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V červnovém vydání „Jedničky“ jsme vás
informovali o průběhu výstavby a prvních
dokončených investičních akcích letošního
roku. Letní prázdniny jsou již minulostí
a přelom mezi jejich koncem a začátkem
nového školního roku byl pro nás zásadním
termínem pro dokončení některých staveb,
které přímo souvisí s návratem dětí do ma-
teřských škol spravovaných Městským ob-
vodem Plzeň 1.

Jak se stalo již dobrou tradicí, MO Plzeň
1 v posledních letech každoročně komplet-
ně opravil jednu mateřskou školu. Stejně
tomu bylo i v letošním roce. V souladu s
dlouhodobým plánem přišla v roce 2010 na

Odešel pan Oldřich Levý
Na konci srpna nás zastihla smutná zpráva

o odchodu pana Oldřicha Levého, vzácného
člověka plného energie a lidského porozumě-
ní; člověka, kterého potkával každý rád.

Dlouhý čas neúnavně, obětavě a nezišt-
ně pracoval pro seniory Městského obvodu
Plzeň 1, zajiš�oval aktivity Svazu důchod-
ců a my se vždy těšili na jeho vtipné veršo-
vané moderování seniorských schůzek.
Dokázal své vrstevníky – a nejen je – po-
vzbudit a motivovat k aktivnímu přístupu
k životu.

V našich vzpomínkách zůstane jako las-
kavý, moudrý a veselý člověk, jenž vždy
hledal a nacházel řešení problémů, které
život přináší. Při setkání s ním jsme obdi-
vovali elán a neustálý optimismus, který
kolem sebe šířil. Každé shledání s ním bylo
milé a dávalo lidem v jeho okolí radost,
dobrou náladu a sílu vidět věci s nadhledem.

S panem Oldřichem Levým jsme se
v pátek 3. září 2010 rozloučili naposledy.
Za sebe i své kolegy chci říci: vážený pane
Oldřichu, jsme velmi rádi, že jsme Vás znali
a měli tu čest s Vámi spolupracovat.

Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1

Hlavním cílem projektu „Senioři komuni-
kují“ na Bolevecké základní škole v Plzni bylo
seznámit seniory se základní obsluhou PC.
Kurzy, které se uskutečnily v květnu, úspěš-
ně absolvovalo 23 seniorů. O spokojenosti
absolventů kurzů hovoří jejich zájem o zařa-
zení do kurzů pro mírně pokročilé, které se
uskuteční v tomto školním roce.

O kurzy pro začátečníky projevilo zájem
dalších 75 seniorů. Nebylo lehké odmítnout
tak velký počet uchazečů. Absolvování kur-
zu znamená pro naše seniory získání poznat-
ků, které jim usnadní lépe se orientovat

Nově dokončené investice obvoduNově dokončené investice obvoduNově dokončené investice obvodu
řadu 7. mateřská škola v Kralovické ulici.
Jednalo se o stavební úpravy pavilonů A, B,
C, hospodářského pavilonu a spojovacích
chodeb. Stavební práce byly zahájeny v
posledních dubnových dnech, dokončení
bylo stanoveno na konec srpna tak, aby
nový školní rok mohl být zahájen již v re-
konstruované školce. Vlastní práce zahrno-
valy zateplení všech fasád včetně provede-
ní nového zastřešení, nově byly vyzděny
spojovací chodby, ve všech objektech byla
vyměněna okna a vstupní dveře. Na opra-
vených terasách pavilonů vznikly nové per-
goly. Opomenuty nebyly ani interiéry.
Kompletně byla opravena veškerá sociální

zázemí zahrnující nové keramické obkla-
dy a dlažby, nová umyvadla, toalety, spr-
chové kouty a další náležitosti. V hospo-
dářském pavilonu byly stavebně upraveny
prostory pro zřízení keramické dílny, byl
zde rovněž nainstalován vířivý bazén a in-
frasauna. Na závěr byly stěny opravených
objektů vyzdobeny dětskými motivy, což
vzhled celé školky ještě umocnilo. Pevně
stanovený termín dokončení byl splněn,
takže děti nastoupily 1. září do „nové“ škol-
ky. Tato stavba byla jednoznačně nejrozsáh-
lejší a nejnákladnější v celém plánu inves-
tiční výstavby v letošním roce.

Pokračování na str. 3

v záplavě nových informací a zlepšit jejich ko-
munikační schopnosti.

Vzhledem ke vstřícnému postoji MO Plzeň
1 a jeho finanční podpoře jsme mohli pokra-
čovat v nabídce vzdělávacích kurzů. Oslovu-
jeme proto postupně přihlášené zájemce a
nabízíme jim zdarma zařazení do kurzů „Prá-
ce s výpočetní technikou“. Do kurzů přijímá-
me seniory nejen z našeho města, hlásí se nám
i mnoho dojíždějících zájemců. V červnu se
naplnily dva kurzy vždy po 14 osobách – tolik
je počítačů v učebně, kde výuka probíhá. V
kurzech vyučují zkušení pedagogičtí pracov-

níci. Z důvodu individuálního přístupu pracují
v učebně dva nebo tři učitelé. K této práci je
nutná zkušenost, trpělivost a již zmíněný indi-
viduální přístup. V září se přicházely skupiny
seniorů školit u počítačů v dalších dvou při-
pravených kurzech, poslední letošní kurz pro
úplné začátečníky zahajuje 4. října 2010.

V pátek 17. 9. zavítal mezi seniory starosta
MO Plzeň 1 Jiří Uhlík, aby zakončil výuku
a slavnostně předal čerstvým absolventům cer-
tifikáty za absolvování počítačového kurzu.

Mgr. Helena Brunclíková
ředitelka Bolevecké základní školy

O vzdělávání mají senioři stále zájem

Vážení spoluobčané,
čas běží a já mám před sebou úkol na-

psat Vám posledních pár vět v tomto vo-
lebním období. Nerad bych se nechal
svést k nostalgii nebo k hodnocení, kte-
ré nepřísluší nikomu jinému, jen Vám.

Přesto bych se rád ohlédl za posled-
ními čtyřmi roky, kdy jsem před dvěma
lety převzal starostenské žezlo od od-
stoupivšího kolegy Jiřího Winkelhöfera.

Za svůj úspěch považuji, že se dnes
setkáváme v klidné, bezpečné, čisté
části města, kde můžeme žít, chodit
s dětmi na dětská hřiště, nakupovat,
máme, my i naše děti, možnosti spor-
tovního vyžití. Chlubíme se zoologic-
kou zahradou, nemáme daleko nemoc-
nice, lékaře ani lékárnu s nonstop pro-
vozem. Mateřské, základní i střední
školy se pro nás staly samozřejmostí,
stejně jako vyžití v blízké rekreační
oblasti. Mnoho věcí se pro nás stalo
běžnou součástí našeho života.

Určitě bych našel řadu projektů a ná-
padů, které jsme zrealizovat nemohli
nebo nestihli, chcete-li.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat
za náměty a spolupráci, za trpělivost,
nedaří-li se nám někdy podle Vašich
představ. Věřte mi jen, prosím, že jsem
se o to, abychom měli příjemné podmín-
ky pro život, snažil ze všech svých sil.

Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1

Každý rok opraví MO Plzeň 1 jednu ze svých mateřských školek. Letos to byla 7. MŠ v Karlovické ulici, která se dočkala rozsáhlé rekonstrukce.

Počítačové kurzy pro seniory v Bolevecké ZŠ se těší velkému zájmu. Starosta Jiří Uhlík předává certifikáty za absolvování kurzu.

pátek 15. října 2006
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 16. října 2006
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem pro konání voleb ve volebních
okrscích č. 1 až č. 56 na území Městského
obvodu Plzeň 1 jsou místnosti uvedené

v
„OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb“
v tomto výtisku „Plzeňské jedničky“ (str. 9).
Volit budeme 47 členů Zastupitelstva města
Plzně a 27 členů Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 1.

Více na str. 2

Volby do zastupi-
telstev obcí 2010
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Zahájení školního roku je vždy
krizovým obdobím pro všechny
žáky, kteří se ještě plni dojmů z
prázdninových dobrodružství
vracejí do lavic k povinnostem a
dodržování všech pravidel souvi-
sejících se školní výukou.

Od prvního září jste mohli
před školami v MO Plzeň 1
vidět hlídkující strážníky. Je-
jich hlavním úkolem je dohlí-
žet na pořádek a chování dětí,
které se shromaž	ují před bu-
dovami škol a v přilehlém oko-
lí, zajiš�ovat jejich bezpečnost
a zabránit případným projevům
šikany, kouření mladistvých či
užívání návykových látek.
Současně budou kontrolovat
správné přecházení, parkování
aut i ostatní dodržování pravi-
del silničního provozu v okolí
škol. Akce zvýšeného odpoled-
ního dohledu v souvislosti se

Z pohledu úřadu práce
Pracovní místa na ÚMO Pl-

zeň 1 byla vytvořena v rámci
projektu ESF OP LZZ „Veřej-
ně prospěšné práce.“, který je
spolufinancován z prostředků
Evropského sociálního fondu
(85 %) a z prostředků státního
rozpočtu ČR (15 %).

Hlavním cílem tohoto projektu

Mohli bychom kandidovat na nejčistější obvod
díky zaměstnávání nezaměstnaných a veřejné služby

je zajistit práci pro uchazeče
o zaměstnání, kteří jsou obtížně
umístitelní na volném trhu práce,
především dlouhodobě evidovaní
a s kvalifikací, o kterou nemají za-
městnavatelé zájem. Projekt byl
zahájen již v roce 2008, celkový
rozpočet činí 16 801 000 Kč
a v různých organizacích se dosud
umístilo 227 uchazečů.

V loňském roce byla navázá-
na vzájemná spolupráce mezi
Úřadem práce v Plzni a ÚMO
Plzeň 1 na vytvoření a obsaze-
ní většího počtu pracovních
míst pro úklid veřejného pro-
stranství v tomto obvodu.
V první fázi se začínalo s 20
pracovními místy, v současné
době je tento počet navýšen na
35. Takto vytvořené pracovní
příležitosti dávají práci lidem,
pro které by se jinak obtížně
sháněla a kteří i přímo v této
lokalitě bydlí. Obec s touto po-
mocí zajistí levněji úklid
a v konečném důsledku se tím
i sníží objem vyplacených so-
ciálních dávek.

Využití národního individu-
álního projektu VPP hodnotí-
me jako účelné a prospěšné
a považujeme to za dobrý pří-
klad pro ostatní obecní úřady.

Z pohledu sociálního
Výběr pracovníků pro výkon

VPP v Městském obvodě Pl-
zeň 1 byl proveden též ve spo-

lupráci se Sociálním odborem
ÚMO Plzeň 1 z řad klientů,
kteří aktivně projevovali zájem
o pracovní zařazení.

