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Vážení a milí spoluobčané,
je čas adventu a blížící

se konec roku nutí každé-
ho z nás alespoň trochu bi-
lancovat.

Jistě si většina z vás
všimla, že po podzimních
volbách nastala změna ve
vedení obvodní radnice.
Tak jako jsem byl vstřícný
ke všem problémům obča-
nů a poctivě naslouchal
jejich podnětům po minu-
lé čtyři roky, hodlám si ten-
to postoj zachovat i v nové
funkci starosty. Toto je náš
obvod, žijeme v něm a tvo-
říme si ho z velké části my
sami, proto je důležité na-
slouchat právě těm, kteří
v něm žijí.

Ale dosti již slibů. Jak
jsem zmínil, je čas předvá-
noční a k němu patří již
neodmyslitelně na našem
obvodě i rozsvěcování stro-
mečku a atraktivní ohňo-
stroj. Letos měl sněhově
pohádkovou atmosféru.
K pohodě velkou měrou
přispělo i vystoupení dět-
ských uměleckých souborů
Základní umělecké školy
v Sokolovské ulici, zejména
Žes�ový kvintet z Třemošné.
Tímto bych všem účinkují-
cím chtěl ještě jednou vel-
mi poděkovat.

Nastává čas lásky, čas
klidu a rozjímání. Nenech-
me se strhnout předvánoč-
ními úklidy a davovým ší-
lenstvím v hypermarke-
tech. Kouzlo Vánoc přece
tkví v něčem jiném. Naslou-
chejme jeden druhému,
usmějme se na sebe, obklo-
pme se rodinou a přáteli.
Mějme na paměti, že ne
každý má to štěstí mít ved-
le sebe někoho milého
a blízkého.

Přeji vám všem do nové-
ho roku jen to nejlepší,
hodně zdraví a štěstí, po-
hodu doma i v práci. A a�
je pro vás ten nový rok ro-
kem úspěšným.

A nám všem přeji velkou
dávku optimismu a pevné
nervy, budeme je všichni
potřebovat!

Krásné Vánoce!
Mgr. Miroslav Brabec

starosta MO Plzeň 1

Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám i Vašim rodinám š�astné a pohodové prožití vánočních svát-

ků, hodně dárků pod stromečkem a v novém roce hodně štěstí a zdraví
a a� je pro Vás rok 2011 ještě hezčí než ten letošní.

Ing. Vladimír Tichý, místostarosta MO Plzeň 1

V adventních kalendářích zbývají poslední kousky čokolády, kapři od-
počítávají poslední dny svého života, v našich ulicích září světla svíček
a všude kolem vládne klid a mír. Tolik očekávané svátky vánoční jsou
opět zde a je na nás, jak s nimi naložíme.

Přeji vám, aby nejen doba vánoční, ale i celý nastávající rok byl ta-
kovým rokem, na který se nikdy nezapomíná. A� všude kolem vás je lás-
ka a porozumění.

Jiří Uhlík, místostarosta MO Plzeň 1

Zahájení Adventu v Centrálním parku
Rozsvícení lochotínského vánočního stromu se stalo

tradičním symbolickým zahájením adventního času
v našem obvodu. Ve čtvrtek 2. prosince jste mohli v Cen-
trálním parku na Lochotíně vyslechnout vystoupení dět-
ských souborů ZUŠ ze Sokolovské ulice a z Třemošné,
velice pěkný byl i hudební příspěvek paní Sokolové.
Slavnostního rozsvícení vánočního stromu se ujal sta-
rosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. Stromek se
rozzářil hned napoprvé a následoval velkolepý ohňo-
stroj, který nadchl všechny, kteří přišli. Letošní akci
provázelo opravdu zimní počasí, a tak přišel dospělým
jistě k duhu svařák, děti se zahřály čajem či čokoládou
a pochutnaly si na pernících. (red)

Vedení i všichni zaměstnanci úřadu přejí všem
příjemné prožití vánočních svátků

a hodně zdraví a úspěchů v roce 2011.

http://umo1.plzen.eu



Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 21.9.2010:

– Schválila výpůjčku požár-
ního cvičiště pro dobrovolné
hasiče na Košutce manželům
Janeckým – taneční skupina
TWIN, za účelem pořádání
kulturní akce pro děti dne 25.–
26.9.2010;

– Schválila „Plán zimní údrž-
by MO Plzeň 1 pro období
2010/2011“;

– Schválila krátkodobou vý-
půjčku areálu kluziště – Ice
Parku v Centrálním parku Lo-
chotín společnosti INLINETA-
LENT PRAHA, o.s., zastoupe-
né p. Tomášem Heroutem, pro
výuku bruslení.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 20.10.2010:

– Zrušila stávající komise
Rady MO Plzeň 1 ke dni
20.10.2010.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 23.11.2010
mimo jiné:

– Zřídila komise Rady MO Pl-
zeň 1; jmenovala předsedy a členy
těchto komisí Rady MO Plzeň 1;

– Jmenovala likvidační ko-
misi pro vyřazování majetku
MO Plzeň 1 a majetku svěře-
ného JSDH Bolevec a JSDH
Bílá Hora a škodní komisi pro
řešení škod na majetku;

– Schválila změnu organi-
zační struktury ÚMO Plzeň 1
s platností od 1.12.2010;

– Schválila návrh organizač-
ního zabezpečení přípravy
2. zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 30.11.2010 a pro-
gram tohoto jednání;

– Souhlasila s rozborem hospo-
daření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2010;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Pl-
zeň1 na rok 2010;

– Souhlasila se zakoupením
vánočních balíčků pro obyva-
tele Domova pro seniory
a Domova se zvláštním reži-
mem Kotíkovská ul. 15, Plzeň
a Domova pro seniory a Do-
mova se zvláštním režimem
Západní ul. 7, Plzeň v celkové
hodnotě do 20 000,- Kč;

– Souhlasila s plněním plá-
nu stavebních akcí a vlastní in-

vestiční výstavby za 1.–3.
čtvrtletí 2010;

– Souhlasila s návrhem plá-
nu realizace staveb vlastní in-
vestiční výstavby a oprav na
rok 2011 Městským obvodem
Plzeň 1;

– Schválila nový Organizač-
ní řád 46. mateřské školy Pl-
zeň, Fibichova 4, příspěvkové
organizace, z důvodu vzniku
odloučeného pracoviště;

– Schválila výpůjčku areálu
kluziště Ice Parku v Centrál-
ním parku Lochotín společ-
nosti INLINETALENT PRA-
HA, o.s., zastoupené p. Tomá-
šem Heroutem, pro výuku
bruslení;

– Vzala na vědomí zprávu
o provádění komunálních slu-
žeb a údržby zeleně na území
MO Plzeň 1 za 1.–3. čtvrtletí
2010 + aktuální stav;

– Vzala na vědomí informa-
tivní zprávu ve věci uzavření
smluv na Odboru životního
prostředí ÚMO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 30.11.2010:

– Schválila návrh organizač-
ního zabezpečení přípravy
3. zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 14.12.2010 a pro-
gram tohoto jednání;

– Schválila poskytnutí věc-
ných darů (náramkové hodin-
ky) zástupcům Policie ČR
a Městské policie Plzeň;

– Vydala stanovisko k doku-
mentaci pro Obchodní centrum
Plzeň – Gerská.

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

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém ustavujícím 1. zase-
dání dne 9.11.2010 mimo jiné:

– Vzalo na vědomí zápis
o výsledku voleb do Zastupitel-
stva MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí složení

předepsaného slibu všech čle-
nů Zastupitelstva MO Plzeň 1;

– Stanovilo počet členů Rady
MO Plzeň 1 na 9 a počet dlou-
hodobě uvolněných členů Zastu-
pitelstva MO Plzeň 1 v počtu 4,
a to starosta, dva místostarosto-
vé a předseda Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva MO Plzeň 1;
Zvolilo:
– starostu MO Plzeň 1, pana

Mgr. Miroslava Brabce,
– místostarostu MO Plzeň 1,

pana Jiřího Uhlíka,
– místostarostu MO Plzeň 1,

pana Ing. Vladimíra Tichého,
– členy Rady MO Plzeň 1:
pana Bc. Milana Topinku,
pana Jana Babniče,
pana Jaroslava Výborného,
pana Ing. Antonína Diviše,
pana Jiřího Winkelhöfera,
pana Mgr. Radka Mráze;
– předsedu Kontrolního výbo-

ru Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1, kterým se stal pan
Mgr. Michal Vozobule a
dále členy tohoto výboru;

– předsedu Finančního výbo-
ru Zastupitelstva MO Pl-

zeň 1, kterým se stal pan
Ing. Antonín Diviš a dále
členy tohoto výboru.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1

na svém 2. zasedání dne
30.11.2010 mimo jiné:

– Schválilo rozbor hospoda-
ření MO Plzeň 1 k 30.9.2010;

– Schválilo rozpočtová opat-
ření rozpočtu MO Plzeň 1 na
rok 2010;

– Schválilo plnění plánu sta-
vebních akcí a vlastní investiční
výstavby za 1. – 3. čtvrtletí 2010;

– Schválilo návrh realizace
staveb vlastní investiční vý-
stavby Městským obvodem Pl-
zeň 1 v roce 2011;

– Vzalo na vědomí zprávu
o provádění komunálních služeb
a údržby zeleně na MO Plzeň 1 za
1.–3. čtvrtletí 2010 + aktuální stav;

– Schválilo zakoupení vánoč-
ních balíčků pro obyvatele Domo-
va pro seniory a Domova se zvlášt-
ním režimem Kotíkovská ul. 15,
Plzeň a obyvatele Domova pro
seniory a Domova se zvláštním re-
žimem Západní ul. 7, Plzeň v cel-
kové hodnotě do 20 tis. Kč.

