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Blíží se konec roku a je čas
na bilancování naší práce. Prů-
běžně jsme vás na stránkách
našeho zpravodaje informova-
li o postupu prací na jednotli-
vých stavbách v rámci vlastní
investiční výstavby.

Objem prací byl poměrně
vysoký a zahrnoval výstavbu
nových chodníků, parkovacích
ploch, rekonstrukci jedné
z ulic, ale zároveň i stavby pro
využití volného času, zvýšení
kvality životního prostředí
a v neposlední řadě stavby
a opravy související se zvele-
bením mateřských školek.

Stavební práce byly zahájeny
v letošním roce již v brzkých
jarních měsících a první dokon-
čenou stavbou byla garáž pro
hasební techniku v areálu SDH
Bílá Hora, čímž byl vyřešen pro-
blém s parkováním nového ha-
sičského vozu této jednotky.

V oblasti parkovišŅ byly do-
končeny koncem května práce
na výstavbě nových parkova-
cích ploch v Rabštejnské 2–4
(10 kolmých stání) a v Rab-
štejnské 8–10 (22 kolmých stá-
ní). Každý, byŅ sebemenší ná-
růst parkovacích možností, je
v této lokalitě značným příno-
sem, jak svědčí i kladné reak-
ce místních občanů.

V průběhu měsíce června
byly dokončeny chodníky
v Tachovské a Kralovické ul.
Byly vybudovány v místech,
kde je velká frekvence chodců
a chodníky tu zcela chyběly.
Navíc zmizely široké průšlapy,
které hyzdily jinak pěkné zele-
né plochy.

V polovině téhož měsíce
byly dokončeny dva zpomalo-

vací prahy v Rabštejnské
a Toužimské ulici. Tyto prahy
zklidnily nebezpečné úseky
uvedených komunikací a při-
spěly ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu.

V rámci oprav komunikací
byly v letošním roce napláno-
vány stavební úpravy ul. Nad
Beranovkou. Došlo zde k vy-
tvoření obytné zóny ze zámko-

vé dlažby, zálivů se zelení
a přibylo zde i 23 nových par-
kovacích míst. Stavba byla za-
hájena v průběhu června, ko-
nec stavby naplánovaný na
konec září byl dodržen.

Nejrozsáhlejší letošní in-
vestiční akcí byla však beze-
sporu kompletní rekonstruk-
ce 91. MŠ, Jesenická 11. Tato

Letošní investiční výstavba dokončena

Starosta Jiří Uhlík ocenil jménem obvodu zástupce městské a státní policie za duchapřítomnost

a obětavost při konání pracovních povinností. Více na str. 3.

Sportovní komise Rady Městského obvodu Plzeň 1
upozorňuje všechny sportovní a mládežnické subjekty působící

na městském obvodu Plzeň 1, že přijímá žádosti o

finanční příspěvky na činnost, vybavení a akce pro rok 2010.
Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na termín 31. ledna 2010.

V průběhu března 2010 pak proběhne obvyklý proces schvalování žádostí
ve sportovní komisi, v RMO Plzeň 1 následně pak v ZMO Plzeň 1.
Své požadavky uplatňujte písemnou formou v organizačním odboru:

ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, u pí Bachmannové,
tel. 378 036 007, 602 685 395,
e-mail: bachmannova@plzen.eu

Na stejném místě si můžete rovněž vyzvednout i příslušný formulář pro žádost o finanční
příspěvek + pokyny, kde jsou uvedeny všechny přílohy, které je nutné odevzdat současně

s formulářem, případně si vše vytisknout z webových stránek obvodu –
http://umo1.plzen.eu/cz/home/index.html

Termín uzávěrky – nejpozději do 31. ledna 2010
Mgr. Radek Mráz

Předseda Sportovní komise RMO Plzeň 1

Peníze na sport a pro mládež

Vážení a milí spoluobčané,

někudy se pozvolna vkradl advent a do našich duší

jsme nasáli vánoční atmosféru. Sháníme dárky pro své

děti, pro své bližní, těšíme se, jako každoročně, na klid,

stromeček a pohádky v televizi.

Při této příležitosti, kdy bych Vám chtěl hlavně přát

do nového roku, chtěl bych Vám také dát pár dárků,

které jsme Vám s�kolegy připravili. Nechtěl bych na

tomto místě vypočítávat, které akce jsme udělali, do-

volte mi se jen krátce zmínit o projektu pro nezaměst-

nané, kdy lidem dáváme práci a oni zlepšují vzhled

obvodu, kdy jsme rozjeli projekt, nikoli zaměřený proti

pejskařům, ale který je má pomoci vést k�tomu, aby-

chom je kolem sebe rádi viděli. Postavili jsme 54 kon-

tejnerových stání, na nichž jsou nové popelnice na

separovaný odpad, postavili jsme v centrálním parku

víceúčelové hřiště s in-line dráhou.

Musím sám sebe zastavit, abych Vás při adventu ne-

unavil, přeji Vám za sebe i za celý kolektiv krásné

prožití vánočních svátků, zdraví, klid a pohodu do no-

vého roku.
Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1

Vedení obvodu a zaměstnanci úřadu přejí všem čtenářům příjemné prožití svátků

vánočních a mnoho zdraví, spokojenosti a splnění všech přání v novém roce.

Záchrana sošky

Dokončení na str. 7

Dokončení na str. 3

http://umo1.plzen.eu

O tom, že i badání a památka-
řina mají své dobrodružné mo-
menty, svědčí velké finále akce
Operace andělíček, která se ko-
nala 7. 11. 2009 u Košuteckého
jezírka. Potápěči z plzeňského
klubu OSAC zde vylovili
z hloubky sedmi metrů sošku, po-
važovanou do té chvíle za andě-
líčka. Ukázalo se, že vše je ještě
o něco složitější. Každopádně,
nebýt pomoci MO Plzeň 1 a pa-
mátkářského bádání, soška by ješ-
tě dnes odpočívala na dně jezírka.

Park vytvořený na dně sta-
rého lomu se změnil v oblíbe-
né koupaliště.

Soška, představující andělíčka,
tvořila součást výzdoby parku,
který byl v časech hospodářské
krize ve 30. letech 20. století zří-
zen v prostoru bývalých Doubko-
vých kamenolomů v prostoru
dnešní Plzně – Košutky. Park,
navržený Valentinem Čočkem,
městským zahradníkem, využí-
val pro své založení státní pří-
spěvek na nouzové práce, což
posloužilo k podpoře nezaměst-
naných Plzeňanů, podílejících se
v rámci programu nouzových
prací na výstavbě parku určené-
ho k oddechu veřejnosti.



Tiráž: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15082, vydává městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002,
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Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 10. 11. 2009
mimo jiné:

– Schválila novou organizač-
ní strukturu Majetkového odbo-
ru a Odboru životního prostře-
dí ÚMO Plzeň 1 s platností od
10. 11. 2009;

– Schválila návrh termínů
a program zasedání Rady MO
Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 na rok 2010;

– Schválila poskytnutí věc-
ných darů (náramkové hodin-
ky) 2 policistům ČR a 2 stráž-
níkům Městské policie Plzeň za
příkladné činy;

– Souhlasila s rozborem hos-
podaření MO Plzeň 1 k 30. 9.
2009;

– Souhlasila s uvolněním
částky 20 000,- Kč na zakou-
pení 345 vánočních balíčků
s ovocem pro obyvatele Domo-
va pro seniory a Domova se
zvláštním režimem Kotíkovská
ul. 15 a Domova pro seniory
a Domova se zvláštním reži-
mem Západní ul. 7 v Plzni;

– Souhlasila s návrhem staros-
ty MO Plzeň 1 na předání dokon-
čených projektových dokumen-
tací na stavební úpravy ulic Li-
pová, Malická a Luční v Plzni;

– Souhlasila s návrhem plá-
nu realizace staveb vlastní in-
vestiční výstavby Městským
obvodem Plzeň 1 v roce 2010;

– Souhlasila s trvalým odstra-
něním staveb na pozemcích
parc. č. 2158/2, 2158/3, 2158/4,
2155 a na části pozemků parc.
č. 2150/2, 2158/5, vše v k. ú.
Bolevec, z důvodu uvolnění pro-
storu pro výstavbu nového více-
účelového objektu občanské
vybavenosti v rekreační oblasti
Boleveckého rybníka;

– Vzala na vědomí zprávu
o provádění komunálních slu-
žeb a údržby zeleně na MO
Plzeň 1 za 1. – 3. čtvrtletí 2009
+ aktuální stav;

– Schválila výpůjčku areálu
Ice Park společnosti HD Mar-
keting s.r.o., v zastoupení spo-
lečnosti HD Production, na den
5. 12. 2009 za účelem pořádání
Mikulášské nadílky se zábav-
ním programem pro děti. (346)

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 1. 12. 2009
mimo jiné:

– Vzala na vědomí zprávu o
bezpečnostní situaci na území
MO Plzeň 1;

– Souhlasila s aktualizací
Koncepce dětských hřišŅ v MO
Plzeň 1;

– Souhlasila s rozpočtovým
opatřením rozpočtu MO Plzeň
1 č. 60, spočívajícím ve zvýše-
ní příjmů rozpočtu MO Plzeň 1
o částku 150 000,- Kč a převo-
dem těchto prostředků do roz-
počtu města Plzně, určených
pro Zoologickou a botanickou
zahradu města Plzně, příspěv-
kovou organizaci, na výstavbu
japonské zahrady v areálu ZOO
a BZ města Plzně;

– Souhlasila s poskytnutím fi-
nanční dotace Občanskému sdru-
žení Totem – regionálnímu dob-
rovolnickému centru, Plzeň, ve
výši 450 000,- Kč na pokrytí pro-
vozních nákladů projektu Totem
– Dům napříč generacemi;

– Souhlasila s poskytnutím
finanční dotace Základní umě-
lecké škole Třemošná, ve výši
25 000,- Kč na nákup hudeb-
ních nástrojů;

– Projednala návrh obecně
závazné vyhlášky, kterou se
mění vyhláška statutárního
města Plzně č. 11/2003 o po-
platku z ubytovací kapacity, ve
znění vyhlášky statutárního
města Plzně č. 16/2004;

– Schválila výpůjčku nebyto-
vého prostoru – místnosti 018
v budově ÚMO Plzeň 1, alej
Svobody 60, Plzeň, ÚAMK ČR
AMK invalidů Plzeň za účelem
konání členských schůzí;

– Souhlasila s poskytnutím fi-
nanční dotace Sdružení spor-
tovních klubů Bolevec, K Pro-
kopávce 45, Plzeň, ve výši
35 600,- Kč na výdaje spojené
s provozem Sdružení sportov-
ních klubů Bolevec – nájemné
sportoviště.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 8. 12. 2009
mimo jiné:

– Souhlasila s návrhem roz-
počtu MO Plzeň 1 na rok
2010, s rozpočtovým výhle-
dem MO Plzeň 1 v letech
2011–2013 a s výší provoz-
ních, resp. investičních pří-
spěvků mateřských škol na
rok 2010;

– Souhlasila s přijetím finanč-
ního příspěvku ve výši 75 tis. Kč
na restaurování sošky andělíčka
z Košuteckého jezírka od Na-
dačního fondu pro kulturní ak-
tivity občanů města Plzně, se
sídlem nám. Republiky 1, Plzeň;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Plzeň
1 na rok 2009;

– Souhlasila se zakoupením
datového projektoru s příslu-
šenstvím pro Policii ČR za část-
ku 25 tis. Kč;

– Souhlasila s poskytnutím
finanční dotace Národnímu pa-
mátkovému ústavu, se sídlem
Valdštejnské nám. 162/3,
118 00 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupenému územním odbor-
ným pracovištěm v Plzni, Pre-
šovská 7, Plzeň, na vyzvednutí
a restaurování sošky andělíčka
z Košuteckého jezírka v Plzni
ve výši 125 tis. Kč;

– Souhlasila s názvy ulic na
Mikulce – „JESTŘÁBÍ“ a „SO-
KOLÍ“ v k.ú. Plzeň a s názvem
nově vzniklé ulice při výstav-
bě rodinných domů „POD JE-
ZÍRKEM“ v k.ú.Bolevec;

– Souhlasila se zrušením Sta-
tutu sociálního fondu MO Plzeň
1, který byl schválen usnesením
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 41
ze dne 25. 3. 2003; souhlasila
s návrhem nového Statutu soci-
álního fondu městského obvo-
du Plzeň 1;

– Souhlas s rozšířením plánu
stavebních akcí vlastní investič-
ní výstavby a oprav v roce
2010, který byl odsouhlasen
usnesením Rady MO Plzeň 1
č. 326 dne 10. 11. 2009

– Souhlasila se zásadními při-
pomínkami k návrhu novely
Statutu města Plzně;

– Souhlasila se svěřením ne-
bytové jednotky č. 1057/1
v budově, sestávající z domu
Severní Předměstí č.p. 1057,
Hodonínská 53 a Severní Před-
městí č. p. 1058, Hodonín-
ská 55, se stavebními parcela-
mi p. č. 11102/150 a 11102/
151, vše v k. ú. Plzeň s tím, že
v této nebytové jednotce sídlí
81. mateřská škola Plzeň, Ho-
donínská 53, příspěvková orga-
nizace do trvalé správy MO Pl-
zeň 1, a to formou doplnění pří-
lohy č. 3 Statutu města Plzně;

– Schválila nové odpisové
plány MŠ, příspěvkových orga-
nizací v MO Plzeň pro rok 2009.

– Na každém zasedání Rady
MO Plzeň 1 jsou předkládány
zprávy o plnění usnesení
z předchozích jednání Rady
MO Plzeň 1, dále jsou projed-
návány majetkové záležitosti.
Jedná se například o pronájmy

nebytových prostor a pozemků,
směny pozemků, žádosti o od-
koupení pozemků atd.