Klienti sociálního odboru
vykonávající veřejně prospěš-
né práce, a to především ti, kte-
ří mají vyživovací povinnost
k nezaopatřeným dětem, vítají
tuto možnost uplatnění na trhu
práce. Z celkového počtu sou-
časných 35 pracovníků VPP
Sociální odbor ÚMO Plzeň 1
vedl v evidenci a vyplácel dáv-
ky pomoci v hmotné nouzi 12

klientům. Při výpočtu dávek
pomoci v hmotné nouzi se za-
počítává příjem z každé výdě-
lečné činnosti pouze 70% (na-
rozdíl např. od nemocenských
dávek a podpory v nezaměst-
nanosti – 80 % a dávek státní
sociální podpory, kde se zapo-
čítává 100%). To znamená, že
i občan vykonávající veřejně
prospěšné práce je takto zvý-
hodněn při určení výše dávek.
Pro výpočet dávek se zohled-
ňují příjmy za poslední tři mě-
síce před podáním žádosti, pro-

to se počet klientů z řad pra-
covníků VPP tímto způsobem
postupně snižuje. V současné
době je sociálním odborem
vypláceno již pouze 6 z původ-
ních 12 klientů.

Lze s jistotou konstatovat, že
se u těchto občanů zapojením do
veřejně prospěšných prací obno-
vují a udržují pracovní návyky,
což představuje dobrý start
k získání dalšího stálého zaměst-
nání a usnadní jim řešení jejich
složité sociální situace.

(red)

Strážníci dohlížejí
na bezpečnost školáků

zahájením letošního školního
roku, která na žádost vedení
MO Plzeň 1 probíhá od 1. září
do konce měsíce října, se účast-
ní téměř všichni strážníci
Městské policie Plzeň z obvod-
ních služeben Lochotín i na Vi-

nicích, a zahrnuje všechny pro-
story v blízkosti základních
škol v MO Plzeň 1, okolí ma-
teřské školy na Bílé Hoře
i veřejná prostranství u budovy
učiliště na Karlovarské třídě.

(red)

Druhý víkend v srpnu zna-
menal pro mnoho obyvatel Li-
bereckého a Ústeckého kraje
tragédii v podobě rychlé a ni-
čivé povodně.

Městský obvod Plzeň 1 oka-
mžitě zareagoval a nabídl se

Pomoc obcím postiženým
povodněmi

Jako první se 10. a 24. červ-
na v prostoru mezi bazénem PF
ZČU a Ice parkem představil
orchestr Základní umělecké
školy z Třemošné. Třemošen-
ský laskavý orchestr Tremolo
pod vedením Dalibora Bárty si
připravil řadu známých filmo-
vých a muzikálových melodií.

pokračování ze str. 1
Právo volit má občan obce za

předpokladu, že je státním ob-
čanem České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let a je
v den voleb v této obci přihlá-
šen k trvalému pobytu, a státní
občan jiného státu, který ales-
poň v druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž prá-
vo volit přiznává mezinárodní
úmluva. Do zastupitelstva
městského obvodu má právo
volit ten volič, který je v den
voleb přihlášen k trvalému po-
bytu v tomto městském obvo-
du. Každý volič hlasuje osob-
ně. Zastoupení není přípustné.

Volič obdrží nejpozději
3 dny přede dnem voleb na ad-
resu svého trvalého pobytu dva
hlasovací lístky. Jeden pro vol-
bu do Zastupitelstva města Plz-
ně a druhý pak pro volbu do
Zastupitelstva městského ob-
vodu Plzeň 1. V případě, že
volič hlasovací lístky neobdr-
ží, nebo je ztratí, budou mu
vydány nové přímo ve volební
místnosti v den voleb.

Úřad městského obvodu Pl-

Centrálním parkem
se nesla hudba

Další dva promenádní kon-
certy, které MO Plzeň 1 při-
pravil pro zpestření teplých
letních odpolední, byly ve
znamení dechovky pod tak-
tovkou Oty Hellera. První jste
mohli vyzkoušet v době koná-
ní LOLKA ve čtvrtek 29. čer-
vence a druhý se uskutečnil

hned po prázdninách 2. září
2010 opět v Centrálním parku
na Lochotíně.

Pro velký úspěch zahrál
23. září nejen seniorům třemo-
šenský laskavý orchestr TRE-
MOLO ještě jednou.

(red)

zeň 1 vede stálý seznam voli-
čů pro voliče, kteří jsou v MO
Plzeň 1 přihlášeni k trvalému
pobytu. Každý volič si může
v úředních hodinách na Úřadu
městského obvodu Plzeň 1
ověřit, zda je v seznamu za-
psán; může požadovat doplně-
ní údajů nebo provedení oprav.
Dva dny přede dnem voleb
ÚMO Plzeň 1 v 16.00 hodin
seznam uzavře a výpis ze se-
znamu předá okrskovým vo-
lebním komisím.

Voliče, který není zapsán ve
výpisu ze seznamu a který pro-
káže své právo hlasovat ve vo-
lebním okrsku, okrsková vo-
lební komise dopíše do výpisu
ze seznamu dodatečně a umož-
ní mu hlasování.

Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zříze-
na. V takovém případě okrsko-
vá volební komise vyšle k vo-
liči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední

obálkou a hlasovacími lístky.
Každý volič je povinen při

příchodu do volební místnosti
prokázat svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávně-
ni volit na území České repub-
liky. Totožnost a státní občan-
ství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povole-
ní k pobytu.

K zajištění pořádku a důstoj-
ného průběhu hlasování ve vo-
lební místnosti je každý povi-
nen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební
komise.

Pro tyto volby se nevydáva-
jí voličské průkazy, volič může
volit pouze podle trvalého po-
bytu v příslušném volebním
okrsku.

Podrobné informace o způ-
sobu hlasování obdrží každý
volič společně s hlasovacími
lístky na adresu svého trvalé-
ho pobytu, nebo mu budou pře-
dány v den voleb přímo ve vo-
lební místnosti.

Petra Gruberová
Správní odbor ÚMO Plzeň 1

poskytnout pomoc při likvida-
ci následků povodně.

Po rychlém jednání s Odbo-
rem krizového řízení Magistrá-
tu města Plzně a Hasičským
záchranným sborem Plzeňské-
ho kraje se vedení MO Plzeň 1

rozhodlo vyslat do postižených
oblastí dobrovolné hasiče.

MO Plzeň 1 vybral z mnoha
potřebných alespoň dvě obce,
kterým byla poskytnuta pomoc
formou vyslání členů jednotek
SDH Bílá Hora a Bolevec.

Na základě žádosti starosty
města Hejnice pana Jiřího Horá-
ka a starosty obce Jetřichovice
pana Jaroslava Fišera byly vyslá-
ny 10. 8. 2010 na příkaz staros-
ty MO Plzeň 1 do oblastí posti-
žených povodní dvě jednotky
Sboru dobrovolných hasičů.
S sebou vezly mimo techniky
a potřebného vybavení také čis-
ticí, úklidové a hygienické pro-
středky za částku 70 tis. Kč.

Téměř týden se snažili naši
dobrovolní hasiči v plném na-
sazení pomáhat všude tam, kde
to bylo potřeba. Odvedli pocti-
vý kus náročné práce, za který
si zaslouží velký dík.

(red)

Volby do zastupitelstev obcí 2010

Podzimní úklid obvodních komunikací zajiš�ují pracovníci veřejně pro-
spěšných prací.

Strážníci dohlížejí na pořádek před vchodem do 31. ZŠ v ulici Elišky
Krásnohorské.

Dechovka Oty Hellera příjemně naladila posluchače promenádních koncertů v Centrálním parku ve dvou
termínech v průběhu letošního léta.



Pokračování ze str. 1
Další dokončenou stavbou

byly úpravy prostor v 60.
mateřské škole v Manětínské
ulici pro Dětský domov Do-
mino. V hospodářském pavi-
lonu 60. mateřské školy se
nacházel již několik let prázd-
ný nevyužitý byt včetně skla-
dových prostor. Vhodnou
úpravou těchto volných ploch
tak mohla vzniknout bytová
jednotka přizpůsobená pro
pobyt 8–10 dětí z dětského
domova, jak se již v minulosti
velmi osvědčilo v obdobném
bytě v 90. mateřské škole
v Západní ul. Po zpracování
projektové dokumentace byly
v květnu zahájeny stavební
práce. Po stavebních úpra-
vách zde vznikly 4 pokoje,
kuchyň, technická místnost,
koupelna a dvě WC. Elektro-
rozvody a topení byly přizpů-
sobeny nové dispozici, nově
byla provedena i vzducho-
technika. Práce byly dokon-
čeny v polovině července a od
září zde našly domov děti
z Dětského domova Domino.

Vzhledem k velkému počtu
neumístěných dětí předškol-
ního věku do mateřských škol
přispěl MO Plzeň 1 ke zlep-
šení této situace realizací zá-

měru rozšíření kapacity 46.
mateřské školy o dvě třídy
(50 dětí). V objektu Gymná-
zia Fr. Křižíka byly uvolněny
takové prostory, které umož-
nily provedení stavebních
úprav. Práce, které byly zahá-
jeny i dokončeny v průběhu
letních prázdnin, zahrnuly
vybudování dvou zcela no-
vých místností pro pobyt dětí,
šatny a umývárny se sociál-
ním zázemím. Nové zařízení
má dále kromě kuchyňky, šat-
ny pro personál i samostatný
vstup a v neposlední řadě i
oplocenou zahradu vybave-
nou dětskými prvky. V závě-
ru prací byly nové prostory
vybaveny nábytkem a ostat-
ním zařízením, takže i zde

mohly děti v září nastoupit do
„nové“ mateřské školy.

Pro možnost dalšího navý-
šení kapacit mateřských škol
proběhly stavební úpravy
i v jednom z objektů 78. ma-
teřské školy v Sokolovské
ulici. V areálu této mateřské
školy byl jeden z pavilonů vy-
užíván Základní uměleckou
školou. Vzhledem k tomu, že
tato škola byla přestěhována
do jiného objektu mimo are-

ál mateřské školy, byly tyto
prostory navrženy k využití
pro potřeby uvedené školky.
Vzhledem k tomu, že zatep-
lení obvodových stěn i výmě-
na oken a vstupních dveří

proběhla v rámci stavebních
úprav celé 78. mateřské ško-
ly již před třemi roky, veške-
ré práce spočívaly pouze ve
stavebních úpravách interiéru
objektu. Došlo zde k dispo-
zičním změnám potřebným
pro provoz školky včetně
kompletní opravy sociálních
zařízení (provedení nových
keramických obkladů a dla-
žeb, osazení nových zařizo-
vacích předmětů a veškerého
potřebného vybavení). Po
těchto úpravách zde vznikla
další nová třída se zázemím
pro 25 dětí. Navíc v blízkosti
objektu na zahradě mateřské
školy bylo v rámci jiné inves-
tiční akce vybudováno menší
sportovního hřiště s umělým

Nové investice v obvodu
povrchem. Vlastní stavba
probíhala od poloviny červen-
ce do poloviny září a i tyto
prostory jsou připraveny pro
nástup dalších dětí do mateř-
ské školy.

