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Služeb Obvodní knihovny
Lochotín nebylo možné vyu-
žívat po několik měsíců již od
21. ledna tohoto roku. To pro-
to, že veškeré vnitřní prostory
jak knihovny, tak celé budo-
vy procházely velmi rozsáhlou
stavební rekonstrukcí. Veške-
ré práce byly k 15. dubnu 2011
zdárně dokončeny a knihovna
v novém kabátě dnes již plně
slouží veřejnosti.

První patro Obvodní knihov-
ny Lochotín nyní tvoří prostor
volného výběru knih a časopi-
sů pro děti i dospělé, který je
podstatně rozšířen o někdejší
sklad knih. Čítárna byla zvět-
šena a přesunuta do severní
části patra, kde budou mít čte-
náři nejen větší klid, ale přede-
vším nový prostor nabízející
příjemný chládek i v horkých
letních měsících. Přemístěn
a rozšířen byl i prostor pro in-

ternetovou studovnu. Tomu
však předcházelo velké stěho-
vání, výměna starého nábytku
a regálů na knihy za nové
a moderní, byla položena nová
podlahová krytina vysokých
kvalit a veškeré prostory byly
vymalovány.

Přízemí budovy po dlouhé
době opustilo restaurační za-
řízení a pod rukama stavební-
ků se tyto prostory proměnily
v moderní sklad knih s posuv-
nými kompaktními regály,
kam lze uskladnit velké množ-
ství knihovních jednotek. Pří-
nosem pro všechny čtenáře
a návštěvníky knihovny je jis-
tě i skutečnost, že zde zároveň
vznikl i multifunkční kulturní
sálek, který Knihovna města
Plzně pojmenovala L-klub
(L – jako Lochotín).

Doufáme, že obyvatelům
severního plzeňského před-

městí nová Obvodní knihovna
Lochotín přinese mnoho pří-
jemných čtenářských zážitků
s kvalitní literaturou, mnoho
užitku z další řady služeb, kte-
ré čtenářům již tradičně po-
skytuje, a mnoho zajímavých
kulturních zážitků v novém
L-klubu.                         (dab)

Obvodní knihovna Lochotín celá v novém

Slavnostního otevření se zúčastnili i starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec a náměstkyně primátora Eva
Herinková, uprostřed ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová.

V obvodu vznikne 148 nových parkovacích míst

Poslední zastřelený zajíc má svůj památník
u Kamenného rybníka

ní členů Sdružení boleveckých
rodáků, kteří se postarali o za-
jištění a financování obnovy,
a dalších pozvaných hostů
i milovníků lokální historie. Ja-
roslav Čechura, starosta uvede-
ného sdružení, přivítal na mís-
tě i Miroslava Brabce, starostu
prvního plzeňského městského
obvodu, který se na jeho obno-
vě též finančně podílel. Jaro-
slav Čechura ve své úvodní
řeči zdůraznil, že se jedná již
o sedmou a téměř poslední pa-
mátku z řady křížků a drob-
ných památníčků, ležících
v blízkosti Bolevce, o jejichž
obnovu se sdružení zasloužilo.

Starosta Miroslav Brabec
ocenil obnovu památky, která
dotváří osobité zabarvení loka-
lity, jež pak přestává být ano-
nymní a ale poskytuje pak
svým obyvatelům možnost
identifikovat se s daným mís-
tem. „Právě příběh je to, co při-
bližuje lidem historii, včetně té
místní,“ pronesl Brabec a vy-
jádřil naději, že památník by
mohl sloužit jako zajímavé
místo i školám.

David Růžička

„Příběh přibližuje lidem historii,“ říká starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD).

Občanům Lochotína slouží po rozsáhlé rekonstrukci knihovna a nový L-klub.

slibuje v rozhovoru 1. místostarosta obvodu Plzeň 1 Ing. Vladimír Tichý (ODS).
být 20. srpna. Budou kom-
pletně opraveny všechny pa-
vilony i spojovací chodby,
vyměněna všechna okna, pro-
vedeno zateplení budov
a hlavně se výrazně vylepší
prostředí pro naše děti, pro-
tože budou zrekonstruovány
vnitřní prostory, sociální za-
řízení atd.

Jaké jsou předpokládané
náklady?

Náklady byly původně vyčís-
leny na 26 milionů Kč včetně
DPH. Ale nakonec se nám poda-
řilo vysoutěžit konečnou cenu na
15 800 000,- Kč vč. DPH. Díky
této úspoře jsme pak mohli zařa-
dit do plánu investiční výstavby
na letošní rok další akci.

O obnovu jedné kuriózní pa-
mátky se v nedávných dnech
postaralo Sdružení bolevec-
kých rodáků. Památníček, kte-
rý se nachází nedaleko cesty
od hráze Kamenného rybníka
směrem ke křižovatce silnic
do Ledců a Záluží, upozorňu-
je na fakt, že jedenaosmdesá-
tiletý podnikatel v železářství
pan Karel Klotz na daném
místě zastřelil dne 25. 10.
1877 svého posledního zajíce.

V pondělí 21. března 2011
proběhlo u památníčku setká- Miroslav Brabec, Jaroslav Čechura.                           Foto: V. Vítek

Pane místostarosto, jaká
největší investiční akce letos
první obvod čeká?

Tak jako každý rok chceme
kompletně zrekonstruovat
a zmodernizovat jednu mateř-
skou školu. V letošním roce
to bude 60. MŠ v Manětínské
ulici. Rekonstrukce začne již
2. května a ukončena by měla

O jakou akci se bude jednat?
Jedná se o rozšíření a rekon-

strukci parkoviště v Krašovské
6–16. Do konce letošního roku
by tam mělo vzniknout moder-
ní parkoviště pro 148 automo-
bilů. Snažíme se tím vyjít
vstříc četným žádostem obyva-
tel z okolí, kteří poukazovali na
to, že v této lokalitě je trvalý

nedostatek parkovacích míst.
S výstavbou tohoto parko-

viště jste tedy v letošním roce
nepočítali?

Ne. V původním plánu sku-
tečně tato akce nebyla. Podaři-
lo se ji nám tam zařadit pouze
díky tomu, že jsme ušetřili více
než 10 milionů při soutěži na re-
konstrukci 60. MŠ.         (red)
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Výstavba a provozování dět-
ských a sportovních zařízení
pro děti a mládež je dnes sa-
mozřejmostí a neodmyslitel-
nou součástí našeho okolí.
Děti zde poznávají svět hrou,
která přirozeně rozvíjí jejich
osobnost a fantazii a mládež
zde má možnost vhodného trá-
vení volného času s využitím
fyzické aktivity.

V zájmu zajištění bezpečné-
ho provozu těchto zařízení
jsou kladeny vysoké nároky na
jednotlivé herní prvky a jejich
provoz, které musí odpovídat

V průběhu května budou
k dispozici na Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1 nové
igelitové sáčky na úklid psích
exkrementů z veřejných
ploch. Majitelé psů si opako-
vaně stěžovali na původní
papírové sáčky se stěrkou,
a to především z hlediska
špatné manipulace při samot-
ném úklidu psích exkremen-
tů a neskladnosti. Oproti
tomu igelitové sáčky zaberou
minimum místa a manipula-
ce s nimi je především na
travnatých plochách jednodu-
chá. Věříme, že snaha vyjít

Začátkem dubna oddal mís-
tostarosta MO Plzeň 1 Ing.
Vladimír Tichý dva novoman-
želské páry. Možnost uzavře-
ní sňatku v obřadní síni ÚMO
Plzeň 1 je určena zejména
snoubencům, kteří si přejí svat-
bu pouze v úzkém kruhu rodi-
ny nebo jen se svědky, nebo�
kapacita obřadní síně je maxi-
málně 25 lidí. Tuto příležitost
k uzavření manželství využilo

Od začátku dubna je opět v provozu dětské dopravní hřiště u 1. základní školy v Západní ulici. Foto je z první letošní akce s názvem Za pohádkou
doprava, kterou pro děti z mateřských školek a družin připravilo Středisko volného času dětí a mládeže z Ledecké ulice ve spolupráci s MO Plzeň 1.