Tradičně jako každý rok,
v tento předvánoční čas, na-
vštívilo vedení MO Plzeň 1
děti v našich mateřských
školách. Mikulášočertovská
a ježíškovská nálada byla
patrná v každé školičce, na
každém malém špuntovi.
Sváteční výzdoby tříd navo-
dily příjemnou předvánoční
náladu ještě před příchodem
„opravdovského Ježíška“.
Děti s nadšením recitovaly

básničky, zpívaly o Mikulá-
ši i čertech a vyprávěly, co
si přejí najít pod stromeč-
kem. V letošním roce přive-
zl pan starosta do školek
jako každoročně kolekce,
kterými si děti ozdobily
vánoční stromky a poprvé
letos dostaly děti od zřizo-
vatele speciální dárek v po-
době volných vstupů do
nově otevřeného „Domu
pohádek“.

Ing. Ivana Bubeníčková
Vedoucí majetkového odboru

Předvánoční čas ve školkách

Rada MO Plzeň 1 a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

Středa 22. 12. 2010 8–17 hodin
Čtvrtek 23. 12. 2010 8–13 hodin
Pátek 24. 12. 2010 svátek
Sobota 25. 12. 2010 svátek
Neděle 26. 12. 2010 svátek

Sportovní komise Rady Městského obvodu Plzeň 1

upozorňuje všechny sportovní a mládežnické subjekty působící na
území MO Plzeň 1, že přijímá žádosti o finanční příspěvky na činnost,

vybavení a akce pro rok 2011. Uzávěrka pro podávání žádostí je
stanovena na termín

31. ledna 2011

Své požadavky uplatňujte písemnou formou v Organizačním odboru
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, u pí Bachmannové,

tel. 378 036 007, 602 685 395, e-mail – bachmannova@plzen.eu

Na stejném místě si můžete rovněž vyzvednout i příslušný formulář
pro žádost o finanční příspěvek + pokyny, kde jsou uvedeny všechny
přílohy, které je nutné odevzdat současně s formulářem, případně si
vše vytisknout z webových stránek obvodu – http://umo1.plzen.eu/

Termín uzávěrky – nejpozději 31. ledna 2011
Mgr. Radek Mráz

Předseda Sportovní komise RMO Plzeň 1

Peníze na sport a pro mládež

Na prosincovém jednání
obvodního zastupitelstva
ocenil starosta Mgr. Brabec
zástupce městské a státní
policie za duchapřítomnost

Pondělí 27. 12. 2010 8–17 hodin
Úterý 28. 12. 2010 8–13 hodin
Středa 29. 12. 2010 8–17 hodin
Čtvrtek 30. 12. 2010 8–13 hodin
Pátek 31. 12. 2010 8–13 hodin

Vánoční provozní doba úřadu

Ocenění zástupci policie

a obětavost při konání pra-
covních povinností. Stráž-
mistři Jan Barfus, Milan
Lupíšek a Jiří Velkoborský
zachránili život ženě, která

zůstala sama v bytě s astma-
tickým záchvatem. Nadpra-
porčík Ing. Jiří Brabec po-
skytl první pomoc muži
s velmi vážným poraněním
břicha, zabránil poúrazové-
mu šoku a po celou dobu
čekání na příjezd přivolané
záchranky dbal na zajištění
základních životních funkcí
zraněného muže, čímž mu
zachránil život.

Starosta MO Plzeň 1 záro-
veň ocenil za dlouhodobou
spolupráci s MO Plzeň 1
i bývalého velitele obvodní-
ho oddělení Policie ČR
Zdeňka Musila, který od-
chází do penze.

(red)

Tiráž: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15082, vydává městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002,
http://umo1.plzen.cz Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha



Městský obvod Plzeň 1 bude
jako každý rok zajiš�ovat svoz
vánočních stromků z prostorů
kontejnerových stání. Svozy
vánočních stromků budou pro-
vedeny v týdnech od 10. 1. do
21. 1. 2011 a od 7. 2. do 11. 2.
2011. Dočištění kontejnero-
vých stání od stromků proběh-
ne 1. a 2. 3. 2011. Stromečky
budou odvezeny do Plzeňské

Informace Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1

Zimní údržba komunikací na
území Městského obvodu Pl-
zeň 1 je zajiš�ována dodavatel-
sky smluvními firmami. Odklí-
zení sněhu či náledí je uskuteč-
ňováno na základě telefonické
výzvy člena štábu zimní údrž-
by. Do 48 hodin od této výzvy
musí být zásah na celém úze-
mí obvodu dokončen. Firmy se
při provádění prací řídí Plánem
zimní údržby, podle kterého je
zimní údržba komunikací pro-

váděna při náhle vzniklém ná-
ledí nebo pokud vrstva sněhu
činí minimálně 5 cm.

Zajištění schůdnosti –
v zastavěném území obce jsou
chodníky schůdné, jestliže
umožňují bezpečný pohyb
chodců, kterým je pohyb při-
způsobený stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu
těchto komunikací a povětr-
nostním situacím a jejich dů-
sledkům.

Zimní údržba komunikací na území MO Plzeň 1
Zajištění sjízdnosti – vo-

zovky místních komunikací
jsou sjízdné, jestliže umožňu-
jí bezpečný pohyb silničních
a jiných vozidel přizpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto
místních komunikací a pově-
trnostním situacím a jejich dů-
sledkům.

Úklid hlavních komunikací
na území MO Plzeň 1 zajiš�u-
je Správa veřejného statku

města Plzně a ÚMO Plzeň 1
provádí zimní údržbu chodní-
ků a v omezené míře i vybra-
ných vozovek – především
u základních škol a školek a na
místech s velkým stoupáním.
Dle Nařízení statutárního měs-
ta Plzně č. 8/2009 o údržbě
chodníků se v městské zástavbě
neodstraňují závady ve schůd-
nosti vnitroblokových chodníků.
Sjízdnost obslužných komuni-
kací a parkoviš� mezi domy se

udržuje pouze při vyhlášení ka-
lamitní situace.

Aktuální informace a mapky
udržovaných chodníků a vozo-
vek jsou na:

Červená nová barva v třídění odpadu

http://umo1.plzen.eu/aktuali-
ty/zimni-udrzba-komunikaci-
na-uzemi-mo-plzen-1.aspx

Zdeněk Soukup
Vedoucí oddělení dopravy

Od druhé poloviny listopadu
je v ulicích MO Plzeň 1 obča-
nům k dispozici čtrnáct červe-
ných kontejnerů určených pro
sběr drobných vysloužilých
elektrospotřebičů a baterií. Ty ve
spolupráci s úřadem městského
obvodu Plzeň 1 a Plzeňským
krajem rozmístila nezisková spo-
lečnost ASEKOL, která se zabý-
vá zpětným odběrem elektroza-
řízení. Dotaci na jejich výrobu
a instalaci poskytl Státní fond ži-
votního prostředí ČR. Fond
ASEKOL zároveň finančně pod-
pořil rekonstrukci kontejnero-
vých stání na území MO Pl-
zeň 1. Cílem je ulehčit občanům
třídění elektroodpadu a zároveň
zvýšit objem sběru menších spo-
třebičů. Právě ty totiž nejčastěji
končí ve směsném odpadu, od-
kud se k ekologické recyklaci
nedostanou. Drobná elektrozaří-
zení patří k nejhůře tříděným
druhům elektroodpadu. Díky je-
jich malým rozměrům je mno-
hem jednodušší je vhodit do
popelnice, než odnést například
na sběrný dvůr. Proto ASEKOL

Informace Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1

Svoz vánočních stromků
teplárenské, a.s., kde budou
seštěpkovány a použity jako
obnovitelný zdroj energie.

Prosíme o umístění stromků
ke kontejnerovým stáním tak,
aby nebyla omezena manipu-
lace s kontejnery při svozu od-
padů.

Přejeme příjemné prožití
svátků vánočních.

(red)
– jako první v Evropě – inicio-
val myšlenku vytvořit červené
kontejnery na sběr elektroodpa-
du. Do kontejneru patří bate-
rie a drobná elektrozařízení,
jako jsou například kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vy-
bavení, discmany, přehrávače
mp3, telefony a elektronické
hračky. Naopak není určen pro
sběr televizorů, počítačových
monitorů, herních displejů, zá-
řivek, úsporných žárovek, kte-
ré jsou nebezpečným odpadem,
a velkých domácích spotřebičů
jako jsou třeba ledničky, prač-
ky a chladničky. Větší domácí
elektrozařízení se bezplatně vy-
bírají na sběrném dvoře v Úně-
šovské ulici, při sběrných
dnech, případně je možné je
odevzdat v prodejnách nebo
opravnách elektrospotřebičů.
Najdou-li obyvatelé MO Plzeň
1 pod stromečkem nový elek-
trospotřebič, mají jako první
v Plzni možnost se nepotřeb-
ného spotřebiče řádným způ-
sobem zbavit díky novým
kontejnerům.

Seznam stanoviš�:
Komenského 11
Křižovatka Majakovského a Ko-
menského (Majakovského 42)
Gerská 46
Tachovská 7
Plaská 9
Sokolovská 73 (pod restaurací
U Řezníka)
Žlutická 13 (nad OC Remus)
Rabštejnská 15
Kralovická 1 (nad Penny mar-
ketem)

Na Chmelnicích (konec pěší
zóny pod Znojemskou ulicí)
Strážnická 1
Křižovatka ulic Otakara Březi-
ny a Jana Jakuba Ryby
(J. J. Ryby 9)
Bolevecká 2
Křižovatka Pod Všemi svatý-
mi a Lipová (proti SK sportov-
ní centrum)
Další podrobnosti viz webové
stránky ÚMO Plzeň 1

(red)

V pondělí 29. listopadu přišel osobně poděkovat dobro-
volným dárcům krve za jejich obětavost místostarosta ob-
vodu Ing. Vladimír Tichý. V obřadní síni ÚMO Plzeň 1
předal patnácti oceněným dárcům bronzové plakety prof.
Jánského za 10 bezpříspěvkových odběrů. Obřadu se zú-
častnila také pracovnice Oblastního spolku Českého čer-
veného kříže v Plzni paní Svatava Slavíková. Slavnostní
atmosféru v tomto již předvánočním čase umocnily svým
pěveckým vystoupením děti ze 78. MŠ.