– Radě jsou předkládány zá-
pisy ze zasedání komisí Rady
MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém zasedání dne 8. 12.
2009 mimo jiné:

– Vzalo na vědomí kontrolu
plnění usnesení z 18. zasedání
Zastupitelstva MO Plzeň 1;

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

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

– Vzalo na vědomí program
zasedání Rady MO Plzeň 1 na
rok 2010 a schválilo program
jednotlivých zasedání Zastupi-
telstva MO Plzeň 1 na rok 2010;

– Schválilo rozbor hospoda-
ření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2009
a přehled hospodaření MO Pl-
zeň 1 k 31. 10. 2009;

– Schválilo rozpočtové opat-
ření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 60,
spočívající ve zvýšení příjmů
rozpočtu MO Plzeň 1 o částku
150 000,- Kč a převod těchto
prostředků do rozpočtu města
Plzně určených pro Zoologickou
a botanickou zahradu města Plz-
ně, příspěvkovou organizaci, na
výstavbu japonské zahrady
v areálu ZOO a BZ města Plzně;

– Schválilo poskytnutí fi-
nanční dotace Základní umě-
lecké škole Třemošná, ve výši
25 tis. Kč na nákup hudebních
nástrojů;

– Schválilo poskytnutí finanč-
ní dotace Občanskému sdruže-
ní Totem – regionálnímu dobro-
volnickému centru, ve výši
450 000,- Kč na pokrytí provoz-
ních nákladů projektu Totem –
Dům napříč generacemi;

– Schválilo poskytnutí finanč-
ní dotace Sdružení sportovních
klubů Bolevec, K Prokopáv-
ce 45, Plzeň, ve výši 35 600,- Kč
na výdaje spojené s provozem
Sdružení sportovních klubů Bo-
levec – nájemné sportoviště;

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

– Schválilo rozpočet MO
Plzeň 1 na rok 2010, rozpoč-
tový výhled MO Plzeň 1 v le-
tech 2011–2013 a dále výši
provozních, resp. investičních
příspěvků mateřských škol na
rok 2010;

– Schválilo hodnocení plně-
ní plánu stavebních akcí
a vlastní investiční výstavby za
1.–3. čtvrtletí 2009;

– Schválilo návrh realizace
staveb vlastní investiční vý-
stavby Městským obvodem Pl-
zeň 1 v roce 2010;

– Vzalo na vědomí zprávu
o provádění komunálních slu-
žeb a údržby zeleně na MO
Plzeň 1 za 1.–3. čtvrtletí 2009;

– Schválilo uvolnění částky
20 000,- Kč na zakoupení vá-
nočních potravinových balíčků
pro obyvatele Domova pro se-
niory a Domova se zvláštním
režimem Kotíkovská ul. 15
a Západní ul. 7;

– Schválilo návrh starosty na
předání dokončených projekto-
vých dokumentací na stavební
úpravy ulic Lipová, Malická
a Luční v Plzni;

– Souhlasilo s trvalým od-
straněním staveb na pozem-
cích parc. č. 2158/2, 2158/3,
2158/4 a 2155 a na části po-
zemků 2150/2 a 2158/5, vše v
k. ú. Bolevec, z důvodu uvol-
nění prostoru pro výstavbu
nového víceúčelového objek-
tu občanské vybavenosti
v oblasti Boleveckého rybní-
ka, jejímž investorem bude
Statutární město Plzeň;

– Schválilo poskytnutí fi-
nanční dotace Národnímu pa-
mátkovému ústavu, se sídlem
Valdštejnské nám. 162/3, Pra-
ha 1 – Malá Strana, zastoupe-
nému územním odborným pra-
covištěm v Plzni, Prešovská 7,
Plzeň, na vyzvednutí a restau-
rování sošky andělíčka z Košu-
teckého jezírka v Plzni ve výši
125 tis. Kč;

– Schválilo zakoupení dato-
vého projektoru s příslušen-
stvím pro Policii ČR za částku
25 tis. Kč;

– Projednalo návrh obecně
závazné vyhlášky, kterou se
mění vyhláška statutárního
města Plzně č. 11/2003 o po-
platku z ubytovací kapacity, ve
znění vyhlášky statutárního
města Plzně č. 16/2004;

– Souhlasilo se zásadními
připomínkami k návrhu nove-
ly Statutu města Plzně;

– Schválilo názvy ulic na
Mikulce – „JESTŘÁBÍ“
a „SOKOLÍ“ v k.ú. Plzeň a ná-
zev nově vzniklé ulice při vý-
stavbě rodinných domů „POD

JEZÍRKEM“ v k. ú. Bolevec;
– Stanovilo v souladu s usta-

novením § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích Radě MO Plzeň 1 kompe-
tenci k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v obdo-
bí od posledního zasedání Za-
stupitelstva MO Plzeň 1 kona-
ného v příslušném kalendářním
roce do konce tohoto kalendář-
ního roku – stanovilo rozsah;

– Schválilo zrušení Statutu
sociálního fondu MO Plzeň 1,
který byl schválen usnesením
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 41
ze dne 25. 3. 2003; schválilo
nové znění Statutu sociálního
fondu MO Plzeň 1;

– Souhlasilo se svěřením ne-
bytové jednotky č. 1057/1 v bu-
dově, sestávající z domu Sever-
ní Předměstí č. p. 1057 Hodo-
nínská 53 a Severní Předměstí
č. p. 1058, Hodonínská 55, se
stavebními parcelami p. č.
11102/150 a 11102/151, vše v k.
ú. Plzeň s tím, že v této nebyto-
vé jednotce sídlí 81. mateřská
škola Plzeň, Hodonínská 53,
příspěvková organizace do trva-
lé správy MO Plzeň 1, a to for-
mou doplnění přílohy č. 3 Sta-
tutu města Plzně;

– Schválilo přijetí finančního
příspěvku ve výši 75 tis. Kč na
restaurování sošky andělíčka
z Košuteckého jezírka od Na-
dačního fondu pro kulturní akti-
vity občanů města Plzně, se síd-
lem nám. Republiky 1, Plzeň;

– Vzalo na vědomí zprávy
o činnosti výborů Zastupitelstva
MO Plzeň 1 za rok 2009 a plá-
ny práce výborů Zastupitelstva
MO Plzeň 1 na rok 2010;

– Vzalo na vědomí zápisy
jednotlivých výborů Zastupitel-
stva MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí informa-
tivní zprávy:

1) Informativní zprávu k slav-
nostnímu předání ocenění zá-
stupcům městské a státní policie;

2) Článek „Chodníková no-
vela zvýší výdaje na úklid“ –
Radniční listy, říjen 2009 –
omluvný email od redaktorky
Radničních listů za tiskovou
chybu;

3) Plán Správy veřejného
statku města Plzně pro rok 2010
na opravy komunikací na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Projednalo náměty a dotazy
členů Zastupitelstva MO Plzeň 1.

Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

stavba, která byla zahájena
v květnu, spočívala v provede-
ní zateplení, výměně oken
a provedení nových střech na
4 pavilonech. Vyzděny a nově
zastřešeny byly i spojovací
chodby mezi jednotlivými pa-
vilony. Navíc zde došlo i k cel-
kové obnově sociálního zaříze-
ní, části ostatního interiéru a
v neposlední řadě zde byl osazen
vířivý bazén a sauna pro děti.
Tato rozsáhlá stavba byla dokon-
čena koncem srpna.

Od konce června byly zahá-
jeny plánované práce v rámci
údržby a oprav jednotlivých
školek. Jednalo se zejména
o výměnu ventilů, některých ra-
diátorů a el. rozvodů v 7. a 60.
MŠ. V 29. MŠ proběhly práce
na úpravách soc. zařízení. Tyto
tři akce byly dokončeny v prů-
běhu letních prázdnin. V srpnu
byly ještě zahájeny práce na
celkové opravě kotelny a tope-
ní ve 46. MŠ a kompletní opra-
va plotu na 60. MŠ. Obě tyto
opravy byly dokončeny koncem
září. Rovněž byly v tomto ob-
dobí provedeny opravy chodní-
ků v areálu 7. MŠ.

Od srpna do konce listopa-
du probíhala realizace největ-
ší stavby v oblasti využití vol-
ného času. Jednalo se o více-
účelové hřiště s umělým
povrchem a in–line dráhou
v Sokolovské ulici.

Tento záměr byl další etapou
rozvoje okolí centrálního parku
u plaveckého bazénu na Locho-
tíně. Jako ideální místo bylo vy-
tipováno stávající hřiště v areá-
lu Gymnázia Františka Křižíka,
které bylo jednak ve velmi špat-
ném technickém stavu a navíc
přímo sousedí s centrálním par-
kem. Obnovou této plochy bylo
získáno hřiště s umělým povr-
chem (100 % polyuretan) o roz-
měrech 35 m x 64 m. Toto hřiš-
tě umožňuje provozování větši-
ny míčových her jako je
košíková, odbíjená, házená,
malý fotbal, nohejbal, ale i te-
nis. Na západní straně hřiště
vznikla ještě navíc malá tribu-
na pro diváky. Hřiště je opatře-
no i sociálním zázemím pro ná-
vštěvníky. Navíc je hřiště lemo-
váno in-line dráhou
s akrylátovým povrchem. Drá-
ha je široká 4,5 m a dlouhá
200 m. Dráha je od hřiště oddě-

lena sítí tak, aby všechny
zmíněné aktivity mohly být pro-
vozovány souběžně. V blízkosti
hřiště bylo vybudováno parko-
viště pro motorizované návštěv-
níky, čítající 26 kolmých parko-
vacích stání. Hřiště bude sloužit
v dopoledních hodinách studen-
tům Gymnázia Fr. Křižíka, od-
poledne pak široké veřejnosti.

V rámci zlepšení podmínek
pro likvidaci komunálního
a separovaného odpadu bylo
opraveno celkem 54 kontejne-
rových stání v Bolevci a na
Košutce. Tato stání dostala
nový povrch a byly zlikvidová-
ny staré zkorodované přístřeš-
ky. Další akcí, která byla zahá-
jena v závěru roku a dokonče-
na bude v jarních měsících, je
nástřik názvů ulic s orientační-
mi čísly domů přímo na chod-
níky. Šipkami jsou označeny
směry k jednotlivým vchodům.
Tyto orientační šipky jsou po-
stupně realizovány na základě
žádostí a doporučení zejména
občanů žijících mimo náš ob-
vod, kteří mívají někdy problé-
my s nalezením cílové adresy.

Poslední letošní stavební
akcí byla realizace dětského

hřiště s hracími prvky ve vnit-
robloku Manětínské ulice, kde
hřiště tohoto charakteru chybě-
lo a místní obyvatelé ve svých
podnětech již delší dobu poža-
dovali jeho zřízení.

V případě bližšího zájmu se
můžete seznámit s fotodoku-
mentací hotových staveb na
internetových stránkách obvo-
du: http://umo1.plzen.eu/cz/in-
vestice_obvodu/.

Průběžně po celý rok probí-
hají i přípravné práce na no-
vých investičních záměrech na
rok 2010. Prostřednictvím
„Jedničky“ vás budeme opět
po celý následující rok infor-
movat o průběhu a postupu
prací na těchto stavbách.

V případě vašeho zájmu o
podrobnější informace o in-
vestiční výstavbě MO Plzeň 1
kontaktujte investiční odbor na
tel. 37 803 6050-1, 37 803 6053,
e-mail: brecik@plzen.eu nebo
s vámi projednáme případné
náměty či připomínky při vaší
osobní návštěvě investičního
odboru.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

ÚMO Plzeň 1

Letošní investiční výstavba dokončena
Dokončení ze str.1

Vážení spoluobčané,
rád bych vás touto cestou po-

zdravil v závěru roku. Chtěl
bych vás krátce seznámit s ob-
noveným dětským hřištěm v Ko-
menského ulici, kde jsme na vaši
žádost instalovali dvě branky na
házenou, jeden koš na basketbal
a ten stávající byl opraven. Opra-
va stála 54 500,- Kč.

Podle Koncepce rozvoje dět-
ských hřišŅ na území MO Pl-
zeň 1 je navrženo k vybudová-
ní oplocené hřiště s dětskými
prvky v Manětínské ulici. To se
realizuje v současné době.

Snažíme se v této koncepci,
která je pravidelně aktualizová-
na podle vašich připomínek

a námětů, reagovat právě na
vaše potřeby a realizovat v rám-
ci našich finančních možností
vaše nápady. Rád bych vás po-
žádal, abyste mě kdykoliv kon-
taktovali, budete-li mít něco na
srdci, samozřejmě v rámci na-
šich finančních možností. Mám
na mysli lavičky, dětské prvky,
pískoviště, vybavení hřišŅ či
nádoby na odpad.

Teï už vám jen závěrem po-
přeju krásné a klidné svátky
v hezkém prostředí vašeho do-
mova, hodně zdraví, radost
z dárků a doufám, že se v příš-
tím roce potkáme při společné
práci.

Jan Husák, místostarosta

Rekonstrukce hřišŅ



Příspěvek na provoz moto-
rového vozidla poskytují
obecní úřady obce s rozšíře-
nou působností občanu, který
je vlastníkem nebo provozo-
vatelem motorového vozidla,

– jehož zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořád-
ných výhod pro těžce zdravot-
ně postižené občany II. nebo
III. stupně, s výjimkou postiže-
ných úplnou nebo praktickou
hluchotou, a který bude použí-
vat toto motorové vozidlo pro
svou pravidelnou dopravu,

V letošním roce uspořádal
MO Plzeň 1 celkem 8 zájez-
dů pro důchodce svého ob-
vodu. Při zajištění těchto
zájezdů jsme především spo-
lupracovali s cestovní kance-
láří Prima Via. Vedoucí této
kanceláře paní Helena Ma-
tějková připravila program
jednotlivých zájezdů tak,
abychom v průběhu výletní-
ho dne zhlédli co nejvíce
zajímavostí, dozvěděli se
spoustu nových informací
a podívali se na místa, která
předtím někteří z nás ještě
nenavštívili. Novinkou v le-
tošním roce byl prodej pod-
zimních zájezdů v Regionál-
ním dobrovolnickém centru
Totem v Kaznějovské ul.
v Plzni. S tímto občanským
sdružením navázal Městský
obvod Plzeň 1 vzájemnou
spolupráci a umožnil tím
seniorům prodej zájezdů
v klidnějším prostředí i pří-
jemnější čekání při poslechu
hudby a možnosti zakoupe-
ní občerstvení.

Ve dnech 28. 5. 2009 a 1.
10. 2009 jsme se podívali na
Frýdlantsko. Prohlédli jsme
si hrad a zámek ve Frýdlan-
tu, v Pěnčíně jsme navštívi-
li brusírnu skleněných perel,
kozí farmu a sýrárnu. Pro-
šli jsme se také městem Jab-
lonec nad Nisou a podívali
se do muzea bižuterie.

Při zájezdu dne 11. 6.
2009 do severních Čech
jsme se zastavili v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě, který byl v 70. le-
tech 20. století za pomoci
techniky přesunut o 841 m
dále z důvodu těžby uhlí.
V Ústí nad Labem jsme
podnikli hodinovou plavbu
parníkem nejkrásnějším
úsekem Labe. Navštívili
jsme také město Litoměřice,
které je vyhlášené Městskou
památkovou rezervací.

Při dalších zájezdech ve
dnech 25. 6. a 8. 10. 2009
jsme se podívali do střed-
ních Čech. Navštívili jsme
zámek Jemniště, který byl

v r. 1995 vrácen v restitu-
ci zpět rodu Šternberků. Po
přejezdu do města Vlašim
jsme se v Muzeu Podbla-
nicka seznámili s historií
Podblanicka, expozicí
o vzniku a výrobě palných
zbraní, badatelskou kni-
hovnou a „Velkým Blaní-
kem se spícími rytíři“. Pro-
šli jsme se též parkem
doplněným řadou roman-
tických stavbiček například
v podobě jednotlivých
vstupních bran nebo čín-
ského pavilónu.