Mgr. Michal Vozobule (TOP
09) se narodil v prosinci 1980.
Vystudoval Filozofickou fa-
kultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor politologie
– evropská studia. Před nástu-
pem na obvodní radnici praco-
val jako zástupce ředitelky
Gymnázia Františka Křižíka
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V rámci obvodního programu na podporu prevence kriminali-
ty zakoupil Městský obvod Plzeň 1 testy na přítomnost drog pro
potřeby zásahových akcí Policie ČR. Testy ukazují přítomnost
pěti druhů drog – marihuany, amfetaminů, kokainu, opiátů či
metamfetaminu (detekovat lze ze slin, z potu, z povrchů). Zá-
stupcům obvodních služeben Policie ČR testy předal místosta-
rosta obvodu Ing. Vladimír Tichý.         (red)

Testy na drogy

Svatbu lze zařídit
i na ÚMO Plzeň 1

v loňském roce třináct párů, letos
v průběhu prvních čtyř měsíců to
bylo již dvanáct párů. Snoubenci
si musí všechny administrativní
záležitosti vyřídit na matrice od-
dací ÚMO Plzeň 3, Sady Pětatři-
cátníků 5–7. Svatbu je možné
uskutečnit v obřadní místnosti
ÚMO Plzeň 1 pouze v pátek
v době od 10 do 15 hodin.

Mgr. Dana Krausová
Vedoucí sociálního odboru

Za pohádkou doprava

v Plzni. Je také zastupitelem
města Plzně.

Co vás přivedlo k politice?
Patřím k těm lidem, které

politika zajímala již od dětství,
a to v celé své šíři – od komu-
nálních témat přes českou poli-
tiku až po mezinárodní dění.
Navíc jsem poté vystudoval po-
litologii. Popravdě řečeno ještě
před dvěma lety bych nevěřil
tomu, že budu politiku dělat
i aktivně. Vznik nové strany
a následně důvěra voličů ale
rozhodly jinak.

Jaké jsou vaše priority ve
funkci předsedy kontrolního
výboru?

Tak část priorit je dána tím,
že je naše strana na místní rad-
nici v opozici, takže hlavní pri-
oritou je důsledná kontrola prá-
ce úřadu i vedení obvodu. Ved-

le toho se samozřejmě budu
snažit naplňovat i základní
priority našeho programu, kte-
ré spočívají v průhledné poli-
tice, transparentním zadávání
veřejných zakázek, šetrném
zacházení s veřejnými pro-
středky a rozšíření informova-
nosti občanů o městské sprá-
vě. Myslím si, že tyto priority
by měly jít napříč celým za-
stupitelstvem, a by� jsme
v opozici, tak věřím, že někte-
ré naše návrhy prodiskutuje
a vyslyší i vedení obvodu.

Vedle výše uvedených prio-
rit bych se rád zasadil o vý-
znamnou redukci hazardu na
území městského obvodu i ce-
lého města. Provozování heren
totiž doprovází mnoho nega-
tivních jevů, které společnost
stojí mnoho problémů i peněz.

Je na čase hledat účinná řeše-
ní, která tento problém výraz-
ně omezí.

Mohou se na vás občané
v případě potřeby obracet?

Určitě, od toho tu jsou volení
zastupitelé především! Zejmé-
na v případě, kdy občané budou
mít pocit, že je někdo nevysly-
šel, nebo nevyřídil jejich pod-
nět či stížnost. Samozřejmě
kontrolní výbor je připraven
řešit i jednotlivé podněty obča-
nů k různým problémům, které
je v obvodě trápí. Samotné ře-
šení je však vždy na vedení
obvodu.

V případě potřeby je možné
se na mě obrátit prostřednic-
tvím emailu (vozobu-
lem@plzen.eu) nebo přímé te-
lefonní linky 378 036 011.

(red)

Priority předsedy kontrolního výboru
Rozhovor s Michalem Vozobulem, předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (TOP 09).

Dětská hřiště a sportoviště
právním předpisům a technic-
kým normám. Odbornou tech-
nickou a běžné provozní kont-
roly provádí specializovaná fir-
ma. Na základě těchto kontrol
se provádí opravy nebo i pří-
padná likvidace již nevyhovu-
jících dětských herních prvků.

V současné době budou pro-
bíhat větší zásahy na dětském
hřišti v Ledecké ulici a v ulici
U Jam. Stávající herní sestavy
už neodpovídají nárokům na
bezpečný provoz a budou nahra-
zeny novými. V případě, že her-
ní sestavy zde zmizí, nemusejí

mít rodiče obavy, že hřiště se
ruší. Dodavatel nových zaříze-
ní bude vybrán v poptávkovém
řízení. Výroba herních sestav
není sériovou záležitostí a tomu
odpovídají dodací lhůty. Věří-
me, že o prázdninách budou
děti využívat už nová zařízení.

Je nutné zdůraznit, že žádný
herní systém nemůže zajistit
a garantovat absolutní bezpeč-
nost a zejména, že vyloučí ne-
zbytnost dohledu rodičů nebo
jiného dozoru dospělých. Pobyt
na dětském hřišti a pískovišti je
na vlastní nebezpečí uživatele,

za děti ručí rodiče, odpovědný
zástupce či jiná osoba.

Na území MO Plzeň 1 se na-
chází 40 stanoviš� s dětskými
herními prvky a legalizovaný-
mi sportovišti. Péče a údržba
těchto zařízení je náročná
a velmi by pomohlo vhodné
chování návštěvníků, a to pře-
devším dodržováním „Provoz-
ního a návštěvního řádu“.
Všichni si přejeme š�astnou
a bezpečnou hru dětí.

Ing. Vladimíra Neumannová
Odbor životního prostředí

a dopravy

Informace
pro chovatele psů

vstříc nespokojeným majitelům
psů se zavedením igelitových
sáčků se projeví větší čistotou
veřejného prostranství.

Sáčky budou k dispozici ve
vrátnici v pracovních dnech:
pondělí, středa 7.00–18.00 hod.
úterý, čtvrtek 7.00–16.30 hod.
pátek 7.00 – 16.00 hod.

Použité sáčky nadále vhazuj-
te do odpadkových košů nebo
kontejnerů na komunální odpad.

Děkujeme za pomoc při udr-
žování čistoty a pořádku v na-
šem obvodu.

Marta Hejduková
Odbor životního prostř. a dopravy

Nové farmářské trhy v obvodu

Zprávy z úřadu a obvodu



Velitel obvodní služebny
městské policie Plzeň–Lochotín
Miloslav Novák a jeho zástup-
ce Ladislav Kur zachránili
v sobotu 12. 3. 2011 v odpoled-
ních hodinách život asi třicetile-
tému muži. Vše se odehrálo asi
100 metrů před zadní bránou
fotbalového stadionu ve Štrun-
cových sadech, kde se schylo-
valo k úvodnímu hvizdu riziko-
vého utkání mezi domácím cel-
kem FC Viktoria Plzeň – AC
Sparta Praha. Oba strážníci
spatřili na zemi ležícího muže

Plzeňští preventisté se roz-
hodli navázat na předchozí
roky a akci s názvem „Daruj
krev, nevíš, kdy ji budeš potře-
bovat sám“ uspořádat i letos.
Zdravotní ústavy se potýkají
s několika problémy. Stále pla-
tí, že jedním z nich je neustálý
nedostatek krevních zásob.

