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V pondělí 21. září 2009 se
dočkala oficiálního otevření
nová sportovní hala, která vy-
rostla vedle 31. základní školy
v ulici Elišky Krásnohorské
v Plzni na Lochotíně. V hale
nyní najdou prostor ke spor-
tovním aktivitám nejen žáci
blízké školy, ale i široká ve-
řejnost. Můžete si zde zahrát
házenou, basketbal, volejbal,
tenis, florbal, sálovou kopa-
nou a řadu jiných odvětví, kte-
rá lze zároveň sledovat z obou
stran hrací plochy v prostor-
ném hledišti. V zázemí haly
jsou i prostory se šatnami
a sociálním zázemím nejen
pro hráče, ale i pro rozhodčí
a diváky. Hala byla financová-
na z prostředků státních dota-
cí, prostředků města, z rozpoč-
tu MO Plzeň 1 i 31. ZŠ.

Slavnostního aktu se zúčast-

Vážení spoluobčané,
zima se přiblížila příliš rychle, teploty klesají pod

bod mrazu a na slunečný barevný podzim se všichni
pořád těšíme.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o trochu historie
z našeho obvodu, protože v ní spatřuji jistou symboliku.
Jistě všichni znáte Košutecké jezírko a přilehlý park.
Tento park byl původně vybudován v roce 1937 s využi-
tím státního příspěvku na nouzové práce. Příspěvek
umožňoval alespoň minimální výdělek pro nezaměstna-
né. Za zmínku stojí autentický popis tehdejšího městské-
ho zahradníka V. Čočky: „.... Tak vyvíjela zpráva sadů
svoji zdárnou činnost, dne 6. listopadu může svoje vel-
ké dílo na Košutce odevzdati té veřejnosti, pro kterou
sad budovala ....... abychom věnovali se poněkud popi-
su založeného sadu, vejdeme od osady Košutka hlubo-
kým kaňonem po upravené cestě do sadu. Po naší pra-
vé straně pod vysokou  skalou postavena jest soška (an-
dílek na kamenném sloupu), .....“ Tato soška se podle
historických pramenů měla v 50. letech minulého stole-
tí zřítit do vody.

Díky předsedovi Kontrolního výboru Mgr. Brabcovi
se nám všechno výše uvedené podařilo zjistit a vznikl
nápad podívat se pod vodu a ověřit, co se tam skrývá.
Velmi radostné překvapení jsme zažili, když se potápě-
čům z plzeňského potápěčského klubu OSAC podařilo
v sobotu 3. října 2009 sošku na místě lokalizovaném pa-
mětníky (p. Gustavem Kepkou a Jaroslavem Langerem)
skutečně nalézt.

Na sobotu 7. listopadu 2009 ve 13.00 hodin, tedy té-
měř na 72. výročí otevření parku připravuje ÚMO Pl-
zeň 1 ve spolupráci s památkovým ústavem a potápěči
z klubu OSAC slavnostní vylovení sošky ze dna Košu-
teckého jezírka, kam bych si Vás všechny dovolil tímto
co nejsrdečněji pozvat, protože se jedná o velmi zají-
mavou a v našem obvodě nevídanou událost.

Závěrem tedy jen, že doufám, že se s Vámi v tento vý-
znamný den setkám.

Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1

Otevření sportovní haly u 31. ZŠ

Dne 18. července 2009
oslavili diamantovou svat-
bu manželé Růžena a Vác-
lav Blažkovi z Komenské-
ho ul. 63. Své první „ano“
si řekli již před šedesáti lety
a k tomuto významnému
výročí jim přišly blahopřát
členky Komise sociální
a pro občanské záležitosti
Rady MO Plzeň 1 i jejich
rodina a nejbližší příbuzní.

Mgr. Dana Krausová,
vedoucí sociálního odboru

V neděli 4. 10. 2009 uspořáda-
la Správa veřejného statku města
Plzně ve spolupráci s Městským
obvodem Plzeň 1 rybářské závo-
dy na břehu Seneckého rybníka.
Do soutěže se přihlásilo celkem 47
rybářů z řad veřejnosti. Největší
chycený kapr měl 56 cm v délce.
Celkově soutěžící nachytali bě-
hem závodu 18 kaprů, 25 kusů bílé
ryby (perlín, plotice) a také jedno-
ho sumce o délce 44 cm.

Na prvním místě se umístil
pan Antonín Harant z Plzně,
který zvítězil s celkovým po-
čtem 223 bodů (přičemž 1 bod
znamená 1 cm délky těla ryb).

Každý závodník si odnesl
některou z cen, které věnoval
Městský obvod Plzeň 1.

Rybářské závody
u Seneckého rybníka

Závod, který se skládal ze dvou
na sebe navazujících kol, byl
ukončen v odpoledních hodinách.

Tento ročník rybářských zá-

Diamantová svatba

vodů byl již pátý v pořadí.
Závodníkům letos přálo i po-
časí, ačkoliv foukal docela po-
měrně hodně vítr.          (red)

nila celá řada hostů, u střihání
pásky a slavnostních projevů se
vystřídali kromě ředitele ško-
ly Václava Fišera poslanec
Parlamentu ČR Jiří Pospíšil,
plzeňská radní Petra Kacovská

a starosta našeho obvodu Jiří
Uhlík. Doprovodný program
byl připraven ve sportovním
duchu, jak se na prostor tako-
vé haly sluší. Házená střídala

basket, ukázky džuda zas vy-
stoupení sportovních gym-
nastek či pódiové skladby ta-
neční skupiny Flik Flak.

(red)

V červnovém vydání „Jed-
ničky“ jsme vás informovali o
prvních investičních akcích,
které byly dokončeny v průbě-
hu prvního pololetí.

Letní prázdniny jsou již mi-
nulostí a právě tento přelom
konce prázdnin a začátku no-
vého školního roku byl pro nás
limitem pro dokončení někte-
rých staveb, které přímo sou-
visí s návratem dětí do školek,
které jsou svěřeny do péče
Městského obvodu Plzeň 1.
Dobrou tradicí, která vznikla
již před čtyřmi roky, se staly
opravy a rekonstrukce mateř-
ských školek na území našeho
obvodu. I v letošním roce bylo
v tomto trendu pokračováno
a v souladu s dlouhodobým
plánem byly již v květnu zahá-
jeny práce na stavebních úpra-
vách 91. MŠ v Jesenické ulici.
Tato investiční akce byla jed-
noznačně nejrozsáhlejší a nej-
nákladnější v celém plánu le-
tošní vlastní investiční výstav-
by. Stavba zahrnovala
kompletní zateplení, výměnu
oken, dveří a provedení nových
střech na všech čtyřech pavilo-
nech této školky. Dále zde byly
vyzděny a zatepleny všechny
spojovací chodby mezi jednot-

Nové investice obvodu
livými pavilony. Kromě toho
byla provedena ve všech pavi-
lonech celková oprava sociál-
ního zařízení, výměna radiáto-
rů, rozvodů topení a vody.

V interiéru školky byl navíc in-
stalován i nový vířivý bazén
a infrasauna. V závěru prací
byly stěny jednotlivých pavilo-
nů vyzdobeny krásnými barev-
nými motivy s dětskou témati-
kou. Celé dílo bylo dokonče-
no ještě před stanoveným
termínem, takže naši nejmenší
mohli nastoupit hned od 1. září
do „nové“ školky.

Další stavby a opravy v této

Dětská párty při slavnostním otevření 91. MŠ po její rekonstrukci.

oblasti nebyly již tak finančně
náročné, nicméně bez jejich re-
alizace by mohl být ohrožen ply-
nulý provoz v těchto školkách.

Jednalo se zejména o opra-

vu soc. zařízení ve 29. MŠ
v Lidické ulici, kde proběhly
úpravy soc. zařízení vč. někte-
rých vnitřních rozvodů a úni-
kového schodiště.

V 7. MŠ v Kralovické ul.
a v 60. MŠ v Manětínské ul.
byly vyměněny opotřebované
ventily rozvodů vody a topení,
došlo i na vlastní rozvody ve
spojovacích chodbách, el. roz-

Pokračování na  straně 3
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Rekonstrukce 91. MŠ v Jesenické ulici byla letošní nejrozsáhlejší a nejnákladnější investicí obvodu. Stavba
byla dokončena v srpnu a obvod na ní věnoval bezmála 31 milionů Kč.



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

sedání dne 7.7.2009 mimo jiné:
– Vzala na vědomí zprávu

o bezpečnostní situaci na území
MO Plzeň 1 za 1. pololetí 2009
a „Přehled stavu kriminality na úze-
mí města Plzně za rok 2008 a po-
rovnání s předcházejícím rokem“;

– Projednala a schválila návrh
organizačního zabezpečení přípra-
vy 18. zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 22. 9. 2009;

– Vzala na vědomí zprávu o čin-
nosti Kontrolního oddělení ÚMO
Plzeň 1 za 1. pololetí roku 2009;

– Schválila Komisi pro posou-
zení a hodnocení nabídek uchaze-
čů ve výběrovém řízení na inves-
tora pro zástavbu částí pozemků
parc. č. 11102/127 v k. ú. Plzeň
a parc. č. 14430/99 v k. ú. Plzeň
bytovým domem „B“ v lokalitě
Obytná zóna Sylván;

– Schválila vypsání a zveřejně-
ní záměru – soutěže pro výběr
investora na zástavbu částí pozem-
ků parc. č. 11102/127 v k. ú. Pl-
zeň a parc. č. 14430/99 v k. ú. Pl-
zeň bytovým domem „B“ v loka-
litě Obytná zóna Sylván; schválila
„Podmínky zástavby částí těchto
pozemků bytovým domem „B“
v lokalitě Obytná zóna Sylván“;

– Schválila výpůjčku areálu Ice
Park společnosti HD Production
za účelem pořádání kulturně –
sportovních akcí, včetně výpůjč-
ky reklamních zařízení, souvisejí-
cích s propagací;

– Schválila smlouvu o proná-
jmu reklamní plochy – 3 mantine-
lů kluziště v Ice Parku společnos-
ti STRABAG a.s.;

– Povolila výjimku v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., § 23
odst. 3 z počtu dětí ve třídě MŠ
stanoveném vyhláškou o před-
školním vzdělávání č. 14/2005 Sb.
pro školní rok 2009/2010 u mateř-
ských škol na území MO Plzeň 1;