Dne 10. 9. 2009 nás naše
výletní cesty zavedly do
východních Čech. Navštívi-
li jsme Poděbrady, na zám-
ku jsme si prohlédli malou
expozici, prošli jsme se lá-
zeňským areálem a podnik-
li hodinovou okružní plav-
bu parníkem. Dále jsme se
přesunuli na zámek Kuks,
kde jsme si prohlédli areál
s Braunovými sochami před
hospitalem a barokní lékár-
nu. Prohlédli jsme si rovněž
pevnost Josefov a podzem-
ní obranný systém.

Při zájezdu dne 17. 9. 2009
jsme se v západních Če-
chách podívali do poutního
areálu v Mariánské Týnici,
kde jsme si prohlédli muze-
um a celý areál. Poté jsme
navštívili město Chyše, kde
jsme absolvovali exkurzi
v místním pivovaru s ochut-
návkou. Prohlédli jsme si
také zámek s expozicí
o Karlu Čapkovi a vyslech-
li hodinový koncert manže-
lů Pavelkových. V závěru

jsme se přesunuli do obce
Valeč, kde jsme si prohléd-
li část barokního zámku,
která není běžně veřejnosti
přístupná. Prošli jsme se
krásným parkem se vzácný-
mi dřevinami a plastikami.

Dne 24. 9. 2009 jsme se
podívali na Chebsko. Na-
vštívili jsme Manský Dvůr,
zastavili jsme se u bývalé-
ho Henleinova statku. Pro-
šli jsme se městem Cheb,
územím kolem Komorní
Hůrky, kde se nacházela
nejmladší sopka u nás. Na
závěr jsme se opět prošli lá-
zeňským městem Františko-
vy Lázně a vychutnali si
dvouhodinové relaxační
koupání v aquaparku.

Při všech zájezdech jsme
měli možnost občerstvit se

dobrým obědem, krátce si
odpočinout a v odpoledních
hodinách jsme dále pokra-
čovali v poznávání naší
vlasti. V podvečerních ho-
dinách jsme se příjemně

Slavnostní den si 21. lis-
topadu 2009 užili manželé
Věra a Jaroslav Anýžovi z
ulice Nad Beranovkou v
Plzni. V tento den si totiž
připomněli 60 let společné
cesty životem. Jubilejní di-
amantovou svatbu oslavili
v obřadní síni městské rad-
nice – viz foto. Slavnostní-
ho obřadu se ujaly členky

Příspěvek na provoz motorového vozidla bude v příštím roce nižší
– který toto motorové vozi-

dlo bude používat pro pravi-
delnou dopravu manžela
(manželky), dítěte nebo jiné
blízké osoby, jejichž zdravot-
ní postižení odůvodňuje při-
znání mimořádných výhod
pro těžce zdravotně postiže-
né občany II. stupně, s výjim-
kou postižených úplnou nebo
praktickou hluchotou, nebo
III. stupně, nebo

– který je rodičem nezaopat-
řeného dítěte, které je léčeno na
klinice fakultní nemocnice pro

onemocnění zhoubným nádo-
rem nebo hemoblastosou
(v době nezbytného léčení
akutní fáze onemocnění v tom-
to zdravotnickém zařízení)

Dávka se poskytuje na ob-
dobí kalendářního roku.

Ve Sbírce zákonů České re-
publiky 20. října 2009 vyšel
zákon č. 362/2009 Sb., kterým
se mění některé zákony v sou-
vislosti s návrhem zákona o
státním rozpočtu ČR na rok
2010. Jde o tzv. úsporný balí-
ček, který se významně týká

také resortu práce a sociálních
věcí. Mezi tato opatření patří
i snížení příspěvků na provoz
motorového vozidla pro zdra-
votní stav odůvodňující mi-
mořádné výhody. Bude se re-
alizovat změnou příslušné vy-
hlášky č. 182/1991 Sb., a to
následovně: dávka se sníží
o 50 % u II. stupně a o 20 %
u III. stupně.

Výše příspěvku v roce
2010:

– pro občany, jejichž zdra-
votní postižení odůvodňuje

přiznání mimořádných výhod
pro těžce zdravotně postiže-
né občany III. stupně, a pro
rodiče dítěte uvedeného v od-
stavci 1 písm. c) citované vy-
hlášky 3 360 Kč u jednosto-
pého vozidla a 7 920 Kč
u ostatních vozidel

– pro občany, jejichž zdravot-
ní postižení odůvodňuje přizná-
ní mimořádných výhod pro těž-
ce zdravotně postižené občany
II. stupně, 1 150 Kč u jed-
nostopého vozidla a 3 000 Kč
u ostatních vozidel.

– Jsou-li splněny podmínky
pro přiznání příspěvku na
provoz motorového vozidla
až v průběhu kalendářního
roku, výše tohoto příspěvku
činí poměrnou část z uvede-
ných částek.

Výše příspěvku na indivi-
duální dopravu podle § 37
vyhl. Č. 182/1991 Sb., zůstá-
vá v původní výši 6 500 Kč
na kalendářní rok.

Mgr. Dana Krausová
Vedoucí sociálního odboru

ÚMO Plzeň 1

Komise sociální a pro ob-
čanské záležitosti Rady MO
Plzeň 1 a „diamantovým no-
vomanželům“ přišli pobla-
hopřát i jejich nejbližší.
Také členové Klubu vojen-
ských veteránů v Plzni, je-
hož je pan Anýž dlouhole-
tým členem, vzdali ve stej-
nokrojích hold manželům
k jejich vzácnému jubileu.

Jubilejní svatby

Zájezdy pro důchodce uskutečněné v roce 2009

Dobrovolní dárci krve pře-
vzali dne 30. listopadu 2009
z rukou starosty prvního plzeň-
ského obvodu pana Jiřího Uh-
líka bronzové Jánského plake-
ty za deset bezpříspěvkových
odběrů krve. Mezi oceněnými
dárci byl i náš kolega – ve-
doucí odboru výstavby a do-
pravy Ing. Zdeněk Hanzelín.
Poděkovat dárcům přišly též
zástupkyně Českého červeného

Informace pro jubilanty
Pokud máte zájem oslavit jubilejní svatbu slav-

nostně v obřadní síni či doma v soukromí, můžete
se informovat na sociálním odboru ÚMO Plzeň 1,
Mgr. Dana Krausová nebo na telefonních číslech
378 036 180, 378 036 082. Jubilanti obdrží od

zástupců Městského obvodu Plzeň 1 grafický list
a dárkový balíček.

Z důvodu ochrany osobních údajů se musí sami
přihlásit i jubilanti oslavující 80, 85, 90 a více let
a rodiče, kteří mají zájem přivítat své novorozené

děŅátko mezi občany Města Plzně.

Starosta Jiří Uhlík ocenil
jménem obvodu zástupce
městské a státní policie za du-
chapřítomnost a obětavost při
konání pracovních povinností.

Zástupci Městské policie
Plzeň – pobočky Vinice stráž-
mistr Vladimír Straka a stráž-
mistr Karel Hermann se za-
sloužili svým bezchybným a
obětavým přístupem při vý-
konu své služby. 29. dubna
2009 byli přivoláni
k�zavřeným dveřím
v�Bzenecké ulici na Vinicích,
za nimiž se bez možnosti po-
hybu vyskytoval v�bytě muž,
který potřeboval péči ošetřo-
vatelské služby. Strážmistři
přivolali HZS, bez poškoze-
ní dveří a zámku byt otevřeli
a zajistili životní funkce

muže, který ležel na boku asi
2 m ode dveří.

Praporčíci Aleš Toman a Jan
Tomášek pomohli zachránit
život mladé ženě v�lednu
2009. Při výkonu své služby
byli vysláni do Komenského
ulice k�vyřešení konfliktu
mezi mužem a ženou, kteří
bydleli v�přízemním bytu.
Muž nacházející se venku se
domáhal vstupu do bytu, žena
uvnitř zatarasila dveře nábyt-
kem a přes výzvy policie od-
mítala byt otevřít. Když po
předchozím hlasitém dialogu
žena přestala komunikovat a
muž policisty upozornil na
předchozí pokusy ženy o se-
bevraždu, se hlídka snažila na-
vázat se ženou kontakt všemi
možnými pokusy. Bohužel

však bezúspěšně. Policisté při-
volali HZS Plzeň, hasiči při-
stavili požární žebřík a prosví-
tili byt oknem, avšak ženu ni-
kde neviděli. Praporčíci Toman
a Tomášek již na nic nečekali
a po rozbití výplně ventilační-
ho okna vstoupili do bytu, kde
našli ženu, oběšenou na šňůře
od žehličky přivázanou na
trubce od topení, bez známky
života. Okamžitě ji odvázali,
prováděli neodkladnou resusci-
taci a umělé dýchání s masáží
srdce. Když ženě obnovili zá-
kladní životní funkce, otevřeli
vstupní dveře do bytu a předa-
li ženu zdravotníkům, kteří ji
převezli do nemocnice. Tím
praporčíci Toman a Tomášek
zachránili ženě život.

(red)

Zachránili životy

Předání bronzových plaket

unaveni a obohaceni o nové
zážitky vraceli zpět do
svých domovů.

Hana Bílá
sociální odbor ÚMO Plzeň 1

kříže. Slavnostní atmosféru
celého obřadu ještě umocnilo
pěvecké vystoupení dětského
sboru ze 78. MŠ.

Ještě jednou všem dárcům
nejvzácnější tekutiny touto
cestou děkujeme za obětavost
a snahu udělat něco navíc pro
zachování zdraví a života
všech spoluobčanů.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

ÚMO Plzeň 1

S gratulací přišly i kolegy-
ně ze Svazu důchodců Pl-
zeň 1. Nejkrásnějším dár-
kem k diamantové svatbě byl
však bezesporu nejnovější
přírůstek do rodiny – nej-
mladší pravnučka Simonka.

Významné životní jubile-
um – zlatou svatbu – osla-
vili též manželé Danuše
a Václav Mozrovi z Plaské
ulice č. 49 v Plzni. Slavnost-

ní obřad proběhl za přítom-
nosti nejbližší rodiny v sou-
kromí jejich domácnosti.

Vážení manželé Anýžovi
a Mozrovi, přejeme Vám,
abyste se té následující ju-
bilejní svatby dožili ve zdra-
ví, spokojenosti a osobní
pohodě.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

ÚMO Plzeň 1



 – starší žákyně DHC Plzeň
stříbrné

Ve dnech 28. a 29. 11. 2009 pro-
běhl v hale 31. ZŠ Plzeň silně ob-
sazený turnaj starších žákyň O po-
hár starosty MO Plzeň 1. Turnaje
se zúčastnila tato družstva: DHC
Slávia Praha (vítěz Pražské oblas-
ti), Sokol Kobylisy (druhý z Praž-
ské oblasti), HBC Strakonice (ví-
těz Jihočeské oblasti), HC Zlín A
(vítěz Středomoravské oblasti), HC
Zlín B (druhý ze Středomoravské
oblasti), Zora Olomouc (třetí ze
Středomoravské oblasti), DHC Pl-
zeň (vítěz Západočeské oblasti).

Turnaj byl významnou konfron-
tací družstev před blížící se Žá-
kovskou ligou, v níž se družstva
utkají o titul Mistr České republi-
ky. A je třeba říci, že by turnaj
patrně vůbec neproběhl, nebýt
MO Plzeň 1 a pana starosty Jiřího
Uhlíka. Pořadatelé vedli již od jara
jednání s potenciálním sponzorem
turnaje, ale ten na poslední chvíli
odřekl. Naštěstí se podařilo najít
pomoc a podporu u Městského
obvodu Plzeň 1, a tak se mohla
celá akce uskutečnit.

K vidění byla velice kvalitní
házená a soupeři byli tak vyrovna-
ní, že každý mohl porazit každého
a ne v každém zápase zvítězil fa-
vorit. Nakonec se z vítězství v tur-
naji mohlo radovat družstvo Zlína
A, které snad jako jediné, si s pře-
hledem poradilo se všemi soupeři.

Velmi dobré výkony podávalo
na turnaji také domácí družstvo
DHC Plzeň, přestože první zápas
tomu vůbec nenasvědčoval.
V prvním zápase nastoupily hráč-
ky DHC Plzeň proti Zlínu B. Zlín
je zaskočil rychlou, agresivní há-
zenou a stoprocentním nasazením.
Naše hráčky si sice dokázaly vy-
tvářet šance, ale po téměř deset
minut nedokázaly žádnou z nich
proměnit. Tuto část zápasu prohrá-
ly 5:0. Poté už sice zpřesnily střel-
bu, zvýšily nasazení a zrychlily
hru, dařilo se jim držet se soupe-
řem vyrovnaný krok, ale nedařilo
se jim snižovat náskok soupeřek.
Celkově podlehly 10:15.

Druhý zápas proti Olomouci byl
konfrontací dvou herních stylů
a byl vyrovnaný od začátku až do
konce. Družstvo DHC Plzeň se
opíralo především o velmi dobrou
hru Havelkové, a také o dobrý vý-
kon Šibrové v brance. V závěru se
štěstí přiklonilo na stranu DHC
Plzeň, a to zvítězilo 19:17.

Ve třetím zápase nastoupily
hráčky DHC Plzeň proti soupeř-
kám ze Slávie Praha. Toto druž-
stvo patří tradičně k nejlepším ve
své kategorii a pravidelně vozí
medaile z Mistrovství České re-
publiky. Do Plzně však přijela
Slavia Praha v nekompletní sesta-
vě a navíc bez kvalitní brankářky.
Hráčky DHC Plzeň vedly po celý
zápas, a přestože se Slávistkám

dařilo opakovaně skórovat, plzeň-
ská děvčata si vedení udržela po
celý zápas a zvítězila 19:17.

Ve čtvrtém zápase se hráčky DHC
střetly se soupeřkami ze Strakonic.
Měly jim co vracet, protože o týden
dříve s nimi prohrály na prvním tur-
naji Jihozápadního poháru. Nyní
však byly hráčky DHC o třídu lep-
ší, předváděly rychlou a pohlednou
házenou a snadno skórovali. Přes-
tože Strakonice mají velmi dobrou
brankářku, tentokrát nebyla nepře-
konatelnou překážkou.

V pátém zápase (a v prvním
nedělním) se spolu střetly DHC
Plzeň a Zlín A. Stejně jako v prv-
ním sobotním zápase postihl hráč-
ky střelecký výpadek. Navíc proti
úřadujícímu mistru ze Středomo-
ravské oblasti a v turnaji dosud ne-
poraženém družstvu nastoupily
s respektem a jednoznačně prohrá-
ly první poločas. Ve druhém po-
ločase už se jim ale začalo dařit,
vyrovnaly hru a druhý poločas
byly děvčatům ze Zlína vyrovna-
ným soupeřem. Bohužel o výsled-
ku ale rozhodl první poločas. DHC
Plzeň prohrálo 12:19.