Plzeňští policisté ve statisti-
kách evidují za rok 2010 cel-
kem 626 dopravních nehod. Ty
si vyžádaly 6 lidských životů.
Těžce zraněné osoby byly 4,
což je o 11 méně než v před-
chozím roce. Z lehkých zraně-
ní se zotavovalo 371 osob.

Alarmující čísla však nevy-
kazují jen statistiky doprav-
ních nehod. Ke zraněním
může kdokoliv z nás přijít
prakticky kdekoliv a při jaké-
koliv jiné činnosti. Třeba i při
sportovních aktivitách dochá-
zí k nehodám poměrně často.
Mnohdy bohužel nekončí jen
drobnými oděrkami či modři-
nami. Rizikovým sportem
může být například i jízda na
kole. Cyklisty v případě pádu
nemusí ochránit ani přilba,
a to nemluvím o tom, že jsou
mezi námi tací, kteří ji nepo-
užívají vůbec. V roce 2010
šetřili plzeňští policisté i ně-
kolik dopravních nehod, ve
kterých figurovali právě cyk-
listé. I jízda na v dnešní době
hodně oblíbených in-line brus-
lích není z nejbezpečnějších.
Nemluvě o paraglidingu, tan-
demových seskocích, raftingu,

V letošním ročníku soutěže
„O zlatou korunku“ zvítězil
kolektiv 91. MŠ z Jesenické
ulice. O zlatou korunku soutěží
každým rokem kolektivy před-
školního věku z mateřských
škol města Plzeň. Je zaměřená
na dramatickou, výtvarnou
a hudební výchovu, zakončená
prezentací vítěze na Bambiriá-

Strážníci zachránili fanouška Sparty

vodním lyžování či jiných
adrenalinových sportech. Ale
k úrazu může kdokoliv z nás
přijít i v zaměstnání. Některé
pracovní pozice například ve
stavebnictví či ve strojíren-
ském průmyslu jsou také dost
nebezpečné z pohledu mož-
nosti úrazu.

Cílem projektu je opět snaha
motivovat širokou veřejnost
k tomu, aby darovala krev podle
svých možností a především
v pravidelných intervalech. Ni-
kdo nemůže vědět, co vše ho
může následující den potkat.
Nemůže ani s určitostí říci, že
zrovna za pár hodin nebude
potřebovat pomoc druhých on
sám. Anebo někdo z jeho blíz-
kých. Není den, aby v novinách
či televizi nebyl alespoň jeden
případ těžce raněného či mrtvé-
ho člověka a už vůbec není den,

kdy by mohli zdravotníci
z rychlé záchranné služby říci
dnes jsme nevyjížděli. Rozhod-
nutí kohokoliv z vás přijít na
transfúzní stanici může zamezit
jednomu úmrtí na následky zra-
nění. Naopak, může život za-
chránit a zamezit neštěstí v ně-
jaké rodině. Tento fakt si uvě-
domuje asi většina lidí.
Zachránit něčí život a násled-
kem toho několik dalších usmě-
vavých tváří z řad blízkých
osob potencionálního raněného,
to přece stojí za tu chvilku strá-
venou v křesle transfúzky.

Pevně věříme, že každý účast-
ník bude eticky přesvědčen
o správnosti svého rozhodnutí
krev darovat, ale i přesto chceme
každému dárci vyslovit poděko-
vání v podobě drobného dárku.

Policisté Městského ředitelství
policie Plzeň

dě 2011. Do letošního finále po-
stoupily po vyřazení v základ-
ním kole pouze dva kolektivy
z mateřských škol. Hlavní téma
a předloha pro dramatické, vý-
tvarné i hudební nápady učite-
lek byla Ptačí pohádka. Problé-
mem v pohádce je barva peří
malého datla, který není spoko-
jený s černou barvou svého „ka-

Vynikající výkony v soutěži O zlatou korunku 2011

O přírodě v přírodě si mo-
hou při vůni opékaných vuř-
tů popovídat její přátelé ne-
jen z našeho obvodu s jeho
starostou Mgr. Miroslavem
Brabcem a pracovníky odbo-
ru životního prostředí ÚMO
Plzeň 1 v pátek 27. května od
17 hodin u přírodního grilu
na pláži Seneckého rybníka.

Tato akce otevře druhý roč-
ník netradičního setkávání
s občany nad problematikou
přírodního zázemí Plzně v oko-

U Seneckého rybníka i letos
O přírodě v přírodě

lí boleveckých rybníků. Pořa-
datelem setkání je ve spoluprá-
ci s MO Plzeň 1 – jehož sta-
rosta převzal nad letošním cyk-
lem patronát – Sdružení přátel
Zoologické a botanické zahra-
dy města Plzně IRIS.

Udělejte si hezký podvečer,
pochutnejte si na opékaných
uzeninách (je třeba vzít s se-
bou), přive	te přátele, vaši psí
miláčkové nám nevadí!

Červnová beseda O přírodě
v přírodě se uskuteční 24. červ-

Neformální a bezprostřední kontakt mezi příchozími a protagonisty besed – to byl charakteristický rys všech
loňských setkání O přírodě v přírodě.                                                                  Foto Miroslav Volf

„Daruj krev, nevíš, kdy ji bu-
deš potřebovat sám“
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Již počtvrté!, jako jediní
v republice, zvítězily Sdružení
pro volný čas DEMARO Plzeň
a Středisko volného času dětí
a mládeže Plzeň, pracoviště Le-
decká 23, v soutěži „O putovní
pohár Předsedy vlády ČR“.
Toto ocenění je udělováno za
organizaci oblastního kola Dět-
ské Porty a celoroční činnost
s dětmi a mládeží. Krásný brou-
šený pohár a roztomilého ply-
šového dráčka převzaly z rukou
vedoucího Úřadu vlády Ing.
Lubomíra Poula v pátek 4. led-
na na Benefičním koncertu
„Děti dětem 2011“ v Kongreso-
vém centru v Praze Marcela
Holomelová, organizátorka
Dětské Porty v Plzni a Evička
Röhrichová, členka hudební
skupiny Jen tak.             (red)

Putovní pohár od předsedy
vlády počtvrté v Plzni

bátku“ a postupně obchází dal-
ší barevnější ptáčky – kamará-
dy s dotazem, proč právě on
a černá barva. V závěru zjistí, že
na barvě peří (kůže) nezáleží,
ale že kladné hodnoty jsou
v něčem jiném.

 Finále soutěže se konalo
24. března a vítězný tým před-
vedl vynikající výkon, který

dojal všechny přítomné, od ro-
dičů až po odbornou porotu.
Akci každým rokem připravu-
je Středisko volného času dětí
a mládeže z Ledecké ulice ve
spolupráci s MO Plzeň 1
a sdružením DEMARO. Ceny
od vedení obvodu předal mís-
tostarosta Ing. Vladimír Tichý.

