
Navrhovaný plán zahrnuje aktuální prio-
rity MO Plzeň 1 v oblasti investiční výstav-
by. Plán zahrnuje výstavbu nových parko-
vacích ploch, chodníků a opomenuta nebyla
ani rekonstrukce jedné z ulic na Bílé Hoře.
Největší plánovanou akcí je však jako již
několik předešlých let rekonstrukce další ze
školek spravovaných MO Plzeň 1.

Parkoviště – v roce 2010 je navrhována
realizace parkoviště v Kaznějovské 7 – 9,
kde znikne 48 kolmých parkovacích stání.
Jedná se o poměrně náročnou akci, v jejímž
rámci dojde i k přeložkám některých pod-
zemních sítí. Druhé parkoviště je napláno-
váno v Tachovské 37 – 45, kde přibude 52
míst k parkování.

Chodníky – v této oblasti je vždy v ná-
vrhu vycházeno z některých míst na území
obvodu, kde části chodníků zcela chybí
a kde dochází k poměrně velkému pohybu
pěších mimo zpevněné chodníky a cesty.
Tentokrát přichází na řadu nezpevněné prů-

Nejlepší mladí sportovci Plzně

Plzeňské sportovní naděje zaplnily 11. března obřadní síň plzeňské radnice. Vyhlášení nej-
lepších sportovců města Plzně za rok 2009 v kategoriích žactva a dorostu zde pod záštitou
primátora města připravila Nadace sportující mládeže. Mezi oceněnými nechyběli ani zá-
stupci prvního plzeňského obvodu, konkrétně házenkáři z Bolevecké ZŠ Plzeň. Těm přišel
osobně pogratulovat a předat ceny také starosta obvodu Jiří Uhlík.       Dokončení na str. 4

Pro velký zájem seniorů o jednodenní zá-
jezdy připravuje Městský obvod Plzeň 1
v roce 2010 devět zájezdů pro důchodce ob-
vodu. Tyto zájezdy se uskuteční na jaře a na
podzim letošního roku a Městský obvod
Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci s ces-
tovní kanceláří Prima Via.

POZOR, ZMĚNA!
– prodej zájezdů letos proběhne ve čtvr-

tek 15. dubna 2010 od 8.00 hod.
– v budově Úřadu městského obvodu

Plzeň 1 (jelikož v prostorách Občanského
sdružení Totem v Kaznějovské 51 probíhá
rekonstrukce a prodej zde z tohoto důvodu
nelze uskutečnit).

Zájezdy pro seniory MO Plzeň 1
– jaro a podzim 2010

VVVOLBYOLBYOLBY 201020102010
do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

pátek 28. května 2010
od 14.00 do 22.00 hodin

a sobota 29. května 2010
od 8.00 do 14.00 hodin

Více na str. 3

Plánované investiční akce na rok 2010
šlapy v ulici Nad Šídlovákem, kde si těmi-
to „stezkami“ krátí pěší cestu od konečné
tramvaje č. 4 napříč zelenými plochami.

V oblasti komunikací budeme pokračo-
vat v rekonstrukci ulic na Bílé Hoře. V roce
2010 lze na základě zpracované projektové
dokumentace realizovat 1. etapu ulice Senec-

ká, což je v souladu s dlouhodobým plánem
oprav této lokality. Vznikne zde obytná zóna
s povrchem ze zámkové dlažby a zálivy se
zelení, rovněž zde přibude 28 parkovacích
míst. Této stavbě bude předcházet výměna
kanalizace a vodovodního řadu.

Dokončení na str. 5

Na návrh MO Plzeň 1 zahájili strážníci
Městské policie Plzeň na „jedničce“ nový
program v rámci prevence kriminality mlá-
deže. V ranních hodinách před zahájením
školní výuky hlídkují strážníci před budo-
vami školských zařízení po obvodě. Jejich
hlavním úkolem je dohlížet na pořádek
a chování dětí, které se shromaž�ují před
budovami škol a v přilehlém okolí, zajiš�o-
vat jejich bezpečnost a zabránit případným
projevům šikany, kouření mladistvých či
užívání návykových látek. Na akci se po-
dílejí všichni strážníci z lochotínské i vi-
nické služebny, každý z nich má na staros-
ti svůj přidělený okrsek. V průběhu akce

Strážníci dbají na bezpečnost dětí
dochází k vyhodnocování vzniklých situa-
cí a cílem je vytipovat krizové oblasti v ob-
vodě, kde by i v budoucnu po skončení pro-
gramu byly posíleny hlídky městské poli-
cie. Současně strážníci projednávají se
zástupci škol návrhy lokalit, které jsou ně-
jakým způsobem problémové a ze strany
veřejnosti, dětí či rodičů byly již vzneseny
požadavky ke zvýšení pozornosti. Na ty se
členové městské policie v budoucích dnech
zaměří nejen ráno, ale i v odpoledních ho-

dinách, po odchodu dětí ze škol. V rámci
zklidnění veřejného pořádku jsou v plánu
policejních kontrol i všechna dětská i škol-
ní hřiště po celém našem obvodě. Zvýšené
kontroly městských strážníků před školami
v MO Plzeň 1 byly původně plánovány do
konce února, ale budou po vyhodnocení
všech zkušeností a podnětů pokračovat pre-
ventivními hlídkami u škol a ve všech ostat-
ních zjištěných problémových částech
Městského obvodu Plzeň 1.         (red)

http://umo1.plzen.eu
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Vážení spoluobčané,
dnes bych se společně s Vámi rád za-

myslel na téma vytváření nových pra-
covních míst.

Vytvářet nová pracovní místa není jen
záležitost investorů v daných lokalitách,
ale podle mého názoru i povinností těch,
kterým na dění ve společnosti záleží.

Městský obvod Plzeň 1 vytvořil během
posledního roku celkem 35 pracovních
míst, která jsou obsazována ve spolu-
práci s Úřadem práce v Plzni. Tato
pracovní místa vznikla také proto, že
cítíme nutnost provázanosti státní sprá-
vy a samosprávy a zároveň nutnost vy-
tvořit šanci pro lidi, kteří se ocitnou bez
prostředků. V neposlední řadě pak také
proto, že se domnívám, že „rozdávání“
různých dávek v nezaměstnanosti není
správnou cestou a každý z nás by si měl
peníze, které by� nárokuje ze sociální-
ho systému, zasloužit.

V současné době má ÚMO Plzeň 1
vytvořeno 35 pracovních míst. Jsou ob-
sazována lidmi, kteří byli dlouhodobě
hlášení na úřadu práce. Výše uvedení
zaměstnanci projektu veřejně prospěš-
ných prací zajiš�ují úklidové práce ce-
lého Městského obvodu Plzeň 1. Pra-
cují od 7 do 15.30 hod. s půlhodino-
vou polední přestávkou. Jejich úkolem
je v zimním období úklid sněhu, v běž-
ném období úklid a také svoz nadroz-
měrného odpadu od kontejnerových
stání, tzn. likvidace černých skládek,
které někteří spoluobčané vytvářejí
v rozporu se zákonem. Pro Vaši infor-
maci jsme za 2009 vyvezli do sběrné-
ho dvora přibližně 650 tun odpadu.
Dalším úkolem tohoto projektu bude
částečné zabezpečení jarního výhrabu
travnatých ploch.

V terénu pracovníky našeho projektu
snadno poznáte podle jejich reflexních
pracovních obleků s označením přísluš-
nosti k ÚMO Plzeň 1.

Domnívám se, vážení spoluobčané, že
tento projekt, který již mohu hodnotit té-
měř za celý kalendářní rok, je velkým
přínosem a troufnu si říci i průlomem
v myšlení každého z nás.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
popřál krásné jaro, které začíná po
dlouhém zimním období Velikonocemi.
Užívejte prosím slunce plnými doušky,
těšte se z každé nově rozkvetlé květiny.
Hodně sluníčka.

Jiří Uhlík
starosta MO Plzeň 1

Jarní zájezdy 2010
První zájezd dne 20. 4. 2010 – navštíví-

me Staré město pražské. Prohlédneme si
Anežský klášter s lektorským výkladem.
Projdeme si Ovocný trh, historické budovy
Karlovy univerzity a méně známé památky
Starého města – Týnský Dvůr. Podíváme se
do kostela sv. Jakuba, zrušeného kostela
sv. Martina a kostela sv. Havla, kde v roce
1404 působil Mistr Jan Hus. Poté podnikne-
me prohlídku paláce Platýz, který patřil k nej-
významnějším kulturním centrům Prahy.

Druhý zájezd dne 6. 5. 2010 – navštíví-
me muzeum v Kožlanech a poté Lubenec,

Dokončení na str. 5
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Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

losti kladeny na žadatele, jakož
i popis postupů a pravidel, která je
třeba dodržovat při těchto činnos-
tech, a název příslušného formulá-
ře a způsob a místo, kde lze takový
formulář získat

– Postup, který musí ÚMO Plzeň
1 nebo orgány městského obvodu Pl-
zeň 1 dodržovat při vyřizování žá-
dostí, návrhů i jiných dožádání ob-
čanů, a to včetně příslušných lhůt,
které je třeba dodržovat

– Přehled nejdůležitějších předpi-
sů, podle nichž ÚMO Plzeň 1 nebo
orgány Městského obvodu Plzeň 1
zejména jednají a rozhodují, které
stanovují právo žádat informace
a povinnost poskytovat informace
a které upravují další práva občanů
ve vztahu k ÚMO Plzeň 1 nebo or-
gánům Městského obvodu Plzeň 1
a to včetně informace, kde jsou tyto
předpisy poskytnuty k nahlédnutí

– Sazebník úhrad za poskytování
informací

– Výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o činnosti ÚMO Plzeň
1 v oblasti poskytování informací

V předchozím bodu uvedené in-
formace jsou všeobecně dostupné
v kancelářích ÚMO Plzeň 1, na in-
formačních tabulích a nástěnkách

jednotlivých odborů v budově
ÚMO 1 nebo jsou uveřejňovány
v periodiku „Plzeňská jednička“
a dále jsou zveřejňovány i na Inter-
netu pod prezentací města a Měst-
ského obvodu Plzeň 1 na www
stránkách.

Dalšími informacemi, které ÚMO
Plzeň 1 zveřejňuje, jsou: (v závorce
je uveden odpovědný odbor za zve-
řejnění informací):

– Usnesení Zastupitelstva MO
Plzeň 1 (organizační odbor)

– Usnesení Rady MO Plzeň 1 (or-
ganizační odbor)

– Platné obecně závazné vyhláš-
ky města Plzně (právní odbor MMP)

– Ty informace, u kterých to or-
gánům MO Plzeň 1 nebo ÚMO Pl-
zeň 1 ukládá zvláštní zákon, nebo
právní předpis, v těchto případech je
stanoven i způsob zveřejnění (věc-
ně příslušný odbor)

– Ostatní informace jsou zveřej-
ňovány na základě rozhodnutí orgá-
nů MO Plzeň 1 nebo z rozhodnutí
odpovědných pracovníků ÚMO Pl-
zeň 1 v rámci kompetencí vymeze-
ných zákonem o obcích nebo orga-
nizačním řádem ÚMO Plzeň 1 (věc-
ně příslušný odbor)

Tato výroční zpráva byla zpraco-

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 12. 1. 2010 mimo jiné:

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

– Projednala a schválila návrh
organizačního zabezpečení přípravy
20. zasedání Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 dne 23. 3. 2010;

– Souhlasila s plněním plánu sta-
vebních akcí a vlastní investiční
výstavby za rok 2009;

– Schválila uzavření nájemní
smlouvy s Českou poštou, s. p., na
pronájem části pozemku parc.č.
3825/1 v k.ú. Bolevec na Bílé Hoře
za účelem umístění poštovní
schránky;

– Schválila výpůjčku nebytové-
ho prostoru – místnosti 018 v bu-
dově ÚMO Plzeň 1, v Plzni, alej
Svobody 60, Svazu tělesně postiže-
ných v ČR, MO Plzeň 1 – Locho-
tín, za účelem konání výborových
schůzí;

– Schválila spolupráci mezi Sta-
tutárním městem Plzeň – Městským
obvodem Plzeň 1 a společností
RENCAR PRAHA, a.s. dle reklam-
ní smlouvy v oblasti propagace;

– Schválila pověření vedoucího
Odboru životního prostředí ÚMO
Plzeň 1 k ukládání smluvních pokut
včetně podepisování oznámení na
základě smluv k zajištění zimní
údržby komunikací;

– Schválila změnu Organizační
struktury Odboru životního prostře-
dí Úřadu MO Plzeň 1 s platností od
15. 1. 2010 – schválila založení
nového oddělení „Oddělení pomoc-
ných úklidových prací“;

– Souhlasila s rozpočtovým opat-
řením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok
2009 č. 80;

– Schválila spolupráci mezi Sta-
tutárním městem Plzeň – Městským
obvodem Plzeň 1 a společností
TPMC, s.r.o. dle smlouvy v oblasti
propagace.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 9. 2. 2010 mimo jiné:

– Vzala na vědomí činnost komi-
sí Rady MO Plzeň 1 v roce 2009
a plány práce komisí Rady MO Pl-
zeň 1 na rok 2010;

– Schválila změnu usnesení Rady
MO Plzeň 1 č. 362 ze dne 2. 12. 2008
(tj. usnesení ve věci schválení cen
za zveřejnění inzerátu – reklamy ve
zpravodaji MO Plzeň 1 Plzeňská
jednička, cen za zveřejnění reklamy
– inzerátu či oznámení ve vitrínách
a na nástěnkách v budově ÚMO Pl-
zeň 1, před budovou ÚMO Plzeň 1
a ve vývěskách na území MO Pl-
zeň 1 a možnosti umístění novin
nebo tiskovin na vrátnici) z důvodu
změny sazby daně z přidané hod-
noty;

– Schválila Výroční zprávu o čin-
nosti Městského obvodu Plzeň 1
a ÚMO Plzeň 1 v oblasti poskyto-
vání informací podle zákona č. 106/
1999 Sb. o svobodném přístupu k in-
formacím za rok 2009;

– Souhlasila s aktualizací Plánu
zimní údržby MO Plzeň 1 pro ob-
dobí 2009/2010;

– Souhlasila se zprávou o prove-
dené řádné inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků MO Plzeň 1
k 31. 12. 2009;

Vzala na vědomí návrh vyhlášky
města Plzně o stanovení koeficientů
daně z nemovitosti pro rok 2011
a schválila návrh koeficientů daně
z nemovitosti pro rok 2011;

– Schválila pronájem reklamní
plochy v areálu Ice Parku společnos-
ti ELIOD servis, s.r.o.;

– Schválila změnu usnesení Rady
MO Plzeň 1 č. 381 ze dne 2. 12. 2008
(usnesení ve věci schválení ceny za
pronájem kinosálu v budově ÚMO
Plzeň 1 a schválení cen za kopírová-
ní) z důvodu změny sazby daně z při-
dané hodnoty;

– Schválila zadání projektové
dokumentace na rozšíření parkoviš-

tě u křižovatky ulic Rabštejnská x
Žlutická;

– Schválila spolupráci mezi MO
Plzeň 1 a společností ARTEP rekla-
ma, spol. s r.o., dle smlouvy o spolu-
práci v oblasti propagace.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 9. 3. 2010 mimo jiné:

– Souhlasila s poskytnutím fi-
nančních dotací dle návrhu Sportov-
ní komise Rady MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí oznámení pro
zjiš�ovací řízení dle zákona č. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí záměru „Komerční
centrum Plzeň“ – souhlasila s před-
loženým záměrem;

– Souhlasila s návrhem na rozší-
ření a změny plánu stavebních akcí
vlastní investiční výstavby a oprav v
roce 2010, který byl schválen usne-
sením Zastupitelstva MO Plzeň 1 čl.
291 dne 8. 12. 2009;

– Souhlasila s návrhem na předání
dokončené projektové dokumentace
„Výstavba víceúčelového objektu ob-
čanské vybavenosti v rekreační oblasti
Boleveckého rybníka“ v pořizovací
hodnotě 589.050,- Kč vč. DPH Sprá-
vě veřejného statku města Plzně;

– Schválila výpůjčku nebytového
prostoru – místnosti č. 018 v budo-
vě ÚMO Plzeň 1, v Plzni, alej Svo-
body 60, Plzeň Českému svazu bo-
jovníků za svobodu, o.s., ZO Plzeň
Bolevec, za účelem konání člen-
ských schůzí;

– Schválila odpisové plány mateř-
ských škol, příspěvkových organizací,
v působnosti MO Plzeň 1 pro rok 2010;

– Vzala na vědomí průběžné hod-
nocení plnění Dohody o vzájemné
spolupráci při zajiš�ování veřejného
pořádku a bezpečnosti s Policií ČR,
Městským ředitelstvím – Obvodním
oddělením Plzeň 1 a Obvodním od-
dělením Plzeň – Vinice za rok 2009.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 23. 3. 2010 mimo jiné:

– Schválila rozbor hospodaření

MO Plzeň 1 k 31. 12. 2009, finanč-
ní vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1
za rok 2009, stav účelových fondů
MO Plzeň 1 po finančním vypořá-
dání a finanční vypořádání mateř-
ských škol za rok 2009;

– Souhlasila s uvolněním účelo-
vě zablokovaných finančních pro-
středků Fondu rezerv a rozvoje MO
Plzeň 1 do rozpočtu MO Plzeň 1 na
rok 2010 ve výši 150 tis. Kč na pro-
vedení vícečetných nátěrů na in-line
dráze v areálu hřiště Gymnázia Fran-
tiška Křižíka;

– Souhlasila s rozpočtovými opat-
řeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok
2010 č. 1–9;

– Souhlasila s návrhem změn
Územního plánu města Plzně – cyk-
lus 2009/2010;

– Souhlasila s převodem finanč-
ních prostředků z investičního fon-
du 78. MŠ Plzeň, Sokolovská 30,
příspěvkové organizace, do rozpoč-
tu zřizovatele na úhradu investičních
výdajů spojených s výstavbou více-
účelového hřiště ve výši 500 tis. Kč;

– Schválila spolupráci mezi Sta-
tutárním městem Plzeň – MO Pl-
zeň 1 a společností MEDIA MAR-
KETING SERVICES, a.s., v oblasti
propagace;

– Vzala na vědomí informativní
zprávu o investičních akcích SVSmP
na území MO Plzeň 1;

– Schválila navýšení počtu za-
městnanců zařazených do ÚMO Pl-
zeň 1 – tito zaměstnanci budou vy-
bráni z evidence uchazečů o zaměst-
nání Úřadu práce Plzeň – město na
výkon veřejně prospěšných prací;

– Souhlasila s podáním žádosti
o příspěvek z „Fondu ASEKOL“;

– Souhlasila s provozováním roz-
hledny Sylván dle smlouvy o provo-
zování rozhledny Sylván s Gymnázi-
em Františka Křižíka, s.r.o., se sídlem
Sokolovská 54, Plzeň;

– Souhlasila s předloženým návr-
hem úsporného řešení dopravního

propojení sever – jih, sloužícího
jako průjezdní úsek silnice I/27 v
úseku Sukova – Karlovarská.

