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Volby do Evropského parla-
mentu se konají ve všech člen-
ských státech Evropské unie
v rozmezí od 5. do 7. června
2009. Na území ČR volby pro-
běhnou ve dnech 5. a 6. červ-
na 2009, ale okrskové volební
komise začnou zjiš�ovat vý-
sledky hlasování až se uzavřou
všechny volební místnosti ve
všech státech EU. V některých
státech EU proběhnou volby
do EP až 7. června 2009, proto
se ke sčítání hlasů přistoupí až
ve večerních hodinách v nedě-
li dne 7. června 2009.

Právo volit na území České
republiky do Evropského par-
lamentu má každý občan ČR,
který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, a občan ji-
ného členského státu EU, kte-
rý alespoň druhý den voleb do-

Městský obvod Plzeň 1 připravuje ve spolupráci s ces-
tovní kanceláří Prima Via pro letošní rok čtyři jednodenní
zájezdy pro nepracující důchodce svého obvodu.

První zájezd se uskuteční dne 28. 5. 2009. Podíváme se
do bývalého Frýdlantského vévodství. Ve Frýdlantu si pro-
hlédneme hrad a zámek proslulý kdysi jako centrum Vald-
štejnova vévodství. V Pěnčíně navštívíme brusírnu skleně-
ných perlí, kozí farmu a sýrárnu. Projdeme se městem Jablo-
nec nad Nisou, navštívíme zde muzeum bižuterie a zastavíme
se u přehrady Mšeno s unikátním technickým řešením hráze.

Druhý zájezd proběhne dne 11. 6. 2009 – Severní Če-
chy jak je neznáme – prohlídka kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě, který byl v 70. letech 20. století za po-
moci techniky přesunut o 841 m dále kvůli těžbě uhlí. V Ústí
nad Labem absolvujeme hodinovou plavbu parníkem po
Labi, podíváme se také do Litoměřic, kde mimo jiné na-
vštívíme památník K. H. Máchy, který tu v r. 1836 zemřel.

Třetí zájezd se uskuteční dne 25. 6. 2009 – podíváme
se do kraje Blanických rytířů. Navštívíme zámek Jem-

Informace o volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky

V pátek 13. února byly v
obřadní síni plzeňské radnice
slavnostně oceněny ty základ-
ní a mateřské školy, které se
zapojily do spolupráce se seni-

Vážení spoluobčané,
s tímto číslem Plzeňské jedničky k Vám přicházíme v období,

kdy jaro již přebírá otěže od studených a nevlídných zimních
měsíců. Nejdůležitější křes�anské svátky nám obchodní řetězce
připomínají již dlouhou řadu dní. Děti se těší, jak si užijí veli-
konoční prázdninové dny a radosti z oprášených starých zvy-
ků. Všichni hltáme každý sluneční paprsek s nadějí, že nám dodá
veškerou chybějící energii i elán.

Začátkem letošního roku přistoupilo naše město k realizaci
nového projektu, jehož cílem je chránit své obyvatele a přiblí-
žit bezpečnostní složky více lidem. Na projektu Bezpečné město
spolupracují s městskou a státní policií všechny obvodní sa-
mosprávy Plzně. Jistě jste si všimli letáků, které jsme umístili
ve vchodech do domů na území našeho obvodu a které přiná-
šejí informace o konkrétních zástupcích těchto institucí se vše-
mi příslušnými důležitými kontakty.

Náš městský obvod byl rozdělen do šestnácti policejních
okrsků. Uvnitř tohoto čísla Plzeňské jedničky najdete infor-
mace, do jakého okrsku patří zrovna Vaše bydliště a vše ostatní
ohledně projektu Bezpečné město.

Rád bych Vám řekl pár slov o Vašich prvních reakcích
v rámci tohoto projektu. Průřezem shrnuto Vás kromě nedo-
statku parkovacích míst a s tím souvisejícím špatným parko-
váním trápí čistota s poukazem na špatné chování majitelů
psů. Přesto, že má ÚMO Plzeň 1 poměrně málo možností, jak
tuto situaci řešit (kromě prostého úklidu psích exkrementů),
cítím jako svoji povinnost zabývat se touto situací blíže. Pod
tím si představuji jednak prosbu k Vám všem, kteří chováte psy
ve městě, abyste důkladně a s ohledem na ostatní vypouštěli
psy mimo dětská hřiště, venčili je na vodítku a zároveň abyste
si po svém pejskovi vždy uklidili. Dále budu usilovat o mož-
nost, aby kontrolu volně pobíhajících psů mohli provádět i za-
městnanci našeho úřadu.

Co se týče nejprve zmiňovaného problému – parkování,
máme připraveno k realizaci rekonstrukce dalších komunika-
cí v sídlištích i okrajových částech obvodu, čímž vzniknou
nová, tolik potřebná parkovací místa.

Trvalou snahou našeho obvodu je nabídnout veřejnosti řadu
nových možností k využití volného času. Je mi potěšením
upozornit na některé akce, které pro Vás tento rok chystáme.
Novinkou letošních letních měsíců budou promenádní koncerty
Kapely 35. pěšího pluku v Centrálním parku na Lochotíně.
Určitě se můžete připravit na druhý ročník filmových večerů
s názvem LOLEK, který se vloni těšil Vaší přízni a věřím, že
se opravdu povedl. V létě se, doufám, všichni sejdeme na plá-
ži Velkého rybníku a užijeme si Město her aneb prázdniny na
Boleváku. Řadu akcí plánujeme i na Iceparku, kluzišti s umě-
lým povrchem v Centrálním parku. O všem Vás budeme prů-
běžně informovat a� na stránkách Plzeňské jedničky nebo na
obvodním webu http://umo1.plzen.eu.

Co říci závěrem? Pod vlivem slunečních paprsků deroucích se
zpoza mraků, díky barvám, kterými nás brzy překvapí příroda
a vzhledem k příjemným teplotám, jež nás udržují v naději, že již
neklesnou pod bod mrazu, Vám přeji krásné jaro. Jaro plné no-
vých i znovuobjevených lásek, bez žádných starostí, stálé zdraví
co se do Vás vejde a všem spoustu elánu do plnění všech přání
a předsevzetí, která vydržela od Nového roku.

Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1

sáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů veden v evi-
denci obyvatel, tzn. má na úze-
mí ČR pobyt a je zapsán v se-
znamu voličů do Evropského
parlamentu.

Hlasování na území ČR se
uskuteční v pátek 5. 6. od
14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 6. 6. od 8.00 do 14.00
hodin. Hlasovací lístky budou
voličům dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb.

Bude-li volič chtít hlasovat
na jiném místě než v okrsku,
kde je podle svého trvalého
pobytu zapsán v seznamu vo-
ličů pro volby do Evropského
parlamentu, může požádat o
vydání voličského průkazu na
ÚMO Plzeň 1, alej Svobo-
dy 60, 323 00 Plzeň (týká se
voličů s trvalým pobytem na

území Městského obvodu Pl-
zeň 1) nejpozději do 21. květ-
na 2009 a to:

• osobně v kanceláři č. 120 –
1. patro (Po, St 8.00–12.00 a
13.00 – 18.00, Út, Čt, 8.00–14.00
a Pá 8.0013.00 hodin), nutno
doložit občanský průkaz

• písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voli-
če, doručeným nejpozději
15 dnů přede dnem voleb t.j.
do 21. 5. 2009

Vydávání voličských průka-
zů bude zahájeno dne 21. květ-
na 2009.

Vzhledem k tomu, že voleb-
ní zákon neumožňuje dopsání
voliče do výpisu ze seznamu
voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu ve dnech voleb
ve volební místnosti, doporu-
čujeme, aby si voliči, v přípa-

dě pochybností, ověřili v rám-
ci pracovní doby ÚMO Plzeň1
v kanceláři č. 111 – 1. patro,
zda jsou ve stálém seznamu
voličů vedeném u ÚMO Pl-
zeň1 zapsáni.

Dále doporučujeme, aby si
volič, který se v době voleb
bude zdržovat mimo své trva-
lé bydliště (nemocnice, ústav,
věznice…) a chce volit, požá-
dal o vydání voličského průka-
zu tak, jak výše uvedeno.

Bližší informace o podmín-
kách hlasování do Evropské-
ho parlamentu pro občany ČR
a pro občany jiných člen-
ských států EU naleznete na
www.mvcr.cz nebo na http://
umo1.plzen.eu.

Dana Krušinová,
pověřená činností

na úseku voleb

Ocenění škol za spolupráci se seniory

z MO Plzeň 1. 81. MŠ obsadi-
la zlatou příčku za dlouhodo-
bou spolupráci s domovem pro
seniory v Kotíkovské ulici, za
příkladné společné aktivizační

ory. Za práci a aktivity byly ná-
městkyní primátora JUDr.
Marcelou Krejsovou a staros-
tou obvodu Jiřím Uhlíkem od-
měněny i dvě mateřské školy

činnosti, např. Seznamovací tá-
borák, Pálení čarodějnic atd.
90. MŠ si odnesla stříbro za
spolupráci s Hospicem sv. La-
zara v Plzni.           (red)

Zájezdy pro důchodce MO Plzeň 1 v roce 2009
niště, který byl v r. 1995 vrácen Šternberkům. Ve městě
Vlašim navštívíme Muzeum Podblanicka a projdeme se
parkem s naučnou stezkou.

Čtvrtý zájezd se uskuteční na podzim 24. 9. 2009 – na-
vštívíme Chebsko, Manský dvůr – bývalý Henleinův sta-
tek, podíváme se do Chebu a na Komorní Hůrku – nej-
mladší sopku na našem území, která byla aktivní ještě na
počátku čtvrtohor. Na závěr se projdeme po půvabném par-
kovém městě Františkovy Lázně a výlet zakončíme dvou-
hodinovou relaxací v aquaparku.

Prodej všech zájezdů se uskuteční dne 22. dubna 2009
od 8.00 hod. v budově ÜMO Plzeň 1, alej Svobody 60.
Důchodce hradí za jeden zájezd 100,- Kč; občanský prů-
kaz vezměte s sebou. Těšíme se na Vaši návštěvu a na
společné zážitky na hezkých výletech.

Nadále pokračuje prodej zlevněných vstupenek na divadelní
představení pro důchodce vždy předposlední úřední den v mě-
síci na následující měsíc v kanceláři č. 116, ÚMO Plzeň 1,
sociální odbor.

Od 1. dubna je opět ote-
vřena rozhledna na sylván-
ském vrchu s překrásným výhledem na Plzeň. Městský obvod Pl-
zeň 1 svěřil provozování této rozhledny Gymnáziu Františka Křiží-
ka. Výstavba věže T-mobile s vyhlídkovou plošinou byla dokončena
v r. 2001, ale uvedena do provozu až soukromým provozovatelem
v r. 2003. Věž se nachází na vrchu Sylván (414 m n. m.) nad síd-
lištěm Plzeň Vinice, jehož součástí je i bytová výstavba Sylván.
Z rozhledny uvidíte především Šumavu a nejvyšší bod Šumavy
Velký Javor (Grosser Arber) 1455 m n. m., Český les (nejvyšší
bod Čerchov), Brdy, ale i část Křivoklátské vrchoviny, a dále roz-
hledny Koráb, Čerchov, Velký Zvon, Železný Újezd, Bolfánek,
Chlum, vrchol Praha, Hoher Bogen, zříceniny hradu Přimda, Ra-
dyně, Krasíkov, aj.                                                                   (red)

Rozhledna Sylván
O rozhledně:
Kóta: 403 m n. m.
Kraj: Plzeňský.
Typ stavby: železná roz-
hledna.
Výška rozhledy: 68,3 m.
Vyhlídková plošina ve výš-
ce: 23,2 m.
Počet schodů: 122.
Provozní doba:
Pátek: 15.00–18.00 hod.
Sobota, neděle, státní svát-
ky: 10.00–18.00 hod.

Ředitelka 81. MŠ Hana Steinbachová přebírá ceny od náměstkyně primátora JUDr. Marcely Krejsové a od starosty MO Plzeň 1 Jiřího Uhlíka

Mgr. Dana Krausová, vedoucí sociálního odboru



Plán vlastní investiční výstav-
by zahrnuje v letošním roce kro-
mě realizace nových parkoviš�,
chodníků a komunikačních
úprav zejména stavební úpravy
další mateřské školky.

Přetrvávajícím problémem,
který trápí většinu motoristů, je
nedostatek parkovacích míst.
Snažíme se přispět k řešení to-
hoto problému budováním no-
vých parkoviš�, avšak vhod-
ných míst pro nová parkoviště
je skutečně už minimum.

V letošním roce budou vybu-
dovány dvě zcela nové menší par-
kovací plochy v Rabštejnské ul.

Nové chodníky vzniknou
v Tachovské a Kralovické ul.
v místech, kde zpevněné ces-
ty zcela chybí. Komunikační
úpravy zahrnují v letošním
roce zejména rekonstrukci uli-
ce Nad Beranovkou. Tato lo-

kalita dostane zcela nový ráz
v podobě obytné zóny s povr-
chem ze zámkové dlažby a le-
mováním celé ulice plochami
zeleně v kombinaci s parkova-
cími stáními.

S ohledem na zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu bu-
deme i v letošním roce pokra-
čovat v budování zpomalovacích
prahů v místech, kde dochází
k častým úrazům při střetu au-
tomobilů s chodci. Zpomalova-
cí prahy tak vzniknou v Toužim-
ské a Rabštejnské ulici.

Ke zvýšení bezpečnosti ob-
čanů a ochrany jejich majetku
jistě přispěje i instalace bez-
pečnostních kamer, které bu-
dou napojeny přímo na praco-
viště Městské policie Lochotín.
Tyto systémy budou instalová-
ny v Kralovické ul. a Strážnic-
ké ul. Vzhledem k velmi uspo-

Hra, která se uskutečnila
4.–5. března 2009 v jednacím
sále ÚMO Plzeň 1, byla sou-
částí příprav kandidatury Plz-
ně na titul Evropské město kul-
tury pro rok 2015.

Zúčastnilo se celkem 20 ob-
čanů, kteří v MO Plzeň 1 byd-
lí, studují nebo pracují a není
jim lhostejné, jak to v jejich
okolí vypadá.

Účastníci byli rozděleni do
pěti týmů a během dvou dnů
měli za úkol nalézt hlavní pro-
blémy obvodu a společně ve
skupinách hledat jejich řešení.
Nejlepší z myšlenek pak rozpra-
covat a představit ostatním zú-
častněným. Zvítězil tým, který
svým nápadem a prezentací
oslovil nejvíce přítomných. Tím

kojivým výsledkům ve vztahu
ke snížení pouliční kriminali-
ty v daných lokalitách, bychom
tyto systémy rádi instalovali
i v dalších problémových mís-
tech na území našeho obvodu.

Již tradicí se staly stavební
úpravy v oblasti mateřských
školek. V roce 2009 je naplá-
nována realizace stavebních
úprav na 91. MŠ v Jesenické
ul. V této školce dojde k výmě-

ně všech oken, dveří, zateple-
ní fasád na jednotlivých pavi-
lonech, opravě střech a chod-
níků. Zároveň budou opraveny
spojovací chodby mezi jednot-
livými pavilony.

