
Od čtvrtka 1. prosince září 
v Centrálním parku na Locho-
tíně symbol Vánoc. Městský 
obvod Plzeň 1 rozsvítil svůj vá-
noční strom. Tradiční akci, která 
je startem pro všechny adventní 
a vánoční akce v našem obvo-
du, jste podpořili všichni, kteří 
jste s námi přišli užít si sváteč-
ní atmosféru. Hudebním zpes-
třením letošního setkání bylo 
vystoupení Žesťového kvintetu 
Základní umělecké školy z Tře-
mošné. Zhruba v půlce programu 
rozsvítil starosta Mgr. Miroslav 
Brabec stromeček. Každý, kdo 
přišel do Centrálního parku, se 
mohl k hudebníkům z Třemošné 
přidat a zazpívat si celou řadu 
známých koled. Na závěr pro-
gramu připravili organizátoři 
bonbónek v podobě velkolepého 
ohňostroje, který rozzářil mlhavé 
nebe nad Lochotínem. Svařák pro 
dospělé, perníčky pro děti, hu-
dební program pro milovníky ko-
led a ohňostroj pro všechny, kteří 
přišli – to bylo zahájení adventní-
ho času na Lochotíně ve čtvrtek 
1. prosince 2011.              (red)
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náš strom zářící v Centrálním parku a hlasujte pro něj na webové stránce www.rozsvitimevasevanoce.cz
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MO Plzeň 1 ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sbo-
rem Plzeňského kraje uspořádal 
v úterý 22. listopadu přednášku 
na téma Požární ochrana a ochra-
na obyvatelstva v případě vzniku 
mimořádné události. Beseda pro-
běhla v příjemném prostředí L-
-klubu Městské knihovny Locho-
tín v Kralovické ulici. Účastníci 
se dozvěděli užitečné informace, 
jak se chovat v případě požáru 
v domě či bytě nebo v jiných 
mimořádných událostech. Kpt. 
Mgr. Lenka Basáková z Hasič-
ského záchranného sboru Plzeň-

V souvislosti s realizovanou so-
ciální reformou od ledna 2012 chce 
Magistrát města Plzně informovat 
občany města Plzně (ÚMO Plzeň 
1–10) a přilehlých obcí Dýšina, 
Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, 
Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezba-
větice, Nezvěstice, Starý Plzenec, 
Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymá-
kov, že dojde ke změně v oblasti 
rozhodování o sociálních dávkách 
– příspěvek na péči, dávky pomoci 
v hmotné nouzi a sociální dávky 
pro zdravotně postižené občany. 

Dnem 1. 1. 2012 vstoupí v účin-
nost novela zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném 
znění, a novela zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
v platném znění. Dále vstoupí v 
účinnost nový zákon č. 329/2011 
Sb., o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením a o změ-
ně souvisejících zákonů. 

Zásadní změna se týká toho, že 
od 1. 1. 2012 si občan s trvalým 
pobytem ve městě Plzni (ÚMO Pl-
zeň 1–10) a obcí Dýšina, Chrást, 
Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhů-
ta, Losiná, Mokrouše, Nezbavě-
tice, Nezvěstice, Starý Plzenec, 
Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Ty-
mákov bude žádat o výše uvedené 
sociální dávky na Úřadu práce ČR 
– kontaktním pracovišti v Plzni, 
která bude přijímat žádosti, roz-
hodovat a vyplácet výše uvedené 
sociální dávky.

Příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu (400 Kč/měs) 
a garáže (200 Kč/měs) a příspě-
vek úplně nebo prakticky nevi-

domým občanům (800 Kč/měs 
na krmivo pro vodícího psa) ná-
leží naposledy za měsíc prosinec 
2011. Datem 31. 12. 2011 zaniká 
nárok na tyto dávky ze zákona.

Průkazy mimořádných výhod 
(I. stupeň – průkaz TP, II. stupeň – 
průkaz ZTP a III. stupeň – průkaz 
ZTP/P) zůstávají v platnosti i po 
1. 1. 2012, a to do uplynutí doby 
platnosti vyznačené na zadní 
straně průkazu, nejdéle však 
do 31. 12. 2015 (tj. bez ohledu 
na skutečnost, že je vyznačena del-
ší či neomezená doba platnosti na 
zadní straně průkazu). 

Ačkoli je institut „mimořádných 
výhod“ rušen, benefity, které z drže-
ní průkazů TP, ZTP a ZTP/P vyplý-
valy, zůstávají v platnosti i nadále. 
Jedná se o nárok na vyhrazené seze-
ní v prostředcích městské hromadné 
dopravy, slevy v dopravě apod. 