Vzhledem k ochraně osob-
ních údajů nejsou členové
Komise sociální a pro občan-
ské záležitosti Rady měst-
ského obvodu Plzeň 1 opráv-
něni rodiče dětí nebo jubilan-
ty sami kontaktovat. Prosíme
proto jubilanty nebo jejich
rodinné příslušníky, aby se
v případě zájmu obrátili na
vedoucí sociálního odboru
ÚMO Plzeň 1 Mgr. Danu
Krausovou, tel. 37 803 6180
nebo pí Hanu Hrdinovou, tel.
37 803 6082. Jubilanti obdr-
ží od zástupců Městského
obvodu Plzeň 1 grafický list
a dárkový balíček.

(red)

Sáčky nebo lépe „soupravy
na sběr psích exkrementů pro
jedno použití“ (souprava, pro-
tože sáček obsahuje i velmi
praktickou stěrku) lze bezplat-
ně vyzvednout v budově Úřa-
du městského obvodu Plzeň 1.
Sáčky jsou k dispozici ve vrát-
nici každý pracovní den vždy
od 7.00 hod., v pondělí a ve
středu do 18.00 hod., v úterý
a ve čtvrtek do 16.45 hod.,

v pátek do 16.15 hod., tedy
i mimo úřední hodiny.

Všem, kteří uklízí po svém
pejskovi, děkujeme.

(red)

Pro pejsky a jejich majitele

v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu
č. 30, 33, 39, 40; sídliště Košutka) bude mít

o svátcích 24.–26. 12. 2010 a 1. 1. 2011 uzavřeno

 Pro ostatní dny bude platit běžná provozní doba:

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

Na podzim letošního roku měli
senioři našeho obvodu možnost
pokračovat v poznávání zajíma-
vých míst naší vlasti. MO Plzeň
1 zorganizoval několik zájezdů
ve spolupráci s CK Prima via.
S prodejem a dalšími organizač-
ními záležitostmi pomáhalo ob-
čanské sdružení Totem.

Dne 16. 9. 2010 jsme navští-
vili Jižní Čechy, kde jsme si
prohlédli regionální muzeum
v Milevsku. Návštěva expozi-
ce byla doprovázena zajíma-
vým výkladem. Slunečné po-
časí nám umožnilo prohlídku
Kozího hrádku a města Tábor.
Odpoledne jsme si zpříjemnili
dobrým obědem a prohlídkou
historického podzemí města.

Zájemcům o slavnostní obřady vítání občánků, jubilejní svatby
či blahopřání k životnímu výročí 80, 85, 90 a více let sdělujeme:

Podzimní zájezdy pro seniory Dne 30. 9. 2010 jsme se vy-
dali po stopách Schwarzenber-
ků a navštívili jsme na břehu
rybníka Svět hrobku tohoto vý-
znamného jihočeského rodu.
Velmi nás zaujala prohlídka
soukromého muzea hracích
strojků a automatů. Výlet se
vydařil a i přes nepřízeň poča-
sí, byli všichni spokojeni.

Na jihozápad od Plzně jsme se
vypravili dne 12. 10. 2010, kde
jsme si prohlédli barokní kostel
sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Na
Chodsku jsme navštívili chod-
skou rychtu v Draženově a Mu-
zeum Jana Sladkého Koziny
v Újezdě. Zejména příznivce li-
dové hudby potěšilo vystoupení
dudácké kapely. Koupání v láz-
ních Waldmünchen bylo příjem-
ným zakončením zájezdu.

Po stopách sv. Ludmily jsme
se vydali dne 21. 10. 2010.
Navštívili jsme muzeum v Te-
tíně, které je věnované životu
a okolnostem zavraždění sv.
Ludmily. Velmi nás zaujala
návštěva zámku v Mělníku –
sídla rodu Lobkoviců. Prohlíd-

ka Regionálního muzea spoje-
ná s ochutnávkou vína a sýrů
byla příjemným zakončením
posledního letošního zájezdu.
Těšíme se v příštím roce na
příjemné zážitky při poznává-
ní dalších zajímavých míst
České republiky.      (red)

Provoz sběrného dvora o svátcích



První letošní dokončenou
akcí byly chodníky v ul. Nad
Šídlovákem. Jednalo se o tři
chodníky v celkové délce
197 m v místech, kde průšlapy
vedoucí od konečné tramvaje
č. 4 směrem k obytným do-
mům hyzdily zeleň v tomto
místě. Akce byla dokončena již
koncem května.

Druhou dokončenou stavbou
bylo parkoviště Kaznějovská
7–9. V prvních červencových
dnech, tedy zhruba 3 týdny
před plánovaným termínem,
bylo dáno do užívání veřejnosti
48 parkovacích stání, což zce-
la jistě přispělo ke zlepšení si-
tuace v oblasti parkování v této
lokalitě.

Další dokončenou akcí
v oblasti parkoviš� byla úprava

stávající asfaltové plochy
u objektu Kaznějovská 51 pro
potřeby Občanského sdružení
Totem. Vzniklo zde 12 parko-
vacích míst.

Práce na dalších dvou parko-
vištích byly dle plánu zaháje-
ny ve druhém pololetí. Prvním
z nich bylo parkoviště Rab-
štejnská x Žlutická ul. Vhod-
nou úpravou stávající zpevně-
né plochy a chodníku zde bylo
v druhé polovině září předáno
do užívání 31 parkovacích stá-
ní. Druhé nové parkoviště se
nachází v Tachovské 37–45.
Práce zde byly zahájeny v srp-
nu a do konce září bylo dokon-
čeno 53 kolmých a podélných
parkovacích stání, včetně 3 stá-
ní pro tělesně postižené, což i
této lokalitě významně přispě-

Plánovaná investiční výstavba dokončena
Konec roku je za dveřmi a nastal čas na bilancování naší práce.

Průběžně jsme vás na stránkách našeho zpravodaje informovali
o průběhu prací na jednotlivých stavbách v rámci vlastní inves-
tiční výstavby.

Objem prací byl bezesporu vysoký a zahrnoval výstavbu no-
vých chodníků, parkovacích ploch i rekonstrukci jedné ulice na
území obvodu.

Opomenuta nebyla ani dětská hřiště, byly obnoveny některé
sportovní plochy a v neposlední řadě proběhly stavby a opravy
související se zvelebením školek a rozšířením jejich kapacit.

lo ke zlepšení situace v oblasti
parkování.

V letošním roce byla rovněž
opravena v souladu s dlouho-
dobým plánem i další z komu-
nikací na Bílé Hoře. V červnu
byly zahájeny práce na staveb-
ních úpravách 1. etapy Senec-
ké ul. V úseku od ul. 28. října
po křižovatku s ul. Vančurova
vznikla koncem září obytná
zóna se zálivy, zelení a nový-
mi stromy. Součástí stavby
bylo i nové veřejné osvětlení.
Navíc zde vzniklo 26 nových
parkovacích stání. Celé akci
předcházela úprava plynovodu
a výměna kanalizace s vodovo-
dem. Investorem opravy těch-
to sítí byly RWE a. s., resp. Vo-
dárna Plzeň a. s.

V oblasti mateřských škol
byl od května do července

upraven volný byt v hospodář-
ském pavilonu 60. MŠ v Ma-
nětínské ul. pro potřeby Dět-
ského domova Domino. Do-
končením této akce byly
připraveny prostory pro ubyto-
vání 8 dětí výše jmenovaného
domova. Stavba byla dokonče-

na zhruba s šestitýdenním
předstihem. Tím byly vytvoře-
ny z časového hlediska pod-
mínky pro vybavení nábytkem
a ostatním zařízením tak, že
zařízení bylo bez problémů
zprovozněno 1. září.

Nejrozsáhlejší letošní inves-
tiční akcí však byla bezesporu
kompletní rekonstrukce 7. MŠ,
Kralovická 35. Tato stavba,
která byla zahájena v dubnu,
spočívala v zateplení, výměně
oken a provedení nových
střech na 4 pavilonech. Vyzdě-
ny a nově zastřešeny byly
i spojovací chodby mezi jed-
notlivými pavilony. Navíc zde
došlo i k celkové obnově soc.
zařízení, částí ostatního interi-
éru a v neposlední řadě zde byl
osazen vířivý bazén a sauna
pro děti. Tato rozsáhlá stavba

byla dokončena koncem srpna.
Od července rovněž proběhly
stavební práce v objektu Gym-
názia Fr. Křižíka v Sokolovské
ul. Do konce prázdnin zde
vznikly dvě kompletní třídy
pro 50 dětí. Tyto nové prosto-
ry jsou určeny pro potřeby

46. MŠ a součástí této akce
byla i zahrada s dětskými prv-
ky a pískovištěm, aby vybave-
ní odpovídalo standardům běž-
né mateřské školy.

Druhou stavbou pro stejné
účely byla úprava pavilonu D
v areálu 78. MŠ v Sokolovské
ul. Vhodnou úpravou vnitřních
prostor, vč. soc. zařízení, zde
vznikla jedna třída pro neumís-
těné děti do MŠ. Dílo bylo
dokončeno v polovině září.
Navíc v areálu této MŠ vznik-
lo v průběhu letních prázdnin
menší sportovní hřiště s umě-
lým povrchem, brankami a sí-
těmi pro míčové hry.

V červenci byly rovněž za-
hájeny práce na výstavbě dět-
ského hřiště ve Studentské ul.
Jednalo se o standardní oplo-
cené hřiště s dětskými prvky
a pískovištěm. Hřiště bylo do-
končeno v srpnu a vyhověno
tak bylo mnohým obyvatelům
této lokality, kteří o hřiště to-
hoto typu žádali.