Dalšími akcemi v oblasti ško-
lek budou během letních prázd-
nin opravy sociálních zařízení
ve 29. MŠ v Lidické ul. a zcela
nové oplocení areálu 60. MŠ

v Manětínské ul., kde budou
rovněž opraveny rozvody vody
a topení. Práce na opravách roz-
vodů vody a topení proběhnou
i v 7. MŠ v Kralovické ul. V ne-
poslední řadě bude opravena
kotelna a rozvody topení ve
46. MŠ ve Fibichově ul.

Pokračováno bude i v opra-
vách těch kontejnerových stá-
ní, která byla v předchozím ob-
dobí vytipována.

První akcí, která je již ve stá-
diu dokončovacích prací, je re-
alizace garáže pro hasební
techniku v areálu SDH Bílá
Hora.

V případě navýšení finanč-
ních prostředků na vlastní in-
vestiční výstavbu by MO Plzeň
1 dodatečně zařadil do plánu
realizaci kompletní opravy
sportovního hřiště v areálu

Gymnázia Fr. Křižíka. Stávají-
cí šotolinové hřiště má nerov-
ný povrch a je celkově ve vel-
mi špatném technickém stavu.
Vzniklo by zde univerzální
hřiště s umělým povrchem pro
možnost široké škály provozo-
vání míčových sportů jako fot-
bal, košíková, házená, tenis
apod. Hřiště by bylo lemová-
no malým oválem pro možnost
in-line bruslení. Poblíž hřiště je
plánována i výstavba zcela no-
vého parkoviště. Hřiště by
v dopoledních hodinách slouži-
lo pro studenty gymnázia
a žáky okolních škol, v odpo-
ledních hodinách pak široké ve-
řejnosti. Stavba je připravena
k zahájení, termín realizace zá-
visí jen na zabezpečení jejího fi-
nančního krytí, nebo� se jedná
o poměrně nákladný záměr.

Plánované investiční akce na rok 2009
Do plánu jsou zařazeny i fi-

nanční prostředky určené na
zpracování projektových doku-
mentací pro další období ve
všech shora uvedených oblas-
tech. Posledním bodem plánu
jsou finanční prostředky určené
na opravy a údržbu, bez nichž by
nebylo možné zabezpečit běžný
provoz a opravy svěřeného ma-
jetku v rámci MO Plzeň 1.
O průběhu všech staveb a oprav
vás budeme po celý rok v našem
zpravodaji průběžně informovat.

Vaše případné dotazy, námě-
ty a připomínky k dané proble-
matice můžete adresovat na
inv. odbor ÚMO Plzeň 1, tel.
378 036 050, e-mail: bre-
cik@plzen.eu.

 Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

ÚMO Plzeň 1

nejlepším byl zvolen nápad
modrého týmu na vytvoření
projektu “Plzeň osvěžující“,
který obsahoval vybudování re-
staurace na Rozhledně Sylván
a vodních kaskád s vyhlídkami
a posezením směrem k Locho-
tínskému parku. Součástí návr-
hu byla i rekonstrukce a využi-
tí Lochotínského pavilonku
k pořádání přednášek, dílen, vý-
stav a dalších kulturních akcí.
Mezi dalšími, neméně zajíma-
vými nápady, se objevila myš-
lenka na využití sídlištních vni-
trobloků „Sejdeme se venku“,
s cílem vybudování veřejného
prostoru vybaveného pódiem,
parketem, lavičkami atp. Třetím
v pořadí byl zvolen nápad „Lo-
chotínský okruh“ na zřízení

městského motorového vláčku,
který by zpřístupnil přírodní
i kulturní zajímavosti Plzně 1.
V projektu dalšího týmu ukázali
soutěžící na problematiku hor-
kých letních dnů v sídlištích
s návrhem vybudování tzv. re-
tenčních rybníčků zachycují-
cích deš�ovou vodu, s poseze-
ním a okrasnými prvky. Pátý
tým navrhoval vybudování chy-
bějícího zázemí pro volnočaso-
vé aktivity mládeže na sídliš-
tích, konkrétně ke zřízení níz-
koprahového centra v objektu
nákupního střediska Atom.

Návrhy všech pěti týmů byly
velmi zajímavé a budou zdro-
jem možných nápadů při roz-
hodování vedení obvodu v hle-
dání nových investičních zá-

Kreativní hra Plzeň město kultury 2015 zaměstnala občany našeho obvodu

První etapa náročné akce je
rozplánována na několik čás-
tí tak, aby cestující postihla co
nejméně, přesto bude vyžado-
vat značnou trpělivost pasažé-
rů na linkách  číslo čtyři i jed-
na.  „Aby byl  zachován tram-
vajový provoz bude tramvaj
číslo čtyři jezdit po jedné ko-
leji. Předpokládáme pouze tří-
denní úplnou výluku v době,
kdy se bude provádět napoje-
ní kolejí u kruhového objez-
du.  Provoz zajistí  náhradní
autobusová doprava. S největ-
ší pravděpodobností bude po
dobu stavebních prací  v prv-
ní fázi etapy dočasně zrušená
zastávka Pod Záhorskem,“

říká vedoucí  oddělení přípra-
vy komunikací a mostů Odbo-
ru investic plzeňského magis-
trátu Ing. Ondřej Prokop.
S problémy musí počítat i ces-
tující na lince číslo jedna.
„V době úpravy křižovatky
Karlovarská – Lidická je po-
stihne výluka, která potrvá
zhruba měsíc a půl.  I v tomto
případě bude zajištěna náhrad-
ní autobusová doprava.  Aby
byl dopad na cestující co
nejmenší, proběhnou práce
během letních prázdnin,“ do-
dává Prokop.

Rekonstrukce tramvajové
trati zahrnuje i úpravy potřeb-
né k pojíždění tramvajového

tělesa autobusy (v budoucnu
trolejbusy) tak, aby bylo mož-
né využít zastávky pro všech-
ny typy dopravních prostředků
MHD a cestujícím se tak
usnadnil přestup mezi jednot-
livými druhy dopravy.

Předpokládá se, že si první
etapa rekonstrukce vyžádá 178
milionů korun z rozpočtu (OI-
MMP) města (dle rozpočtu pro-
jektanta, přesná částka bude
známa až po výběru zhotovite-
le dle jeho nabídky). Při přípra-
vě této akce již byly zahrnuty
změny potřebné pro rozšíření
komunikace o třetí jízdní pruh
(vyhrazený MHD) v úseku od
rondelu po křižovatku s ulicí Li-

dickou (až po zastávku u Lékař-
ské fakulty). Původně měla rea-
lizace obou akcí probíhat  sou-
běžně , ale vydání potřebných
povolení  zpozdily problémy
kvůli  majetkovému  vypořádání
se soukromými majiteli pozem-
ků. „Vydání územního rozhodnu-
tí proto očekáváme až v průběhu
března,“ vysvětluje Prokop.

   V příštím roce by měla re-
konstrukce tramvajové trati po-
kračovat druhou etapou v nava-
zujícím úseku od křižovatky
s ulicí Na chmelnicích po za-
stávku Severka. Na tuto fázi
projektu v současné době pro-
bíhá stavební řízení.  Přepoklá-
dané náklady na realizaci této

etapy jsou 230 miliónů korun.
   Pro třetí a poslední etapu je

v současné době zpracováván
projekt k územnímu rozhodnu-
tí začátek realizace je předpo-
kládán  v roce 2011, pokud to
dovolí možnosti rozpočtu měs-
ta.  (není ještě zpracován žád-
ný rozpočet dola�uje se rozsah
akce nelze tedy vyčíslit nákla-
dy) Etapa zahrnuje rekonstruk-
ci tramvajové trati v úseku od
zastávky Severka až na koneč-
nou tramvaje linky číslo čtyři.
Úpravy na komunikaci však
budou zasahovat cca 400 m za
konečnou tramvaje.

S rekonstrukcí všech etap
tramvajové trati budou spojené

i úpravy na přilehlých komuni-
kacích, chodnících, inženýr-
ských sítích a zeleni.  V celé
délce upravovaného úseku  bu-
dou provedeny také cyklostez-
ky. Dále budou zrušeny někte-
ré podchody, které nahradí nové
bezbariérové přechody pro
chodce, aby byl umožněn pří-
stup na zastávky i tělesně po-
stiženým osobám.

Obnova tramvajové trati cestu-
jícím přinese i komfortní zastáv-
ky MHD vybavené elektronický-
mi  panely, které budou informo-
vat o příjezdu dalších spojů.

ing. Petr Rund
technický náměstek primátora

města Plzně

Když jsem poprvé četla toto
heslo, vyvolalo ve mně skepsi
vzhledem k současnému stavu
této oblasti života města. Jen-
že pak jsem se setkala s vý-
zvou, abych se zúčastnila hry,
kterou organizuje British
Council a ÚMO 1, obvod, kde
bydlím. Na Vinicích totiž kro-
mě pobočky knihovny nelze
o kulturních příležitostech vů-
bec mluvit ostatně i pouhé zá-
sobování ve srovnání se zbyt-
kem města nestojí za mnoho/.

Ráno 3. 3. se na ÚMO 1 se-
šla dvacítka občanů v očekává-
ní věcí příštích, Koordinátorka
hry Helena Šimicová sestavila
pět soutěžních týmů po čtyřech
účastnících různého zaměření
a různého věku. Jejich úkolem
bylo určit budoucí problémy
velkých evropských měst, ale
v další etapě hry se shodnout
na nejbolavějším problému
prvního plzeňského obvodu,
ale hlavně pak navrhnout jeho
řešení, zdůvodnit a prezentovat
ostatním týmům.

Bylo zajímavé, jak rychle po-
čáteční rozpaky zmizely a s ja-
kým zaujetím a zodpovědností
se účastníci hry chopili vzácné
možnosti „mluvit do toho“, jak
by jejich obvod měl vypadat.
Naučili jsme se argumentovat,
v diskusi přijímat a respektovat
názory kolegů i ustoupit od
představy, se kterou jsme přišli,
ku prospěchu celého týmu.
I závěrečný výběr nejlepšího pro-
jektu byl vzorně demokratický,
každý měl jeden hlas, ale nikdo
ho nesměl dát svému týmu.

Zvítězil návrh „modrého“
týmu, nazvaný Plzeň osvěžují-
cí. Originální nápad pana Aloi-
se Macha (o.s. Lidé lidem) na
úpravu rozhledny Sylván a vy-
budování vodních kaskád odtud
až do Lochotínského parku byl
rozšířen o navazující širší vyu-
žití Lochotínského pavilonku
pro uspokojení kulturních po-
třeb mladších i starších obyva-
tel (byl by to prostor pro kon-
certy menších skupin i pro před-
stavení amatérských divadel

i pro jejich zkoušky, snad i pro
taneční zábavy a promítání fil-
mů. Místo je bezbariérově pří-
stupné, vybavené i WC pro vo-
zíčkáře. Mohli by se tu setkávat
důchodci i matky s dětmi, ty by
mohly asfaltovou přístupovou
cestu zdobit svými kresbami.
Nabízí se spolupráce se ZŠ i ZUŠ
obvodu Jistě by bylo využito i let-
ní venkovní posezení, případně
i stůl pro stolní tenis. Ani občer-
stvení by nebylo nedostupné.
A možná by přišel občas s nabíd-
kou i některý knihkupec.)

Závěrem chci poděkovat
všem organizátorům za vzor-
nou přípravu hry a laskavé jed-
nání, které nastolilo přímo fan-
tastické prostředí pro zrod
mnoha dobrých nápadů. Kéž
by alespoň některé z nich do-
spěly až k realizaci! Občané
budou mít možnost se s nimi
seznámit na výstavě (květen
2009) ve foyer Měš�anské be-
sedy v centru města Plzně.

Olga Puflerová,
olga.puflerova@seznam.cz

Jak se nám soutěžilo?

měrů v dalších letech. Projek-
ty a výstupy ze hry Kreativní
město z našeho obvodu i z dal-
ších částí Plzně budou předsta-
veny veřejnosti v měsíci květ-

Tramvajovou tra� na Lochotín čeká rekonstrukce
Práce na  úseku mezi rondelem a  křižovatkou s ulicí Na chmelnicích potrvají od května do listopadu

nu prostřednictvím výstavy
připravované v prostoru Měš-
�anské Besedy.

Další informace o projektu
jsou uvedeny na stránkách

www.britishcouncil.cz,
www.cpkp.cz
a www.plzen2015.cz.

Jan Husák,
místostarosta MO Plzeň 1

Bělohorská ulice Nad Beranovou se dočká letos kompletní rekonstrukce.

Oprava plotu u 60. MŠ v Manětínské ulici.

Nevzhledný průšlap v Tachovské ulici blízko 1. základní školy se brzy
promění v pěkný chodník

Projekty soutěžních družstev.