Šesté vystoupení DHC Plzeň na
turnaji již bylo hrou o medaile.
O vítězi již bylo rozhodnuto (Zlín
A), ale na dvě zbývající medaile
byli hned tři kandidáti: Zlín B,
DHC Plzeň a Kobylisy. Do zápa-
su DHC Plzeň – Kobylisy tedy
nastupovali oba soupeři s tím, že

chtějí vyhrát a zajistit si tak me-
daili. Družstvu DHC Plzeň výteč-
ně vyšel vstup do utkání a z rych-
lých útoků snadno skórovalo.
Navíc v tomto utkání se dařila
i střelba z dálky. Aktivní a pestrá
hra v útoku dokázala soupeřky
z Kobylis natolik zaskočit, že si s
ní po celý zápas nedokázaly pora-
dit. Vyzdvihnout je třeba také po-
sledních deset minut zápasu, kdy
na hřiště nastoupily hráčky DHC,
které do té doby nedostaly na tur-

naji tolik příležitostí. I jim se da-
řilo udržet tempo hry a navyšovat
plzeňský náskok. DHC Plzeň zví-
tězilo jasně 27:12. To v konečném
součtu znamenalo celkové druhé
místo, protože Kobylisy si nedo-
kázaly poradit s Olomoucí a Zlín
B podlehl Zlínu A.

Jak již bylo řečeno, na turnaji
byla k vidění špičková žákovská
házená. Za dobré výkony přišel
hráčky pochválit pan starosta Jiří
Uhlík. Ten také předal poháry

v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu č. 30, 33, 39, 40; sídliště Košutka)
bude mít o svátcích uzavřeno:
 24.–25. 12. 2009, 1. 1. 2010
Pro ostatní dny bude platit běžná provozní doba.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00–17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00–17.00 hod.

Mimořádné svozy separovaného odpadu o svátcích
Nádoby na plast (objem 1 100 l, 360 l a 240 l) – 26. 12. 2009 a 27. 12. 2009
Nádoby na papír (objem 1 100 l a 240 l) – 25. 12. 2009, 26. 12. 2009 a 27. 12. 2009.

Vysloužilé lineární či úspor-
né zářivky a výbojky nepatří do
popelnice na směsný odpad,
protože z nich mohou při roz-
bití unikat nebezpečné látky.

Každý z nás se v této situaci
ocitl. Přestane nám po letech
svítit zářivka a tak přemýšlíme,
kam vyrazit pro novou, a jak
naložit s tou nefunkční. Někde
jsme již zaslechli, že vysloužilé
zářivky nepatří do komunální-
ho odpadu. Nepatří ale ani do
tříděného skla, i když jsou ze
skla vyrobené. Ale proč vlast-
ně? Zářivky (trubicové i kom-

paktní úsporné) totiž obsahují
malé množství jedovaté rtuti,
která by při špatném zacházení
a vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji
v obchodě při nákupu té nové.

Další možností, jak správně
naložit s nefunkční zářivkou, je
její odevzdání ve sběrném dvoře
v Úněšovské ulici. Obsluha sběr-
ného dvora ji od vás zdarma pře-
vezme a uloží ji do speciální sběr-
né nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro náš

Na počest Dne vzniku samostatné-
ho československého státu vysadil
v�sobotu 28. října starosta Jiří Uhlík
v blízkosti budovy ÚMO Plzeň 1 lípu
malolistou (Tilia cordata) za doprovo-
du hudebníků z orchestru Tremolo
a tím symbolicky odstartoval obnovu
obvodního porostu zeleně.

V rámci vylepšování stavu zeleně
bylo před koncem letošního roku vy-
sazeno po území prvního plzeňského
obvodu 200 ks nových okrasných stro-
mů. Rovněž tak došlo k částečné úpra-
vě vzrostlé zeleně v okolí budovy Úřa-
du MO Plzeň 1 v Aleji Svobody.

(red)

Kam s nefunkční zářivkou?
městský obvod zajišŅuje kolektiv-
ní systém EKOLAMP, který ne-
jen přispívá na náklady provozu
sběrného místa, ale plně hradí
veškeré náklady na přepravu a re-
cyklaci. Tím našemu obecnímu
rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komu-
nálním odpadem. EKOLAMP
tak přispívá k ochraně životního
prostředí v naší obci a na nás
všech je, abychom se k němu
alespoň malým dílem připojili.

Více se o problematice naklá-
dání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

O pohár starosty
MO Plzeň 1 v házené dívek

Starosta zasadil lípu

a medaile těm nejlepším. Cenu
Fair play si odnesla Slávia Praha,
z bronzových medailí se radoval
Zlín B, ze stříbrných domácí DHC
Plzeň a zlaté medaile si odvezly
hráčky Zlína A. Byly také oceně-
ny nejlepší jednotlivkyně. Nejlepší
hráčkou se stala Michaela Kolářo-
vá ze Zlína B, nejlepší střelkyní
Kateřina Slováková ze Zlína A
a nejlepší brankářkou Eliška Šib-
rová z DHC Plzeň.

Jarka Šmrhová

Plán kulturních akcí Sdružení boleveckých rodáků na rok 2010
11. únor, 17.00 hod. Výroční členská schůze Sdružení boleveckých rodáků za účasti

výboru, aktivistů a přizvaných hostů v hasičské zbrojnici na Bole-
vecké návsi.

21. března, 16.00 hod. Obnovení křížku s podstavcem v údolí Meránu nad rybníčkem
Vydymáček v přírodní rezervaci Doubí

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

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

5. května, 10.00 hod. Položení květin k pomníku padlých a umučených boleveckých
občanů ve II. svět. válce v rámci 65. výročí osvobození. Akce
u Bolevecké ZŠ.

Foto z pietního aktu na Bolevecké návsi v říjnu 2009.

Provoz sběrného dvora o svátcích

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

 21. května, 16.00 hod. Pietní vzpomínka k 93. výročí tragického výbuchu muniční továrny na
Orlíku. Akce se koná u kaple Sv. Vojtěcha na boleveckém hřbitově.

29. května, 8.00 hod. Výstava historických automobilů a motorek spojená se soutěžní
jízdou do Stříbra a zpět na Boleveckou náves se slavnostním vy-
hodnocením soutěže.

5. června, 8.00 hod. Velké rybářské závody na rybníčku „Ledárna“u hasičského cvičiš-
tě, rybolov, posezení při dobrém pivečku a dobré baště. Večer
hudba – trubka k poslechu.

5. července, 14.00 hod. Posezení pod lipami na Bolevecké návsi k příležitosti vzpomínky
na Mistra Jana Husa.

30. října, 17.00 hod. Čtrnácté setkání boleveckých rodáků v bolevecké sokolovně
s vystoupením lidových souborů, s hudbou k poslechu i tanci
a tradiční velkou tombolou.

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

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

 Jaroslav Čechura, starosta SBR Bolevec



Po aktivně prožitém létě
v MOTÝL, o. s., kdy se děti moh-
ly zúčastnit čtyř příměstských tá-
borů a jednoho letního pobytu,
začal aktivně ve sdružení i nový
školní rok. Ve druhém zářijovém
týdnu proběhly zápisy do stáva-
jících i nových zájmových krouž-
ků a současně přišli klienti rodi-
čovského centra Vlnka na první
úvodní lekce aktivit, které si zvo-

lili pro období září 2009 až leden
2010. Lektoři se přivítali s dětmi
i rodiči, a seznámili je s běžným
chodem centra a s novinkami pro
toto pololetí. Klienti si mohou vy-
brat ze široké škály nejrůznějších
aktivit s pohybovým, vzděláva-
cím i kreativním zaměřením.
V současné době navštěvuje RC
Vlnka 420 dětí, z toho 53 dětí
s postižením, které jsou nenásil-

nou formou integrovány mezi
zdravé vrstevníky. Při činnostech
jim pomáhají odborně školení
asistenti. Kromě nabízených 22
druhů kroužků v 66 kurzech v do-
poledních i odpoledních blocích
přichystali lektoři i další možnos-
ti využití volného času.

25. 9. se uskutečnil tradiční
oblíbený jednorázový den s ná-
zvem Pohádková zahrada. Akce
proběhla v rámci kampaně Sítě
mateřských center Město pro děti
a za finanční podpory Magistrátu
města Plzně odboru Životního
prostředí. Na zpestření programu
se podíleli i jiné organizace: AVE
odpadové hospodářství pobočka
Plzeň, Muzeum strašidel Plzeň,
ZOO Plzeň, dobrovolníci o. s. To-
tem, asistenti z řad VOŠ obor So-
ciální práce. Jako každý rok se
počet účastníků vyšplhal vysoko:
v dopoledním bloku pro první tří-
dy ZŠ a MŠ přišlo 104 dětí a od-
poledního programu se účastnilo
kolem 150 návštěvníků. Lektorky
připravily pro návštěvníky deset
zábavných stanovišŅ.

Téma dne se týkalo ochrany
životního prostředí. Doprovodný
program zajistili klienti Terapeu-
tických dílen s písničkou, děti

Totem – Dům napříč generace-
mi získá brzy nový „kabátek“.
A nejen ten.

Jsme velmi rádi, že můžeme
i touto cestou našim klientům, spo-
lupracovníkům a donátorům ozná-
mit radostnou zprávu, že OS Totem
– regionální dobrovolnické centrum
získalo dotaci od Evropských struk-
turálních fondů (Regionální operač-
ní program Jihozápad Rozvoj infra-
struktury pro sociální integraci) na
rekonstrukci a přístavbu objektu To-
temu – Domu napříč generacemi
v Kaznějovské ulici 51. Prostory to-
hoto objektu naše sdružení získalo
od města Plzeň v březnu 2009 nej-
dříve do bezplatné výpůjčky na 20
let a následně nám město Plzeň celý

objekt od 1. 7. 2009 darovalo k pro-
vozování sociálních služeb pro kli-
enty nejen Plzeňského regionu. Pro-
tože byl ale objekt původně určen
k jiným účelům, než jsou vzděláva-
cí, společenské, kulturní a klubové
aktivity, cítíme velkou potřebu dis-
pozičně změnit prostory. A k tomu
máme teï vše potřebné. Evropský
fond pro regionální rozvoj náš zá-
měr vybudovat Multifunkční mezi-
generační centrum podpořil částkou
převyšující 19 mil. korun. A jaké bu-
dou další kroky? Ještě v prosinci
2009 začnou první stavebně rekon-
strukční práce tak, abychom v prů-
běhu roku 2010 měli nejen oprave-
ná a vybavená dvě stávající podlaží
objektu, ale také přistavené jedno

patro. A na co se mohou klienti tě-
šit? V rámci rekonstrukce vznikne
v prostoru Totemu – Domu napříč
generacemi mnoho kluboven pro
zájmové a vzdělávací činnosti, kte-
ré nám teï citelně chybí, zůstane za-
chovaný sál pro společenská setká-
vání a nově přibudou prostory jako
tělocvična, keramická dílna, hudeb-
ní zkušebna a dokonce celé nové
3. patro s terasou, zimní zahradou

a výtvarným ateliérem. Budoucnost
tedy přinese mnoho nových mož-
ností a jsme velmi rádi, že společně
s námi stojí naši klienti u zrodu
nového MEZIGENERAČNÍHO
CENTRA, kam nebude omezen pří-
stup žádnou okolností.

Rekonstrukce s sebou jako méně
příjemný fakt přinese určitá omeze-
ní. Proto všechny prosíme o shoví-
vavost s hlukem, prachem, nepořád-
kem, které s sebou stavební úpravy
jistě přinesou. Všechna tato úskalí
jsou dočasná a jsou daní za nové pro-
story, které budete moci využívat vy,
vaši přátelé, známí, kolegové.

Provoz aktivit Totemu – Domu
napříč generacemi se budeme sna-

žit zachovat v náhradních prosto-
rách, s co nejmenšími omezeními.
Jakmile budeme mít jakékoli
nové, důležité informace, najdete
je na vývěskách na objektu Kaz-
nějovská 51, v Rodinné ulici 39,
ve vývěsce proti ÚMO Plzeň 1,

popř. na internetových stránkách
www.totem-rdc.cz.

Jednou z aktivit, které rozhod-
ně chceme zachovat, je Akademie
třetího věku, která si v tomhle se-
mestru našla svých 70 studentů,
seniorů. První semestr bude kon-
čit na konci ledna 2010 a od dru-
hé poloviny února budeme společ-
ně pokračovat. Samozřejmě na-
bídneme studujícím, zda mají chuŅ
pokračovat, a pak budeme doplňo-
vat volná místa. Proto od ledna
2010 přijímáme přihlášky od dal-
ších případných zájemců.

Nové prostory ale přinesou
možnosti nových, dalších aktivit
a věříme, že oslovíme i klienty
dalších generací. Rádi bychom vy-

Totem – Dům napříč generacemi, získá nový „kabátek“

Podzim v zájmových aktivitách – RC Vlnka v MOTÝL o. s.

V lednu uplynou už dva roky od
doby, kdy sdružení MOTÝL, o. s.,
rozběhlo sociální službu raná péče
– službu sociální prevence urče-
nou pro podporu rodin s dětmi se
zdravotním handicapem. Během
těchto dvou let se rozšířil pracov-
ní tým a vzrostl i počet klientů.
Obě tyto skupiny mohou pracovat
s velkým množstvím kvalitních
pomůcek i s hodnotnou odbornou
literaturou. K poradenskému týmu
původně složenému z fyziotera-
peutů a speciálního pedagoga při-
byl sociální pracovník. Navázali
jsme spolupráci s externími spe-
cialisty a odbornými pracovišti.

Díky získaným grantům a dota-
cím jsme mohli zajistit rané péči
další fungování, postupně ji vyba-
vit potřebnými pomůckami urče-
nými k psychomotorickému roz-
voji dětí, knihami pro rozšíření vě-
domostí rodičů i poradců.

Raná péče Motýl, o. s., momen-
tálně spolupracuje v různých frek-
vencích se 47 rodinami, do kte-
rých se narodilo dítě s opožděným
psychomotorickým vývojem, tě-
lesným, mentálním a kombinova-
ným postižením nebo s porucha-
mi autistického spektra. Toto čís-
lo ovšem není konečné – kapacita
služby je 60 rodin měsíčně.