Od 1. 1. 2012 vydá krajská 
pobočka Úřadu práce osobám, 
kterým byl přiznán příspěvek na 
péči, a osobám, kterým byl při-
znán příspěvek na mobilitu nebo 
příspěvek na zvláštní pomůcku, 
kartu sociálních systémů, kte-
rá současně slouží jako průkaz 

osoby se zdravotním postižením 
(průkaz TP, ZTP, ZTP/P). Kromě 
toho bude možné čerpat prostřed-
nictvím této karty další příspěvky 
a dávky (např. pomoc v hmotné 
nouzi), platit s ní v obchodech, 
vybírat dávky z bankomatu a vy-
užívat ji k osobní identifikaci.

Nově bude průkaz TP náležet 
osobám, které jsou podle zákona 
o sociálních službách považovány 
pro účely příspěvku na péči za oso-
by závislé na pomoci jiné osoby ve 
stupni I (lehká závislost). Průkaz 
ZTP bude náležet osobám, které 
jsou považovány pro účely pří-
spěvku na péči za osoby závislé 
na pomoci jiné osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), a osobám 
starším 18 let, které nejsou schop-
ny zvládat základní životní potřeby 
v oblasti mobility nebo orientace 
z důvodu úplné nebo praktické hlu-
choty. Průkaz ZTP/P bude náležet 
osobám, které jsou považovány pro 
účely příspěvku na péči za osoby 
závislé na pomoci jiné osoby ve 
stupni III (těžká závislost) nebo 
stupni IV (úplná závislost).

Pokud má občan přiznány mi-
mořádné výhody II. stupně (prů-

kaz ZTP) nebo III. stupně (prů-
kaz ZTP/P), bude mít při splnění 
ostatních podmínek nárok na 
příspěvek na mobilitu. V přípa-
dě zájmu o tuto dávku je nutné po 
1. 1. 2012 podat žádost na krajské 
pobočce Úřadu práce dle trvalého 
bydliště, a to na předepsaném for-
muláři. Výše příspěvku bude činit 
400,- Kč za kalendářní měsíc. Nárok 
na tuto měsíčně se opakující dáv-
ku trvá do uplynutí doby platnosti 
vyznačené na zadní straně průkazu, 
nejdéle však do 31. 12. 2015. Pro 
další poskytování této dávky po 
uplynutí uvedené doby musí dojít 
k novému posouzení zdravotního 
stavu, pokud nebude již posouzen 
pro účely příspěvku na péči. 

Vedle toho se zavádí jednorázo-
vý příspěvek na zvláštní pomůc-
ky, které pohybově, zrakově, slu-
chově nebo mentálně postiženým 
lidem umožní sebeobsluhu, získá-
vání informací či kontakt s okolím. 
Příspěvek je mimo jiné určen i na 
zakoupení motorového vozidla, 
vodícího psa, úpravu bytu či auta.

Změny čekají i nezaměstnané. 
Uchazeči o zaměstnání registro-
vaní na úřadu práce déle než dva 
měsíce budou moci být vyzváni, 
aby se zapojili do výkonu veřejné 
služby v rozsahu do 20 hodin týd-
ně. Pokud nezaměstnaný odmítne, 
může přijít o podporu a být vyřa-
zen z evidence úřadu práce. Toto 
opatření by se mělo týkat zejmé-
na uchazečů, kteří jsou v evidenci 
úřadu práce již dlouhodobě.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

Kam v novém roce pro sociální dávky?
Kontaktní adresy pro vyřizování dávek od 1. 1. 2012 budou:

příspěvek na péči a sociální dávky pro zdravotně postižené občany 
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni, 

Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň, 
tel.: 950 148 111 (kanceláře č. 101–122 v 1. patře budovy)

dávky pomoci v hmotné nouzi
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni, Klatovská třída 

2848/200e, 320 71 Plzeň, tel.: 950 148 111.

Přednáška pro seniory
ského kraje připomněla čísla tís-
ňových linek i varovné signály, 
které mohou zaznít v případě 
všeobecného ohrožení. Sou-
částí přednášky byla i krátká 
prezentace pracovníků Besipu, 
kteří zdůraznili našim starším 
spoluobčanům důležitá pravidla 
chování v silničním provozu, ať 
už v roli řidiče či chodce. Prů-
běh celé přednášky byl vhodně 
zpestřen názornými ukázkami v 
podobě videoprojekcí.