– Na každém zasedání Rady MO
Plzeň 1 jsou předkládány zprávy o
plnění usnesení z předchozích jed-
nání Rady MO Plzeň 1, dále jsou
projednávány majetkové záležitos-
ti. Jedná se například o pronájmy
nebytových prostor a pozemků,
směny pozemků, žádosti o odkou-
pení pozemků atd.

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

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na
svém zasedání dne 23. 3. 2010
mimo jiné:

– Vzalo na vědomí kontrolu pl-
nění usnesení z 19. zasedání Zastu-
pitelstva MO Plzeň 1 dne
8. 12. 2009;

– Vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti starosty MO Plzeň 1;

– Schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 1 k 31. 12. 2009, výsle-
dek hospodaření MO Plzeň 1 za rok
2009, finanční vypořádání rozpoč-
tu MO Plzeň 1 na rok 2009, stav
účelových fondů MO Plzeň 1 k 31.
12. 2009 a finanční vypořádání ma-
teřských škol za rok 2009 včetně
návrhu na rozdělení kladného hos-
podářského výsledku a Zprávu o vý-
sledcích přezkoumání hospodaření
města Plzně za období roku 2009;

– Schválilo rozpočtové opatření roz-
počtu MO Plzeň 1 na rok 2009 č. 80;

– Schválilo rozpočtová opatření
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010
č. 1–9;

– Schválilo uvolnění účelově za-
blokovaných finančních prostředků
Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
do rozpočtu MO Plzeň 1 na rok
2010 ve výši 150 tis. Kč na prove-
dení vícečetných nátěrů na in-line
dráze v areálu hřiště Gymnázia
Františka Křižíka;

– Schválila zprávu o provedené řád-
né inventarizaci majetku, pohledávek
a závazků MO Plzeň 1 k 31.12.2009;

– Schválila hodnocení plnění plá-
nu stavebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za rok 2009;

– Schválila návrh na rozšíření
a změny plánu stavebních akcí vlastní
investiční výstavby a oprav v roce 2010;

– Schválilo návrh na předání do-
končené projektové dokumentace
„Výstavba víceúčelového objektu ob-
čanské vybavenosti v rekreační oblas-
ti Boleveckého rybníka“ v pořizova-
cí hodnotě 589.050,- Kč vč. DPH
Správě veřejného statku města Plzně;

– Schválilo poskytnutí finančních
dotací na návrh Rady MO Plzeň 1
MO Plzeň 1 a Sportovní komise
Rady MO Plzeň 1;

– Schválilo návrhy změn Územ-
ního plánu města Plzně – cyklus
2009–2010;

– Schválilo převod finančních pro-
středků z investičního fondu 78. MŠ
Plzeň, Sokolovská 30, příspěvkové or-
ganizace, do rozpočtu zřizovatele na
úhradu investičních výdajů spojených
s výstavbou víceúčelového hřiště ve
výši 500 tis. Kč;

– Vzalo na vědomí zápisy jednot-
livých výborů Zastupitelstva MO
Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí informativní
zprávy:

1) Strážníci dbají na bezpečnost dětí,
2) Informativní zprávu o investič-

ních akcích Správy veřejného statku
města Plzně na území MO Plzeň 1,

3) ÚMO Plzeň 1 zlepšuje své služ-
by – informativní zpráva od společ-
nosti Cortis Consulting, s.r.o.

– Projednalo náměty a dotazy čle-
nů Zastupitelstva MO Plzeň 1.

Na zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 složila slib nová členka Za-
stupitelstva MO Plzeň 1 slečna Lu-
cie Pernglauová místo slečny Terezy
Jandurové, která rezignovala na funk-
ci člena Zastupitelstva MO Plzeň 1.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Městského obvodu Plzeň 1 a Úřadu městského obvodu Plzeň 1 v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2009

V roce 2009 se Městský ob-
vod Plzeň 1 věnoval kromě ji-
ného opravám a novému bu-
dování dětských hřiš�. Posíla-
li jste nám svoje náměty,
někteří z Vás se obraceli pří-
mo na mě, jako na místosta-
rostu Městského obvodu Pl-

přípravy a výběru herních prv-
ků, ale i my se těšíme, až jej
předáme těm nejmenším.

Závěrem bych vám chtěl po-
děkovat za vaše návrhy a při-
pomínky a nabídnout vám zno-
vu stejnou formu spolupráce

zeň 1. Po vyhodnocení vašich
námětů jsme nově oplotili
hřiště v Brněnské ulici a do-
plnili jej o velkou věž se sklu-
zavkou. Oplocení hřiště stálo
124 tis. Kč a nová herní sesta-
va 130 tis. Kč. Dále jste si
přáli nové hřiště v Manětínské
ulici, které jsme postavili za
bezmála 600 tis. Kč, kde kro-
mě pískoviště, oplocení a la-
viček je také několik nových
prvků, jako herní sestava se
skluzavkou, houpačka pro
nejmenší, dětský koš na bas-
ketbal a další. Doufám, že bude
hřiště dobře sloužit a nestane se
terčem útoků vandalů.

V roce 2010 chceme vybu-
dovat nové hřiště ve Student-
ské ulici za zase cca 600 ti. Kč.
Toto hřiště je však zatím ve fázi

jako dosud, tzn., abyste se
v případě, že budete mít něja-
ký dobrý nápad, se mnou o něj
podělili, abych jej mohl převést
na skutečnost.

Jan Husák
místostarosta MO Plzeň 1

Tuto výroční zprávu předkládá
MO Plzeň 1 – ÚMO Plzeň 1 jako
povinný subjekt v souladu s ustano-
vením § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informa-
cím, který nabyl účinnosti dnem
1. ledna roku 2000.

Informací ve smyslu výše uvede-
ného zákona je každé sdělení nebo
zpráva, která odstraňuje míru neur-
čitosti, nejasnosti nebo neinformo-
vanosti žadatele o informaci. Zákon
se však nevztahuje na poskytování
osobních údajů a informací podle
zvláštního předpisu (§ 2, odst. 3),
např. zákon č. 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních údajů apod.

Na ÚMO Plzeň 1 byla tajemnicí
úřadu vydána „Směrnice tajemníka
ÚMO Plzeň 1 upravující organizač-
ní záležitosti, postupy a odpovědnost
na ÚMO Plzeň 1 při zajiš�ování po-
vinností vyplývajících mu ze záko-
na č. 106/1999 Sb.,“ a dle této směr-
nice se postupuje.

Informace k ústním dotazům ob-
čanů, ve smyslu uvedeného zákona,
ústně poskytují pracovníci ÚMO Pl-
zeň 1, kteří jsou věcně příslušní daný
dotaz vyřídit. Pokud občan požadu-
je písemnou odpově� na svůj dotaz,
který pokládá v souladu se zákonem

106/1999 Sb., musí podat písemnou
žádost s tím, že uhradí výši nákladů
spojených s vyhledáváním požado-
vané informace (§ 17 zákona 106/
1999). K výši nákladů byl stanoven
platný sazebník úhrad, který byl zve-
řejněn tak, jak ukládá § 5, odst.1,
písm. f) zákona.

Jsou dva způsoby poskytování
informací a to poskytování informa-
ce žadatelům na základě žádosti
a zveřejnění informace.

ÚMO Plzeň 1 musí o městském
obvodu Plzeň l zveřejňovat tyto in-
formace:

– Informace o Městském obvo-
du Plzeň 1 včetně podmínek a prin-
cipů, za kterých provozuje svoji
činnost

– Popis organizační struktury
Městského obvodu Plzeň 1 a ÚMO
Plzeň 1, místo a způsob, jak získat
příslušné informace, kde lze podat
žádost či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání nebo obdr-
žet rozhodnutí

– Místo, lhůtu a způsob, kde lze
podat opravný prostředek proti roz-
hodnutí odborů ÚMO Plzeň 1 nebo
orgánů Městského obvodu Plzeň 1
a to včetně výslovného uvedení po-
žadavků, které jsou v této souvis-

Městský obvod Plzeň l, Úřad městského obvodu Plzeň 1

V ý r o č n í  z p r á v a
o činnosti Městského obvodu Plzeň 1 a Úřadu městského obvodu

Plzeň 1 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím za období roku 2009.

Výroční zprávu předkládá Městský obvod Plzeň 1, Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 1 jako povinný subjekt v souladu s ustanovením §
18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Počet přijatých žádostí 9
Počet odložených žádostí 0
Počet kladně vyřízených žádostí 9
Počet odepřených žádostí a odůvodnění 0
Počet žádostí o informaci v řízení 0
Finanční úhrada za poskytnuté informace celkem 0
Počet odvolání proti rozhodnutí o odepření informací 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí
přezkoumaných soudem 0
Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu 0
Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona 0
Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí – kácení dřevin, žá-

dost o přidělení bytu, příspěvky na péči pro seniory, informace z
evidence obyvatel, dokumenty vydávané stavebním úřadem.

Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou městského ob-
vodu Plzeň 1 dne 9. 2. 2010, č. usnesení 25.

Ing. Helena Řežábová
tajemnice ÚMO Plzeň 1

Realizujeme vaše nápady

vána na základě údajů z evidence,
kterou vede správní odbor ÚMO
Plzeň l v souladu se zákonem 106/
1999 Sb. a se Směrnicí tajemnice
ÚMO Plzeň 1. Z této evidence vy-
plývá, že v roce 2009 bylo přijato
celkem 9 písemných žádostí o po-
skytnutí informací.

Dvě žádosti byly vyřízeny odbo-
rem životního prostředí a týkaly se
dotazů ke kácení dřevin v oblasti
Jezírka na Košutce.

Jednu žádost o informace vyřizo-
val majetkový odbor ÚMO Plzeň 1
a týkala se žádosti o přidělení bytu.

Dvě žádosti pak byly vyřízeny
správním odborem ÚMO Plzeň 1.
Týkaly se poskytnutí adresy trvalé-
ho pobytu z evidence obyvatel a in-
formaci o počtu obyvatel na sídlišti
Lochotín.

Tři žádosti o informace vyřizoval
odbor výstavby a dopravy ÚMO Pl-
zeň 1. Tyto se týkaly dokumentů vy-
dávaných zdejším stavebním úřa-
dem (2x stejná žádost) a na bilboar-
dy společnosti České bilboardy CZ.

Jednu žádost vyřizoval sociální od-
bor ÚMO Plzeň 1 a ta se týkala žádos-
ti o příspěvek na péči pro seniory.

Všem 9 podaným žádostem o infor-
mace bylo vyhověno v plném rozsahu.

V souvislosti s plněním zákona
106/1999 Sb. nebyl dán žádný pod-
nět k soudnímu řízení, ani nebyla
uložena žádná sankce.

Závěr:
Závěrem dle zjištěných skutečnos-

tí, je možno konstatovat, že na ÚMO
Plzeň 1 je při podání žádosti ve smys-
lu zákona 106/1999 Sb. o poskytová-
ní informací postupováno v souladu
s tímto zákonem a také dle směrnice
tajemnice ÚMO Plzeň 1, která po-
drobně stanoví postupy a odpověd-
nost za poskytování informací.

Centrální evidence je vedena dle
spisového řádu ve správním odboru
ÚMO Plzeň 1 a jednotlivé spisy jsou
pak založeny u věcně příslušného
odboru ÚMO Plzeň 1.

Během roku 2009 nebyla na ÚMO
Plzeň 1 doručena žádná stížnost
k plnění povinností vyplývajících ze
zákona č. 106/1999 Sb.

Tato výroční zpráva byla schvále-
na Radou městského obvodu Plzeň
1 usnesením č. 25 ze dne 9. 2. 2010.

Dana Krušinová,
vedoucí správního odboru



Pátek 19. března 2010 byl na
plzeňské radnici ve znamení
slavnostního oceňování mateř-
ských a základních škol za pří-
kladnou spolupráci se seniory.
Uznání města a hodnotné ceny
z rukou 1. náměstkyně primá-
tora města Plzně JUDr. Marce-
ly Krejsové převzali ředitelé 15
plzeňských škol, jejichž projek-
ty „příkladné spolupráce“ byly
označeny jako nejkvalitnější a
nejpřínosnější.

„Celoměstskou soutěž již po-
třetí v historii vyhlásilo Statutár-
ní město Plzeň v souvislosti s po-
žadavkem, který iniciovala pra-
covní skupina „Senioři“ v rámci
projektu Komunitní plánování
sociálních služeb v Plzni. Tradi-
cí se tak v našem městě stává
oceňovat každoročně nejlepší
projekty plzeňských základních a
mateřských škol a aktivity ve-
doucí ke zlepšení mnohdy nera-
dostných mezigeneračních vazeb
a nápravě vztahu mezi mladou
a stárnoucí generací,“ říká Ale-
na Hynková, vedoucí Odboru
sociálních služeb MMP, organi-
zátora soutěže.

Letošní ročník byl co do po-
čtu přihlášených škol rekord-
ním – na výzvu města, vyhlá-
šenou prostřednictvím Odboru

Vážení spoluobčané, v le-
tošním roce nás čekají celkem
dvoje volby, a to volby parla-
mentní a volby do obecních
zastupitelstev. Jako první to
budou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky, které se uskuteční
ve dnech 28. a 29. května.

Místem konání voleb ve vo-
lebních okrscích č. 1 až č. 56
na území Městského obvodu
Plzeň 1 jsou místnosti uvede-
né v „OZNÁMENÍ o době a

místě konání voleb“. Toto
„Oznámení“ bude k dispozici
na Úřední desce Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1 a také
bude vyvěšeno na dalších mís-
tech obvodu Plzeň l dostup-
ných občanům. Informaci
o tom, jaký je právě ten „váš“
volební okrsek, lze také získat
na Úřadu městského obvodu
Plzeň 1 nebo s dostatečným ča-
sovým předstihem před volba-
mi na www stránkách Měst-
ského obvodu Plzeň 1.

Další informace:
Voličem je státní občan Čes-

ké republiky, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let.

Voliči, který nebude moci
volit ve volebním okrsku, v je-
hož stálém seznamu voličů je
zapsán (podle jeho trvalého
bydliště), vydá správní odbor
Úřadu městského obvodu Plzeň
1, alej Svobody 60, Plzeň, na
jeho žádost voličský průkaz –
pro voliče, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu na území ob-
vodu Plzeň 1. Volič může po-
žádat o vydání voličského prů-
kazu písemným podáním opat-
řeným ověřeným podpisem

voliče, doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb ÚMO
Plzeň 1, nebo osobně do oka-
mžiku uzavření stálého sezna-
mu voličů, tj. do středy
26. května 2010. ÚMO Plzeň 1
nejdříve 15 dnů přede dnem vo-
leb, tj. 13. 5. 2010, předá vo-
ličský průkaz osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.

Pro ty voliče, kteří budou ve
dnech voleb v nemocnici, sana-
toriu či jiném obdobném zaříze-
ní, doporučujeme, aby si požáda-
li o vydání voličského průkazu

a mohli pak odvolit v příslušném
zařízení. Pokud volič, který bude
ve dnech voleb mimo svůj do-
mov (volební okrsek) a nebude
mít voličský průkaz nebo nebu-
de nahlášen ve zvláštním sezna-
mu voličů, nebude moci volit.

Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, co prokáže svoji to-
tožnost a státní občanství Čes-
ké republiky.

Voliči budou dodány hlasova-
cí lístky nejpozději 3 dny přede
dnem voleb na adresu jeho tr-
valého pobytu nebo je obdrží
přímo ve volební místnosti.

K zajištění pořádku a důstoj-
ného průběhu hlasování ve vo-
lební místnosti je každý povi-

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Daňové příjmy tvoří 81,7 %

celkových příjmů rozpočtu Měst-
ského obvodu Plzeň 1 na rok
2010, tzn. 112 839 tis. Kč, svým
objemem jsou velmi důležitou
částí příjmové části rozpočtu měst-
ského obvodu.

Na daňových příjmech města Plz-
ně /konkrétně na dani z přidané
hodnoty a dani z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti/ se dle usta-
novení článku 28 statutu města Plz-
ně podílejí i městské obvody. Výše
podílu jednotlivých obvodů byla
schválena Zastupitelstvem města
Plzně samostatným usnesením ZMP
č. 665 ze dne 12. 11. 2009 v rámci
stanovení finančního vztahu rozpoč-
tu města a městských obvodů.