Pro klienty pořádáme dvakrát
ročně setkání, kde je pro rodiče
i děti přichystán program – rodi-
če si mohou vzájemně vyměnit
zkušenosti, podpořit se ve svém
úsilí, dětem se věnují asistenti

shlédly maňáskové divadélko
s Ježečkem Pepinem o třídění od-
padu. Lektorka Štěpánka připravi-
la hezké vystoupení nejmenších
tanečnic z kroužku Berušky MO-
TÝL o. s. Akci navštívila za zlev-
něné vstupné i skupina matek
z Azylového domu v Plzni. Odpo-
ledne příjemně oživila návštěva
pana Martina Vobruby, tiskového
mluvčího plzeňské ZOO, který
přinesl na ukázku hada a sucho-
zemskou želvu sloní. Během od-
poledne probíhala pro veřejnost
anketa skřítka Avíka. Dospělí spo-
lečně s dětmi vyplňovali dotazní-
ky týkající se třídění odpadu
a v 17 hod. proběhlo slosování
o tři volné vstupenky do plzeňské
ZOO a o tři vstupenky do Muzea
strašidel v Plzni. Děti si odnesly
sladké i drobné věcné odměny
a vlastnoručně vyrobený větrník
nebo podzimní aranžmá z přírod-
ních materiálů. Závěrem si rodiče
s dětmi opekli na ohni uzeniny.
Slunečné počasí přispělo k páteč-
ní pohodové atmosféře.

Začátkem října v rámci Týdne
sociálních služeb se mohli do
MOTÝL o.s. osobně podívat všich-
ni, kteří měli zájem prohlédnout si
prostory sdružení a zjistit, jak fun-

gují jednotlivé služby, a to v rámci
Dne otevřených dveří. Využili toho
někteří jednotlivci, zástupci orga-
nizací i klienti jiných zařízení.

Novinkou pro rodiče a lektory
pracující s malými dětmi byl říj-
nový seminář, konaný ve spolu-
práci s Generací plus s názvem
Psychomotorické prvky v pohy-
bových aktivitách u dětí ve věku
1–3 let. Tato vzdělávací akce bude
mít další navazující bloky v jarním
období 2010. Seminář absolvova-
ly lektorky zájmových aktivit
MOTÝL o. s. a další zájemkyně
z různých organizací, zabývající
se činností s dětmi.

Cesta kolem světa byla další
podzimní akcí, které se dopoled-
ne zúčastnilo 123 dětí ze 4. základ-
ní školy a z pěti mateřských škol.
Odpolední program připravili lek-
toři tradičně pro veřejnost. Děti
s rodiči „procestovaly“ na stano-
vištích celý svět, navštívily různé
země, kde se seznámily s tradice-
mi, zvyky a státní vlajkou. U jed-
notlivých úkolů na stanovištích
čekali na děti česky mluvící cizin-
ci z dané země.

Kromě divadélka návštěvníci
zhlédli vystoupení Kroužku Flét-
nička a Orientální princezna. Akce

z řad studen-
tů a dobro-
v o l n í k ů .
Další mož-
ností podpo-
ry rodiny
jsou pravi-
delná setká-
vání rodičů
j e d e n k r á t
m ě s í č n ě
v rámci klu-
bu Ulita, kte-
rý vede Mgr.
Zuzana Bar-
toňová. Ulita
vznikla na jaře roku 2007 jako klub
při Motýl, o. s., a sdružovala rodi-
če dětí s poruchami autistického
spektra. Od října 2009 byla rozší-
řena i pro rodiče z Rané péče, jeli-
kož se nám potvrdilo, že všichni
rodiče dětí se zdravotním handica-
pem řeší stejné obtíže a nezáleží
na druhu ani intenzitě postižení.
Již samotné sdílení podobných
osudů může rodině pomoci v pře-
konávání jejich vlastních bariér
a překážek. V létě organizujeme
a pečlivě připravujeme týdenní
integrační pobyt mimo Plzeň pro
rodiny s dětmi. Letos se ho zú-
častnilo 16 rodičů a 22 dětí,
z toho bylo 8 se zdravotním po-
stižením. Pro děti s handicapem
byl přítomný asistent.

Nejen pro klienty Rané péče
a rodiče z Ulity pořádáme různé
vzdělávací kurzy a semináře rea-
gující na aktuální potřeby rodin.

Letos se uskutečnil například se-
minář Alternativní a augmentativ-
ní komunikace Mgr. Hemzáčkové
či Nácvik sociálních dovedností
lektorek z APLA Praha.

V rámci MOTÝL, o. s., úzce
spolupracujeme s rodičovským
centrem Vlnka a snažíme se inte-
grovat děti se zdravotním postiže-
ním mezi vrstevníky do volnoča-
sových aktivit. V případě potřeby
zajistíme k dětem asistenty, zapo-
jené do projektu Modrásek nebo
studenty-praktikanty.

Rané péči v Motýl, o.s., se v je-
jích prvních dvou letech života
vedlo, úspěšně kvetla a sbírala
zkušenosti. Já jí přeji, aby měla
pořád stejně dobré zázemí, podpo-
ru a úspěchy a aby s jejími služ-
bami bylo spokojeno co nejvíce
klientů při jejich prvních krůčcích
do běžné společnosti.

Za Ranou péči Motýl o.s.

Raná péče v MOTÝL o. s.
MOTÝL, o. s., se sídlem ve

Žlutické ulici v Plzni na Košutce
nabízí od roku 2004 zájmové
kroužky a sociální služby pro oso-
by se zdravotním postižením.
Zdravé děti a jejich rodiče sdru-
žuje v rodičovském centru Vlnka,
které je důležitým prvkem pro in-
tegraci dětí s handicapem. Dospě-
lí klienti nachází pracovní a soci-
ální zázemí v Terapeutických díl-
nách MOTÝL, o. s., a rodiny
s dítětem se zdravotním postiže-
ním jsou podporovány sociální
službou Raná péče.

Dlouho jsme v MOTÝL, o.s.,
přemýšleli, jak nejlépe oslavit
5. výročí vzniku organizace. Při té
příležitosti nás napadla myšlenka,
že skvělé by bylo uspořádat ples.
Jako místo konání jsme zvolili sál
Bolevecké sokolovny. Pak začal
maraton s přípravou. Stovky letáč-
ků upozorňovaly potenciální zá-
jemce na to, co je na plese čeká
a kde si mohou zakoupit lístky.
Oslovili jsme sponzory, někteří
z nich byli velmi štědří a do tom-
boly věnovali velké množství kva-
litních a hodnotných dárků. Veli-
ce jim děkujeme. Výzdobu sálu
připravovali klienti z Terapeutic-
kých dílen MOTÝL, o. s., děti
z různých motýlových kroužků
a pomohly nám jako už mnohokrát
děti z černické základní školy.

Nastal dlouho očekávaný den
„D“, kterým byl pátek 20. listopa-
du 2009. Od rána jsme již pilně
pracovali na vyzdobení sálu, při-

Motýlí ples
pravovali stoly na tombolu a krá-
mek s drobnými předměty, vyro-
benými dospělými klienty v Tera-
peutických dílnách. Měli jsme čas
i na nácvik večerního vystoupení.

Od 20.00 hodin již přicházeli
první hosté. Ke svým nástrojům
zasedla skupina Repelent, která
celý večer hrála české i zahranič-
ní hity a byla jedním z hlavních
aktérů, kteří se podíleli na úspěš-
nosti plesu. Programem provázel
moderátor Tomáš Hupač. Svoji
roli pojal dobrovolně, bez nároku
na finanční odměnu, za což mu
všichni členi sdružení děkují.
Úvodní slovo kromě moderátora
přednesly i ředitelka sdružení Bc.
Hana Breníková a předsedkyně
sdružení a koordinátorka Terape-

utických dílen Eva Kepková. Na
pódium pak pozvaly koordinátor-
ky dalších sociálních služeb
v MOTÝL, o. s., a to Janu Solnič-
kovou za Zájmové aktivity a ro-
dičovské centrum Vlnka a Bc. Te-
rezu Plzákovou z Rané péče. Dále
byly přizvány všechny přítomné
lektorky a terapeutky. Hosté se tak
mohli seznámit jak s činností za-
řízení v kostce, tak s jeho zaměst-
nanci. Všichni si pak společně
připili šampaňským vínem s pří-
značným názvem Motýl na další
úspěšné období organizace.

V průběhu večera nechyběly ani
soutěže, které byly jak jinak než
sociálně zaměřené. Soutěžící i při-
hlížející se ohromně bavili. Vod-
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tvořili přirozené prostředí, kde se
budou jednotlivé generace společ-
ně potkávat, žít společně. Naším
cílem je umožnit předávání toho
nejlepšího, co která generace
může těm dalším nabídnout.
Mladší energii, starší zkušenosti.

Za OS Totem – RDC děkujeme
všem našim příznivcům, donáto-
rům, partnerům za jejich podporu,
přízeň a pomocnou ruku, tam, kde
to je potřeba. Do příštích dnů všem
čtenářům přejeme mnoho vánoční
pohody, zdraví a štěstí v roce 2010
a mnoho aktivních chvilek plných
radostných zážitků.

Petra Bláhová,
koordinátorka projektů Totem

– Dům napříč generacemi

se zúčastnila skupina členů mon-
golské menšiny, žijící v Plzni. Pří-
tomné nadchla chutnými mongol-
skými specialitami. Všechny
ohromil mongolský zpěvák s krás-
ným hlasem, který zazpíval lido-
vé písně ve svém rodném jazyce.
Úžasné bylo i vystoupení velice
nadané houslistky. Kdo měl zájem,
mohl se nechat portrétovat od
mongolského malíře.

Děti si odnesly drobné sladké
i věcné odměny, vějíř, který si
sami vyrobily a hlavně spoustu
hezkých zážitků.

Vánoční čas začíná společně
s rodiči a dětmi při Adventních
keramických dopoledních díl-
nách a 4.–6. 12. se uskuteční Vá-
noční jarmark s Mikulášskou
nadílkou, který podpořil Nadač-
ní fond pro kulturní aktivity ob-
čanů města Plzně. Děti i dospělí
se mohou těšit na divadelní vy-
stoupení, jehož hlavními postava-
mi jsou Anděl a rozverný Čertík,
s kterými malí návštěvníci budou
řešit mnoho zábavných i pouč-
ných úkolů. A nakonec, jak jinak,
přijde vytoužený Mikuláš s nůší
plnou dárků.
Jana Solničková – koordinátorka

Zájmových aktivit MOTÝL o. s.



se zastupiteli ČSSD
Přijïte 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
vždy ve středu 6. 1., 10. 12. a 10. 3. 2010,

vždy od 17.30 hod. v restauraci U Řezníka,
Sokolovská 79 (Pod Foniatrií)

Mgr. Miroslav Brabec, předseda Kontrolního výboru, před-
seda poslaneckého klubu ČSSD

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

Eva Herinková, členka sportovní komise

HOVORY

Mgr. Miroslav Brabec Eva Herinková Jan Babnič

Poté, co v polovině roku
2003 skupinka lidí odhodla-
ných pomáhat Zoologické
a botanické zahradě města
Plzně a být co nejblíže dění v
ní založila přípravný výbor
občanského sdružení IRIS,
zdálo se, že jejich plány
a představy budou zdrojem in-
spirace na hodně let dopředu.
Však to znáte. Co člověk – to
nápad, názor, představa…

První akcí, který v témže
roce uskutečnil stále ještě pou-
ze přípravný výbor, byl Běh
po šesti Kilometrovkou. Jejím
mottem bylo: Psi do zoologic-
ké zahrady nesmějí, tak pro ně
a jejich páníčky uděláme hez-
ké odpoledne. Záměr se vyda-
řil, neformální závod snímaly
dokonce televizní kamery
snad všech tehdy v Plzni pů-
sobících televizních štábů.
A na několik příštích let byl

i nejvydařenější. Nechyběli
závodníci ani typická česká
recese. Jedna dáma závodila
se svým oblíbeným ňufíčkem
– plyšovým pejskem, jiná zase
přišla na start s dvěma dětmi
a baŅůžkem, z něhož trčel
transparent www.pes.cz a se-
bevědomě hlásila: „To je
mých šest nohou“, ukázala na
ratolesti, „a to je můj pes,“ po-
kývla hlavou k transparentu.
Originální bylo ostatně i vy-
hlašování vítězů a předávání
cen: Konferenciér zaměnil
jméno tehdejšího starosty
Winkelhofera s jménem nej-
známějšího českého vězně

Vinkelbauera.
Zatímco on na
několik minut
oněměl nad
svým úřekem,
pan starosta po-
hotově navázal:
„Nic si z tohoto
nedělejte, nejste
první, co se sple-
tl. Také nejsem
tak známý jako
vámi jmenova-
ný…“

O rok později,
to už sdružení
bylo řádně regis-
trované pod po-
někud dlouhým,
ale zato vše říka-
jícím názvem
Sdružení přátel
Zoologické a bo-
tanické zahrady
města Plzně
IRIS, uspořádalo

další vyloženě vlastní akci –
znovu Běh po šesti Kilomet-
rovkou. Následující jaro se
pokusilo založit další novou
tradici v Kilometrovce – v tom-
to stromořadí památných stro-
mů, a to oslavu Dne Země.
Tehdejší místostarostka obvo-
du Ing. Helena Maciarzová zde
symbolicky vysadila první lípu
budoucí obnovené aleje. Bohu-
žel, loni ji zničili vandalové.

Přípravný výbor se rozrostl
v organizaci s více než deseti
členy, která se začala ve stále
větším měřítku podílet na dění
v zahradě. Podařilo se jí zís-
kat první několikatisícové do-
tace na svoji činnost. Na účtu
v bance zmizela nula, jež mu
první dva roky vévodila. Dnes
jím projdou ročně statisíce,
přesto je ekonomka pořád ta-
táž dobrovolnice, jakou byla
v přípravném výboru.

Nejprve začalo sdružení
spolupracovat na některých
akcích z bohaté nabídky do-
provodného víkendového pro-
gramu v zoologické a botanic-
ké zahradě, postupně nad ně-
kterými převzalo garanci
a poslední dva roky je hlavním
pořadatelem úplně všech.

S přemístěním letního dět-
ského příměstského tábora
Deset dnů s kamarády ze zoo
z areálu zahrady do 1. ZŠ
v Západní ulici v roce 2007
převzal IRIS hlavní zodpověd-
nost i za jeho pořádání. Jen
pro zajímavost – více než šest
měsíců před jeho zahájením je

kapacita obou běhů plně obsa-
zena a přijímáni už nejsou ani
náhradníci. Díky sdružení se
táborová nabídka rozrost-
la vedle zavedeného letního
a vánočního tábora ještě o tá-
bor o jarních prázdninách.

Zcela zásadním mezníkem
v činnosti Sdružení IRIS byl
únor roku 2007. Na statku
Lüftnerka v areálu zoologické
a botanické zahrady byly do-
končeny rozsáhlé opravy a re-
konstrukce, jež ho zachránily
před zánikem, a v podkroví
bylo slavnostně otevřeno en-
vironmentální výukové cent-
rum. Jeho provozovatelem se
stalo právě sdružení. Každo-
denní výuka, noční a komen-
tované prohlídky, příprava
dalších výukových programů,
metodických a pracovních lis-
tů a od nového školního roku
zájmové přírodovědné a ruko-
dělné kroužky, to už by jen
dobrovolníci nezvládli. Vedle
stále početnější členské zá-
kladny se proto objevují ve
výkaznictví IRISu i dvě pra-
covní síly.