Místostarosta Jan Husák zahajuje hru.
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LOCHOTÍN
A – Alej Svobody, Boženy

Němcové, Elišky Krásnohor-
ské, Karlovarská, Karoliny
Světlé, Libušina, Lidická, Rů-
ženy Svobodové, Sokolovská,
Vlastina, Žofie Podlipské

B – Alej Svobody, Bělohor-
ská, Bolevecká, Dvorní, Karlo-
varská, Křížkova, Lidická, Li-
pová, Lochotínská, Luční, Ma-
lická, Mikulovská, Na Poříčí,
Na Roudné, Nad Vodou, Otýlie
Beníškové, Bittnerova, Plánská,
Pod Všemi Svatými, Pod Zá-

Mapka s vyznačením policejních okrsků

 

Mapka s vyznačením policejních okrsků

Seznam ulic v okrscích
horskem, Pramenní, U sv. Ro-
cha, Úzká, V Lužánkách, Zeli-
nářská

C – Božická, Mutěnická, Na
Chmelnicích, Palavská, Katov-
ská, Valtická, Znojemská

D – Alej Svobody, Bohusla-
va Martinů, Bolevecká, Dolej-
ší, Fibichova, Fraze Liszta, Ja-
kuba Jana Ryby, Janáčkova,
Jaroslava Ježka, Josefa Lady,
K Prokopávce, K Ráji,
K Stráži, K Topolu, Kaprová,
Komenského, Kubátova, Le-
decká, Lidická, Majakovské-

ho, Mechová, Mlatecká, Na
Roudné, Na Zavadilce, Ná-
městí Odboje, Otakara Březi-
ny, Plaská, Pod Cvičištěm,
Pod Mikulkou, Pod Stráží,
Pstruhová, Spojenců, Student-
ská, Štiková, U Porady,
U Velkého rybníka, Vaníčko-
va, Viléma Blodka

E – Gerská, Komenského,
Sokolovská

F – Gerská, Hořejší, Jesenic-
ká, Kaznějovská, Studentská,
Tachovská, U Jam

G – Ul. 28. Října, Březo-
vá, Jateční, K Pecihrádku,
K Sokolovně, Malý Bolevec,
Na Louce, Na Pláni, Na Roud-
né, Na Střílně, Nad Beranovkou,
Nad Berounkou, Nad Priorem,
Nad Řekou, Nad Štolou, Nárož-
ní, Orlík, Pecihrádek, Plaská,
Pode Dvory, Řepová, Senecká,
U Velkého Rybníka, Valtická,
Vančurova, Zručská cesta

H – Bolevecká náves, Hy-
naisova, Kaznějovská, Nýřan-
ská, Plaská, Studentská, Ta-
chovská, U Kašny, Vondruš-
kova, Západní

VINICE
A – Boženy Němcové, Děl-

nická, Karlovarská, Keřová,
Kleisslova, Kotíkovská, Lo-
chotínská, Nad ZOO, Pod Vi-
nicemi, Radčická

B – Brněnská, Břeclavská, Bze-
necká, Nad ZOO, Sedlecká,
Strážnická, Vrbovecká, Znojem-
ská

C – Božická, Brněnská, Ho-
donínská, Mikulovská, Mutě-
nická, Na Chmelnicích, Pálav-
ská, Sedlecká, Slupská, Katov-
ská, Valtická, Znojemská

D – Boženy Němcové, Dol-
ní, Dušínova, Foglarova, Ho-
jerova, Horní, Karla Bureše,

Karlovarská, Kotíkovská, Kot-
kova, Metelkova, Na Chmelni-
cích, Pod jezerem, Pod Košut-
kou, Skautská, Střední, Špálo-
va, Švandova, Tleskačova,
V Lomech, Vinická

E – Gerská, Hejdukova,
K Pecím, K Sytné, Karlovar-
ská, Krašovská, Pálenická, Pod
Cihelnou, Studentská, Špálova,
Toužimská, Turistická, U Ha-
sičů, Úněšovská, Žlutická

F – Gerská, Karlovická, Kra-
šovská, Rabštejnská, Student-
ská, Toužimská, Žlutická

G – Gerská, Ke Krkavci,
Karlovická, Ledecká, Manětín-
ská, Rabštejnská



Plzeňské sportovní naděje se
5. února sešly v obřadní síni pl-
zeňské radnice. Vyhlášení nej-
lepších sportovců města Plzně za
rok 2008 v kategoriích mladší-
ho žactva, staršího žactva a do-
rostu zde pod záštitou primáto-
ra města přichystala Nadace
sportující mládeže. Mezi úspěš-

nými nechyběli ani sportovci
z prvního plzeňského obvodu,
kterým přišel osobně pogratulo-
vat a předat ceny také starosta
obvodu Jiří Uhlík.

Vedle vrcholných představite-
lů města se předávání cen zúčast-
nili i vynikající seniorští sportov-
ci minulosti a současnosti. Jme-

novitě olympijský vítěz ve spor-
tovní střelbě z Mexika 1968 Jan
Kůrka, hokejový mistr světa Bo-
huslav Ebermann a olympionič-
ka Barbora Horáčková.

Loňské umístění mezi čtveřicí
nejlepších mladších žáků dokáza-
la zopakovat šachistka Jitka Jánská
a zápasník Filip Soukup, které do-
plnila lukostřelkyně Marie Horáč-
ková a plavec Martin Pokorný.

V kategorii staršího žactva
kralovala cyklistka Petra Matěj-
ková, která z rukou náměstkyně
primátora Marcely Krejsové
obdržela zlatý řetízek s přívěs-
kem navržený speciálně pro tuto
příležitost. Společnost jí mezi
nejlepšími staršími žáky dělali
plavci Šimon Ambrož a Kristý-
na Koptíková, hokejbalista Pa-
vel Henrich, atlet Jiří Knížek
a rychlostní kanoista Radek
Šlouf.

Vítězství mezi dorostenci obhá-
jil plavec Slavie VŠ Plzeň Jan
Šefl, který v anketě triumfoval již
popáté. Spolu s ním byli mezi
dorostenci oceněni hokejbalista
Michal Bezděk, badmintonistka
Lucie Havlová, běžkyně na lyžích
Vendula Janoušková, moderní pě-
tibojařka Barbora Kodedová, bo-
xer a karatista Jiří Štádler, vzpě-
račka Veronika Věžníková a luko-
střelec Jan Vožech.

K nejlepším kolektivům roku
2008 v žákovské kategorii patří
mladší žačky FC Viktoria Plzeň,
družstvo mladších žaček Pětibo-

jařského sportovního centra
v Plzni, starší žáci TJ Plzeň –
Litice, házenkáři SSK Talent –
90 při Bolevecké ZŠ a 8. třída
hokejistů HC Lasselsberger Pl-
zeň. Mezi dorosteneckými druž-
stvy byli vyhlášeni fotbalisté
FC Viktorie Plzeň, hokejisté
HC Lasselsbergeru Plzeň, zápas-
níci z TJ Sokol Plzeň I. a doros-
tenci TJ ZČE Cyklistika Plzeň.

Uznání za dlouholetou oběta-
vou práci při výchově sportovních
talentů převzali trenéři Milada
Nováková (badminton), Zdeněk
Böhm (fotbal) a Otto Pešta (zá-
pas). Součástí slavnostního odpo-
ledne bylo také vyhlášení nejlep-
ší akce z programu Top Junior
Sport Plzeň, kterou se stal teniso-
vý Ex Pilsen Wilson Cup.

Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zase-
dání dne 13. 1. 2009 mimo jiné:
– Schválila návrh organizačního

zabezpečení přípravy 15. zase-
dání Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 dne 31. 3. 2009;

– Vzala na vědomí zprávu o čin-
nosti Kontrolního oddělení
ÚMO Plzeň 1 za II. pololetí
roku 2008;

– Souhlasila s výkupem části po-
zemku parc. č. 1583/16 v k. ú.
Bolevec (Úněšovská ulice) pro
stavbu cyklistického a pěšího
propojení Plzeň – Chotíkov;
vydala doporučení pro Radu
města Plzně;

– Schválila uzavření smlouvy
o dílo se společností KAS-
FORM s.r.o., jejímž předmě-
tem je zhotovení a instalace
dětských prvků v ulicích Br-
něnská a Rabštejnská;

– Stanovila finanční sazby za
poskytování kopií projekto-
vých dokumentací v souvislos-
ti s registrací Statutárního
města Plzně k placení DPH;

– Souhlasila s plněním plánu
stavebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za rok 2008;

– Schválila návrh na zadání stu-
die Zručská cesta – Bílá Hora;

– Schválila spolupráci mezi Bri-
tish Council ČR, Útvarem ko-
ordinace evropských projektů
města Plzně, Centrem pro ko-
munitní práci Západní Čechy
a Statutárním městem Plzeň –
MO Plzeň 1 dle dohody –
„Memoranda porozumění
o Hře budoucí město v MO Pl-
zeň 1, leden 2009“;

– Souhlasila s rozpočtovými opat-
řeními rozpočtu MO Plzeň 1;

– Schválila personální změny
v Komisi bezpečnosti a veřejné-
ho pořádku Rady MO Plzeň 1 –
jednalo se o změnu zástupce za
Policii ČR – Obvodní odděle-
ní Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém zase-
dání dne 10. 2. 2009 mimo jiné:
– Vzala na vědomí zprávy o čin-

nosti komisí Rady MO Plzeň 1
v roce 2008 a plány práce komi-
sí Rady MO Plzeň 1 na rok 2009;

– Schválila Výroční zprávu o
činnosti Městského obvodu
Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 v ob-
lasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k infor-
macím za rok 2008;

– Souhlasila se zprávou o prove-

dené řádné inventarizaci majet-
ku, pohledávek a závazků MO
Plzeň 1 k 31. 12. 2008 a se zů-
statky rozvahových a podrozva-
hových účtů k 31. 12. 2008;

– Souhlasila se zněním Pravidel
pro poskytování dotací z roz-
počtu MO Plzeň 1; (31)

– Zrušila Metodický pokyn staros-
ty MO Plzeň 1 č. 1/2006, schvá-
lený usnesením Rady MO Plzeň
1 č. 418 ze dne 12. 12. 2006
a schválila Pravidla Rady MO
Plzeň 1 č. 1/2009 pro zadávání
veřejných zakázek;

– Schválila zadání projektové
dokumentace na opravu kon-
tejnerových stání na území
MO Plzeň 1 dle mapových
podkladů;

– Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo se společností
Západočeské komunální služ-
by a.s., jejímž předmětem je
zabezpečení nakládání s vytří-
děnými složkami z komunál-
ního odpadu;

– Schválila uzavření dodatku
o pronájmu a vyvážení odpad-
kových košů a odstranění od-
padu se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.;

– Schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o provozování
sběrného dvora odpadů a za-
jištění sběrových dní nebez-
pečného odpadu se společ-
ností AVE CZ odpadové hos-
podářství s.r.o.;

– Schválila spolupráci mezi Sta-
tutárním městem Plzeň –Měst-
ským obvodem Plzeň 1 a spo-
lečností ARTEP reklama, spol.
s r.o. v oblasti propagace;

– Schválila spolupráci mezi Sta-
tutárním městem Plzeň –Měst-
ským obvodem Plzeň 1 a spo-
lečností TPMC, spol. s r.o.
v oblasti propagace;

– Schválila pronájem reklamní
plochy pro společnost Plzeň-
ské služby, a.s.;

– Schválila personální změny ve
složení Majetkové komise
Rady MO Plzeň 1 a v Komisi
bezpečnosti a veřejného po-
řádku Rady MO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 3. 3. 2009 mimo jiné:
– Souhlasila s poskytnutím finanč-

ních dotací dle návrhu Sportov-
ní komise Rady MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí průběžné hod-
nocení plnění Dohody o vzá-
jemné spolupráci při zajiš�ová-

ní veřejného pořádku a bezpeč-
nosti s Policií ČR, Městským
ředitelstvím – Obvodním oddě-
lením Plzeň 1 a Obvodním
oddělením Plzeň – Vinice;

– Zřídila Komisi pro rozdělová-
ní části výtěžku výherních
hracích přístrojů na veřejně
prospěšné účely. Předmětem
činnosti této komise je hodno-
cení podaných žádostí o po-
skytnutí dotace a příprava
návrhu na rozdělení části vý-
těžku výherních hracích pří-
strojů na veřejně prospěšné
účely pro Radu MO Plzeň 1;

– Souhlasila s rozborem hospoda-
ření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2008,
s finančním vypořádáním roz-
počtu MO Plzeň 1 za rok 2008,
se stavem účelových fondů MO
Plzeň 1 po finančním vypořádá-
ní a s finančním vypořádáním
mateřských škol za rok 2008;

– Schválila změny daňových
koeficientů pro rok 2010 na
pozemcích, u kterých dochází
ke změně užívání, tj. ke změ-
nám funkčního využití území;

– Vzala na vědomí zprávu
o vyhodnocení zimní údržby
na MO Plzeň 1 v zimním ob-
dobí 2008/2009;

– Souhlasila s předloženým ná-
vrhem novely vyhlášky Statu-
tárního města Plzně o změnách
a doplnění vyhlášky Statutární-
ho města Plzně č. 8/2001, Sta-
tut města. Město připravuje vy-
hlášku, která by měla vstoupit
v platnost od 1. 4. 2010. Připra-
vuje se v souvislosti s vytvoře-
ním integrovaného systému na-
kládání s komunálním odpa-
dem na území města a se
záměrem rozdělení kompeten-
cí v oblasti nakládání s komu-
nálním odpadem mezi orgány
celoměstské a orgány měst-
ských obvodů;

– Schválila uzavření dodatku č. 5 ke
smlouvě o odborně technické
kontrole a opravách dětských hřiš�
a sportoviš� se společností PRO-
LEMAX s.r.o., z důvodu navýše-
ní stanoviš� s dětskými prvky a le-
galizovanými sportovišti;

– Souhlasila s rozpočtovými opat-
řeními rozpočtu MO Plzeň 1.
Rada MO Plzeň 1 na zasedá-

ní dne 31. 3. 2009 mimo jiné:
– Vzala na vědomí zprávu au-

ditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření města Plz-
ně za rok 2008;

– Souhlasila s rozpočtovými opat-
řeními rozpočtu MO Plzeň 1;

– Souhlasila s provozováním
rozhledny Sylván Gymnáziem
Františka Křižíka, s.r.o.

– Na každém zasedání Rady
MO Plzeň 1 jsou předkládá-
ny zprávy o plnění usnesení
z předchozích jednání Rady
MO Plzeň 1, dále jsou pro-
jednávány majetkové záleži-
tosti. Jedná se například
o pronájmy nebytových pro-
stor a pozemků, směny po-
zemků, žádosti o odkoupení
pozemků atd.

– Radě jsou předkládány zápisy
ze zasedání komisí Rady MO
Plzeň 1.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1

na svém 15. zasedání dne
31. 3. 2009 mimo jiné:

– Vzalo na vědomí kontrolu
usnesení z 13. a 14. zasedání
Zastupitelstva MO Plzeň 1;

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

– V alo na vědomí zprávu
o činnosti starosty MO Plzeň 1;

–Schválilo rozbor hospoda-
ření MO Plzeň 1 k 31.12.2008,
výsledek hospodaření MO Pl-
zeň 1 za rok 2008, finanční vy-
pořádání rozpočtu MO Plzeň 1
za rok 2008, stav účelových
fondů po finančním vypořádá-
ní a finanční vypořádání mateř-
ských škol za rok 2008 včetně
návrhu na rozdělení kladného
hospodářského výsledku dle
kompletního materiálu – Závě-
rečného účtu MO Plzeň 1 za
rok 2008;

– Schválilo rozpočtová opat-
ření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok
2009;

– Schválilo výsledky řádné in-
ventarizace majetku, pohledávek a
závazků MO Plzeň 1 k 31.12.2008;

– Vzalo na vědomí zprávu o

vyhodnocení zimní údržby na
MO Plzeň 1 v zimním období
2008/2009;

– Schválilo plnění plánu sta-
vebních akcí a vlastní investiční
výstavby za rok 2008;

– Schválilo Pravidla pro po-
skytování dotací z rozpočtu MO
Plzeň 1;

– Schválilo poskytnutí finanč-
ních dotací jednotlivým subjektům;

– Schválilo provozování roz-
hledny Sylván Gymnáziem
Františka Křižíka, s.r.o.;

– Vzalo na vědomí zápisy jed-
notlivých výborů Zastupitelstva
MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí informa-
tivní zprávy, mimo jiné zprávu
o průběhu Hry na téma „Plzeň –
město kultury 2015“, zprávu
o projektu „Bezpečné město“
nebo informaci o třídění biood-
padu v sídlištích MO Plzeň 1.