MO Plzeň 1 se podílí na dani
z přidané hodnoty 4,322 %, tj.
61 805 tis. Kč, na dani z příjmů
fyzických osob ze závislé činnos-
ti 6,494 %, tj. 39 484 tis. Kč.

Daňové příjmy dále tvoří správ-
ní poplatky vybírané dle zákona
o správních poplatcích.

Správní poplatky jsou vybírány
na základě přenesené působnosti,
kdy úřad městského obvodu plní
výkon státní správy.

Dále tvoří daňové příjmy míst-
ní poplatky, které se vybírají na
základě obecně závazných vyhlá-
šek statutárního města Plzně, resp.
zákona o místních poplatcích.

Konkrétně se jedná o místní
poplatek ze psa, za užívání veřej-
ného prostranství, z ubytovací
kapacity a poplatek za provozova-
ný výherní hrací přístroj.

Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy ve výši

12 950 tis. Kč, tj. 9,4 % z celko-
vých příjmů rozpočtu jsou převáž-
ně tvořeny příjmy z pronájmu
městského majetku (z objektů svě-
řených do správy Městskému ob-
vodu Plzeň 1 statutem města Plz-

Volby 2010 nen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hla-
sováním odebrat do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní.

Toto jsou základní informace,
které Vám můžeme poskytnout.
Podrobné informace o způsobu
hlasování obdrží každý volič
společně s hlasovacími lístky na
adresu svého trvalého pobytu,
nebo mu budou předány v den
voleb přímo ve volebních míst-
nostech.

Dana Krušinová
vedoucí správního odboru

ÚMO Plzeň 1

ně, z pozemků, z movitých věcí,
z objektů mateřských škol), dále
také příjmy za separování odpadu,
z přijatých úroků.

Dotace
V rozpočtu na rok 2010 je za-

hrnuta dotace na výkon státní
správy ve výši 12 268 tis. Kč. Tato
dotace je oproti roku 2009 vyšší
o 29,5 %, a to dle návrhu u záko-
na o státním rozpočtu na rok 2010.

V rámci finančního vztahu města
a městských obvodů není zapraco-
vána dotace z kapitoly Ministerstva
práce a sociálních věcí na sociální

dávky (dávky pomoci v hmotné nou-
zi, dávky pro zdravotně postižené,
příspěvek na péči o osobu blízkou)
a účelová dotace na výkon státní
správy v oblasti sociálně právní
ochrany dětí. Tyto dotace budou za-
pracovány do rozpočtu MO Plzeň 1
na rok 2010 rozpočtovým opatřením.

Financování
Financování zahrnuje použití,

resp. tvorbu účelových fondů
městského obvodu ( fond rozvoje
a rezerv, sociální fond, převody
mezi rozpočty města a městským
obvodem), 11 231 tis. Kč.

VÝDAJE
Výdaje lze definovat jako nená-

vratné platby na běžné a kapitálo-
vé účely.

Provozní výdaje
Provozní výdaje = výdaje, které

zabezpečují chod a hlavní funkce
městského obvodu s cílem udržení
kvality služeb včetně výdajů spoje-
ných s výkonem státní správy.

Provozní výdaje činí 112 588
tis. Kč, tj. 75,4 % z celkových
výdajů rozpočtu městského obvo-
du Plzeň 1 na rok 2010.

Z toho:
– Běžné provozní výdaje –

103 588 tis. Kč – výdaje na zajiš-
tění chodu úřadu, údržby silnic,
zimní údržby silnic, péče a údrž-
by zeleně, dětských prvků, sběru
a svozu nebezpečných resp. komu-
nálních odpadů, zajištění údržby
mateřských škol, na zajištění pro-
vozu a údržby dětských hřiš� apod.

– Příspěvky příspěvkovým or-
ganizacím zřízených městem –
9 000 tis. Kč – výdaje na provoz
zřízených příspěvkových organi-
zací – mateřských škol.

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje činí 36 700

tis. Kč, tj. 24,6 % z celkových vý-
dajů rozpočtu městského obvodu
Plzeň 1 na rok 2010.

I v roce 2010 budou tyto výdaje
směřovat do výstavby nových par-
kovacích míst, chodníků, komunika-
cí, dále do stavebních úprav 7. ma-
teřské školy v Kralovické ul. a na
úpravu bytové jednotky v objektu
60. MŠ v Manětínské ul. pro potře-
by Dětského domova „Domino“.

Ing. Jitka Pojarová
ved. finančního odb. ÚMO Plzeň 1

Plzeňské školy spolupracují se seniory
školství, mládeže a tělovýcho-
vy MMP, tentokrát reagovalo
26 základních a 20 mateřských
škol. Vybrat ty nejlepší byl pro
pětičlennou komisi v čele s re-
zortní náměstkyní JUDr. Krej-
sovou nelehký úkol, téměř
všechny předložené projekty
byly mimořádně kvalitní. I
z tohoto důvodu byly vedle kla-
sických šesti hlavních (po třech
ve dvou kategoriích) uděleny
ještě dvě „Ceny za nápad“ a
sedm „Zvláštních cen“.

„Tradiční pojetí rodiny, posta-
vené na prolínání a těsném sou-
žití několika generací doba vy-
těsňuje. Někde dokonce do té
míry, že děti předškolního
a mladšího školního věku své
prarodiče nevídají vůbec – a� již
pro časovou zaneprázdněnost
rodičů, vzdálenost nebo prostý
nezájem. Smutnou realitou zů-
stává, že uměle vytvořená nee-
xistence babiček a dědečků ve
věku vytváření vazeb a vztahů,
poškozuje dítě v jeho nejhlubší
podstatě a zakládá živnou půdu
pro budoucí aroganci a nezájem.
Škola a učitelé jsou pak těmi,
kteří v konkrétních případech
a mnohdy jako jediní, mají na
dítě čas a vštěpují mu základní
hodnotové vzorce,“ konstatuje

náměstkyně Marcela Krejsová,
která každým rokem drží zášti-
tu nad zmíněnou soutěží.

„Podstatou soutěže je ocenit
originální nápady, kterými uči-
telé nastavují výchovu ke stár-
nutí od útlého věku; návody, jak
nenásilně vést děti ke slušnosti,
ohleduplnosti a úctě. Předlože-
né projekty dokladují, že plzeň-
ské školy mnohdy dorovnávají
nad rámec svých povinností to,
v čem výchova v rodině zaostá-
vá,“ dodává Alena Hynková.

Letošní ročník přinesl „zla-
tou“ v podobě plazmového te-
levizoru 26. základní škole ve
Skupově ulici, zastoupené
Mgr. Evou Švolbovou, mimo
jiné za projekt Babičko, dědeč-
ku vyprávěj a Cvičení seniorů
s dětmi. V kategorii mateřských
škol získala cenu nejvyšší
56. mateřská škola na Budilově
náměstí v Plzni–Liticích, za-
stoupená paní Ivetou Bohman-
novou – zde porota ohodnotila
nejvýše projekt Týden kouzel-
ných světýlek, spolupráci dětí
s Klubem důchodců ve Lhotě
a pravidelné pořady mateřské
školy na faře v Liticích.

Slavnostní ceremoniál v ob-
řadní síni plzeňské radnice oz-
dobilo vystoupení Seniorkape-

ly, pod vedením pana Aloise
Macha, které bylo příjemným
dárkem na revanš – tentokrát
nikoli školy seniorům, nýbrž
senioři školám.

3. ročník celoměstské soutě-
že „Příkladná spolupráce ma-
teřských a základních škol se
seniory“ byl letos aktuálně za-
řazen mezi akce na podporu
kandidatury města Plzně na ti-
tul EHMK 2015 .           (red)

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2010



Sběrové dny odpadu
Překážejí Vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad, a Vy ne-

víte, kam s nimi?
Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

pořádají sběrové dny odpadu.

BÍLÁ HORA
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
K Sokolovně 11. 5. 2010 13.00–18.00 hodin
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše)

ROUDNÁ
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. Pod Všemi svatými 15. 6. 2010 13.00–18.00 hodin
(naproti tenisovým kurtům)

Zde můžete odkládat: pneumatiky, akumulátory, zářivky, vyřazené léky, nádoby znečiš-
těné škodlivinami, objemný komunální odpad lednice, televizory, suché baterie, olejové filtry.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.: 377 237 364-6 AVE CZ odpadové hospo-
dářství s. r. o., Hankova 14, 301 33 Plzeň a na tel.: 378 031 115 ÚMO Plzeň 1.

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 byla
v obřadní síni plzeňské radni-
ce slavnostně vyhlášena tradič-
ní prestižní anketa Sportovec
roku v kategoriích žactva
a dorostu za rok 2009. Význam
této akce Nadace sportující
mládeže, která patří mezi nej-
významnější sportovně-spole-
čenské události ve městě, pod-
trhuje skutečnost, že nad ní
převzal záštitu primátor města
pan ing. Pavel Rödl.

I samotné předávání oceně-
ní proběhlo ve velmi slavnost-
ním duchu za účasti mnoha
vzácných hostí. Ceny předávali

Ocenění házenkářů z Bolevecké ZŠ v Plzni
olympijští vítězové Jan Kůrka,
vítěz ve sportovní střelbě
z Mexika 1968 a Martin Stra-
ka, vítěz v ledním hokeji v Na-
ganu 1998, předseda Správní
rady Nadace sportující mláde-
že pan František Berka, staros-
tové jednotlivých městských
obvodů Jiří Uhlík, Lumír
Aschenbrenner a Jiří Strobach,
radní pro školství a sport Petra
Kacovská a v neposlední řadě
primátor města Pavel Rödl.

A nás nesmírně potěšil i fakt,
že jsme se této slavnosti mládež-
nického sportu mohli opět zú-
častnit. Mezi oceněné nejlepší

kolektivy bylo odbornou poro-
tou vybráno i házenkářské druž-
stvo žáků Bolevecké ZŠ v Plz-
ni. Ocenění je zasloužené, nebo�
chlapcům z 5. – 7. tříd se poda-
řilo na Mistrovství České repub-
liky v házené škol, známé pod
názvem „Novinářský kalamář“,
získat titul Přeborník České re-
publiky. Vítězství v tomto mis-
trovství je o to cennější, že se jej
zúčastnil rekordní počet druž-
stev. Ze třinácti zúčastněných
družstev jich navíc devět bylo
z měst, kde se hraje nejvyšší há-
zenkářská ligová soutěž, Extra-
liga házené.

Cenu si na plzeňskou radni-
ci přišli převzít symbolicky za
celé družstvo Matěj Tolar, nej-
lepší střelec mistrovství a bran-
kář Karel Pitlík. Doprovodil je
trenér sportovních tříd Mgr.
Tomáš Černý. Ocenění zaslou-
ží ale i ostatní, kteří se z kapa-
citních důvodů nemohli slav-
nostního předání zúčastnit.
Další brankář Dominik Háněl,
dále hráči Pavel Toman, Jan
Miňo, Michal Kubovský, Jiří
Trnka, Jiří Hůrka, Pavel Vy-
skočil, Petr Pelnář, Roman
Vrána a Jakub Strýc. Pro ne-
moc se mistrovského turnaje

nemohl zúčastnit další trenér
pan František Egermaier.
A velmi důležitou funkci ve-
doucího družstva zastával již
tradičně Mgr. Martin Kufner.

Toto ocenění není prvním.
Letos je to již poosmé, co chlap-
ci z Bolevecké základní školy
nebo ze spolupracujícího oddí-
lu házené SSK Talent Plzeň při
Bolevecké základní škole pře-
vzali nejvyšší vyznamenání pro
sportovní kolektiv z Plzně.
Úspěch našich žáků podtrhuje
i fakt, že byli vybráni za nejlepší
kolektiv i v podobné anketě
města Plzně dne 16. 12. 2009.

Tato vítězství jsou zároveň i zá-
vazkem a motivací do budouc-
na. Nejlepší známkou kvalitní
práce s mládeží jsou hráči, kteří
reprezentují Českou republiku
a hrají v nejvyšších soutěžích.
Vždy� toto ocenění získali
např. i Jiří Hynek, seniorský re-
prezentant, dále juniorští repre-
zentanti a hráči extraligy Petr
Vinkelhöfer, Tomáš Soukup,
Karel Květoň, Adam Strýc
nebo Martin Holík. Věříme, že
se počty těchto vynikajících
hráčů do budoucna ještě roz-
rostou.

Mgr. Tomáš Černý

Pokračování ze str. 1
Mladší žáci z Bolevecké ZŠ

vybojovali 1. místo na mistrov-
ství České republiky v házené
ZŠ. Slavnostního vyhlášení se
za oceněné družstvo zúčastnil
trenér Tomáš Černý, nejlepší
střelec týmu Matěj Tolar a bran-
kář Karel Pitlík, který v rozho-
dujících chvílích podržel svůj
tým skvělými zákroky.

Sportovcem Plzně roku 2009
se v kategorii staršího žactva
stala plavkyně Tereza Koc-
moudová, která na republiko-
vých šampionátech získala cel-
kem pět titulů mistryně repub-
liky. Z vítězství v kategorii
dorostu, kde jako každoročně
panovala velká konkurence, se
radovala moderní pětibojařka
Barbora Kodedová. Obě děv-
čata si kromě dalších cen od-
nesla stříbrný, resp. zlatý řetí-
zek s přívěskem navržený spe-
ciálně pro tuto příležitost a také
tričko s nápisem Sportovec

Nejlepší mladí sportovci Plzně
Plzně 2009 s autogramy spor-
tovních hvězd – střelkyně Ka-
teřiny Emmons, hokejisty Mar-
tina Straky a fotbalisty Petra
Čecha.

Uznání za dlouholetou obě-
tavou práci při výchově spor-
tovních talentů převzali trené-
ři Libuše Škvařilová (házená)
a Jaroslav Voldřich (moderní
pětiboj). Součástí slavnostního
odpoledne bylo také vyhlášení
nejlepší akce z programu Top
Junior Sport Plzeň, kterou se
stal Mezinárodní pohár v kara-
te – Euro Grand Prix, Central
European League.

Kromě vrcholných předsta-
vitelů města se předávání cen
zúčastnili i vynikající seniorští
sportovci minulosti a součas-
nosti. Jmenovitě olympijský
vítěz ve sportovní střelbě
z Mexika 1968 Jan Kůrka, ho-
kejový mistr světa, olympijský
vítěz a kapitán HC Plzeň 1929
Martin Straka.

Profily všech nominova-
ných sportovců i družstev bu-
dou k vidění na výstavě, kte-
rá se v mázhauzu plzeňské
radnice uskuteční od 22. břez-
na do 2. dubna.

Přehled oceněných
Mladší žactvo – jednotlivci
(bez pořadí)
Ondřej Gemov (moderní pěti-
boj)
Martin Pokorný (plavání)
Dominik Starý (tenis)
Radek Štádler (kick-box, box,
karate)
Starší žactvo – jednotlivci
(vítěz – Sportovec Plzně 2009:
Tereza Kocmoudová, ostatní
bez pořadí)
Šimon Ambrož (plavání)
Marek Kadlec
(koloběh, karate)
Tereza Kocmoudová (plavání)
Nikola Schweinerová (tenis)
Jaroslav Snášel (cyklistika)
Filip Soukup (zápas)

Dorost – jednotlivci (vítěz –
Sportovec Plzně 2009: Barbo-
ra Kodedová, ostatní bez po-
řadí)
Eliška Adamovská (vzpírání)
Lucie Havlová (badminton)
Barbora Kodedová (moderní
pětiboj)
Diana Mezuliáníková (atletika)
Denis Rugovac (cyklistika)
Jan Šefl (plavání)
Jiří Štádler (kick-box, box,
karate)
Jáchym Wiesner (box, kick-
box)
Žactvo – družstva (bez pořadí)
Bolevecká ZŠ Plzeň – mladší
žáci, 5. – 7. ročníky ZŠ (háze-
ná)
Družstvo starších žaček PSC v
Plzni (moderní pětiboj)
Družstvo starších žáků TJ Pl-
zeň–Litice (pozemní hokej)
FC Viktoria Plzeň mladší žač-
ky (fotbal)
TJ Lokomotiva Plzeň – st. žá-
kyně (volejbal)

Dorost – družstva (bez pořadí)
dorostenky SG Plzeň – Loko-
motiva (volejbal)
dorostenci TJ Dynamo ZČE
Plzeň (cyklistika)
družstvo zápasníků Sokol Pl-
zeň I. (zápas)
štafeta „A“ PK Slavia VŠ Pl-
zeň (plavání)

Akce TOP Junior Sport
Plzeň
Mezinárodní pohár v karate
pro dětí, dorostu a juniorů
Trenéři
Libuše Škvařilová (házená)
Jaroslav Voldřich (moderní
pětiboj)

Vlastimil Libeš

Kam s ním?
Přece do tříděného odpadu,

a pokud jde o nadrozměrný
odpad, tak do sběrného dvo-
ra. Vypadá to, že většina oby-
vatel se už podle toho řídí.
Množství tříděného odpadu
sebraného na území MO Pl-
zeň 1 rok od roku roste. Snad
jen u skla je opačná situace,
ubývá skleněných obalů
(a nebo, že by se méně pilo?).

V tabulce je uvedeno množství odpadu sebraného od obča-
nů prostřednictvím nádob na tříděný odpad v průběhu uply-
nulých tří let:

Sbíraná komodita Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Papír 1228 t 1284 t 1376 t
Sklo 582 t 572 t 563 t
Plasty 441 t 486 t 517 t
Bioodpad 610 t 722 t 830 t
Celkem 2861 t 3064 t 3286 t

Roste i počet sběrných nádob na tříděný odpad i počet jejich
stání. Možnost zapojit se do třídění komunálního odpadu tak mají
všichni.