Druhé obdobné dětské hřiš-
tě bylo v průběhu září realizo-
váno v Plaské ulici. Pro širo-
kou veřejnost, zejména však
pro děti a mládež proběhla
obnova dřevěného hrazení na
stávajícím asfaltovém hřišti ve
Žlutické ul. Toto obnovené
sportoviště vybavené novými
brankami tak umožňuje provo-
zování hokejbalu a dalších mí-
čových her. Z dalších investič-
ních akcí byla v tomto termí-
nu realizována oprava 9 ks
kontejnerových stání v ul. El.
Krásnohorské a ve Studentské
ul. Byly zde odstraněny nevy-
hovující, často svým technic-
kým stavem nebezpečné pří-
střešky a jednotlivá stání dosta-
la nový živičný povrch.

V rámci zvýšení bezpečnos-
ti silničního provozu byl opra-
ven přechod pro chodce v Je-
senické ul. před základní umě-
leckou školou. Rovněž bylo
obnoveno vodorovné značení
na dvou parkovištích v Soko-
lovské ul. a na jednom v Br-
něnské ul.

Opomenuta nebyla ani bez-
pečnost a ochrana majetku ob-
čanů. Rozšířen byl kamerový
systém o tři kamerové body.
Jednalo se o instalaci kamer na
budově fakultní nemocnice, ve
Žlutické ul. č.or. 11 a v areálu
Gymnázia Františka Křižíka.
Kamery jsou napojeny na již
stávající kamerový systém na
pracovišti Městské policie
v budově ÚMO Plzeň 1.

S fotodokumentací hotových
staveb se můžete seznámit na
internetových stránkách obvo-
du: http://umo1.plzen.eu/vlast-
ni-investicni-vystavba-mo-1/
investice-za-rok-2010

Průběžně po celý rok probí-
haly i přípravné práce na no-
vých investičních záměrech na
rok 2011. Prostřednictvím
„Jedničky“ vás budeme opět
po celý následující rok infor-
movat o průběhu a postupu
prací na těchto stavbách.

V případě vašeho zájmu
o podrobnější informace, týka-
jící se investiční výstavby MO
Plzeň 1 kontaktujte Investiční
odbor na tel. 378036050-1,
378036053-4, e-mail: bre-
cik@plzen.eu, nebo s vámi
projednáme vaše náměty či
připomínky při vaší osobní
návštěvě investičního odboru.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

ÚMO Plzeň 1

Plzeň–Košutka – Jeden z prv-
ních tří stacionárních automatů
na čerstvé mléko, které již není
třeba před konzumací převařo-
vat, stojí také v našem obvodě.
Obyvatelé „Jedničky“ jej najdou
v nákupním centru Košutka ze
strany od Kralovické ulice. Lidé,
kteří budou v tomto mlékomatu
nakupovat, tím nepřímo podpo-
ří instituce pracující s předškol-
ními dětmi.

„Provozovatel mi zařízení
představil a při té příležitosti
uvedl, že by rád čas od času
podpořil některou z mateřských
školek v obvodě nákupem aktu-
álně potřebného vybavení. Moh-
lo by se jednat například o hrač-
ky, pomůcky na kreslení či jiné
výchovné činnosti nebo o drob-

né technické vybavení třeba pro
kuchyně školek,“ uvedl starosta
prvního plzeňského obvodu
Mgr. Miroslav Brabec s tím, že
takové iniciativě přeje a doufá
proto, že se mlékomat stane ob-
líbeným nákupním místem.

V to plně věří i provozovatel,
kterým je zemědělská farma
Milknatur ze severního Plzeň-
ska. Mlékomat na Košutce totiž
považuje za svůj klíčový. „Stojí
uprostřed nejlidnatějšího sídliš-
tě, kde žije mnoho rodin s dět-
mi. Věříme, že se stanou hlav-
ními konzumenty našeho mléka.
To si totiž díky šetrné pasteraci
uchovává všechny důležité vý-
živové hodnoty čerstvě nadoje-
ného mléka, kvůli kterým je po-
važováno za jednu ze základních

součástí dětské stravy. Obsahu-
je například mléčné kultury, bíl-
koviny, vitamíny a minerální
látky včetně vápníku,“ uvádí za
farmu Pavel Šrámek.

Šetrná pasterace je zahřátí čer-
stvě nadojeného mléka na teplotu
72 až 75˚C po dobu 15 až 20 vte-
řin. Toto zahřátí výživový poten-
ciál mléka nesníží. Naopak garan-
tuje naprostou hygienickou bez-
pečnost, čímž se liší od mléka
prodávaného ve všech ostatních
českých mlékomatech. To hygie-
nici i prodejci doporučují kvůli
ochraně zdraví spotřebitelů před
konzumací převařit. U mléka
Milknatur už to není nutné.

„Mezi obyvateli Plzně včetně
našeho obvodu je v poslední
době viditelný zájem o nákup

čerstvých potravin přímo od ze-
mědělců. Spousta lidí navštěvu-
je farmářské trhy v centru měs-
ta. Přál bych si, aby něco podob-
ného bylo i v našem obvodě.
Farmářské produkci fandím. I to
je důvod, proč mě instalace mlé-
komatu potěšila,“ dodává staros-
ta obvodu.
Mlékomat Milknatur
– v provozu nonstop
– nabízí čerstvé mléko (20 Kč/l)
a zájemcům i prázdné lahve
– mléko vydává v libovolném
množství od 0,05 l a násobků dle
sumy vhozených mincí
– minimální trvanlivost mléka
jsou čtyři dny
– čerstvé mléko je do automatu
zaváženo denně

(red)

Automat na mléko bude pomáhat školkám

Křemílek a Vochomůrka, Rá-
kosníček, Rumcajs, Manka
a Cipísek, Krteček, Mach a Še-
bestová, Maxipes Fík nebo Krá-
líci z klobouku.... Vítejte ve světě
Večerníčka a jeho kamarádů!
Vstoupit do něj můžete pouze
v jedinečném Domě pohádek,
který vyrostl v Plzni, uprostřed
obvodu, v těsné blízkosti Dino-
parku. Návštěvníkům se otevřel
ve středu 1. prosince v 9 hodin.

Unikátní Dům pohádek se právě otevřel v Plzni
Dům pohádek je jednopod-

lažní stavba s plně využitou
střechou, která se promění
v rozlehlé hřiště se spoustou
hracích prvků, prolézaček i pís-
kovištěm. Součástí Domu po-
hádek je vedle večerníčkových
expozic také školička Macha
a Šebestové, kde si předškolá-
ci mohou hrát na opravdovou
školu, kreativní tvůrčí dílna
a multifunkční divadlo s vše-

strannými možnostmi využití.
Rodiče mají k dispozici pro-
stornou nekuřáckou kavárnu
s dětským koutkem pro nej-
menší ratolesti. Interiér posky-
tuje bezpečné a pohodlné záze-
mí, takže malí i velcí návštěv-
níci se tady cítí opravdu
příjemně.

Dům pohádek je unikátním
projektem nejen v České repub-
lice, ale i v celoevropském mě-
řítku. Poprvé se podařilo na jed-
nom místě, ve stálé expozici,
shromáždit postavičky z oblíbe-
ných českých Večerníčků. „Zá-
kladním impulsem k realizaci
myšlenky o krásném novém
prostoru věnovaném pouze dě-
tem a jejich rodičům byl mimo-
řádný úspěch výstavy Nejoblí-
benější večerníčky, která se ko-
nala v Plzni v roce 2006,“
vysvětluje autor plzeňského
projektu Karel Paul. „Rádi by-
chom podpořili povědomí
o klasické české pohádkové
tvorbě, zejména u mladé gene-

race. Dům pohádek je místo,
kde české večerníčky a pohád-
ky ožívají,“ dodává Karel Paul.

(red)

                        Otevírací doba: 9.00 – 17.00
Otevřeno každý den kromě pondělí

Veškeré informace získáte na: www.dumpohadek.cz



78. MŠ je dlouhodobě zamě-
řená na estetické a tvořivé čin-
nosti a v povědomí veřejnosti
je školou plnou barviček. Sku-
tečnost, že byla vybrána jako
jediná z plzeňských MŠ, nás
potěšila a rádi jsme se stali
partnerem projektu Domu po-
hádek.

Vhodnou motivací se děti pře-
nesly do světa pohádek a začaly
své oblíbené hrdiny ztvárňovat.
Malovaly, kreslily, střihaly, lepi-
ly. Paní učitelky dětem nabídly

Děti ze 78. MŠ pomáhaly dotvářet Dům pohádek
řadu výtvarných a pracovních
technik, které děti volily dle
svého zájmu.

Během měsíců září a října
tak vznikla řada nádherných
dětských prací, které byly po-
skytnuty tvůrcům Domu pohá-
dek k výzdobě interiéru. Ně-
které dětské práce jsou vysta-
veny, jiné posloužily jako
podklad pro malbu na ze� přes
projektor.

Odměnou za tuto spolupráci
byla bezplatná návštěva pohád-

kového prostoru pro všechny
děti naší MŠ. A tak se děti ocit-
ly v pohádce podruhé.

Hrály si v pařezové chaloup-
ce, v klobouku králíků Boba
a Bobka, vyzkoušely Večerníč-
kův automobil. „Učily“ se ve
třídě Macha a Šebestové, vy-
zkoušely možnosti tvůrčí dílny,
zkusily hrát divadlo jako oprav-
doví herci na jevišti.

Velkým překvapením a záro-
veň obrovským zážitkem pro
děti byli lidé převlečení za oblí-

bené pohádkové postavy, které
se pohybovali mezi dětmi.

Vždy� kdo z nich by se nechtěl
setkat s Večerníčkem?
Bc. Alena Zajíčková, učitelka

78. MŠ, Plzeň, Sokolovská 30,
příspěvkové organizace

MOTÝL o.s. provozuje rodi-
čovské centrum Vlnka a posky-
tuje dvě sociální služby pro oso-
by se zdravotním postižením –
ranou péči a sociálně terapeutic-
ké dílny.