(red)

Senioři vyslechli návod, jak se cho-
vat v případě všeobecného ohrožení



Vážení spo-
luobčané, náš 
obvod je v Plz-
ni největší a dle 
mého názoru 
také nejrozma-
ni tější. Ačkoli 
„dítě z pane-

láku,“ snažím se nikdy nezapomínat, 
že kromě hustě obydlených sídlišť 
Bolevec či Vinice do našeho ob-
vodu patří i oblíbená rekreační zóna 
bolevecké rybníky, přilehlé lesy 
a samozřejmě také oblast Bílé Hory 
a Roudné. Ačkoli se jedná o velmi 
různorodé lokality, existuje velký 
problém, který trápí celý náš ob-
vod – doprava. Karlovarská ulice je 
každodenně důkazem nedostačující 
kapacity dopravního napojení ob-
vodu na střed města. Snahy vedení 
obvodu i města Plzně o vybudování 
dalšího dopravního napojení bohužel 
stále nejsou korunovány úspěchem. 
Preferovaná varianta, tedy okružní 
městské komunikace I/20 a I/27 ještě 
několik let nebudou dokončeny, a tak 
nezbývá, než se obrnit trpělivostí. 
Vzhledem k hospodářské situaci jsou 
navíc rozpočty napjaté a každou in-
vestici je třeba důkladně zvážit. I proto 

Z a s t u p i -
tel stva obcí 
zřizují jako 
své iniciativ-
ní a poradní 
orgá ny výbo-
ry. Ved  le kon-
trolního výbo-

ru je to vždy výbor finanční. Ten 
provádí kontrolu hospodaření s 
majetkem a finančními prostředky 
obce a plní i další úkoly, jimiž jej 
pověřilo zastupitelstvo obce.

V případě Finančního výboru 
Zastupitelstva městského obvodu 
Plzeň 1 v letošním roce to byly 

Dobrý den, 
asi očekáváte, 

že se budu vě-
novat finan cím, 
nové výstavbě, 
opravám ško-
lek či výsadbě 
stromů, ale tak 

se nestane. Když jsem býval ještě 
kluk (a celý den lítal venku), tak 
mě doma rodiče učili, abych měl 
rovná záda a miloval maminku a 
vlast. Poslední dobou se mi zdá, 
že bychom se více měli zajímat o 
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Málokdo z nás 
by si přál, aby se 
mu v jeho obvo-
dě nežilo lépe. 
Bohužel, a život 
už takový bývá, 
denně se konfron-
tujeme s mnoha 
problémy, které 

je třeba řešit a plzeňská „Jednotka“ není 
rozhodně výjimkou. Je mi jasné, že na 
vše nejsou k dispozici finanční prostřed-
ky, neboť nedobrá ekonomická kondice 
státu se postupem doby stále více odráží 
i v hospodaření samotných obcí, ale jsou 
problémy, za které si můžeme pouze a jen 
sami. Někteří naši spoluobčané, snad v tou-
ze po sebeprosazení, zviditelnění nebo snad 
jako důkaz vlastní síly a moci demolují 
nás společný majetek obvodu na každém 
kroku. A to mě jako zastupitele nesmírně 
mrzí! S „přihlouplým“ lidským vandalis-
mem se lze v našem obvodě setkat prak-
ticky na každém kroku. Vypovídají o tom 
svou smutnou řečí povalené a rozlámané 
odpadkové koše, poničená, snad teprve ne-
dávno vysazená zeleň nebo všudepřítomná 
„umělecká“ graffiti. Vandalství se nevy-
hýbá stěnám veřejných budov, stejně jako 
zdem soukromým, posprejovaná bývají 
auta, zastávky MHD. Zjednodušeně lze 
říci, že terčem „našich“ pouličních uměl-
ců bývá každá větší volná plocha, která 
je jen více vidět. A je zcela lhostejno, že 
to byla např. zcela nová fasáda, na kte-

rou si její majitel velice obtížně naspořil. 
Osobně se domnívám, že bez společného 
přístupu a projevené iniciativy nás všech 
bude velice obtížné tento problém řešit. Ale 
abych nebyl předvánočně pouze pesimis-
tický, ne všichni kolem nás jsou vandalové 
nebo lidé, kterým je náš obvod lhostejný. 
Mnohá občanská sdružení a jejich aktivis-
té, působící v prvním plzeňském obvodě, 
svojí usilovnou prací přispívají ke zdárné-
mu chodu obvodu a v tomto roce odvedla 
obrovské penzum práce. Chvályhodné jsou 
nejen jejich příspěvky a návrhy, pomáhající 
zastupitelům a úředníkům MO ke zkva-
litnění životních podmínek, ale zejména 
jejich činnost s mládeží, ať již na sportov-
ním, kulturním či naučném poli. Z tohoto 
důvodu bude i v příštím roce jednou z pri-
orit Klubu zastupitelů za KSČM soustavná 
podpora neziskových organizací, orientují-
cích se zejména na práci s mládeží. Osobně 
jako opoziční zastupitel věřím a doufám, že 
se stále ubývajícími veřejnými prostředky 
v kontrastu s dalšími zbytečně rozjíždějící-
mi se projekty a stavbami  zbydou finance 
i na zmíněné preventivní aktivity. Tímto 
směrem lze napomoci nejen k minimaliza-
ci již v úvodu zmíněného vandalismu, ale 
např. i projevů mezilidské nesnášenlivosti. 
Závěrem bych si Vám všem dovolil popřát 
příjemné a klidné prožití Vánoc a do nové-
ho roku 2012 hodně zdraví a štěstí, myslím, 
že je všichni budeme potřebovat.