Nádoby na plast svítí žlutou barvou, jsou v objemech 240,
360 a 1100 litrů, vyvážejí se 3x týdně (pondělí, středa, pátek).
Nádoby na papír jsou modré o objemech 240 a 1100 litrů, vy-
vážejí se 2x týdně (úterý, pátek). Kompostovatelný odpad pa-
tří do hnědých nádob o objemu 240 litrů, svoz je realizován 3x
týdně (pondělí, středa, pátek – v období od března do listopa-
du) a 1x týdně (v období od prosince do února), v sídlištní
zástavbě celoročně 1x týdně. Sklo patří do zelených nádob
o objemech 240 a 1100 litrů se svozem 1x za 14 dní, dále jsou
umístěny i speciální nádoby na sklo o objemu 1800 litrů, které
se sváží 1x za měsíc. Pravidelnému svozu by výrazně pomohla
také ohleduplně zaparkovaná auta, která by nebránila manipu-
laci se sběrnými nádobami nebo vjezdu svozového vozu (tady
mají někteří řidiči rezervu).

Pro lepší orientaci, kam který odpad patří, jsou jednotlivé
nádoby označeny informačními polepy. Nejjednodušší je těmito
instrukcemi se řídit. V žádném případě nevhazovat do přísluš-
ných nádob kompostovatelný odpad v plastových obalech nebo
papír v igelitových taškách. Prázdné plastové obaly nebo papí-
rové krabice sešlápnout, aby jejich objem byl co nejmenší. Všem,
kteří třídí a zásady správného třídění dodržují a pomáhají tak
lepšímu využití odpadů, patří poděkování.

Třídění přispívá k ochraně a zlepšení našeho životního pro-
středí.

Ing. Vladimíra Neumannová
Kontrolní oddělení ÚMO Plzeň 1

Zástupci týmu mladých boleveckých házenkářů při slavnostním vyhlá-
šení na plzeňské radnici.

Provoz
sběrného

dvora o svátcích
Sběrný dvůr v Úněšovské ul.

bude mít upravenou provozní
dobu o svátcích:
5. 4. 2010 od 13 do 17 hod.,
5.–6. 7. 2010 od 13 do 17 hod.

BĚŽNÁ
PROVOZNÍ DOBA

PO–PÁ 10–17 hod.
SO zavřeno
NE 13– 17 hod.

bude odstartován

v sobotu 15. května 2010v sobotu 15. května 2010v sobotu 15. května 2010v sobotu 15. května 2010v sobotu 15. května 2010
v 10:00 hodinv 10:00 hodinv 10:00 hodinv 10:00 hodinv 10:00 hodin

v Borském parku (areál TJ Slávia) v Plzni.
Prezence v prostoru startu s dobrovolným vkladem, který bude

věnován na konto výzkumu rakoviny v ČR, od 8:30 do 9:45 hodin.

Bohatý doprovodný program pro děti začíná v 9:00 hodin.

Akci pořádá katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU v Plzni.
K ÚČASTI ZVEME VŠECHNY OBČANY.

3. ročník BĚHU NADĚJE
(dříve Běh Terryho Foxe – 16. ročník)



Přečtěte si povídku, která
byla podnětem k vzniku pomníč-
ku, který v sobotu 20. března
2010 odhalili bolevečtí rodáci
v údolí Merano.

V Bolevci za rybníkem „Ka-
meňák“ se v lese nachází ko-
lomazná pec.V této peci zho-
tovoval mazivo pro stroje
a povozy kolomazník samotář
Havel. Hlavním odběratelem
kolomazu byl pan továrník
Jouza. V té době se v lesích
kolem kolomazné pece pohy-
boval sirotek jménem Bolek,
který pravidelně lezl na stro-
my, kde vybíral ptačí vajíčka,
která potom zpracovával pro
svoji obživu.

Pokračování ze str. 1
Již tradicí se staly stavební

úpravy v oblasti mateřských
školek. V roce 2010 přichází
v úvahu realizace stavebních
úprav na 7. MŠ v Kralovické
ulici, kde dojde k výměně
oken, dveří, zateplení fasády
a opravě střech na čtyřech pa-
vilonech, které využívá škol-
ka. V 60. MŠ v Manětínské se
nachází bytová jednotka, kte-

Plánované investiční akce na rok 2010

rá je v současné době nevyu-
žívaná. Navržena je její úpra-
va tak jako v areálu 90. MŠ
pro potřeby Dětského domo-
va „Domino“.

 Dále bude upraven stáva-
jící pavilon v areálu 78. MŠ
pro potřeby této školky. Ten-
to objekt je v současné době
využíván základní umělec-
kou školou, která se bude
stěhovat a využitím těchto

prostor bude navýšena tolik
potřebná kapacita 78. MŠ.
V areálu téže školky je pláno-
váno i zřízení sportovního
hřiště s umělým povrchem
obdobného charakteru a pro-
vedení jako stávající hřiště
v 7. a 91. MŠ.

V souladu s dlouhodobou
koncepcí bude i v letošním roce
postaveno další dětské hřiště,
tentokrát ve Studentské ulici.

Toto hřiště bude osazeno dět-
skými prvky, zejména pro děti
do 10 let.

O průběhu všech staveb
a oprav vás budeme po celý

Rodáci pokračují v tradici

Sdružení boleveckých rodá-
ků ve spolupráci s ÚMO Pl-
zeň 1 a Správou veřejného
statku města Plzně uskutečni-
lo v sobotu 20. 3. 2010 od
14.00 hodin jarní akci při ob-
novení pamětního kamen-
ného křížku v krásném pří-
rodním prostředí polesí – údo-
lí „Merán“. Rodáci tak
pokračují v tradici, kterou si

předsevzali dodržet. Každý
rok na první jarní den „oprá-
šit“ některý ze zapomenutých
koutů, které nám připomínají
dávno minulé události, které
se svými příběhy vážou k his-
torii Bolevce a jeho okolí. Za
účasti veřejnosti a mediálních
zástupců hovořil o významu
a vzniku křížku starosta rodá-
ků pan Jiří Čechura.

Sdružení boleveckých rodá-
ků Vás zve i na další akce:

23. 4. 2010 od 16.00 hodin
– Slavnostní mše svatá k uctě-
ní památky Svatého Vojtěcha,
patrona kaple na hřbitově v Bo-
levci

 30. 4. 2010 od 18.00 hodin
– „MÁJKA“ na Bolevecké ná-
vsi s bohatým doprovodným
programem                  (red)

Povídka o sirotkovi Bolkovi
a kolomazné peci

Pokud se mu podařilo sebrat
vajíček více než spotřeboval,
zbytek prodal na trhu. Tuto
Bolkovu „pytlačinu“ velmi
nenáviděl kolomazník Havel,
ale sirotkovi přesto nikdy nic
neudělal. Bolkovy hříchy po-
stupem času narůstaly a Bolek
jednoho dne při vybírání vají-
ček z hnízda ze stromu spadl,
zabil se a dostal se do pekla.
Od tohoto dne byl kolomazník
Havel velmi smutný. Havlo-
vým „tajným“ pomocníkem,
při výrobě kolomazu byl v té
době čert Irenej, který se ale
musel při odběru kolomazu to-
várníkem Jouzou vždy scho-
vat! Čert se jednoho dne Hav-
la zeptal, proč je neustále tak
smutný, a ten mu řekl historku
o Bolkovi, který se dříve po-
hyboval v boleveckých lesích
a zabil se pádem ze stromu při
vybíraní ptačích vajíček.

Čertovi Irenejovi tato histor-
ka neustále ležela v hlavě
a jednoho dne, kdy se mu po-
dařilo nahlédnout do Havlovy
evidenční knihy zboží, prode-

je a peněz, kde byly mimo jiné
zapsány kolomazníkem Hav-
lem i Bolkovy hříchy, se vydal
hledat sirotka Bolka do pekla.
Nejdříve musel čekat na příle-
žitost, aby mohl nahlédnout do
Luciferovy knihy hříchů a pře-
číst si Bolkovy hříchy. V ko-
lonce o Bolkovi bylo zapsáno
neustálé vybíraní ptačích hnízd
a posmívaní se kolomazníkovi
Havlovi. Tuto stránku z knihy
vytrhl a vydal se hledat Bolka
do pekelných mučíren, z kte-
rých Bolka v jutovaném pytli
vynesl zpátky na svět.

Čert Irenej byl potom neustá-
lým a platným pomocníkem
kolomazníka Havla a vždy,
když nahlédl do knihy prodeje
kolomazu, vzpomněl si na svůj
největší pekelnický čin, jak
vytrhl list o sirotkovi Bolkovi
z Luciferovy knihy hříchů.

Bolek se po návratu a zno-
vuzrození z pekla na svět stal
kamarádem boleveckých
kluků.

Tato báchorka byla převza-
ta z plzeňského archivu. (red)

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 14. 4., 12. 5. a 2. 6. 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

Ing. Antonín Diviš, člen Finančního výboru
 a investiční komise

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

Mgr. Miroslav Brabec Ing. Antonín Diviš

Vítězslav Klíma

Plníme přání občanů
Za Společenství vlastníků z Hodonínské ul. 59, Plzeň–Vinice, děkujeme panu staros-

tovi Uhlíkovi a odboru životního prostředí za vybudování oplocení dětského hřiště za
školou na Vinicích a za doplnění hracích prvků na hřišti.

V roce 2009 byla celá plocha za školou na Vinicích pravidelně sekána a upravována.
Jsme rádi, že dětské hřiště je izolováno před pobíhajícími psy a hřiště může plně sloužit
našim dětem. Ještě jednou děkujeme za vyřízení našeho podnětu.

Se srdečným pozdravem
Jaroslava Koulová, Hodonínská 59

Zájezdy pro seniory MO Plzeň 1

HOVORY

Senecká ulice na Bílé Hoře před rekonstrukcí. Ve vnitrobloku v Kaznějovské ulici vznikne parkoviš-
tě pro téměř padesát vozů.

Slavnostní setkání boleveckých rodáků při odhalení křížku v údolí
Merán.

kde je zajištěna exkurze
v dílně na výrobu vitrážo-
vých oken a skel. Podíváme
se do Muzea chmelu (ochut-
návka 7 druhů piva) v Žatci
a projdeme se historickým
centrem města. Na závěr si
prohlédneme obec Petro-
hrad, kde je romantický
park se staletými stromy.

Třetí zájezd dne 18. 5.
2010 – podíváme se do jiho-
západních Čech do města
Tachova, kde si prohlédne-
me kostelík sv. Václava,
františkánský klášter a ba-
rokní mlýn. Navštívíme Ag-
lájino údolí, dále poutní mís-
to Světce. Také si prohlédne-
me místní jízdárnu. Poté
bude následovat prohlídka
jedinečného Muzea knoflíků
v Bärnau a ve Flossenbürgu
navštívíme zříceninu hradu
a bývalý koncentrační tábor.

 Čtvrtý zájezd dne 3. 6.
2010 – navštívíme jižní Če-
chy. Podíváme se do centra
klimatických a rehabilitač-
ních lázní ve Vráži u Písku,
také se projdeme centrem
města. V Písku navštívíme
Pootavské muzeum v býva-
lém hradě a památník
A. Hejduka. V Protivíně je
zajištěna exkurze v pivova-
ře s ochutnávkou.

Pátý zájezd dne 15. 6.
2010 – navštívíme Kraslice,

kde podnikneme exkurzi
v bývalém závodě Amati
(dnes Dena). Závod vyrábí
modely od příčných fléten
po tuby, žes�ové i dřevěné
nástroje. V Lubech se podí-
váme do Muzea hudebních
nástrojů a cestou zpět se
zastavíme ve Františkových
Lázních, kde navštívíme
regionální muzeum. Na zá-
věr je zajištěno dvouhodino-
vé koupání v aquaparku.

Podzimní zájezdy 2010
Šestý zájezd dne 16. 9.

2010 – vydáme se do jižních
Čech za husitskými tradice-
mi. V Milevsku se zastavíme
v areálu bývalého premon-
strátského kláštera, kde je
dnes umístěno i regionální
muzeum. V Jistebnici navští-
víme Pamětní síň Richarda
Laudy. Poté navštívíme Kozí
Hrádek. Projdeme se městem
Tábor, procházku mohou zá-
jemci zakončit výstupem na
jedinou zachovalou věž pů-
vodního hradu zvanou Kot-
nov. Uskutečníme také mi-
mořádnou prohlídku měst-
ského divadla. Zavítáme i do
šaten herců, projdeme sklepe-
ní i balkony. V divadle se pro
nás uskuteční minipředstave-
ní nebo koncert.

Sedmý zájezd dne 30. 9.
2010 – vydáme se do Českých
Budějovic, kde se krátce pro-

jdeme historickým centrem
kolem náměstí a nejvýznam-
nějších památek. Poté navští-
víme Lišov, kde je naplánova-
ná prohlídka regionálního mu-
zea a prohlídka malého
soukromého muzea hracích
strojků a automatů s předvede-
ním jejich zvuku a funkce.
Navštívíme Třeboň, jedno
z nejmalebnějších českých
měst s řadou unikátních pamá-
tek. Na břehu rybníka Svět na-
jdeme i hrobku Schwarzenber-
ků – prohlídka interiéru.

Osmý zájezd dne 12. 10.
2010 – vydáme se na jiho-
západ od Plzně. Cestou si
nejprve prohlédneme město
Vejprnice s barokním koste-
lem sv. Vojtěcha. Dále si
prohlédneme nedávno re-
konstruovaný unikátní kostel
v Čečovicích. Na Chodsku
navštívíme chodskou rychtu
v Draženově. Prohlédneme
si také Muzeum J. S. Kozi-
ny v Újezdě. Poté poobědvá-

me ve stylové restauraci v
Trhanově a jídlo bude do-
provázeno vystoupením
krojované dudácké kapely.
Dále si prohlédneme hrad
a muzeum ve Waldmün-
chenu. Zájezd zakončíme
koupáním v zážitkových
lázních ve Waldmünchenu.

Devátý zájezd dne 21. 10.
2010 – navštívíme Tetín,
kde je muzeum věnované
životu a zavraždění sv. Lud-
mily i historii obce. Násle-
duje prohlídka kostelů
i krátká vycházka do míst
někdejšího hradu nad Be-
rounkou. Navštívíme Měl-
ník – prohlídka kostela sv.
Petra a Pavla s kostnicí
a zámku, sídla rodu Lobko-
viců, na závěr prohlídka re-
gionálního muzea. Prohlíd-
ka je spojená s ochutnávkou
(4 vzorky vín, chléb, sýr).

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odbo-

ru ÚMO Plzeň 1

Prodej všech zájezdů
Kdy? Ve čtvrtek dne 15. 4. 2010 od 8.00 hodin.

Kde? Budova Úřadu městského obvodu Plzeň 1,
Alej Svobody 60.

Cena? Důchodce hradí za jeden zájezd 100,- Kč.
Důležité! Občanský průkaz vezměte s sebou.

Těšíme se na Vaši návštěvu a na společné zážitky na
hezkých výletech.

V Tachovské ulici se rozšíří parkování o 52 míst.Obvod opraví další mateřskou školu – tentokrát je
na řadě 60. MŠ v Manětínské ulici.

rok v našem zpravodaji průběž-
ně informovat. Vaše případné
náměty a připomínky k dané
problematice můžete adresovat
na Investiční odbor ÚMO Pl-

zeň 1, tel. 378 036 050, e-mail:
brecik@plzen.eu

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

ÚMO Plzeň 1



Rada města Plzně schválila
pravidla nového dotačního pro-
gramu, který má občany města
motivovat k tomu, aby přešli od
nekvalitních a životní prostředí
zatěžujících způsobů vytápění
a ohřevu teplé vody na šetrněj-
ší a především ekologické for-
my. I přes již dříve realizovaná
opatření zůstává stále v Plzni
množství topeniš� na tuhá pali-
va, která způsobují lokální zne-
čištění ovzduší ve městě.

Jedná se o poskytování do-
tací fyzickým osobám při lik-
vi daci topeniště na tuhá pali-
va v obytných domech a jeho
náhradě ekologicky šetrnějším
vytápěním. O dotaci na zaříze-
ní instalované v budovách na
území města Plzně určených
k trvalému bydlení může požá-
dat každá fyzická osoba starší
18 let. Žadatel o dotaci se nej-
prve zaregistruje, a to ještě
před zamýšlenou změnou sys-
tému vytápění, tj. před likvida-

cí topeniště na tuhá paliva.
Teprve poté lze podat žádost
o dotaci. Dotace bude poskyto-
vána až po realizaci akce (zpra-
vidla po kolaudaci) a předlože-
ní požadovaných dokladů spo-
lu s žádostí o poskytnutí dotace.
Maximální výše příspěvku na
jednu bytovou jednotku bude
10 000,- Kč, u mikrokogenerač-
ních jednotek 20 000 Kč.

Výše dotace pro rok 2010
je stanovena dle instalované-
ho výkonu:

– klasické zdroje tepla na
plynná paliva 500,- Kč na je-
den kW výkonu

– kondenzační kotle na plynná
paliva 700,- Kč na jeden kW vý-
konu

– předávací stanice – napo-
jení na CZT 800,- Kč na jeden
kW výkonu

– zdroje tepla na elektrickou
energii 700,- Kč na jeden kW
výkonu

– mikrokogenerační jednotka

V rámci projektu Bezpečné
město začali v Plzni od začát-
ku února 2010 fungovat do-
pravní asistenti na přechodech.
Tento nový projekt byl spuštěn
ve spolupráci Odboru bezpeč-
nosti a prevence kriminality

na ZP 800,- Kč na jeden kWt
výkonu

– mikrokogenerační jednot-
ka na ZP s kontinuálním spa-
lováním 1600,- Kč na jeden
kWt výkonu

Registrace a žádost o dotaci se
na předepsaných formulářích
podává od 1. února 2010 na Ma-
gistrát města Plzně, odbor život-
ního prostředí. Další informace
včetně Pravidel pro systémovou
podporu přechodu z nekvalitních
způsobů na ekologické způsoby
vytápění a přípravy teplé vody
naleznete na http://plzen.eu nebo
http://ozp.plzen.eu/

Nový dotační titul je jedním
ze způsobů naplňování progra-
mu ke zlepšení kvality ovzduší
ve městě Plzni. Hlavním cílem
tohoto programu je snižování
environmentální zátěže ve měs-
tě Plzni a v důsledku toho zkva-
litňování života jeho obyvatel.