K dalším dokončeným
stavbám v tomto období pat-
ří rovněž stavební úpravy prv-
ní části Senecké ulice. Komu-
nikace má podobu obytné
zóny ze zámkové dlažby, zá-
livy se zelení, je zde nové

veřejné osvětlení a v nepo-
slední řadě zde vzniklo 28
nových parkovacích stání.
Dokončena byla rovněž opra-
va parkoviště v Rabštejnské
ulici. Parkoviště má nyní
nový povrch a vhodnou úpra-
vou chodníku mohlo dojít
k jeho rozšíření o 11 nových
stání. Po zmíněných úpravách
je zde k dispozici 31 parko-
vacích stání.

Dokončené je rovněž par-
koviště v Tachovské ulici
č. or. 37–45. Stavba, která
byla zahájena začátkem září,
přinesla této lokalitě s kritic-
kým nedostatkem parkova-
cích možností celkem 53 no-
vých stání včetně 3 stání pro
tělesně postižené.

Kromě těchto komunikač-

ních staveb bylo dokončeno
dětské a sportovní hřiště ve
Studentské ulici, v Plaské ulici
a v areálu 78. mateřské školy.
Dětská hřiště jsou vybavena
klasickými dětskými prvky,

sportovní hřiště má umělý po-
vrch, je osazeno brankami, koši
na míčové hry a v jeho blízkos-
ti je nové pískoviště i lavičky.

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

 Ve čtvrtek 15. září došlo ke
slavnostnímu otevření nového
bytu pro děti z Dětského domo-
va Domino. Byt vybudoval

a v rámci svých investic posta-
vil MO Plzeň 1 v hospodář-
ských prostorách 60. MŠ v Ma-
nětínské ulici. Je to již třetí byt,

který obvod dětem z Domina
připravil. Dětský domov získá-
ním tohoto bytu pro rodinnou
skupinu naplňuje svou koncep-
ci přiblížit život dítěte co nejví-
ce běžnému rodinnému mode-
lu. Děti si přirozeně mohou
osvojovat za podpory pedago-
gů co nejvíce dovedností a ná-
vyků tak, aby mohly zdárně
překlenout problémy, které pro-
vázejí začátky jejich budoucího
samostatného života. Byt v ob-
jektu 60. mateřské školky bude
právě pro tento záměr ideálním,
jak svojí velikostí, uspořádáním
jednotlivých místností, tak i po-
lohou objektu. Od září zde na-
šlo nový domov osm dětí.

Za přítomnosti hostů všech
možných sfér proběhl krátký

Další nové bydlení pro děti z Domina
oficiální program, který celý
zajistily děti z Domina. Hudeb-
ní vystoupení i občerstvení
a dárečky pro své první hosty
připravily spolu se svými vy-

chovateli. Obstály na jedničku
a na oplátku jim všichni pří-
tomní ze srdce popřáli, a� se
jim v novém domově líbí
a dobře vyrůstá.              (red)

Memoriál

Mildy Pytlíka
Sbor dobrovolných hasičů
Plzeň 1–Bolevec pořádá dne
 6. 11. 2010 od 9.00 hod.

soutěž v požární sportu Me-
moriál Mildy Pytlíka
 Poslední ká� roku 2010.
Tímto Vás všechny srdečně
zveme k požární stanici Pl-
zeň–Košutka (u Glóbusu).
Soutěže se tradičně zúčast-
ňuje 40–50 soutěžních druž-
stev z Plzně a širokého oko-
lí. K vidění budou nejen
požární útoky žen i mužů,
ale i ukázka cvičení dětí
předškolního věku.

Martin Langfelner

Parkoviště v Rabštejnské ulici nabídne 31 parkovacích míst.

Rekonstrukce Senecké ulice na Bílé Hoře patří k největším stavbám vlast-
ní investiční výstavby obvodu.

Dětské hřiště ve Studentské ulici nabízí nové využití volného času
pro děti z okolních domů.

Děvčata z Domina při pěveckém vystoupení na počest slavnostního
otevření nového bytu v Manětínské ulici.

Osm dětí z Domina bude bydlet v novém bytě.

Čerstvě dokončené parkoviště v Tachovské ulici.

i dalších dokončených staveb-
ních akcích MO Plzeň 1 vás
budeme podrobně informovat
v dalším vydání našeho zpra-
vodaje s bilancí letošního roku
v oblasti investiční výstavby.

V případě vašeho zájmu
o podrobnější informace

ohledně investiční výstavby
MO Plzeň 1 kontaktujte inves-
tiční odbor na tel. 378036050-1,
37806053, popř. osobní ná-
vštěvou.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

email: brecik@plzen.eu



Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 15.6.2010
mimo jiné:

– Souhlasila s odvodem fi-
nančních prostředků z investič-
ních fondů mateřských škol do
rozpočtu zřizovatele z důvodů
částečného krytí financování
nových tříd mateřských škol –
60. MŠ, Manětínská 37,
81. MŠ, Hodonínská 53 a
29. MŠ, Lidická 3;

– Souhlasila s poskytnutím
finanční dotace sdružení PO-
INT 14 Plzeň, ve výši
10.000,- Kč na realizaci pro-
jektu „Předcházení krize v ro-
dinách klientů sociálních úřa-
dů“ – na nákup testů na pří-
tomnost drog;

– Souhlasila s rozpočtovým
opatřením rozpočtu MO Plzeň
1, spočívajícím v převodu fi-
nančních prostředků z Fondu
rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
do rozpočtu města Plzně, ur-
čených pro Zoologickou a bo-
tanickou zahradu města Plzně,
příspěvkovou organizaci, ve
výši 900 tis. Kč na pokračo-
vání výstavby Japonské zahra-
dy – vybudování zahradního
jezírka, přístupové cesty,
mostku v japonském stylu
a části venkovního vodovodu
a kanalizace.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 13.7.2010
mimo jiné:

– Vzala na vědomí zprávu
o bezpečnostní situaci na území
MO Plzeň 1 za 1. pololetí 2010;

– Vzala na vědomí zprávu
o činnosti Kontrolního oddě-
lení ÚMO Plzeň 1 za 1. polo-
letí 2010;

– Projednala a schválila ná-
vrh organizačního zabezpeče-
ní 23. zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1 dne 7. 9. 2010
a program jednání;

– Souhlasila s předloženým
návrhem obecně závazné vy-
hlášky, kterou se mění vy-
hláška Statutárního města
Plzně č. 43/1998 o místním
poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj ve znění
vyhlášek Statutárního města
Plzně č. 52/1998 a č. 15/2005
dle přílohy č. 1, s tím, že tato
vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. října 2010;

– Schválila výpůjčku vývěs-
ní skříňky v Plzni, v ulici alej
Svobody, Občanskému sdru-
žení TOTEM – regionálnímu
dobrovolnickému centru, za
účelem zveřejňování informa-
cí o své činnosti;

– Povolila výjimku v soula-
du se zákonem č. 561/2004
Sb., § 23 odst. 3 z počtu dětí
ve třídě mateřské školy, stano-
veném Vyhláškou o předškol-
ním vzdělávání č. 14/2005 Sb.
pro školní rok 2010/2011 pro
46. MŠ Plzeň, Fibichova 4,
příspěvkovou organizaci;

– Schválila uzavření Smlou-
vy o výpůjčce přístřešku na
zpětný odběr elektrozařízení se
společností ASEKOL, s. r. o.

– Souhlasila s uzavřením
Dodatku ke smlouvě o dílo
s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., která za-
jiš�uje vývoz odpadkových
košů. Od 1. 8. 2010 došlo
k navýšení počtu odpadko-
vých košů z důvodu umístění
nových košů na nových dět-
ských hřištích a z důvodu vý-
stavby nových domů v lokali-
tě Sylván;

– Schválila uzavření Smlouvy
o dílo na provedení oprav dět-
ských hřiš� a sportoviš� s firmou
A-Z SPORTSERVIS, s. r. o.;

– Schválila uzavření smlou-
vy o dílo na zajištění údržby ze-
leně s firmou ASAGAJ, s. r. o.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 24.8.2010
mimo jiné:

– Umožnila placenou inzer-
ci v Plzeňské jedničce politic-
kým stranám v rámci předvo-
lební kampaně; jmenovala ko-
misi pro umístění reklamy
v posledním předvolebním
čísle Plzeňské jedničky;

– Souhlasila s návrhem Spor-
tovní komise Rady MO Plzeň
1 na zapracování změn v do-
kumentu Koncepce podpory
sportu a volnočasové aktivity
mládeže na území MO Plzeň 1;

– Souhlasila s rozborem
hospodaření MO Plzeň 1 k 30.
6. 2010; souhlasila se stavem
účelových fondů MO Plzeň 1
k 30. 6. 2010;

– Souhlasila se změnou úče-
lu poskytnuté dotace Sdruže-
ní boleveckých rodáků, Bole-
vecká náves 20, Plzeň, schvá-
lené ve výši 15 456,- Kč;
dotace bude použita na obno-
vu památného kříže za měst-
skou hájovnou Sofronka
u Kamenného rybníka;

– Souhlasila s rozpočtovým
opatřením MO Plzeň 1 č. 32,
spočívajícím v převodu fi-
nančních prostředků z Fondu
rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
do rozpočtu města Plzně, ur-
čených pro Zoologickou
a botanickou zahradu města
Plzně, příspěvkovou organiza-
ci, Pod Vinicemi 9, Plzeň, ve
výši 300 tis. Kč, na dokonče-
ní výstavby Japonské zahrady
– vybourání obvodové zdi pro
vjezd na staveniště a po do-
končení stavby uvedení do
původního stavu, ztížené zem-
ní práce (kamenité podloží),
změna provedení jezírek (be-
tonová místo foliových), dopl-
nění systému filtrace vody
o UV filtr + zemní práce, elek-
tro a rozvody vody, změna
terénních úprav v celém pro-
storu spodní části japonské
zahrady, dovoz chybějícího
materiálu;

– Vzala na vědomí zprávu
o provádění komunálních slu-
žeb a údržby zeleně na MO
Plzeň 1 za 1. pololetí 2010 +
aktuální stav;

– Souhlasila s uzavřením
Dodatku ke smlouvě o dílo
s firmou Rumpold-P, s. r. o.,
která zajiš�uje vývoz odpadko-
vých košů. Od 1. 9. 2010 do-
šlo k navýšení počtu odpadko-
vých košů z důvodu umístění
nových košů a ke změně ně-
kterých stanoviš� dle potřeb
a požadavků občanů;

– Souhlasila s plněním plá-
nu stavebních akcí a vlastní
investiční výstavby za 1. po-
loletí roku 2010 a aktuálně
k 31. 7. 2010;

– Schválila uzavření nájem-
ní smlouvy se společností
COME-automaty, s. r. o., Opa-
va, na pronájem nebytového
prostoru v Bolevecké ZŠ Pl-
zeň, nám. Odboje 18, na chod-
bě pavilonu C, za účelem
umístění mléčného automatu;