Zveme vás na zápisy do zá-
jmových kroužků v MOTÝL
o.s. v rodičovském centru Vlnka
na druhé pololetí 2010/11 a na
letní příměstské tábory probíhaj-
cí v termínu 17. – 28. 1. 2011.

Kromě stávající nabídky zá-
jmových kroužků nově otevírá-
me i Klub rodičů, který se bude
konat pravidelně od pondělí 3.

S Motýlem v novém roce 2011
1. 2011 v odpoledních hodinách
po celý školní rok.

Srdečně zveme malé i velké
příznivce centra na Karneval se
skřítky v pátek a v sobotu 28.–
29. 1., vždy od 15 a od 17 hodin.
Vstupenky na karneval budou
k zakoupení v době zápisů. Ka-
pacita míst je omezená.

Rodičovské centrum nabízí
kroužky a aktivity pro děti zdra-
vé i s postižením, i pro celé rodiny.
Můžete si vybrat z naší nabídky
výtvarných, tanečních, hudebních,
jazykových a sportovních kroužků.
Rodinám s dětmi se zdravotním po-

Od ledna 2011 rozšiřuje svoji činnost o nové spor-
tovní, výtvarné a spontánní aktivity pro děti, mládež,
dospělé i rodiče s dětmi. Kompletní informace o zá-
jmovém vzdělávání najdete na www.svcdomecek.cz.

Přihlašovat se můžete v průběhu celého roku.
POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY – nově v tělocvič-

ně Komenského 42 v úterý od 16.00 do 17.00 hod.
Kroužek pro sportovně založené děti, které mají

rády pohyb. Všestranný pohyb pro děti od 1. třídy
ZŠ. Využijeme různé sportovní pomůcky a zahraje-
me si mnoho sportovních her.

MINI SPORTOVKA – nově v tělocvičně Komen-
ského 42 ve středu od 15.30 do 16.30 hod.

Sportovní kroužek pro děti od 3 do 6 let. Zaměře-
ný na pohybovou průpravu, koordinaci a týmovou
spolupráci v kolektivu dětí.

VLÁČEK – pro děti od 2,5 let každé pondělí až
čtvrtek 8.30–11.30 hod. Děti si v herně zvykají na
krátkodobé odloučení od maminky, hře a „práci“
v kolektivu. Každý den je pro ně připraven pestrý
program složený ze spontánních aktivit, výtvarných
činností, pohybových her, básniček, písniček.

TELEVIZNÍ KLUB „KDEPA FILM“ – pro děti
od 12 let každou středu 17.00–18.00 hod.

Jde o skupinu mladých filmových tvůrců, kteří již
mají zkušenosti s tvorbou scénáře, prací s kamerou
i střihovým softwarem. Do počátku máme ke zpra-
cování připravena zajímavá témata z cyklů Dítě mezi
lidmi a Jak si usteleme. Do výuky zpracování efektů
ve 3D programu a jejich implementaci do videa, práci
s klíčovací stěnou a pohyblivou maskou.

Začátkem roku 2011 oslaví
Středisko výchovné péče (SVP)
v Plzni 15 let od svého založení.
SVP je součástí sítě školských
zařízení a je zřízeno Minister-
stvem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR. Můžete jej najít v Plz-
ni na Karlovarské ulici 67, je sa-
mostatnou součástí Dětského
diagnostického ústavu v Plzni.

SVP poskytuje pomoc dětem
a dospívajícím – žákům základ-
ních škol, víceletých gymnázií,
studentům učiliš�, středoškolá-
kům i ostatním studujícím – stu-
dentům vyšších odborných a vy-
sokých škol. Zároveň poskytuje
poradenství jejich zákonným zá-
stupcům (rodičům, pěstounům).

Klientům a jejich rodinám na-
bízíme konzultace, terapeutické
vedení, poradenství a pomoc při
řešení aktuálních krizových situ-
ací, výchovných a prospěcho-
vých problémů, osobnostních
a psychických problémů, složi-
tých rodinných vztahů a vazeb.

stižením nabízíme sociální službu
Raná péče a integraci dětí s handi-
capem mezi zdravé vrstevníky.

Podrobnější informace nalezne-
te na webových stránkách
www.motyl-plzen.cz nebo osobně
na adrese Žlutická 2, Plzeň.

MOTÝL o.s. přeje všem ná-
vštěvníkům, klientům a přízniv-
cům hodně štěstí a zdraví v nad-
cházejícím roce 2011.

Bc. Tereza Plzáková

15 let Střediska výchovné péče v Plzni, Karlovarská 67
Je důležité, aby rodiče začali

řešit problémy svých dětí hned
v počátku, nebáli se oslovit od-
borné pracovníky a začít s nimi
spolupracovat. Se svými problé-
my se na nás mohou obracet
i samotné děti.

SVP nabízí ambulantní služby:
jednorázové konzultace, krátko-
dobé vedení či dlouhodobou spo-
lupráci s klientem a jeho rodinou.
Ambulantní péče je bezplatná.

Dále lze využít internátní po-
byt dítěte v SVP, který je zpra-
vidla osmitýdenní. Pobyt je ur-
čen pro žáky základní školy.
Zařazení dítěte do skupiny je
možné na základě žádosti zákon-
ného zástupce. Děti po dobu
pobytu plní školní docházku
v SVP, výuka probíhá podle in-

dividuálního plánu, který je sta-
noven jejich kmenovou školou.
Po ukončení pobytu se vracejí
domů a do své základní školy.

SVP dále nabízí během inter-
nátního pobytu konzultace s od-
bornými pracovníky (psycholog,
etoped, speciální pedagog, soci-
ální pracovník), terapeutické
skupiny zaměřené na různá té-
mata (drogy, šikana apod.), spor-
tovní činnosti pod vedením vy-
chovatelů (kolektivní sporty
venku i v tělocvičně, posilovna),
víkendové pobyty v přírodě, pra-
videlná relaxační cvičení, práci
s hlínou. Během pobytu dětí pro-
bíhají pravidelné rodičovské
skupiny vedené psychologem
a dalšími odbornými pracovní-
ky. Rodiče mohou děti dvakrát

týdně navštěvovat a při dobrém
chování může dítě na víkend
odjet domů.

U internátního pobytu hradí
zákonní zástupci výdaje za stra-
vu a ubytování dítěte. Internátní
pobyt je vhodný pro děti, které
potřebují intenzivnější péči od-
borných pracovníků.

U obou forem péče (ambulant-
ní i internátní) je důležité, aby
zákonní zástupci měli opravdo-
vý zájem pomoci svému dítěti
s jeho problémy. Měli by proje-
vovat trvalý zájem o své dítě, být
ochotni se seznámit s možnými

příčinami jeho problémů a také
by se měli snažit změnit či upra-
vit své výchovné metody.

Další formou nabízených slu-
žeb SVP jsou odpolední ambu-
lantní skupiny pro děti, zaměřené
na výcvik sociálních dovedností,
osobnostní sociální výcvik a spor-
tovně outdoorový výcvik.

Rádi vám podáme další infor-
mace, odpovíme na vaše otázky
nebo domluvíme termín osobního
setkání na telefonních číslech: te-
lefon + záznamník 377 538 185,
377 532 733, 774 715 262.

Foltýnková

ODDÍL TURISTIKY „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň
pořádá 26. prosince 2010

Vánoční pochod
TRASY: 8, 14, 24 a 33 km. START: Plzeň, hl.

nádraží, čekárna, 7.00–10.00 hod. CÍL: Plzeň –
Bory, restaurace U Švejka, 11.00–16.30 hod.

STARTOVNÉ:10,- Kč, zdarma – členové OT
Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň.

MAPA KČT: č. 31.  INFORMACE:
Ivan Kupka, tel.: 721 772 113, 373 735 728,

ivankupka@klikni.cz, J. Novotný, tel.: 723 833 031.
propagační odznak akce

a 31. prosince 2010
Silvestrovský pochod

TRASY: 4, 7, 9, 14, 24 a 31 km. START: Plzeň–
Bolevec, Senecký rybník, 7.30–11.00 hod.

CÍL: Plzeň, restaurace U Boleváku, 10.30–16 hod.
STARTOVNÉ: 10,- Kč, zdarma – členové OT

Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň
MAPA KČT: č. 31.

INFORMACE: O. Okrouhlý, tel.: 737 002 915,
J. Valach, tel.: 774 944 370, jarvalach@seznam.cz

nový propagační odznak akce
http://www.tjrozvojplzen.ic.cz

STŘEDEČNÍ TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO
MAMINKY – od ledna připravujme pravidelné kur-
zy s vizážistkou, výtvarné a hudební dílny

– hlídání dětí zajištěno v dětské herně s dopoled-
ním programem

CVIČENÍ ZUMBA – nově od února 2011, infor-
mace od ledna na www.svcdomecek.cz

Sportovní aktivita, spočívající v kombinaci posi-
lovacích cviků a tanečních kroků za doprovodu la-
tinsko-americké hudby. Kombinují se taneční prvky
z rychlých a vášnivých tanců (salsa, merengue, sam-
ba, mambo, flamenco) s posilovacími cviky do se-
stavy a v kratších či delších intervalech.

CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH – nově od úno-
ra 2011, informace od ledna na www.svcdomecek.cz

Skupinové cvičení na trampolínkách, za doprovo-
du motivující hudby, pod vedením profesionálních
instruktorů. Základem pozitivního vlivu tohoto cvi-
čení je kombinace rychlých a pomalých poskoků,
dynamických sprintů, balancování, silových prvků
a významného strečinku. Cvičení zlepšuje fyzickou
a psychickou kondici jednoduchým a zábavným
způsobem.