Od zoologické a botanické
zahrady přebírají rozjetý
a fungující systém včetně
skupiny externích lektorů,
převážně z katedry biologie
Fakulty pedagogické ZČU.
O to více se mohou soustře-
dit na zdokonalování stáva-
jícího a vymýšlení nového
a na užší spolupráci se ško-
lami. Brzy po svém vzniku
se Environmentální centrum
Lüftnerka stává na základě
výběrové řízení součástí Ná-
rodní sítě středisek ekologic-
ké výchovy Pavučina. V pro-
sinci hostí II. environmentál-
ní konferenci pro pedagogy
podporovanou Minister-
stvem životního prostředí,
a to na téma Projektové vy-
učování. Účast je nad očeká-
vání vysoká, zájemci přijíž-
dějí i z Jihočeského kraje.

To se vám to pracuje, to
snadno máte výsledky, slyší
občas členové IRISu, když jste
navázali na něco, co už fun-
govalo a bylo úspěšné. To je
ale jen částečná pravda. Po-
kračovat v tradici, aby neztra-
tila opakováním na přitažli-
vosti, pokračovat v započatém
a stále přicházet s něčím no-
vým, aby původní myšlenka
nepřestala být lákavá a neze-
šedla, je mnohdy složitější než
začínat od nuly a těžit z rych-
lé popularity úspěšného nápa-
du. Prozatím se to Sdružení
IRIS naštěstí daří. O víkendo-
vý doprovodný program je
mezi návštěvníky stále zájem
a totéž lze říci i o nabídce En-
vironmentálního centra Lüft-
nerka. To se letos významnou
měrou podílelo i na akcích
spojených s kampaní na pod-
poru soužití člověka se šelma-
mi, vyhlášenou Evropskou
asociací zoologických zahrad
a akvárií.

Na jaře založilo Sdružení
IRIS ve spolupráci se Správou
veřejného statku města a za fi-
nanční podpory Plzeňského
kraje první genový ovocný sad
na Plzeňsku. Jeho posláním
bude vedle uchování původ-
ních osvědčených krajových
odrůd jabloní, hrušní a pecko-
vin, jakožto specifického ná-

rodního kulturního dědictví,
především produkovat strom-
ky a rouby pro nově zakláda-
né remízky a aleje na území
města Plzně.

Šlo by ale jen o jednostran-
ný pohled, psát o Sdružení
IRIS jako o uznávaném po-
mocníku v práci zoologické
a botanické zahrady. Nepře-
hlédnutelný je i jeho přínos
z hlediska vytváření prostoru
pro seberealizaci jeho členů,

rozvíjení jeho osobních zálib
a koníčků. Jeden z členů je
tak organizátorem červnové-
ho Lochotínského sekáče
aneb jak pohybovat kosou
snadno a rychle, další již
zmíněného Běhu po šesti Ki-
lometrovkou, bez účinkování
některých členek se zase ne-
obejde jak podzimní festival

lidových řemesel, tak advent-
ní tvůrčí dílny. A jeden z nej-
aktivnějších řadových členů –
Miroslav Volf, který začal
spolupracovat se zoologickou
a botanickou zahradou již
jako žák 7. třídy 1. ZŠ v Zá-
padní ulici, založil a vede
webové stránky sdružení –
www.iris.snadno.cz, naučil se
fotografovat, aby mohl dělat
fotodokumentaci z doprovod-
ných víkendových akcí, z tá-
borů i speciální nabídky EC
Lüftnerka pro školy. K Váno-
cům si kupuje kameru, aby na
webových stránkách nechy-
bělo ani video.

Je určitě příjemné se ohléd-
nout za dosavadní činností
sdružení. Nejenže plány z dob
jeho zakládání nezůstaly na
papíře, ale skutečnost je
v mnohém předčila. A byla to
práce, která byla nejen pro-
spěšná, ale ještě přinesla těm,
kteří jsou pod ní podepsaní,
radost.

Ing. František Hykeš
Foto: Miroslav Volf

NECHTE SE POZVAT!
Začněte nový rok v zoo –

vstupenka z 1. ledna vám
umožní další dva vstupy do
zahrady za sníženou taxu

Vyprovoïte a utopte zimu,
pobavte se v masopustním
maškarním průvodu a zú-
častněte se soutěže v pojídání
koblih – to vše v neděli
28. února. Sraz ve 14 hod.
před 7. ZŠ na Vinicích.

Trasa: Lüftnerka, Kalikov-
ský mlýn, střed města

ZOO má v IRISu dobrého pomocníka

Novinkou při letošním zářijovém festivalu lidových řemesel bylo mlá-

cení obilí cepy.

Tradiční součástí adventního a vánočního programu v zoologické a botanické zahradě je živý betlém.



Park byl slavnostně předán
veřejnosti 6. listopadu 1937 za
účasti tehdejšího významného
plzeňského starosty Luïka Pika
i nejrůznějších dalších delega-
cí spjatých se vznikem parku.
Park využíval hluboký kaňon
vzniklý činností bývalého lomu.
Kaňon vycházel do osady Ko-
šutka. Park byl díky svému pře-
tvoření z někdejšího lomu hoj-
ně lemován skalami a skalnatý-
mi plošinami. Součástí výzdoby
parku byla soška andílka na ka-
menném sloupu. Okolo byla
různě rozmístěna odpočívadla.
Součástí parkových úprav byly
i lavičky a tzv. alpinové úpra-
vy. Na dně lomu se nacházela
dvě jezírka a plánovalo se rov-
něž jejich přemostění.

Postupně se ale začal proje-
vovat vliv sílících okolních pra-
menů a do roku 1940 voda na
dně areálu značně stoupla. Mís-
to pak bylo čím dál častěji vy-
užíváno jako koupaliště. Po
osvobození Plzně americkou
armádou bylo jezírko využívá-
no jako zásobárna vody pro
americká stanoviště a břeh je-
zírka lemovaly cisternové vozy,
čerpací vozy a návěsy se zaří-
zením pro úpravu vody. Zde
zřejmě došlo také ke zrodu le-
gend o utopeném jeepu či spad-
lém tanku US Army. Připomeň-
me, že šlo o pouhé legendy!

Historie novodobého objevu
andělíčka začala před šesti lety:

Zhruba v roce 2003 v souvis-
losti s pátráním po pravdivosti
legend o utopeném americkém
vozidle jeep či tanku sherman
z druhé světové války na dně
Košuteckého jezírka, se podaři-
lo nynějšímu pracovníku NPÚ
ÚOP v Plzni Davidu Růžičkovi
zjistit, že na rozdíl od legend
o utopené vojenské technice na
dně Košuteckého jezírka spočí-
vá soška, tvořící kdysi výzdobu

potápěčů vyrazil na jezírko do-
konce uvnitř gumového člunu.

Zázrak, potápěči nacházejí
sošku!!!

Potápěčům z OSACu se pak
v sobotu 3. října 2009 kolem po-
ledne podařilo sošku na místě lo-
kalizovaném pamětníky nalézt.
V podstatě šlo o malý zázrak.
Soška ležela asi sedm metrů hlu-
boko v půlmetrové vrstvě bahna.
Potápěči se tam prý pohybovali,
jako by je někdo hodil do kelím-
ku s jogurtem. Přesto Vladimír
Levý úspěšně nahmatal kýženou
sošku jako první a toto prvenství
už mu nikdo neodpáře.

Vedle sošky i jejího podstav-
ce byl s pomocí pamětníků ob-
jeven pamětní nápis vytesaný
do skály a připomínající okol-
nosti i dobu vzniku někdejšího
parku, který se později postup-
ně proměnil v jezírko, i osoby
se vznikem parku spojené.
Zmíněni jsou nezaměstnaní,
kteří park budovali v rámci pro-
gramu nouzových prací, vý-
znamná osobnost předválečné
Plzně, starosta Luděk Pik, je-
muž město vděčí za svůj rozvoj,
i městský zahradník Valentin
Čoček, autor projektu parku.
Text pamětní desky: „Budová-

no/ nezaměstnanými/ 1935 –
1937/ za starostenství –? (hůře
čitelné na fotu)/ Luïka Pika
(dochováno zlacení písma)/
projekt.– V. Čoček“. Podobný
a dodnes zachovaný park navr-
hl Valentin Čoček také do bý-
valého lomu v Plzni–Lobzích.

Odpoledne téhož dne byl pro-
veden ještě zkušební ponor, kdy
soška i ponořené části původní-
ho soklu byly opatřeny bójemi
uvázanými pod hladinou, aby
nebyla přilákána pozornost ne-
nechavců a zároveň se usnadni-
ly další práce.

Při ponoru 10. 10. 2009 potá-

pěči pod hladinou Košuteckého
jezírka úspěšně simulovaně od-
zkoušeli: pod vodou vyvázání
sošky a sloupového podstavce,
vyzdvižení do hloubky asi 2–
3 m a přesunutí ke břehu na do-
sah ramene jeřábového manipu-
látoru. Následovaly ještě kont-
rolní ponory, zda se soškou pod
hladinou jezírka nemanipulova-
li nenechavci a 7. listopadu 2009
konečně přišel den vyzdvižení
sošky. Datum bylo vybráno zá-
měrně. Den předem bylo totiž
oslaveno 72. výročí slavnostní-
ho otevření někdejšího parku.

Slavnostní vyzdvižení sošky

bylo spojeno se křtem knihy Pl-
zeňská tajemství, obsahující
mimo jiné kapitolu vycházející
z původního článku, který vlast-
ně kdysi celou akci odstartoval.
Na březích jezírka se tísnila asi
tisícovka Plzeňanů. Hřměl mo-
tor jeřábu a jeho navijáku. Nad
hladinou se objevily bílé kanys-
try, které asi dvousetkilogramo-
vou sošku nadlehčovaly. A čer-
né kukly potápěčů. Ti posouvali
sošku a předtím i část kamenné-
ho soklu směrem k místu, kam
dosáhlo rameno jeřábu. Sokl byl
vyzdvižen jako první. Když se
nad hladinou objevilo tělo soš-
ky, zahřměl nad jezírkem mo-
hutný potlesk.

Anděl, kluk či holka? Co
bude dál?!

Jenže, jaké bylo překvapení
všech účastníků, odborníky ne-
vyjímaje, když se ukázalo, že
soška nejen že není nejspíš an-
dělíčkem, neb nemá křidélka, ale
ani hošíkem, což byla druhá
předpokládaná varianta, leč pod-
le šatiček by mohla být malou
dívenkou. Nakonec, našli se i pa-
mětníci, kteří uváděli, že se mís-
tu říkalo U Panenky. ByŅ šlo
o informace menšinové a zdán-
livě okrajové!

 Záchrana utopené sošky z Košuteckého jezírka
parku, který byl ve 30. letech 20.
století vybudován právě v pro-
storu současného jezírka.

Od počátku se badatel snažil
vyhledat tým potápěčů ochot-
ných k průzkumu, což se poda-
řilo až na podzim roku 2009. Po
té prostřednictvím zastupitele
MO Plzeň 1 pana Miroslava
Brabce došlo ke kontaktu se sta-
rostou patřičné městské části
panem Jiřím Uhlíkem. Za při-
spění těchto dvou mužů i celé
řady zaměstnanců ÚMO Plzeň
1 se podařilo zahájit akci urče-
nou k zajištění a následné zá-
chraně sošky. ÚMO 1 se posta-
ralo o další archivní průzkum,
prověření legislativy spjaté s ce-
lou akcí i zajištění ostrahy soš-
ky. Jednalo se o logický krok,
neboŅ soška byla v minulosti
vztyčena v rámci akce podpo-
rované a ošetřené městem Pl-
zeň. Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Plzni přislíbilo pomoci s kon-
zultacemi na odborné rovině,
jako je návrh postupu při zajiš-
tění, vyzdvižení a následném
ošetření sošky. Týmem ochot-
ných potápěčů dobrovolníků,
kteří se ve svém volnu a na své
náklady uvolili k průzkumu dna
Košuteckého jezírka, byli čle-
nové plzeňského klubu potápě-
čů OSAC v čele s předsedou pa-
nem Jaroslavem Hudcem, kte-
rý pak vedl oficiální jednání
mezi klubem a institucemi.
Technickou a metodickou strán-
ku potápěčského průzkumu
vedl pan Petr Leitner. Jako prv-
ní sošku na dně hmatem v bah-
ně poznal a vyvázal lankem
potápěč Vladimír Levý.

Pomoc s lokací možné polohy
andělíčka pomáhali zajistit také
pamětníci z řad košuteckých
a boleveckých rodáků, pánové
Gustav Kepka a Jaroslav Lang.
Pan Gustav Kepka s posádkou

Restaurátor Jaroslav Šindelář,
který bude o sošku v následují-
cích měsících pečovat, usuzuje,
že jde spíše než o andělíčka
o dítě a také se přiklání k teorii
o děvčátku. Na břehu se pak
ujasnilo, že soška byla velmi
kvalitně vytvořena z hrubozrn-
ného pískovce, který výborně
vydržel pod vodou od padesá-
tých let dvacátého století, aniž
by byl na sošce patrný nějaký
defekt. Sama soška je asi 120 cm
vysoká a stála na přibližně dvou-
metrovém pískovcovém soklu.
V budoucnu by měla znovu oz-
dobit břehy Košuteckého jezír-
ka, pravděpodobně však v kopii.
Počítá se i s tím, že bude vyhlá-
šena soutěž, v níž občané Plzně
Košutky a Bolevce budou sošce
vybírat jméno. Aby lépe zapad-
la do celkového duchovního kli-
matu prostředí, kde se snoubí
zbytky původní zástavby s roz-
lehlým sídlištěm. Soška by tak
mohla pomoci probudit zájem
Plzeňanů o Košutecké jezírko
i vlastní mikrohistorii. Možná se
tak v budoucnu dočkáme také
odhalení dalších tajemství.

David Růžička
NPÚ ÚOP v Plzni,

Foto: Miroslav Volín



SLUŽBY POD JEDNOU 

STŘECHOU

Poradna bytového správce
Tentokrát odpovídáme na dotazy

o účetních závěrkách Společenství
vlastníků jednotek

Co má účetní závěrka SVJ obsa-
hovat podle zákona a z jakých
dokladů se sestavuje?
Pokud má SVJ úroky ze spořícího

účtu, poplatky z prodlení nebo pří-
jmy z pronájmu předkládá daňové
přiznání jehož součástí jsou účetní
výkazy /rozvaha, výkaz zisků
a ztrát/ a příloha k účetní závěrce.

Kdy může být závěrka hotova
a předložena nejdříve a kdy nej-
později?
SVJ sestavuje pouze roční závěr-

ku k datu 31.12. každého roku,
a protože není auditovatou práv-
nickou osobou, je třeba ji vyhoto-

obměna: reklama/plzenske sluzby/Akce IRTN do
28.2.2010.pdf

vit nejpozději do 31.března násle-
dujícího roku.