– Schválila uzavření dodat-
ků k nájemním smlouvám, na
základě kterých se mění saz-
ba nájemného dle výměru MF
č. 01/2010 a bydliště nájemce
(garáže ul. Komenského);

– Schválila uzavření dodat-
ků k nájemním smlouvám, na
základě kterých se mění saz-
by nájemného dle Výměru MF
č. 01/2010 a prodlužuje se
doba nájmu (garáže Plaská);

– Schválila uzavření dodat-
ků k nájemním smlouvám, na
základě kterých se mění saz-
ba nájemného dle výměru MF
č. 01/2010, výměra pozemků,
příjmení a bydliště nájemců
(garáže Komenského);

– Souhlasila s předloženým
návrhem obecně závazné vy-
hlášky, kterou se mění vyhláš-
ka statutárního města Plzně
č. 2/2004 o poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství, ve
znění vyhlášek statutárního
města Plzně č. 7/2004, č. 10/
2005, č. 16/2005, č. 9/2006
s tím, že se doplní příloha č. 2
vyhlášky – Seznam vymeze-
ných území MO Plzeň 1–10
dle přílohy č. 3; souhlasila
s předloženým návrhem obec-
ně závazné vyhlášky, kterou se
mění vyhláška statutárního
města Plzně č. 22/2004 o míst-
ním poplatku ze psů, ve znění
vyhlášky statutárního města
Plzně č. 10/2007.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 7.9.2010 mimo
jiné:

– Souhlasila s poskytnutím
finančních dotací z rozpočtu
MO Plzeň 1;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Pl-
zeň 1 na rok 2010 ;

– Schválila nájem bytu v are-
álu 60. MŠ pro Dětský domov
Domino, Plzeň, se sídlem Vo-
janova 22, Plzeň. – Na každém
zasedání Rady MO Plzeň 1 jsou
předkládány zprávy o plnění
usnesení z předchozích jednání
Rady MO Plzeň 1, dále jsou
projednávány majetkové záleži-
tosti. Jedná se například o pro-
nájmy nebytových prostor
a pozemků, směny pozemků, žá-
dosti o odkoupení pozemků atd.

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

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém zasedání dne
15.6.2010 mimo jiné:

– Vzalo na vědomí kontrolu
usnesení z 20. a 21. zasedání
Zastupitelstva MO Plzeň 1;

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

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

– Schválilo uzavření smlou-
vy o budoucí smlouvě kupní
se společností RWE GasNet,
s. r. o., jejímž předmětem bude
vlastnictví k plynárenskému
zařízení společnosti RWE
GasNet;

– Schválilo rozšíření plánu
stavebních akcí VIV a plánu
oprav za rok 2010;

– Schválilo rozbor hospoda-
ření MO Plzeň 1 za I. čtvrtletí
2010 + aktuální stav;

– Schválilo poskytnutí dota-
cí z rozpočtu MO Plzeň 1;

– Schválilo rozpočtová opat-
ření rozpočtu MO Plzeň 1;

– Schválilo poskytnutí fi-
nančního daru obci Špičky ve
výši 30 tis. Kč na odstraňo-
vání následků povodně
v květnu 2010;

– Vzalo na vědomí zprávu
o vyhodnocení zimní údržby
na MO Plzeň 1 v zimním ob-
dobí 2009/2010;

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

– Vzalo na vědomí informa-
tivní zprávy:

– o činnosti jednotek sborů
dobrovolných hasičů Bolevec
a Bílá Hora,

– o výstavbě na území MO
Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém zasedání dne
7.9.2010 mimo jiné:

– Vzalo na vědomí kontro-
lu usnesení z 22. zasedání Za-
stupitelstva MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí zprávu

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

o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Schválilo rozbor hospoda-

ření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2010
a stav účelových fondů MO
Plzeň 1 k 30. 6. 2010;

– Schválilo poskytnutí fi-
nančních dotací z rozpočtu
MO Plzeň 1;

– Schválilo změnu účelu
poskytnuté dotace Sdružení
boleveckých rodáků. Dotace,
která byla původně určena na
obnovu památného křížku
„U řezníka“ v městském pole-
sí Bolevec, bude nově použi-
ta na obnovu památného kří-
že za městskou hájovnou So-
fronka u Kamenného rybníka;

– Schválilo rozpočtová
opatření MO Plzeň 1;

– Souhlasilo s návrhem obec-
ně závazné vyhlášky, kterou se
mění vyhláška Statutárního
města Plzně č. 2/2004 o poplat-
ku za užívání veřejného pro-
stranství, ve znění vyhlášek sta-
tutárního města Plzně č. 7/2004,
10/2005, 16/2005 a 9/2006;

Rada a Zastupitelstvo
Městského obvodu Plzeň 1

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 12. 10. 2010 13.00–18.00 hodin
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše)

ROUDNÁ
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. Pod Všemi svatými 9. 11. 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.

Provoz
sběrného

dvora o svátcích

Sběrný dvůr v Úněšovské ul.
bude mít upravenou provozní
dobu o svátcích:

28.10. 2010 od 13 do 17 hod.,
17.11. 2010 od 13 do 17 hod.

BĚŽNÁ
PROVOZNÍ DOBA

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

– Souhlasilo s předloženým
návrhem obecně závazné vy-
hlášky, kterou se mění vyhláš-
ka statutárního města Plzně
č. 43/1998 o místním poplat-
ku za provozovaný výherní
hrací přístroj ve znění vyhlá-
šek statutárního města Plzně
č. 52/1998 a č. 15/2005;

– Schválilo plnění plánu sta-
vebních akcí a akcí vlastní in-
vestiční výstavby za I. pololetí
2010 a aktuálně k 31.7.2010;

– Vzalo na vědomí zprávu
o provádění komunálních slu-
žeb a údržby zeleně za I. po-
loletí 2010;

– Schválilo Koncepci podpo-
ry sportu a volnočasové aktivity
mládeže na území MO Plzeň 1;

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

– Vzalo na vědomí informa-
tivní zprávu o pomoci jednotek
sborů dobrovolných hasičů Bílá
Hora a Bolevec při povodních
a zprávu o poskytnutí finančních
prostředků ve výši 200 tis. Kč na
materiál jednotkám SDH.



V rámci Dne (nejen) pro prv-
ňáčky, který podpořil Městský
obvod Plzeň 1, se v plzeňské
zoo odehrálo v prvním školním
dni mnoho zajímavostí. Děti si

Ze školy hned do zoo
mohly zasoutěžit se žirafou,
klokanem, lemurem, gepardem
či tučňákem a odměnou jim
byly například zvířecí rozvrhy
hodin či sladké ceny.

Soutěžit už školáci mohli
v maskách, protože se hned
u vchodu malovalo na obličej.
Čtyři šikovné malérečky vyrá-
běly pro zoo nové tygry, klo-
kany, motýly, gepardy a další
zástupce zvířecí říše. Milými
hosty byli poprvé zástupci pl-
zeňské Techmánie a rokycan-
ského Muzea na demarkační
linii s jejich prezentacemi
a soutěžemi.

Vyvrcholením dne bylo po-
křtění tučňáka Humboldtova
Martina panem Martinem Ba-
xou, zastupitelem Plzeňského
kraje a malou Baruškou Mi-
chálkovou, zástupkyní těch,
jimž patřila akce – malých
školáků. Zároveň byli předsta-
veni letošní malí tučňáci, jichž

se před prázdninami v zoo vy-
líhlo 8.

Starosta MO Plzeň 1 Jiří Uh-
lík se ujal slavnostního odhale-
ní a s dalšími hosty i vyzkouše-

ní novinky pro návštěvníky zoo
– radaru. Nejen děti se budou
moci poměřit v rychlosti s nej-
lepším sprinterem planety na
krátké tratě – gepardem. První

nejlepší výkony se pohybovaly
mezi 16–20 km/hod. Gepard při-
tom dokáže vyvinout na pár vte-
řin i rychlost 120 km/hod.

(red)

-
v

Statutární město Plzeň pro-
střednictvím Bytového odboru
Magistrátu města Plzně umožňu-
je občanům v rámci úsporných
opatření při správě bytových
domů podílet se na opravách bytů
v domech, u kterých je předpo-
klad, že si je město ponechá ve
svém vlastnictví. Občan, který je
ochoten vložit do úpravy bytu
vlastní prostředky v min. výši
200 tis. Kč, může získat nájem
bytu v domě ve vlastnictví měs-
ta Plzeň mimo běžné pořadí ža-
datelů o obecní byt.

Jaké podmínky musí občan
splnit, aby byl vybrán na nájem-
ce bytu na úpravu?

Žadatel si musí podat žádost
o nájem obecního bytu se všemi
potřebnými doklady (výpis
z rejstříku trestů, prohlášení
o majetkových poměrech, výše
příjmů) a do žádosti musí uvést
částku, kterou je ochoten do
úpravy bytu investovat, v min.
výši 200 tis. Kč. Bytový odbor
MMP bude poté vybírat žadate-
le postupně dle bodového hod-
nocení žádostí o byt a dalších
kritérií v souladu s Pravidly pro
nakládání s byty a nebytovými
prostory v majetku města Plzně.
Po prohlídce bytu a kladném vy-
jádření bude žadatel muset do-
ložit ještě doklad o schopnosti
zajistit dostatečné finanční pro-
středky na opravu (např. doklad
o stavebním spoření, výpis
z účtu, příslib úvěru) vč. čestného
prohlášení o této jeho schopnosti.
Rozhodnutí o výběru stavebníka
neboli budoucího nájemce bytu
přísluší Radě města Plzně.

Jaké budou smluvní podmín-
ky úpravy bytu na náklady bu-
doucího nájemce?

S vybraným stavebníkem bude
nejprve uzavřena „Smlouva
o úpravě bytu na náklady staveb-

níka a o uzavření budoucí nájem-
ní smlouvy“ a teprve po splnění
podmínek této smlouvy bude uza-
vřena smlouva nájemní. Ve
smlouvě o úpravě bytu bude
mimo běžných podmínek smlou-
vy uveden i rozsah a lhůta pro pro-
vedení úprav a závazek stavební-
ka, že práce budou provedeny
v souladu se stavební dokumenta-
cí či dle položkového rozpočtu, jež
budou tvořit přílohu smlouvy.

Výše úhrady za užívání bytu
nebude po dobu úprav stavební-
kovi účtována, jen bude povinen
hradit zálohu na služby spojené
s užíváním bytu dle běžných po-
stupů stanovených správcem
domu, min. však na 1 osobu.

Lhůta úpravy bytu stavebníkem
nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Stavebník bude taktéž po dobu
úprav bytu povinen uzavřít po-
jistnou smlouvu týkající se odpo-
vědnosti za škodu, která by moh-
la vzniknout při provádění úprav.

Vrátí se nájemci náklady, kte-
ré vloží do úpravy bytu?