– Schválila uspořádání zábavné-
ho dne pro veřejnost „Město her
aneb Prázdniny na Boleváku
2009“ dne 18.7.2009 v areálu Vel-
kého Boleveckého rybníka;

– Schválila „Plán zimní údržby
MO Plzeň 1 pro období 2009/
2010“; jmenovala Štáb zimní

údržby ÚMO Plzeň 1;
– Souhlasila s předloženým ná-

vrhem smlouvy o poskytování
služeb s MVDr. Zdeňkem Droz-
dem, spočívající v trvalém ozna-
čování psů na území MO Plzeň 1
formou čipu.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 21. 7. 2009:

– Schválila uzavření smlouvy se
společností Západočeské komu-
nální služby a.s., jejímž předmě-
tem je zabezpečení nakládání s vy-
tříděnými složkami z komunální-
ho odpadu na území MO Plzeň 1;

– Schválila uzavření smlouvy
o zajištění zájezdů pro seniory
MO Plzeň 1 s cestovní kanceláří
PRIMA VIA, s.r.o., jejímž před-
mětem je zajištění požadovaného
počtu jednodenních zájezdů v prů-
běhu roku 2009 a 2010.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 11. 8. 2009:

– Schválila ukončení nájmu
nebytových prostor v objektu Žlu-
tická 2, Plzeň, pavilon „C“, 1. NP,
MUDr. Františkovi Zahálkovi do-
hodou o ukončení nájmu;

– Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo se společností Zá-
padočeské komunální služby, a.s.,
jejímž předmětem je zabezpečení
nakládání s vytříděnými složkami
z komunálního odpadu.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 1. 9. 2009 mimo jiné:

– Umožnila placenou inzerci
v Plzeňské jedničce politickým stra-
nám v rámci předvolební kampaně;

– Souhlasila se zprávou o pro-
vádění komunálních služeb
a údržby zeleně na MO Plzeň 1
za 1. pololetí 2009 a s aktuálním
stavem;

– Souhlasila s rozborem hospo-
daření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2009
a se stavem účelových fondů MO
Plzeň 1 k 30. 6. 2009;

– Souhlasila s poskytnutím
půjčky z fondu rozvoje bydlení dle
vyhlášky MP č. 3/2009;

– Projednala náměty na změny
Územního plánu města Plzně –
cyklus 2009–2010;

– Souhlasila s plněním plánu

stavebních akcí a vlastní investič-
ní výstavby za 1. pololetí 2009 a k
31. 7. 2009 aktuálně;

– Schválila realizaci dvou zpoma-
lovacích prahů ve Špálově ulici;

– Souhlasila s neuplatněním in-
flačního navýšení nájemného za
období 1 roku vůči nájemcům
nebytových prostor v domech ve
vlastnictví statutárního města Plz-
ně na území Městského obvodu
Plzeň 1;

– Schválila výpůjčku nebytové-
ho prostoru – místnosti č. 018
v budově ÚMO Plzeň 1, alej Svo-
body 60, Plzeň účastníkům kurzu
„Angličtina pro seniory“, za úče-
lem výuky angličtiny;

– Schválila nájemní smlouvu na
pronájem části nebytového prosto-
ru v Bolevecké ZŠ Plzeň, pavilon
„C“, Mlékárně Kunín a.s., za úče-
lem umístění mléčného automatu;

– Vyhlásila nadlimitní veřejnou
zakázku na služby „Úklidy a údrž-
ba komunikací a zeleně na území
Městského obvodu Plzeň 1“
v užším řízení podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění; schvá-
lila ustavení kvalifikační komise
na uvedenou veřejnou zakázku pro
výběr zájemců v první fázi užšího
řízení, kteří budou vyzvání k po-
dání nabídky; schválila ustavení
hodnotící komise na uvedenou ve-
řejnou zakázku, která bude posu-
zovat a hodnotit předložené nabíd-
ky – jmenovala komisi;

– Jmenovala pana Ing. Marti-
na Skrziszowského vedoucím
Odboru životního prostředí ÚMO
Plzeň 1 na dobu určitou po dobu
čerpání mateřské dovolené, ná-
sledně navazující řádné dovolené
a následně navazující rodičovské
dovolené stávající vedoucí Odbo-
ru životního prostředí ÚMO Pl-
zeň 1, a to na základě výsledků
výběrového řízení.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 22. 9. 2009 mimo jiné:

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

– Souhlasila s převodem finanč-
ních prostředků z rozpočtu MO

Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně –
pro Městský ústav sociálních slu-
žeb města Plzně na zajištění dopra-
vy na koncert „Chceme žít s vámi“
pro klienty Domova pro osoby se
zdravotním postižením Nováček;

– Souhlasila s převodem finanč-
ních prostředků z rozpočtu MO
Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně
– pro Kojenecký ústav s dětským
domovem Plzeň na rekonstrukci
nevyhovující chodby, přebudová-
ní na herní koutek a zázemí pro
krmení dětí;

– Souhlasila s poskytnutím fi-
nančních dotací z rozpočtu MO
Plzeň 1:

a) společnosti Hrákula, o. s., na
výdaje spojené s opravou interiéru
promítací kabiny promítacího za-
řízení osazeného ve skříňové verzi
nákladního automobilu Praga V3S,

b) manželům Janeckým na vý-
daje spojené s přípravou dětské-
ho tanečního muzikálu (pronájmy
tělocvičny, nákup kostýmů a re-
kvizit),

c) sdružení Alpinum klub Plzeň
na zajištění oslav 50. výročí vzni-
ku zájmové organizace,

d) ČR – Hasičskému záchranné-
mu sboru Plzeňského kraje, územ-
nímu odboru Plzeň, na vybudová-
ní víceúčelového přístřešku (sta-
noviště pro rozhodčí) na pozemku
centrální požární stanice Košutka,
U Hasičů 1, Plzeň;

– Souhlasila s převodem finanč-
ních prostředků z rozpočtu MO
Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně
pro 34. ZŠ a Gymnázium Františ-
ka Křižíka, s.r.o. na úpravy prostor
pro zřízení dislokovaných praco-
viš� mateřských škol (91. a 78.);

– Souhlasila s poskytnutím fi-
nanční dotace Střední průmyslo-
vé škole strojnické, Plzeň, Klatov-
ská 109 na zakoupení formátova-
cí pily Rojek PF 300L/330;

– Souhlasila s návrhem na roz-
šíření plánu stavebních akcí vlast-
ní investiční výstavby a oprav na
rok 2009;

– Souhlasila s převodem financí
z investičního fondu 7. MŠ Plzeň,
Kralovická 35, příspěvkové orga-
nizace do rozpočtu zřizovatele.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 13. 10. 2009 mimo jiné:

– Schválila personální změny
v komisích Rady MO Plzeň 1;

– Projednala a schválila návrh
organizačního zabezpečení přípra-
vy 19. zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 8. 12. 2009;

– Souhlasila s plněním plánu sta-
vebních akcí a vlastní investiční
výstavby za 1. – 3. čtvrtletí 2009;

– Schválila nové odpisové plány
mateřských škol, příspěvkových or-
ganizací v MO Plzeň 1 pro rok 2009.

– Schválila "Plán zimní údržby
MO Plzeň 1 pro období 2009/
2010"; jmenovala Štáb zimní
údržby ÚMO Plzeň 1 na období
2009/2010.

– Na každém zasedání Rady
MO Plzeň 1 jsou předkládány
zprávy o plnění usnesení z před-
chozích jednání Rady MO Plzeň
1, dále jsou projednávány majet-
kové záležitosti. Jedná se napří-
klad o pronájmy nebytových pro-
stor a pozemků, směny pozemků,
žádosti o odkoupení pozemků atd.

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

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na
svém zasedání dne 22. 9. 2009
mimo jiné:

– Projednalo náměty na změny
Územního plánu města Plzně –
cyklus 2009–2010;

– Vzalo na vědomí kontrolu
plnění usnesení ze 17. 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;

– Schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 1 k 30. 6. 2009 a stav
účelových fondů MO Plzeň 1
k 30. 6. 2009;

– Schválilo rozpočtová opatření
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2009;

– Schválilo poskytnutí finančních
dotací z rozpočtu MO Plzeň 1:

a) společnosti Hrákula, o. s., na
výdaje spojené s opravou interiéru
promítací kabiny promítacího za-
řízení osazeného ve skříňové verzi
nákladního automobilu Praga V3S,

b) manželům Janeckým na výda-
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je spojené s přípravou dětského ta-
nečního muzikálu (pronájmy tělo-
cvičny, nákup kostýmů a rekvizit),

c) sdružení Alpinum klub Plzeň
na zajištění oslav 50. výročí vzni-
ku zájmové organizace,

d) ČR – Hasičskému záchranné-
mu sboru Plzeňského kraje, územ-
nímu odboru Plzeň, na vybudová-
ní víceúčelového přístřešku (stano-
viště pro rozhodčí) na pozemku
centrální požární stanice Košutka,
U Hasičů 1, Plzeň;

– Schválilo převod finančních
prostředků z rozpočtu Městského
obvodu Plzeň 1 do rozpočtu měs-
ta Plzně pro Kojenecký ústav
s dětským domovem Plzeň na re-
konstrukci nevyhovující chodby,
přebudování na herní koutek a zá-
zemí pro krmení dětí;

– Schválilo převod finančních pro-
středků z rozpočtu Městského obvo-
du Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně
pro Městský ústav sociálních služeb
města Plzně na zajištění dopravy na
koncert „Chceme žít s vámi“ pro kli-
enty Domova pro osoby se zdravot-
ním postižením Nováček;

– Schválilo poskytnutí finanční
dotace Střední průmyslové škole
strojnické, Plzeň, Klatovská 109
na zakoupení formátovací pily
Rojek PF 300L/330;

– Zhodnotilo plnění plánu sta-
vebních akcí a vlastní investiční
výstavby za 1. pololetí 2009
a k 31. 7. 2009 aktuálně;

– Vzalo na vědomí zprávu
o provádění komunálních služeb
a údržby zeleně na MO Plzeň 1 za
I. pololetí 2009 + aktuální stav;

– Schválilo poskytnutí půjčky
z fondu rozvoje bydlení dle vy-
hlášky MP číslo 3/2009;

– Projednalo a schválilo návrh
rozšíření plánu stavebních akcí
vlastní investiční výstavby a oprav
na rok 2009;

– Schválilo převod části investič-
ního fondu 7. mateřské školy, Plzeň,
Kralovická 35, příspěvková organi-
zace do rozpočtu zřizovatele;

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

– Projednalo náměty a dotazy
členů Zastupitelstva MO Plzeň 1.