(red)

s krvácejícím zraněním na hla-
vě, okolo kterého postávala sku-
pinka osob. Muž byl v bezvě-
domí a selhávaly mu základní
životní funkce. Miloslav Novák
okamžitě zareagoval, telefonic-
ky se spojil se strážníkem na
operačním oddělení a žádal ne-
prodlený příjezd RZS. Mezitím
Ladislav Kur nepřetržitě sledo-
val životní funkce zraněného
muže, kterého zafixoval do sta-
bilizované polohy. O dvě minu-
ty na to byl u něj zjištěn ne-
hmatný pulz a došlo k zástavě

dechu. Proto Ladislav Kur
ihned zahájil nepřímou masáž
srdce střídavým stlačováním
dlaní ruky na hrudní kost po
nezbytnou dobu asi dvou minut,
než se základní životní funkce
obnovily. Miloslav Novák me-
zitím dohlížel na to, aby do
nejbližšího prostoru nevstupo-
vali žádní občané a pokoušel se
zjistit identitu zraněného. Muž
byl převezen záchranáři k dal-
šímu ošetření do FN Plzeň Lo-
chotín – Emergency.

(red)

Marcela Holomelová a Evička Röhrichová Foto: Jiří Holomel

P O Z V Á N K A
na společný projekt Policie České republiky a Aktivu

Besip při Magistrátu města Plzně

„Daruj krev, nevíš,
kdy ji budeš potřebovat sám“

Pracovnice preventivně informační skupiny Městského
ředitelství policie Plzeň vás tímto srdečně zvou na akci,

která se bude konat

dne 18. května 2011
od 6.30 do 17.00 hodin

na transfúzním oddělení Fakultní nemocnice v Plzni
v ulici Edvarda Beneše.

na opět na pláži Seneckého ryb-
níka od 17 hodin. Jejím tématem
budou zdejší rekreační lesy
a odkaz prof. Josefa Sigmonda,
významného českého lesního od-
borníka.          František Hykeš



Jaké jsou potřeby dětí?
Každý, kdo má své vlastní

dítě, vychovává je, stará se
o ně jak nejlépe dovede, na
tuto otázku odpoví, že péče
o dítě je samozřejmě činnost
náročná a nesmírně zodpověd-
ná, ale není nic, s čím by si sta-
rostlivý rodič nedokázal pora-
dit. Zná přece své dítě nejlépe
ze všech, zná tedy velmi dob-
ře jeho potřeby, přání, problé-
my, starosti. Z tohoto hlediska
se tedy odpově	 na otázku
v úvodu zdá být velmi jedno-
duchá, jak je to však ve sku-
tečnosti? Lidská bytost je slo-
žitý organismus, část tohoto
organismu – mozek – je pak
natolik složitý, že se jej dopo-
sud nepodařilo prozkoumat
v plném rozsahu, přestože prá-
vě tato malá část celého těla
má největší podíl na vnímání
lidských potřeb. A aby bylo
vše ještě složitější, každá spo-
lečnost má jiné potřeby, tedy
i potřeby dětí v nich žijících
jsou rozdílné, každá země, ale
i každá oblast, obec či samot-
ná rodina specifikuje své po-
třeby odlišně. Dále se můžeme
zabývat potřebami jednotli-
vých národností, etnik, men-
šin, ale i měnícími se potřeba-
mi na pozadí toku času. A pro
ještě větší složitost i čas je pro-
měnná. Jedná se o měnící se
potřeby jednak v průběhu sta-
letí, mnohdy desetiletí, v po-
slední době i jednotlivých let,
pak samozřejmě i o měnící se
potřeby v průběhu života lidské
bytosti. Kojenec má bezpochy-
by jiné potřeby než prvňáček,
ten zase jiné než teenager.

Jsem přesvědčen, že dětem stačí, když mají vedle
sebe milující mámu

Pokud bychom se zabývali
pouze potřebami konstantními,
nepodléhajícím času, poloze,
příslušnosti, sociálnímu statu-
su, ekonomické úrovni, mód-
ním trendům, naše zamyšlení
nad potřebami bychom si tím
velmi ulehčili. Vzhledem
k tomu, že člověk je bytost so-
ciální, relativně inteligentní,
v mnoha částech světa navíc
žijící ve stále vyspělejších spo-
lečenstvích, jeho potřeby nelze
omezit pouze na potřeby fyzi-
ologické. I s nimi je však nut-
né počítat, obzvláště bavíme-
li se o potřebách dětí a jejich
zdravém vývoji.

Jaké jsou tedy potřeby dětí,
kdo je dokáže správně a dosta-
tečně uspokojit? Dokáže satu-
rovat potřeby dítěte stejně dob-
ře dětský domov jako běžná
rodina? Zvládne to lépe rodi-
na náhradní? Poskytne nejlep-
ší péči rodina biologická, úpl-
ná, na socioekonomickém
standardu? Mnoho otázek, na
které bychom dokázali najít
mnohem více odpovědí. Fak-
tem zůstává, že a� si pokládá-
me jakoukoliv otázku a odpo-
vídáme na ni z mnoha pohle-
dů, nikdy to není odpově	
zcela objektivní. Důvody jsou
zřejmé, některé jsou uvedeny
výše. Mnohdy stačí malinký
detail, aby se naše mínění dia-
metrálně rozcházelo se skuteč-
nou podstatou věci. Přemýšlí-
me za dítě, za jeho rodinu, šir-
ší okruh příbuzných.
Nahlížíme na případný pro-
blém pohledem profesionála,
nejčastěji vycházíme z místně
obvyklé sociální normy. Kde

však bereme jistotu, že naše
počínání je správné, respekti-
ve prospěšné dítěti, případně
jeho nejbližším? Co nás oprav-
ňuje k tomu, odebrat dítě
z rodiny a umístit je do náhrad-
ní péče? A co nás naopak vede
k tomu, abychom věc odkláda-
li, neřešili a dítě, kterému je
ubližováno, za každou cenu
v rodině drželi?

Jako speciální pedagog dlou-
hodobě pracuji s dětmi umis-
�ovanými do institucionální
péče. Od samého začátku jsem

zaměstnán ve státních organi-
zacích a za svoje působení
v ústavních zařízeních jsem se
setkal s oběma variantami, do-
slova mohu říct, že jsem zažil
mnohé. Jako otec dvou dětí si
dovolím tvrdit, že znám jejich
potřeby, které se snažíme
s manželkou co nejlépe uspo-
kojovat. Už si ale nedovolím se
stoprocentní jistotou tvrdit, že
znám potřeby dětí svěřených

do jakéhokoliv typu náhradní
péče, a� se jedná o dětský do-
mov, zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc, ale
i pěstounské rodiny, kde je vět-
ší počet dětí, případně mají
pěstouni děti vlastní. Znám
mnoho kauz, kdy jsme přijíma-
li do zařízení pro výkon ústav-
ní a ochranné výchovy děti,
které z určitého důvodu neby-
ly úspěšné v náhradní rodině.
Zní to mrazivě, ale častá reak-
ce náhradních rodičů, kteří dítě
do zařízení přivezli, byla: „Ne-

splnil naše představy.“. Není
potřeba rozebírat, jak těžce
tuto situaci dítě zvládá a jak
náročné je pro tým odborníků
zmobilizovat je, aby začaly
fungovat mnohdy i fyziologic-
ké potřeby. Opačně jsem byl
a stále častěji jsem účasten od-
chodu dítěte z institucionální
péče do rodiny, a to jak biolo-
gické, tak náhradní. Zažívám
s dětmi a jejich rodiči obrov-

skou radost, osobně cítím vel-
ký úspěch, že se to povedlo.
V tu chvíli nikdo ze zaintere-
sovaných, odborný personál,
děti ani rodiče neuvažují nad
saturací banálních potřeb, jako
je vlastnictví nablýskaného
kola či možnost jet na lyžařský
výlet se školou. I to jsou totiž
legitimní potřeby, jejichž ab-
sence by mohla u některých
vést k silné frustraci.

