlastníků využívá alternativního příjmu
signálu (digitální satelity, kabelová tele-
vize)?

Pokud více než 50 % vlastníků bude proti
zajištění digitálního příjmu signálu ze stá-

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

+ DALŠÍ SLUŽBY:

inz_A5.indd 1 8/24/07 8:50:55 AM
PANTONE Process Black U

SLUŽBY POD JEDNOU 
STŘECHOU

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ JIŽ OD 79,- Kč/byt
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PANTONE Process Black U

vajícího rozvodu STA, není tento signál
SVJ povinno zajistit.

FAKTURACE SVJ
Může SVJ vystavovat faktury, např. za

pronájem společné plochy?

Dle § 9 a odst. 1 písm. c) Zákona o vlast-
nictví bytů je společenství oprávněno činit
právní úkony, především uzavírat smlou-
vy ve věcech nájmu společných prostor
domu. V této souvislosti může nájemci
vystavovat i příslušné doklady (termín fak-
tura není nikde uveden). Nájemné ze spo-
lečných částí domu však není výnosem
SVJ, ale příjmem jeho členů – vlastníků
jednotek v domě, mezi něž se rozdělí dle
jejich spoluvlastnických podílů.

VÝPOČET ÚHRADY ZA TOPENÍ
V roce 2007 byli dva uživatelé. První

od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007. Druhý od
1. 4. 2007 do 31. 12. 2007. První odečet
poměrových měřidel byl proveden
k 31. 3. 2007 (1. uživatel) a druhý ode-
čet na konci roku (2. uživatel). Oba uži-
vatelé žádali samostatná vyúčtování.
Jak mají být roční náklady rozděleny?
Podle skutečných nákladů v příslušném
období, nebo nákladů za celý rok. Dě-
kuji za odpově�.

Základem pro rozúčtování mohou být je-
dině celkové náklady na vytápění domu za
účtované roční období. Rozúčtování je po-

měrové a nelze proto určit spotřebu bytu
k datu, ke kterému nebyly provedeny ode-
čty ve všech bytech domu a odečty domov-
ních měřidel. Náklady na jednotlivé uživa-
tele během stěhování jsou vypočítány na
základě změnových listů z nákladů urče-
ných rozúčtováním celé zúčtovací jednot-
ky na konkrétní bytovou jednotku. Nákla-
dy mohou být rozděleny na základě údajů
o odečtech měřidel a indikátorů z předáva-
cího protokolu o převzetí bytu nebo na zá-
kladě přílohy č. 3 vyhlášky 372/2001 Sb.,
pokud tyto odečty nebyly provedeny. U od-
pařovacích indikátorů nelze provést mezi-
odečty při změně uživatele bytu, pokud k
této změně došlo před 1. 9. kalendářního
roku s ohledem na tzv. „studený odpar“.
Ve Vašem případě je tedy nutno rozdělit
základní i spotřební složku bez využití ode-
čtů ke dni změny uživatele, podle vyhl. 372/
2001 §6, odst.(5).

MONTÁŽ MĚŘIDEL
V našem panelovém domě (dům se

skládá ze tří vchodů) při montáži pomě-
rových měřidel neumožnil jeden vlast-
ník montáž přístrojů. Jak máme dále
postupovat? Děkuji.

Pokud nájemník odmítne montáž měři-
čů, postupuje se při vyúčtování spotřeby
stejně, jako by odmítl provést odečet již
instalovaných měřidel, tj. stanoví se jeho
spotřeba podle průměru celého domu
s připočítáním 60 % přirážky ke spotřební
složce nákladů.