Václav Heřman
zastupitel ZMO Plzeň1

například závěrečný účet za rok 
2010, pravidelně čtvrtletně pro-
váděné rozbory hospodaření, vý-
sledky inventarizace majetku, stav 
ve vybírání daní a poplatků, ale 
i návrhy na rozdělení peněz na ve-
řejně prospěšné účely. Ke všem 
těmto tématům zaujímá finanční 
výbor stanovisko a v zápise ze 
zasedání formuluje doporučení 
zastupitelům.

Při všech zasedáních v uply-
nulém roce byl finanční výbor 
usnášeníschopný. Velmi oceňuji 
aktivitu jednotlivých členů i to, 
že se zde nehraje příliš na velkou 

politiku. Návrhy a zprávy jsou 
posuzovány věcně s cílem dojít 
k závěru, který následně usnadní 
zastupitelům orientaci. Věřím, že 
tomu tak bude i do budoucna a že 
z takového přístupu budou mít pro-
spěch především občané obvodu.

Městský obvod Plzeň hospodaří 
s vlastním rozpočtem, který je sou-
částí rozpočtu města Plzně. Finanč-
ní výbor Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 1 dne 28. 11. 2011 
projednal návrh rozpočtu na rok 
2012. Ten následně posoudí a vě-
řím, že i schválí zastupitelé obvo-
du. Rozpočet je koncipován tak, 

Společně pro kvalitu života na „Jednotce“

že za předpokladu naplnění jeho 
příjmové strany v současné slo-
žité ekonomické situaci pokrývá 
základní provozní potřeby obvo-
du i v příštím roce. Za úspěch je 
nutno považovat, že navrhovaný 
rozpočet je také pro oblast oprav 
a investic v souladu s potřebami 
obvodu a s Radou obvodu již 
schváleným plánem vlastní inves-
tiční výstavby, který je též před-
kládán zastupitelům ke schválení 
na prosincovém zasedání.

Ing. Antonín Diviš
předseda Finančního výboru 

ZMO Plzeň 1

se na posledním zasedání obvodního 
zastupitelstva většina demokratické 
opozice snažila odhlasovat vyjmutí 
tzv. Silničního systému Roudná ze 
seznamu veřejně prospěšných staveb. 
Tento záměr totiž považujeme za 
nešťastný a především zbytečný. Pro-
jekt je dnes předkládán ke schválení 
pouze s nepatrnými změnami proti 
podobě z roku 2010, kdy nevyhověl 
posouzení vlivu na životní prostředí. 
Plánovaný průtah zcela změní ráz 
starobylé Roudné a zhorší již dnes 
překračované ukazatele znečištění 
v podobně rakovinotvorných látek 
a hluku. Ty se týká nejen obyvatel 
Roudné, ale i pacientů v přilehlé 
fakultní nemocnici. Situaci dále 
komplikuje záplavová zóna. Průtah  
přinese ve výsledku méně dobrého 
než zlého. Zastupitelé TOP09 tak 
i nadále budou podporovat nulovou 
variantu výstavby tzv. Silničního 
systému Roudná, přesněji průtahu 
Roudnou. Pro obyvatele Plzně 
a především jejího prvního obvodu 
je mnohem přínosnější dokončení 
okružních komunikací, zejména Zá-
padního okruhu.

Tomáš Trnka,
 zastupitel ZMO Plzeň1

své nejbližší. Měli bychom si najít 
čas na poklábosení s dětmi i rodiči. 
Nevím, jak je to možné, ale chybí 
nám úcta. Úcta k šedinám i k práci 
jiných. Slovo slušnost se vytrácí 
z našich slovníků. Zaměňujeme 
ho za slovo slabost. Přitom proje-
vit minimální úctu a slušnost není 
slabost. Celý život si budu pamato-
vat mámino „pozdrav“ a jak jsem 
vždy dostal pohlavek, když jsem 
zapomněl. A jak jsem se bránil, 
že jsem souseda už potkal jednou 
a zdravil jsem. A máminu památ-

nou větu „tak pozdravíš znovu, ona 
ti huba neupadne.“ A neupadla. 
Važme si více druhých, jejich práce, 
starejme se o ně. Ptejme se jich, zda 
jsou spokojení, zda jim něco ne-
schází. Protože nás nečekají dobré 
časy. Ekonomicky bude hůř a naše 
společnost se bude zákonitě radika-
lizovat. Budou přibývat lidé, kteří 
nám budou nabízet jednoduchá 
řešení. Už se objevují. Jistě všichni 
slyšíte, že za vše mohou Romové, 
Arabové, v poslední době jsem za-
znamenal, že i Židé. Prosím, nevěřte 

těmto rádoby vůdcům. Už jsme si 
jich zažili dost a dost. Vůbec si 
nedokážu představit, že by se  někdy 
takováto skupina chtěla scházet 
na našem obvodu. A věřte mi, že 
udělám vše možné i nemožné, aby 
se tak nestalo. Protože jednoduchá 
řešení neexistují. Blíží se vánoční 
čas. Z celého srdce bych Vám rád 
popřál hodně sebevědomí, sílu, 
zdraví a lásku. Nezapomeňte prosím 
na potřebné. A do nového roku rovná 
záda, milujte maminky a vlast. 