CVIČENÍ POI
– nově od února 2011, informace od ledna na

www.svcdomecek.cz
Poi je forma žonglování, při které se točením míčů

připevněných na provázcích vytváří kruhy různých
tvarů a rozměrů. Tuto techniku používají ženy na
zvětšení ohebnosti zápěstí a rukou a muži na zpev-
nění ramen a zlepšení koordinace pohybů.

ROZŠIŘUJEME ČINNOST

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OBORŮ
HUDBA – bubnování na djembe, kytary pro začá-
tečníky a pokročilé, hra na klávesy, hra na baskyta-
ru, s tamburínou a bubínkem
SPORT, TANEC – stolní tenis, jóga, pohybové
a míčové hry, aerobik, hip-hop, breakdance, cvičení
kulička, taneční pro nejmenší, reha cvičení, cyklotu-
ristika, wellness, sm systém
VÝTVARKA – výtvarné dílny, barvička, základy
malování, kresba, malba, grafika
KERAMIKA – keramika pro děti, mládež i dospělé

POČÍTAČE – animované video, grafika, programo-
vání www, začátečnické kurzy pro děti i dospělé
MÓDA, DIVADLO – divadelní soubory, modeling,
módní návrhářství, klub amazonek
PŘÍRODOVĚDA – zlatá udice, tajemství přírody
PŘEDŠKOLÁCI – mini sportovka, tanec, miniškol-
ka Mašinka a Vláček

Informace o termínech aktivit najdete na
www.domecek.cz nebo na telefonu 377 523 962.

Marcel Hlaváč

Sobota 25. září 2010 byla dnem nejen deštivým,
ale na železnici ČD i smolným.

Organizátorům veřejně přístupné turistické akce
SENIOR POCHOD OLDY OKROUHLÉHO,
organizované u příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů, na startu na železniční stanici Plasy přibýva-
ly vrásky na čele. Copak deštivé počasí, na to je
většina turistů zvyklá, ale vlaky, které 5 minut je-
dou, půl hodiny stojí ve stanici, opět 5 minut jedou
a pak už vůbec nejedou, to je událost velmi nepří-
jemná. Bohužel selhala technika, a tak se zdálo, že
na pochod do Plas, kromě těch, co přijeli prvním
vlakem či osobními auty, už nikdo nepřijede.

Jaké však bylo příjemné překvapení, když orga-
nizátoři dostávali telefonické zprávy, že někteří tu-
risté jdou pěšky z Horní Břízy, jiní z Kaznějova do
cíle v Plasích (neznalí místního okolí šli po silnici),
jen aby se mohli akce zúčastnit! V cíli se dodateč-
ně zaregistrovali a mnozí si ještě i za deště prošli
krátké trasy dle připraveného popisu.

Každý účastník obdržel pamětní list s fotem a
vlastnoručním podpisem „velmistra“ a oblíbené
ikony plzeňské turistiky, organizátora desítek po-
chodů pana Oldřicha Okrouhlého, a od donátora
akce výbornou velkou pletenou housku. Členové OT
„AS“ a KČT OJDP si zdarma pochutnali na netra-
diční vojenské polévce. Každý účastník si také mohl
zakoupit propagační odznak pochodu. Nejmladší
účastnicí byla jedenáctiletá Kristýnka Velíková, nej-
starším třiaosmdesátiletý pan Bohumil Hrbek, oba
z Plzně, nejvzdálenějším pan Dvořák z Litovle. Je
škoda, že mnoho lidí do Plas nedojelo ani nedošlo,
z Horní Břízy od vlaku se vraceli pěšky do Plzně.

Co zbývá říci závěrem? Hlavně to, že i přes ne-
přízeň počasí, ale zejména veřejné dopravy, byla

Úžasní senioři
akce velmi úspěšná, zúčastnilo se jí 110 osob,
a protože dvě třetiny byli lidé starší 60 let (z toho
dva více než osmdesátiletí), lze o nich bez nad-
sázky říci, že je obdivujeme, byli SKVĚLÍ
A ÚŽASNÍ, když je od účasti v Plasích nic neod-
radilo. Nejen jim, ale i všem ostatním děkujeme
a těšíme se na viděnou na dalších našich akcích.

Julie Henzlová, tajemnice TJ Rozvoj Plzeň
a předsedkyně KČT® odbor J. Danzera Plzeň

Soužití 17. ZŠ a MŠ s přírodou na Bílé Hoře
Rok se s rokem sešel a my jsme

se z fáze přípravy projektové žá-
dosti dostali do bodu slavnostní-
ho uvedení našeho projektu do tr-
valého užívání. Tím projektem je
„zelená“ přírodní učebna v areálu
MŠ Zručská cesta 4 na Bílé Hoře.

Na podzim 2009 jsme si vytyči-
li hlavní zásady, jak lépe upravit
část velké zahrady mateřské školy
tak, aby byla využitelná pro zábav-
né i poučné vzdělávání dětí i žáků
17. ZŠ a MŠ Plzeň. A když se nám
podařilo získat statisícový dar Na-
dačního fondu Zelený poklad (byli
jsme úspěšní už podruhé!), mohli
jsme se pustit do společné práce,

na které se dle svých možností
podíleli děti, žáci, jejich rodiče a sa-
mozřejmě zaměstnanci školy.

Nakoupili jsme nářadí, odstranili
náletové dřeviny, vyrobili
a nainstalovali ptačí budky i krmít-
ka, založili jsme záhony a zasadili
na ně ovoce i zeleninu, vysadili
ovocné stromy a vřesoviště, vytvo-
řili malou geologickou expozici
hornin. Firmy pro nás zajistily mla-
tové cesty mezi záhony a kom-
postér ke zpracování zahradního
odpadu. Na závěr byla založena
bylinná loučka a vše popsáno in-
formačními cedulemi. Vznikla tak
venkovní učebna pro aktivní pobyt

dětí MŠ a využití žáky ZŠ při pří-
rodovědném vyučování či praktic-
kých činnostech. Vše je doplněno
nádobami na třídění odpadu.

A na začátku listopadu 2010 je
všechno připraveno! Jelikož jsme
většinu věcí zvládli vlastními silami,
rozhodně to není málo. Poděkování
patří všem učitelům, dětem i rodi-
čům, kteří přiložili ruku k dílu. Také
děkujeme Nadačnímu fondu Zelený
poklad a paní architektce Kindlové.
Vše další už je jen na nás a věřte, už
te� máme další plány na zkvalitnění
naší nové „zelené“ učebny.

Mgr. Bohdan Franc,
ředitel školy



Vzhledem k tomu, že naše společnost Plzeň-
ské služby – správa nemovitostí s.r.o. rozši-
řuje svoji kapacitu, rozhodli jsme se přemís-
tit naši pobočku do vhodnějšího objektu
v Plzni–Doubravce.

Nové sídlo pobočky bude pro naše partnery
zároveň snáze dostupné: výhodné spojení
MHD zajiš�ují linky 13, 16, 29 a 30, v blízkos-
ti budovy je dobrá možnost parkování vozidel.

Z původního sídla v Sousedské ulici 5 se
naše pobočka začátkem prosince 2010 stěhu-
je na adresu V Malé Doubravce 30, Doub-
ravka – viz orientační plánek.

Otevíráme od pondělí 13. 12. 2010.
Při správě nemovitosti za 110 Kč měsíčně

(bez DPH) za jednotku zajiš�ujeme následu-
jící služby: vedení podvojného účetnictví,
pasportů nemovitosti, evidence vlastníků, za-
jištění provozu společných prostor včetně
pravidelných revizí.

Veškeré naše služby jsme schopni se Spole-
čenstvími řešit i tzv. „ NA DÁLKU“, což zna-
mená pomocí internetu.

Těšíme se v novém objektu na vaši návštěvu.

SLUŽBY POD JEDNOU 
STŘECHOU
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Nové sídlo Plzeňských služeb – správy nemovitostí s.r.o.

Dosavadní sídlo pobočky společnosti Plzeň-
ské služby – správa nemovitostí s.r.o.:

Sousedská 5
Plzeň–Doubravka

Nová adresa sídla pobočky společnosti
Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o.:

V Malé Doubravce 30
Plzeň–Doubravka
tel.: referentky SVJ: 377 263 650
účetní SVJ: 377 263 171

Uřední hodiny:
pondělí 07.00–12.00 hod.

13.00–18.00 hod.
středa 07.00–12.00 hod.

13.00–17.00 hod.

(Pro zástupce výborů SVJ v mimořádných
případech a po předchozí domluvě:
úterý, čtvrtek 7.00–14.00 hod.)

Pobočky:
Ed. Beneše 23
Plzeň–Bory
tel. 605 886 688

Pecháčkova 8
Plzeň–Skvrňany
(po předchozí domluvě na tel. 377 263 650

středa 16.00–18.00 hod.)

Bezplatná telefonní linka 24h 800 505 505

Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. od prosince 2010 v Doubravce na nové adrese



My „kosíci“ – tedy 87. MŠ,
Komenského 46 v Plzni – jsme
měli v čase podzimním stále o zá-
bavu postaráno. Naše paní učitel-
ky totiž hýří nápady a připravují
nám samé novinky, abychom tu
byli opravdu spokojeni. Náš pro-
gram je protkán kulturními akce-
mi, zajímavými vycházkami, výle-
ty a hlavně aktivitami zaměřenými
na upevňování našeho tělesného
i duševního zdraví. Vždy� jsme
přece „Zdravá mateřská škola!“

Jednou z prvních akcí byla ná-
vštěva SVČ Ledecká ul., která pro
školky připravila stopovačku
s názvem „Zahrada plná zá-
had“. Hned u vchodu nás vítal
smutný zahradník, kterému se
ztratila všechna semínka i zahrad-
ní nářadí a my jsme mu je pomá-
hali najít a zároveň jsme plnili
různé úkoly. Pojmenovávali jsme
zeleninu, zahradní nářadí, rozlišo-
vali jsme stromy a jejich plody,
různá volně žijící zvířata a na zá-
věr jsme sestavili hezkou podzim-
ní květinu. Každá třída jako odmě-
nu obdržela balík mrkve, hračky
na písek a pěkný diplom.