HUDBA
S tamburínou a bubínkem 6-10 let �t 15.00-16.30 
Tajemství tón� a zvuk� / 1x m�síc od 10 let �t 17.00-20.00 
Bubnování na djembe od 9 let �t 17.00-18.30 
Kytara- za�áte�níci od 7 let st 15.00-16.30 
Kytara - mírn� pokro�ilí  út 15.00-16.30 

st 16.45-18.15 
Kytara - pokro�ilí  út 16.45-18.15 

�t 16.45-18.00 
Kytarový klub - mládež od 15 let po 18.00-20.00 
Kytarový klub dosp�lí – za�áte�.  út 18.30-20.00 
Kytarový klub dosp�lí - pokro�ilí  út 18.30-20-00 

st 18.30 -20.00 
Hudební skupina Fleky  po 18.00-20.00 
Hudební skupina Negativ �t 18.00-20.00 
Hudební skupina Demoli�ní �eta  so 17.00-19.00 
Hudební skupina ZaTrest  po 17.00-19.00 
Co �ech - to muzikant pro ZŠ 

12-16 let 
po,út,st,�t
 9.00-13.00 

Flétny St  15:00-16:00; 16:00-17:00; 17:00-18:00

TURISTIKA

VÝTVARNÉ DÍLNY                   

Základy kreslení a malování 5-10 let út 13:00-15:00 
Šikula 7 – 10 let po 15:00–17:00 
Barvi�ka 4 – 6 let st 14:30–16:30 
Enkaustik-klub d�ti + rodi�e od 5 let po 17:30-19:30 

1x m�sí�n�
Moderní dívka 10-13 let st 16:00-18:00 
Klub maminek na MD (+ d�ti)  d�ti od 3 let út 10:00–11:30 

�t 10:00-11:30 
Kresba, malba, grafika 12-18 let �t 18:30-20:30 
Kurz sebepoznávání pomocí 
výtvarných technik 

dosp�lí od 18 let po 18:00–20:00 

Arteterapie pokro�ilí dosp�lí od 18 let st 18:00–20:30 
2x m�sí�n�

Kurz enkaustiky I., II. (1. 
pololetí)

mládež a dosp�lí so 10:00–16:00 
2x m�sí�n�

Enkaustika workshopy 
(2. pololetí) 

mládež a dosp�lí so 10:00-17:00 
2x m�sí�n�

Enkaustik-klub dosp�lí dosp�lí so 10:00–17:00 
1x za 6 týdn�

„Já a ti druzí“ – zážitkov�-
nau�ný po�ad pro II. st. ZŠ 

13 – 15 let po – �t 9:00 – 
13:00

Arteklub FN neuro  4 – 16 let út 13:00-15:00 
�t 13:00-15:00 

Klub cestovatel� od 6 let po 16.00-18.00 
Cykloturistika od 12 let 1-2 so v m�síci

SPORT
Aerobic junior od 10 let út 16:30-17:30 
Basketbal od 7 let st 17:30-19:00 
Mí�ové hry – jen d�v�ata od 6 do 10 let po 16:00-17:00 
Step od 10 let st 15:00-16:00 
Stolní tenis - za�áte�ník od 7 let po 15:00-16:00 

po 16:00-17:00 
�t 15:00-16:00 

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

Jóga od 18 let út 9:30-11:00; 20:00-21:30 
�t 17:00-18:30 
pá 16:30-18:00;18:00-19:30 

Wellness ženy út 17:00-18:00 
st 17:30-18:30 

Rekondi�ní cvi�ení ženy út 18:00-19:00 
SM systém - za�áte�ník od 18 let st 18:30-19:30 
SM systém - pokro�ilí od 18 let St 19:30-20:30 
SM systém - pokro�ilí od 18 let út 19:00-20:00 
Jóga junior od 7 let pá 15:00-16:00 
Škola skateboardingu od 7 let �t 17:00-19:00 
Streetdance od 7 let  po 18:30-19:30 
Breakdance – TS TORZO od 7 let po 17:30-19:00 

st 16:00-17:30 
Moderní tanec pro malé - p�ípravka 5-10 let Po 17:00-18:30 

�ÍRODOV�DA
Zlatá udice od 7 let �t 16:00-17:30 
Tajemství p�írody od 7 let �t 16:30-18:00 
Akvateraristický od 7 let �t 16:30-18:30 