Jakmile bude byt po dokonče-
ní úprav schopen řádného užívá-
ní, bude uzavřena se stavební-
kem nájemní smlouva za nájem-
né ve výši odpovídající 50 %
základního nájemného schvále-
ného pro byty pronajímané měs-
tem Plzeň dle příslušné kvality.
Jestliže budou do oprav bytu
vloženy náklady do základní
částky 300 tis. Kč, bude nájem-
né sníženo po dobu 5 let. Za
každých dalších 50 tis. Kč vlo-
žených nákladů do úpravy bytu
nad základní částku bude lhůta
prodlužována o 6 měsíců až do
max. lhůty 10 let. Po uplynutí
sjednané lhůty bude nájemné do-
rovnáno na výši základního ná-
jemného v té době aktuálního
pro byty v domech ve vlastnic-
tví města Plzně.

Jaké úpravy bytu bude moci
stavebník v bytě realizovat?

Stavebník – budoucí nájemce
bude povinen provádět pouze ta-
kové úpravy, které budou stano-
veny vlastníkem domu – prona-
jímatelem a které budou potřeb-
né, aby byt byl schopen řádného
užívání. Položkový rozpočet
bude sestaven v cenách standard-
ních. Pokud si nájemce bude chtít
osadit např. vanu či jiný zařizo-
vací předmět v nadstandardních
cenách, nebude mu bráněno, ale
musí počítat s tím, že vložené ná-
klady budou umořovány pouze
dle cen standardních, uvedených
v položkovém rozpočtu. Stejně
tak nebudou umořovány náklady
např. na vestavěné skříně, zaskle-
ní lodžie, žaluzie do oken apod.

Bude město vůči nájemci uplat-
ňovat sankce, pokud nesplní do-
hodnuté podmínky nebo opustí
byt dříve, něž-li uplyne lhůta pro
umoření vložených nákladů?

Pokud stavebník nedodrží pod-
mínky smlouvy o úpravě bytu,
může město od smlouvy odstou-
pit a stavebník bude povinen
uhradit jak stanovenou jednorá-
zovou smluvní pokutu, tak
smluvní pokutu ve výši 50 %
nájemného od doby zahájení
úpravy bytu. Pokuta bude poní-
žena o náklady vložené stavební-
kem do úpravy bytu dle cen uve-
dených v položkovém rozpočtu.

Jestliže nájemce opustí byt
dříve, než-li uplyne lhůta pro
umoření nákladů, bude mu po-
měrná část nákladů vložených
do úpravy bytu vyplacena.

Podrobnější informace mohou
zájemci získat na Bytovém od-
boru MMP osobně v kanceláři
č. 123, v Plzni, Škroupova 5
nebo na tel. čísle 378034211.

 Ladislava Kovářová
Bytový odbor MMP

Informace pro zájemce o byt na úpravu
v domech ve vlastnictví města Plzně

Slavnostní odhalení radaru u gepardího výběhu.

Krmení tučňáků při akci Den nejen pro prvňáčky.



BEZPLATNĚ VÁM PORA-
DÍME!!

Poradna pro uživatele soci-
álních služeb v Plzni je sou-
částí Regionálního pracoviš-
tě Národní rady osob se zdra-
votním postižením pro
Plzeňský kraj. Poradna zajiš-
�uje bezplatné odborné soci-
ální poradenství osobám se
zdravotním postižením, seni-
orům a dalším občanům, kte-
ří využívají nebo potřebují
využít některou ze sociálních
služeb. Poradna také poskytu-
je podporu rodinným přísluš-
níkům a ostatním osobám
pečujícím o osoby se zdravot-
ním postižením a seniory.

Můžeme pomoci například
při řešení nepříznivé sociální
situace, při vyřizování dávek

Poradna pro uživatele
sociálních služeb

státní sociální podpory, pří-
spěvku na péči a důchodů.
Pomůžeme najít vhodné soci-
ální služby v regionu. Nabízí-
me také pomoc s textem
smlouvy o poskytování soci-
ální služby, při vyřizování dá-
vek a výhod pro osoby se
zdravotním postižením. Pora-
díme také s výběrem vhodné
rehabilitační a kompenzační
pomůcky atp. Jsme kontakt-
ním místem pro projekty Eu-
roklíč, Handy Card, Izip, Pro-
gram mobility pro všechny.
Také poskytujeme poradenství
v otázkách bezbariérovosti.
Přijít můžete každý den kro-
mě středy, v pondělí a úterý od
8.00 do 17.00, ve čtvrtek od
8.00 do 14.00 a v pátek od
8.00 do 12.00. Najdete nás na

náměstí Republiky 28 v Plzni
v Pasáži Slávie (Čas), vchod
A, č. 218a. Můžete nás také
kontaktovat prostřednictvím
e-mailu
plzen@poradnaprouzivatele.cz
nebo volat na telefonní číslo
377 224 879. Více informací na
www.poradnaprouzivatele.cz.

Všechny zveme na „Dny ote-
vřených dveří“, které se budou
konat v rámci tzv. Týdne soci-
álních služeb, a to v pondělí
4. 10. a v úterý 5. 10. od 8.00
do 17.00 hod. Při návštěvě Re-
gionálního pracoviště NRZP
a Poradny od nás dostanete
malé občerstvení, informační
materiály a další drobnosti.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Bc. Lenka Buriánová

Smíšené týmy 4+2
14. 8. 2010 v areálu TJ Košutka
Pořadatel: Volejbalový oddíl TJ Košut-

ka, ale především Martička, Eva a Josef
Bohuslav z městského výboru Volejbalo-
vého svazu.

Výsledky
Pořadí Tým Sety

1 Kropáč 8 : 2
2 Amoleta 7 : 3
3 Něha 7 : 3
4 Šneci 4 : 6
5 Košutka 3 : 7
6 OSPV Chotěšov 1 : 9

Po noční bouřce se účastníci turnaje
scházeli v sobotu ráno v obavách, jestli
nebude hřiště pod vodou a nebude opět
pršet. Kdo přišel, nelitoval. Odměnou
bylo ideální počasí – teplo, polojasno bez
větru a dostatečně pokropené kurty.

Hrálo se s radostí a zápalem, takže pro-
hry nebolely, vítězila radost ze sportu. Po
turnaj vytrvalci poseděli pod lípou až do
setmění. Při odchodu si všichni slibovali,
že se za rok sejdou a tým Kropáč pohár
určitě neobhájí. Dík patří starostovi MO
Plzeň 1 a pořadatelům. Skvělé zážitky z po-
vedeného turnaje si však odnesli všichni.

Jan Šuba

MOTÝL, o.s., novinky na
nový školní rok ve všech po-
skytovaných službách.

V rodičovském centru Vln-
ka se můžete těšit na nové zá-
jmové výtvarné, taneční, hu-
dební, sportovní a jazykové
kroužky pro děti zdravé
i s postižením a pro celé ro-
diny. Rádi vás přivítáme na
Hrátkách s divadlem, Count-
ry tancích pro kluky a holky
nebo na Keramice pro rodiče
s dětmi. Pro rodiče připravu-
je několik zajímavých work-
shopů, pro „zvědavé“ Den
otevřených dveří v rámci

4. ročník volejbalového turnaje
O pohár starosty

městského obvodu Plzeň 1

Týdne sociálních služeb (4.–
10. října) a pro „tvořivé“ vy-
rábění z keramiky.

Terapeutické dílny rozšířily
provozní dobu až do 15.00 ho-
din a Raná péče uspořádá
v listopadu již třetí setkání pro
klienty.

V září se také uskuteční
první jednorázová akce
v novém školním roce. Tradič-
ní Pohádková zahrada se usku-
teční v pátek 17. 9. Zábavný-
mi úkoly vás provede Krako-
noš, Vodník, Červená Karkulka
a další pohádkové bytosti. Tě-
šit se můžete na malování na

dřevo, na překvapení ze ZOO
a výtvarnou soutěž. V říjnu
bude následovat akce s názvem
Kočkohrátky.

Zápisy do podzimních kurzů
budou probíhat od 6. září, kdy
v MOTÝLu začíná nový školní
rok. Podrobnější informace na-
leznete na webových stránkách
www.motyl-plzen.cz nebo osob-
ně na adrese Žlutická 2, Plzeň.

Bc. Tereza Plzáková
Tel. 724 822 985

E-mail: ranapece.motyl@centrum.cz

Od září s Motýlem!



Statutární město Plzeň, kon-
krétně městský obvod Plzeň 1,
získalo dotaci ve výši 200 000
korun na rekonstrukci kontejne-
rových stání na separovaný od-
pad. Podporu Plzni věnovala
nezisková společnost ASEKOL
v rámci Fondu ASEKOL, který
je zaměřen na pomoc veřejně
prospěšným projektům. Fond
ASEKOL letos podpoří 31 pro-
jektů v celkové hodnotě 2,2 mi-
liony korun. Kromě Plzně byly
v kraji podpořeny i obce Chrást
a Poběžovice.

Plzeň podala v březnu letošní-
ho roku žádost o podporu pro-
jektu „Rekonstrukce kontejnero-
vých stání na separovaný odpad“
Fondu ASEKOL. Osmičlenná

Rada Fondu ASEKOL následně
projekt vyhodnotila jako přínos-
ný a rozhodla o udělení dotace
ve výši 200 000 korun. Obdob-
ně dopadly i žádosti Chrástu
a Poběžovic týkající se obec-
ních sběrných dvorů. V prvním
případě obec obdrží přístřešek
na vysloužilá elektrozařízení,
tzv. E-domek, zatímco Poběžo-
vice dostanou finanční podporu
v hodnotě 45 500 korun. Obce
nyní zahájí práce na projektech
a o výsledku budou informovat
společnost ASEKOL.

Fondu ASEKOL letos udě-
loval granty již potřetí a žada-
telům opět přinesl žádanou
podporu pro jejich projekty tý-
kající se zlepšení lokální situ-

ace zpětného odběru a recyk-
lace vysloužilých elektrozaří-
zení. Osmičlenná Rada Fondu
ASEKOL vyhodnocovala 47
žádostí, z nichž podpořila 31
v celkové hodnotě přesahující
2,2 milionů Kč. „Jako jedna
z nejvýznamnějších společnos-
tí zajiš�ujících sběr a recykla-
ci elektrozařízení v ČR cítíme
odpovědnost podporovat zvy-
šování kvality sběrné sítě a do-
statečnou osvětu. Zároveň do-
kážeme ocenit snahu jednotliv-
ců i organizací řešit svízelnou
situaci. I díky tomu je dnes
Česká republika v třídění elek-
troodpadu ve střední Evropě
bez konkurence,“ říká Jan
Vrba, jednatel společnosti
ASEKOL, která Fond ASE-
KOL financuje.