Jak jsem již zmínil, z pozice
otce dvou dětí znám jejich po-
třeby. Mohu se tedy domnívat,
že stejné či podobné potřeby
budou mít všechny ostatní děti,
minimálně ty ve stejné věkové
kategorii. Je tomu ale skuteč-
ně tak a ve všech případech?
Jako člověk dlouhodobě pracu-
jící s ohroženými dětmi, neu-
stále hledající a studující nové
možnosti, které by vedly ke
š�astnějšímu životu dětí, si do-
volím tvrdit jediné – věnovat
se po profesionální stránce dě-
tem vyžaduje stoprocentní od-
bornost. Nestačí láska, otevře-
né srdce a mysl, pro pochope-
ní potřeb je potřeba vědět
a znát a soustavně se dále
vzdělávat.

Ano, jsem přesvědčen o tom,
že dětem je nejlépe v rodině.
Jsem dokonce přesvědčen
o tom, že dětem vůbec nezáleží
na tom, jestli mají nejnovější
počítač a jezdí několikrát ročně
na drahou dovolenou, stačí jim,
že vedle sebe mají milující
mámu.

Nesdílím nadšení z luxusu,
kterým jsou často děti zahrno
vány v dětském domově. Zá-
roveň však vím, v jak zubože-

ném stavu děti z některých ro-
din do dětského domova při-
jdou a jsou vděčné, že se mo-
hou najíst, vyspat, umýt se
v teplé vodě, jít do školy a bez
stresu se vrátit zpět do „děcá-
ku“. A po určité době v insti-
tucionální péči, kdy se „zaho-
jí“, jsou natěšeny na novou,
náhradní rodinu, která je při-
jme, bude mít ráda, bude uspo-
kojovat základní potřeby
a snad i mnohé další. A věří, že
to vyjde a odborníci ze zaříze-
ní doufají, že nedojde k „nespl-
nění představ“.

Jsem nadšen, když dítě vy-
růstá v úplné biologické rodi-
ně, podporuji rodiny doplněné,
nemám nic proti vychovávání
dětí jedním z rodičů, nezavrhu-
ji péči o děti homosexuálním
párem, jsem však tvrdým od-
půrcem toho, když je dětem
ubližováno a nejsou uspokojo-
vány jejich základní biologic-
ké potřeby. V případech týrání
a hrubého zanedbávání jsem
pro okamžité odebrání dítěte
z rodiny a hledání alternativní-
ho řešení. Tím může samozřej-
mě být i vyléčení nemocné
rodiny a možnost návratu dítě-
te zpět, ale po určité době, kte-
rou dítě prožije v klidném,
emočně neutrálním prostředí
v péči erudovaných osob. V si-
tuaci odebrání dítěte z rodiny
nejsem odpůrcem péče ústav-
ní ani pěstounské, jsem zastán-
cem individuálního přístupu
a hledání nejvhodnějšího řeše-
ní. Jsem však hrubě proti ex-
perimentům a neodbornosti. To
v celkovém důsledku ublíží dí-
těti ze všeho nejvíc.

Díky velké podpoře progra-
mu „Prazdroj lidem“ je od
1. 3. 2011 v Poradně Národní
rady osob se zdravotním posti-
žením ČR pro Plzeňský kraj
zahájen projekt „Boříme ko-
munikační bariéry“. Cílem pro-
jektu je podpořit zapojení osob
se zdravotním postižením do
veřejného života a podporovat
jejich integraci do společnos-
ti. Umožní osobám se zdravot-
ním postižením najít si s pomo-
cí „poradce“ nebo „dobrovol-
níka“ prostřednictvím internetu
vhodné pracovní uplatnění,
využít vhodnou nabídku kurzů,
usnadní výběr volnočasových
aktivit a účast na různých spo-
lečenských a kulturních akcích.

Na internetových stránkách si
klient také sám nebo s pomocí
vyhledá potřebnou sociální
službu, vyřídí další potřebné
záležitosti atp. Zajímavé nabíd-
ky bude možné zdarma v při-
měřeném množství vytisknout
a odnést s sebou. V Poradně
jsou k dispozici dva počítače
s připojením k internetu, jeden
z počítačů je vybaven soft-
warem Supernova, u každého
z nich je k dispozici kvalitní
webová kamera a sluchátka
s mikrofonem. Využijte našich
služeb a přij	te k nám!

Zároveň můžete využít i slu-
žeb bezplatného odborného
sociálního poradenství, které
Poradna zajiš�uje. Poradíme

například při řešení nepříznivé
sociální situace, při vyřizová-
ní dávek státní sociální podpo-
ry, důchodů, při vyřizování
dávek a výhod pro osoby se
zdravotním postižením. Pomů-
žeme najít vhodné sociální
služby v regionu atp.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Sídlíme na nám. Republiky 28
v Plzni, v Pasáži Slávie (Čas),
vchod A č. dv. 218. Přijít mů-
žete každý všední den. Po a St
8.00–17.00 hod., Út, Čt, Pá 8.00–
12.00 hod. Kontaktovat nás mů-
žete prostřednictvím telefonů:
377 224 879, 736 751 217 nebo
můžete psát na e-mail: porad-
naplzen@nrzp.cz.

Bc. Lenka Buriánková

Rozhledna Sylván opět nabí-
zí pohled z výšky nejen na
město Plzeň. Gymnázium
Františka Křižíka, které si vza-
lo rozhlednu pod svůj patronát,
vás zve k prohlídce

od 1. dubna
do konce října

Boříme komunikační bariéry

každý víkend a o svátcích
od 10 do 18 hod.

a v pátek od 15 do 18 hod.
Nenechte si ujít 1. května od

14.00 hod. Poetické odpoled-
ne (čtení veršů z rozhledny) a
večerní Sylván byl lásky
čas… od 20.00 do 22.00 hod.

Rozhledna Sylván přivítá své návštěvníky
Dále pro vás připravujeme:
4. 6. soutěžní odpoledne pro děti
30. 7. večerní Sylván
27. 8. Hurá do školy (loučení
s prázdninami)

Tak neváhejte a přij�te, naši
studenti se už těší na vaši ná-
vštěvu.     Mgr. Šárka Chvalová

Víceúčelové hřiště u Gymná-
zia Františka Křižíka v Soko-
lovské ulici v Plzni je opět po
zimní přestávce v provozu.

Každý všední den od 9 do 19
hodin můžete využít dráhy pro
in-line brusle či hřiště na fot-

Víceúčelové hřiště v Sokolovské
ulici opět v provozu

bal, volejbal, košíkovou, na
povrchu rovněž lze hrát tenis.

O víkendu bude zatím zpří-
stupněna pouze dráha na in-
line brusle, přístup na ostatní
hřiště bude možný po předchá-
zející telefonické domluvě.

Připravujeme ve spoluprá-
ci s organizací Sportiness.cz
možnost zapůjčení skákacích
chůd. Přejeme hodně příjem-
ných zážitků při sportovních
aktivitách.

Mgr. Šárka Chvalová

Apetit Festival, jehož první
ročník se chystá poslední květ-
nový víkend na místě konání
legendární gurmánské akce EX
Plzeň, navštíví také znalci dob-
rého jídla a brilantní kuchyně
Zdeněk Polreich a Ivan Vodo-
chodský. Pozvání pořadatelů
přijal i vítěz kuchařské reality

show televize Prima „Na nože“
a zároveň zástupce šéfkuchaře
v italské restauraci Ambiente
v Praze Robert Zatloukal. V roli
kuchaře by se měl představit
i starosta prvního plzeňského
obvodu Miroslav Brabec.