S úctou Jiří Uhlík

Finanční výbor je poradní orgán ZMO Plzeň 1

Problém dopravy v obvodu

Nezapomeňte v uspěchané době na své nejbližší
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Plánované investiční akce roku 2011 dokončeny

Konec roku se kvapem blíží a nastal 
čas na bilancování naší práce. Průběžně 
jsme vás na stránkách našeho zpravo-
daje informovali o průběhu prací na 
jednotlivých stavbách v rámci vlastní 
investiční výstavby. Objem prací byl 
poměrně vysoký a zahrnoval nová par-
koviště, zpevnění chodníkových ploch, 
rekonstrukci další z ulic na území obvo-
du, ale zejména proběhly stavby a opra-
vy související se zvelebením mateřských 
škol a s rozšířením jejich kapacit. 

První letošní dokončenou akcí bylo 
parkoviště u 18. ZŠ, nám. Odboje. 
U zadního traktu tělocvičny vzniklo 
koncem května 13 kolmých stání nejen 
pro obyvatele místní lokality, ale i pro 
návštěvníky tělocvičny, kteří zejmé-
na v odpoledních hodinách blokovali 
svými vozidly vjezdy do přilehlých 
rodinných domů.

Druhou dokončenou stavbou je 
parkoviště u budovy ÚMO Plzeň 1. 
Koncem června zde vzniklo 32 par-
kovacích stání včetně dvou stání pro 
tělesně postižené. Toto parkoviště 

podstatně přispělo ke zlepšení situace 
v oblasti parkování pro širokou veřej-
nost v okolí úřadu. 

Další dokončenou stavbou byl chod-
ník ze Studentské ul. (od autobusové 
zastávky č. 30) směrem k bytovým 
domům. Zpevněním tohoto „průšla-
pu“ došlo ke zlepšení přístupu místních 
obyvatel k zastávce MHD.

Začátkem července byly zahájeny 
práce na opravě 2. etapy Senecké ul. 
V návaznosti na loňský rok, kdy byla 
realizována 1. etapa stavebních úprav 
této ulice, proběhly práce tentokrát mezi 
ulicemi Vančurova – Nárožní – Řepová. 
Tak jako v předchozí etapě rovněž zde 
Vodárna Plzeň a. s. vyměnila vodovod 
a kanalizaci. Na tyto sítě MO Plzeň 1 
navázal stavebními úpravami povrchů 
formou obytné zóny z betonové dlažby, 
zálivy se zelení a výsadbou nových stro-
mů. Nové veřejné osvětlení bylo rov-
něž součástí této stavby. Vzniklo zde 
i 20 nových parkovacích stání. Celé dílo 
bylo dokončeno koncem září. 

V rámci služeb obyvatelstvu byly 

v květnu na Vinicích odstraněny někte-
ré nepotřebné betonové prvky včetně 
sušáků, klepadel i starého altánu, kte-
rý svým technickým stavem ohrožoval 
bezpečnost místních obyvatel. Další eta-
py likvidace těchto prvků jsou závislé 
na finančních možnostech, protože díky 
skládkovnému se jednalo o poměrně fi-
nančně náročnou záležitost. 

V květnu byly zahájeny práce na 
stavebních úpravách 60. MŠ, Manětín-
ská 37. Každoroční opravy mateřských 
škol se staly již mnohaletou dobrou tra-
dicí. V posledních pěti letech byla v ka-
ždém roce zrekonstruována jedna mateř-
ská škola, takže v letošním roce proběhly 
stavební úpravy již na šesté z nich. Stavba 
byla realizována v době letních prázdnin 
a zahrnovala zateplení objektů, výměnu 
oken, nové střechy a vyzdění spojova-
cích chodeb ve třech pavilonech. Kromě 
stavebních úprav proběhly i úpravy inte-
riérů a sociálních zařízení. Rovněž byly 
obnoveny asfaltové cesty uvnitř areálu 
mateřské školy. Celá stavba byla dokon-
čena koncem letních prázdnin.

Druhou stavbou v oblasti mateřských 
škol byly stavební úpravy části pavi-
lonu MŠ ve Žlutické ul. Projekt byl 
zpracován v průběhu června, dokonče-
ní a zprovoznění proběhlo na přelomu 
srpna a září. Jedná se o jednu třídu MŠ, 
jejímž provozovatelem je Biskupství 
plzeňské. Děti z církevní třídy, která 
se nacházela v 90. MŠ, byly přemístěny 
do nově rekonstruovaných prostor.