Fond ASEKOL byl letos za-
měřen na čtyři typy projektů:
Programy Rekonstrukce, Inten-
zita, Osvěta a Výzkum. „Největ-
ší zájem byl tradičně o Program
Rekonstrukce, u něhož jsme
evidovali 28 žádostí. Následova-
ly Programy Intenzita a Osvěta
s devíti, resp. osmi projekty.
K naší radosti se do hodnocení
dostaly i dva projekty z Progra-
mu Výzkum,“ upřesňuje Vrba.
Na projekt z posledně jmenova-
ného Programu směřuje vůbec
nejvyšší letos udělená podpora
– 285 000 korun na „Stanovení

environmentálních efektů čin-
nosti společnosti ASEKOL na
vybraných druzích elektrozaří-
zení metodou LCA.“ Stejno-
jmenný projekt byl podpořen už
loni, týkal se však monitorů a te-
levizí. Další projekty byly pod-
pořeny částkami od 15 000 do
200 000 korun.

„Téměř dva miliony z celko-
vě přislíbené podpory spadají na
finanční podporu projektů, zby-
tek zahrnuje pořízení, dopravu
a montáž sedmi přístřešků na
vysloužilá elektrozařízení, tzv.
E-domků,“ říká Pavel Drahovzal
ze Svazu měst a obcí ČR a před-
seda Rady Fondu ASEKOL
a dodává: „Jako obvykle hleda-
la podporu především města,
obce a provozovatelé sběrných
dvorů, zaznamenali jsme však
i několik žádostí neziskových
organizací. Jednoznačně nejčas-
tější požadavek se týkal zabez-
pečení sběrného dvora, a to ze-
jména prostřednictvím kamero-
vého systému. Velmi žádaný byl
také E-domek, který byl letos po-
prvé přímo zařazen do nabídky.“

Fond ASEKOL, stejně jako
celý chod společnosti ASEKOL,
je financován klienty systému –
výrobci a dovozci elektrozaříze-
ní. „Podpora partnerů, kteří se
podílejí na plnění našich zákon-
ných povinností, je pro nás vel-
mi důležitá. Fond ASEKOL za

tři roky působnosti poskytl do-
tace v hodnotě devíti milionů
korun a na výsledcích zpětného
odběru je vidět, že tyto peníze
byly vynaloženy účelně,“ uza-
vírá za klienty kolektivního sys-
tému ASEKOL Vladimír Dole-
žal, ředitel pro servis a techni-
ku SONY Czech a člen Rady
Fondu ASEKOL.

ASEKOL, s. r. o., je nezisko-
vá společnost, která provozuje
kolektivní systém zpětného od-
běru elektrozařízení. V prosinci
roku 2005 byl ASEKOL zapsán
Ministerstvem životního prostře-
dí ČR jako jediný systém pro
zpětný odběr historických elek-
trozařízení v oblastech výpočet-
ní, telekomunikační a kancelář-
ské techniky, spotřební elektro-
niky, hraček a vybavení pro
volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4
a 7). ASEKOL má uzavřeny
smlouvy o zřízení míst zpětné-
ho odběru s 3950 městy a obce-
mi a 3390 opravnami a prodej-
nami elektro. Další tisíce sběr-
ných míst vznikly díky vývoji

a instalaci různých druhů kontej-
nerů na drobná elektrozařízení.
Provozovaných 10 000 sběrných
míst zajiš�uje společnosti ASE-
KOL nejhustší sběrnou sí� vy-
sloužilých elektrozařízení ze
všech kolektivních systémů
v ČR. V roce 2009 vybral ASE-
KOL od každého občana ČR prů-
měrně 1,65 kg elektroodpadu.

Fond ASEKOL byl založen
v únoru 2008 kolektivním systé-
mem ASEKOL. Důvodem bylo
zejména zlepšení podmínek
zpětného odběru elektroodpadu.
Žadateli o příspěvek na svůj pro-
jekt se mohou stát obce, svazky
obcí, kraje a také nevládní nezis-
kové organizace či provozovate-
lé sběrných dvorů. Grant však za
určitých podmínek může získat
téměř každý, kdo není spjat
s chodem Fondu ASEKOL
a rozhodováním o udělení pří-
spěvků. Během tří ročníků gran-
tového řízení bylo oceněno 103
subjektů, mezi něž ASEKOL
rozdělil zhruba 9 000 000 korun.

Mgr. Hanuš Klůs

Plzeň obdržela od Fondu ASEKOL podporu 200 000 korun
na rekonstrukci kontejnerových stání

Občanské sdružení TOTEM
 – regionální dobrovolnické centrum připravilo pro své

klienty nabídku aktivit na období 2010/2011.
Nabízíme zájmové, vzdělávací a společenské aktivity, které budeme realizovat za

pomoci zkušených lektorů v našich objektech na adresách: Rodinná 39, Karlovarská
24 a U Jam 23, Plzeň
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Pravidelné kurzy ve čtyřech studijních oborech – Nauka o člověku, Historie a
místopis, Věda a technika, Člověk ve společnosti
POČÍTAČOVÉ KURZY
Výuka práce na počítači a práce s internetem pro začátečníky, pokročilé a experty.
INTERNETOVÝ KLUB
ANGLIČTINA (začátečníci, pokročilí – různé úrovně)
NĚMČINA (pokročilí)
KONVERZACE – angličtina, němčina, francouzština
GRAFOTERAPIE aneb Rukopisem k rozvoji osobnosti
JÓGA
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PROTI BOLESTI ZAD (metoda SM systém)
LETOKRUHY
Aktivity s prvky muzikoterapie, ergoterapie, pohybového cvičení a trénování
paměti
KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Najdete zde pomocnou ruku a informace, pokud potřebujete vyřešit problém,
nasměrujeme vás na příslušné instituce, pomůžeme při jednání s úřady apod.
KLUB „KAFÍČKO“

Přij	te posedět s přáteli a popovídat si. Prostor a čas určený jen vám s možností
vypít si čaj, kávu, pobýt …

Podrobné informace o aktivitách získáte a zároveň se můžete přihlásit na
tel.: 377 260 425 a 373 312 374 nebo osobně na adrese
TOTEM – RDC, Rodinná 39, Plzeň a TOTEM – Dům napříč generacemi,
Karlovarská 24, Plzeň
V případě nedostatečného počtu klientů je možné, že některá z aktivit nebude

otevřena.
Další informace je možné najít také na www.totem-rdc.cz
Pro komunikaci s námi můžete využít email: totem@totem-rdc.cz

S novým školním rokem ob-
novuje v září naplno své aktivi-
ty i občanské sdružení TOTEM
– regionální dobrovolnické cen-
trum. Přestože i o prázdninách
mohli klienti navštěvovat vybra-
né projekty, naplno se program
rozjel právě v září.

Občanské sdružení TOTEM –
regionální dobrovolnické centrum
je nezisková organizace s posláním
vytvářet pozitivní a funkční mezi-
lidské vztahy, jak v rámci rodiny,
tak v širším kontextu občanské
společnosti. Projekty, které tvoří
jádro naší činnosti, tedy směřuje-
me k různým generacím a zároveň
se snažíme o jejich vzájemné pro-
pojení. V současné době naše služ-

by poskytujeme v Rodinné ulici č.
39, v Karlovarské ulici 24 a v ulici
U Jam 23. Vzhledem k pozastave-
né rekonstrukci objektu v Bolevci,
který v loňském roce sdružení zís-
kalo darem od města Plzeň, využí-
vá pro svou činnost náhradní pro-
story. S velkou nadějí očekávají
pracovníci i klienti rozhodnutí rady
Regionálního operačního progra-
mu NUTS II. Jihozápad, kdy v pří-
padě potvrzení původně přiznané
dotace bude možné pokračovat
v naplánované rekonstrukci a pří-
stavbě budovy tak, aby v co nej-
kratším čase byla naplněna myš-
lenka vzniku mezigeneračního cen-
tra TOTEM – Dům napříč
generacemi.

Za dobu svého více jak dese-
tiletého fungování si sdružení
získalo přízeň mnoha klientů,
ale také podporu plzeňských in-
stitucí. Bylo by to nemyslitelné
bez vstřícné podpory představi-
telů městského obvodu Plzeň 1,
která má jak finanční podobu
příspěvku na provoz organiza-
ce, tak podobu souznění s cíli
organizace. Právě v plzeňském
obvodu Plzeň 1 má naše sdru-
žení jednu ze svých provozo-
ven, na Karlovarské 24. Na této
adrese se věnujeme především
seniorům. I v letošním roce na-
bízí naše sdružení seniorům na
této adrese Akademii třetího
věku se čtyřmi studijními obo-

ry, jazykové a konverzační kur-
zy, rehabilitační cvičení, jógu,
nově kurz grafoterapie, Klub
Letokruhy – aktivity s prvky
muzikoterapie, ergoterapie
a trénování paměti pak nabízí-
me v pronajatých prostorách
penzionu pro seniory v ulici
U Jam 23, Plzeň–Bolevec.

Dveře občanského sdružení
TOTEM – RDC jsou otevřeny
nejen seniorům. Od letošního
července nově sdružení poskytu-

je sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Využívá v ní zku-
šenosti z aktivit a projektů, které
mají svou dlouholetou tradici. Je
určena všem dětem a rodinám,
které se ocitnou v situaci, již ne-
dokáží bez pomoci řešit. Po-
kračujeme i v projektech týkají-
cích se dobrovolnictví, nebo�
mají v naší organizaci své místo
již od počátku.

Pro informování veřejnosti
o našich aktivitách využíváme

vývěsních tabulí (UMO 1, na-
proti UMO 1) našich webo-
vých stránek
www.totem.rdc.cz, které přes
léto získaly nový kabát. Na-
leznete zde všechny informace
o nás, naší činnosti, jednotlivých
projektech i pořádaných akcích.
Osobně nás můžete navštívit na
adresách Karlovarská 24 (tel.:
373 312 374) a Rodinná 39, (tel.:
377 260 425) Plzeň.

Mgr. Barbora Š�astná

Aktivity pro všechny generace TOTEM



Hrátky s hlínou
Dopolední keramika pro rodiče s dětmi
Pohybové a míčové hry
Kroužek pro sportovně založené děti, které

mají rády pohyb. Obsah není jednoznačně za-
měřený. Využijeme různé sportovní pomůcky
a zahrajeme si mnoho sportovních her. Scházet
se budeme dle počasí na hřišti nebo v tělocvič-
ně Bolevecké ZŠ.

Animované video
Vytváření vlastního animovaného filmu. Vý-

roba podkladů, postav, kulis. Natočení videa
a následné sestříhání filmu. Vložení hudby, vý-
roba titulků. To vše na běžně dostupné technice.

Geocaching
Geocaching je dobrodružství s moderními po-

můckami jako internet, gps navigace. Je to hle-
dání skrytých schránek ve svém okolí pomocí
internetu a gps souřadnic. Zakládání nových
skrýší a určování jejich poloh. Jako pomůcky
jsou vhodné turistické GPS navigace a mobilní
telefony s GPS modulem a podporou Javy.

Cvičení kulička
Cvičení pro rodiče s dětmi, vedené hravou

formou s důrazem na koordinaci těla.
Zlatá udice
Malí rybáři se naučí rybolovnou techniku

nejen v tělocvičně, ale i v terénu pod vedením
zkušeného vedoucího. Kroužek má dlouholetou
tradici s mnoha úspěchy v soutěžích.

Tajemství přírody
V klubu se scházejí děti se zájmem o přírodu.