Profily všech nominovaných
sportovců i družstev byly k vidě-
ní na výstavě, která se v mázhau-

Nejlepší mladí sportovci Plzně byli oceněni

Sdružení boleveckých rodá-
ků si dalo předsevzetí opravit
každý rok jedno z poutních či
památných míst v našem oko-
lí. Prvním splněným závazkem
se mohli „rodáci“ pochlubit
v sobotu 21. března. V areálu

Bolevečtí rodáci odhalili
pomníček

Velkoškolky Krkavec proběh-
lo slavnostní odhalení nového
pomníčku pod rybníkem Há-
dek, k němuž se pojí historic-
ká zmínka o zabití Barbory Pá-
vové v červnu roku 1916. Pů-
vodní pomníček byl zničen

vandaly a po rekonstrukci se
nyní vrací na původní místo.
Slavnostní akt byl spojen se se-
tkáním Boleveckých rodáků s
vedením MO Plzeň 1, které
zde zastoupil místostarosta ob-
vodu Jan Husák.        (red)

Jednotlivci
Marie Horáčková
(mladší žactvo), LK Arcus

Plzeň; trenér: Barbora Horáčko-
vá; (lukostřelba)
1. místo MČR terčová lukostřelba
1. místo MČR halová lukostřelba

Sní o tom, že se její šípy jed-
nou zanoří do olympijských ter-
čů. Baví ji moderní tanec, step,
balet, malování, lyžování, jízda
na kole a koloběžce. Ráda také
vytváří kostýmové módní krea-
ce z babiččiny skříně.

Veronika Věžníková
(dorost); Start VD Plzeň; tre-

nér: Jaromír Jílek (vzpírání)
1. místo MČR juniorek do 20
roků v hmot. kater. do 48 kg
3. místo MČR žen v hmot. ka-
ter. do 48 kg
v hmotnostní kategorii do 48 kg
letos překonala 5 rekordů ČR
členka stříbrného družstva juni-
orek na turnaje CEFTA (olymp.
naděje do 18 let), kde překonala
3 rekordy ČR
nejlepší výsledek v družstvu
nejlepší jun. ČR do 18 roků
a druhá celkově jun. do 20 roků

Ke vzpírání se dostala v 16 le-

zu plzeňské radnice uskutečnila
od 23. března do 3. dubna.

Profily oceněných sportovců
z městského obvodu Plzeň 1

tech. K jejím oblíbeným hudebním
skupinám patří Rammstein a Tři
sestry, filmy Rocky I.–IV., Odstře-
lovač, Krysař a Pelíšky. V roce
2012 by ráda zvedala činky na OH.

Družstva
SSK Talent – 90 při Bolevec-

ké ZŠ Plzeň (žactvo); trenér:
Michal Tonar, Pavel Touš (háze-
ná)
2. místo na MČR starších žáků

Vlastimil Libeš

Starosta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík předává cenu Marii Horáčkové.

Marie Horáčková (lukostřelba)

Veronika Věžníková (vzpírání).

(red)



Tradiční dětský maškarní
bál se konal v sobotu 14. úno-
ra na Bílé Hoře. Pro děti jej
připravili dobrovolní hasiči
z Bílé Hory ve spolupráci MO
Plzeň 1. Rej strašidel, čarodě-
jů, princezen i všech ostatních
masek proběhl za všeobecné-
ho veselí v bělohorské soko-
lovně pod vedením partnerek
Pata a Mata, které měly v zá-
sobě spoustu zajímavých her
a soutěží pro všechny přítom-
né děti.

(red)

Od posledního světového
šampionát mužů, které hostila
České republika uplynulo už je-
denáct let. Stejně vousatý je
i doposud jediný titul mistrů
světa, kteří čeští hokejbalisté
vybojovali právě v roce 1998
v Litoměřicích. Po dekádě se
hokejbalová elita do země upro-
střed Evropy vrací. Mistrovství
světa uspořádá v roce 2009 Pl-
zeň. Vrátí domácí hokejbalisté
do českých luhů a hájů i nejcen-
nější hokejbalovou trofej?

Jistotu pořadatelství získa-
la západočeská metropole
v lednu roku 2006 na zasedá-
ní Mezinárodní hokejbalové
federace v italském Palermu.
Plzeň uspěla se svou kandida-
turou hned proti několika
adeptům. S myšlenkou uspo-
řádat v roce 2009 nejprestiž-
nější hokejbalový turnaj ko-
ketovaly Londýn, Montreal
a Bratislava. Česká delegace
se s kanadskou stranou podě-
lila o pořádání mistrovství

světa juniorů a mužů. Světo-
vý turnaj hráčů do 20 let se
uskutečnil v roce 2008 v ka-
nadském St. John´s. Plzni při-
padl kýžený turnaj mužů.
Londýn si svou kandidaturu
nakonec rozmyslel a Bratisla-
va se zhostí MS v roce 2011.

Po Litoměřicích čeká organi-
zační prověrka čtvrté největší
město České republiky. Plzeň
nabídla Mezinárodní hokejba-
lové federaci ve svém projektu
zrekonstruovaný hlavní zimní

městský stadion, nový zimní
stadion v blízkosti a výstavbu
zbrusu nové unikátní hokejba-
lové haly na Lochotíně. Mis-
trovství světa se tedy uskuteč-
ní hned na třech stadionech.
Vysoký počet hracích ploch byl
nutností. Během sedmi červno-
vých dnů 13.–20. června 2009
se totiž na západě Čech usku-
teční současně světové mistrov-
ské klání mužů i žen. O tituly
nejlepších reprezentačních cel-
ků planety bude bojovat 24
týmů – šestnáct v kategorii
mužů, osm mezi ženami.

Arénou číslo jedna se pro MS
stane plzeňský zimní stadion.
Hlavní hala má po rekonstrukci
oficiální kapacitu 8 211 diváků,
z toho je přes pět tisíc míst k se-
zení. Hráči, diváci i žurnalisté se

mohou těšit na vynikající záze-
mí. Ženy odehrají svůj turnaj v
hokejbalovém stánku na Locho-
tíně. První specializovaná stavba
na hokejbal v České republice
byla v Plzni zkolaudována v říj-
nu a během roku prošla celou
řadou zatěžkávacích zkoušek. Pl-
zeňský klub v ní odehraje všech-
na domácí extraligová střetnutí.
V únoru se konal za účasti osmi
českých klubů finálový turnaj
Českého poháru. Perličkou ve
výbavě hokejbalové haly je ča-
somíra. Speciální LED obrazov-
ka o rozměrech 2,5 x 1,5 metru
může být propojena s počítačem
nebo televizními kamerami
a nabízí tak podobnou audiovi-

zuální show jako kostky na zim-
ních stadionech.

Aktivní členové, přátelé ho-
kejbalu, fanoušci i zájemci
z řad široké veřejnosti se bě-
hem mistrovství světa mohou
vedle prezentace hokejbalu na
nejvyšší úrovni těšit i na do-
provodné akce. Organizátorům
se podařilo navázat zajímavou
spolupráci hned s několika ho-
kejisty z kanadskoamerické
NHL. Osobní účast na hokej-
balovém svátku přislíbili –
Petr Sýkora, útočník Pittsbur-
ghu Penguins a Zbyněk Mi-
chálek, obránce Phoenixu
Coyotes. Zajímavé bude
i možné doplnění české hokej-
balové reprezentace hokejový-
mi specialisty. V uplynulé se-
zoně si podobnost obou spor-

tů na vlastní kůži v dresu pl-
zeňské Škodovky například
vyzkoušel střelec extraligové-
ho Lasselsbergeru Michal Dů-
ras.

Český tým zavazuje nejen
výhoda domácího prostředí,
ale zároveň bohatá pokladnice
českých hokejbalových úspě-
chů. Pouze jednou se ze svě-
tového šampionátu vraceli hrá-

Dětský maškarní bál na Bílé Hoře

Přirostlo vám fotografování
k srdci? A žije se vám dobře v
Plzni? Přihlaste se proto do
soutěže na téma Plzeň – měs-
to, kde stojí za to žít, která se
koná pod záštitou primátora
města Plzně Ing. Pavla Rödla.

Vítány jsou všechny práce,
které přinesou nové pohledy na
Plzeň z hlediska zdravého ži-
votního stylu, životního pro-
středí a trvale udržitelného roz-
voje. Jednoduše řečeno ty, kte-
ré odpovídají na otázku „Proč

Přirostlo Vám fotografování k srdci?
Přihlaste se do soutěže!

se mi dobře žije v Plzni?“ Sou-
těž je rozdělena na část výtvar-
nou (děti 1. až 5. třída a 6. až
9. třída) a fotografickou (bez
rozlišení věku). Autoři nejlep-
ších prací se mohou těšit na
hodnotné ceny od firmy K+B
Elektro – Technik spol.s r.o.
(digitální fotoaparáty, digitální
fotorámečky a MP4). Vybrané
práce budou vystaveny v sado-
vém okruhu historické části
města v srpnu 2009 u příleži-
tosti blížícího se finále mezi-

národní soutěže The LivCom
Awards 2009, jejímž mottem je
„vytvářet města, kde stojí za to
žít“. Pravidla soutěže najdete
na www.livcom2009.cz (v sek-
ci Výtvarná a fotografická sou-
těž). Soutěžní práce je potřeba
odevzdat do 20. května na ad-
rese Odbor životního prostře-
dí MMP, Kopeckého sady 11,
Plzeň, kancelář číslo 203. Více
informací též na telefonním
čísle 378 033 204.

(red)

Zlatá korunka

Mistrovství světa v hokejbalu v Plzni
či se lvíčkem na prsou bez me-
daile. V roce 2005 obsadili po
neš�astné čtvrtfinálové poráž-
ce s Portugalskem po samo-
statných stříleních 5. místo.
Jednou se Češi stali mistry
světa, čtyřikrát byli stříbrní
a jednou skončili s bronzový-
mi medailemi na krku. Na do-
sud posledním 7. mistrovství
světa došel český tým v ně-
meckém Ratingenu až do finá-
le, kde podlehl Kanadě. Javo-
rový list je totálním vládcem
posledních čtyř šampionátů.

Českomoravský svaz hokej-
balu čítá bezmála 35 000 regis-
trovaných hokejbalistů. Sedmi-
denní podnik světového formá-
tu by ČMFS rád využil
k prezentaci hokejbalu široké
veřejnosti a nastartoval tak dal-
ší vlnu zájmu o hokejbal mezi
dětmi. Akce by měla být impul-
sem proto, aby lidé získali
o sportu – hokejbalu větší pově-
domí. Přáním je, aby mistrovství
světa přilákalo do hokejbalo-
vých branek, obran a útoků více
zájemců z řad mládeže.

Během plzeňského turnaje
prožije český hokejbal televizní
explozi. Česká televize připra-
vuje ve spolupráci s organizač-
ním týmem MS minimálně
sedm přímých přenosů. Trháky
televizních obrazovek by se
v červnu měly stát zápasy čes-
kého celku a souboje o medai-
le, kde by svěřenci trenéra Leo-
še Raka neměli chybět. Hokej-
bal bude hojně prezentován
i v ostatních médiích. Akredito-
vaní zástupci z řad novinářů bu-
dou mít během šampionátu
k dispozici tiskové středisko jak
v prostorách hokejové ČEZ
Arény, tak i hokejbalové haly
v Plzni – Lochotíně.

Plzeň je pro mistrovství světa
v hokejbalu 2009 připravená.

Josef Kadaně

Pohádková soutěž Zlatá ko-
runka je každoročním zpestře-
ním, které pro děti z mateř-
ských školek připravuje Stře-
disko volného času dětí a
mládeže z Lochotína, DEMA-
RO a ÚMO Plzeň 1. Školní
kolektivy nacvičují divadelní
ztvárnění pohádky zadané po-
řadatelem a po několika výbě-
rových kolech mají největší
úkol utkat se ve finále v budo-
vě střediska v Pallově ulici.

Zde před zraky svých blízkých
prezentují svoji verzi pohádky,
kterou ve školkách natrénova-
ly, s úmyslem uspět před od-
bornou porotou a získat tak pr-
venství v celoměstském závě-
rečném kole. Letošním
motivem byla pohádka O ko-
courkovi a finále se konalo ve
středu 25. března. Jedno z prv-
ních míst vybojovala 91. ma-
teřská školka, která sídlí v na-
šem obvodu.                (red)

Starosta Jiří Uhlík vhazuje puk při slavnostním otevření nové hokejbalové haly v Plzni na Lochotíně.



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

v pátek 1. 5. 2009 od 13.00 do 17.00 hod.,
v pátek 8. 5. 2009 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.

Výsledky projektu v roce
2008, rozsah prací v roce 2009

Rok 2008 byl třetím rokem
projektu a spektrum realizova-
ných aktivit v tomto roce na-
vazovalo na výsledky dosaže-
né v letech předešlých.

Výsledky prací v roce 2008
Chemické ošetření sedimentu

a vodního sloupce proběhlo
v souladu s plánem pro r. 2008.
Byl použit roztok PAX-18 (látka
na bázi hliníku, používaná k čiš-
tění vody ve vodárnách) ve třech
jednorázových aplikacích. Jejich
přesné načasování bylo určeno
podle aktuálního vývoje ekosys-
tému v průběhu vegetační sezó-
ny. Celkem bylo nadávkováno
95,6 t přípravku PAX-18.

V průběhu aplikace a v ob-
dobí těsně po ní byl prováděn
monitoring kvality vody a bylo
sledováno chování biocenózy
(v souladu s plánem monitorin-
gu) tak, aby v případě jakého-
koli problému mohla být uči-
něna nápravná opatření.

Za čistá pískoviště v Plzni

Výzva
Pracovníci prevence kriminality při Městské policii
v Plzni neustále slýchají stížnosti z řad občanů
města na venčení psích miláčků v okolí dět-
ských hřiš� a pískoviš�. Jednou z variant řešení

problému by bylo oplocení takových center. Ale
otázkou je, kolik a jaká pískoviště z celkového po-

čtu cca 240 ve čtyřech plzeňských obvodech oplotit.
Proto bychom chtěli požádat vás, občany města

Plzně, o vyjádření se k tomuto problému formou
písemných návrhů do informačních schránek

umístěných na úřadech,
popřípadě na emailovou adresu

ceskova@plzen.eu, vlckovaa@plzen.eu,
či zasílat na adresu

Dominikánská 12, Plzeň, 30100, SMEK.

Dalším realizovaným opatře-
ním byly zásahy do rybí obsádky,
které spočívaly především v jar-
ních odlovech plevelných druhů
ryb s využitím omračovací lodi
pracující na principu elektrického
proudu. Tímto způsobem bylo
odloveno 2 000 kg ryb, přede-
vším cejna, méně plotice, perlín
byl jen příměsí. Zároveň bylo
v mělkých partiích nádrže umístě-
no cca 200 ks umělých třecích sub-
strátů (větve a stromky jehličnanů),
jež byly po výtěru z vody odstra-
něny i s jikrami. Po skončení elek-
trolovu bylo vysazeno 10 000 ks
rychlené štičky (plůdek). V létě
probíhaly noční odlovy plevelných
ryb zátahovými sítěmi v příbřeží
rybníka. Sezóna 2008 byla završe-
na standardním ichtyologickým
průzkumem začátkem září.

Vodní rostliny byly v roce 2008
podporovány vysazováním pouze
v Chobotu, ve Velkém bolevec-
kém rybníce se vegetace šířila již
zcela samostatně a byla podporo-
vána především tím, že chemický-

mi zásahy (PAX) byla udržována
co největší průhlednost vody. Růst
biomasy vodní vegetace a šíření
jednotlivých druhů bylo sledová-
no botanickými průzkumy.