 Začátkem října k nám zavítal
divadelní soubor „Dráček“ s po-
hádkou „Práce a koláče“. Pomá-
hali jsme slepičce a kohoutkovi

Jak jsme prožívali podzim
rozmotat děj a přitom jsme se
pořádně zasmáli!

V polovině října jsme měli připra-
venu besedu s myslivcem. Přišel
mezi nás, aby nám povídal o lese,
o zvířatech, která zde žijí. Zblízka
jsme si mohli prohlédnout pušku,
dalekohled, rozeznávali jsme zvuky
různých zvířat. Přivedl s sebou své
dva lovecké psy. Předvedli nám pak,
jak reagují na pokyny, jak svého
pána poslouchají. A hlavně – na
závěr jsme si je mohli pohladit!
Panu myslivci jsme pak předali vel-
ké množství kaštanů, které jsme pro
lesní zvěř nasbírali.

Začátkem listopadu proběhla na
MŠ již tradiční akce pro děti
a jejich rodiče s názvem „Podzim-
ní tvořivá dílna“. Ve všech tří-
dách mohly děti ve spolupráci se
svými rodiči vytvářet z keramic-
ké hlíny draky nebo misky s pod-
zimními motivy. A že se všichni
opravdu snažili, vznikly nádherné
výrobky. Už se těšíme, až si je po
vypálení v keramické peci bude-
me moci nabarvit a odnést domů.
Ale to nebylo vše. V každé třídě
čekal ještě jeden velký papírový
drak, kterému pak děti i s rodiči
dotvářely parádní ocas a na závěr
jsme draky nainstalovali na pergo-
ly na školní zahradě.

Třída 2. B se přihlásila do sou-
těže o pokus o světový rekord zna-
ků měst, vyrobených z odpadové-
ho materiálu. Pro jeho výrobu děti
použily velký karton polepený
ústřižky z obalů od vajíček. Nej-
více je bavilo vyrábět kašírované
detaily znaku. Průběh výroby
i hotový znak jsme nafotili a po-
slali do soutěže. Můžete se podí-
vat na www.znakymestaobci.cz.

Jak zajímavě připravovat ke
konzumaci ovoce – to byla ná-
plň „Ovocné párty“ – setkání
dětí a rodičů ve třídě 3. A. A ta
nám vyšla jaksepatří! Maminky
přinášely nejen svoje vlastní
výrobky – zdobené banány, pl-
něné košíčky s kousky ovoce –
ale i zajímavé recepty. Společ-
ně s rodiči si děti vyráběly ovoc-
ný špíz, ovocného „indiánka“,
ochutnávaly připravený ovocný
salát, jablečný závin, který si
samy připravily den předtím,
a další dobroty. Po všem se jen
zaprášilo! Nejvíce ale děti
uchvátila vlastnoruční výroba
ovocného moštu. Odš�avňovač
přinesla jedna maminka, před-
vedla dětem, jak se mošt zhoto-
ví a děti se tím nejen ohromně
bavily, ale také všechen mošt
vypily!

Naše škola již navazuje na tra-
dici vzdělávání v rámci Příběhů
bezpráví, která spočívá v projek-
ci filmu o totalitě z období soci-
alistického Československa a ná-
sledné besedě s hostem, jenž má
osobní zkušenost s bezprávím
v té době, většinou jde o politic-
kého vězně.

Pro letošní devá�áky plzeňské
4. základní školy byl připraven
dokumentární film Postavení
mimo hru a na besedu s nimi při-
jal pozvání Jiří Světlík.

Padesátiminutový dokument
vrátil kluky a holky do roku
1950, v němž se českoslovenští
hokejisté nemohli zúčastnit mi-
strovství světa v Londýně. Po
zásahu StB skončili ve vězení,
před soudem a nakonec v urano-
vých dolech v Jáchymově.

Projekce skončila, vytáhli
jsme plátno, okna jsme odtem-
nili a žáci vydechli téměř jedno-
hlasně. „Jaktó?“ Náš host se
usmál a začal svým silným hla-
sem vysvětlovat:

„To máte tak. Odstranit vše
a všechny, kteří by mohli ohro-
zit vládou nastolený totalitní re-
žim v Československu – to byla

Jablečný týden si užívaly i děti
ve třídě 4. A. Jejich třída se pro-
měnila v Jablůňkové království
a ve městě Jabloňově ochutnáva-
ly jablíčka na mnoho způsobů –
syrová, pečená, mošt, čaj, křížaly,
štrúdl i žemlovku.

 Jak využívat různé dary příro-
dy si vyzkoušely děti ve třídě
2. A. Z dýní si vyráběly myšky
a také podzimní skřítky, z nažek
potom velkého ježka. Hrátky
s barvami provázely i výrobu
podzimního stromu, který vznikl
z rozstříhaných obalů od čajo-
vých sáčků.

Říjen byl ve všech třídách také ve
znamení brambor. Ve třídě 3. B tvo-
řily děti bramborové korále, čelen-
ky zdobily bramborovými tiskátky
a uvařily si i brambory na loupač-

ku. Moc jim chutnaly. Z menších
brambůrků a roliček od papíru pak
vytvářely bramborové panáčky.

Děti z 1. pavilonu využívaly
hojně podzimního hezkého poča-
sí k vycházkám do lesa. Při jedné
takové vycházce se zastavily
u ranče s koňmi, kterým přinesly
tvrdý chléb, rohlíky a jablíčka.

Téměř všechny třídy již využi-
ly permanentku do zoo v Plzni.
Všechny nadchla nová africká ex-
pozice. Obdivovali jsme gepardy,
žirafí kluky, nosorožce, hrošíka
a další nová zvířata.

Třída 3. A se počátkem listopa-
du vydala do nově otevíraného
„Pohádkového světa“, který
vznikl v Plzni na Vinicích. Toto
centrum pro děti předčilo naše
očekávání. Všude nádherné obráz-

ky z českých večerníčků, dětské
atrakce – jedna lepší než druhá –
velká dílna pro malé malíře, útul-
né kino, které je zároveň i diva-
délkem, různé hrací koutky. Jed-
ním slovem – skvělé! A co tepr-
ve, když se mezi dětmi objevil
velký krtek nebo Křemílek
s Vochomůrkou! Nikomu se ne-
chtělo odejít. Určitě se sem vrátí-
me, a� už se školkou nebo s rodiči.

Tak vidíte, co všechno si prožívá-
me a užíváme. Samozřejmostí jsou
pro nás pobyty ve školním vířivém
bazénu, infra-sauně i solné komoře,
která nám opravdu prospívá.

Budete-li mít zájem dozvědět se
o nás ještě více podrobností, ote-
vřete si stránky www.kosici.cz.

Jaroslava Valentová,
učitelka 87. MŠ

V loňském roce jsme upozor-
ňovali veřejnost na dva viditel-
né úspěchy naší školy – novou
halu a zateplenou fasádu. Dnes
bychom se chtěli pochlubit
měně nápadnými, ale o to dů-
ležitějšími úspěchy.

V dnešní době, kdy se stále
častěji hovoří o nedostatečných
vědomostech žáků základních
i středních škol, můžeme být
spokojeni s výsledky našich
žáků v celorepublikových tes-
tech pátých a devátých tříd
v rámci projektu Stonožka. Ty
realizovala společnost SCIO.

Stalo se už totiž na naší
škole tradicí, že žáci, kteří od-
cházejí na SŠ či víceletá gym-
názia, si mohou vyzkoušet
prostřednictvím SCIO testů,
jak na tom jsou s vědomost-

Do škol se opět vrací Příběhy bezpráví
běžná praxe komunistické stra-
ny po roce 1948. Hokejové ná-
rodní mužstvo, které dvakrát zís-
kalo titul mistrů světa, takové
nebezpečí představovalo a hoke-
jisté pocítili, jak významnou roli
hraje politika i ve sportu. Prostě
se ze dne na den ocitli na sezna-
mu zrádců národa.“

„A vy jste byl také zrádce ná-
roda?“ zeptal se bez vyzvání
chlapec v první lavici.

Šestaosmdesátiletý host s vro-
zeným optimismem hned přešel
ve svém vyprávěním ke svému
osobnímu životu.

„Já jsem byl odsouzený hned
dvakrát za velezradu. Za nacistů
i komunistů. Nacistický a komu-
nistický kriminál se mezi sebou
tolik nelišily v praktikách, ale je-
den rozdíl tam přece jenom byl.
Gestapo chtělo vědět, jak to bylo
doopravdy, kdežto komunistická
StB měla svou verzi pravdy při-
pravenou a tu do vás „svými me-
todami“ vpravovala. Z nacistic-
kého kriminálu mě vysvobodil
konec války. Za komunistů jsem
byl odsouzen v roce 1952 na dva-
cet let a byl jsem odvezen do tá-
bora Nikolaj – jeden z nejhorších

lágrů. Byl jsem uvězněn společ-
ně s ostatními vězni – vrahy a
dalšími zločinci. Každý den jsme
se v počtu 400 osob těsně se-
mknutých a obehnaných ocelo-
vým lanem přesouvali na ranní
směnu na šachtu Eduard, kde
jsme těžili uran.“

Zakončil host na chvilku své
vyprávění, aby si vydechl, ale už
byly ruce téměř všech přítom-
ných žáků nahoře, protože kaž-
dý měl svůj dotaz. Padala jedna
otázka jedna za druhou. „Co
vaše rodina? Měl jste děti? Jak
se vám podařilo dožít se tak vy-
sokého věku? Změnil byste něco
ve svém životě?“

Pan Světlík odpovídal a odpo-
vídal a bylo vidět, že ho velmi
těší zvídavost devá�áků, a trpě-
livě jim vysvětloval, jak to v té
době všechno vypadalo.