Kdo má povinnost předložit
účetní závěrku SVJ shromáždění
spolu se správou o hospodaření
a správě domu za uplynulý rok?
Tuto povinnost má statutární orgán

SVJ – zpravidla volený výbor.

Kdy by měli být s obsahem účet-
ní závěrky seznámeni vlastníci
jednotek? Až při shromáždění?
Vlastníci mají být seznámeni

s celkovým hospodařením uplynulé-
ho roku před, tedy před shromáždě-
ním a hlasováním.

Kdo účetní závěrku SVJ schvaluje?
Schválení účetní závěrky uplynu-

lého roku patří výlučně do působ-
nosti shromáždění vlastníků.

Kam a do jakého termínu se
účetní závěrka zasílá?
Účetní závěrku za uplynulý rok

je třeba předat nejpozději do
31. března následujícího roku na
příslušný finanční úřad a předse-
dovi výboru společenství. Dále
pak se účetní výkazy /rozvaha
a výkaz zisků a ztrát/ posílá v elek-
tronické podobě na rejstřík vlast-
níků jednotek ke zveřejnění nej-
později do 30. dubna.

Je možné schvalovat roční závěr-
ku s ročním zpožděním, třeba i za
dva roky najednou?
Ne. Účetní závěrku ze uplynulý

rok a s ní i roční hospodaření by
mělo SVJ schválit každý rok a to
nejpozději do 30. června následují-
cího roku.



26. 10. se všichni žáci 1. st.
těšili do školy, protože jsme
pro ně připravili překvapení.
Hned ráno si všichni vyzkou-
šeli požární poplach a obstáli
v něm na výbornou.

Brzy už ale měli úplně jiné
zážitky. Na hřišti naší školy
vypukl požár a rychle se blíži-

Jsou prostě nepřehléd-
nutelné!

Tím prvním úspěchem je
dokončená sportovní hala, kte-
rá se nachází na pozemku naší
školy. Stavba za 39 miliónů Kč
je určena hlavně žákům naší -
sportovní školy, ale také širo-
ké veřejnosti, která si může
tyto nové prostory pronajmout.

A ten druhý úspěch? Kdo by
si nevšiml našeho nového ka-
bátu – zatepleného a pěkně ba-
revného! Však také  učitelky
VV strávily nad výběrem ba-
rev a výtvarnými návrhy
spoustu času. Ale s výsledkem
jsme všichni spokojeni.

Dva viditelné úspěchy 31. ZŠ

VždyŅ se nám podařilo za-
chránit i sluneční hodiny  tak,
aby ladily s novou moderní
fasádou a spolu s ní vytvořily
znovu neodmyslitelný celek.

Vedle pravidelné školní prá-

Ve čtvrtek 3. prosince 2009 se
děti 7. ZŠ a MŠ v Plzni v Br-
něnské ul. na Vinicích do školy
obzvlášŅ těšily. Proč? Škola byla
otevřená všem, protože se ko-
nal „Den otevřených dveří“.

Do školy se přišli podívat
nejen rodiče a prarodiče žáků,
ale zavítali sem i bývalí žáci
a učitelé. Organizace se ujali
pedagogové a hlavně žáci sami.

Dopoledne návštěvníky víta-
li u hlavního vchodu osmáci
a pomohli hostům orientovat
se ve škole. Přítomní rodiče
mohli sledovat vyučování
svých dětí přímo ve třídách.
Viděli např. hodinu angličtiny,
pracovní činnosti i hodinu pří-
rodovědy. Ve 2. třídách zhléd-
li matematiku a prvňáci ukáza-
li, co už umí z českého jazyka.

Od 14 hodin nastala přehlíd-
ka téměř všeho, co žáci školy
na Vinicích dokážou.

Ve vestibulu byl připraven
„Předvánoční jarmark“ s roz-
manitými výrobky a vánoční-
mi dekoracemi. V počítačové
učebně v přízemí se přítomní
jistě se zájmem podívali na
prezentaci školy. V druhé po-
čítačové učebně v prvním pat-
ře poznali výuku na interaktiv-

Škola byla otevřená všem
ní tabuli. Potom se mohli roz-
hodnout, zda se podívají, jak se
ubrouskovou technikou zdobí
květináčky, jak se zdobí skle-
něné svícny malbou na sklo
nebo si mohli ve cvičné ku-
chyňce vlastnoručně ozdobit
perníčky, které napekli žáci s p.
Valentovou. Svižná hudba při-
lákala každého do haly v 1. pa-
tře. Tam tanečníci z kroužku p.
Soukupové s chutí zatancovali
a předvedli, že rytmus mají
v těle. Malé tanečníky vystří-
dala skupina cvičenců pod ve-
dením p. uč. Šika. K mimořád-

nému cvičení s hudbou se ne-
chalo zlákat i několik přítom-
ných maminek.

Na naší škole se sice pořád
něco děje, ale tento den, na
který se všichni těšili, se dětem
i učitelům obzvlášŅ vydařil.

Rodiče budoucích prvňáčků
měli mimořádnou příležitost
podívat se na 7. ZŠ a MŠ
v Brněnské ulici ještě před zá-
pisy žáků do 1. ročníků, které
proběhnou 15. a 18. ledna
2010. Podrobné informace na
www.zs7.plzen-edu.cz.

Mgr. Jaroslava Cardová

Den s hasiči a záchranáři na
7. ZŠ a MŠ

lo hasičské auto. Hasiči ze
SDH Bolevec v krátkém čase
oheň zlikvidovali a jejich zá-
chranáři začali odborně ošetřo-
vat čtyři raněné figuranty
z vybraných dětí. Všichni při-
hlížející byli nadšeni a nikdo se
rozhodně nenudil.

Po ukázce práce záchran-

ných složek se děti podívaly do
hasičského auta, prohlédly si
vybavení a některé si ho i vy-
zkoušely.

I u záchranářů bylo rušno.
Žáci se seznámili s první po-
mocí a dokonce s maketou lid-
ského těla, na které prováděli
masáž srdce pod odborným
vedením záchranářky. Jiní
zkoušeli ošetření popálenin,
odřenin i zlomeniny.

Hasiči i záchranáři velmi trpě-
livě odpovídali na otázky, zno-
vu vysvětlovali a ukazovali.

Když akce skončila, děti
s novými zážitky spontánně ha-
sičům i záchranářům zatleskaly.

Dopoledne se jim opravdu
líbilo a ještě se dozvěděly mno-
ho nových informací důleži-
tých pro život.

Rádi bychom touto cestou
ještě jednou jednotce SDH
Bolevec poděkovali a už se
těšíme na další společné akce.

Mgr. Renata Pelešková

ce – diktátů, pětiminutovek
i čvrtletních písemných prací
– jsme už stihli i týdenní eko-
logický kurz v Krkonoších,
exkurzi do Národního muzea
v Praze, čtyřhodinový projekt
„Záchrana lidského života,
poskytnutí první pomoci " –
určený pro žáky 8. a 9. roční-
ků a besedy o drogové závis-
losti. Chodíme bruslit a zú-
častnili jsme se řady sportov-
ních soutěží.

Tím vším se snažíme připra-
vit naše žáky do praktického
života.

Eva Puchrová, učitelka 2. st.

BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
náměstí Odboje 18, Plzeň

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 13. ledna 2010 od 14.30 do 18.00

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠK. ROK 2010/2011
pátek 15. ledna 2010 od 14.00 do 18.00
sobota 16. ledna 2010 od 10.00 do 14.00

v dobře vybavené počítačové učebny
v keramická dílna
v celodenní nadstandardní sportovní vyžití
v výborně vybavené dílny technických činností
v azyková třída vybavená audiotechnikou
v kvalitně vedená výuka angličtiny
v jídelna s výběrem tří jídel
v netradiční výuka ekologie
v třída s elektronickými psacími stroji na administrativu
v knihovna pro děti
v Školní klub v odpoledních hodinách pro děti 2. stupně
v výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kursy
v péče o talentované děti
v výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
v speciální příprava ke zkouškám na střední školu

http://www.boleveckazs.cz, telefon: 378028922

Děti ze 78. MŠ zpívají koledy panu místostarostovi.



Dne 7. 10. 2009 pořádal Dět-
ský parlament 17. ZŠ a MŠ
v Malické ulici školní soutěž
o nejposlušnějšího pejska s ná-
zvem „Azore, lehni!“

V tělocvičně se sešlo 13 dětí
se svými psy. Soutěžilo se ve
třech disciplínách – představe-

ní psa, zvládání povelů a zdo-
lávání překážkové dráhy. Psi
byli v průběhu soutěže hodno-
ceni žákovskou porotou. Sou-
těžící mohli se svými pejsky
vyhrát poukaz na jakékoliv
zboží ve zverimexu v hodnotě
100,- nebo 50,- Kč. Nejlépe

tyto tři disciplíny
zvládli kokršpa-
něl Crazy, russel
teriér Bára a ir-
ský setr Cesar.
Ostatní zúčastně-
ní, kteří nevyhrá-
li, dostali alespoň
drobné dárky,
které do soutěže
věnovala prodej-
na pro domácí
mazlíčky sídlící
nedaleko školy.
Soutěž se setkala
s velkým ohla-
sem i mezi ostat-
ními žáky a je-
jich rodiči.
Tereza Rendlová,

třída 9. B

Je to přesně čtyři roky, co
naše škola 1. ZŠ v Plzni –
Bolevci, začala pořádat tzv.
Tmelení šesŅáků. Některé děti
se v nově vznikajících šestých
třídách navzájem neznají, ne-
boŅ jsou na naší škole poprvé.
Tmelení jim umožňuje, aby
poznaly nejen své nové spolu-
žáky, ale i svého nového tříd-
ního učitele. Žáci a jejich tříd-
ní učitel se jedou „stmelit“
většinou na dvoudenní pobyt
mimo Plzeň. Jinak tomu neby-
lo i tento rok. Během září, prv-

ního měsíce nového školního
roku, se všechny děti šestých
tříd naší školy vydaly k vzá-
jemnému poznávání do kempu
La Rocca v Konstantinových
Lázních nedaleko Plzně.

Po příjemné cestě vlakem
a autobusem jsme první den
dorazili do již zmíněného kem-
pu. Na první pohled nás upou-
talo krásné prostředí tohoto
kempu, ve kterém byly pěkné
chatky, čisté sociální zařízení,
hřiště, venkovní bazén, ale
i příjemní hostitelé.

Děti se po rychlém vybalení
a seznámení se s prostředím
kempu seběhly u hlavní brány,
celé natěšené na výlet do lano-
vého centra v Dolních Polži-
cích. Zde si ve výšce osmi
metrů, za pomoci jistících po-
můcek, vyzkoušely zdolat růz-
ně obtížné překážky jako na-
příklad „bigswing“, což je pro-
vazová houpačka o větších
rozměrech. Některé se zprvu
obávaly výšky, byly nejisté, ale
nakonec se všem podařilo tyto
obavy odbourat a překonat svůj
strach z výšek.

Odpolední program byl plný
aktivit, které dětem umožňova-
ly ještě více poznat jeden dru-
hého. Takzvanou třešničkou na
dortu, byla večerní bojová hra,

která u dětí sklidila veliký
úspěch.

Druhý den začal neméně za-
jímavě. Hned po ranní hygie-
ně byly děti spojené za zápěstí
ruky se svým náhodně vybra-
ným spolužákem a měly spolu
takto absolvovat snídani. Pro-
tože nám počasí přálo, nebrá-
nilo nám nic v tom, abychom
mohly zbytek dne věnovat
sportovně laděným hrám, a i to
bylo důvodem, proč se nikomu
nechtělo malebné prostředí
kempu v odpoledních hodinách
opustit. Cesta zpět domů dětem
rychle utekla, neboŅ ji strávily
rozebíráním nových zážitků
s novými kamarády.

Mgr. Renáta Dolanská,
1. ZŠ Plzeň

Tmelení šesŅáků

Dne 14. října 2009 navštívi-
la nás, žáky 9. tříd 1. ZŠ v Plz-
ni, ministryně spravedlnosti
JUDr. Daniela Kovářová. Od-
povídala na otázky typu vězni
a věznice, trest smrti a eutaná-
zie. Ale mluvilo se i o zajíma-
vostech kolem platů soudců,
práce ministerstva a o domá-
cím vězení.

Návštěva ministryně spravedlnosti
Příjemné bylo, že na každou

otázku odpovídala paní minis-
tryně s úsměvem. Na závěr byl
každý, kdo se do debaty zapo-
jil, odměněn propiskou, „fleš-
kou“ nebo blokem.

Klára Hamplová
Kristýna Menyhartová

Míša Cinková
Jitka Borovičková

( žákyně 9.B)

V pátek 8. 1. 2010 proběhne v naší škole

Den otevřených dveří
Od 8.00 hodin se návštěvníci mohou podívat přímo do vyučovacích

hodin na 1. i 2. stupni, od 14 do 16 hodin bude možné prohlédnout si
celou školu s doprovodem některého z vyučujících.

Zvláště uvítáme budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří se právě rozhodují,
kterou školu pro své dítě zvolit. Rádi se s nimi setkáme při zápisu do 1. třídy.

Zápis se bude konat
v pátek 15. ledna 2010 od 13.00 do 18.00 hodin

a v sobotu 16. ledna 2010 od 8.00 do 13.00 hodin.
Získané znalosti při vyučování mohou žáci zdokonalovat a rozšiřovat jak

v řadě nepovinných předmětů, tak v zájmových útvarech, které při škole působí.
 Na 1. stupni se snažíme dětem poskytnout i všeobecnou sportovní přípravu,

kterou mohou žáci dále rozvinout v některém ze sportovních kroužků (např. plavání, stolní
tenis, florbal nebo kopaná). Za zmínku jistě stojí i velmi oblíbený kroužek vaření, který

navštěvují nejen naše žákyně, ale i žáci. Mezi stálice oblíbených kroužků patří také keramika,
angličtina, počítače a šikovné ruce.
Další informace o naší škole získáte na

Dni otevřených dveří, na www.zs34.plzen-edu.cz nebo na tel.: 378 028 801
Těšíme se na Vaši návštěvu, Mgr. Ivana Smoláková,

zástupce ředitele 1. stupně a všichni pedagogové 34. ZŠ Plzeň.

Den otevřených dveří na 34. ZŠ

Azore, lehni!

Od roku 2007 otevíráme na
4. ZŠ v Plzni, Kralovická 12
kromě běžných prvních tříd
i třídy se sportovním zaměře-
ním. Ve školním roce 2010/
2011 bychom chtěli otevřít v
pořadí již čtvrtou sportovní tří-
du. Zaměření těchto tříd je
moderní tanec a aerobic pro
děvčata, hokejbal a florbal pro
chlapce i děvčata. Koncepce
podpory sportu, tělesné výcho-
vy a zdravého životního stylu
u žáků vychází ze Školního
vzdělávacího programu 4. ZŠ.