P�EDŠKOLÁCI
Mašinka 1 od 2,5 let po-�t 8:30-11:30 
Mašinka 2 od 2,5 let po-�t 8:30-11:30 
Mašinka 3 od 2,5 let po-�t 8:30-11:30 
Mašinka 4 od 2,5 let po-�t 8:30-11:30 
Tane�ní pohybový od 4-7 let üt 16:30-17:30 
Malé parádnice od 4-10 let st 15:00-16:30 
Eva klub od 5-10 let po 15:00-16:30 
Adam klub od 5-10 let po 16:30-18:00 
Mí�ek od 4 do 6 let st 16:30-17:30 

VÝUKA CIZÍCH JAZYK	
Anglický jazyk-mírn� pokro�ilí od 6 let po 15:00-16:00 
Anglický jazyk-za�áte�níci od 15 let po 19:00-20:00 
Anglický jazyk –mírn� pokro�ilí dosp�lí po 18:00-19:00 
Anglický jazyk-pokro�ilí dosp�lí �t 18:30-19:30 
N�mecký jazyk-mírn� pokro�ilí dosp�lí st 17:00-18:00 

ST�EDISKO VOLNÉHO �ASU D�TÍ A MLÁDEŽE PLZE�,
pracovišt� Ledecká 23, 32316

P�EDSTAVUJEME P�EHLED ZÁJMOVÉHO 
VZD�LÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 

pro d�ti, mládež i dosp�lé

zájmové kroužky   �   odborné kurzy �    kluby 

p�ihlášky denn� 8:00-18:00 nebo on-line na 

www.svcdomecek.cz

 DIVADLO, MÓDA                   

DS Thália 6 -14 let  po 16.30 -18.00 
DS Sebranka 15 - 26 let  pá 17.30 -19.30 
DS Maebh 18 – 24 let  �t 16.00- 20.00 
Módní návrhá�ství-za�áte�níci 12 – 25 let út 15.00 - 17.00 
Módní návrhá�ství-pokro�ilí 12 – 25 let st 15.00 - 17.00 
Móda klub - modeling 12 – 18 let út 17.00 - 19.00 
Chci být super 12 – 16 let po - pá 

9.00-13.00 
Help me 14 – 21 let st 17.00 – 19.00 

KERAMIKA
Keramická dílni�ka-pro MŠ  po-pá dopoledne 
Keramická dílna-rodi�e s d�tmi 1 rodi� +1 dít� po 14:00 – 16:00 
Keramická dílna-za�áte�níci od 6 let po 16:00 – 18:00 
Keramická dílna – mírn� pokro�ilí 8-15 let st 17:00 – 19:00 

st 15:00 – 17:00 
pá 14:00 - 16:00 

Keramická dílna-mládež a dosp�lí od 15 Od 15 let út 18:00 – 20:00 
Dámský keramický klub dosp�lí pá 1x/m�síc 
Keramické páte�ní odpoledne neomezeno pá 16:00 – 20:00 

1x/3 týdny 
Keramická dílni�ka II. - MŠ 5-6 let po 9:00-10:00 

   10:00-11:00 
1x za 14 dní 

Malý keramik 7-10 let út 16:00-18:00 

PO�ÍTA�E
Základy obsluhy a internetu od 7 let út 14:30-15:30 
Po�íta� doma – pro pokro�ilí pokro�ilí od 9 let út 15:30-16:30 
Vytvá�ení  WWW – za�áte�ník od 9 let st 18:00-20:00 
Programování v Delphi – za�. od 12 let út 18:00-20:00 
Game klub od 9 let po 16:00-18:00 
Po�íta�e pro MŠ skupiny d�tí z MŠ dle MŠ 

Je tu nový školní rok a s ním
i naše dvě hudební soutěže,
oblastní kolo Dětské Porty
a krajské kolo kytarové soutě-
že Zlatá struna, které každoroč-
ně vyhlašuje Sdružení pro vol-
ný čas DEMARO a Středisko
volného času dětí a mládeže,
pracoviště Ledecká 23, 32316.