Čas vypršel. Dvouhodinová
beseda se chýlila ke svému kon-
ci a nezbývalo, než se s milým
hostem rozloučit. Ještě společ-
nou fotografii a malou pozornost
na závěr. Takové bylo ukončení
dalšího ročníku vzdělávacího
projektu Příběhy bezpráví.

Eliška Bartáková

Zveme Vás na

Den otevřených dveří
v 31. ZŠ v ul. Elišky Krásnohorské

s prohlídkou školy dne
5. ledna 2011

 od 16.00 do 18.00 hodin.

Zápisy do 1. tříd
pro školní rok 2011/2012 se konají

15. ledna 2011 od 9.00 do 13.00 hodin
17. ledna 2011 od 14.00 do 18.00 hodin.

zs31@zs31. plzen-edu.cz
www.zs31.plzen-edu.cz

V pátek 19. 11. 2010 se celá
34. ZŠ v Gerské ulici zapojila
do neobvyklé výuky, na kterou
jsme se všichni těšili. Měli
jsme projektový den s názvem
„Hrajme si s angličtinou“. Děti
ve skupinách chodily po stano-
vištích a plnily zajímavé úko-
ly v anglickém jazyce, které
organizovali žáci devátých roč-
níků ve spolupráci se svými
učiteli.

Akce nám připadala velice
přínosná, žáci ve skupinách
se učili spolu komunikovat,
utvrdili si kolektiv a také
jsme se všichni více poznali.

Na první pohled to na naší 31. ZŠ není vidět
mi ve srovnání s ostatními
vrstevníky.

V loňském roce jsme si ově-
řili (letošní testování nebylo
dosud vyhodnoceno), že naši
svěřenci rozhodně nepatří mezi
nejhorší, ba právě naopak! Pro-
kázali nadprůměrné znalosti
v matematice i českém jazyce,
měli totiž lepší výsledky než
80% žáků zúčastněných škol.

Žáci Jakub Herejk (z loňské
9. B) a Nikol Paulová (z loň-
ské 5. B) dostali dokonce oce-
nění za jeden z nejlepších vý-
sledků v testu z matematiky
v rámci celé republiky.

 Od začátku tohoto
školního roku jsme se
už stačili podívat do
Paříže, navštívit večer-
ní představení Divadla
J. K. Tyla, zajet si do Prahy do
Divadla Spejbla a Hurvínka či
absolvovat se žáky 8. tříd prak-
tickou ukázku první pomoci,
kterou přímo v naší škole před-
vedli studenti ZČU, budoucí zá-
chranáři. Na jaře se chystáme
opět do Anglie, vybíráme pří-
spěvky na chov vlka hřivnaté-
ho pro plzeňskou zoo (v loň-
ském roce jsme přispěli částkou
19 000 Kč), zahájili jsme brus-

lařskou sezónu v Třemošné...
Vedle výuky se tedy snažíme

nabídnout dětem tak bohatý
program, jak je to jen možné,
abychom nejen splnili svoje
povinnosti, ale zároveň nabíd-
li našim žákům i možnosti
v oblasti kultury, sportu, počí-
tačové gramotnosti, cestování
aj. Chceme, aby si z naší školy
odnesli nejen vědomosti, ale
i hezké zážitky.

Učitelé 31. ZŠ v Plzni

Nejde o to být nejlepší
Anička z osmé třídy už pro
mě není „ta, co ji potkávám
na chodbách“, ale vím, že je
šikovná a umí pomoci ostat-
ním, Jakub zase hezky píše a
Libor má vůdčí schopnosti.
Až při této příležitosti jsme
zjistili, jak skvělé osobnosti
mezi sebou máme. Děti z naší
školy jsou nejen soutěživé,
ale umí dobře spolupracovat,
dokážou se prosadit i respek-
tovat ostatní.

Jako organizátoři jsme po-
znali, že vést ostatní není tak
jednoduché, ale přesto jsme si
to užili. Líbilo se nám, že malí

soutěžící se snažili a mrzela je
každá ztráta bodu. Ještě netu-
ší, že nejde o to být nejlepší,
ale odvést dobrou práci, na kte-
rou mohou být pyšní. Potěšilo
nás, že mladší spolužáci nás
uznávali jako autoritu, poslou-
chali nás, ale také se nás nebá-
li zeptat, když si s něčím ne-
věděli rady.

Jistě nejsme jediní, kdo si
z dnešního dne odnáší dobrý
pocit, že se projektový den vy-
dařil.

Pavlína Papírková a Daniela
Hnátová 9. A, 34. ZŠ Plzeň



To je parta šestnácti báječ-
ných holčiček a kluků, kteří se
scházejí každou středu odpo-
ledne ve své 90. MŠ v Západ-
ní ulici v Bolevci. Již šestým
rokem pracuje tenhle kroužek
malých hasičů ve spolupráci se
SDH Bolevec a o jeho založe-
ní se zasloužil náš veliký ka-
marád Míla Pytlík.

I když už tu není s námi, Flo-
riánci pokračují dál pod vede-
ním p. učitelky Mileny Šafaří-
kové a jejího manžela.

První vydařenou akcí byl
vsobotu 23. 10. 2010 POHÁD-
KOVÝ LES. V areálu SDH
Bolevec a v lese kolem Petrov-
ské jeskyně plnily děti zajíma-
vé disciplíny s požární témati-
kou, jako porážení kuželek ha-

Víte, kdo jsou to Floriánci?
dicí, vázání uzlů, znalost topo-
grafických značek a požární
štafetu dvojic. V podvečerním
šeru vyběhli Floriánci jako
první na trasu a kouzlo této
akci dodávaly jistě i pohádko-
vé bytosti a strašidla.

V sobotu 6. listopadu 2010
u HZS na Košutce pořádali ha-
siči z Bolevce svoji tradiční
soutěž v požárním útoku PO-
SLEDNÍ KÁĎ jako 1. ročník
memoriálu Míly Pytlíka.

Přijelo téměř čtyřicet spor-
tovních družstev a samozřejmě
zde nemohli chybět ani Flori-
ánci, kteří toto sportovní klání
slavnostně zahájili.

Po slavnostním nástupu
všech soutěžních družstev a roz-
losování pořadí zazněl pokřik

„Jdeme na to“ a po startovním vý-
střelu na plochu vyběhlo 12 capar-
tů v modrých uniformách s přilba-
mi na hlavě a s nadšením předvedli
svůj požární útok s vodou.Vše se
vydařilo na jedničku a odměnou

jim byl veliký potlesk všech
přítomných. Floriánci zase
ukázali, že umí a Míla by
z nich měl určitě radost.

Milena Šafaříková
učitelka z 90. MŠ

Týden seniorů

V pátek 3. 12. 2010 byla pro
druháčky naší. základní školy ško-
ly připravena Čertí škola. Již dlou-
ho předem měly děti za úkol si při-
pravovat čertovské převlečení
a také ešusy či kastróly a lžíce. Do
příprav se zapojili všichni s velkým
nadšením. Na pomoc se přihlásily
i 2 maminky, které vařily malým
čertům pravou pekelnou polévku.

Ráno jsme se přivítali čertov-
ským pozdravem: „Peklu zdar!“
A už to začalo. Nejdříve se plnily
úkoly z českého jazyka a z mate-
matiky. Pak si čerti nacvičili novou
písničku o čertech, kteří v lese tan-
cují s čertí babičkou. A protože jim
všem notně vyhládlo, přišla na řadu

V adventním čase se žáci prv-
ních a druhých ročníků 4. ZŠ Pl-
zeň, Kralovická 12 rozjeli do Pru-
sin, střediska ekologické výchovy
občanského sdružení Ametyst,
které sídlí v bývalé škole. Společ-
ně se dozvěděli něco o vánočních
zvycích, které se dříve, v době
našich prababiček, udržovaly na
vesnici. Žáci si vyrobili svíčku
z včelího vosku a ozdobu z vizo-
vického těsta. Venku na sněhu si
sami na vlastní kůži (hrou) zkusi-
li, jak těžké to mají ptáci se shá-
něním potravy, když je na blízku
nebezpečný dravec. Všichni při-
vezli s sebou z domova pro domá-
cí zvířátka spoustu laskomin

již výše zmíněná polívčička. Děti
se jen olizovaly, některé si i 3 krát
přidaly. Posilnění čertíci se vrátili
zpět do svých tříd a vyráběli si malé
„pekelníky“ z papíru. Během do-
poledne přišla do školy návštěva
v podobě Mikuláše, anděla a čerta
a děti dostaly bohatou nadílku. Po
svačině ještě přijel pravý pekelný
inspektor, který děti pořádně pře-
zkoušel. Za odměnu rozdával vo-
ňavé perníčky. Když v poledne
zazvonilo, nikomu z dětí se nechtě-
lo ze školy plné čertů odejít.

Podívejte se, jak to dětem slu-
šelo!

Mgr. Dagmar Matějková,
tř. uč. 2. A

Od 23. do 25. listopadu 2010 byla veřejnosti zpřístupněna
v zasedací místnosti Bolevecké základní školy v Plzni výstavka
výtvarných prací seniorů. Výrobky z nejrůznějších materiálů si bylo
možné prohlédnout každé odpoledne od 15 do 18 hodin. V pátek
26. listopadu 2010 se pak zájemci o postup při výrobě vystavených
prací mohli zúčastnit odpoledního ukázkového kurzu.         (red)

Jak se rojili čerti

Vánoce u prababičky
v podobě jablíček, mrkví, rohlíků,
chleba… Velký zážitek měli žáci
z krmení koz, králíků, hus a ka-
chen, kterým naše laskominy vel-
mi chutnaly. Čas v Prusinách vel-
mi rychle utekl a všem se tam
velmi líbilo.
Mgr. Jana Šroubová, tř. uč. 2. C