V roce 2008 se Velký bolevec-
ký rybník dostal do fáze, kdy jeho
ekosystém začal reagovat na bi-
omanipulační tlak – došlo k de-
stabilizaci pelagického a příklon
k litorálnímu typu ekosystému.
Nově navozené poměry, které již
v zásadě odpovídají cílovému
stavu, je nyní bezpodmínečně

nutné stabilizovat (fixovat). To se
týká nejen rybí obsádky, která je
připravena se kdykoli vymknout
kontrole, ale především dosud ne-
vyváženého společenstva vod-
ních rostlin, kde v roce 2008 do-
minovaly „pionýrské“ rychle ros-
toucí druhy. Jako podpora pro
potřebné změny v biocenóze se
osvědčila opakovaná aplikace Al
koagulantu PAX-18.

Jiřina Kopáčková, SVSMP,
úsek lesů, zeleně a vodního

hospodářství

Projekt „ZLEPŠENÍ KVALITY VODY
V BOLEVECKÉM RYBNÍCE“

Po�et p�ijatých žádostí                                 29 

Po�et odložených žádostí                                  0 

Po�et kladn� vy�ízených žádostí                                 29 

Po�et odep�ených žádostí a od�vodn�ní                                  0 

Po�et žádostí o informaci v �ízení                                  0 

Finan�ní úhrada za poskytnuté informace 
celkem 

                                 0 

Po�et odvolání proti rozhodnutí 
o odep�ení poskytnutí informací 

                                 0 

Po�et rozhodnutí o odmítnutí žádostí 
p�ezkoumaných soudem 

                                 0 

Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu                                  0 

Po�et �ízení o sankcích za nedodržení 
zákona

                                 0 

Rámcový v�cný obsah vy�ízených žádostí - navýšení nádob na svoz odpadu, úklid 
psích exkrement�, místa ven�ení ps�,
p�ísp�vky na bydlení, sociální dávky, 
vítání ob�ánk�, zajišt�ní svatby, 
p�ihlášení k trvalému pobytu, rušení 
trvalého pobytu, informace z evidence 
obyvatel, �ipování ps�, p�ihlášení psa, 
poplatky za psa, p�ijetí dít�te do MŠ,
dotaz na po�et pracovník�
zajiš�ujících správu po�íta�ové sít�,
pronájem pozemku, výstavba MŠ 
v Kotíkovské ul., p�istavení 
kontejneru, projekt na zemníku na 
Košutce, pronájem parkovacího místa, 
koup� nebo pronájem garáže v Plaské 
ul., rekonstrukce bytového jádra, 
stavební povolení výstavby RD tzv. 
Rybízovna, výstavba reklamního 
za�ízení, dokumenty uve�ejn�né na
Ú�ední desce MO Plze� 1, týkající se 
výstavby za období listopad 2008, 
rozmíst�ní „sbírkových“ kasi�ek.

Městský obvod Plzeň l, Úřad městského obvodu Plzeň 1

Výroční zpráva

Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou městského obvodu Plzeň 1 dne 10. 2. 2009,
č. usnesení 29. V Plzni dne 20. ledna 2009, zpracovala: Dana Krušinová

o činnosti Městského obvodu Plzeň 1 a Úřadu městského obvodu Plzeň 1 v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu

k informacím za období roku 2008
Výroční zprávu předkládá Městský obvod Plzeň 1, Úřad městského obvodu Plzeň 1 jako povinný

subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

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 8. 4. 2009,

ve středu 6. 5. 2009 a ve středu 10. 6. 2009
vždy od 17.30 hod. v restauraci U Řezníka,

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

předseda poslaneckého klubu ČSSD
Bc. Milan Topinka, člen Kontrolního výboru a Výboru pro Roudnou

Vítězslav Klíma, předseda Komise bezpečnosti
a člen komise pro zadávání veřejných zakázek

HOVORY

se zastupiteli ČSSD
Mgr. M

iroslav Brabec Bc. Milan Topinka Vítězslav Klíma

28. únor 2009 byl dnem slav-
nostním pro manžele Antonii
a Vlastislava Foltýnkovi ze So-
kolovské ul. 13 v Plzni. Připo-
mněli si 50 let na společné ces-
tě životem v obřadní síni ÚMO
Plzeň 1. Slavnostního obřadu
se ujaly členky Komise sociál-
ní a pro občanské záležitosti
Rady MO Plzeň 1 a „zlatým
novomanželům“ přišli pobla-
hopřát i jejich nejbližší.

Vážení manželé Foltýnkovi,
přejeme Vám, abyste se té ná-

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 sociál-
ního odboru ÚMO Plzeň 1
Mgr. Danu Krausovou, tel.
37 803 6180  nebo pí Hanu Hr-
dinovou, tel. 37 803 6082. Ju-
bilanti obdrží od zástupců
Městského obvodu Plzeň 1
grafický list a dárkový balíček.

Informace pro zájemce
o slavnostní obřady

Zlatá svatba

sledující jubilejní svatby doži-
li ve zdraví, spokojenosti
a osobní pohodě.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

Sběrové dny odpadu
Pro uložení věcí, které nepatří do nádob

na směsný komunální odpad,
pořádá Úřad městského obvodu Plzeň 1

„ SBĚROVÉ DNY ODPADU“.

BÍLÁ HORA
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
K Sokolovně 12. 5. 2009 13.00–18.00

ROUDNÁ
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. Pod Všemi 16. 6. 2009 13.00–18.00 hodin
svatými (naproti tenisovým kurtům)

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle:
378036040-1, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 1

(pod Sokolovnou
 na asfaltové ploše)

Noční odlovy dravých ryb na Velkém boleveckém rybníku.

Provoz sběrného
dvora o svátcích



   NON-STOP DISPEČINK

800 505 505

www.plzenskesluzby.cz

Správa nemovitostí na PŮL ROKU ZDARMA

 Rozúčtování tepla, PŘÍSTROJ ZDARMA
dohodněte se s námi do konce června 2009

Plzeňské služby zaznamenaly během loňského roku
rekordní počet zájemců. Proč?

O více než o padesát procent vzrostl během jediné-
ho roku počet bytů, o které se starají Plzeňské služ-
by – správa nemovitostí. Původní počet, dva a půl
tisíce, se zvýšil o 1300 nových zájemců. Čemu vdě-
čí za takový úspěch?

Důvodů je víc
Zdálo by se, že hlavním motivem pro rozhodnutí

o změně správce domu je správná cenová politika.
Plzeňské služby nabízejí možnost výběru z několika
balíčků služeb při správě nemovitosti – od toho „lu-
xusního“ (125 Kč za bytovou jednotku měsíčně), až
po nejjednodušší, základní a tudíž i nejlevnější (79 Kč).
Zdaleka to ale není důvod jediný.

Dalším faktorem je spolehlivost, rychlost a nonstop
bezplatná telefonní linka 800 505 505, kde jsou dis-
pečeři schopni poskytnout okamžitou a účinnou po-
moc při haváriích a dalších problémech. Zejména
seniory možná zaujme, že při volání na tuto linku
nenarazí na bezduchý automat, ale na skutečného ži-
vého člověka.

A právě trvalá komunikace s klienty je další před-
ností Plzeňských služeb.

Domluvte se s námi na spolupráci do konce června.

SLUŽBY POD JEDNOU 
STŘECHOU

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

 Správa nemovitosti NA PŮL ROKU ZDARMA

„Ke změně správce nás vedly především potíže
s komunikací s předcházejícím správcem. Naopak
u Plzeňských služeb to funguje bezvadně. A� se děje
cokoliv, získáváme všechny potřebné informace, ta
společnost s námi prostě “mluví“, na rozdíl od jejich
předchůdců.“, řekl například předseda výboru SVJ
Lidická 1438 – 1441 v Plzni Radek Lorenc.

Rozhodnutí bez rizika
Změna správce bytového domu není jednoduchá

a vlastníci nebo uživatelé jednotlivých bytů nejsou
vždy úplně jednotní. Mnozí váhají, protože nejsou-li
s dosavadním správce spokojeni, obávají se, aby se
s novým správce nedostali z louže pod okap.
Plzeňské služby tedy přicházejí s úplnou novinkou

– poskytnou novým klientům půlroční zkušební dobu
zdarma. Teprve bude-li zákazník spokojen, vybere
si některý z výše uvedených „balíčků“ po půl roce
jako placenou službu.
Další výhodou, kterou Plzeňské služby nabízejí, je

poskytnutí přístroje na měření spotřeby tepla zdarma.

Čas letí
Tato mimořádná nabídka platí pouze do konce červ-

na. Potřebné informace je ale možné získat hned –
nejlépe na www.plzenskesluzby.cz, nebo telefonicky
na 605 886 688, kde lze dohodnout i osobní jednání.

Za Plzeňské služby a.s.
Iveta Rejšková, obchodní manažerka,

 tel.  605 886 688



Na naší škole v Kralovické uli-
ci učitelé využívají netradiční for-
my výuky, ke kterým lze již s jis-
totou přiřadit projektové dny, kte-
ré mají již svou tradici. Žáci tuto
formu vítají, sami doplňují pro-
gram a připravují si různorodé po-
můcky, což dokazují jejich výsled-
né práce.

Na zimní měsíce jsou připrave-
ny projektové dny pro 9. ročníky
s tématem: Poznej povolání svých
rodičů. Jak samo téma napovídá,
má inspirovat devá�áky k hlubší-
mu poznávání povolání svých ro-
dičů, aby tak získali ucelenější
představu o různých profesích. Na
celém projektu je také důležitá
spolupráce s rodiči, kteří jsou
ochotni věnovat svůj čas a podat
základní informace o svém povo-
lání. Nabídka povolání se stala
velmi pestrou a žáci měli z čeho
vybírat.

„Přijde k nám masér.“ „I ne,
masérka“. „K čemu masáž?“ Ta-
kové a další věty zazněly z ústa
kluků a děvčat, když se dozvědě-
li, kdo je navštíví jako první. Če-
kala je ukázka masérské práce,

Občanské sdružení Totem –
regionální dobrovolnické cen-
trum, které od února 2009 zís-
kalo do výpůjčky objekt
v Kaznějovské ulici č. 51, po-
skytuje ve stávajících prosto-
rech v Rodinné ulici č. 39
v Lobzích sociálně aktivizační
služby zejména pro seniory.
Jeho posláním je šířit a propa-
govat myšlenku dobrovolnic-
tví, dobrovolné pomoci člově-
ka člověku. Pomoci bez náro-
ku na peněžitou odměnu, zato
pomoci odměňované vděčnos-
tí, radostí klientů, pocitem
smysluplnosti. Naši dobrovol-
níci v současnosti aktivně do-
cházejí do 30 zdravotnických
či sociálních zařízení, kde dě-
lají společnost pacientům dlou-
hodobě upoutaným na lůžko,
asistují osobám s jakýmkoli
handicapem, spolupracují při
zajištění jednorázových akcí,
přímo v OS Totem – RDC ve-
dou zájmové kluby, apod.
Dobrovolníkem se může stát
kdokoli, každému se snažíme
najít cílovou skupinu a zaříze-
ní, ve kterém se bude cítit po-
třebný. Dokonce ani věk není
rozhodující, mezi naše dobro-
volníky patří jak studenti, tak
lidé v produktivním věku, ale

Slavnostní otevření společenského,
vzdělávacího, kulturního centra

Totem

Netradiční a úspěšné formy
výuky na 4. ZŠ

výklad o typech masáží a potom
přišla řada i na ně. Sami provedli
masáž, samozřejmě po odborným
vedením, aby pochopili, že je to
práce nejen zajímavá, ale také i ná-
ročná.

Výrobna masa a uzenin, bude
dalším bodem programu, kde žáci
uvidí zpracování masa, jeho bale-
ní, seznámí se s jednotlivými pro-
dukty a zjistí, co pracovník v tom-
to odvětví musí umět a znát. Po-
znat provoz „naživo“ jim umožní
návštěva plzeňské teplárny. Ukáz-
ku výcviku policejních psů a po-
pis práce policisty uslyší od pra-
covníka Policie ČR. Celý balíček
vybraných profesí uzavře návště-
va výzkumného ústavu, kde se de-
vá�áci seznámí s výzkumem no-
vých technologií. Že je to jenom
kapka v moři? Jistě, ale poznáním
si kluci a holky rozšiřují své mož-
nosti a možná, že právě tento pro-
jekt jim pomůže k rozhodnutí při
výběru jejich povolání.

Na naší škole získaly velkou
oblibu nejen projektové dny, ale
také sportovní aktivity, které
umožňují žákům se zapojit do růz-

ných sportovních her. Jsme jedna
z mála škol, která svým sportov-
ním vybavením umožňuje ucele-
ný fyzický a duševní rozvoj dítě-
te. Nedávno byla otevřena víceú-
čelová sportovní hala, jejíž
odpružený podlahový povrch je
velmi šetrný k zátěži vůči klou-
bům, která svým zázemím umož-
ňuje různá cvičení s míčem, pro-
vozovat lehkoatletické disciplíny,
pozemní hokej, florbal, hokejbal
a další sportovní aktivity, a navíc
je možné využít i její vynikající
ozvučení.

Naši žáci využívají povinně
volitelného předmětu Sportovní
hry, jejichž náplní jsou míčové
hry, posilovací programy, pro dív-
ky aerobik, moderní tanec, a dále
odborně vedené sportovní krouž-
ky. K velmi oblíbeným sportům
patří florbal a hokejbal, které mají
na naší škole také již zavedenou
tradici, o čemž svědčí řada vyhra-
ných sportovních soutěží.

Všem zájemcům, kteří se rozho-
dují, do které školy umístit své
dítě, jsou naše dveře otevřeny.

Eliška Bartáková

i senioři. Jedni mohou nabíd-
nout více času, jiní energie
a další zkušeností. Každý tako-
vý člověk je obohacením pro
celou společnost a je u nás sr-
dečně vítán.

V posledních letech propoju-
jeme myšlenku dobrovolnictví
s jiným projektem – Aktivitou
proti závislosti. Cílem tohoto
projektu je poskytováním sociál-
ních služeb v Denním aktivi-
začně – vzdělávacím centru při-
spět k eliminaci společenské
izolace seniorů a nabízenými
aktivitami předejít úbytku du-
ševních schopností ve stáří.
Tyto služby jsou seniory vyhle-
dávány ve stále větší míře.
Myšlenkou projektu je nejen se
zúčastnit, ale i aktivně přispívat
a tím zůstat v centru společen-
ského dění. Proto se na realiza-
ci podílejí i senioři a některé zá-
jmové kluby si organizují a ve-
dou sami (Senior kapela,
cvičení jógy, atd.).

V současné době u nás mohou
senioři navštěvovat jazykové
kluby či konverzace v angličti-
ně, němčině a francouzštině,
kurzy základů práce na počíta-
či, seznámení s internetem, klu-
by pro pokročilé uživatele PC,
volně přístupný internetový

klub, cvičení jógy, zkoušky Se-
nior kapely, atd. Velký zájem ze
strany klientů, který bohužel
v současných prostorech OS To-
tem – RDC nemůžeme uspoko-
jit, nutně vyvolal otázku, jak tuto
situaci řešit.