Dagmar Svobodová
vedoucí OŽP MMP

Nový dotační program
podporující ekologické způsoby

vytápění a ohřevu teplé vody

Dopravní asistent
MMP, Policie ČR, ÚMO Plzeň
1 a občanským sdružením Spo-
lečně k bezpečí.

Asistenty na přechodech lze
zatím najít pouze v městském
obvodu Plzeň 1, kde je vyty-
pováno několik přechodů u ZŠ.

Dobrovolník nahrazuje prá-
ci strážníka nebo policisty. Sto-
jí na přechodu a pomáhá dětem
bezpečně přejít. Má na sobě
reflexní vestu a v ruce stavěcí
terč. Samozřejmě je proškolen
i pojištěn.

Realizátorem projektu a sou-
časně organizací, která dobro-
volníky do služby vysílá, je
Společně k bezpečí o.s., drži-
tel akreditace ministerstva vni-
tra pro oblast dobrovolnické
služby.

Společně k bezpečí o.s. je
občanské sdružení, které se za-
měřuje na bezpečnost a pre-
venci trestné činnosti. Usiluje
o větší zapojení občanů do roz-
hodování o bezpečnostních
problémech a podporuje part-
nerství mezi občany a úřady při
řešení otázek, které se týkají
bezpečnosti, prevence krimina-
lity a sociálních věcí.

Partnerskými institucemi
v tomto projektu jsou Policie
ČR a Magistrát města Plzně –
Odbor bezpečnosti a prevence
kriminality.

Kdo je dopravní asistent
Dopravní asistent je dobro-

volník podílející se na zajiš�o-
vání bezpečnosti dětí cestou
do/ze školy při přecházení sil-
nic.

Dopravní asistent v určenou
dobu – ráno před zahájením vý-

uky a odpoledne po jejím skon-
čení – stojí na přechodech
u škol a dalších rizikových pře-
chodech, kudy chodí děti z/do
školy, pomáhá dětem bezpečně
přejít na druhou stranu, zasta-
vuje auta a upozorňuje děti na
možná nebezpečí. Za tímto úče-
lem je vybaven reflexní vestou
a stavěcím terčem, proškolen
v oblasti dopravní bezpečnosti,
práce s dětmi a mládeží a pově-
řen obecním úřadem obce s roz-
šířenou působností výkonem
této činnosti.

Podmínky spolupráce
Každý dobrovolník, který

bude mít zájem spolupracovat
se sdružením Společně k bez-
pečí o.s. jako dopravní asistent,
by měl být starší 18 let (příp.
15 let s omezeními), trestně
bezúhonný, fyzicky a duševně
způsobilý, který nebyl v minu-
losti příslušníkem PS VB.

Vzhledem k tomu, že by-
chom rádi tento projekt za-
vedli v celé Plzni, hledáme
další dobrovolníky z řad oby-
vatel města, kterým není
lhostejná bezpečnost našich
dětí.

Bližší informace, jak se stát
dopravním asistentem, získáte
na www.bezpecnemesto.eu
nebo na telefonu 378 032 258,
e-mail: plochy@plzen.eu

„Být dobrovolníkem zname-
ná věnovat nezištně a ve svém
volném čase svůj um a energii
ve prospěch ostatních lidí.“

Bc. Ladislav Plochý
manažer projektu

Bezpečné město

4. ledna 2010 byl spuštěn os-
trý provoz Kontaktního centra.
Jedná se o „povýšení“ pracoviš-
tě ústředny, kde dříve spojova-
telky pouze přepojovaly hovory,
když znal volající jméno. Dnes
Kontaktní centrum odpovídá na
běžné dotazy, které se týkají
úředních hodin, dokladů a for-
mulářů, které si má občan připra-
vit, poplatků a lhůt apod. Přede-
vším se operátorka orientuje v
organizační struktuře Magistrá-
tu města Plzně a správně nasmě-
ruje občana na kompetentní or-
ganizaci. Je to první místo, kam
se člověk dovolá, může mu tedy
podat „první pomoc“.

Od ledna 2010 nabízí Ob-
čanské sdružení Totem – Regi-
onální dobrovolnické centrum
svým studentům-seniorům kur-
zy Akademie třetího věku
v nových prostorech v Karlo-
varské ulici č. 24. Senioři mají
i nadále možnost navštěvovat
studijní obory z oblasti Nauky
o člověku, poznávat plzeňské
okolí s Historií a místopisem,
prozkoumat vesmír v rámci
Vědy a techniky nebo nachá-
zet vlastní cestu k divadlu.
V rámci Akademie třetího
věku připravujeme také zají-

Kontaktní centrum
zrychluje komunikaci s úřady

mavé přednášky a semináře,
kterých se může účastnit širo-
ká veřejnost. Nejbližší před-
náška na téma „Partnerská as-
trologie“ se bude konak v pon-
dělí 12. 4. 2010 od 17 hod.
v prostorech Smetanovy síně
v Studijní a vědecké knihovně
Plzeňského kraje, Smetanovy
sady 2, Plzeň. Témata a termí-
ny dalších přednášek můžete
najít na webových stránkách
www.akademie.totem-rdc.cz,
na vývěsních deskách ÚMO 1
nebo si informace vyzvednout
osobně na Karlovarské 24.

Totem nabízí stále nové přednášky

Máme ke své práci k dispo-
zici tel. seznam a dokumenty
tzv. životních situací, z kte-
rých odpovídáme na otázky
občanů. Je-li dotaz nad rámec
scénáře, operátorka přepojí
na kompetentního pracovní-
ka/pracovnici. Životní situa-

ce jsou dostupné na webu:

http://www.plzen.eu/zivot-
v-plzni/vyridte-si-na-uradu/

Od 1. 2. Kontaktní centrum
také vyřizuje dotazy týkající se
Plzeňské karty a PMDP.

Edita Tomšíčková

Projekt dobrovolnické služby v Plzni

Dosud využívané prostory
objektu v Kaznějovské ulici
č. 51, darované OS Totem Ma-
gistrátem města Plzně, prochá-
zí rekonstrukcí a již na podzim
2010 by zde mělo stát nové
centrum Totem-Dům napříč
generacemi, které bude chtít
svou nabídkou aktivit oslovit
nejen seniory, ale i další gene-
race ke vzájemnému poznává-
ní a obohacování se. Projekt re-
konstrukce finančně podpořili
ROP NUTS II Jihozápad, MmP
a ÚMO Plzeň 1.

Chcete-li získat více infor-
mací o aktivitách, které OS
Totem – RDC nabízí, navštiv-
te naše webové stránky
www.totem-rdc.cz, kontaktujte
nás telefonicky na číslech
373312374, 731314529, emai-
lem – rubasova@totem-rdc.cz
nebo stastna@totem-rdc.cz
nebo přij�te osobně na adresu
Karlovarská 24, úterý až pátek
v době od 8 do 15 hod.

Koordinátorky projektu
Akademie třetího věku,

www.totem-rdc.cz

JAK KONTAKTNÍ CENTRUM KOMUNIKUJE?
– Telefon: 37 803 1111

– SMS brána: 720 001 483
– E-mail: info@plzen.eu
– Zpětná volání a SMS

JAKÁ JE PRACOVNÍ DOBA?
v pracovní dny od 7 do 18.00 hod.

Metodici prevence krimina-
lity Městské policie Plzeň si
připravili pro žáky 1. ZŠ v Plz-
ni na Lochotíně besedu na téma
,,Šikana či vztahy mezi dětmi,
alkohol a tabákové výrobky,
trestní odpovědnost“. V průbě-

Strážníci se učí sebeobraně
Agresivní opilci, výtržníci,

zloději či řidiči. To je jen malý
výčet toho, s čím se strážníci při
své práci na ulici setkávají. Ne-
jednou se stávají terčem tako-
výchto osob. Není tomu dávno,
co se musela hlídka městské po-
licie bránit útoku agresivního
mladíka. V prvních hodinách
Nového roku byla při kontrole
parkoviště před hlavním vlako-
vým nádražím ČD fyzicky na-
padena mužem, který byl před-
tím řešen za přestupek proti ve-
řejnému pořádku. Součástí
výcviku strážníků je i nácvik
sebeobrany. Nácvik sebeobrany
je zaměřen na zdokonalení
techniky a taktiky zákroku, od-
váděcích technik a použití do-

nucovacích prostředků. Při vý-
cviku vychází školící instruktor
z konkrétních situací, do kte-
rých se mohou městští policis-
té dostat při práci na ulici. Cí-

Besedy strážníků se školáky

hu besedy se děti také sezná-
mily s prací plzeňské městské
policie. Mladí posluchači se
nejvíce zajímali o nejčastější
případy, se kterými se strážní-
ci setkávají v průběhu svých
obchůzek, např. při kontrolách

klubů, restaurací a heren zamě-
řených na podávání alkoholic-
kých nápojů osobám mladším
18 let a dále při pochůzkách
před školami. Nejednou dota-
zy směřovaly k tématu kouře-
ní. Co by následovalo, kdyby
je strážce zákona uviděl. Me-
todici prevence kriminality jim
celou věc objasnili. Dětem
bylo vysvětleno, co by bylo po-
rušeno a jaký dopad by toto
porušení na ně mělo. A to ne-
jen v případě jejich přistižení
strážníky při kouření, ale také
při přistižení mladistvého či
nezletilého při konzumaci al-
koholického nápoje.

Jana Pužmanová, tisková
mluvčí MP

lem je strážníky naučit bránit se
a ochránit si svůj život a maje-
tek ostatních.

Jana Pužmanová, tisková
mluvčí MP

Dopravní hřiště pro děti
Od 1. dubna bude opět v pro-

vozu dětské dopravní hřiště
v Západní ulici, v areálu 1. ZŠ
v Plzni. Provozní doba pro ve-
řejnost je zajištěna po celý tý-
den, v době svátků je provozní
doba shodná jako v neděli.
Poplatek za aktivního účastní-
ka činí 10,- Kč a doprovod je
zdarma.

V dopoledních hodinách pro-
bíhá výuka pro mateřské školky.

Provozní doba
pro veřejnost:
PO–PÁ 15.00–18.00 hod.
SO–NE 13.00–18.00 hod.



SLUŽBY POD JEDNOU 
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Vznik SVJ – šance na změnu

Klasická velká bytová družstva se postupně
transformují do nové podoby. Souvisí to s tím,
že mnoho bývalých družstevních bytů je na
základě požadavků družstevníků převáděno
do jejich osobního vlastnictví. Tento nový ma-
jetkový vztah přináší novým vlastníkům, bý-
valým družstevníkům, nejen práva, ale také
povinnosti. Péče o majetek totiž přináší
i spoustu nových starostí a o to významnější
se stává funkce „správce domu“. Vznik Spo-
lečenství vlastníků jednotek v bývalých druž-
stevních objektech je tak dobrou příležitostí
k novému pohledu na problematiku bytové
správy, kterou dosud zajiš	ovalo družstvo.
A právě tomu je věnována dnešní Poradna
bytového správce.

1. Proč vzniká Společenství vlastníků jed-
notek (SVJ) i v bývalých družstevních do-
mech a jakým právním postupem?

 Katastr oznámí družstvu (jako bývalému
vlastníkovi), že jeho podíl v objektu poklesl
pod 25 % a družstvo je ze zákona povinno
svolat ustavující schůzi SVJ a za účasti notáře

a) nechat zvolit výbor
b) nechat schválit stanovy

obměna: inzerce/plzeňské služby/plz-sluzby-
byty-svj.pdf

Společenství vlastníků bytových jednotek
vzniká ze zákona, a to ze zákona č. 72/94 Sb.
v platném znění. Konkrétněji se převodu jed-
notek bytových družstev věnují §§ 23–28 ci-
tovaného zákona.

2. Musí zůstat družstvo správcem i nadále?
Máte samozřejmě možnost správce změnit,

to je zcela v kompetenci vašeho SVJ. Rozhod-
nutí o jiném správci lze učinit již na samot-
ném ustavujícím shromáždění SVJ. Ten krok
můžete učinit kdykoliv.

3. Proč většinou správa zůstane na býva-
lém správci?

Taktika je taková, že družstvo má členy vý-
boru většinou vytypované (zpravidla bývalý
„domovník“ + další) a stanovy předkládá
v nejjednodušší verzi, tzv. „státní“, tedy vzo-
rové. Hraje se na to, že pokud se to podaří,
vlastníci se většinou (pokud nedochází k ně-
jakým výstřelkům, a to si družstvo jako správ-
ce hlídá) už hned tak nesejdou v takovém po-
čtu, aby výbor, správce nebo stanovy změnili.
Do výboru lidé spíše nechtějí, pokud se nedě-
je nic mimořádného.

4. V čem je vaše správa výhodnější?
Naše nabídka obsahuje 3 tzv. cenové balíč-

ky, ze kterých si můžete vybrat tu, která vám
nejvíce „pasuje na tělo“.

Vzhledem k tomu, že jako jediný správce na
trhu poskytujeme služby svým klientům kom-
pletně, tzn., že mimo smlouvy o správě s námi
můžete uzavřít smlouvu i na rozúčtování ná-
kladů na teplo a teplou vodu (každá smlouva
je samostatná, tudíž i samostatně vypověditel-
ná), určitě vám tím ušetříme čas, tedy i pení-
ze. Při jedné návštěvě na přepážce dostanete
kompletní odpovědi na veškeré činnosti týka-
jící se vašeho domu.

S naší jedinečností souvisí i námi poskytovaný
havarijní dispečink, na kterém 24 hodin denně
sedí dispečeři, kteří jsou schopni okamžitě řešit
případné havárie vzniklé ve vašem domě.

5. V oboru správy nemovitostí nejste žád-
ní začátečníci. Jaký je postup při změně
správce?

Změna správce je složitý proces, proto se
našim budoucím klientům, kteří se chtějí stát
našimi obchodními partnery, snažíme maxi-
málně vyjít vstříc a na základě udělení plné
moci tento krok „za ně řešíme“ v součinnosti
s bývalým správcem sami.

 Každý rok se naše klientela rozrůstá téměř
o tisícovku nových bytových jednotek, což po-
tvrzuje zájem o námi poskytované služby
a o jejich kvalitách.



Čas uběhl jako voda a doba,
kdy jsme se po prázdninách opět
sešli se svými kamarády či pozná-
vali nové, je nenávratně pryč.
V podzimním i v zimním období
proběhla v naší mateřské škole
velká řada akcí. A� už v rámci
jednotlivých tříd, pavilonů nebo
akcí celoškolních.

Počátkem školního roku jsme
připravili podzimní výstavu. Byla
ukázkou tvořivosti, fantazie našich
rodičů a skvělé spolupráce všech
tříd s rodiči. Podzimníčci, skřítko-
vé, dýňoví panáčci a strašidla zdo-
bili naši spojovací chodbu a všem
návštěvníkům výstavy připravili
neobvyklou a nezapomenutelnou
podívanou.

Na školní zahradě je ukončena
I. část projektu „Skřítkův les dětí
78. mateřské školy“, na který ško-
la získala dotaci z NF Zelený po-
klad. V jarních měsících dokončí
jednotlivé třídy ve spolupráci
s rodiči svoje skřítky.

Pro děti 1. třídy připravily paní
učitelky cestu za skřítkem Tužtič-
kou, stopovačku za pokladem,
výlet s kamarády ze 3. třídy do
Mariánských Lázní, zamykání
lesa, návštěvu divadelního před-

stavení „Čertoviny v Dobráčkově“
a představení v divadle Alfa „Ta-
ková maková“.

Děti 2. třídy navštívily v říjnu
plzeňskou ZOO a téma Vládci
nebes – ptačí dravci a ukázky so-
kolnictví – bylo pro ně nové a za-
jímavé. Vydaly se také po stopě sv.
Martina a podnikly výpravu do
lesa. Společně s kamarády z 5. tří-
dy navštívily představení divadel-
ního souboru Střípek „ Čáry máry
muzika“.

Děti ze 3. třídy navštívily bole-
veckou knihovnu, prožily v ZOO
Cestu za drakem a vyprávění
o ročních obdobích. V období Vá-
noc navštívily vánoční trhy. Vyda-
ly se také do muzea loutek.

Ti nejmenší – děti ze 4. třídy –
navštívily s kamarády představe-
ní „O perníkové chaloupce“
v Divadle Alfa. Společně si užily
při opékání buřtů na zahradě MŠ
a při pouštění draků na Mikulce.

Děti 5. třídy vyrazily hned po-
čátkem září na výlet do Pičína
navštívit Pohádkovou chalupu
spisovatelky Věry Klimtové.
Podnikly Cestu za drakem a pro-
hlédly si ZOO při Večerní pro-
hlídce. V čase Vánoc zhlédly s

kamarády ze 6. třídy pásmo po-
hádek s názvem „Hvězda bet-
lémská“.

Děti 6. třídy podnikly cestu
do plzeňského podzemí za
permoníkem Troníkem. S kama-
rády s ostatních tříd si zařádily
v pořadu „ S čerty je legrace“
v bolevecké Sokolovně. V obdo-
bí Vánoc navštívily vánoční trhy
a rozeslaly vánoční poštu mamin-
kám a tatínkům.