Pro realizaci sportovních
aktivit jsou na škole vytvoře-
ny ideální podmínky. Škola má
k dispozici dvě tělocvičny

s palubkovou podlahou, jednu
tělocvičnu s měkkým povr-
chem určenou především pro
tanec a aerobní cvičení, posi-
lovnu, nově vybudované hřiš-
tě s umělohmotným zapískova-
ným povrchem, běžeckým ová-
lem a doskočištěm. Pro
tréninkovou činnost mladých
florbalistů a hokejbalistů ško-
la využívá dále sportovní ho-
kejbalovou halu, která byla
zprovozněna na podzim roku
2008, a je jedinou svého dru-
hu v České republice i střední
Evropě. V červnu roku 2009,
kdy se v Plzni konal hokejba-
lový světový šampionát, probí-
haly v hale zápasy ženské čás-

ti mistrovství světa. Vybudová-
ním tohoto ojedinělého sporto-
viště, úzkou spoluprácí s ho-
kejbalovými a florbalovými
oddíly a díky sportovně zamě-
řenému pedagogickému sboru
školy se tak v Plzni otevírají,
vedle tradičních plzeňských
sportů jako je hokej, kopaná či
házená, možnosti pro rozvoj
dalších sportovních odvětví –
hokejbalu a florbalu.

Hokejbal i florbal patří v sou-
časné době mezi dynamicky se
rozvíjející sporty, které získáva-
jí stále větší oblibu a populari-
tu. Navíc jde o sporty, které

nepředstavují pro rodiče tak
vysokou finanční zátěž, jako
například lední hokej. Hokejbal
se hraje podle podobných pra-
videl jako lední hokej, místo
puku se používá oranžový plas-
tový míček a místo bruslí spor-
tovní obuv. Čeští hokejbalisté
patří mezi světovou elitu a na
výše zmiňovaném mistrovství
získali titul mistrů světa. Dru-
hý z profilovaných sportů –
florbal – má dnes v České re-
publice více aktivních hráčů než
basketbal a zejména mezi dět-
mi je velmi populární. K jeho
propagaci v ČR významně při-

s hokejkou, je zvyšována jejich
kondice, pro děvčata jsou urče-
ny hodiny, ve kterých získáva-
jí základy rytmických cvičení,
gymnastiky, moderního
i orientálního tance a aerobicu.
Součástí výuky žáků je i pla-
vecký výcvik, relaxace v bazé-
nu, bruslařský a lyžařský kurz
a letní sportovní soustředění.

Žáci sportovních tříd repre-
zentují školu na různých spor-
tovních soutěžích, děvčata čas-
to vystupují na společenských
akcích. Chlapci jsou zapojeni
do turnaje „Hokejbalem proti
drogám“ a v minulém školním
roce se účastnili i mistrovství
české republiky v hokejbalu
v kategorii nejmladších žáků.
Ačkoli bylo družstvo 4. ZŠ
družstvem s nejnižším věko-
vým průměrem, ostudu nám
neudělalo.

Všichni zájemci o sportov-
ní třídu mohou získat další in-
formace na webových strán-
kách školy – www.sweb.cz/
4.zakladn_skola nebo na tele-
fonním čísle 378 028 354 nebo
při dni otevřených dveří, kte-
rý se koná dne 10. 12. 2009 od
15.30 hod.

Mgr. Miroslava Valíčková,
4. ZŠ Plzeň

spělo i mistrovství světa kona-
né v prosinci roku 2008 v Pra-
ze a Ostravě, na kterém naši re-
prezentanti získali čtvrté místo.
Florbal se dá hrát prakticky v ja-
kékoli tělocvičně, stačí zahnu-
tá plastová hokejka a „děravý“
míček.

Sportovní třída, jejíž otevře-
ní od září 2010 připravujeme,
je určena pro všechny chlapce
a děvčata, kteří rádi skáčou,
běhají, cvičí, tančí, prostě mají
rádi pohyb. Naším prvotním
cílem v oblasti tělesné výcho-
vy je všestranný pohybový roz-
voj žáků. Zejména v prvních
třech letech bude sportovní
a tělesná příprava žáků směro-
vána k rozvoji jejich obratnos-
ti, zvyšování tělesné kondice,
vytrvalosti a osvojení základ-
ních hygienických návyků spo-
jených se sportem. Postupně
budeme přecházet od spontán-
ní pohybové činnosti žáků
k činnosti řízené a výběrové.
Výuka předmětu Sportovní pří-
prava není realizována na úkor
jiných výukových předmětů
a probíhá v tematicky zaměře-
ných blocích. Děti postupně
procházejí hodinami pohybo-
vých, sportovních her, získáva-
jí základní dovednosti při hře

Družstvo 4. ZŠ – nejmladší žáci před zápasem.

Žákyně třídy 3. A při hodině orientálního tance.

První třídy se sportovním zaměřením na 4. ZŠ
– tip pro rodiče předškoláků

  1. základní škola
 Západní 18, 323 00 Plzeň

tel: 378�028 211
e-mail: 1zs@mmp.plzen-city.cz

www.zs1plzen.cz

V�sobotu 23. ledna 2010
od 9 do 17 hodin

zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

zápis do první třídy

Náhradní termín: 25.1. od 15 do 18 hodin

Informační schůzka pro rodiče spojená s�prohlídkou tříd:
13.1. 2010 od 16:00 hodin v�aule školy

Možnost návštěvy tříd I. stupně při výuce:
14. a 15.1. vždy od 10 do 11:40



     17. základní škola Plzeň, Malická 1

pro školní rok 2010/2011 nabízí:

l výuku v klidném prostředí menších žákovských kolektivů

l moderní vybavení a esteticky podnětné prostředí

l práci s inovativním programem „Začít spolu“

l výuku cizích jazyků od 1. ročníku

l výběr mezi rozšířenou výukou cizích jazyků
nebo praktických činností od 6. ročníku

l individuální péči jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

tak žákům talentovaným

l řadu nadstandardních aktivit (školy v přírodě, výjezdy do zahraničí,
sportovně turistické kurzy, spolupráce s partnerskou školou atd.)

l velice pestrou nabídku zájmových kroužků

Zápis žáků do 1. ročníku se uskuteční ve dnech

18. a 19. ledna 2010 od 14.00 do 18.00 hod.

Zájemci o zařazení do jazykových tříd v budoucím 6. a 7. ročníku se mo-
hou hlásit do konce února 2010.

Těšíme se na setkání s Vámi!

telefon: 378 028 511                       e-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz

www.zs17.plzen-edu.cz

V říjnu 2009 se  za podpory Koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže Tan-
dem uskutečnilo v programu Odmalička setká-
ní rodičů a dětí z křesŅanské třídy 90. mateřské
školy Plzeň, Západní 7, příspěvkové organiza-
ce, s partnerkou mateřskou školou St. Johanes
v Neumarktu.

Toto setkání pomohlo k naší dlouholeté spo-
lupráci významně tím, že se naše děti a rodiče
mohli osobně setkat a prožít společně svůj den.
Výborná myšlenka zvoleného prostředí v ráji
her Spielparadies Wölpi pomohla k bezprostřed-
ním hrám dětí, předávání zkušeností pedagogů
obou škol a pochopení rodičů, že přátelství „na
dálku „ přináší positiva nejen pro děti.

Do programu celého dne jsme naplánovali
s našimi německými kolegy společný oběd, hry
v mateřské škole a prohlídku kostela St. Joha-
nes. Tento výlet za našimi německými přáteli byl
zakončen pohledem z věže hradu Wolfstein na
město Neumarkt se společným uznáním příjem-
ně stráveného času za slunečného počasí a vel-
kým poděkováním společným organizátorům.

Cesta přátelství

ník v pravém vodnickém obleku navigoval nevido-
mého při překonávání překážek. V další soutěži se
projížděla slalomová dráha na kolečkovém křesle,
kdy jeden z dvojice seděl na křesle a druhý s ním
projížděl mezi brankami. Všichni zúčastnění si tak
vyzkoušeli, že život s jakýmkoli handicapem není
určitě jednoduchý.

Pak nás již čekalo představení velkých jednorá-
zových akcí, kterých pořádáme během roku osm.
Mají vždy určité téma a těší se na ně jak klienti
z MOTÝL, o. s., tak i ostatní návštěvníci z celé Plz-
ně. Lektorky se převlékly do kostýmů, které nejlé-
pe vystihovaly to, co se u nás v MOTÝL, o. s., vždy
jednou za měsíc děje. Hosté mohli tleskat babce
a dědkovi z Bramborhrátek, čarodějnicím z Reje ča-
rodějnic, kočkám z podzimních Kočkohrátek, Indi-
ánkám z Indiánského léta, vodníkovi a duhové víle
z Pohádkové zahrady a nakonec Patce a Matce, které
zastávají na akcích práci všeho druhu. Na některé
tituly se však během večera nedostalo, takže s Ve-
likonočním jarmarkem a Cestou kolem světa nebo
Tátohrátkami se mohou zájemci seznámit přímo na
akci v našem sdružení.

Po této „předváděčce“ byly vylosovány hlavní
ceny tomboly z nevýherních lístků. Vrcholem ve-
čera však bylo půlnoční překvapení, které pro hos-
ty plesu připravila skupina orientálních tanečnic.
Nádherné vystoupení s motýlími křídly předvedly
Lucie Kepková a Martina Pelcová. A pak už se jen
tancovalo a tancovalo.

Celý ples, který se podle ohlasů všem účastníkům
velice líbil, byl důstojnou oslavou pětileté existen-
ce MOTÝL, o. s., a prezentací zodpovědné práce
lektorek a terapeutek i vedení této organizace.

Všem za jejich dosavadní činnost děkují
Eva Kepková a Hana Breníková.

Dokončení ze str. 5
Motýlí ples

Parádnice – kroužek je určen
pro děvčata od 4 – 7 let, které se
rády parádí a mají šikovné ručič-
ky, zde si vyrobí vlastní módní
doplňky a naučí se i základy teplé
a studené kuchyně, scházíme se
v pondělí v 15.30 hodin,
v�budově B, Ledecká 23, Plzeň.

Rehabilitační cvičení pro děti
– je určeno pro děti od 5 let s vad-
ným držením těla a pro děti trpící
respiračními problémy, cvičení
probíhá v úterý od 16.00 hodin,
v budově B, Ledecká 23, Plzeň.

Módní návrhářství – kroužek
je určen pro dívky od 12–25 let,
seznámí se zde se základy nároč-
né módní profese způsobem od-
borného kurzu, který je dobrou
přípravou na eventuelní studium
tohoto oboru s�cílem celoživotní
profese, scházíme se v�úterý
v 15.00 hodin, v budově B, Ledec-
ká 23, Plzeň

Barvička – kroužek je určen
pro děti od 4 do 7 let, děti se zá-
bavnou formou seznamují
s�různými výtvarnými materiály
a technikami, součástí výuky jsou
i grafomotorická cvičení, která po-
máhají dětem získat základní zruč-

nost a kvalitní návyky pro nácvik
psaní, kroužek probíhá v�pondělí
nebo ve středu od 15:00 hodin,
v budově B, Ledecká 23, Plzeň

Bubnování na djembe – pro
všechny od 9 let, kteří mají „ryt-
mus v�těle“, budeme se učit růz-
né rytmy na africký bubínek
DJEMBE, který je běžně dostup-
ný v�etno-shopech. Tento nástroj
pocházející od kmene Malinků
z�říše Mali už na pohled zaujme
svým krásným tvarem, který láká
vzít ho do rukou, kdo ho zkusil
rozeznít, toho si získá svým jedi-
nečným zvukem, scházíme se
každý čtvrtek od 18.00 do 20.00
hodin, v budově A – sál, Ledec-
ká 23, Plzeň.

Kytary pro dospělé začáteční-
ky a mírně pokročilé – Myslíte
si, že jste ve věku, kdy je pozdě
se učit hrát na kytaru? Nikdy není

pozdě! Přijïte mezi nás ve středu
večer od 18.30 do 20.00 hodin,
budova A – sál, Ledecká 23, Pl-
zeň.

Grafika, reklama na počítači
– pro děti od 8 let, které baví vy-
tvářet zajímavé dokumenty a gra-
fiku. Vytváříme běžně používané
dokumenty typu pozvánek, letáků,
vizitek a dalších propagačních ma-
teriálů. Budeme se též zabývat jed-
noduchou animací. Pondělí
15.30–17.00.

Počítače pro dospělé – pro
všechny dospěláky, kteří se chtějí
naučit, zopakovat nebo se zdoko-
nalit v�práci na počítači. Obsahem
výuky jsou základní prostředky –
Internet, MS Windows, MS Word,
MS Excel a další aplikace dle zá-
jmu a použití v�běžné praxi. Stře-
da 15.00–16.30. Od ledna nově
navíc ve středu 11.00–12.00.

Pro velký zájem nabízíme od ledna 2010 rozšíře-
ný počet míst v těchto zájmových útvarech:

Malí varhaníci při prohlídce kostela.



Rozsvícení vánočního stromu na Lochotíně

Začátkem příštího roku
bude jako každoročně pro-
střednictvím MO Plzeň 1
zajištěn svoz vánočních
stromečků z prostorů kon-
tejnerových stání. Tento
svoz bude proveden v týd-
nech 11. 1.–15. 1. 2010 a
8. 2.–12. 2. 2010. Následně

Svoz stromků po Vánocích

V pátek 4. prosince 2009
proběhl před budovou 34.
základní školy tradiční „Vá-
noční jarmark“. U vkusně
vyzdobených stánků si
mohli zájemci zakoupit vý-
robky, které vytvořili žáci se
svými vyučujícími při hodi-

nách výtvarné výchovy, pra-
covních činností, ale přede-
vším v rámci projektového
dne 1. 12. 2009.

Bohatá nabídka předmětů
s vánoční tématikou, chutné
občerstvení, vystoupení pě-
veckého souboru Jiřičky

Vánoční jarmark

budou stromečky odvezeny
do Plzeňské teplárenské,
a. s., kde budou seštěpková-
ny a použity jako obnovitel-
ný zdroj energie.

Prosíme o umístění stro-
mečků ke kontejnerovým
stáním tak, aby nebyla ome-
zena manipulace s kontejne-

ry při svozu odpadů. Nej-
vhodnější doba pro odlože-
ní stromečků je těsně před
uvedenými termíny svozu.
Vánoční stromeček můžete
také odvést přímo na sběr-
ný dvůr odpadů v Úněšov-
ské ulici.

Ing. Martin Skrziszowski

a rovněž prohlídka školy – to
vše bylo připraveno pro ná-
vštěvníky letošního jarmarku.

Výtěžek z prodeje výrob-
ků bude použit na zakoupe-
ní nových knížek do školní
žákovské knihovny.

Ivana Smoláková