Rozhodně nechceme opouš-
tět současné prostory v Lob-
zích, ale rádi bychom, aby naše
služby byly dostupnější pro
klienty i z dalších městských
obvodů. Se svým záměrem vy-
budovat multifunkční mezige-
nerační centrum jsme tedy
oslovili město Plzeň. Cílem
projektu Totem – Dům napříč
generacemi je vytvořit pro ob-
čany města Plzně, zejména pro
seniory místo „SETKÁVÁNÍ
SE“. Potřebám společnosti
a regionu by nejlépe vyhovo-
val model centra, kde budou
vytvořeny možnosti mezigene-
račního, navzájem se obohacu-
jícího soužívání. Senioři díky
programům, kterých se budou
účastnit i další generační sku-
piny, budou mít nadále mož-
nost zůstávat ve středu dění
a dostanou příležitost předávat
zkušenosti, dovednosti a být
užiteční svému okolí.

Vstřícné rozhodnutí Magis-
trátu města Plzně tento záměr
podpořilo a získali jsme od
1. 2. 2009 do bezplatné vý-
půjčky objekt v Kaznějovské
ulici č. 51. Objekt byl původ-
ně určen k jiným účelům,
a tudíž než začne plně sloužit
našim klientům, je nutné pro-
vést stavebně – rekonstrukční
úpravy a jednotlivé klubovny
vybavit nábytkem a specific-
kým zařízením. A na co se
může veřejnost potom těšit?
Rádi bychom společnými sila-
mi za podpory města Plzně,
Městského obvodu Plzeň 1 a v
neposlední řadě vás, našich
klientů, vytvořili místo, kde se
budou všichni příchozí cítit
dobře a budou se k nám rádi
vracet. Vracet pro inspiraci,

V Bolevci vzniklo mezigenerační multifunkční centrum
„Totem – Dům napříč generacemi“.

zábavu, poučení, informace,
radu, pomoc a zázemí.

V nových prostorech vznik-
ne několik kluboven pro zájmo-
vé a vzdělávací aktivity (jazy-
ková kubovna, keramická dílna,
hudebna, dílna„pro chlapy“,
dámský klub, …), dále je počí-
táno s tělocvičnou, relaxační
místností, ale také se sálem pro
společenské akce. Přátelé se
budou moci setkávat v komu-
nitním klubu „Kafíčko“.

Počítáme, že si k nám najdou
cestu všechny generace, pro
které chystáme nabídku různo-
rodých aktivit. Začátek někte-
rých plánovaných činností je
závislý na postupu rekonstrukč-
ních prací, ale od dubna 2009
nabízíme seniorům projekt –
Akademie třetího věku – nul-
tý semestr.

Připravujeme systém celoži-
votního vzdělávání a rozvoje
dovedností v různorodých ob-
lastech lidského života (histo-
rie a místopis, zdravý životní
styl, právní poradna, tanec, di-
vadlo, …,) jejichž absolvová-
ní bude založeno na princi-
pech dobrovolnosti, radostné-
ho prožitku, vzájemného
obohacování.

Nultý semestr bude probí-
hat formou jednorázových čin-
ností, přednášek, návštěv diva-
del, apod., klade si za cíl zma-
povat zájem klientů a vystavit
první ročník, který se otevře od
října 2009. A navíc, komu se
během jara 2009 podaří absol-
vovat sedm z deseti napláno-
vaných aktivit, bude o tom mít
doklad ve svém indexu, získá
při zápisu do prvního ročníku
Akademie třetího věku slevu
na „školné“.

Do prvního ročníku se pak se-
nioři budou zapisovat do 4 stu-
dijních oborů na jeden semestr.
Akademie bude probíhat vždy
jeden den v týdnu a každý týden
v měsíci bude věnován jednomu
z oborů. Každý zapsaný „stu-

dent“ bude mít svůj index, bude
mít právo zúčastňovat se cere-
moniálů a společenských udá-
lostí, čeká ho i závěrečné vyřa-
zení z ročníku a postup do dal-
šího. Oslovíme lektory
odborníky v aktivním věku, ale
počítáme i s odborníky seniory,
kteří tak budou mít možnost pře-
dávat své cenné zkušenosti, vě-
domosti a dovednosti.

Projekt počítá s finanční pod-
porou několika donátorů, proto
školné bude spíše symbolické,

jako příspěvek na provozní ná-
klady a lektorné.

V případě zájmu o přihláše-
ní, popř. získání dalších infor-
mací nás kontaktujte: emailem
– totem.pm@volny.cz, telefo-
nicky 37 72 604 25 nebo
724 045 245, popř. osobně
v Kaznějovské ulici, Plzeň
Bolevec – a to vždy v úterý
odpoledne 13.30–16.00 hod.
nebo v pátek dopoledne od
8.30 do 11.30 hod.

Mgr. Petra Bláhová

– Dům napříč generacemi
proběhlo 24. 3. 2009 v prostorách Kaznějovské 51

Odpoledne plné hudby zahájila skupina country tanečnic
Karolína z 21. ZŠ na Slovanech, pak následovala mladá

kapela After Six a konečně proběhl očekávaný křest a CD
a koncert Senior kapely, která má v občanském sdružení

Totem-RDC své zázemí.
Akce se zúčastnila i první náměstkyně primátora

JUDr. Marcela Krejsová a dále přes 150 hostů z veřejnosti.
Pevně věříme, že se budou všichni do nově otevřeného cen-

tra rádi vracet, protože má co nabídnout.
Mgr. Petra Bláhová

Koordinátorka projektů OS Totem – RDC



Rodiny s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra vyslovily potřebu pravidel-
ně se setkávat a společně řešit problé-
my, které jsou dané diagnózou dětí. Pro-
to vznikl při projektu Raná péče klub
Ulita. Zakladatelkou klubu je paní Zu-
zana Bartoňová, která je zároveň jednou
z odborných poradkyň projektu Raná
péče v oblasti speciální pedagogiky.

Na jednom z pravidelných setkání
Ulity, která se od jara 2007 konají jed-
nou měsíčně, vždy v pátek od 9 do 11
hodin, si rodiče přáli vyjet o letních
prázdninách mimo Plzeň. Zorganizo-

Před sedmi lety jsme při výuce na
1. stupni začali využívat prvky ino-
vativního programu „Začít spolu“,
který je založen na individuálním
přístupu k rozvoji jednotlivých žáků
a zároveň na podpoře jejich vzájem-
né spolupráce. Od té doby začal být
tento program, jenž podporuje tvo-
řivost, vnímavost, samostatné roz-
hodování i vzájemnou komunikaci,
postupně využíván ve všech roční-
cích 1. stupně.

Výrazně též podporujeme výuku
cizích jazyků. Začínáme již od první
třídy a v průběhu studia naši žáci cel-
kem absolvují mnohem více hodin ci-
zího jazyka než v běžné škole. Zamě-
řujeme se na jeho konkrétní využití
a uplatnění v každodenním životě.

Od školního roku 2009/2010 pak
ve snaze o co největší rozvoj indivi-
duálního zaměření žáků na 2. stup-
ni zahájíme rozšířenou výuku ci-
zích jazyků (vybírat lze z angličti-
ny, němčiny, francouzštiny a ruštiny)
nebo předmětů praktického zamě-
ření (technická výchova, informati-
ka, péče o domácnost) dle zájmu
a schopností jednotlivých žáků.

Nabízíme výuku v menších žá-
kovských kolektivech, která umož-
ňuje individuální přístup k dětem.
Zvláštní pozornost je pak věnována
jak žákům se speciálními vzděláva-
cími potřebami (poruchy učení nebo
chování), tak i žákům talentovaným.

Vlastní výuka je doplněna řadou
nadstandardních aktivit (školy v pří-

vali jsme tedy letní integrač-
ní pobyt v Poustkách u Žih-
le. Tři lektorky připravily

dopolední, odpolední i večerní pro-
gram na celý týden pro 22 rodičů a 29
dětí ve věku 1,5 roku až 12 let. „Děti
s diagnózou se mezi zdravé vrstevní-
ky začlenily bez potíží. Fungovalo do-
konce i ubytování dítěte zdravého a in-
tegrovaného na jednom pokoji. Dítě
zdravé bylo pro dítě integrované vel-
kou motivací“ zní úryvek z hodnotí-
cího zápisu Zuzany Bartoňové z let-
ního pobytu v Poustkách u Žihle.
K poslednímu lednu 2009 se třinácti
setkání zúčastnilo celkem 25 rodičů
(nejméně 2 rodiče, nejvíce 12 rodičů).

Rodiny s dětmi zdravými i se zdra-
votním postižením se mohou účast-
nit i jednorázových akcí, které jsou
pořádány v MOTÝL o.s. již pátým
rokem při projektu Zájmové aktivi-
ty. Akce se konají jednou za měsíc
a jsou vždy tématicky zaměřené. Při
venkovních akcích plní děti 10 růz-
ných úkolů, mohou zhlédnout diva-
dlo a využít doprovodný program
(jízdu na koních, opékání špekáčků
apod.). V prosinci jsme uspořádali
Vánoční jarmark s mikulášskou
nadílkou, který probíhal od pátku
5. 12. 2008 do neděle 7. 12. 2008. Bě-
hem 3 dní navštívilo akci 195 dětí
a jejich rodičů, v únoru proběhl Karne-
val 6. 2. a 13. 2.–15. 2. 2009, kterého se
zúčastnilo 220 dětí a jejich rodičů.

 Srdečně vás všechny zveme na
AKCE A POBYTY pořádané MO-
TÝL o.s. v roce 2009

24. 4. 2009 Rej čarodějnic
19. 6. 2009 Tátohrátky
24. 7.–31. 7. 2009 pobyt v Poust-

kách u Žihle
31. 7. – 7. 8. 2009 pobyt v Poust-

kách u Žihle
3 příměstské tábory pořádané

v MOTÝL o.s. jsou již plně obsazené.
Zaměstnancům MOTÝL o.s. děku-

ji za jejich kvalitní práci.
Bc. Hana Breníková

ředitelka MOTÝL o.s.

Budoucnost na 17. ZŠ
rodě tuzemské i zahraniční, jazyko-
vě poznávací zájezdy, sportovně
a turistické kurzy, třídní výlety, účast
žáků v soutěžích, návštěvy kultur-
ních a sportovních akcí atd.). Velice
pestrá je také nabídka zájmových
kroužků (sportovní hry, gymnastika,
aerobik, sebeobrana, keramika, lite-
rárně-dramatický kroužek, výtvarný,
hra na kytaru, hra na flétnu, vaření,
počítače, ruční práce, angličtina,
němčina či školní časopis).

V případě zájmu lze bližší infor-
mace získat na našich kontaktech:
Adresa: 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Ma-
lická 1, 301 00 Plzeň
telefon: 378 028 511
e-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz
web: www.zs17.plzen-edu.cz

Předvánoční čas ve školní družině 17. ZŠ

Rozvoj MŠ na Bílé Hoře
V roce 2006 se stala 17. ZŠ a MŠ

Plzeň, Malická 1 správcem rozsáhlé-
ho areálu ve Zručské cestě 4 na Bílé
Hoře, kde sídlí mateřská škola, jež je
součástí jedné vzdělávací organizace
společně s MŠ Křížkova 2 a ZŠ Ma-
lická 1 na Roudné.

Od té doby prošel celý areál pod-
statnými úpravami. Původně jedno-
třídní mateřská škola byla rozšířena
na dvoutřídní a díky dvojnásobné
kapacitě nyní lépe uspokojuje potře-
by rodin s dětmi na Bílé Hoře. Zá-
jem však i nadále převyšuje naše
možnosti. Kompletní rekonstrukcí
prošla veškerá sociální zařízení i
plynová kotelna, ve všech učebnách
byla vyměněna okna, vznikla nová

dětská jídelna, interiér byl uzpůso-
ben jako bezbariérový. Učitelky mají
nyní k dispozici moderní vzděláva-
cí pomůcky, školka je nově připoje-
na na internet. Opravena byla také
střecha a okapy, zcela nově je pak
přistavěn spojovací koridor.

Za uplynulé tři roky se též výraz-
ně proměnil areál okolo budovy. Je
nově oplocen a ve spolupráci s ÚMO
Plzeň 1 zde vzniklo moderní dětské
hřiště, jenž je využíváno jak dětmi
v MŠ, tak bělohorskou veřejností.
Tím ale rozvoj nekončí. 17. ZŠ a MŠ
Plzeň v roce 2008 uspěla v granto-
vém řízení nadačního fondu „Zele-
ný poklad“, díky němuž připravila
architektonický návrh na výstavbu

„zelené“ učebny. Cílem je využít
velké zahrady k teoretickému a ze-
jména praktickému vzdělávání dětí
MŠ i žáků ZŠ v oblasti aktivní
ochrany přírody, péče o rostliny, je-
jich pěstování a dalších pracovních
činností. Pozemek bude ve spoluprá-
ci pedagogických pracovníků, žáků
ZŠ, dětí MŠ i aktivních rodičů po-
stupně upravován a smysluplně vy-
užíván. S hlavními úpravami se
v tomto směru počítá právě letos.

I další rozvoj mateřské školy Zruč-
ská cesta 4 bude pokračovat tak, aby
co nejlépe splňoval podmínky pro
moderní předškolní vzdělávání.

Mgr. Bohdan Franc,
ředitel školy

Klub Ulita při projektu Raná
péče v

Na naší škole má výuka jazyků
dlouholetou tradici. Výuka anglické-
ho jazyka začíná od 1.třídy. V 1. a ve
2. třídě se žáci seznamují s cizím ja-
zykem přirozenou cestou prostřed-
nictvím her, dramatizace, říkanek
a zpěvu jednoduchých písní. Od 3.
do 9. třídy probíhá výuka anglické-
ho jazyka v plném rozsahu, tj. 3 vy-
učovací hodiny týdně. K výuce vy-
užíváme odborné učebny cizích ja-
zyků, multimediální učebnu,
k upevnění a procvičení učiva inter-
aktivní tabuli a práci na PC (speci-
ální výukové programy pro cizí ja-
zyky). Od 1. třídy si žáci vedou ja-
zyková portfolia, do kterých si
zakládají vlastní práce z hodin ang-
lického jazyka.

V každém ročníku na 2. stupni

Výuka jazyků má na 1. ZŠ zelenou
máme jednu třídu s rozšířenou jazy-
kovou výukou (kombinaci anglický
jazyk – německý jazyk) a nově od
školního roku 2009/2010 nabízíme
kombinaci anglický jazyk – francouz-
ský jazyk. Pro třídy bez jazykového
zaměření od sedmého ročníku nabí-
zíme francouzský a německý jazyk
jako další povinný cizí jazyk s dvou-
hodinovou týdenní dotací. V průbě-
hu měsíce dubna budou organizová-
ny otevřené hodiny francouzského
a německého jazyka v pátých a šes-
tých třídách. Srdečně zveme na ukáz-
kové hodiny žáky i rodiče. Podrobný
rozpis bude zveřejněn na webových
stránkách školy (www.zs1plzen.cz).