V období měsíce února uspořá-
dala naše škola plná barviček
„Den otevřených dveří“ u příleži-
tosti zápisů na nový školní rok.
Všechny naše šikovné děti „malo-
valy na ploty“ čtvero ročních ob-
dobí, svoje portréty – a tak se náš
plot stal malou galerií tvořivosti
našich dětí.

Jednou z posledních celoškol-
ních akcí bylo představení „Cirku-
su Renáto“ plné pohybu a zábavy
a kulturní představení Zimní pří-
běhy včelích medvídků v Divadle
Miroslava Horníčka. A pak už nás
čeká jaro a akce spojené s jarním
probouzením.

Vyvrcholením zimního období
byla oslava masopustu v naší MŠ
v podobě celoškolního dětského

karnevalu. Už od rána přicházely
děti převlečené do masek a kos-
týmů. Ve třídách je uvítaly jejich
třídní učitelky, i když tentokrát v
přestrojení do různých převleků
– většinou zvířátek či pohádko-
vých bytostí. A věřte nebo ne,
někdy děti ty „své“ paní učitelky
ani nepoznaly! V rámci karneva-
lu proběhly ve třídách promená-
dy masek, při kterých mohly děti
navzájem obdivovat nápaditost,
pestrost a krásu svých kostýmů.
Děti mohly také vyzkoušet své
vědomosti a dovednosti při sou-
těžích a hrách. Ti nejlepší, a ne-
jen oni, byli oceněni sladkou od-
měnou. Aby si děti karnevalový
den opravdu užily, mohly se na-
vzájem navštívit na jednotlivých
pavilonech školy. Společně si
zatancovaly, zazpívaly, prohléd-
ly a ohodnotily masky ostatních
dětí. Byla jich opravdu spousta
a ne ledajakých! V červeném pa-
vilonu nás uvítaly postavy z po-
hádky Princezna ze mlejna. Také
jste se tu mohli setkat s velkým
cirkusem, kde nechyběli klauni,
artisté a artistky ani zvířata zná-
má z cirkusové manéže. V zele-
ném pavilonu na nás zase zavál

Masopust v 78. MŠ v Sokolovské ulici
ledový vítr ledového království
Sněhové královny. Nechyběly
princezny, královny, rádce a dal-
ší postavy ze zimního království.
Ve žlutém pavilonu se děti vypra-
vily do vesmíru v podobě mimo-
zemš�anů. Atmosféru podbarvily
zvukové a obrazové kulisy, které
učitelky využily díky interaktiv-
ní tabuli nainstalované v jedné ze
tříd. Ti nejmenší zažívali karne-
val na naší škole prvním rokem,

tak se spíše rozkoukávali a vstře-
bávali své dojmy a zážitky. Bě-
hem karnevalového veselí si děti
pochutnaly na tradičních maso-
pustních koblihách.

Naše poděkování patří všem
zaměstnancům školy, kteří se na
přípravě masopustního veselí po-
díleli a zejména všem rodičům,
kteří dětem vytvořili originální
masky.

Jiřina Přerovská, uč. 78. MŠ

Blíží se jaro a naši prvňáčci jsou
již ostřílenými školáky. Prokousá-
vají se abecedou i matematikou,
poznávají krásy přírody a tvořivě
ztvárňují její podoby v hodinách
výtvarné, pracovní a hudební vý-
chovy.

V minulých dnech v doprovodu
žáků 5. A poprvé usedli k počítačům
v odborné učebně a měli možnost
se seznámit s programy pro nejmen-
ší žáčky. Práce se jim dařila a hlav-
ně byli velmi nadšení. Vyzkoušeli
si pohádkovou matematiku, řešení
logických úloh, program kreslení.
Zvládli obsluhu při přihlášení a od-
hlášení v systému. Starší spolužáci
jim pomáhali při čtení náročnějších
slov v zadávání úkolů. Většina z dětí
má počítače doma, a tak jim nečini-
la práce větší obtíže.

Velice zdařilý byl projekt Čertí
škola, kdy naši malí se proměnili
spolu s paními učitelkami v čerty
a čertice. Měli připraveno mnoho
úkolů z oblasti čtení, psaní a po-
čítání, zatančili si pekelný taneček
a navštívili Mikulášský jarmark.

Ještě před Vánocemi stihli ve
spolupráci se žáky II. stupně vy-
tvořit pěkné dárečky ve vánoční
dílně.

Poprvé jsme také navštívili diva-
delní představení v Alfě Hrnečku,
vař!, které se dětem moc líbilo.

Spoustu zážitků mají i z akcí,
které se konají mimo školní budo-
vu. Velice zdařilé jsou návštěvy
komponovaných pořadů ve sdru-
žení Motýl ve Žlutické ulici, dále
pak programy v ZOO zaměřené na
ekologii a tradiční zvyky.

V brzké době čeká malé školá-
ky fotbalový mezitřídní turnaj,
žáky sportovní třídy týdenní sou-
středění na Belvederu, divadelní

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY
CYKLOTÁBOR
Poznávání přírodních krás Bezdružicka ze sedla jízdního
kola.
Termín: 3. 7. – 10. 7. 2010.
Místo: rekreační areál Křivce u Bezdružic.
Ubytování: v chatkách.
Stravování: polopenze + svačiny na cestu.
Věková kategorie: pro děti od 12 let.
LOMY 1 – JEDEN ZA VŠECHNY – VŠICHNI ZA JEDNO-
HO ANEB TŘI MUŠKETÝŘI
Pod základním tématem „Mušketýrů“ se účastníci učí zábavnou
formou lidské šlechetnosti. V programu jsou 3 denní výlety do
okolí, noční hra, hry, soutěže. V konci pobytu „Mušketýrská
pou�“, na které si mohou za získané „mušketýrské mince“ na-
koupit různé upomínkové předměty.
Termín: 7. 7. – 17. 7. 2010.
Místo: rekreační zařízení Lomy u Konstantinových Lázní.
Ubytování: 3 a 4lůžkové pokoje.
Stravování: vlastní kuchyně 5 x denně.
Věková kategorie: 5–14 let.
LOMY 2 – ZTRACENI V ŘÍŠI POHÁDEK
Program je zaměřený převážně na turistiku a pobyt v přírodě.
Jako vždy je připravena celotáborová hra a mnoho dalších pře-
kvapení.
Termín: 17. 7. – 30. 7. 2010.
Místo: rekreační zařízení Lomy u Konstantinových Lázní.
Ubytování: zděná budova, jídelna, krb, soc. zařízení, pokoje; lze i ve
stanu.
Stravování: vlastní vaření 5 x denně.
Věková kategorie: pro děti od 6 let.

Ze života prvňáčků 4. ZŠ v Plzni
představení a hlavně první školní
výlet. Kam? To je tajemství.
Mgr. Dagmar Matějková, 4. ZŠ,

Kralovická 12, Plzeň

LISTOVÁNÍ V KALENDÁŘI II.
Pobyt v přírodě, turistika, keramika – pálení v keramické peci,
míčové a jiné hry. Zábavný program pro děti „listování v kalen-
dáři“ – lidové tradice, zvyky, obyčeje.
Termín: 30. 7. – 10. 8. 2010.
Místo: RZ Lomy u Kokašic.
Ubytování: zděná budova 3 a 4lůžkové pokoje.
Stravování: vlastní plná penze v místě.
Věková kategorie: 7–18 let.

SLUNÍČKO
Celotáborový program je vlastně putováním za stopami šlech-
tického rodu Nosticů, kteří byli držiteli panství v této lokalitě.
Tradiční smíšené oddíly Kosů, Káňat a Havranů plní úkoly sou-
těží, her a výrob s cílem získat něco z „pokladu Nosticů“. Získa-
né hodnoty v konci tábora promění za nákup upomínkových
předmětů. V rámci programu jsou 3 větší výlety, z nichž jeden
je autobusový do vzdálenějšího místa. Většinou hrad, zámek či
město v okolí. Předem se cíl výletu neprozrazuje k podpoře ta-
jemnosti a napětí táborové hry.
Termín: 15. 8. – 28. 8. 2010.
Místo: RZ Sluníčko – hájovna Rotava.
Ubytování: hájovna + stany s podsadou.
Stravování: vlastní kuchyně – plná penze.
Věková kategorie: 10–21 let.

LETNÍ  PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÝ POČÍTAČOVÝ TÁBOR
Kromě počítačové výuky a počítačových her podnikneme výle-
ty do okolí, navštívíme různé atrakce, ZOO, kino, kluziště. Bu-
deme hrát a soutěžit v mnoho hrách a nakonec se všichni odmě-
níme. Podíl počítačů v programu je cca 3 hodiny denně.
Termín: 19. 7. – 23. 7. nebo 26. 7. – 30. 7. 2010.
Místo: SVČ Ledecká 23, budova A.
Provozní doba: denně 8.00–16.30 hod.
Stravování: oběd v restauraci + 2x svačina v místě.
Sraz: sraz a rozchod vždy v Ledecké 23, budova A.
Věková kategorie: děti od 7 let.

PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNĚ KERAMICKÝ TÁBOR
Týdenní příměstský tábor zaměřený na výtvarné techniky, hry a
soutěže, jeden celodenní výlet.
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2010, provozní doba: 8.00–16.30 hod.
Místo: SVČ Ledecká 23, budova B.
Stravování: oběd v restauraci, odpolední svačina, pitný režim.
Věková kategorie: 6–15 let.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PASTELKA – OBSAZENO
Prsty na rukou i prsty na nohou – co představují z hlediska zdra-
votního, co ovlivňují, co dokáží, k čemu slouží, výtvarné využití.
Název: Pestrý vláček radosti.
Termín: 12. 7. – 23. 7. 2010, provozní doba: 8.00–16.30 hod.
Místo: SVČ Ledecká 23, budova B.
Stravování: oběd v restauraci, odpolední svačina, pitný režim.
Věková kategorie: 5–10 let.
PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – OBSAZENO
Celotáborová hra s tématem „Tajemství města Plzně“, každý den
je připraven malý výlet za historii a poznáním, soutěže a hry.
Termín: 23. – 27. 8. 2010, provozní doba: 8.00–17.00 hod.
Místo: SVČ – Ledecká 23, budova B.
Stravování: oběd restaurace + odpolední svačina.
Věková kategorie: 6–12 let

LETNÍ TÁBORY 2010
Přihlášky a informace získáte na telefonu 377 523 962
nebo na www.svcdomecek.cz



Letošní zima, ta pravá ladovská,
je už pro nás dospělé příliš dlou-
há. Děti to ale vnímají jinak. Zim-
ních radovánek si užívají do sytos-
ti. Sáňkování, bobování, jízda na
„lopatách“ je baví pořád stejně.
Nejinak je tomu v „kosí“ mateř-
ské škole, tedy v 87. MŠ v Ko-
menského ulici. Hodně využíváme
školní zahradu, tady přece jen je
sníh čistý, a tak ji využíváme
i k pravým sněhovým bitvám.

Počátek ledna byl u nás spjat
nejen se vzpomínkami na Váno-
ce, ale hlavně se svátkem tříkrá-
lovým. Na všech třídách se děti
seznamovaly s legendou o Třech
králích, poznávaly jejich jména,
vyráběly si královské koruny, zpí-
valy si tříkrálovou koledu a někde
i koledovaly.

Ve druhém lednovém týdnu
byla připravena pro rodiče před-
školáků schůzka se zástupci
okolních základních škol. Jed-
notlivé ZŠ zde představily své pro-
gramy, svoje hlavní zaměření. Ro-
diče pak měli možnost se individu-
álně ptát na to, co je zajímalo.

Ke konci prvního pololetí při-
pravila agentura Rytmik, která
v naší školce vede zájmové krouž-
ky, ukázkové hodiny z jednotli-
vých kroužků, tzn. z angličtiny
a hudebně-pohybového kroužku.

Období masopustu se promít-
lo i do života tříd. Všude se děti

Již je to dva roky, kdy sdruže-
ní MOTÝL o.s. uvedlo do provo-
zu sociálně terapeutické dílny pro
dospělé s mentálním a kombino-
vaným postižením, a to v Plzni
na Košutce ve Žlutické ulici č. 2.

MOTÝL o.s. sídlí v objektu
již od roku 2004 a poskytuje
služby osobám se zdravotním
postižením a rodičům s malými
dětmi nabízí prožití volného
času v rodičovském centru Vln-
ka. V roce 2008 získalo do pro-
nájmu od ÚMO Plzeň 1 další
prostory sousedící s původními.
V části těchto nových prostor se
rozhodlo vybudovat právě tera-
peutické dílny. V prvních měsí-
cích po vzniku této služby ji
navštěvovalo 6 klientů, nyní jich
do dílen dochází již 14. Jejich
osud je téměř shodný. Vzhledem
ke svému handicapu nemohli
najít dosud žádné zaměstnání ani
práci v chráněných dílnách. Ně-
kteří práci dříve získali, ale byli
z ní propuštěni bu� z finančních
důvodů zaměstnavatele nebo
nestačili pracovnímu tempu.

V terapeutických dílnách sice
čas plyne pomaleji než v běžném
pracovním procesu, ale radost
z vykonané práce je o to větší.
Mnoho plzeňských domácností
zdobí krásné květníky z naší dílny
a malí návštěvníci akcí pořádaných
MOTÝL o.s. se radují z drobných
dárečků od našich klientů. Klienti
jsou zapojeni i do práce v kuchy-
ni, kde připravují společně s tera-
peuty svačiny pro své kolegy
v dílně nebo pracují za pěkného

Terapeutické dílny

Sdružení MOTÝL o.s., jehož
součástí je rodičovské centrum
Vlnka, nabízí dětem zdravým
i s postižením širokou škálu
zájmových kroužků a tematic-
ky laděných akcí. Kromě dětí
se do programu mohou zapojit
i jejich rodiče, a to především
při dopoledních aktivitách ur-
čených pro děti do 4 let. Jedná
se o školičky plné malování,
zpívání a pohádek, které jsou
přípravou pro nástup do oprav-
dové mateřské školy a pak také
Cvičení rodičů s dětmi od mi-
minek až po batolata. Odpoled-
ne je věnováno již větším dě-
tem bez rodičů. Ti mohou na
své ratolesti počkat v útulné
čekárně a uvařit si čaj nebo
kávu a popovídat si s ostatní-
mi čekajícími. Děti zatím pra-
cují v kroužcích s výtvarnou,
kreativní, pohybovou a vý-
chovně vzdělávací náplní (Ši-
kulka, Keramika, Cvičení dětí,
Taneční kroužek, Dramatic-
kých kroužek, Angličtina aj.)

Zájmové kroužky

seznamovaly s lidovými tradice-
mi a zvyklostmi provázejícími
tento veselý čas. Jaké masky se
nejčastěji vyskytovaly v maso-
pustním průvodu, jaké písničky se
zpívaly a jaké dobroty se při ma-
sopustním veselí jedly, to vše se
děti od svých učitelek dozvěděly.
Masopust – to byla vlastně přípra-
va na školní karnevalový rej.

Třetí únorový týden byl týd-
nem karnevalovým. Na středu
17. února byla naplánován maš-
karní rej na III. paviloně, na čtvr-
tek 18. února na I., II. IV. pavilo-
ně. V tyto dny to hučelo ve třídách
jako v úle. Hned po ránu se děti
navlékly do přinesených kostýmů,
tančily, soutěžily, zkrátka se veseli-
ly. Obrovské překvapení připravily
pro všechny děti naše paní uklízeč-
ky s paní školnicí. Vytvořily si vel-
mi vtipné miminkovské „kostýmy“.
Děti na ně hleděly s otevřenou pu-
sou! Apartní kloboučky, dudlíky,
plenky – to vše tvořilo součást je-
jich oblečení. Samozřejmě si s dět-
mi zařádily! Dojmů a zážitků zůsta-
lo v dětech spoustu, měly o čem
doma vyprávět!

Některé třídy využily nabídku
občanského sdružení Motýl ve
Žlutické ulici a navštívili jejich
pořad „Karneval s neposednou
hvězdičkou Julinkou“. Zábavné
dopoledne plné tancování, písni-
ček a her přineslo dětem mnoho

radosti a společných zážitků.
V pátek 19. 2. byla pro děti při-

pravena „Dřevíčková dílnička“.
Nejprve si děti povídaly s panem
Pilnáčkem o dřevě, jeho zpraco-
vání, o nástrojích, které se při
opracování dřeva používají. Kaž-
dé dítě pak dostalo polotovar hrač-
ky – dřevěnou kachničku –, který
si za pomoci doplňků – hřebíků,
kladívka, lepidla a barev – samy
dotvořily.

Ve čtvrtek 25. února, pár dnů
před zápisy do MŠ, jsme přichys-
tali pro všechny zájemce na naší
mateřské škole „Den otevřených
dveří“. Dopoledne i odpoledne se
mohli rodiče s dětmi přijít podí-
vat do kterékoliv třídy, prohléd-
nout si interiéry, poznat režim dne,
jejich děti si mohly pohrát s hrač-
kami, zapojit se mezi už stávající
školáčky, zkrátka poznat, jak to
v mateřské škole chodí. Paní uči-
telky pak odpovídaly rodičům na
spoustu otázek, ukázaly jim nad-
standardní vybavení školky – ví-
řivý bazén, infra-saunu a zejmé-
na solnou komoru, ve které po-
býváme každou volnou chvilku.
Že pobyt v naší „solničce“ jde
dětem opravdu k duhu, to doka-
zuje snížená nemocnost našich
svěřenců. Zájemců o naši školku
přišlo opravdu hodně, to dosvěd-
čil 1. březen, den, kdy se vydáva-
ly přihlášky pro příští školní rok.