V červenci byly zahájeny i práce na 
úpravách parkoviště v Krašovské 6, 16. 
Stávající parkoviště bylo rozšířeno na 
145 parkovacích možností, což v této 
lokalitě jistě značně přispělo ke zlepše-
ní situace v oblasti parkování. Součástí 
akce byla výstavba přilehlých chodníků 
i výsadba nových stromů. Práce byly 
dokončeny v posledních říjnových dnech.

V červenci byly také zahájeny a té-
hož měsíce i dokončeny práce na malém 

betonovém pódiu v Centrálním parku. 
Smyslem této drobné stavby o rozměrech 
cca 10 x 6 x 0,48 m bylo vytvořit lepší 
podmínky pro kulturní akce prezento-
vané MO Plzeň 1 v této pěkné lokalitě.

V průběhu října byla realizována 
oprava osmi kontejnerových stání 
v ul. E. Krásnohorské a Sokolovské za 
účelem možnosti umístění nádob pro 
separovaný odpad. Kontejnerová stání 
byla hrazena z finančních prostředků 
Fondu Asekol ve výši 138 tis. Kč. 

Opomenuta nebyla v letošním plánu 
ani bezpečnost občanů a jejich majet-
ku. V měsíci listopadu byly instalová-
ny 3 bezpečnostní kamery napojené na 
pracoviště Městské policie v budově 
ÚMO Plzeň 1. Kamery byly umístě-
ny na domech Gerská 10 (parkoviště 
a okolí Solidní nejistoty), Plaská 27 
(parkoviště a okolí NC Billa) a Sokolov-
ská 108 (parkoviště a okolí OC Atom).

V listopadu bylo ještě provedeno vo-
dorovné dopravní značení na parkovišti 
v ul. E. Krásnohorské a Strážnické. 

S fotodokumentací hotových staveb 
se můžete seznámit na internetových 
stránkách obvodu: http://umo1.plzen.
eu/vlastni-investicni-vystavba-mo-1/
investice-za rok-2011

Průběžně po celý rok probíhaly i pří-
pravné práce na nových investičních 
záměrech na rok 2012. Prostřednictvím 
„Jedničky“ vás opět budeme po celý 
následující rok informovat o průběhu 
a postupu prací na těchto stavbách.

V případě vašeho zájmu o podrob-
nější informace, týkající se investiční 
výstavby MO Plzeň 1, kontaktujte od-
bor investiční a stavebně správní na tel. 
378036050-1, 378036053-4, e-mail: 
brecik@plzen.eu nebo s vámi projed-
náme vaše náměty či připomínky při 
osobní návštěvě investičního oddělení.

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

Investorem uvedené stavby je 
Správa a údržba silnic Plzeňské-
ho kraje, příspěvková organizace 
Plzeňského kraje. Část finančních 
prostředků uhradí MO Plzeň 1. Cel-
kové náklady stavby jsou 11,5 mi-
lionu Kč.

Doba realizace dle harmono-
gramu stavby je od 10. 11. 2011 
do 31. 8. 2012. V tomto termínu 
je zahrnuta i technologická pauza 
v zimním období.

Postup výstavby je rozdělen cel-
kem do pěti etap. Nyní probíhá 1. 
etapa a bude trvat do 4. 3. 2012. Její 
součástí je příprava území a stavby, 
vyřizování nutných souhlasů s po-

volením částečné uzavírky, dále 
vytyčení inženýrských sítí, kácení 
zeleně a příprava přeložky vodovo-
du. První etapa bude probíhat bez 
omezení provozu.

Realizace vlastní okružní křižo-
vatky bude zahájena na jaře příští-
ho roku. Stavět se bude vždy jedna 
polovina okružní křižovatky a po 
druhé části staveniště bude veden 
provoz vozidel. Půjde tedy o čás-
tečnou uzavírku a provoz bude 
řízen světelnou signalizací dle 
schváleného dopravně inženýrské-
ho opatření.

Ing. Jana Kašparová
OSPS

Křižovatka „U Soušků“
Název stavby: II/231 Plzeň, stavební úpravy křižovatky 

ul. Na Roudné – U Velkého rybníka na okružní křižovatku

Nová okružní křižovatka vyřeší současné problémy s propustností stávající 
křižovatky v dopravní špičce a vyřeší bezpečnost silničního provozu, protože 
nyní je to místo častých dopravních nehod. Pro chodce se vybuduje nový chodník 
a pro uživatele MHD plnohodnotná zastávka. Tím se zvýší bezpečnost chodců 
a celkový komfort jejich pohybu.

Koncem letních prázdnin byla dokončena rekonstrukce 60. MŠ v Manětínské ulici.
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Sběrný dvůr v Úněšovské ul. bude mít upravenou 
provozní dobu o svátcích:

24. 12. 2011 a 31. 12. 2011 – ZAVŘENO
25. 12 .2011, 26. 12. 2011

 a 1. 1. 2012 – od 13.00 do 17.00 hod. 