Dnes bych si Vám dovolil
krátce zhodnotit projekt, který
jsme vytvořili koncem první
poloviny letošního roku. Jedná
se o vytvoření kontrolní skupi-
ny, která má za úkol pracovat na
jedné z Vámi nejvíce kritizova-
ných oblastí, a tou jsou psi.

Psi se v dnešní době stali
pro jedny z nás nepostradatel-
nými miláčky, pro druhé před-
stavují noční můru, protože

Ti psi za to nemůžou...

Od roku 2006 každoročně,
včetně letošního roku, se Sta-
tutární město Plzeň – Městský
obvod Plzeň 1 podílí na zlep-
šení pracovního prostředí
a vzhledu služeben Obvodního
oddělení Policie České repub-
liky Plzeň 1 (Kaznějovská ul.)
a Obvodního oddělení Policie
České republiky Plzeň – Vini-
ce (Strážnická ul.).

V roce 2006 se jednalo pře-
vážně o vybavení nábytkem
a to ve výši 270 tis. Kč. V dal-
ším roce se jednalo také o ná-
bytek, ale především o vyba-
vení počítačovou a kancelář-
skou technikou za celkovou
částku 300 tis. Kč. V roce
2008 přispěl Městský obvod
Plzeň 1 ze svého rozpočtu
částkou 400 tis. Kč na rekon-
strukci služebny na Vinicích
a částkou 130 tis. Kč na vyba-
vení služebny v Kaznějovské
ulici výpočetní technikou, na-
vigací, chladničkami apod.

Pro rok 2009 byl schválen
dar pro obě služebny ve výši
260 tis. Kč (130 tis. Kč pro
Vinice a 130 tis. Kč pro služeb-
nu Lochotín). Také letos jsme
při pořizování vybavení úzce
spolupracovali s vedením obou
služeben a na základě jejich
požadavků budou letos nově
obě služebny vybaveny např.
novými multifunkčními zaříze-
ními, navigacemi, skartovací-
mi stroji, televizory, řezačkou
na papír, počítači, apod.

Vůlí Zastupitelstva městské-
ho obvodu Plzeň 1, které svý-
mi usneseními v posledních
čtyřech letech schválilo finanč-
ní prostředky pro PČR ve výši
téměř 1,5 mil. Kč, došlo ke
zvelebení prostředí výše uve-
dených služeben nejen pro pra-
covníky policie, ale také pro
občany obvodu, kteří pomoci
či služeb policie využívají.

Ing. Ivana Bubeníčková,
vedoucí majetkového odboru

Policejní služebny

aneb jeden z dalších pokusů pro zpříjemnění života v obvodu
skloubit lásku ke zvířatům
a dodržování čistoty uprostřed
sídliště, vyžaduje hodně káz-
ně, kterou bohužel řada cho-
vatelů postrádá.

Námi vytvořená skupina má
za úkol provádět šetření po
celém území obvodu, někdy
samostatně a někdy ve spolu-
práci s městskou policií. Poda-
řilo se jí již, že díky tomu, že
její pracovní doba je rozděle-

na, zkontrolovat v různých ran-
ních i večerních hodinách stov-
ky psů a podle vážnosti situa-
ce zasáhnout bu
 domluvou
nebo pokutou.

Dovolil bych si vás požádat,
abyste se pokusili spolu se
mnou tento pokus hodnotit.
Kdybyste měli jakýkoliv pro-
blém se svým okolím, obra�te
se, prosím, přímo na mne, po-
kusíme se Vám pomoci.

Jan Husák,
místostarosta MO Plzeň 1

tel.: 378 036 002
husak@plzen.eu

http://umo1.plzen.eu

Vítání občánků
Kromě jiných služeb zajiš�uje Úřad městského obvodu také

přivítání nových občánků, což je pro rodiče a jejich čerstvé
potomky jedna z prvních oficiálních slavnostních příležitostí.

V letošním roce se vítání dětí do života konalo v budově úřa-
du v Aleji Svobody již 15krát. Při jedné z akcí  8. září jsme
mezi maminkami zahlédli i naši kolegyni, vedoucí odboru ži-
votního prostředí Romanu Tomašukovou toho času na mateřské
dovolené i s malým Přemečkem. Přejeme jim v životě mnoho
zdraví, štěstí a pohody.                                              (red)



Sběrový den odpadu
Překážejí Vám doma věci, které nepatří do nádob na
směsný komunální odpad, a Vy nevíte kam s nimi?
Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve spolupráci s firmou AVE

CZ odpadové hospodářství s. r. o. pořádají sběrový den odpadu.

 ROUDNÁ
Místo konání:

ul. Pod Všemi svatými (naproti tenis. kurtům)
Termín konání: 3. 11. 2009

Hodiny odběru odpadu: 13.00–18.00 hodin

Zde můžete odkládat: pneumatiky, akumulátory, zářivky,
vyřazené léky, nádoby znečištěné škodlivinami, objemný

komunální odpad lednice, televizory, suché baterie,
olejové filtry.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.: 377237364-6
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Hankova 14,

301 33 Plzeň a na tel.: 378031115 ÚMO Plzeň 1.

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

pravidelná setkání nad všemi všedními otázkami života
v městském obvodě.

Setkání se konají
vždy ve středu 4. 11. a 2. 12. 2009,

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

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

Bc. Milan Topinka, člen Kontrolního výboru a Výboru pro
Roudnou

Vítězslav Klíma, předseda Komise bezpečnosti a člen komi-
se pro zadávání veřejných zakázek

HOVORY

Mgr. Miroslav Brabec Bc. Milan Topinka
Vítězslav Klíma

Další stavby obvodu dokončeny

Obyvatelé Severního Před-
městí a především cyklisté hoj-
ně využívají cyklistické trasy,
které se nacházejí na území na-
šeho obvodu. Jedná se o trasu ze
sídliště Vinice ke Karlovarské
třídě, od Šídlovského rybníka do
Lochotínské ulice a na Rychtář-
ku a navazující trasa podél ulic
Plaská a Lidická. Další stezky
jsou podél Karlovarské a Stu-
dentské ulice.

Trasy mají převážně formu
stezky pro chodce a cyklisty
s rozděleným provozem – na
stávajících chodnících je vyme-
zen pruh pro cyklisty. Stezky
jsou opatřeny svislým i vodo-
rovným dopravním značením.

Trasa od Šídlovského rybníka
do centra je nejdelší ucelenou
trasou na území města Plzně,
která navazuje na již existující

trasy do Doubravky (stezka po-
dél ulice U Prazdroje) a na Slo-
vany (přemostění nádraží) a je
zároveň součástí cykloturistické
trasy č. 35, která vede z Plzně
do Manětína.

S provozem cyklotras jsme
zaznamenali nejen pozitivní, ale
i negativní ohlasy, jak ze strany
chodců tak i od cyklistů. Chod-
ci si stěžují, že jsou ohrožováni
rychle jedoucími cyklisty, rodi-
če se bojí o své děti, naopak
cyklisté poukazují na chodce,
kteří jdou vedle sebe v celé šíři
stezky, na maminky, které tlačí
kočárky tak, že cyklista ani ne-
projede. Velkým nešvarem je
také parkování vozidel v místě
napojení stezek na silnice.

Současná pravidla stanoví, že
v případě, je-li komunikace
nebo její část označena doprav-

ní značkou „Stezka pro chodce
a cyklisty“, znamená to, že je
určena k použití jak pro pěší, tak
pro osoby jedoucí na kole a že
chodci a cyklisté se nesmějí na-
vzájem ohrozit. Pokud je na
stezce oddělen pruh pro chodce
a pruh pro cyklisty, je cyklista
povinen užít pouze pruh vyzna-
čený pro cyklisty. Pruh vyzna-

čený pro chodce může cyklista
užít pouze při objíždění, předjíž-
dění, otáčení, odbočování a vjíž-
dění na stezku pro chodce a cyk-
listy. Nesmí přitom ohrozit
chodce jdoucí v pruhu vyznače-
ném pro chodce. Na oplátku
chodec je povinen užít pouze
pruh vyznačený pro chodce
a pruh pro cyklisty může užít

pouze při obcházení, vcházení
a vycházení ze stezky pro chod-
ce a cyklisty, nesmí však přitom
ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu
vyznačeném pro cyklisty. 

To jsou suchá ustanovení zá-
kona, ale bude především zále-
žet na nás všech, jak se bude-
me navzájem respektovat, a	 už

jako chodci nebo cyklisté. Po-
hyb po cyklotrasách potřebují
uživatelé „zažít“ a bude třeba
mnoho ohleduplnosti a klid-
ných nervů, abychom případné
konflikty přešli s úsměvem
popř. omluvou.

 Zdeněk Soukup
   vedoucí oddělení dopravy

Nové cyklistické trasy

Můj živote, vzpomínko,
lásko milá
vždy� jak já o životě
se mnou jsi snila.

To jsou verše básnířky uvede-
né na křestním listu pro vydání
malé kolibří knížečky s názvem
„Já a Ty“ s ilustracemi Josefa
Černého. Současně s knížkou
autorka vydává CD těchto něžně
laděných básní. Podmanivé hla-
sy Martiny Samkové a Antonína
Kašky v doprovodu hudby do-
kreslují kouzlo lásky…

Naše dávné lásky
naše velké lásky
naše dětské lásky
kolik kouzel že mají
láska prý je jako žízeň
láska prý je jako trýzeň
něžná, dětská, troufalá
hlavně,
hlavně
že nám zůstala

Na podzim letošního roku
provedeme další „ozeleňování“
volných holých ploch v našem
obvodu a obnovu stávajících
stromořadí prováděním nových
výsadeb alejových stromů.

Po obnově aleje v ulici Otý-
lie Beníškové, které proběhlo
na jaře letošního roku a po re-
alizaci větších jarních výsadeb
stromů na Vinicích a v lokali-

tě Lochotína budeme pokračo-
vat vysazováním listnatých
stromů zejména v oblastech
sídliště Košutka a částečně
mezi panelovými domy a na
větších volných plochách v lo-
kalitě Bolevce.

Do poloviny listopadu bude
vysázeno cca 200 ks kvalitních
alejových stromů s vysoko na-
sazenými korunami, které

Výsadby stromů
V letním období letošního

roku byly pracovníky odboru
životního prostředí odebrány
vzorky vody ze dvou veřejně
přístupných pramenů pod Fa-
kultní nemocnicí v Plzni, v lo-
kalitě Pramenní ulice na
Roudné.