Dětská Porta
Oblastní kolo Dětské Porty

v Plzni se koná 22. listopadu
2008 od 10.00 hodin v „Sal-
lonu na Roudné“.

Hudební soutěže
Do této soutěže se mohou

přihlásit mladí hudebníci ve
věku do 26 let – jednotlivci,
dua a skupiny. Soutěží se
v žánrové oblast folk-country.
Vystoupení hodnotí odborná
porota a vítězové jednotlivých
kategorií mohou postoupit na
republikové finále Dětské Por-
ty, které se koná 1. – 3. února
2008 v Praze.

Uzávěrka přihlášek je
20. října 2008.

Krajské kolo Zlaté struny se
koná 6. prosince 2008 od 10.00
hodin v „Saloonu na Roudné“.

Zlatá struna je kytarová sou-
těž jednotlivců ve věku do
18 let /včetně/. Soutěž je děle-
na na 2 kategorie: I. kategorie
– do 14 let (včetně) a II. kate-
gorie – do 18 let (včetně).

Každý musí zahrát dvě písně:
jednu lidovou a jednu z jakého-
koli hudebního žánru. Zvláštní
kategorii tvoří autorská soutěž,
která je hodnocena samostatně.
Ti nejlepší mohou na doporuče-
ní poroty postoupit do republi-
kového kola, které se bude ko-
nat v lednu v Plzni.

Uzávěrka přihlášek je 10. lis-
topadu 2008. Startovné 40,-Kč.

Zlatá struna

Přihlášky i informace o obou soutěžích je možné
získat ve Středisku volného času dětí a mládeže,

pracoviště Ledecká 23, 323 16 na
tel.: 377 523 962, mobil: 606 659 855: Mgr. Mar-
cela HOLOMELOVÁ nebo na webových strán-

kách www.svcdomecek.cz.

Stejně jako o minulých
prázdninách tak i o těch letoš-
ních divadelní soubor Sebran-
ka působící ve Středisku vol-
ného času dětí a mládeže v Le-
decké ulici nezahálel.
V krásném prostředí přírodní
rezervace na Kraslicku zkoušel
nastudování kabaretu Trpasli-
čí koktejl pro XII. ročník Di-
vadla v atriu. Kabaret humor-
nou formou konfrontuje lid-
skou lásku s barevnou pestrostí

rem textové předlohy. Premié-
ra a všechny reprízy v prvních
zářijových dnech byly velmi
úspěšné. Pro následující XIII.
ročník Divadla v atriu připraví
soubor detektivní kabaret s ná-
zvem „Tajemná pralinka“. Na
jaře roku 2009 uvede premié-
ru přepisu komedie
V. K. Klicpery: ZLÝ JELEN.

Divadelní soubor Thália,
který je líhní malých talentů
pro Sebranku, připravuje pro

Divadlo a móda znovu ožijí

trpaslíků, karikuje současný
život a staví do sporu lidskou
věrnost se ztuhlou kýčovou
věrností trpaslíků. Průvodními
postavami byly trpaslík a trpas-
lice spolu se svými potomky,
toužícími po ženění. Hudební
a pěvecký doprovod kabaretu
byl svěřen populární plzeňské
hudební skupině Demoliční
četa. Nastudování s tvořivým
mladým kolektivem divadelní-
ho souboru Sebranka se ujal
Zdislav Princ, který byl auto-

letošní „divadelní sezónu“ po-
hádkovou férii Ferda Mrave-
nec v Mraveništi, která nava-
zuje na loňské úspěšné uvede-
ní férie na motivy O. Sekory
Ferda Mravenec.