ZV je zaměřeno na pěstitelské a chovatelské
činnosti. Součástí výuky jsou odborné exkurze
a výlety.

Reha cvičení pro děti
Cvičení je určeno pro děti s vadným držením

těla a pro děti trpící respiračními problémy.
Bubnování na „Djembe“
Jednou z nejlepších činností na uvolnění

emocí, načerpání energie a „vyčištění“ mysli je
bubnování. Neváhejte a přij	te mezi nás. Na
věku nezáleží.

Hra na keyboard
Tento kroužek je určený dětem od 7 let. Na-

učíme se základům hry, prstoklady, jednodu-
ché písničky a když nám to půjde, můžeme se
předvést i před diváky. Každý musí mít svůj
vlastní nástroj.

Cykloturistika
Pro všechny bez rozdílu věku: děti, mládež,

dospělé i rodiče s dětmi, kteří mají rádi přírodu,
chtějí poznat nová místa a také zažít spoustu le-
grace. Nejsme závodníci, jezdíme pohodově.

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň
v Bolevci otevírá pro nový školní rok desítky zá-
jmových kroužků s různým zaměřením. Komplet-
ní informace o zájmovém vzdělávání najdete na
www.svcdomecek.cz. Většina kroužků začíná kon-
cem září a přihlašovat se můžete i v průběhu roku.
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OBORŮ:

HUDBA – bubnování na djembe, kytary pro
začátečníky a pokročilé, hra na klávesy, hra na
baskytaru, s tamburínou a bubínkem

SPORT, TANEC – stolní tenis, jóga, pohy-
bové a míčové hry, aerobik, hip-hop, breakdan-
ce, cvičení kulička, taneční pro nejmenší, reha
cvičení, cykloturistika, wellness, sm systém

VÝTVARKA – výtvarné dílny, barvička, zá-
klady malování, kresba, malba, grafika

KERAMIKA – keramika pro děti, mládež i
dospělé

POČÍTAČE – animované video, grafika,

Další, již v pořadí čtrnáctý ročník Divadla
v atriu – satirický kabaret Plzeň je holt Plzeň
připravil Divadelní soubor Sebranka spolu s hu-
debním duem Jaroslava Ježka a zachoval tak
tradici oblíbených představení v netradičním
prostředí na konci prázdnin a začátku nového
školního roku. Soubor Sebranka je jedním ze
souborů Střediska volného času v Plzni Bolev-
ci. Každým rokem nastuduje jednu novou in-
scenaci a sehraje mnoho menších vystoupení
k různým příležitostem. Hlavní letošní premié-
rou bylo uvedení autorského zpracování Arito-
fanovy Lysistraty pod názvem SEXTRATA,
které se shledalo při premiéře s velkým ohla-
sem, a proto bylo ještě reprízováno v červnu
a bude v listopadu. Mladší část herecké kapaci-
ty Střediska volného času v Ledecké ulici je sou-
středěna v souboru Thália, který pro letošní sezónu připravil
nastudování veršované pohádky Františka Hrubína: SNĚHUR-
KA. Představení těch nejmenších divadelníků bylo plné neo-
pakovatelných bezprostředních výkonů, které v celku vytvo-
řily pro malé, ale i dospělé diváky velký divadelní zážitek.
Oba soubory vede a dramaturgicky připravuje jejich reperto-
ár zkušený Zdislav Princ za vydatné pomoci Rity Firýtové
a Aleny Princové. V letošním roce opět přijme několik no-
vých členů do obou souborů.                       Slávek Princ

Divadlo v atriu již počtrnácté

DESÍTKY ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

programování www, začátečnické kurzy pro děti
i dospělé, geocasching

MÓDA, DIVADLO – divadelní soubory,
modeling, módní návrhářství, klub amazonek,

PŘÍRODOVĚDA – zlatá udice, tajemství
přírody

PŘEDŠKOLÁCI, CIZÍ JAZYKY

NOVINKY PRO LETOŠNÍ ROK
Módní návrhářství
Způsobem odborného kurzu se seznámí čle-

nové se základy náročné módní profese. Výtvar-
nou fantazii uplatní při navrhování modelů.
Zdokonalí se ve figurální módní kresbě. Kurz
je dobrou přípravou na eventuální studium to-
hoto oboru s cílem celoživotní profese.

Klub amazonek
Zájmový klub pro dívky, které se nechtějí v životě

ztratit a mají zájem o módu, estetiku, etiku, stolniče-
ní, vaření – zkrátka chtějí být ženami s velkým „Ž“.
Klub přispěje k nalezení správného směru v životě
a zušlechtí tělo, rozum i duši mladých slečen.

Marcel Hlaváč

INFORMACE O TERMÍNECH A OBSAZENOSTI KROUŽKŮ NAJDETE NA
WWW.SVCDOMECEK.CZ NEBO NA TELEFONU 377 523 962.
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Poradna bytového správce
Nové technické možnosti přinášejí

stále větší komfort dodávek tepla
v plzeňském systému centrálního zá-
sobování tímto médiem. Obvyklou
každoroční potíží bývaly tzv. „ode-
čty“ a následné rozúčtováním nákla-
dů na teplo v jednotlivých bytech.
Staré způsoby měření prostřednic-
tvím tzv. „odparek“ nemohly být,
vzhledem ke svému technickému ře-
šení, dostatečně přesné a někdy způ-
sobovaly nespokojenost zákazníků.
To se díky aktuální nabídce Plzeň-
ských služeb může zásadně změnit.
Odpovědím na dotazy klientů právě
na nové technické možnosti odečtů je
věnována dnešní poradna.

V inzerci jsem si všiml ceny za po-
měrový měřič. Můžete mi ji objasnit?

Jak je psáno ve výše otisknuté
inzerci, akční nabídka jednoho RTN
(rozdělovač topných nákladů) s dálko-
vým odečtem i bez „dálky“ činí 1,- Kč
za přístroj (v ceně je dodávka a mon-
táž), odečet a rozúčtování nákladů na
otop jedné RTN vás pro příští rok

bude stát 50 % nákladů, než je cena
běžná.

Co mám učinit pro to, abych této
vaší nabídky mohl využít?

Dohodněte se s námi na spoluprá-
ci nejpozději do konce listopadu
2010. Stačí zavolat na bezplatnou lin-
ku 800 505 505.

O jaký přístroj se jedná? Od jaké
firmy?

Nabídka se týká digitálních dvouči-
dlových RTN s rádiovým přenosem od
společnosti Siemens a digitálních dvou-
čidlových RTN „bez rádia“ TELMET-
RIC Plus od společnosti Metrona.

Je rozdíl mezi digitálním měřidlem
„bez dálky“ a „s dálkou“ opravdu
pouze ve způsobu přenosu dat, ve způ-
sobu načítání?

Ano. Oba přístroje jsou elektronic-
ké dvoučidlové, s digitálním disple-
jem. Jediné v čem se liší je způsob na-
čítání informací, které jsou v nich ulo-
žené. Zjednodušeně řečeno – „bez
dálky“ technici do bytu vstoupit mu-

sejí, „s dálkou“ už nikoliv. Který způ-
sob je pro uživatele pohodlnější je
zřejmé.

Máme digitální přístroje Telmetric
Plus od vaší společnosti, smlouvu
máme podepsanou na dobu 10-ti let
a přečetla jsem si od vás aktuální na-
bídku. Vyplatilo by se mi ji využít, po-
kud bych chtěla přístroje „s dálkou“?

Nevyplatilo. Pokud s námi máte již
uzavřenou smlouvu na Telmetric plus
a jste s ní spokojeni, nevěnujte dálko-
vým odečtům prosím větší pozornost
než informativní.

„Dálkový RTN“ má smysl přede-
vším tam, kde se doposud používají
tzv. „odparky“,které při současné na-
bídce na trhu patří už k zastaralejší-
mu způsobu měření, nebo pokud by
nevyhovoval méně průhledný způsob
měření „sklíčka na zpátečce“, nebo se
stále ještě rozpočítávají dle plochy.

Píšete, že máte s námi podepsanou
smlouvu na dobu 10 let, což je sou-
časně i životnost daného přístroje.
Bylo by pro vás opravdu nevýhodné
te	 přístroje měnit.



Děkujeme městu Plzni, které podporuje ja-
zykové vzdělávání žáků zakladních škol a po-
skytlo nám finanční příspěvek na poznávací
zájezd do Velké Británie.

Po náročné a vyčerpávající šestnáctihodi-
nové cestě jsme konečně vystoupili na Tra-
falgarském náměstí. Přivítalo nás typické
anglické počasí – sychravo, mlha a občasné
deš�ové přeháňky. Přesto máme nejvíce foto-
grafií právě z prvního dne, protože jsme hned
museli zaznamenat naše nadšení z Londýna.
Někteří byli fotografováním přímo posedlí,
a tak mají fota před budovami parlamentu, se
známými londýnskými taxíky a dvouposcho-
	ovými autobusy, s londýnskými policisty,
před neonovými poutači na náměstí Piccadil-
ly i v parku s ochočenými veverkami a ba-
revnými kachnami.

Hned po příjezdu jsme si prohlédli Londýn
z vyhlídkového kola zvaného London Eye
a pobavili se propagačním filmem o Londýnu
ve 4D kině. Každý další den jsme navštívili
některé z nejznámějších londýnských památek
a historických míst. Nejvíce se nám líbilo mu-
zeum voskových figurín, také jsme obdivova-
li egyptské mumie v Britském muzeu nebo díla
starých mistrů v galerii umění. Den jsme pří-
jemně zakončili návštěvou několikapatrového
domu hraček, kde jsme oslavili Den dětí.

Druhý den našeho pobytu se vyjasnilo a mohli
jsme si vychutnat nejen krásy londýnských par-
ků, palác královny, ale slunce nás vylákalo i na
návštěvu královského hradu Windsor, kde jsme
viděli střídání královské gardy, reprezentativní
prostory sálů a historickou kapli.

Poslední den jsme si vyzkoušeli stát na
obou polokoulích na nultém poledníku krá-
lovské observatoře v Greenwich, prošli jsme
tunelem pod řekou Temží a prohlédli si ka-
tedrálu svatého Pavla i královské korunovač-
ní klenoty v Toweru.

Díky grantu města Plzně jsme
navštívili Londýn

Začátkem července jsem se
poprvé zúčastnila již 3. ročníku
pětidenního setkání učitelek
mateřských škol, který je pořá-
dán v rámci literárního festivalu
„Šrámkova Sobotka“ v Sobotce
na Jičínsku. Toto setkání pořá-
dají tvůrci časopisu pro mateř-
ské školy „Pastelka“ pod vede-
ním šéfredaktora pana Mirosla-
va Jaloveckého. Ubytování
a zázemí nám poskytla místní
čtyřtřídní mateřská škola v čele
s ředitelkou paní Veronikou Ma-
counovou.