Rozborem vzorků bylo
Zdravotním ústavem v Plzni
zjištěno, že voda ani z jedno-

umožňují volný pohyb osob
a zároveň neomezují průhled-
nost okolního prostoru.

Pro výsadby budou použity
v našem obvodu dobře rostou-
cí druhy dřevin – javory, okras-
né třešně, platany a v menší
míře jasany, lípy a jeřáby.

Ing. Martin Skrziszowski
ved. odboru životního prostředí

Kvalita vody v pramenech
ho pramene nevyhovuje ve
stanovených ukazatelích nor-
mě pro pitnou vodu a to ani
po tepelné úpravě.

Voda z levého pramene (při
čelním pohledu) obsahuje leh-
ce nadnormativní množství du-
sičnanů a těsně nevyhovuje
svojí kyselostí, voda z pravé-
ho pramene je také mírně ky-
selejší než povoluje stanovená

norma pro pitnou vodu.
Z výše uvedeného vyplývá,

že případné užívání vody z pra-
menů je na vlastní nebezpečí.
K pramenům byla umístěna in-
formace o stavu vody, podrob-
né rozbory jsou k nahlédnutí na
odboru životního prostředí
ÚMO Plzeň 1.

Ing. Martin Skrziszowski
ved. odboru životního prostřed

26. 11. 09 „Jak si nenechat ublížit 3“
aktivní nácvik dovedností potřebných k zajištění svého bezpečí,
prezentace MO Plzeň 2
hosté: Mgr. P.Beránek – Městská policie, zástupce Policie ČR,
zástupce MO Plzeň 2

3. 12. 09 „Pracovní poradenství“
jak neztratit zaměstnání, zvládání tlaku, rovnost příležitostí na trhu prá-
ce, prezentace MO Plzeň 4
hosté: ČvT – Bc.Lucie Routová, zástupce MO Plzeň 4

10. 12. 09 „Slavnostní zakončení“ 14.00 – 18.00
nabídka regionu, prezentace činnosti OS TOTEM – RDC a Svazu
důchodců ČR, hudba, tanec
hosté: starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach

Více informací na www.cvtplzen. Koordinátor projektu Lenka Metelá-
ková Pekařová.
Kontakt:
lenkamagdalena@gmail.com, mobil: + 420 777 316 631.

„Poradna vyššího věku“
Cyklus odborných akcí  pořádají TOTEM, o. s. a Člověk v tís-
ni, o. p. s.
Poradna vyššího věku je program dlouhodobého vzdělávání senio-
rů v oblasti sociálního, psychologického a právního poradenství.
Cílem je seznámit seniory s dovednostmi a znalostmi potřebnými
k zajištění svého bezpečí a s možnostmi, jak ochránit svůj majetek,
život a zdraví. Účast je dobrovolná a bezplatná.
– Přednášky se konají každý čtvrtek od 14 do 16 hodin v nové
budově Plzeňské konzervatoře, Husova ul. 30, přednáškový sál.
29. 10. 09 „Obtížná rodinná situace a možnosti řešení“
náhradní rodinná péče, azylový dům FOD „MáTa“, Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc „Robinson“ v Klenčí pod Čechovem
hosté: Mgr. Simona Jeremiášová, PaedDr. Jana Koubová
– Přednášky se konají každý čtvrtek od 14 do 16 hodin v OS TO-
TEM – RDC, Dům napříč generacemi, Kaznějovská ulice č. 51.

5. 11. 09 „Život 90“
veřejná prezentace o.s., které podporuje aktivní život seniorů, du-
ševní zdraví
hosté: zástupce Život 90,o.s., Jaroslava Kreuzbergová,DiS. FN
Plzeň

12. 11. 09 „Jak si nenechat ublížit 1“
prevence kriminality, městská a státní policie, projekt Bezpečné
město
hosté: Mgr. P.Beránek – Městská policie, zástupce Policie ČR

19. 11. 09 „Jak si nenechat ublížit 2“
rizikové faktory, tělesné a psychické týrání, finanční a materiální
zneužívání seniorů, prezentace MO Plzeň 1
hosté: Linka důvěry a psychologické pomoci o.s. Epoché, starosta
MO Plzeň 1 Jiří Uhlík

Nový plot okolo 60. MŠ v Manětínské ulici.

vody a v neposlední řadě bylo
vyměněno více než 20 topných
těles.

Rovněž špatný stav kotelny
ve 46. MŠ ve Fibichově ulici
byl důvodem pro zařazení této
akce do letošního plánu oprav.
Došlo zde k výměně stávají-
cích, značně poruchových kot-

lů za nové, v celém objektu
byly vyměněny i veškeré roz-
vody topení vč. radiátorů.

Poslední akcí v oblasti školek

byla výměna oplocení v 60. MŠ
v Manětínské ulici. Stávající
plot byl v nevyhovujícím stavu
a docházelo zde často k ničení

herních prvků a ostatního zaří-
zení v areálu školky. V rámci
této stavby bude do konce mě-
síce září opravena i podezdív-
ka podél celého areálu školky.

Realizací všech těchto sta-
vebních akcí se snažil MO Pl-
zeň 1 přispět ke zlepšení pod-
mínek pobytu našich předško-
láků v námi spravovaných
školkách. Tyto stavby a opra-
vy vyšly náš obvod bezmála
na 37 mil. Kč.

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

Kromě shora uvedených sta-
veb jsou před dokončením sta-
vební úpravy ulice Nad Bera-

novkou, probíhá výstavba více-
účelového hřiště s umělým po-
vrchem v areálu Gymnázia Fr.
Křižíka v Sokolovské ulici a do
konce roku budou ještě opra-
vena některá kontejnerová stá-
ní na území obvodu.

O těchto, ale i o dalších do-
končených stavebních akcích
MO Plzeň 1 vás budeme po-
drobně informovat v dalším
vydání našeho zpravodaje.

V případě vašeho zájmu
o podrobnější informace ohled-
ně investiční výstavby MO Pl-
zeň 1 kontaktujte investiční od-
bor na tel. 378036050-1,
378036053, e-mail: bre-
cik@plzen.eu, popřípadě osob-
ní návštěvou.

Ing. Milan Brecík
ved. investičního odboruPro zlepšení zdraví dětí byla vybudována v 91. MŠ infrasauna s bazénkem.

V loňském roce vyšla lyrická
sbírka básní pod názvem „Osm za-
stavení“ věnovaná rodné Plzni
k historickému datu. Snad i v du-
chu letošního roku – 2009 – vy-
chází nyní autorčino deváté CD.
Už nyní ale připravuje desáté na
téma „přátelství“. Dalším snem
Evy Kulované je vydání souboru
všech 10 CD v roce 2010. V sou-
časné době má před vydáním kni-
hu básní „Život a sen“ doprová-
zenou opět ilustracemi Josefa Čer-
ného, pro kterého chystá básnický
doprovod k jeho plánované výsta-
vě obrazů v Plzni.

Milan Topinka

Další vydání básní z lyrických sbí-
rek Evy Kulované – „Já a Ty“

Sbor dobrovolných hasičů Plzeň
– Bolevec pořádá již XIX. ročník
prestižní hasičské soutěže „Posled-
ní ká
 roku – Memoriál Miloslava
Pytlíka“.Tímto si Vás dovolujeme
srdečně pozvat na skvělou podíva-
nou v soutěžení hasičských druž-

stev, která se koná 9. 11. 2009 od
9.00 hod. u požární stanice Plzeň
– Košutka (u hypermarketu Glo-
bus). Více informací naleznete na
www.sdhbolevec.cz.

Martin Langfelner –
SDH Bolevec

Poslední ká� roku
Memoriál Miloslava Pytlíka

Pokračování ze strany 1
(článek Nové investice v obvodu)



Povedenou akci pro děti
z 5. tříd plzeňských základních
škol připravili zástupci Policie
ČR. Na akci se zároveň podílel
MO Plzeň 1, Městská policie Pl-
zeň, Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje a Zdravotnic-
ká záchranná služba. Účelem
akce bylo dětem po prázdninách
připomenout zásady bezpečné-
ho chování v silničním provozu
a vlastního bezpečí. Dále orga-
nizátoři chtěli žákům hravou for-
mou vysvětlit principy chování
v krizových situacích, které by

česká hvězda plnící sály nejen
v České republice Ewa Farná.
Tancovalo se však nejen pod
pódiem, ale i na něm. Zahřát
vlastním tělem se mohli odváž-
ní jedinci, kteří zkusili tzv.

Aqua Ball aneb chození po
vodní hladině za pomocí obří
koule. Děti zase potěšila pro-
jíž�ka na ponících anebo obří
skluzavka. Život rytířů ve stře-
dověku přiblížily divákům šer-
mířské souboje.

Ve výčtu akcí pokračujme
druhým ročníkem filmových
večerů pod názvem LOLEK.
Filmový festival pod širým
nebem v Centrálním parku na
Lochotíně zahájil na konci čer-

vence český snímek Nestyda.
Další den jej vystřídal film
Sněženky a machři po pětadva-
ceti letech. Melodie známých
hitů švédské skupiny ABBA se
rozezněly na Lochotíně posled-
ního července při trháku Mam-

ma Mia. Závěr festivalu patřil
hlavně dětem. Se svými rodiči
a kamarády se přišly pobavit
a podívat na Dobu ledovou III,
a hlavně se všem líbil mohut-
ný ohňostroj, který byl velko-
lepou závěrečnou tečkou letoš-
ního LOchotínského LEtního
Kina. Festivalový program
oproti minulému ročníku obo-
hatily odpolední zábavné akce.
Zde vedení obvodu pamatova-
lo na zájmy dříve narozených
a připravilo pro ně již druhý
z promenádních koncertů Ka-

je mohly potkat a zároveň upo-
zornit na protiprávní jednání,
kterého by se mohli dopustit.
Navíc děti shlédly ukázky prá-
ce jednotlivých složek integro-
vaného záchranného systému.

Kolem Boleveckého rybníka
byla rozestavěna stanoviště růz-
ných složek záchranného systé-
mu, u kterých žáci plnili úkoly
z oblasti jejich působení. Soutě-
že nebyly pouze čistě teoretic-
ké, ale soutěžící si mohli vy-
zkoušet různé úkoly i prakticky.