„Program jsme připravovali
tak, aby byl zajímavý pro co
nejvíce lidí. Na své si tak přijdou
milovníci piva, exotické i tradič-
ní kuchyně, ale i ti, kteří se bu-
dou chtít jen bavit při dobré
muzice v příjemném areálu pod
stromy a přitom téměř uprostřed
města,“ upřesňuje programovou
nabídku festivalu Petr Jirásek z
pořadatelské agentury.

Návštěvníci Apetit Festiva-
lu budou mít možnost svým
hlasováním rozhodnout o tom,
která z restaurací prezentují-
cích na festivalu své speciál-
ně připravené degustační
menu obdrží titul ZAPADO-
ČESKÁ RESTAURACE
ROKU 2011. O přízeň ná-
vštěvníků se budou ucházet
i pivovary, které budou soutě-
žit o titul Ležák roku 2011.

V nabitém programu festiva-
lu se kromě nabídky gurmán-
ských zážitků objeví i kulturní
nabídka – koncert plzeňských
kapel či oldies diskotéka Lu	-
ka Jaroše.             (red)

Chu�ové buňky příjemně
podráždí APETIT FESTIVAL
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Na historickou tradici pořádání festivalu dobrého jídla a pití v Plzni
naváže 28. a 29. května Apetit Festival v areálu za Plazou.

tvrdí ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče Plzeň Mgr. Viktor Vanžura

V pondělí 30. května po-
řádají Pol production s. r. o.
a MO Plzeň 1 DĚTSKÝ
DEN v Domě pohádek na
Vinicích. Program v pohád-
kovém i tvůrčím ateliéru
bude doplněn malováním
na obličej a soutěžemi
o různé ceny. Po celý den
mají děti vstup zdarma.
Hlavním mediálním partne-
rem je Hitrádio FM Plus.

Dětský denDětský denDětský den
v Domu pohádekv Domu pohádekv Domu pohádek



Kromě rozsáhlé stavby na
Karlovarské třídě budou v roce
2011 probíhat na území měst-
ského obvodu Plzeň 1 rekon-
strukce dalších dvou místních
komunikací, a sice Žlutické uli-
ce v sídlišti Košutka a Mozar-

Studentský projekt „Vím proč, vím jak“
Studenti VOŠZ Dr. Ilony

Mauritzové představili ve ško-
lách prvního městského obvo-
du projekt „Vím proč, vím jak“

Vyšší odborná škola zdra-
votnická Dr. Ilony Mauritzo-
vé, s. r. o., je moderní škola
s tradicí, která se dobře stará
o profesní a osobní rozvoj
svých studentů. Ti si během
tříletého studia prohlubují
znalosti získané na střední
škole a doplňují je o praktic-
ké dovednosti ve vybraném
oboru. Nedílnou součástí
vzdělávání na VOŠZ jsou
dobrovolné aktivity studentů,
které škola iniciuje a podpo-
ruje s cílem rozvíjet osobnost-
ní kvality mladé generace.

Dlouhodobě jsou studenti již
od prvního ročníku motivová-

ni k přípravě vzdělávacích
nebo charitativních akcí, a to
pod vedením odborných peda-
gogů školy. Cílem je zapojit
studenty do takových činnos-
tí, v nichž využijí svoje vědo-
mosti a praktické zkušenosti,
které se naučí předávat dru-
hým. Kromě nepopiratelného
výchovně-vzdělávacího aspek-
tu této činnosti je stejně vý-
znamný morální a etický pří-
nos dobrovolných akcí.

V letošním školním roce při-
pravili studenti 1. a 2. ročníku
oboru Bezpečnost obyvatelstva
vzdělávací program pod názvem
„Chovám se bezpečně a umím
pomoci“ určený žákům základ-
ních škol. Poprvé se s tímto pro-
jektem představili 24. března ve
31. ZŠ, Elišky Krásnohorské.

V tělocvičně školy připravili
studenti celkem pět výukových
stanoviš�, kde se žáci nejprve
dozvěděli teoretické základy tý-
kající se první pomoci včetně re-
suscitace, bezpečnosti v dopra-
vě, zásady prevence úrazů při
sportu, seznámili se i s prvky se-
beobrany. Na každém stanoviš-
ti byli 3–4 studenti, kteří se žá-
kům věnovali a dohlíželi i na
plnění jednotlivých praktických
úkolů. Víc o průběhu a atmosfé-
ře celé akce vypovídají fotogra-
fie, které si lze prohlédnout také
na internetových stránkách ško-
ly www.svzsplzen.cz.

Pro děti v mateřských ško-
lách studentky 2. ročníku obo-
ru Diplomovaný zubní technik
připravily program „Zdravé
zoubky“, který hravou formou
a přiměřeně předškolnímu
věku provádí děti všemi úska-
lími péče o zuby. Celý pro-
gram, od pohádky „O zoubku,
který si nečistil zuby“, přes
„návštěvu pana doktora“, kde
pacienty byla plyšová zvířát-
ka, která pro názornost měla
skutečné zubní náhrady, až po
ukázky správného čištění
zubů, by měl děti informovat,
motivovat, ale hlavně bavit.

A to se podle ohlasu dětí i je-
jich učitelek z 87. MŠ v Ko-
menského ul. studentkám
opravdu podařilo.

Oba programy jsou součástí
projektu „Vím proč, vím jak“, na
který získala VOŠZ Dr. Ilony
Mauritzové od statutárního měs-

ta Plzně dotaci na podporu vzdě-
lávacích programů a mimoškol-
ních aktivit dětí a mládeže. I díky
této finanční podpoře mohli stu-
denti svůj program předvést
v rozsahu, který si připravili.

Ing. Ditta Maříková,
ředitelka školy

Chystá se rekonstrukce Žlutické a Mozartovy ulice
tovy ulice v oblasti Zavadilky.
Obě stavby připravila Správa
veřejného statku města Plzně.

Žlutická ulice bude uprave-
na v úseku od Remusu až po
křižovatku s ulicí Rabštejnskou.
Předmětem rekonstrukce budou

ká 19–29 bude možno vyjíždět
i směrem ke Studentské ulici.
V celém úseku bude zhruba
o 90 parkovacích míst více než
dnes, a to zřízením kolmých
a šikmých parkovacích pruhů
i v místech, kde dnes jsou stá-
ní pouze podélná. V místech
přechodů pro chodce a míst
pro přecházení bude zvýšená
vozovka. Stavba by měla být
dokončena ještě v roce 2011
s nákladem kolem 13 mil. Kč.

V Mozartově ulici proběhne
celoplošná oprava vozovky

a chodníků po nedávno prove-
dené výměně vodovodu a ka-
nalizace. V souběhu se stavbou
města budou ještě obnoveny
plynovodní řady – investice
RWE. Šířkové uspořádání ko-
munikace se v podstatě nezmě-
ní, ve dvou křižovatkách s uli-
cemi Janáčkova a Pod Stráží
budou zřízeny zvýšené křižo-
vatkové plochy. Náklady na
tuto stavbu jsou zhruba
16,5 mil. Kč a stavba bude do-
končena v roce 2012.
Ing. Ondřej Vohradský, SVSMP

vozovky, parkovací pruhy,
chodníky a veřejné osvětlení.
Před vlastní opravou povrchů
proběhne i výměna kanalizační-
ho řadu. Cílem stavebních
úprav je zejména:
– zlepšit technický stav komu-

nikace,

Již v roce 2010 byly zaháje-
ny práce na opravě dělící hráz-
ky mezi Velkým boleveckým
rybníkem a tzv. Chobotem.