Další novinkou ve výuce cizích
jazyků je zavedení metody CLIL do
výuky. Jak zkušenosti v zahraničí

ukazují, výrazného pokroku ve vý-
uce cizích jazyků dosahují žáci, kteří
cizí jazyk začnou aktivně používat
i v jiném předmětu, např. v matema-
tice, zeměpisu, globální výchově.
Vzdělávací obsah předmětu je plně
zachován, zároveň si však žáci roz-
šiřují slovní zásobu a aktivně zapo-
jují cizí jazyk. Od školního roku
2009/2010 plánujeme zavedení me-
tody CLIL do některých předmětů
na 2. stupni a do jedné první třídy.
A že to s výukou cizích jazyků mys-
líme vážně dokládá i to, že vedení
školy podalo projekt Využití meto-
dy CLIL na základní škole v rámci
operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost financo-
vaných EU, ESF a MŠMT.

Mgr. Dana Jíchová

Čekání na nejdelší svátky v roce
jsme si se školní družinou zpříjem-
nili „Mikulášskou nadílkou“ v neda-
leké bance. Čekal tam na nás čert
a Mikuláš. Každý, kdo zazpíval pís-
ničku nebo přednesl básničku, dostal
dárek. Mikuláš měl velké desky, ve
kterých měl o každém z nás napsá-
no, jak moc zlobíme. Proto jsme byli
rádi, že nás čert neodnesl do pekla.

V posledním prosincovém týdnu
jsme chtěli někoho potěšit, a proto
jsme s paní vychovatelkou nacvičili
básničky a koledy a vydali jsme se
je přednést dědečkům a babičkám
v Domově důchodců v Západní uli-
ci. Napřed jsme měli strach, že je to
moc dlouhé a náročné, ale při vy-
stoupení jsme zjistili, že to vlastně
vůbec není těžké a zvládli jsme to

jako nic. Na kytary nás doprovodili
žáci školního kytarového kroužku.
V obličejích obyvatel domova jsme
viděli radost a poznali jsme, že se
jim naše vystoupení líbilo, dokonce
si koledy zazpívali s námi.

Šárka Wohlmutová,
Valentýna Straková,
Zuzana Nováčková,

1. oddělení ŠD při 17. ZŠ Plzeň

Projekt Česká renesance
Náš projekt začal tím, že jsme se

ráno 2.října 2008 vydali autobusem
do renesančního zámku Kaceřov ne-
daleko Kralovic. Tam nás uvítal ma-
jitel zámku pan Štrunc. Vysvětlil
nám, co jsou to sgrafita a jak vznika-
jí, upozornil nás na pozůstatky opev-
nění, vodní příkopy a zbytky po
obranných věžích. Díky této názorné
ukázce jsme si udělali dobrou před-
stavu o tom, jak se dříve bránily pev-
nosti. Na nádvoří zámku jsme si pro-
hlédli arkády, pochopili jsme také, co
je to portál a bosáže. Naše prohlídka

dále směřovala do 1. patra, kde nám
pan Štrunc vyprávěl pověst o smrti
všech potomků zakladatele zámku
Floriána Gryspeka z Gryspachu. Pro-
hlídku zámku jsem ukončili ve fran-
couzské zahradě, v jejímž středu se
nacházela barokní kašna. Během vý-
kladu jsme si zapisovali potřebné
údaje do pracovních listů, které jsme
obdrželi ještě ve škole.

Po prohlídce Kaceřova jsme se
vypravili do Kralovic, kde se nachá-
zí jeden z mála renesančních kostelů
v Čechách. Opět jsme si povšimli

tolik charakte-
ristického re-
n e s a n č n í h o
znaku – sgrafit.
Ve sklepení se
nachází hrobka
celého rodu
Gryspeků, kte-
ří vlastnili zá-
mek Kaceřov.
Po skupinkách
jsme se vydali
do hrobky, kde
jsme měli neo-
pakovatelnou
možnost pro-

hlédnout si mumie několika členů ro-
diny Gryspeků. Udivilo nás, v jak
dobrém stavu jsou těla. V hrobce se
musela udržovat stálá teplota, aby se
mumie nepoškodily.

Druhý den jsme ve škole dokon-
čovali práci na projektu. Vyplňovali
jsme chybějící otázky z pracovních
listů a čekalo na nás malé překva-
pení. Módní přehlídka! Pět žákyň
naší třídy totiž natočilo ještě na jaře
na video módní přehlídku v dobo-
vých kostýmech, které si vypůjčily
z Divadla J. K. Tyla. Naším úkolem
bylo přiřadit kostým ke správnému
období. Celých půl roku nám dívky
neprozradily, že pro nás toto překva-
pení přichystaly.

Díky tomu, že jsme na vlastní oči
viděli různé prvky renesance, je nám
toto období mnohem bližší a pama-
tujeme si z něj více informací.

žáci 8. B 1. ZŠ Plzeň

Raná péče v
„Ahoj holky, mám pro vás novi-

nu“, zaznělo na poslední poradě před
Vánocemi roku 2007 hned v úvodu
z úst ředitelky MOTÝL o.s. Hany
Breníkové. „Od ledna 2008 dostane-
me do pronájmu dalších 100 m2 od
ÚMO Plzeň 1, takže budeme moci
rozšířit naše služby o terapeutické
dílny pro dospělé klienty se zdravot-
ním postižením a o ranou péči, jak
jsme plánovali.“

„Co je raná péče?“, zeptala se jed-
na z lektorek z projektu Zájmové
aktivity. „Raná péče je sociální služ-
ba pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením. Poskytuje se prostřed-
nictvím poradců, kteří mají zkuše-
nosti v oblasti fyzioterapie, speciál-
ní pedagogiky, logopedie a sociální
problematiky rodinám s dětmi se
zdravotním postižením, od naroze-
ní dítěte do sedmi let. Poradci na-
vštěvují rodinu v její domácnosti,
jednou za šest týdnů, služba je po-
skytována zdarma.“, ochotně odpo-
vídala Hana Breníková. „Cílem rané
péče je zmírnit důsledky zdravotní-
ho postižení jak pro dítě, tak i pro
rodinu. Je důležité, aby rodiče do-

stali informace, které jim pomohou
zorientovat se v jejich situaci danou
postižením dítěte, aby jim někdo
nabídl pomocnou ruku v prvních ob-
dobích po sdělení diagnózy, podpo-
řil je a poskytl rodině i dítěti před-
poklady úspěšné sociální integrace.

„Proč raná péče?“ Tuto otázku
nikdo nepoložil, nebo� všechny jsme
maminky. Z vlastní zkušenosti víme,
že první roky jsou ve vývoji dítěte
rozhodující. Zároveň si některé z nás
v praxi ověřily, jak velkou kompen-
zační schopnost má mozek právě
v těchto prvních letech života dítěte.

„Charakteristika rané péče je dána
zákonem o sociálních službách,
přesné znění si přečtěte v materiá-
lech, které jsem vám připravila“,
pokračovala ředitelka Hana Brení-
ková. „My se zaměříme na děti s po-
stižením tělesným a mentálním, na
děti s poruchami autistického spek-
tra a s kombinovanými vadami,
mimo smyslových postižení.“

Od této porady uplynulo několik
týdnů. Pilně jsme zvelebovali nové
prostory, přemýšleli, co konkrétně
klientům od 1. března 2008 nabíd-
neme. Sháněli jsme didaktické hrač-
ky i speciální pomůcky. Nejtěžším
a nejodpovědnějším úkolem bylo
doplnit odborný tým Rané péče
o výborného poradce v oblasti fyzi-
oterapie. V září 2008 se jím stala
paní Hana Klímová s bohatými zku-
šenostmi ve svém oboru.

A jaká je situace dnes – po roce
od přidělení nových prostor? Co
nabízíme?

V současné době máme ve stálé
péči 20 klientů. Služeb 3 poradců
z oblasti speciální pedagogiky, fyzi-
oterapie a sociální problematiky ke
konci ledna 2009 využilo celkem
43 rodin.

Na poradce se mohou klientské
rodiny obracet i v období mezi jed-
notlivými konzultacemi, telefonicky
nebo e-mailem. Radíme při výběru
rehabilitačních pomůcek, půjčujeme
didaktické hračky a speciální po-
můcky, zprostředkováváme kontak-
ty na další odborníky, podporujeme
rodinu při prosazování svých práv
a zájmů, pomáháme při vyhledává-
ní předškolního a školního zařízení,
umožňujeme setkávání klientských
rodin, organizujeme letní integrační
pobyty klientských rodin a nabízí-
me podporu v náročnějších život-
ních situacích.

Mgr. Zuzana Bartoňová
poradce Rané péče v oblasti

speciální pedagogiky



Zveme vás do kostela
na Bolevecké návsi!

Dopoledne otevřených dveří
se bude konat

v sobotu 23. 5. 2009 od 9.30 hodin.
Součást programu budou tvořit
• informace o dění v kostele
• přednáška nebo seminář na téma, které by
vás mohlo zajímat
• pro děti – soutěže a nafukovací hrad
• občerstvení
• a další aktivity

Vstup zdarma.
Bližší informace v květnu na www.umc.cz/lochotin

členové a přátelé Farnosti Evangelické církve metodistické

„Škola plná barviček“ se opět
hlásí! 78. MŠ v Sokolovské ulici,
kde děti objevují a poznávají svět
– což je také název vzdělávacího
plánu naší mateřské školy.

Letní prázdniny uběhly jako
voda a pro všechny naše zaměst-
nance byly krátké. Škola totiž
v červenci zajiš�ovala prázdnino-
vý provoz. Všem „cizím“ dětem

i jejich rodičům se u nás líbilo, což
nám všem udělalo velkou radost.

Nový školní rok začal 1. září v
šesti třídách.Pro děti byly připra-
vené zajímavé třídní vzdělávací
programy. V 1. třídě putují děti za
švestkovou vůní se skřítkem Pit-
rýskem. Ve 2. třídě – říkají si Sr-
díčka – se děti snaží plněním ne-
lehkých úkolů vysvobodit krásnou
princeznu z Kouzelné věže. Děti
ze 3. třídy se vydali lodí na Cestu
okolo světa. Ve 4. třídě žijí děti již
druhým rokem v Pohádkové zemi.
Nejmladší děti navštěvují 5. a 6.
třídu. Bydlí tu s nimi medvědice
Emilka a kamarádi z pařezové
chaloupky Křemílek a Vochomůr-
ka. Pomáhají dětem zvládat chví-
le bez rodičů a přinášejí jim stále
nová překvapení.Třídní vzděláva-
cí programy jsou doplněny řadou

akcí a také tzv. Dny pro radost. Ty
jsou zaměřené na pozorování blíz-
kého i vzdálenějšího okolí MŠ, na
poznávání našeho města a života
v něm. Především ale slouží
k uvolnění a radostným prožitkům
dětí. V rámci Dnů pro radost na-
vštívily děti v podzimním období
plzeňskou ZOO, vydaly se po tu-
ristické stezce k rybníku Šídlová-
ku, podnikly cestu za pokladem
a cestu za pečenou bramborou
spojenou s pouštěním draků, zdo-
laly hrad Buben a navštívily pohád-
kovou chalupu v Mlázovech. Uspa-
ly ježka, zamkly studánku a les.
Společně se zúčastnily Country
bálu v bolevecké sokolovně, na-
vštívily Muzeum strašidel. Zúčast-
nily se také představení „Ach ta
paní Myšuta“ a „Deset malých
černoušků“ v divadle Alfa. Nelze
opomenout pravidelné návštěvy
knihovny. Předvánoční dny nám
zpříjemnilo pečení čertovských
buchet a perníků, čertovská besíd-

„Vítáme vás, dáte si kávu nebo
čaj a k tomu nějaký zákusek?“
Touto větou vás přivítají organi-
zátoři dětského maškarního bálu.
Vcházíte do patřičně vyzdobené-
ho sálu, kde se vás ihned zmocní
příjemná přátelská, až téměř ro-
dinná atmosféra. Masky nemají
pouze děti, ale i někteří rodiče.
Přichází klaun, který se podáním
ruky pozdraví s každým z malých
účastníků a ujme se úvodního
vystoupení. V dalším průběhu
oceníte jeho vtipnost, kouzelnic-
ké kousky a žonglérské umění, ale
i pohotovou improvizaci v oka-
mžiku krátkého výpadku audio-
techniky.

Nedílnou součástí každého bálu
je pochopitelně hudba. Ta je zajiš-

Vánoční atmosféra už je dávnou
minulostí. U nás, v 87. MŠ v Ko-
menského ulici, vzpomínky na
Vánoce rychle vybledly. Personál
školky totiž neustále připravuje
pro své žáčky něco nového, aby
nepoznali, co je nuda.

Že myslíme na předškoláky
a jejich rodiče, to potvrdila schůz-
ka zástupců okolních základních
škol s rodiči budoucích prvňáčků
hned první lednový týden. Šest zá-
kladních škol představilo svůj pro-
gram, své hlavní zaměření. Rodi-
če měli možnost se individuálně
zeptat na podrobnosti, které je
zajímaly. Aby předškoláci pozna-
li zblízka školní prostředí, přijali
jsme pozvání Bolevecké ZŠ a na-
vštívili vyučování v prvních a dru-
hých třídách. Naše děti se dokon-
ce do výuky samy aktivně zapoji-
ly. V polovině ledna se pak
budoucí prvňáčci dostavili k zápi-
sům do různých základních škol.

Zima se v lednu představila v plné

Barevná škola dětem ka, pečení vánočního cukroví, po-
sezení s rodiči u vánočního stro-
mečku, dárkování a vánoční jar-
mark. Z lednových a únorových
Dnů pro radost jmenujme napří-
klad Pohádkový den, který se ko-
nal v bolevecké sokolovně a celo-
školní akci s názvem Bílý den.
Díky spolupráci s rodiči nám byla
umožněna exkurze zubního oddě-
lení lochotínské nemocnice a ná-
vštěva představení Příběhy včelích
medvídků v divadle M. Horníčka.
V rámci spolupráce s 31. ZŠ
v Plzni si naši předškoláci pro-
hlédli prostory školy a společně
s prvňáčky prožili svoji první škol-
ní vyučovací hodinu. Velký ohlas
u dětí i rodičů sklidily reje masek
uspořádané v jednotlivých třídách.

Naše škola organizuje aktivity,
které podporují zdravý vývoj dětí
po stránce tělesné i duševní. Děti
od čtyř let mohou navštěvovat
předplavecký kurz. Pokračujeme
také v návštěvách solné jeskyně.