(red)

Ohlédnutí za akcemi z uplynulého léta

Teplé letní večery již vystří-
daly chladné noci a sychravý
podzim se hlásí o právo proje-
vit se chladem, větrem a deš-
těm. Poj�me však ještě trochu
zavzpomínat na léto a příjem-
né chvíle strávené v našem
obvodě.

Městský obvod Plzeň 1 při-

pravil v průběhu léta několik
akcí pro lidi, kteří se chtěli
pobavit. Nabídka byla pestrá
a zástupci každé věkové kate-
gorie si jistě přišli na své.

Město Her aneb prázdniny
na Boleváku. To je název již
tradiční zábavy, kterou náš
obvod pořádá v letním obdo-
bí. Letošní termín 11. červen-
ce se projevil značnou nepříz-
ní počasí, které si připravilo
snad nejsilnější děš	ovou podo-
bu z celého léta. I přesto se na
pláži rybníka sešlo velké
množství lidí, které nějaká ta
kapka nedokázala odradit od
bohatého programu slibované-
ho na plakátech po celém měs-
tě. Moderátoři uváděli po ce-
lých dvanáct hodin zábavu pro
všechny věkové kategorie. Na
hlavním pódiu vystoupili
všichni slibovaní interpreti –
Třehusk, Michal Tučný Revi-
val, Carisma – musica latina,
Lucie Revival, Tradicione,
Olympic Revival a především

Stopovačka kolem Boleváku

Od začátku září zahájí Ob-
čanské sdružení STUDNICE
výuku v rámci projektu Znovu
v práci. Projekt je určen pro
všechny ženy na nebo po ro-
dičovské dovolené, které si
chtějí zvýšit  kvalifikaci před
návratem do zaměstnání či
mají zájem aktivně trávit svůj
volný čas.

„Navazujeme na úspěšné
projekty z minulých let zamě-
řené rovněž na cílovou skupi-
nu žen na rodičovské dovole-
né“ sdělila manažerka projek-
tu Hana Kotková. „Právě
velký zájem o nabízené služ-
by nás motivoval k tomu, při-
pravit nový projekt, který
bude obohacen o další vzdě-
lávací aktivity“.

Na co se tedy mohou mamin-
ky těšit? V rámci projektu Zno-
vu v práci lze studovat vzdělá-
vací kurzy z oblasti počítačo-
vých dovedností, ekonomie,
managementu, psychologie,
komunikace a jazykové kurzy
anglického a německého jazy-
ka. „Velký zájem očekáváme
právě o jazykové kurzy zamě-
řené na uplatnění angličtiny
a němčiny v komerční praxi“
dále uvedla Hana Kotková.

Součástí vzdělávací nabídky je
i akreditovaný rekvalifikační
kurz „Základy obsluhy osob-
ního počítače“ po jehož absol-
vování obdrží studentky osvěd-
čení s celostátní platností.

Projekt bude realizován do
června 2011 a zájemkyně o něj
se mohou hlásit průběžně. Stu-
dium je kombinované s využi-
tím moderních forem výuky,
zejména e-learningu. Teoretic-
kou část výuky si budou moci
klientky nastudovat samy ze
speciálně vytvořených elektro-
nických interaktivních učeb-
nic. Studovat lze na jakémko-
liv PC nebo přímo v učebně
Domu vzdělání o.s. STUDNI-
CE ve Skvrňanské 12 v Plzni,
kde je k dispozici i vyškolená
studijní asistentka. Teoretická
výuka je pak doplněna
o praktické lektorované hodiny
pod vedením odborníků na
danou oblast. Celé studium je
zakončeno závěrečnými testy,
po jejichž úspěšném složení je
klientkám vystaven certifikát o
absolvovaných kurzech.

Novinkou v nabídce služeb
o.s. STUDNICE je možnost
absolvovat krátkodobou pra-
covní stáž a vyzkoušet si tak

fungování rodiny při zaměstná-
ní obou rodičů. V rámci projek-
tu bude rovněž vytvořen por-
tál flexibilních pracovních
příležitostí, kde budou moci
zájemkyně zadávat svůj pra-
covní inzerát či vyhledávat
mezi nabídkou zkrácených pra-
covních úvazků.

Velkým lákadlem pro účast-
nice projektu je možnost pone-
chat po dobu výuky své děti
v nedávno nově zmodernizo-
vaném dětském centru, které je
součástí Domu vzdělání o.s.
STUDNICE, kde se jim o po-
tomky postará vyškolený per-
sonál. Samozřejmostí je mož-
nost využít internet a knihov-
nu odborné literatury
umístěnou rovněž v prostorách
Domu vzdělání.

Díky spolufinancování akce
z prostředků ESF prostřednic-
tvím Op. Progr. Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR je účast v projektu
pro studující bezplatná.

Projekt Znovu v práci je re-
alizován v partnerství s Cent-
rem dětí a rodičů (CEDR)
a část vzdělávacích aktivit
bude probíhat v prostorách
partnera. „Tuto možnost ocení

Projekt Znovu v práci

Místostarosta Jan Husák rozděluje ceny při akci u dobrovolných hasi-
čů na Bílé Hoře.

Ewa Farná pod deštníkem při vy-
stoupení u Boleváku.

Prádninová pohoda při festivalu LOLEK v Centrálním parku.

Radost ze sportovních výkonů na Iceparku.

Promenádní koncerty v centru Lochotína.

V létě se v Iceparku bruslilo na kolečkách.

Na Košutce při výjezdu z města směrem na Karlovy Vary byl otevřen nový zimní stadion se dvěma hracími
plochami.

pely plzeňského 35. pěšího
pluku Foligno. V jiné dny se
v Centrálním parku tancovalo
při dětské diskotéce.

V blízkém Iceparku pak pro-
bíhaly akce pro děti každý dru-
hý čtvrtek odpoledne. Spoustu
soutěží, cen, moderátor, známé
osobnosti a program pro děti
i dospělé, to vše nabízel Ice-
park ve spolupráci s HD Pro-
duction po celé léto 2009.

Letní zábavu v Centrálním
parku završil začátkem září třetí
promenádní koncert.       (red)

Tel.: 773 661 623
e-mail: Ilona.Kleisnerova@seznam.cz

Zkušená účetní s dlouholetou praxí
nabízí

Vedení účetnictví, daňové
evidence, mezd

Zpracování daňových přiznání

Rekonstrukce účetnictví,
daňové evidence

Spolehlivost, kvalita, slušná cena

zejména maminky, které již do našeho centra
docházejí na různé aktivity s dětmi. Nyní
budou mít možnost věnovat se nejen svým
dětem, ale udělat něco i pro sebe“ zdůrazňuje
Hana Pudelská, předsedkyně CEDRu.

Bližší informace o projektu lze nalézt na we-
bových stránkách www.matky.cz nebo přímo ve:
Vzdělávacím centru v Plzni, Skvrňanská 12,
tel.: 378 229 490, 602 255 786, e-mail:
info@matky.cz

„Tato akce je spolufinancována z prostřed-
ků ESF prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR“                                   (red)



Podzim roku 2009 vstoupil do
plzeňské zoologické zahrady
mnoha radostnými událostmi.
Ve zvířecím světě je to například
historický úspěšný odchov dvou
afrických pštrosů či desáté mlá-
dě africké listožravé opice gue-
rézy angolské. Šimpanzí slečna
Bamia zaznamenala 23. září již
své 6. narozeniny, jubilující re-
žisér Václav Chaloupek potom
ozdobil soutěžní symbolické
uspávání medvědů na zimu. Vel-
ký úspěch měla měsíční včelař-
ská výstava s působivým výkla-
dem odborníka, pana Kadlece
z Chudenic.

Úspěšný podzim v plzeňské ZOO

tím, že pomáhá zpracovat a před-
kládat podněty k zákonodárným
iniciativám a spolupracuje při tvor-
bě zákonů od věcného záměru.
Usiluje o zvýšení právní výchovy
a informovanosti občanů i veřejné
správy o problémech obětí trestné
činnosti. Za tímto účelem pořádá
přednášky, semináře, kongresy
a jiné akce, publikační činnost
a vystupování v médiích. Prostřed-
nictvím vlastní publikační činnos-
ti (letáků, brožur či samolepek) se
snaží o zvýšení informovanosti
o možnostech a prostředcích pre-
vence kriminality, zejména o zása-

Hlavní událostí tohoto obdo-
bí je bezesporu rekordní ná-
vštěvnost. Jubilejní 400 000. ná-
vštěvník dorazil v úterý 29. 9. ve
14.00 hod. na hlavní pokladnu
zoo a je jím dvouapůlroční
Hugo Martiňák z Frenštátu pod
Radhoštěm. Přišel v doprovodu
malé sestřičky Ester a rodičů.
V Zoo Plzeň byla rodina úplně
poprvé. Přivítala jej náměstky-
ně primátora města Plzně paní
JUDr. Marcela Krejsová spolu
s ředitelem ZOOaBZ ing. Jiřím
Trávníčkem. V dárkové tašce
nalezli jubilanti například plyšo-
vého velblouda, propagační ma-

teriály či knihy o Zoo Plzeň.
ZOOaBZ města Plzně obhajuje
pozici 1. turistického cíle Plzeň-
ského kraje; 4. nejúspěšnější tu-
zemské zoo (za Zoo Praha, Dvůr
Králové a Zlín) a 11. turistické-
ho cíle České republiky z roku
2008 (v roce 2007 dokonce
10. cíl). La�ka 400 000 návštěv-
níků je letos znovu dosažena
a překonána. Potřetí v historii.
Poprvé však již v září, v letech
2007 a 2008 přišel 400 000. ná-
vštěvník až v prosinci!!! Měsíc
srpen 2009 byl s 95 041 návštěv-
níkem nejúspěšnějším návštěv-
nickým měsícem plzeňské zoo

všech dob! Počet návštěvníků
v zoo je letos o 40 000 osob vět-
ší než v roce 2008.

Pokračuje výstavba Afrických
a asijských expozic dotačně
podpořených Evropskou unií.
roste neuvěřitelných 16 novosta-
veb, nových pavilonů. Nejsloži-

tější pavilon – hrošíci a gepardi
– je již předán do rukou zoo.
Před dokončením je stáj vel-
bloudů, dům prasat bradavična-
tých a stylové WC. Rýsuje se
venkovní výběh žiraf či areál
pandy červené, na budoucím vý-
běhu gepardů se již zelená tra-
vička. Celou historickou etapu
sleduje rozsáhlý fotografický se-
riál na www.zooplzen.cz.