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00–17.00 hod.

SO zavřeno
NE 13.0 –17.00 hod.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás v několika ná-

sledujících řádcích informovali 
o průlomovém rozhodnutí Nejvyš-
šího soudu České republiky v otázce 
odškodňování úrazů chodců na ko-
munikacích v zimním období.

Nejvyšší soud v Brně v rámci 
sjednocování soudní praxe týkají-
cí se otázky odškodňování úrazů 
chodců na kluzkých či neuklizených 
chodnících přijal tento právní názor:

„Závadami ve schůdnosti pozemní 
komunikace se rozumí natolik vý-
znamné změny (zhoršení) schůdnosti 
komunikace, že chodec ani při obe-
zřetné chůzi respektující stav komu-
nikace či důsledky povětrnostních 
vlivů nemůže jejich výskyt předpo-
kládat a účinně na ně reagovat.“

Zjednodušeně řečeno, pokud cho-
dec ví, že chodník není uklizený, 
je na něm námraza, a přesto se na 
něm pohybuje tak, že tyto faktory 

nebere v úvahu, potom v případě 
úrazu nemůže očekávat, že bude 
odškodněn. Odškodnění by chodec 
mohl očekávat v případě, že dojde 
k nečekané změně, kterou nemohl 
předpokládat (například dojde k 
náhlé změně počasí a chodník se 
nečekaně změní v ledovku). Pokud 
totiž vstupuje na chodník, který nese 
znaky zimního počasí, pak se musí 
chovat podle této situace, která je 
mu předem známa a té přizpůsobit 

Odškodňování úrazů chodců na namrzlých či neuklizených chodnících
pohyb a své chování. 

Stanovisko Nejvyššího soudu ni-
jak nezbavuje majitele chodníků po-
vinnosti udržovat jejich schůdnost. 

Na základě výše uvedeného vás 
prosíme o opatrnost při pohybu na 
komunikacích v zimním období tak, 
aby pravděpodobnost vašeho úrazu 
byla co nejmenší.

Ing. Ivana Bubeníčková
vedoucí Odboru majetku 

a správních činností

Na území MO Plzeň 1 je roz-
místěno velké množství nádob na 
tříděný odpad. Nádoby na sklo 
(zelené), plasty (žluté), papír a ná-
pojový karton (modré) a bioodpad 
(hnědé) se již dostaly do podvě-
domí lidí, ale červené nádoby 
bychom rádi připomněli: Červené 
kontejnery na sběr elektroodpadu 
společnosti ASEKOL slouží na 
odložení drobných vysloužilých 
elektrospotřebičů.
Do červených nádob patří:
baterie, drobná elektrozařízení – 
kalkulačky, rádia, drobná počíta-
čová vybavení, přehrávače, tele-
fony, elektronické hračky apod.

Seznam stanovišť na území MO 1:
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 marke-
tem)
Na Chmelnicích (konec pěší zóny 
pod Znojemskou ulicí)
Strážnická 1
Křižovatka ulic Otakara Březiny 
a Jana Jakuba Ryby (J. J. Ryby 9)
Bolevecká 2
Křižovatka Pod Všemi svatými 
a Lipová (proti SK sportovní 
centrum)
Nad Štolou
Kotíkovská 

 (OŽPD)

  

Nezapomínejte třídit odpad!

Jak se zbavit vánočního stromečku?
Rok se s rokem sešel a po vá-

nočních svátcích budou mnozí 
z nás řešit problém, co udělat 
s vánočním stromečkem. Jako 
každý rok bude prostřednictvím 
Městského obvodu Plzeň 1 za-
jištěn svoz vánočních stromečků 
z prostorů kontejnerových stání. 
Tento svoz bude proveden v týd-
nech od 9. do 20. ledna 2012 a od 
13. do 17. února 2012. Dočištění 
kontejnerových stání bude probí-
hat ve dnech 1. a 2. března 2012. 
Stromečky budou odvezeny do 
Plzeňské teplárenské, a. s., kde 
budou seštěpkovány a použity 

Provoz sběrného dvora o svátcích

Zprávy z obvodu

jako obnovitelný zdroj energie. 
Prosíme vás, umístěte váš vánoč-
ní stromeček ke kontejnerovému 
stání nebo k nádobám na domov-
ní odpad tak, aby nebyla omezena 
manipulace s kontejnery při svozu 
odpadů. Nejvhodnější doba pro 
odložení stromečku je těsně před 
uvedenými termíny svozu.

Vánoční stromeček můžete také 
odvézt přímo na sběrný dvůr od-
padů v Úněšovské ul.

Přejeme příjemné prožití svátků 
vánočních.