Pod vedením zkušené lektorky
probíhá cvičení „Želva“. Mladší
děti cvičí přímo v tělocvičně naší
MŠ, starší děti docházejí na cvi-
čební hodiny do Gymnázia F. Kři-
žíka. K nadstandardním aktivitám
školy patří výtvarný kroužek
„Barvička“ a keramický kroužek
– máme k dispozici vlastní ateliér
s keramickou pecí. Ve spolupráci
s 31. ZŠ probíhá kroužek počíta-
čový, pěvecký sboreček „Sluníč-
ko“, kroužek malých hasičů „Čer-
tíci“ a kroužek anglického jazyka.
Dle zájmu rodičů škola zajiš�uje
a organizuje Školu v přírodě.

A co nás čeká v nejbližší době?
V rámci získaných dotací začne na
jaře celková úprava školní zahra-
dy, a to ve dvou fázích: ekologic-
ké a ozdravné. Pro děti máme při-
pravený bohatý program, máme se
tedy na co těšit!

Krásné jaro přeje kolektiv a děti
naší „Barevné školy“.

J. Přerovská, uč. 78. MŠ

kráse. Tuhé mrazy a sněhová nadíl-
ka lákaly k pořádnému vyžití. Jízda
na bobech a pekáčích byla součástí
každé vycházky. Třídu 1. B inspiro-
vala zimní krása k uspořádání „bílé-
ho dne“. Podmínkou bylo bílé ob-
lečení dětí i obou učitelek, bíle vy-
zdobená třída a z domova přinesené
bílé plyšové hračky. Paní učitelky
připravily pro svoje tříleté děti spous-
tu her a zábavy. Děti kreslily bílými
křídami na tabuli, modelovaly bílé-
ho sněhuláka, malovaly na dveře sně-
hové obrázky, roztáčely bílý kolotoč
atd. Uspořádaly i módní přehlídku
bílých modelů. Na závěr si zatančily
v diskotékovém rytmu. V 1. A si zase
zahráli na hvězdáře – poznávali
slunce, měsíc, hvězdy.

„Třída plná sněhuláků“ – to
byla akce třídy 3. A. Všichni se pře-
vlékli za sněhuláky, společně si za-
soutěžili a pak se vydali po stopách
hledat ztraceného kamaráda – sněhu-
láka. Našli ho opuštěného a smutné-
ho a zkoušeli vymyslet, čím by ho

rozesmáli. Nakonec se to podařilo.
Jejich nový kamarád jim pak přinesl
malé pohoštění. To byla dobrota!

Jak dobrý je vlastnoručně zhoto-
vený ovocný dort, to zjiš�ovaly děti
ze třídy 3. B. Celý týden prožívaly
s pejskem a kočičkou a zakončily
jej ochutnávkou vynikajícího dortu.

V pátek 16. ledna k nám zavítal
divadelní soubor Úsměv s pohád-
kou „Co dělají zvířátka v zimě“.
Jako vždy velmi kvalitní předsta-
vení plné hezkých písniček a vti-
pu, které nás spolehlivě rozveselí.

Koncem ledna pak připravily
lektorka na angličtinu a lektorka
tanečního kroužku ukázkové ho-
diny pro rodiče dětí, které tyto
kroužky pořádané agenturou Ryt-
mik navštěvují. Taneční kreace
dětí byly kouzelné, zvláště pak
předvedené tango vyprovokovalo
rodiče k pořádnému aplausu.
I ukázka z anglického jazyka byla
hodnocena rodiči velmi kladně.

Počátek února nepřinesl moc pří-

jemné počasí. Sníh mizel, takže
zimních radovánek si děti příliš
dlouho neužily. Zase jim to vyna-
hrazovaly jiné aktivity. Třídy 2. A,
3. A a 3. B přijaly pozvání občan-
ského sdružení Motýl ve Žlutické
ulici na karnevalový rej v pátek
6. 2. 2009. Přivítaly je Sluneční víla
a Duhová víla. Děti s nimi plnily
nachystané úkoly, soutěžily v růz-
ných disciplínách. Na závěr si pak
všichni při tanci zařádili.

Školní karneval jsme napláno-
vali na pondělí 16. února 2009. Na
všech třídách se na něj pečlivě při-
pravovali. Vyráběly se masky, škra-
bošky, zdobily třídy. Hned po pří-
chodu do školky se všechny děti
převlékly do přinesených kostýmů,
pozadu nezůstaly ani paní učitelky,
kuchařky, uklízečky, zkrátka vše-
chen personál školky. Celé dopo-
ledne jsme se skvěle bavili. Prome-
nádu masek střídaly soutěže, tanec
v diskotékovém rytmu, písničky, ří-
kanky. Každá třída si vymyslela
svůj vlastní program. Na závěr se
celá mateřská škola sešla v tělo-
cvičně a show pokračovala. Každé

dítě si odtud odnášelo malou slad-
kost. Dojmy a zážitky pak sdělo-
valy děti odpoledne rodičům.

Ve středu 11. února jsme v Diva-
dle M. Horníčka zhlédli divadelní
představení pražských herců s ná-
zvem „Včelí medvídci“. Představe-
ní doprovázely písničky známé
z večerníčků, které děti velmi dobře
znaly a spolu s herci si je zazpívaly.

O dva dny později nás navštívi-
ly pracovnice Státního zdravotní-
ho ústavu s programem „Zdravé
zuby“. Děti se dozvěděly, jak vzni-
ká zubní kaz, co jíst, aby zuby zů-
staly zdravé a hlavně se seznámily
s technikou správného čištění zubů.

Školka má také od února novin-

ku – vlastní keramickou pec! Za-
koupenou keramickou hlínu se učí
děti zpracovávat a hotové výrob-
ky si pak odnášejí domů.

Ve druhém únorovém týdnu če-
kaly naši mateřskou školu zápisy
nových dětí na školní rok 2009/
2010. Zájem ze strany rodičů
předčil naše očekávání. Rodiče
měli možnost si prohlédnout tří-
dy, děti si zde mohly pohrát. Zda
budeme otvírat od příštího školní-
ho roku ještě další třídu, o tom se
teprve bude rozhodovat.

Veškeré informace o nás může-
te získat na webových stránkách
www.kosici.cz.

 J. Valentová, učitelka 87. MŠ

Jak jsme prožívali zimu

Maškarní bál jak má být
těna profesionálně a na odpovída-
jící úrovni stejně jako moderová-
ní celého odpoledne. Akce je zpes-
třena řadou soutěží, kterých se
zúčastní děti i rodiče, ale i vystou-
pením „Olympiáda“ tanečního
souboru Mira. Výborně se budou
bavit nejen děti, ale i vy, dospělí.

Možná máte pocit, že propagu-
jeme akci organizovanou některou
renomovanou agenturou, avšak
mýlíte se – jde o zábavné odpo-
ledne pořádané 46. mateřskou
školou pro své malé žáčky.

Chtěli bychom tedy tímto podě-
kovat celému personálu 46. mateř-
ské školy, Fibichova 4 v Plzni za
příjemně strávené pondělní odpo-
ledne.

Rodiče Honzíka



                                                              
po�ádá 15. ro�ník  ve�ejné cyklistické jízdy

nejv�tší  a  nejmasov�jší   svého  charakteru  v  západních  �echách

trasy:              silni�ní  35 , 60 , 100 , 150 km
horský     30 , 55 , 80 km

                  d�tská    15 km 
         

start:  6.00 – 9.00 hodin u Kamenného rybníka
      9.00 – 11.00 hodin krátké trasy

10.30 – 11.00 d�tská trasa

cíl:  12.00 – 17.00 hodin v míst� startu

odm�na:     diplom, suvenýr, samolepka

startovné:   dosp�lí  20,-K�, d�ti do 10 let 10,-K�

upozorn�ní:   ú�astníci jsou povinni dodržovat silni�ní vyhlášku

p�ekvapení:  cyklocomputer,  láhve,  košíky,  kód.zámky,  �epice a jiný cyklomateriál

info:       mobil. : 728 386 423 http:// www.volny.cz/nakolezplzne
           E-mail: nakolezplzne@seznam.cz

Seznamte s pozvánkou všechny cyklisty a p�ije�te sSeznamte s pozvánkou všechny cyklisty a p�ije�te s nimi knimi k nám na akci nám na akci 

První motoristická soutěž v Plz-
ni se konala již v roce 1914. Jed-
nalo se o 1. ročník Závodu do vr-
chu Lochotín – Třemošná. O atrak-
tivnosti závodů v Plzni a blízkém
okolí svědčí fakt, že ve startovní
listině nalezneme mnoho slavných
závodnických jmen z doby první
republiky. Na slavnou tradici na-
vazuje i plzeňský Veteran Car
Club, který od svého založení
v roce 1972 pořádal několik roč-
níků Jízdy do vrchu Bolevec – Ko-
šutka, 100 zatáček okolím Plzně,
Lochotínský okruh a mnohé další.
V roce 1989 se konal 1. ročník Jíz-
dy do vrchu Radyně. Úvodní roč-
níky se startovaly ze Starého Pl-
zence, cíl závodu, byl u úpatí zná-
mé plzeňské dominanty – vrcholu
s hradem Radyně. Postupem času,
díky vzrůstající hustotě dopravy
a špatnému stavu komunikací,
jsme tuto zajímavou tra� museli
opustit a ze závodu do vrchu se
stala jízda okolím Plzně se stejným
názvem.

Veteran Car Club Plzeň s Auto-
klubem České republiky pořádá v
sobotu 30. 5. 2009 již XX. ročník jíz-

dy historických
vozidel zařazený
do seriálu mis-
trovství ČR Pohá-
ru historických
vozidel s názvem
„Radyně“. Letoš-
ní ročník soutěže,
bude pestrou pře-
hlídkou cca 100
vozidel a je vy-
psán pro historic-
ké automobily i motocykly do roku
výroby 1980. Nejstarší přihlášený
vůz značky Chevrolet, byl vyroben
již v roce 1916. K vidění tedy budou
vozidla z doby nedávno minulé, ale
také z doby, kdy české země byly
součástí Rakousko-Uherska.

Start i cíl bude v Plzni na Bole-
vecké návsi. Účastníci jízdy budou
přijíždět od rána, aby stačili admi-
nistrativní a technickou přejímku,
nutnou pro přihlášení. Pokud si
chcete prohlédnout všechna vozi-
dla, měli byste se dostavit na Bo-
leveckou náves v 10 hodin, kdy
odstartuje první vůz na tra� dlou-
hou 90 km, která povede po silni-
cích severního Plzeňska.

Řidiči budou během jízdy plnit
úkoly, v nichž předvedou svoje
dovednosti v ovládání vozidla či
svoji manuální zručnost. Krátké
zastávky, na kterých budou plnit
řidiči své úkoly jsou v Kaznějově
a Horní Bříze. Delší zastávky, kde
si vozidla můžete také v klidu pro-
hlédnout, jsou v Plasích od 11.00
do13.30 hod. a v Mariánské Tý-
nici od14.30 do 15.30 hodin.

Celá trasa a časový rozpis jíz-
dy: 10.00–11.30 start Bolevecká
náves, Záluží, 10.20–12.00 Horní
Bříza, Obora, 10.45–12.15 Kazně-
jov, 11.00–13.30 Plasy, Horní
Hradiště, Trojany, 12.30–14.20
Mariánská Týnice, 14.30–15.30

Kralovice, Hadačka, Výrov, Kopi-
dlo, Kočín, Koryta, Dobříč, Jarov,
Chotiná, 15.15–16.50 Zruč – ná-
ves, 15.30–17.00 cíl na Bolevec-
ké návsi.

Po odjezdu vozidel z Bolevec-
ké návsi je pro návštěvníky při-
praven do 17.00 doprovodný
program. Mimo celodenní výsta-
vy historických vozidel, předve-
dou klatovští hasiči zásah s par-
ní stříkačkou z počátku minulé-
ho století, dále bude ke zhlédnutí
výstava k historii 18. pěšího plu-
ku, který za první republiky měl
posádku v Plzni. Vše bude pro-
loženo hudbou a po celý den si
budete moci koupit lahůdky
z domácí zabijačky a zapít je
dobrým pivem bez jakéhokoliv
vstupného. Celá akce se může
konat jen díky lidem, kteří již od
začátku roku připravují program
a celou organizaci akce a to bez
nároku na honorář. Nemůžeme
také zapomenout na sponzory
a zejména na vlastní sběratele a
renovátory, kteří udržují svá vo-
zidla. Bližší informace o této i ji-
ných akcích naleznete na strán-
kách Veteran Car Clubu Plzeň,
www.vccplzen.eu

Václav Cipra – ředitel závodu

V polovině června, od pátku 12.
do neděle 14. června, pořádá Na-
dace 700 let města Plzně svoji tra-
diční akci – Historický víkend
aneb strašidla a mumraje plzeňské.
Opět tím otevřeme bránu do his-
torie všem, kteří mají chu� se bavit
a možná trošku poučit zároveň.

Znovu ožije historické jádro
města, hlavní scéna přichystá svůj
program přímo na náměstí Repub-
liky. Další scény najdou návštěvní-
ci v proluce v Křižíkových sadech,
v Pivovarském muzeu a u morové-
ho sloupu.

V roce 2008 jsme se mohli po-
prvé blíže seznámit s plzeňskými
cechy a také letos budeme moci
nahlédnout do tajů jejich řemesel
– představí se kováři, pekaři, řez-
níci i pivovarníci.

Pro velký ohlas bude v proluce
v Křižíkových sadech opět umístě-
na dětská scéna, kde si malí i velcí
návštěvníci vyzkouší svůj um v nej-
různějších dobových dovednostech.

V dalších programech uvidíme
tanečnice, kejklíře, hudebníky,

chybět nebude ani oblíbené dobo-
vé tržiště a vystoupení hostů me-
zinárodního folklorního festivalu,
který probíhá v Plzni ve stejném
termínu.

Hlavním večerním představe-
ním bude v pátek a v sobotu Dračí
příběh – výpravný výlet do světa
pohádek, v němž nebude chybět
ani princezna a snad zvítězí dobro
nad zlem …

Všichni, kteří se nebudou bát
a přijdou v sobotu ve strašidelných
maskách, se budou moci zúčastnit
oblíbeného večerního Vejšlapu pl-
zeňských strašidel. Novinkou le-
tošního ročníku bude účast dele-
gace zástupců pohádkových krá-
lovství z celé naší republiky
i výpravný příběh „Návrat panov-
níků“ o významných osobnostech,
které ovlivnily historii města.

Sobotní program bude zakončen
oblíbeným ohňostrojem.Vstup na
všechny scény je zdarma.

Generálním partnerem Historic-
kého víkendu 2009 je Lasselsber-
ger s.r.o.                           (red)

Historický víkend
aneb strašidla a mumraje plzeňské

Radyně 2009

bude odstartován
v sobotu 25. dubna 2009 v 10.00 hodin
v Borském parku (areál TJ Slávia) v Plzni.

Prezence v prostoru startu s dobrovolným vkla-
dem, který bude věnován na konto výzkumu

rakoviny v ČR, od 8.00 do 9.45 hodin.

Akci pořádá katedra tělesné výchovy a sportu
Fakulty strojní ZČU v Plzni.

BĚH NADĚJE
(dříve Běh Terryho Foxe – 15. ročník)

K ÚČASTI ZVEME
VŠECHNY OBČANY.

MÁJKA
v Bolevci