V roce 2009 přibyla k dosa-
vadním atraktivitám expozice
Asijská zahrada se sedmi desít-
kami druhů asijských ptáků
a 800 taxony rostlin. Rozšiřuje

původní japonskou zahradu
Šówa-en. Návštěvníci zde pot-
kají vzácné bažanty, atraktivní
jeřáby, zpívající sojkovce,
ohrožené holuby nebo zástup-
ce řádu bahňáků. Slavnostního
otevření, spojeného s výročním
setkáním kmotrů zvířat zoo, se

účastnila trojice členů Posla-
necké sněmovny Parlamentu
České republiky, pánové po-
slanci Pospíšil, Vilímec a Lát-
ka a účast přijal i pan starosta
ÚMO 1 Jiří Uhlík. Zahradu po-
sléze ozdobila skulptura mra-
vence od německého sochaře
Haralda Bäumlera.

Zahrada se rozhodně ne-
chystá k zimnímu spánku, po-
čet připravovaných akcí pro
návštěvníky je úctyhodný, pře-
sto již ustaly letošní jízdy tu-
ristického vláčku. K 1. listopa-
du se trochu zkrátí návštěvní
doba na 9.00–17.00 hodin,
odmlčí se sokolnické ukázky,
komentovaná krmení zvířat i
DinoPark. V lednu potom za-
čne v plzeňské zoo, bez ohle-
du na čínský či lunární kalen-
dář, rok žirafy a nosorožce.

Martin Vobruba

Bílý kruh bezpečí je organizace,
která od roku 1991 poskytuje po-
moc obětem trestné činnosti. Na-
bízí bezprostřední, bezplatnou,
odbornou a diskrétní pomoc obě-
tem v síti poraden BKB formou
morální, psychologické a právní
pomoci. Dále podporuje zlepšení
právního postavení poškozených
v trestním řízení a ve společnosti

dách chování, které snižují riziko
stát se obětí trestného činu.

Spolupracuje nejen s nestátními
organizacemi a místní samosprávou,
ale také s národními institucemi
a mezinárodními organizacemi za-
bývajícími se pomocí obětem trest-
né činnosti a prevencí kriminality.

Počínaje rokem 1998 působí
Bílý kruh bezpečí i v Plzni, kde
své služby poskytuje občanům
nejen z Plzně, ale i blízkého či
vzdálenějšího okolí. Činnost orga-
nizace, resp. pobočky je založena
výhradně na dobrovolnosti jejích
pracovníků. Klientům se věnuje

Akordeonisté křtili CD

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
vždy dvojice poradců – jeden pro
právnickou, druhý pro psycholo-
gickou pomoc. Všichni poradci
procházejí povinným čtyřstupňo-
vým výcvikem. Při své práci pak
zachovávají principy nestrannos-
ti, nezávislosti a diskrétnosti.

Naším přáním je, aby lidé naší
službu pokud možno vůbec nepo-
třebovali. Přesto se nás tato pro-
blematika ve skutečnosti dotýká
těsněji, než si někdy dokážeme
představit a připustit. Veřejnost
nemusí být jen příjemcem naší po-
moci, ale zájemci se mohou do
pomoci obětem trestných činů
také zapojit aktivně a stát se dob-
rovolníky Bílého kruhu bezpečí.

Bezplatná pomoc obětem trest-
ných činů:
Bílý kruh bezpečí
Husova 11
(budova Ekonomické fakulty ZČU)
301 35 Plzeň

každé úterý:
16–18 hodin
tel./fax: 377 637 695
e-mail:bkb.plzen@bkb.cz

NONSTOP linka:
257 317 110

Před zcela zaplněným sálem
Západočeského muzea vystoupili
ve středu 14.10.2009 akordeonis-
té z Lochotína.

Akordeonový soubor UNI-
VERSE ze Základní umělecké
školy Sokolovská 30, Plzeň uspo-
řádal koncert u příležitosti křtu
svého CD, které natočil za laska-
vé podpory Západočeské univer-
zity v Plzni a Základní umělecké
školy Sokolovská 30, Plzeň
v červnu 2009.

Na koncertě vystoupili, kromě
souboru UNIVERSE, který řídí
pan Václav Soubusta, také hosté
– akordeonový soubor DAKSO,
vedený panem Pavlem Samiecem
a flétnové trio a flétnový kvar-
tet, které připravila paní Marké-
ta Kapustová. Pořadem provázel
pan Václav Kapusta, který navo-
dil velmi příjemnou atmosféru.

Na koncertě zazněly skladby
z repertoáru natočeného na CD
i skladby nové. Akordeonový sou-
bor DAKSO se představil Měsíční

serenádou G. Millera a Růžovým
panterem H. Manciniho. Flétnové
trio předneslo jednověté Trio

J. Nováka a flétnový kvartet uvedl
v premiéře 2 části z Kašperského
nocturna P. Samiece. Premiéru

měla i skladba R. Dlouhého Taran-
tella, v provedení akordeonového
souboru UNIVERSE.

Kmotrem CD se stal pan Doc.
Mgr. Mg.A Jiří Bezděk, Ph.D.,
který se také na jeho vzniku vý-
znamně podílel jako režisér.

Všichni účinkující byli odměně-
ni bouřlivým potleskem zaplněné-

4. listopadu 18.00 hod. Koncert žáků aula
9. listopadu 18.00 hod. Pěvecký koncert U Jam

18. listopadu 18.00 hod. Koncert pro přátele KC B. Němcové 9
25. listopadu 18.00 hod. Koncert žáků aula
25. listopadu 18.00 hod. Koncert kytaristů Muzeum

Plzeňského kraje
1. prosince 18.00 hod. Kytarový koncert U Jam
7. prosince 17.00 hod. Adventní koncert kostel Roudná
9. prosince 18.00 hod. Smyčcový koncert aula

16. prosince 18.00 hod. Vánoční koncert aula

ho sálu a posluchači si pak měli
možnost odnést s sebou CD se
skladbami různého žánru v podá-
ní akordeonového souboru UNI-
VERSE jako dárek.

Dana Šašková

Přij�te na koncert
Základní umělecká škola Sokolovská 30, Plzeň, pořádá kon-
certy převážně v aule Křižíkova gymnazia, ale i v jiných pl-
zeňských prostorách.
Přij�te strávit příjemné chvíle s našimi žáky.
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Můj byt – můj hrad
Nevpouštět si do bytu nezvané ná-

vštěvy je sice rozumná zásada, ale
ne vždy splnitelná. Některé „návště-
vy“ do bytu prostě pustit musíte, tře-
ba při odečítání RTN (rozdělovačů
topných nákladů), umístěných na
vašich otopných tělesech. Plzeňské
služby ale nabízejí pomoc v podobě
moderní techniky tak, aby těmto ne-
zvaným návštěvám bylo odzvoněno.

Jak prosté, můj Watsone….
Budoucnost patří rádiovým přeno-

sům informací, tedy i přenosu dat o
vaší spotřebě tepla. Koncem loňské-
ho roku se na trhu objevil bezdráto-
vý systém společnosti Siemens pro
dálkové odečítání dat Siemeca Wal-
kBy, který navazuje na dosavadní
vyzkoušený a osvědčený systém
Siemeca AMR. Tyto přístroje vysí-
lají v určitý čas v rychlých interva-
lech údaje o spotřebě. Pracovník,
provádějící odečet, pouze projde
společné prostory se svým přístro-
jem (sběračem dat), vybaveným pří-
slušným softwarem, a data „načte“.
U menších objektů může data načíst
dokonce i třeba z chodníku.

Ideální pro bytové domy
Příkladem typického použití nového

zařízení jsou domy s větším počtem
bytových jednotek, kde je teplo dodá-
váno ze systému centrálního zásobo-
vání teplem pomocí horizontálního
rozvodu s více stoupačkami, např. pa-
nelové domy, které jsou charakteristic-
ké i pro největší plzeňská sídliště.
Při dosavadních „klasických“ ode-

čtech v bytech se jen málokdy podaří
zajistit přítomnost obyvatel všech bytů
v jeden den a pokud možno i ve stej-
nou hodinu. Zpravidla se musí odečet
opakovat několikrát, aby byly shro-
mážděny údaje ze všech bytových jed-
notek a výjimečné nejsou ani případy,
kdy se v některém z bytů nepodaří zjis-
tit údaje vůbec. To má samozřejmě vliv
na správné rozúčtování nákladů na tep-
lo a teplou vodu pro jednotlivé byty.

Zvládneme i vodu
Obdobné řešení existuje také pro mě-

ření spotřeby teplé i studené vody. Je
k němu ale zapotřebí konkrétní typ vo-
doměru (Siemens WFK3 nebo
WFW3), který se jednoduše doplní
o klip s radiomodulem Siemens
WFZ166.MO. Je také možné vybavit

podobným radiomodulem Siemens
WFZ166EL stávající vodoměry firma
Elster (série S100 EV-A). V přípravě je
ale už nový model vodoměru, kde bude
radiový modul již jeho součástí.

Když ptáčka lapali….
Rozumné nejspíš bude postupovat

v krocích. Nejdříve využít možnosti dál-
kového odečtu spotřebovaného tepla,
a když se potvrdí „že to funguje“, při-
stoupit i k instalaci dálkového odpočtu
teplé vody. Přínosem bude zlepšení kom-
fortu bydlení a zbavení se dosavadních
starostí s odečty. Uleví se nejen obyvate-
lům jednotlivých bytů, ale také členům
výborů SVJ či družstevní samosprávy.
Dosavadní organizace odečtů totiž nebyla
úplně jednoduchou záležitostí.

Konfekce, ale na míru
Nový systém dálkového odpočtu

údajů o spotřebě tepla a teplé vody
je velice flexibilní jak v rovině tech-
nické, tak i finanční. Plzeňské služ-
by vám rády nabídnou konkrétní ře-
šení pro váš dům, stačí kontaktovat:

iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz
tel. 605 88 66 88

NON-STOP DISPEČINK

800 505 505

Kompletní cena
indikátoru
včetně DPH 1ks 400,- Kč
www.plzenskesluzby.cz

info@plzenskesluzby.cz 
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz  
lenka.martinovska@plzenskesluzby.cz 

NABÍDKA PLATÍ DO KONCE ÚNORA



Barvy podzimu, vycházky
v prvním spadaném listí, čaj jako
lék na říjnové plískanice, to vše
a mnohem víc vám můžeme na-
bídnout v Totemu – Domu napříč

generacemi, v Kaznějovské 51
v Plzni Bolevci.