Velký bolevecký rybník – lokalita Ostende – úprava
břehu, promenádní cesta a oprava dělící hrázky

Z koruny dělící hrázky byly
odstraněny silně prosychající
olše lepkavé, zdraví jedinci
byli na hrázce ponecháni. Stá-

vající potrubí spojující v hráz-
ce oba rybníky bylo vyměně-
no a návodní strany hrázky
byly opevněny kamenným zá-
hozem. Břeh rybníka od pláže
pod Bílou Horou až k auto-
kempu Ostende byl opevněn
kamennými bloky skládanými
na sucho, v navazujícím příb-
řeží byly instalovány protieroz-
ní palisády a byla doplněna ze-
mina, která bude oseta travní
směsí.

V letošním roce je realizová-
na výstavba promenádní cesty
v trase stávající cesty pro pěší,
a to od dělící hrázky až k auto-
kempu Ostende. Povrch cesty

bude z asfaltového betonu, do-
plněn obrubníky a průlehy, jež
budou svádět deš�ovou vodu
z bezprostředního okolí a sa-
motné cesty do rybníka. Pláž
na Ostende bude upravena
a doplněna novým pískem.

Důvodem pro realizaci těchto
opatření bylo nejen zlepšení
podmínek pro rekreaci, ale také
zabránění působení eroze na bře-
hové partie Velkého bolevecké-
ho rybníku. V důsledku působe-
ní vodní eroze docházelo ke
značnému narušování-vymílání
břehu a obnažování kořenů stá-
vajících stromů. Realizovaná
opatření napomáhají působení

eroze značně zmírnit a současně
umožní využívání břehu pro slu-
nění v místech nových malých
pláží a posezení na lavičkách
i kamenných terasách.

Práce by měly být dokonče-
ny do června tohoto roku.

Celková cena prací je 11 mil. Kč
Jiřina Kopáčková, DiS.

SVSMP
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– zvětšit počet parkovacích
stání,

– zvýšit bezpečnost chodců,
– jasněji definovat plochy pro

jízdu, parkování, pěší dopra-
vu a zeleň, aby komunikace
byla „samovysvětlující“
a nedocházelo k porušování
pravidel silničního provozu.
Organizace dopravy bude

zachována, stávající tj. jedno-
směrný úsek ve střední části
ulice s tím, že z velkého par-
koviště před domy Žlutic-



Pro rozšíření a zjednodušení elektronické ko-
munikace se zákazníky spustila Plzeňská tep-
lárenská a její dceřiná společnost Plzeňské
služby Zákaznickou zónu na adrese
www.zakaznickazona.cz. Je to vlastně interne-
tový informační portál, jehož prostřednictvím se
snažíme o co nejtransparentnější zobrazení
informací o dodávkách tepla a dalších služeb
našim zákazníkům.

Pro koho je zóna určena?
Záměr byl poskytovat tato data

širokému okruhu našich zákaz-
níků, tzn. majitelům bytů a domů,
výborům společenství vlastníků,
správcům, popř. i nájemníkům
bytů města Plzně. Zároveň ale
umíme tato data ochránit proti
případnému zneužití.

Jaké informace tedy může-
me v zóně hledat?

Např. údaje o celkové faktu-
raci nákladů za dodávky tepla
pro odběratele (vyúčtování
podle fakturačních měřidel),
rozúčtování nákladů na do-
dávku tepelné energie mezi
konečné spotřebitele (podle
poměrových měřičů) a mnoho
dalších informací týkajících se
dodávky tepla a jeho vyúčto-
vání, a to v závislosti na dru-
hu zákazníka.

Např. majitel bytu uvidí ná-
klady na dodávku tepla a vody
pro svůj byt, majitelé domů
nebo členové výboru spole-
čenství vlastníků pak celkovou fakturaci za
dodávku tepla pro odběratele a dále také
rozdělené náklady za dodávku tepla a vody
na jednotlivé byty podle poměrových měři-
čů. Správci bytů pak obdrží přístup k těm-
to údajům u domů, které mají ve správě.

Pro registrované, ale i pro neregistrované
uživatele (tzn. uživatele mimo okruh stáva-
jících zákazníků) zóna obsahuje mnoho in-
formací o produktech a službách našich
společností.

Plzeňské služby, a. s.:
Edvarda Beneše 430/23
301 00 Plzeň–Doudlevce

Provozní středisko Bory,
Skvrňany, Střed

Edvarda Beneše 430/23
301 00 Plzeň–Doudlevce

 377 499 229

Zákaznická zóna
V Plzni se rozběhla informační kampaň ve formě billboardů na téma
„Zákaznická zóna“. Ulice města brázdí i autobus s podobnými nápisy.
Zeptali jsme se proto Petra Fišera z Plzeňských služeb, o co se vlastně
jedná.

Provozní středisko Lochotín
Komenského 1329/99

Plzeň–Bolevec
 377 259 951

Provozní středisko Doubravka,
Lobzy, Slovany

Polední 910/6, Plzeň–Lobzy
 377 456 670

Bezplatná poradenská
a informační linka

 

 800 505 505
www.plzenskesluzby.cz

e-mail:
info@plzenskesluzby.cz

Jak probíhá registrace, nebo lze tyto
údaje vidět i bez registrace?

Registrace slouží k ověření uživatele a tedy
k ochraně údajů o něm. Po přihlášení na náš
web a ověření jeho údajů obdrží od nás uži-
vatel přihlašovací údaje, které mu zašleme
na jeho adresu poštou. Tím je zabezpeče-
no, že přihlašovací údaje dostane opravdu
uživatel, kterého se to týká.

Pro neregistrované uživatele je bez přihlá-
šení dostupný ukázkový náhled zóny pro
koncového uživatele (majitele bytu).

V čem se zóna odlišuje od podobných
projektů?

Při tvorbě zóny bylo naším záměrem po-
skytnout konkrétnímu registrovanému zá-
kazníkovi všechny informace najednou, na
jednom místě. Zatím je dostával roztříště-
ně z různých míst. Ve skutečnosti se totiž
jedná o data z různých agend a aplikací,

která my shromáždíme na jedno místo.
Podat už na první pohled srozumitelnou

formou informace o celkové fakturaci za
dodávky tepla, nebo informace o rozúčto-
vání nákladů mezi konečné spotřebite-
le, a to takto širokému spektru zákazníků,
se ukázalo jako zapeklitá věc. Tento záměr
nijak nezjednodušovala také poměrně vy-
soká složitost problematiky vyúčtování
daná právní úpravou. Výsledek se myslím
dá označit za velmi dobrý kompromis mezi
čitelností a vypovídací hodnotou. Snažíme
se také uživatele o dané problematice in-
formovat v rozsáhlé nápovědě portálu.

Co plánujete se zónou do budoucna?
Portál zóny je živým projektem, jako ostat-

ně všechny dobré internetové projekty. Plá-
nujeme ho tedy rozvíjet a zkvalitňovat. Už
te� připravujeme zařazení dalších agend do
naší „zóny“ – např. agendu správy nemovi-
tostí. Postupně může docházet k úpravám
přehledů na základě zkušeností, nebo jejich
doplnění o grafy atd. Všechno závisí na kon-
krétních potřebách našich zákazníků. Jejich
nápady a připomínky rádi přivítáme.