Vedle jmenovaných divadel-
ních souborů otvírá opět Stře-
disko volného času v Ledecké
ulici v oblasti „Divadla
a módy“ módní návrhářství za-
měřené na seznámení a pronik-
nutí do tajů krásného, ale ná-
ročného výtvarného oboru

eventuelně zvoleného jako ce-
loživotní profesi. Pokračuje
i Móda klub, který je zaměřen
na všestrannou výchovu dívek
i chlapců k modelingu. Přihlas-

te se co nejdříve – těšíme se na
vás.

Autor celé strany
Marcel Hlaváč
SVČDM Plzeň

Aktuální informace najdete na
WWW.SVCDOMECEK.CZ



MUDR. RAMIN POJHANMANESH
praktický zubní lékař

přijímá a registruje nové pacienty
(všech pojiš�oven)

Koterovská 131, Plzeň
PO – PÁ

9:30–12:30 hod., 13:30–18:30 hod.

tel.: 377241352, mobil: 606313638

Mateřská škola zvaná „Ko-
síci“, neboli 87. MŠ, Komen-
ského 46, se letos rozrostla
o další dvě nové třídy. Zájem
rodičů o mateřskou školu ros-
te úměrně s přibývajícím po-
čtem nově narozených dětí.
Zrekonstruovat a zařídit další
třídy bylo náročné. Zbývaly
na to necelé dva měsíce.
Všichni zaměstnanci mateř-
ské školy si letos zkrátili do-
volenou, aby mohli prostory
uklidit a připravit pro nejmen-
ší mrňata. Poslední detaily se
sice dola�ovaly na poslední
chvíli, ale povedlo se! Nový
nábytek, nové hračky, nové
paní učitelky i správní pracov-
nice. To všechno nás od září
čekalo. Celkem máme tedy
6 tříd, z toho 4 třídy smíšené
a 2 třídy tříletých dětí.

Již pátým rokem pokračuje-
me v projektu „Mateřská ško-
la podporující zdraví“. Zá-
kladem tohoto projektu je vy-
tvořit dětem takové prostředí,
kde se budou cítit š�astné
a spokojené. Chceme vytvořit
každému dítěti optimální pod-
mínky k rozvoji osobnosti,
k učení, k získání sebedůvěry
a samostatnosti.

Náš školní program je pro-
tkán aktivitami a činnostmi za-
měřenými na zdravý vývoj
dětského organismu po strán-
ce tělesné i duševní. Zásady
zdravého životního stylu nás
budou provázet po celý školní
rok. Využívat budeme vlastní
vířivý bazén a infra-saunu,
studenti Zdravotní školy bu-
dou opět provádět fyziotera-
pii v podobě míčkování a pro-

vádění dechových a protaho-
vacích cvičení. Cvičení „Žel-
va“ je letos přemístěno do
budovy Gymnázia F. Křižíka,
ale to nám nevadí. Jeho úro-
veň je vynikající. Pokračovat
budeme i v návštěvách solné
jeskyně, od druhého pololetí
máme objednán předplavec-
ký kurz.

Protože se jmenujeme
„Kosíci“, větší měrou se za-
býváme i hrou na zobcovou
flétnu. Každá třída je vyba-
vena odpovídajícím množ-
stvím flétniček. Všechny děti
tak mají možnost si flétnu
osahat, naučit se ji správně
držet, správně dýchat a za
metodické podpory p. učite-
lek se postupně naučit zahrát
pár tónů, starší děti i něko-
lik písniček.

Novinkou jsou letos tzv.
„hravé chvilky s angličti-
nou“ pod vedením p. učitel-
ky Melounové, která bude
v jednotlivých třídách přijatel-
nou hravou formou seznamo-
vat všechny děti se základy
anglického jazyka.