Od září máme připravený za-
jímavý program jak pro seniory,
tak maminky na mateřské dovo-
lené, děti, studenty,….  Začíná-
me tak naplňovat záměr vytvo-
řit místo setkávání různých ge-
nerací, které si podle nás mají co
říci. Generace babiček a dětí,
maminek a studentů by neměly
jen „být“ vedle sebe, ale učit se
vzájemně si naslouchat, komuni-
kovat spolu, předávat zkušenos-
ti. Kromě Akademie třetího
věku, jazykových klubů, počíta-
čových klubů, rehabilitačního
cvičení, jógy, patchworku máme
připravené zajímavé programy
pro různé klienty. Jedním z nich
je klub Plzeň známá i neznámá.
Půjde o pravidelná pondělní se-
tkávání, kam srdečně zveme

všechny, kteří mají rádi Plzeň,
procházky v ní a byli by ochot-
ní připravit procházkový a pro-
hlídkový okruh těch nej… míst,
která v Plzni jsou k vidění. Tyto
připravené okruhy bychom pak
nabídli návštěvníkům kulturní
a společenské akce Třetí festival,
která proběhne v říjnu a přijedou
na ni senioři jak z mnoha čes-
kých regionů, tak i ze zahraničí.

Nově také nabízíme program
Kompas, který je zacílený na dět-
ského klienta. Tak jako kompas
pomáhá najít směr, stejnojmenný
projekt si klade za cíl pomáhat
najít směr dětem, které mají jaké-
koli problémy ve škole, v kolekti-
vu, s vrstevníky nebo se jejich
rodiče ocitli v obtížné životní si-
tuaci a mají pro své potomky
méně času než dřív, apod. Vytvá-
říme skupinky 2 dobrovolníků

a šesti dětí, kteří pak jedenkrát
týdně tráví společný čas, hledají
cesty k vzájemnému soužívání,
učí se komunikovat, řešit situace,
které pro ně byly obtížné, apod.
Obdobný program je PětP, který je
ale založený na osobních schůz-
kách jednoho dobrovolníka a jed-
noho dítěte. Dobrovolníky se nej-
častěji stávají studenti, mají vel-
ký potenciál stát se dětem
kamarády, oporou. U obou progra-
mů – Kompas i PětP stále hledá-
me nové dobrovolníky i dětské
klienty.

A pokud opravdu babí léto vy-
střídají podzimní plískavice, při-
jměte naše pozvání na kávu či čaj
do Klubu Kafíčko. Každou středu
od 12.00 do 15.00 hod. a v pátek
od  9.00 do 12.00 hod. si můžete
přijít posedět, popovídat, zahrát
společenskou hru, šachy do pro-

středí, kde vás nebude ostřížím
zrakem sledovat číšník.

Všechny informace a progra-
movou nabídku najdete na
www.totem-rdc.cz, či si ji můžete
osobně vyzvednout přímo
v prostorách Totemu – Domu na-
příč generacemi, Kaznějovská 51,

Dům napříč generacemi

Plzeň Bolevec každé pondělí
12.00 – 15.00 hod, nebo úterý až
pátek 8.00 – 15.00 hod. pro komu-
nikaci s námi můžete využít také
email: totem@totem-rdc.cz, tel.:
373 312 374.

Petra Bláhová, koordinátorka
projektů OS Totem-RDC

Kosíci, tedy všechny děti z 87.
MŠ v Komenského ulici, by rádi
seznámili své kamarády i širokou
veřejnost se svým programem
a novinkami, které se na jejich do-
movské školce objevily tento škol-
ní rok.

Od září 2009 jsme otevřeli
další novou třídu pro děti před-
školního věku, dohromady
máme již sedm tříd. Rozšířily se
nejen naše řady, přišli i noví za-
městnanci – paní učitelky, ku-
chařky i uklízečky.

Stále jsme držiteli statutu
„Zdravá MŠ“ a to již pátý rok!
Chceme, aby u nás bylo dětem
dobře, aby byly zdravé po stránce
tělesné i duševní.

Školka má ve svých prostorách
nainstalovánu infra-saunu, víři-
vý bazén a od letoška naprostou
novinku – vlastní solnou jesky-
ni, která má ty nejlepší paramet-
ry. Pobytem v solné jeskyni, ve

vířivém bazénu i v sauně chceme
posilovat dětskou imunitu.

Přispívat k dobré pohodě bude
i cvičení „Želva“, které navštěvu-
jeme již dlouhou dobu a s jeho
kvalitou – pod vedením p. Volfo-
vé – jsme maximálně spokojeni.

Studenti – fyzioterapeuti Vysoké
školy dr. Mauritzové k nám budou
docházet i letos. Po pobytu dětí ve
vířivém bazénu s nimi cvičí decho-
vá a protahovací cvičení a jindy zas
provádějí tzv. míčkování, velmi pří-
jemnou relaxační techniku.

Plavání v bazénu v Sokolovské
ulici jsme zahájili již v září, po-
stupně se vystřídají všechny třídy.

Každé dítě v naší MŠ je vyba-
veno vlastní zobcovou flétnou,
kterou jim MŠ zakoupila. Od út-
lého věku tak mají děti možnost
se s tímto hudebním nástrojem
podrobně seznámit, učí se jej
správně držet a postupně zvládají
hraní jednotlivých tónů i jednodu-

chých písniček. Ti nejšikovnější se
mohou přihlásit do kroužku flét-
niček pod vedením p.uč. Ouhrab-
kové, který pak vystupuje na růz-
ných akcích a soutěžích.

Další zájmové kroužky nabízí
agentura Rytmik, a to sportovní
hry, dětský aerobik, taneční
kroužek a angličtinu pro začáteč-
níky i mírně pokročilé.

S angličtinou se ale seznamují
všechny děti na naší školce.
P. učitelka Melounová již od loň-
ského školního roku seznamuje se
základy anglického jazyka všech-
ny třídy. „Angličtina s Olinkou“
se stala tak oblíbenou, že v ní le-
tos pokračujeme. Pomáhat s výu-
kou tohoto jazyka budou i další
dvě paní učitelky.

Pravidelně se zúčastňujeme růz-
ných kulturních akcí, jejichž na-
bídka je opravdu široká. Vlastní-
me i permanentku do ZOO, kte-
rou školka financuje. Každá třída

se během roku dostane do ZOO
nejméně dvakrát.

Od druhého pololetí loňského
školního roku máme vlastní kera-
mickou pec. S keramickou hlínou
pracujeme velmi často, výrobky si
děti odnášejí domů, anebo jimi
zdobíme školku.

 Spolupracujeme se základními
školami, před zápisem dětí do 1. tříd
ZŠ zveme na naši školku zástupce
okolních škol, aby seznámili rodiče
se svým zaměřením. Učitelky prv-
ních tříd Bolevecké ZŠ se byly vlo-
ni podívat na naše předškoláky při
práci. Byly mile překvapeny úrov-
ní jejich znalostí a dovedností.

Spolupráce s rodiči je také pri-
oritou každé třídy. Společné akce
s dětmi a jejich rodiči jsou pak
vyvrcholením vzájemné dobré
spolupráce. Podzimní a jarní tvo-
řivá dílna, vánoční posezení, za-
hradní slavnost, rozloučení s před-
školáky – to jsou jen hlavní spo-

lečné akce. Mimo tyto ještě paní
učitelky na jednotlivých třídách
vymýšlejí pro „své“ rodiče další
netradiční setkání.

Spoustu zážitků z různých akcí
si děti odnášely již koncem před-
chozího školního roku. Školní
olympiáda, kterou jsme připravi-
li začátkem června na hřišti Bole-
vecké ZŠ ve spolupráci s žáky
starších ročníků.. Děti se pustily
do plnění připravených soutěží –
běh, předávání štafety, skok do
dálky, „žabí“

skoky, hod do obručí, hod do
dálky, překážková dráha. Všichni
se snažili strašně moc, taky to bylo
znát na výkonech! Sportovního
ducha nikdo nezapřel. Po absolvo-
vání všech sportovních disciplín
se všichni shromáždili na malém
hřišti a za vynikající výsledky byli
odměněni medailí.

Na školní výlet děti také rády
vzpomínají. Ve čtvrtek 11. červ-
na odjížděla celá mateřská škola
na výlet do westernového měs-

tečka Halter walley do Dnešic
u Přeštic. Tři autobusy nás pře-
pravily na určené místo. Hned
u brány městečka jsme mohli po-
zorovat v ohradě stádo bizonů.
Pak jsme se postupně seznamo-
vali s celým areálem. Během ce-
lého dne jsme mohli pozorovat
show pistolníka a bičaře, přestřel-
ku na Divokém západě, indiánské
tance, jízdu indiána na koni, střel-
bu z luku apod. Mohli jsme si
prohlédnout opravdová indiánská
tee-pee, vidět, jak a čím byla vy-
bavena, nechali jsme si na tváře
vymalovat indiánské znaky,
„svezli“ jsme se na dřevěných
koních, prohlédli jsme si různá
stavení westernového městečka.
Indiánskou tématikou jsme se pak
zabývali ještě hodně dlouho.

Jak vidíte, nudu Kosíci oprav-
du neznají, každý den se tu něco
děje. A to je pro nás, žáčky
87. MŠ, to nejhezčí!

J. Valentová
učitelka 87. MŠ

O b č a n -
ské sdruže-
ní Komu-

nitní škola (KoŠ) vstupuje po ku-
latém výročí 10 let úspěšného
fungování do dalšího školního roku
na 1. ZŠ. Stejně jako v minulosti, i
nyní zůstává hlavní náplní Komu-
nitní školy nabídka kulturních,
sportovních a rekreačních aktivit
pro děti i dospělé. Zároveň se sna-
žíme vycházet z potřeb místní ko-
munity a zapojit do dění jak děti,
tak i jejich rodiče. Snažíme se, aby
byla škola otevřena pro veřejnost i

Kosíci zdraví všechny kamarády

v odpoledních hodinách a poskyt-
la občanům pestrý a přitom hodnot-
ný program.

Každé září nabízíme širokou
škálu kroužků nejen pro děti, ale
v odpoledních a večerních hodi-
nách i pro dospělé. Nalákat vás
můžeme na kurzy plavání, tanco-
vání, divadla, keramiky, jazyků,
sportovních aktivit atd.