Již po dvacáté se setkají
o druhém květnovém víkendu
nejmenší házenkářky v Plzni
na Lochotíně. Memoriál pořá-
daný na počest zakladatele há-
zenkářského oddílu Karla Šul-
ce je každoročně přehlídkou
nejlepších českých dívčích
družstev házené. Vždy� letos se
turnaje účastní 52 družstev ve
4 kategoriích (mladší žačky,
minižačky 6+1, minižačky
4+1, přípravka 4+1). Hrát se
bude tradičně na třech velkých
hřištích, ve sportovní hale a na
dvou malých hřištích pro mini-
házenou. Celkem bude sehrá-
no téměř 300 zápasů!

Tradiční „Šulcáky“ slaví!
V prestižní a nejstarší kate-

gorii mladších žákyň přijede
téměř polovina družstev, která
hrají oficiální krajské soutěže
v celé ČR. Celkem to bude více
než 700 hráčů, trenérů a funk-
cionářů. Mnoho hráček, které
jsou dnes na soupiskách juni-
orských i seniorských ligových
družstev, dobře zná atmosféru
tohoto obrovského svátku há-
zené a rádo vzpomíná nejen na
sportovní souboje na hřištích,
ale i na zážitky z doprovod-
ných akcí a na nově navázaná
přátelství.

V letošním roce se k tradič-
ním akcím, jako jsou skákací
hrad, diskotéka v Calabria Pa-
lace (letos pyžamová), návště-
va zoo, tipovací soutěž „Tip-
šulc“ nebo páteční večerní zá-
pas trenérských hvězd,
podařilo na oslavu 20. ročníku
zajistit i sobotní slavnostní oh-
ňostroj. Další letošní novinkou
je, že si každý účastník turnaje

odnese keramickou pamětní
plaketu. Nejlepší jednotlivky-
ně se mohou těšit na krásné ke-
ramické diplomy. Jména vítě-
zů budou zvěčněna na zbrusu
novém keramickém putovním
poháru.

Turnaj se koná pod laskavou
patronací starosty Městského
obvodu Plzeň 1 Mgr. Brabce
a za podpory ředitele 31. ZŠ.
Zde jsou všechna družstva
ubytována ve školních třídách
a také v tělocvičnách. O stra-
vování se vzorně stará perso-

nál školní jídelny. Celý turnaj
by se nemohl konat bez finanč-
ní podpory sponzorů, ale hlav-
ně bez pomoci obrovského
množství dobrovolníků nejen
z řad pořádajícího klubu DHC
Plzeň, ale i z řad rodičů, jejichž
největší odměnou je radost ma-
lých házenkářek. Přestože
20. ročník ještě ani nezačal, už
se můžeme těšit na ročník 21.,
kdy z hřiš� zmizí starý asfalt
a bude nahrazen moderní a pro
děti zdravější umělou trávou.

Tomáš Jiskra

Ve čtvrtek 24. března naši
4. základní školu v Plzni navští-
vilo šest zahraničních vysoko-
školských studentů. Každý
z nich představil žákům druhého
stupně svou zemi, ze které pochá-
zí. Měli jsme příležitost dozvědět
se více o Brazílii, Peru, Chorvat-
sku, Rusku, Číně a Rumunsku.

Tato akce nám byla umožněna
díky spolupráci se Střední odbor-
nou školou ochrany osob a ma-
jetku v Plzni, na které probíhal
projekt EDISON (education, dri-
ve, internationality, students, op-

portunity, network), fungující pod
záštitou Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy. Cílem
tohoto projektu byla především
podpora mezikulturního vzdělá-
vání na středních školách.

Prezentace cizích zemí pro-
bíhaly v anglickém jazyce. Pří-
padný překlad zajistili studen-
ti střední odborné školy. Žáci
si během hodiny mohli vy-
zkoušet zatančit salsu, zjistit si,
jak v čínském písmu vypadá
jejich jméno, naučit se některé
fráze v cizím jazyce a zhléd-

nout několik zajímavých pre-
zentací cizích zemích.

 Součástí akce byl i kulinář-
ský koutek, kterého se zúčastni-
ly některé děti z prvního stup-
ně. Společně s cizinci děti při-
pravily dvě národní jídla, na
kterých si v závěru všichni spo-
lečně velice pochutnali. Všem
zúčastněným se společně stráve-
né dopoledne líbilo a naše škola
se těší na další spolupráci.

Lenka Voláková, vyučující AJ
 4. ZŠ Kralovická 12, 323 00

Plzeň, příspěvková organizace

Multikulturní dopoledne

25. března se na naší škole
uskutečnila prezentace zahra-
ničních studentů, kteří nám
v krátkých výstupech představi-
li své země. Tato prezentace
byla zorganizována ve spolu-
práci s Vaší školou.

Dopisem bychom Vám chtěli
poděkovat za zprostředkování,
nebo	 se nám tato akce velmi lí-
bila a setkala se i s příznivým
ohlasem u našich studentů. Zá-
roveň bychom Vás chtěli ujistit
o našem zájmu o podobné akce.
Pokud by bylo ve Vašich silách
zorganizovat na naší škole po-
dobné prezentace či  besedy se
zahraničními studenty, budeme se
na tom s Vámi rádi podílet.

Pro naše studenty je velmi důle-
žité překonávat bariéry a snažit se
komunikovat v angličtině, což po-
dobné akce umožňují.

 Navíc se mohou dozvědět
spoustu zajímavých věcí o ji-
ných zemích a kulturách a uvě-
domí si důležitost angličtiny
v dnešním světě. To jim samo-
zřejmě zvýší motivaci pro další
studium tohoto jazyka.

Ještě jednou moc děkujeme
a jsme s pozdravem

Irena Navrátilová, Filip
Rom, 31. ZŠ Plzeň
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Z Vaší pošty

S přicházejícími slunečnými
dny se rozbíhají i přípravy růz-
ných kulturních akcí pod širým
nebem, které pro své občany
připravuje vedení prvního pl-
zeňského obvodu. Všechny tyto
akce se budou konat v Centrál-
ním lochotínském parku.

Na 16. června 2011 od
17 hod. chystáme hudební a ta-
neční vystoupení  Dětského
folklorního souboru Sluníčko
Rokycany a dudáckých mu-
zik Sluníčko a Rokytka.

Stejně jako v loňském roce
i letos MO Plzeň 1 pořádá pro-
menádní koncerty, a to nejen
pro seniory obvodu. Dne 9. 6.
a 8. 9. 2011 vždy od 17 hod.
potěší zájemce svým vystoupe-
ním dětský orchestr ZUŠ Tře-
mošná TREMOLO, 28. 7. a
25. 8. 2011 ve stejném čase se pak
mohou těšit na oblíbené písně
příznivci orchestru Oty Hellera.

Ve dnech 27.–30. července
2011 připravuje MO Plzeň 1 dal-
ší již tradiční akci – Lochotínské
letní kino LOLEK. V současné
době se připravuje program, o
jeho konkrétní podobě budeme
čtenáře informovat v dalších čís-
lech Plzeňské jedničky.

Lochotínské kulturní léto
Každoroční se těší velkému

zájmu též Město her aneb
Prázdniny na Boleváku 2011.
Letos se bude konat 23. 7. 2011
od 10 do 23 hod., pestrý program
s množstvím soutěží pro děti
bude zakončen působivým ohňo-
strojem z vodní hladiny.     (red)

Vedení obvodu Vás srdečně zve na výše
uvedené akce. Věříme, že si z nich odnesete

spoustu hezkých zážitků.
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