Zájmové kroužky letos po-
vede pouze agentura Rytmik –
a to taneční a pohybový, spor-
tovní hry a angličtinu.

 První zářijové dny možná
byl slyšet na třídách nějaký
pláč, ale stačilo málo, slzičky
zmizely a děti si na nové pro-
středí rychle zvykly. Jak by
také ne, vždy� paní učitelky
pro ně den co den připravují
zajímavý program.

Chcete-li se dozvědět více
podrobností o životě naší škol-
ky, stačí kliknout na
www.kosici.cz. Máme též svůj
vlastní školní časopis s ná-
zvem „Kosí kamarádi“.

Že umožňujeme dětem ak-
tivně se zúčastňovat různoro-
dých akcí, svědčí např. i ne-
dávná účast na dvou nabíze-
ných pořadech. V pátek
19. září se třídy 2. A a 3. A
vydaly do občanského sdru-
žení Motýl ve Žlutické ulici,
kde pro ně byla připravena
„Pohádková země“. Nejpr-
ve jsme zhlédli malé divadel-
ní představení, vyrobili jsme
si podzimní draky a pak jsme
na pohádkové zahradě soutě-
žili – pomáhali jsme vodní-
kovi odstraňovat z rybníka
vše, co tam nepatří, třídili
jsme správně odpad, vyzkou-
šeli si slalom na koloběž-
kách, „jezdili“ jako řidiči pa-
pírových aut, pádlovali na
papírové lodičce. Co nás ale
nadchlo nejvíce, byla pří-
tomnost vodících psů ze
sdružení „Pomocné tlapky“.
Mohli jsme si je hladit pod-

le libosti. A že jsme toho
bohatě využili!

 Ve středu 24. září jsme se
vydali na „Cestu za pohád-
kou“, akci Střediska volného
času, kterou pořádalo ve spo-
lupráci s ÚMO 1. Probíhala na
dopravním hřišti v Západní
ulici. S příslušníky Městské
policie jsme si zopakovali pře-
cházení vozovky na řízené
i neřízené křižovatce, pomohli
jsme víle rozplést zamotanou
pohádku, počítali hvězdičky
a všichni jsme projeli určenou
trasu na koloběžkách. Dokázali
jsme, že pravidla bezpečného
pohybu v silničním provozu
ovládáme. Za odměnu jsme si
odnesli drobné dárečky.

Na příští podzimní měsíce
už máme připravenou spous-
tu kulturních zážitků, máme se
tedy na co těšit!

J. Valentová,
učitelka 87. MŠ

Kosíci jsou opět tady!

Dne 6. 9. 2008 byl slav-
nostně otevřen sportovní
areál s hřištěm, vhodným pro
fotbal a pozemní hokej,
s umělým povrchem při
4. ZŠ Plzeň, Kralovická 12.
Zahajovacím zápasům v po-
zemním hokeji družstev HC
1970 Bolevec Plzeň a Slavie
Praha přihlíželi i zástupci Pl-
zeňského kaje a Magistrátu

města Plzně – Ing. Vladislav
Vilímec, Mgr. Ludmila No-
votná, Mgr. Petra Kacovská,
radní pro oblast školství
a sportu, Ing. Bc. Dagmar
Škubalová, vedoucí OŠMT
MMP. Další hosté byli z řad
zhotovitelské firmy Eurovia
Silba. Výstavba hřiště byla
financována z grantu OŠMT
MMP, dotace KÚ Plzeň, roz-

vojového programu MF ČR
a z rozpočtu školy.

Hřiště bude využívat pře-
devším škola k výuce těles-
né výchovy a aktivit sportov-
ních tříd. V odpoledních ho-
dinách zde budou trénovat
členové klubu HC Bolevec.
Možnost má i sportující ve-
řejnost.