Již v roce 1914 se do Plzně
sjížděli příznivci motoristického
sportu ze širokého okolí, aby
zhlédli 1. ročník Závodu do vr-
chu Lochotín – Třemošná. Zú-
častnili se ho ti nejslavnější zá-
vodníci tehdejší doby.

Veteran Car Club Plzeň navázal
na tradici a od svého založení
v roce 1972 pořádal několik sou-
těží: Jízda do vrchu Bolevec – Ko-
šutka, 100 zatáček okolím Plzně,
Lochotínský okruh a další. Největ-
šího počtu pokračování se dočkal
závod „Radyně“, který se od letoš-
ního roku přejmenoval na Jízdu
historických vozidel okolím Plz-
ně. Nový název tak lépe vystihuje
povahu celé soutěže. Koná se již
její XXI. ročník. Začalo to v roce
1989, trasa prvního ročníku vedla
ze Starého Plzence skutečně na vr-
chol ke zřícenině známého hradu.
Závod získával na oblíbenosti
a pro stále větší počet účastníků
a kvůli špatnému stavu vozovky
se postupně přesouval z Plzence
do Plzně a jejího okolí. A z jízdy
pravidelnosti se stávala pohodová
vyjíž�ka, tak jak ji známe dnes.

Jízda historických vozidel
okolím Plzně

V sobotu 29. května 2010 se
sejdou milovníci oleje a spálené-
ho benzinu na Boleveckou náves
v Plzni – Lochotíně. Účastníci se
budou sjíždět od rána a kolem
9. hodiny bude náves zcela zapl-
něna. Očekáváme účast až 120 po-
sádek. Návštěvníky čeká pestrá
přehlídka automobilů a motocyklů
všech možných značek, slavných
a známých i těch dávno zaniklých.
Oko diváka se potěší pohledem na
nablýskané stroje, vyráběné od
počátku minulého století. Atmo-
sféru časů dávno minulých přiblí-
ží posádky v dobových kostý-
mech, motocyklisté v kožených
rukavicích. Četníci v uniformách
budou „dopravu usměrňovati a na
pořádek dohlížeti, aby snad váže-
né obecenstvo k úhoně nepřišlo.“

Úderem 10. hodiny odstartuje na
tra� první vozidlo. Na trase dlouhé
přibližně 75 kilometrů čeká závod-
níky několik zastávek, v nichž bu-
dou plnit soutěžní úkoly a předve-
dou tak svoji manuální zručnost,
vědomosti, nebo dovednosti při
ovládání vozidla. Cíl první etapy
a start do druhé bude před klášte-

rem v Plasích. Diváci a návštěvní-
ci této národní kulturní památky tak
mají možnost si v klidu prohléd-
nout vystavená vozidla.

Trasa a časový rozvrh:
start Bolevecká náves 10.00 –

12.00; Zruč, Nynice, Planá, Cho-
tiná; Jarov 10.45 – 12.45; Obora,
Nebřeziny; Plasy 11.15 – 16.00;
Lomany, Loza, Bučí; Krašovice
14.40 – 16.40; Trnová; Horní Bří-
za 14.55 – 16.55; Záluží, cíl Bo-
levecká náves 15.30 – 17.30 hod.

Celá tato akce se může uskuteč-
nit díky sponzorům, a� jsou to fir-
my, drobní živnostníci nebo někte-
rá města a obce. Ale i díky samot-
ným účastníkům závodu, kteří
neváhají a vkládají nemalé pro-
středky do renovace a údržby
svých plechových miláčků a věnu-
jí tomuto koníčku veliké úsilí a ne-
představitelné množství času.

Bližší informace o jízdě histo-
rických vozidel okolím Plzně a
o dalších akcích pořádaných Vete-
ran Car Clubem Plzeň, včetně fo-
tografií z minulých ročníků, zís-
káte na: www.vccplzen.eu

Václav Cipra, ředitel závodu

Nekonečná zima

počasí na zahradě. Odpoledne je
věnováno sociálním hrám. Zde se
učí všemu, co je důležité pro běž-
ný život ve společnosti.

Nežijeme však pouze prací.
Snažíme se klientům nabídnout i
kulturní vyžití. Loňský rok byl na
akce velice úrodný. Velký ohlas
mělo naše vystoupení v proluce
v Křižíkových sadech na festiva-
lu na konci léta. Terapeuti, a kli-
enti společně s rodiči si poseděli
a popovídali na jaře i na podzim
v čajovně Kačaba. V listopadu
byla první z akcí návštěva Muzea
loutek. Terapeutický podtext celé
akce byl čitelný hlavně ve chvíli,
kdy klienti sami mohli předvést na
jevišti výstup s loutkou. Podzim-
ního Motýlího plesu se účastnilo
80 % klientů terapeutických dílen
většinou i s rodiči. Pak jsme již
připravovali vánoční setkání
s rodiči v dílnách. Zhodnotili jsme
uplynulý rok, nastínili, co nás čeká

v roce příštím a ještě si návštěv-
níci mohli vyrobit hezké vánoční
přání. Samozřejmě nechybělo ani
občerstvení.

Nabídku veškerých služeb, kte-
ré sdružení nabízí, i číslo konta
veřejné sbírky konané pro nákup
vybavení a pracovního materiá-
lu do terapeutických dílen, najde-
te na www.motyl-plzen.cz.

Na svoji činnost získal projekt
terapeutické dílny finanční pro-
středky z MPSV ČR, Magistrátu
města Plzně, ÚMO Plzeň 1 a ÚP
Plzeň. Nájezd pro vozíčkáře nám
zdarma postavila stavební firma
DYBS pod vedením pana Dob-
roslava Boříka. Všem jmenova-
ným děkuji za podporu a děkuji
i terapeutkám, které zodpovědně,
citlivě a s empatií přistupují ke
každému klientovi v dílně.

Koordinátorka Terapeutických
dílen MOTÝL o.s.

Eva Kepková

Dopolední bloky jsou již té-
měř obsazeny. Volná místa ještě
nabízíme v zajímavých odpoled-
ních kroužcích:

Malý vědec – pro děti od 6 let.
Děti se seznámí s principy jed-
noduchých zařízení, naučí se
vyrábět a používat různé přístro-
je, šifrovat tajné zprávy, zdoko-
nalí si svoji logiku a zažijí
spoustu dobrodružství a legrace.

Orientální princezna – pro
malé slečny od 4 a od 8 let.
Děvčata se seznamují s taneční-
mi prvky východních kultur.
Během roku je čeká i několik
vystoupení na veřejnosti.

Kurz grafomotoriky – kurz
je určen pro rodiče s dětmi od 5
let. Program podporuje samo-
statnost, spontánnost a tvořivost
dítěte. Je přípravou na školní
docházku.

Vaření – pro děti od 5 let. Děti
připravují jednoduché pokrmy,
zlepšují svoji motoriku, rozvíjí
fantazii, učí se samostatnosti.

Němčina – pro děti od 4 let.
Formou hry se děti naučí zákla-
dům cizího jazyka.

Malý horolezec – pro spor-
tovně založené děti od 6 let. Děti

se učí základní horolezecké tech-
niky, orientaci v prostoru a spo-
lupráci v kolektivu.

Zájmové aktivity v MOTÝL
o.s. navštíví týdně přes 300 dětí.
Přij�te se mezi nás podívat i vy.
Bližší informace můžete získat
na telefonním čísle 774 855 134
nebo je naleznete na interneto-
vých stránkách www.motyl-pl-
zen.cz. Těšíme se na vás.

Jana Solničková
Koordinátorka Zájmových aktivit

Na začátku března navštívili
naši školku studenti druhého roč-
níku Střední odborné školy prof.
Švejcara spolu se svými profesor-
kami. Do každé třídy odešlo 5 –
6 studentů. Zůstali tam celé do-
poledne, aby poznali práci učite-
lek v MŠ, seznámili se s režimem
dne a hlavně si s dětmi pohráli.
Malí „kosíci“ přijali mezi sebe
velké kamarády bez obav a stu-
du. Předvedli jim, co všechno do-
kážou, hráli spolu různé hry. Naši
školáčci se ani nechtěli se studen-
ty rozloučit, tak se jim společný
den líbil!

Co se odehrává v jednotlivých
obdobích ve třídách, to dokazuje
tato malá ukázka:

Třída 1. A
Dřevíčková dílna nás uchvá-

tila. Děti tiše a se zaujetím na-
slouchaly výkladu. Dozvěděly
se, jak se dřevo sváží, opracová-
vá a co všechno se vyrábí ze dře-
va. Prohlédly si nástroje a potom
vyráběly kačenku – pilovaly, hla-
dily a skládaly ji. Tyto poznatky
se nám pěkně hodily k následují-
címu tématu. ,,Čím budu“ – ře-
mesla.

Třída 1.B
Karneval – to byl masek rej!

Od rána jsme zpívali, hráli, tanči-
li v naší vesele vyzdobené třídě.
Na celé dopoledne jsme se pře-
vlékli za čarodějnice, vodníky,
princezny, kovboje, berušky, mo-
týly aj. masky. Šli jsme také uká-
zat naše krásné kostýmy s veselou
karnevalovou písničkou našim ka-
marádům v dalších třídách naší

MŠ. Bylo to moc prima. A moc
nám to všem slušelo?!!

Třída 2. A
Módní přehlídka
Jaké módní doplňky nám letoš-

ní móda nabídla jsme si mohli pro-
hlédnout na našich „modelech“.
Všechny děti si vyzkoušely pro-
menádu na molu, starší předvedly
i různé figury a ti odvážnější se na
chvíli zhostili role moderátora.
Všem to náramně slušelo!

Rukavičkový den
Vyvrcholením zimních radová-

nek byl Rukavičkový den. Ve spo-
lupráci s rodiči jsme nashromáž-
dili velké množství rukavic. Usku-
tečnili jsme malou výstavu. Děti
rukavice třídily podle barev, dru-
hů a velikostí, skládaly z nich
hada, hledaly stejné do páru, hrá-
ly si s nimi, cvičily i tančily.

Třída 2. B
Celá třída se pečlivě připravo-

vala na akci „Dřevíčková dílna“.
Děti se seznamovaly s různými
materiály – dřevem, kovem, pa-
pírem, sklem – poznávaly jejich
vlastnosti. Vyzkoušely si práci
s pilníkem, kladívkem, do dřevě-
ných špalíků samy zatloukaly
hřebíky.

Třída 3. A
Všichni jsme sledovali zimní

olympiádu ve Vancouveru a
hned nás napadlo, že si zimní
olympijské hry uspořádáme
také. Nejdříve jsme v encyklope-
diích a na glóbusu hledali dějiš-
tě olympiády. Z donesených ob-
rázků jsme si vytvořili knihu o
našich sportovcích, poznávali a

kreslili si vlajky jednotlivých
států. Pak proběhla „opravdová“
olympiáda. Z domova jsme si
přinesli různé dresy, helmy, brýle
atd. Vytvořili sportoviště, zapá-
lili olympijský oheň a už se stří-
daly jednotlivé sporty – lyžová-
ní, krasobruslení i rychlobrusle-
ní i pravá hokejová bitva. Za své
sportovní výkony všichni obdr-
želi diplomy i „zlaté“ medaile.
Olympijský den jsme zakončili
ochutnávkou výborného perní-
ku, který nám upekla jedna ši-
kovná maminka.

Třída 3. B
Ledová expedice – děti se se-

znamovaly s krajinami věčného
sněhu a ledu. Hrály si na Esky-
máky, stavěly iglú z kostek, zá-
vodily na dřevěných lyžích, lo-
vily ryby, skákaly přes kry. Ven-
ku pak uspořádaly pravou
sněhovou bitvu.

Kromě jiného vařily medovou
limonádu z pomerančů, citronů
a medu. Příprava a ochutnávka jim
přinesla nevšední zážitky.

Třída 4. A
Konec ledna nám přinesl velkou

změnu – začali jsme chodit na cvi-
čení „Želva“. První hodinu děti
vyjukaně koukaly kolem sebe, ti
odvážnější po chvíli začali cvičit
pod vedením odborné lektorky.
Postupně se přidávaly další a dal-
ší a na příští hodinu se nakonec
všichni těšili.

 Chcete-li se o nás dozvědět
více, otevřete si webové stránky:
www.kosici.cz.

J. Valentová, učitelka 87. MŠ

Orientální tanečnice.



Do zoologické a botanické zahrady vstoupilo jaro

JSDH Bílá Hora bilancuje

Stejně jako celá příroda,
probouzí se do nového jara po
dlouhém intenzivním spánku
i plzeňská zoologická a bota-
nická zahrada. Nejkrásnější
období roku zde bude letos
především ve znamení vrcho-
lících příprav na otevření no-
vých afrických a asijských
expozic 1. července. Všechny
pavilony a další objekty pro-
šly již kolaudací a celý areál
se chystá na příjezd nových
zvířat – především nosorožců
a žiraf. Jejich transport z do-
movských zoo nebude pro je-
jich rozměry nikterak snadný.
Uskutečnit se má v první po-
lovině května.

Konec podzimu a zima jsou
nejméně častým časem k ná-
vštěvám zoo. Ale i v těchto
měsících se zde děje mnoho
zajímavého. Zoologové dopl-
ňují expozice o nová zvířata,
na svět přicházejí první mlá�a-
ta nového roku. Letošní pořa-
dové číslo 1 získala želva ze-
lenavá s datem narození 6. led-
na. Zoologická a botanická
zahrada města Plzně rozmno-
žila již 13 druhů suchozem-
ských i vodních želv; nejvíce
z nich bylo želv ostruhatých,
u nichž se počet mlá�at blíží
k číslu 500.

Největší radost z nových
zvířátek na statku Lüftnerka
budou mít děti. Populární sa-
mec kozy girgentánské Hurví-
nek už má znovu partnerku,
götigenské zakrslé prase – tr-
paslík o hmotnost jen málo
větší než 30 kg – a kobylka
plemene Holandská appaloo-
sa byly pořízeny do hladicího
koutku. Ten ve své definitiv-
ní podobě vyrostl přes zimu
na terase pod statkem. Kobyl-
ka ukáže malým návštěvní-
kům i první své plzeňské hří-
bě; narodilo se jí v první břez-
nové dekádě.

Prvními letos pokřtěnými
zvířaty se stali dva pštrosi
dvouprstí. Pět mlá�at se vy-
líhlo loni v srpnu, odchovat se
podařilo pouze dvě, ale i to
byl velký úspěch. Je to totiž
vůbec poprvé, co se odchov

Prase savanové – i to návštěvníci uvidí v nových afrických a asijských
expozicích.                                              Foto Jaroslav Vogeltanz

Maškarní průvod prošel z Vinic přes zoologickou a botanickou zahra-
dou a směřoval včele s Jaromilem I. ke Kalikovskému mlýnu, kde uto-
pil zimu.                                                       Foto Miroslav Volf

Všechny nové pavilony už prošly kolaudací.
                                                             Foto Jaroslav Vogeltanz

První pštrosy odchované v plzeňské zoo pokřtili poslanec Ing. Vladi-
slav Vilímec a starosta městského obvodu Plzeň 1 Jiří Uhlík. Jeden
z pštrosů se jmenuje Sylván.                       Foto Jaroslav Vogeltanz

Tip i pro vás:
3. – 5. dubna: Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka –

celodenní program: ukázky zdobení kraslic různými technika-
mi, pletení pomlázek a další velikonoční tradice

24. dubna: Plzeňský Den Země – celodenní program: dopo-
ledne ornitologická vycházka k boleveckým rybníkům s výsad-
bou Stromu Země, odpoledne v Kilometrovce vyvrcholení IV.
ročníku soutěže ve sběru hliníkového odpadu v domácnostech,
v zoologické a botanické zahradě Vítání ptačího zpěvu – sou-
těžně naučný program

30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku
Lüftnerka (čarodějnice a čarodějové v dětském věku vstup zdarma)

1. května: Český rok na vsi – folklorní odpoledne pod sta-
ročeskou májí na Lüftnerce

12. – 16. května: Český rok na vsi – III. ročník kovářského
sympozia na statku Lüftnerka

15. – 16. května: Dny japonské kultury – celodenní program
12. června: Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – V. roč-

ník soutěže v sekání kosou a srpem pro širokou veřejnost s ukáz-
kou „jak to dřív na vsi chodilo…“ – odpolední program

19. června: Vítání léta: Pohádková stezka (dopolední pro-
gram), Slavnost květů – bylinková naučná stezka, ukázky kvě-
tinových vazeb a aranžmá (celodenní program), Finále soutěže
Květinová dívka 2010 (odpolední program)

Více na: www.iris.snadno.eu, www.zooplzen.cz
Rubriku připravil Josef Hart

Dnes již mnozí čtenáři jistě
vědí, že MAMMA HELP je
organizace, která je zaměřena
na pomoc ženám s rakovinou
prsu, což je již dlouhodobě jed-
na z nejčastějších forem nádo-
rového onemocnění u žen. Že o
nás už leckdo ví a o naši práci
se zajímá, dosvědčuje i nebýva-
le vysoká účast návštěvníků
v průběhu Dne otevřených dve-
ří minulý týden – v průběhu ce-
lého dne jsme mohli přivítat
více než 80 zájemců o naši čin-
nost, a to nejen z řad součas-
ných i bývalých pacientek, ale
také např. studenty zdravotních
škol, zástupce plzeňských sta-
tutárních orgánů a novináře.
A vám, kteří jste o nás ještě ne-
slyšeli, se pokusíme svoji čin-
nost stručně přiblížit.

MAMMA HELP je nezisko-
vá organizace s celostátním
rozsahem, která byla založena
před více než 10 lety v Praze
a od té doby rozšířila svou pů-
sobnost do dalších pěti měst
republiky – plzeňské centrum
právě v polovině března zavr-
šilo již třetí rok své činnosti.