Během celého školního roku po-
řádáme také jednorázové akce. Ko-
nají se v prostorách 1. ZŠ, na za-
hradě či ve školním klubu Oáza,
který zde funguje pro děti z 2. stup-

ně. Na mnohých aktivitách úzce
spolupracujeme s 1. ZŠ, která nám
poskytuje zázemí a vstřícný pří-
stup, městskou knihovnou Bolevec
a Pedagogickou fakultou v Plzni.
Chceme-li připravit pro děti akce
zaměřené na hravé trávení volné-
ho času, zveme ke spolupráci ob-
čanské sdružení GOADA, jehož
doménou jsou zejména společen-
ské hry a na nich založené volno-
časové aktivity.

V loňském roce jsme uskuteč-
nili „Tmelení“ pro 6. třídy, Hal-
loween party, Mikulášskou a Vá-

noční besídku, Dětský divadelní
festival, Dračí doupě spojené
s hrou a divadelním představením
na ní založeném, taneční a diva-
delní vystoupení a další akce.

Naše divadelní soubory se s úspě-
chem účastní řady přehlídek i sa-
mostatných akcí, a to i mimo
Plzeň. Sbory Komunitní školy vy-
stupují na několika vystoupeních
ročně, společně se sbory školními.

Pokud vás naše služby zaujaly,
nebo máte nějaké otázky, nápady
či připomínky, kontaktujte nás.
Rádi vám dotazy zodpovíme, ne-
jasnosti vysvětlíme a rádi i pomů-
žeme najít ten správný kurz pro
vás či vaše děti.

Zuzana Kubíková,
Koordiátorka Komunitní školy

Komunitní škola Plzeň – Bolevec

Správný kurz i pro vás

Profilace naší školy vychází
u většiny tříd ze školního vzdě-
lávacího programu „Škola pro

vaše děti“. V rámci profesního
zaměření školy se na 1. stupni
věnujeme hudební výchově, kde
máme třídy s rozšířenou výukou
hudební výchovy. Při škole také
pracuje známý pěvecký sbor Ji-
řičky, který již získal řadu úspě-
chů nejen v rámci republiky, ale
i v zahraničí. Při tomto pěvec-
kém sboru působí 3 přípravné
sbory – Kuřátka, Caparti
a Škvrňata. Na 2. stupni se za-
měřujeme na výuku a další roz-
voj přírodovědných předmětů
formou povinně volitelných
a nepovinných předmětů a na
technické vzdělávání žáků.

V letošním školním roce máme
13 kmenových tříd a 12 odbor-
ných učeben (pracovna fyziky
a chemie, multimediální učebna,
pracovna přírodopisu, pracovna
pěstitelských prací, cvičná kuchy-
ně, pracovna cizích jazyků, kera-
mická dílna, pracovna hudební
a výtvarné výchovy, pracovna pro
výuku s technickým zaměřením
a 2 pracovny pro výuku informa-
tiky), 3 herny školní družiny,
1 klubovnu školního klubu a 2 tě-
locvičny. V 1. pololetí školního
roku probíhá 1. etapa opravy ven-
kovního školního hřiště a v prů-
běhu září – listopad proběhne re-

konstrukce pavilonu ŠD na po-
bočku 91. MŠ. Chceme zároveň
tímto požádat všechny obyvatele
přilehlých bytových domů o sho-
vívavost a trpělivost během těch-
to prací.

Pro letošní školní rok nabízí-
me žákům mnoho zájmových
kroužků (keramický, výtvarný,
dopravní, kopaná, vaření, ši-
kovné ruce, počítače, kopaná,
šachy, plavání, angličtina, stol-
ní tenis, aerobik, míčové hry,
flétna, ….).

Školní klub při 34. ZŠ Plzeň
I v letošním školním roce je

zahájena činnost školního klu-

bu, který je určen zejména žá-
kům šestých až devátých tříd.
Žákům nabízí pestré a zajíma-
vé využití volného času v odpo-
ledních hodinách. Je rozdělen
do dvou částí.

Tou první je nabídka volného
klubu, který je vybaven stolním
fotbalem, kulečníkem, elektro-
nickými šipkami, počítači s tis-
kárnou. Rozmanitý je i výběr
v množství společenských her,
knih, encyklopedií a časopisů.
Zároveň zde probíhají vždy jednou
měsíčně zajímavé soutěžní akce,
projektové výtvarné dílny, schází
se zde žákovský parlament.

Druhou část tvoří zájmové
kurzy sportovního, uměleckého

(aneb adaptační pobyt
žáků 3.A)

Odchod několika žáků na speciál-
ně zaměřené školy způsobil, že bylo
nutné spojit dvě málopočetné třídy
letošních tře�áků do jedné. Každý,
kdo se pohybuje ve školním prostře-
dí, ví, že to s sebou nese často pro-
blémy, kterým je třeba předcházet.
Do nově vzniklého kolektivu je po-
třeba většinou vhodně zapracovat
děti méně aktivní až submisivní a vy-
mezit mantinely těm více pohybli-
vým se sklony k hrubšímu chování
(k roš�áctví). V rámci projektu pre-
vence šikany jsme oslovili občanské
sdružení Prevent, se kterým jsme

Nový školní rok 2009/2010 na 34. ZŠ Plzeň
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i vzdělávacího směru. Pro škol-
ní rok 2009/2010 jsou otevřeny
například tyto kurzy – informa-
tika, veselé vaření, biologický
kurz, florbal, plavání, košíková,
šachy, semináře z matematiky
a českého jazyka.

Cílem nás pedagogů je i nadá-
le rozvíjet a podporovat u našich
žáků kladný vztah ke sportu,
zdravému životnímu stylu a smy-
sluplně naplnit jejich volný čas.
Věříme, že získané a osvojené do-
vednosti a postoje umožní našim
žákům život bez ohrožení návy-
kovými látkami a stále vzrůstající
kriminalitou.

Mgr. Ivana Smoláková,
zástupce ředitele 1. stupně

měli již velmi dobré zkušenosti. Po-
dařilo se nám uspět v grantovém ří-
zení vypsaném městem Plzeň, takže
pro děti bylo vše poskytováno bez-
platně. Vybrali jsme vhodný objekt
a dne 2. 9. 2009 vyrazili žáci za do-
provodu třídní učitelky Marcely Ma-
lafové na místo určení. Zkušení lek-
toři dokázali děti zaujmout netradič-
ním přivítáním v podobě sehrané
námořnické scénky a důmyslně je
vtáhli do scénáře připraveného pro-
gramu. Ještě s batohy na zádech
musely děti za pomoci hozeného lana
přejít po prkně na palubu naší lodi
(ubytovna), kde obdržely rovnou
i pracovní zařazení. Seznámení s pra-
vidly chování, příchod a pozdrav

kapitánovi a jiné aktivity je dokáza-
ly motivovat k potřebné spolupráci
a vyjma takových těch "téměř zby-
tečných" vedlejších činností jako je
přestávka na svačinu, oběd, polední
klid, další svačina, večeře a hygie-
na před večerkou je zajímavé hry
a techniky opouštěly opravdu až
s ulehnutím do spacáků a potřeb-
ným nabíráním sil na další náročný
námořnický den. Ve velmi nabitém
programu se střídaly převážně hry
zaměřené na stmelování kolektivu
a mapování vztahů ve třídě. Každý
večer se pak pracovníci Preventu
scházeli s učiteli přítomnými na tom-
to pobytu a rozebírali prožitý den
a výsledky uskutečněných technik.

Přínos tohoto pobytu byl patrný již
během prvního dne. Děti se po po-
čátečním lehkém studu zapojovaly
do společných činností a hlavně za-
čaly spolupracovat a budovat si po-
třebné pozitivní vztahy se spolužá-
ky. Ti někdy méně úspěšní žáci do-
kázali za pomoci svých spolužáků
zažít i tolik potřebný úspěch a ti
často individuálně úspěšní jedinci
mnohdy zakusili hořkost porážky,
pokud se nedokázali v týmu rychle
a správně dohodnout. Umět při-
jmout prohru je v tomto věku hod-
ně obtížné a děti si to zde mohly
v bezpečném prostředí vyzkoušet
a cvičit. Díky dobrému počasí se
mohla většina technik uskutečnit na

čerstvém vzduchu a vzhledem k na-
bitému programu si děti ani nevzpo-
mněly na televizi, počítač, videohry
a jiné parazity volného času. Z po-
bytu jsme odjížděli unaveni, ale plni
očekávání, zda se projeví působení
pobytu při výuce a ostatních třídních
aktivitách v této třídě.

Mgr. Viktor Fiedler – učitel
17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1



Prázdniny skončily a 1. září při-
vítala 78. mateřská škola v Sokolov-
ské ulici nové děti i paní učitelky.

S loňskými předškoláky – a sa-
mozřejmě nejen s nimi – jsme se
rozloučili 25. června v odpoled-
ních hodinách na školní zahradě.

Zahradní slavnost jsme nazvali

Zahradní slavnost v 78. mateřské
škole v Sokolovské ulici

Pohádková zahrada a skutečně tomu
tak bylo. Nechyběly pohádky „naži-
vo“, které dětem zahráli herci společ-
nosti Jezírko, pohádkové úkoly na
Dračí stezce, U čerta a Káči, v Perní-
kové chaloupce, U Vodníka, kocoura
Mikeše nebo v opravdovém skákacím
hradu U Šípkové Růženky. …

Celý kolektiv školy připravil
pro děti a jejich rodiče plno her,
radosti, veselých úkolů – a byla
nás plná zahrada.

Téměř všichni vydrželi až do
konce. Závěrečné vypuštění 150
barevných balónků s logem naší
„školy plné barviček“ dodalo lou-
čení se školním rokem a kamará-
dy tu správnou atmosféru.

V průběhu naší Zahradní slav-
nosti probíhala charitativní akce
na podporu občanského sdružení
Zdravotní klaun, se kterým naše
škola navázala kontakt. Zdravot-
ní klauni se snaží svým humorem
podporovat dobrou psychickou
pohodu hospitalizovaných dětí,
odreagovat je od pocitů strachu
a úzkosti spojených s léčbou…

A proto naši cestu za pohádkou
provázely i červené klaunské nosy
a my doufáme, že výtěžek za ně
toto poslání podpoří…..

Kolektiv 78. MŠ

Podzimní akce na Ice Parku