Mgr. Jitka Mejcharová

Sportovní areál na 4. ZŠ
pro fotbal a pozemní hokej

Takhle výstižně by se dala
nazvat spolupráce dětí z 91.
MŠ s občanským sdružením
Zajíček na koni, které každo-
ročně pořádá tábor pro handi-
capované děti, letos již podru-
hé v Koutě na Šumavě.

Je dobré, když děti již
v předškolním věku získají
povědomí o tom, že mezi
námi žijí i děti s různým po-
stižením, kterým udělá radost
každý úsměv, přátelské přije-
tí i milý dáreček. Děti z 6. A

jim proto vyrobily keramické
památeční medaile s obráz-
kem zajíčka. Ta udělala radost
i Miss Heleně Houdové, jejíž
nadace Slunečnice tábor pra-
videlně podporuje, a která se
osobně za dětmi přijela na tá-
bor podívat.

A nezapojily se jen děti. Také
jejich rodiče přispěli drobnými
dárky či finanční podporou.
Navíc i samotná MŠ propůjči-
la na táborovou arteterapii, kte-
rou vedla paní učitelka Ivana
Vlková, výtvarné pomůcky, na
dramatická vystoupení pro děti
pak rekvizity a masky.

Děkujeme všem, kteří nás
jakýmkoliv způsobem podpo-
řili. Jmenovitě firmě JTKe auto
a Karpem, rodičům, dětem,
učitelkám a celé 91.MŠ.

Za občanské sdružení Zají-
ček na koni

Mgr. Markéta Šulcová
a Zuzana Rauchová

Děti dětem Tábor pro handicapované děti
v Koutě na Šumavě



Na čtvrtek 2. října připravil
Úřad MO Plzeň 1 společně
s dobrovolnými hasiči z Bílé
Hory zábavné dopoledne pro
děti ze základních škol. Nejen
hry ale i poučení čekaly tento-
krát na děti z prvního stupně ze
školy na Roudné a na děti ze
Základní školy pro sluchově
postižené v Mohylové ulici
v Plzni. Hasiči připravili krko-
lomné dráhy, navezli techniku
a představili své nové zásaho-
vé vozidlo. Zároveň pořadate-
lé akce požádali i zástupce
HZS Plzeňského kraje, aby
také předvedli dětem své vyba-
vení. Spoustu novinek s hasič-
skou tématikou děti strávily
s radostí stejně jako i občerst-
vení, které na ně po vyčerpá-
vajících akcích čekalo. Dětem
i jejich pedagogickému dozo-
ru se v areálu hasičů na Bílé
Hoře líbilo a podzimní počasí
bylo ke všem shovívavé. (red)

Příjemné dopoledne u hasičů na Bílé Hoře

Na přelomu září a října pořá-
dala 1. ZŠ spolu s o. s. KoŠ
„Tmelení šes�áků“. Jde o akci,
která je zaměřená na podporu
dobrých skupinových vztahů
a prevenci možných konfliktů
a problémů ve třídě. Zážitkový
program je připraven tak, aby po-
skytl dostatek příležitostí poznat
více sebe sama, své spolužáky
i třídního učitele. Cílem je před-
cházet různým negativním vli-
vům, které můžou nový kolek-
tiv zasáhnout a vytvořit co nej-
lepší podmínky pro adaptaci na
druhý stupeň.

Každá šestá třída odjela se
svým třídním učitelem a koor-
dinátorkou KoŠ na dva dny do

rekreačního střediska Melchioro-
va Hu�. Tam absolvovala poměr-
ně nabitý program zaměřený na
seznámení kolektivu (vstupem
na 2. stupeň se složení tříd vý-
razně promění; některé děti
z páté třídy odcházejí na gymná-
zia, šesté třídy jsou složené pod-
le zaměření na některý před-
mět…, přicházejí děti z okolních
vesnických škol), budování dů-
věry mezi žáky a jejich třídním
učitelem, mapování potencionál-
ních konfliktních situací, uvědo-
mění si užitečnosti, schopnosti
spolupracovat a v neposlední
řadě jsme v programu nezapo-
mněli na důraz na individualitu
každého žáka.