MAMMA HELP centrum
Plzeň sídlí (díky pochopení
ÚMO 1) v budově bývalé ma-
teřské školy v Plzni na Košut-
ce, Žlutická 2. Samozřejmě zde
však nejsme jen pro občany
tohoto plzeňského obvodu, ale
pro všechny zájemce z celé
Plzně i širokého okolí.

V centru pracují zásadně
ženy, které samy rakovinu prsu
prodělaly a na základě svých
osobních zkušeností s nemocí
pak mohou s porozuměním po-
skytovat psychickou podporu
pacientkám i jejich blízkým při
sdělení diagnózy i v průběhu
léčby. V bezpečném prostředí
pro intimní rozhovor a s dostat-
kem času pro jednotlivé klient-
ky můžeme poskytovat mnohé
užitečné informace a praktické
rady, kontakty na odborníky
apod. Využívání poradenských
služeb našeho centra není nijak
vázáno na členství v organizaci
– pomocnou ruku poskytneme
každému, kdo ji právě potřebu-
je a projeví o ni zájem. Samo-
zřejmostí je, že tyto služby po-
skytujeme zcela bezplatně.

MAMMA HELP centrum
kromě psychické podpory prá-
vě nemocným klientkám nabí-
zí také aktivity pro volný čas že-
nám i po ukončení léčby – ar-
tedílna, cvičení, výlety,
rekondiční pobyty, účast na sou-
visejících celostátních projek-
tech. Příležitostným prodejem
výtvorů šikovných rukou našich
členek (drobné upomínkové
předměty, výšivky apod.) pak
pomáháme získat tolik potřeb-
né prostředky na provoz center.

MAMMA HELP centrum se
zabývá také edukační činností
– bezplatně provádíme přednáš-
ky k prevenci rakoviny prsu vč.
výuky samovyšetření na mode-
lu – pro jednotlivce v našem
centru v rámci provozní doby,
pro skupinky žen z úřadů, pod-
niků, škol apod. kdykoliv dle
dohody – bu� v naší poradně
nebo přímo na pracovišti zájem-
ců o přednášky.

MAMMA HELP CENT-
RUM Plzeň je otevřené pondě-
lí – čtvrtek 10.00 – 15.00 hod.
Telefon 377 917 395, e-mail:
p l z e n @ m a m m a h e l p . c z ,
www.mammahelp.cz

Můžete nás navštívit, zavo-
lat, napsat nám – a� již potře-
bujete naši pomoc, máte zájem
o přednášky k prevenci rako-
viny prsu, nebo příp. chcete
naši činnost podpořit … (pod-
pořit dobrou věc už nemůže být
snadnější – stačí např. odeslat
dárcovskou SMS ve tvaru DMS
MAMMAHELP na číslo 87777
– děkujeme Vám).

Jsme tady pro Vás
MAMMA HELP

 CENTRUM Plzeň

Stručné hodnocení a názor
na chod a činnost JSDH Bílá
Hora za uplynulý rok 2009,
slovem velitele JSDH.

Činnost v uplynulém roce
byla mnohočetná, a to jak po
stránce zásahové činnosti, tak
po stránce propagace PO, pre-
vence kriminality a v neposled-
ní řadě také výchovy naší mlá-
deže a dorostu.

Naši mladí hasiči pod vede-
ním Šárky Modré měli v loň-
ském ročníku celoměstské hry
PLAMEN 2009 velice pěkné
výsledky. V kategorii mladších
se umístili na krásném 3. místě
a v kategorii starších dokonce
na 1. místě. Tímto umístěním
tak mladí hasiči skvěle repre-
zentovali jak SDH a JSDH Bí-
lou Horu, ale také rovněž měst-
ský obvod Plzeň 1.

Dále značnou mírou přispěli
ke zdárnému průběhu všech
kulturních a ukázkových akcí,
pořádaných JSDH společně
s ÚMO Plzeň 1, pro školy
a školky v našem obvodu.

Naše jednotka má jednoho
velitele, 3 velitele družstva,
8 strojníků a hasiče.

Činnost JSDH je soustředě-
na především v teritoriu MO
Plzeň 1, avšak v řadě aktivit
výrazně přesahuje rámec hra-
nic našeho obvodu a ovlivňuje
dobrovolnou hasičinu na regi-
onální úrovni.

Velmi nízký věkový průměr
členské základny je důsledkem
dlouholeté koncepční práce s
mládeží, ze které nám dorůstají
i noví členové.

Úsekem činnosti JSDH, kte-
rý je pochopitelně dominantní

v obsahové náplni, a tudíž je
mu věnována hlavní pozornost,
je činnost samotné jednotky a
vytváření podmínek pro její
kvalitní a aktivní působení
k plnění úkolů zřizovatele, tj.
MO Plzeň 1. Všichni členové
jednotky jsou zároveň i členy
SDH Bílá Hora.

Aktivní život JSDH a po-
chopitelně i celého sboru vy-
žaduje i zázemí a servis slu-
žeb při údržbě a někdy i ob-
nově prostor a vybavení.
Zopakujme si, že užíváme
majetek Magistrátu města Plz-
ně ve správě Městského obvo-
du Plzeň 1, tj. PZB, výcviko-
vý areál, technika, výzbroj
a výstroj zásahové jednotky
a že jsme se zavázali pomoci
s celkovou údržbou.

Lze právem konstatovat, že
naše jednotka, kategorie JPO
III. je užívána HZS města Plz-
ně k vykrývání požární bezpeč-
nosti města.

Každým rokem dochází
k vylepšení stavu vybavení
v rozsahu finančních možnos-
tí MO Plzeň 1.

Tímto si dovolujeme veřej-
ně poděkovat za velice kladný
přístup k financování naší jed-
notky zřizovateli – starostovi
MO Plzeň 1 a všem zaměst-
nancům a zastupitelům našeho
obvodu.

Jan Domin

malých pštrosů v plzeňské
zoo podařil. Samozřejmě, že
mladí ptáci nemohli mít leda-
jaké kmotry. Stali se jimi
a křtu se ujali člen poslanec-
ké sněmovny Ing. Vladislav
Vilímec a starosta městského
obvodu Plzeň 1 Jiří Uhlík.
Vybrali jména: Sachr, inspiro-
váni známým dortem, a Sylva
podle části prvního plzeňské-
ho obvodu Sylván. Až se ča-
sem ukáže, jakého jsou pštro-
si pohlaví, budou jejich jména
upravena do správného rodu.

Pětiměsíční mlá�ata v době
křtu měřila už 160 cm a jejich
hmotnost se blížila k 60 kg.

V letošním roce se tradiční
masopustní průvod z Vinic
do středu města změnil
v maškarní průvod a lidé se
v něm veselili, protože se vy-
dali nadobro vyhnat z plzeň-
ské kotliny zimu. Vyprovodit
ji přišel na seřadiště masek
i starosta Jiří Uhlík. Počasí
poslední únorovou neděli dá-
valo už opravdu naději, že
přichází předjaří. Další dny
byly sice opět mrazivé, ale
snad už se zima opravdu vy-
čerpala a o to teplejší budou
nadcházející měsíce a všem
víkendovým akcím v zoolo-
gické a botanické zahradě
bude přát pěkné počasí.
Nechte se i vy pozvat a přij�-
te se do zoologické a botanic-
ké zahrady podívat nejen za
zvířátky, ale i za tradicemi,
soutěžními pořady, poučením
a zábavou.

František Hykeš

 MAMMA HELP CENTRUM Plzeň, Žlutická 2, 323 00 Plzeň

Den otevřených dveří
v MAMMA HELP CENTRU



Od delfína k chobotnici plavou
děti základních škol na bazénu
1.ZŠ. Vesele upravené prostředí,
teplota vody vhodná pro výcvik
začátečníků a spousta zábavných
pomůcek provází malé sportovce
při každé hodině.

Výhodou domácího prostředí
žáků 1. ZŠ je možnost si zaplavat
od první do deváté třídy. Po celou
dobu školní docházky zájemci o
plavání navštěvují kurzy komunit-
ní školy, součástí tělocviku třetí a
čtvrté třídy je půlroční plavecký
výcvik, plavecké dovednosti si
žáci zdokonalují i v hodinách tě-
lesné výchovy na druhém stupni.

Výsledky tréninkové snahy se

Plavání
na 1. ZŠ žije!

ukázaly na okresním a krajském
přeboru škol v prosinci 2009. V
první kategorii získalo družstvo
chlapců druhé místo, stejně pěk-
ný výsledek sklidila i děvčata ve
druhé kategorii. Šes�áci dosáhli na
čtvrtou příčku, největší boj však
čekal žáky osmých a devátých
tříd. V těžké konkurenci v podo-
bě reprezentačních závodníků a
žáků plaveckých tříd získali třetí
místo. Vynikající výsledek před-
vedlo družstvo čtvr�áků ve slože-
ní Petr Egermaier, Jan Zelenka,
Petr Noháč a Jiří Hemzáček. Spo-
lu s diplomem se mohlo svým
spolužákům pochlubit i zlatou me-
dailí za první místo.

Učitelé plavání

V pořadí již druhá ukázka se se-
minářem na téma „ úrazy aneb Co
nás tolik bolí…“ se odehrála dne
26. 3. 2010 s dětmi na 17. ZŠ
v Plzni na Roudné.

Celou akci již tradičně pro žáky
připravil sbor dobrovolných hasi-
čů Bolevec ve spolupráci s VZP
ČR pobočka Plzeňský kraj. V pří-
jemném prostředí malé tělocvičny
na 17. ZŠ se žáci mohli dozvědět o
poskytování první pomoci, jak re-
agovat na osoby, které zdánlivě
potřebují poskytnout první pomoc,
nebo třeba o resuscitaci dospělého
i novorozence. Nedílnou součástí
ukázky bylo představení hasičské-
ho vybavení, vyproš�ovacích dlah,
vakuových dlah a všeho, co lze
nalézt ve vozech hasičů, či zdravot-
níků. Řada žáků si na vlastní kůži
vyzkoušela, jaké je být raněným a
co mohou očekávat v takovém pří-
padě od záchranářů.

Ne závěr se žáci rozdělili do tří
skupin, kde si vyzkoušeli na jed-
notlivých stanovištích, jaké je být
záchranářem. Na prvním stanoviš-
ti se děti učily, jak správně resus-
citovat. Tohoto úkolu se zhostily
velmi zodpovědně a nebály se
zkusit resuscitaci i na modelu no-
vorozence, kde je poskytování
první pomoci trochu rozdílné, než
u dospělého. Druhé stanoviště
bylo ryze hasičské a i zde si žáci
vše vyzkoušeli. Učili se správně
používat dlahy při zlomeninách
a nebo si mohli vyzkoušet třeba

něco z hasičských ochranných
pomůcek. Posledním stanovištěm
bylo povídání si se zdravotníkem
hasičského družstva SDH Bole-
vec. Zde bylo žákům vysvětleno,
jak to chodí například při intuba-
ci pacienta, v diskuzi bylo opět na-
vázáno na nebezpečí při píchnutí
o jehlu a zásady správného cho-
vání při nalezení kontaminované-
ho zdravotnického materiálu. Žáci
zde mohli vidět, jak vypadají zdra-
votnické přístroje a jak na nich lze
zachytit činnost srdíčka, která se
během fyzické zátěže mění.
V neposlední řadě si na posledním
stanovišti děti vyzkoušely různé
techniky obvazování a na svých
spolužácích si zkoušely ošetření
pomocí obvazového materiálu.

Celá akce byla zakončena dis-
kuzí s žáky, kteří členy jednotky
sboru dobrovolných hasičů v Bo-
levci doslova zasypali svými do-
tazy. Žáci této 17. ZŠ by bezespo-
ru byli schopni adekvátně a včas
poskytnout první pomoc člověku
v nouzi a to i přes jejich nízký
věk. Tito „malinkatí“ človíčci
jsou mnohdy mnohem klidnější-
mi a lepšími zachránci, nežli je-
jich starší, stále spěchající, nebo
mnohdy lhostejní dospěláci. Zá-
věrem by možná byla vhod úva-
ha pro nás pro všechny, zkusme
se na chvilku pozastavit a upřím-
ně si říci, umím i já poskytnou
první pomoc….?

Miroslav Dolanský

První pomoc
Víte, jak poskytnout správně první pomoc, nebo

jak reagovat na požár…?

KČT® odbor J. Danzera  Plzeň,
oddíl turistiky „Aktivní stáří“

TJ Rozvoj Plzeň a OS TOTEM – RDC
pořádají

v sobotu 8. května 2010
IV. ročník turistického pochodu

MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝŘ
HESLO: PŘIDAT ŽIVOT LÉTŮM, NEJEN LÉTA ŽIVOTU

Trasy: 4, 6, 10, 15, 20 km, DUHOVÁ TRASA = 3 km pro děti + soutěže!
Čas startu: 7.30 – 12.00 hod.,  zdarma měření krevního tlaku
a srdečního tepu
Místo startu: TOTEM – dům napříč generacemi,
Kaznějovská 51, Plzeň-Bolevec,
– tramvaj č. 1, směr Bolevec, výstup stanice Okounová, po  zelené turis-
tické značce směr Košutka MHD (500 m)
– tramvaj č. 4,  výstup konečná Košutka, po zelené turistické značce
směr Bolevec (300 m)
Cíl: POZOR ZMĚNA!  Ranč Šídlovák (20 m od kon. MHD č. 4)
10.00 – 16.30 hod.
Startovné: neplatí: členové  KČT® OJDP, TOTEM  a OT „AS“, ostatní: 10,- Kč
Odměna: účastnický list, – pro členy  KČT® OJDP,  TOTEM a OT „AS“  nad
60 let – odznak akce zdarma
– ostatní účastníci mají možnost zakoupení odznaku akce
V cíli: 11.00 hod. –16.30 hod. posezení s občerstvením při  harmonice,
tanci zdarma měření krevního tlaku a srdečního tepu, skupina JAMÁČEK
Informace: J. Valach, 774 944 370, jarvalach@seznam.cz
Srdečně zveme prarodiče a rodiče s dětmi (i v kočárcích)!
Soutěže: největší věkový rozdíl mezi pochodující dvojicí, nejpočetnější
rodina, nejkurióznější pokrývka hlavy dětského účastníka.

¨

Oddíl turistiky AKTIVNÍ STÁŘÍ  TJ ROZVOJ PLZEŇ
srdečně zve

v sobotu 1. května 2010
na 2. ročník turistického pochodu

ERPUŽICKÉ ŠLÁPOTY
Start: Pňovany žst., cca v 7.00 hod. – po příjezdu vlaku
Trasy: 15, 25 a 36 km
Cíl: Erpužice – restaurace, do 16:00 hod.
Startovné: zdarma členové OT AS, ostatní 10,- Kč
Odměna: pamětní list
Mapa KČT: č. 31
Informace: Pavel Fiala, tel.: 723 753 003

http://www.tjrozvojplzen.ic.cz/sport

Příští akce:
5.6.2010 Nad Šukačku, start Zelená Lhota, žst.
 12.6.2010 Karlův pochod, start Třemošná, žst.



Zlatá korunka již pošesté

Vítězem VI. ročníku drama-
tické soutěže pro mateřské
školy města Plzně s názvem
Zlatá korunka se stal kolektiv
dětí z 90. MŠ v Západní ulici.
Jejich nastudování a scénické
zpracování pohádky O chyt-

Víte, odkud uvidíte Plzeň jak na
dlani? A odkud uvidíte Prahu
a Brno? No přece ze Sylvánu! Ob-
líbenou rozhlednu najdete jen kou-
sek od vašeho domu. Že jste tam
ještě nebyli? Tak to letos napravte!

ÚMO Plzeň 1 ve spolupráci
s Gymnáziem Františka Křižíka
opět zahajuje sezonu. Rozhlednu
můžete navštívit od 1. dubna do
31. října 2010 v pátek od 15.00 do
18.00 a o víkendech a státních svát-
cích od 10.00 do 18.00. Pro objed-
nané skupiny je otevřeno po doho-
dě kdykoliv. Vstupné je 20,-Kč pro
dospělého, snížené vstupné pro stu-
denty a důchodce 10,- Kč. Samo-
zřejmě máte možnost na místě za-

Rozhledna Sylván
opět otevřena

koupit turistickou známku, kartu,
pohledy a také občerstvení.

I letos jsme pro vás připravili
speciální akce. Po loňském „roz-
jezdovém“ ročníku se 1. května
uskuteční první oficiální ročník
Poetického maratonu. Přij�te si
poslechnout básně a písně s mi-
lostnou tematikou přednášené
z věže, a to nonstop! Se školním
rokem se děti mohou rozloučit ve-
sele, v odpoledni plném her, sou-
těží a cen. Nezapomenutelným zá-
žitkem pro mnohé určitě bude
podzimní večerní Sylván, kdy ote-
vírací dobu posuneme až do ve-
černích hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.

rém Budulínkovi nadchlo od-
bornou porotu i přítomné di-
váky v sále. Výkony dětí pod-
pořily na jevišti zpěvem i re-
citací paní učitelky, které
s mladými umělci celé nastu-
dování připravily. Druhé mís-

to ve finálovém duelu si vy-
sloužila 60. MŠ z Manětínské
ulice. Akci každoročně vyhla-
šuje Středisko volného času
dětí a mládeže z Ledecké uli-
ce ve spolupráci s MO Plzeň
1 a Sdružením pro volný čas

DEMARO. Finálový boj se
odehrál ve středu 24. března
v budově SVČDM v Pallově
ulici za přítomnosti rodičů
a známých všech účinkujících
mladých umělců.

(red)