Zahájení setkání za účasti
pana starosty a místostarosty
města Sobotky, paní ředitelky
mateřské školy v Sobotce, čle-
nů redakční rady časopisu Pas-
telka a učitelek zúčastněných
mateřských škol z různých kou-
tů republiky proběhlo v Městské
knihovně otevřením vernisáže

mohli by říct po vzoru svých
večerníčkových kamarádů Pata
a Mata prvňáčci 34. ZŠ v Ger-
ské ulici, „jsme školáci“.

1. září je v naší škole slavnost-
ně přivítali jejich starší spolužá-
ci v čele s bývalou žákyní, která
v loňském školním roce naši
školu opustila, ale nenechala si
ujít příležitost předat pomyslné
žezlo své mladší sestře a jejím
kamarádům, kteří usedli do dvou
prvních tříd.

Zahájení školního roku 2010/
2011 proběhlo v tělocvičně, kde

Setkání učitelek mateřských
škol v Sobotce

dětských výtvarných prací z ma-
teřské školy v Praze 2 a mateř-
ské školy v Jičíně.

Během setkání proběhlo mno-
ho zajímavých akcí – tvůrčí vý-
tvarné, hudební a pohybové dílny,
vycházka do okolí Sobotky s hra-
ním pohybových her, prohlídka
zámku Humprecht, návštěva diva-
delního představení, besedy s re-
dakční radou časopisu Pastelka a
nakouknutí do dalšího ročníku
Pastelky.

Velkým přínosem
byly prezentace zú-
častněných mateř-
ských škol z celé re-
publiky a neformální
výměny zkušeností
a nápadů. Příjemné
bylo osobní setkání
s ilustrátorkou dět-
ských knih paní Edi-
tou Plickovou, akade-

mickou malířkou Dagmar Ježko-
vou a spisovatelkou Marií Tetou-
rovou, které jsou členkami re-
dakční rady Pastelky.

Z tohoto setkání jsem odjíždě-
la plna dojmů, nápadů, inspira-
cí, ale i energií do další práce.
Děkuji všem pořádajícím a zú-
častněným za skvělý zážitek
a těším se na nové setkání.

Iveta Burešová, učitelka
91. mateřské školy, Plzeň, Jese-

nická 11, příspěvkové organizace

Již druhým rokem realizuje
Občanské sdružení STUDNICE
výuku v rámci projektu Znovu
v práci. Tento projekt je určen pro
všechny ženy a muže na nebo po
mateřské a rodičovské dovolené,
které si chtějí zvýšit svoji kvali-
fikaci před návratem do zaměst-
nání či mají zájem aktivně trávit
svůj volný čas.

Od září 2009 vstoupilo do pro-
jektu zhruba 220 žen z řad cílo-
vé skupiny. Velký zájem jsme
zaznamenali převážně o jazyko-
vé kurzy anglického a německé-

Projekt Znovu v práci

ho jazyka a akreditovaný Rekva-
lifikační kurz věnovaný zákla-
dům práce na počítači, po jehož
absolvování obdrží student
osvědčení s celostátní platností.

Klientky s velkým nadšením
přivítaly zejména možnost umís-
tění svého dítěte v dětském cent-
ru po dobu lektorované výuky
kurzu. Děti se tak pozvolna připra-
vují na vstup do předškolního za-
řízení a zvykají si na odloučení od
maminky a dětský kolektiv.

Projekt bude realizován do
června 2011. Zájemkyně o vstup

do projektu se tedy mohou i na-
dále přihlašovat prostřednictvím
přihlášky, kterou naleznou na
webových stránkách projektu
www.matky.cz, eventuelně
osobně v kanceláři vzdělávací-
ho centra.

Projekt je spolufinancován
z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR, tudíž účast v projektu
pro studující je bezplatná.

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

Mgr. Alena Hynková

prvňáčky, jejich rodiče a praro-
diče pozdravil a přivítal také
ředitel školy Mgr. Václav Křivo-
hlavý. Následovala krátká vy-
stoupení malých flétnistů, děv-
čat z kroužku aerobiku a pěvec-
kého souboru Jiřičky. Potom už
dostaly slovo paní učitelky –

1.A Mgr. Ivana Smoláková
a 1.B Mgr. Petra Rambousková,
které si své svěřence vyvolaly od
rodičů a odvedly do tříd.

První den se prvňáčkům moc
líbil a hned chtěli hrát na flétnu,
cvičit aerobik nebo zpívat s Ji-
řičkami, ale my jim nabízíme
ještě další zájmové kroužky –
např. keramický, výtvarný, dra-

matický, dopravní, kopanou, va-
ření, šikovné ruce, počítače, ša-
chy, plavání, angličtinu, stolní te-
nis, míčové hry,...

A te	 už je to jen na nich, tak
jim držme palce!!!

Mgr. Hana Vodičková,
1. stupeň

„A je to!“,

Náš poznávací zájezd jsme za-
končili prohlídkou města z palu-
by vyhlídkové lodi na řece Tem-
ži. Těšili jsme se, až budeme vše

vyprávět spolužákům, kteří nám
budou závidět náš zážitek. Bude-
me na něj vzpomínat celý život.

 Žáci 34. ZŠ Plzeň



Pláže Boleveckého rybníku
v Plzni byly v sobotu 14. srp-
na místem her a zábavy. Šestý
ročník akce Město her se tra-
dičně konal na březích Bole-
veckého rybníka. Organizáto-
ři akce – Městský obvod Pl-
zeň 1 a agentura MSBC
Prague nabídli v krásně pro-
sluněném letním dni skvělou

Snad všechny věkové kate-
gorie Plzeňanů bylo možno
potkat během třetí zářijové so-
boty kolem Arboreta Sofronka
v Plzni–Bolevci. Právě přes
Sofronku, jednu z nejzajíma-
vějších přírodních lokalit na
území města Plzně, vedl po-
hádko–outdoorový pochod,
který pod názvem „Hodíme se
do pohody, špacírujem kolem
vody“ připravil v rámci podpo-
ry volnočasových aktivit rodin
s dětmi Odbor sociálních slu-
žeb MMP společně se Správou
veřejného statku města Plzně
a za finanční podpory Městské-
ho obvodu Plzeň 1.

„Záměr byl jasný: nabíd-
nout rodinám s dětmi bez roz-
dílu věku příjemně strávený
den v nádherném prostředí
unikátního arboreta, které ač
v těsné blízkosti města zůstá-
vá mnohým Plzeňanům utaje-
no. Trasy jsme naplánovali
tak, aby byly schůdné jak pro
ty nejmenší, tak pro rodiny
s kočárky či děti na kolech.
Bylo jen na samotných účast-
nících, kterou trasou se vyda-
jí – kratší pohádkovou, v dél-
ce tří kilometrů, kde na ně če-
kali čerti, vodníci nebo
ježibaby či zhruba dvojnásob-
ně delší, pro odolnější turisty,

tzv. outdoorovou cestou, kte-
rá vedla blízkým okolím So-
fronky a nabídla i adrenalino-
vé sporty, jako třeba vysokou
lanovou dráhu a lukostřelbu.
Celá akce tak přinesla vedle
poznání i sport, zábavu a le-
graci, takže „v pohodě“ byli
v cíli všichni,“ říká Alena
Hynková, vedoucí Odboru
sociálních služeb MMP, orga-
nizátora sobotního pochodu.

Akce se setkala s mimořád-
ným zájmem veřejnosti – „špa-

cír“ přilákal více než 2 500
turistů, přičemž nejmladšímu
byly necelé tři týdny, nejstar-
šímu hodně přes 80 let. Výjim-
kou nebyly rodiny, které se
v cíli otočily a šly celou trasu
s chutí ještě jednou.

Mezi prvními, kdo vyrazil
se startovací kartou v ruce, byl
i starosta městského obvodu Pl-
zeň 1 pan Jiří Uhlík s rodinou:
„Dobře se bavíme a z hojné
účasti Plzeňanů mám radost. Je
neuvěřitelné, kolik lidí přiláka-
la tato akce a opravdu mě to
těší. Potvrzuje se, že když na-
bídnete zajímavý program pro

Město her aneb Prázdniny na Boleváku

Sofronka se vydařila celou rodinu, pak nemusíte mít
obavy, že by nebyl zájem. Po-
dobné akce městu trvale chy-
bí, takže s podporou tohoto
záměru jsme jako obvod nemě-
li jediný problém.“

A proč vlastně zrovna So-
fronka?

„Arboretum Sofronka je na-
prosto jedinečným přírodním
výzkumným pracovištěm, za-
loženým již v roce 1956, které
nabízí celosvětovou sbírku
borovic a ostatních dřevin. Je
veřejně přístupným místem, a
proto spojení s podobnou akcí
jen vítáme – pořád je poměrně

dost Plzeňanů, kteří vůbec ne-
tuší, že tento unikát mají na
dosah ruky – což je určitě ško-
da,“ dodává vedoucí pracoviš-
tě Sofronka a spoluorganizátor
akce Jan Kaňák.

Počet účastníků a jejich spo-
kojenost předčila veškerá oče-
kávání organizátorů, což jen
potvrzuje, že podobný formát
volnočasových aktivit pro celé
rodiny je přesně to, co Plzeň
v tomto směru potřebuje.

Mgr. Alena Hynková
Vedoucí Odboru sociálních

služeb MMP

zábavu všem věkovým kate-
goriím.

Na dvanáctihodinové akci,
kterou provázela moderátorská
dvojice Diana KOBZANOVÁ
a Andrea VEREŠOVÁ, vy-
stoupili všichni slíbení inter-
preti. Největší ohlas měl dle
očekávání hlavní večerní host,
Dan NEKONEČNÝ. Nejmen-

ší návštěvníci sobotní akce si
užili se svým idolem Václavem
Upírem Krejčím hodinu plnou
říkanek, hádanek a písniček...

Nikdo z návštěvníků si nene-
chal utéct velkou pirátskou bi-
tvu na vodě i na souši. Výstřel
z děla nenechal nikoho na po-
chybách, že tahle bitva bude
dlouhá a tvrdá... Na hlavním
pódiu se postupně představily
všechny avizované kapely:
PILLOW FIGHT, SIGNATU-
RE, BODLO, DAVID DEYL,
STORM, JAKSI TAKSI, KE-
ČUP, FOBIE.

Tancovalo se pod pódiem,
ale i na něm – orientální taneč-
nice, škola tance ZUMBA.
Odvážní jedinci zkusili tzv.
Aqua Ball aneb chození po
vodní hladině za pomoci obří
koule. Děti zase potěšila pro-
jíž	ka na ponících a obří klu-

zavka. Mnohé další zajímavé
atrakce, s množstvím stánků s
občerstvením, byly přichysta-
né pro návštěvníky akce ve
skvělé kvalitě. Na závěr zhléd-

li návštěvníci, kteří se tísnili
na plně obsazených plážích,
velkolepý ohňostroj, odpálený
z vodní hladiny Boleveckého
rybníka. Celý program byl

ukončen ve 23.00 hod., kdy na
návštěvníky čekaly autobusy
posílené městské hromadné
dopravy.

(red, foto: Roman Kočí)