Program byl sestaven z různých
her a aktivit, byly použity metody
kooperačního učení, dramatické
výchovy i zážitkové pedagogiky.

Tmelení šes�áků
Na přelomu září a října 2008 se netradičně pozná-

vali žáci 6. A, 6. B, 6. C z 1. ZŠ.

Třídy 6. A a 6. C také navštívily
program lanového a laserového
centra ve škole v přírodě Sklárna.

1. ZŠ, o. s. KoŠ

Lanové centrum Sklárna, tmelení 6. A

CLASSIC COSMETIC SALON
Brněnská 46 (proti Městské policii), Plzeň – Sylván

Nabízí tyto služby:
KOSMETIKA A PÉČE O TĚLO

Zábaly, peelingy celého těla

MASÁŽE
Sportovní a rekondiční, lymfatické,

medové, aromaterapeutické, čokoládové

MANIKURA
PEDIKÚRA

Kontakt: 728 497 012
www.classiccosmetic.cz

Odpoledne deskových her, tmelení 6. A

SOUTĚŽ

Obvodní knihovna Lochotín
a Knihovna Bílá Hora

vyhlašují u příležitosti TÝDNE KNIHOVEN

pro dětské čtenáře obou knihoven
a třídní kolektivy základních a mateřských škol

„Kámen pro knihovnu“
Pravidla soutěže:
každý, kdo do pátku 10. října přinese do Knihovny Locho-
tín nebo Knihovny Bílá Hora 3–10 světlých kamenů
o velikosti cca pingpongového míčku, obdrží, dle jejich kva-
lity, dárek od knihovny a bude zapsán na Tabuli pomocní-
ků knihovny.
Z donesených kamenů bude následně vybudována zajíma-
vá skalka před vchodem do Obvodní knihovny Lochotín
v Kralovické ulici.
Čtenáři, zapojte se, každý hezký kámen vítán!



V sobotu 19. 7. 2008 bylo
na Boleváku veselo. Měst-
ský obvod Plzeň 1 pořádal
jednu ze svých tradičních
akcí – Město her, aneb
prázdniny na Boleváku.
Soutěže, skákací hrady,
trampolíny a jiné atrakce,
řada zábavy pro dospělé,
hudební i taneční produkce,
bitva s Turky, velký hit celé
akce – tzv. aquabally a na
závěr mohutný ohňostroj
z vodní hladiny. Počasí letos
vyšlo, organizátoři byli spo-
kojeni, návštěvnost překro-
čila loňskou hranici (27 ti-
síc návštěvníků) – proto se

Město her aneb prázdniny na Boleváku

již připravuje program na
příští rok, kdy opět v čer-
venci vypukne zábava na
břehu Boleváku. (red)

Nahoře taneční vystoupení skupiny Twin.
Dole to malé kočičky na pódiu rozjely.

Démonický Kamil Střihavka při
svém vystoupení na Boleváku.

V Iceparku při akci Zpátky do školy si úspěšně vedli soutěžící při ka-
raoke. Talentovaní zpěváci předvedli, že zpívat opravdu dovedou.

Na pondělí 1. září 2008
připravil pro děti MO Pl-
zeň 1 zábavné dopoledne za
účelem přivítání nového
školního roku v Iceparku.
Na děti čekaly soutěže na
ledě i jiné, skákací hrad
a velká nafukovací láhev

Zpátky do školy v Iceparku
k lezení do výšek, atrakce od fir-
my Coca-cola, moderátor Petr
Berka a karaoke show. Přijeli
i dobrovolní hasiči z Bílé Hory
s úplně novým zásahovým vozi-
dlem. Děti přišly, soutěžily, pekly
buřtíky, ale počasí dobrým úmys-
lům udělalo brzy přítrž.      (red)