Bc. Romana Tomašuková,
vedoucí OŽPD
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Zastupitelé ocenili hrdinské činy
K převzetí ocenění se dostavili 

zástupci městské i státní policie 
na jednání Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 v pondělí 5. prosince le-
tošního roku. Svými hrdinskými 
činy přispěli k záchraně životů 
i majetku, neváhali nastavit své 
vlastní zdraví a někteří i životy. 
Starosta i místostarostové obvo-
du předali dar a ocenění Milosla-
vu Novákovi, Ladislavu Kurovi 
a Martině Kohoutové z MP Plzeň 
a Ivě Černé z Policie ČR Plzeň.

(red) 
Starosta předává ocenění veliteli ob-
vodní služebny  Plzeň–Lochotín 

Peníze na sport a pro mládež
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 2012. Uzávěrka pro podávání 

žádostí je stanovena na termín

31. ledna 2012
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 for-
mulář pro žádost o finanční příspěvek + pokyny, kde jsou uve-
deny všechny přílohy, které je nutné odevzdat současně s for-

mulářem, případně si vše vytisknout z webových stránek obvodu 
– http://umo1.plzen.eu/

Termín uzávěrky – nejpozději 31. ledna 2012

Mgr. Radek Mráz, předseda Sportovní komise RMO Plzeň 1

Obětavost našich spoluobča-
nů ocenil v pondělí 14. listopadu 
2012 místostarosta MO Plzeň 1 
ing. Vladimír Tichý. Spolu s pra-
covnicí Českého červeného kříže 
paní Svatavou Slavíkovou a před-
sedkyní Komise sociální a pro 
občanské záležitosti RMO Plzeň 

Poděkování dárcům krve
1 paní Alenou Topinkovou předal 
bronzové medaile profesora Ján-
ského bezmála dvacítce dárců krve 
za deset bezpříspěvkových odběrů. 
Slavností obřad již tradičně zahájily 
děti ze 78. mateřské školy v Plzni 
svým pěveckým vystoupením. 

(red)

Bezpečně a bez úrazu na in-line bruslích

Zprávy z obvodu

Společný projekt pro děti ze 
základních škol připravil Sporttalent, 
o. s., ve spolupráci s MO Plzeň 1, 
Městskou policií Plzeň a Českým 
červeným křížem. V rámci projek-
tového dne „Bezpečně a bez úrazu 
na in-line bruslích“ se děti vystřídají 
na stanovištích, kde absolvují 
přednášku o bezpečnosti na komuni-
kacích s důrazem na in-line bruslaře, 
instruktoři in-line bruslení ukážou 
bezpečné techniky brzdění na in-
line bruslích. Názorně předvedou, 
jak se chovat v nebezpečných situ-
acích, všichni žáci projdou mini-
kurzem in-line bruslení se zřetelem 
na bezpečnost jízdy. Dále dětem 
ukážou a vysvětlí základy posky-
tování laické (předlékařské) první 
pomoci – srdeční masáž, obnova 
respirace, zástava běžných krvá-
cení, zhotovení jednoduché dlahy, 

improvizovaná nosítka. První část 
projektu již absolvovali žáci 4. ZŠ 
v hokejbalové hale na Košutce 
začátkem října. Postupně se v pro-
jektu vystřídají všechny lochotínské 
školy.                                (red) 
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Adolf Loos. Téma, které 
závěrem roku 2011 hýbe 
Plzní. Není divu. Krajská 
metropole se dnes může 
chlubit jedním z největších 
dochovaných souborů Lo-
osových architektonických 
realizací. Zatímco většina 
akcí, výstav či příležitost-
ných prohlídek je zamě-
řena spíše na oblast dějin 
architektury, Adolf Loos 
minifestival Pilsen 2011 se 

snažil připomenout Loosův 
kulturní odkaz. A tak Kul-
turním centrem ve Frišově 
vile na Lochotíně zněly Lo-
osovy eseje, literární tvorba 
Loosových přátel, úryvky 
z knihy vzpomínek jeho 
poslední manželky pochá-
zející z Plzně či přednáška 
o Loosových architektonic-
kých realizacích. To vše 
tvořilo hlavní náplň akce, 
která se konala od čtvrtka 
3. do soboty 5. listopadu 
2011. Téma doplnila i pá-
teční přednáška o zajímavé 
a zapomenuté malířce Edi-
tě „Titě“ Hirschové, příbu-
zensky spjaté s někdejšími 
plzeňskými klienty Adolfa 
Loose. Výstavu reprodukcí 
několika dochovaných pra-
cí této výtvarnice si mohli 

návštěvníci Frišovy vily 
prohlédnout během všech 
tří festivalových dní. 

„Na festival do Frišovy 
vily v ulici Boženy Něm-
cové přišlo poměrně hod-
ně návštěvníků,“ hodnotí 
akci David Růžička, jeden 
z organizátorů a moderátor 
festivalu: „Zejména na před-
nášku o Loosových plzeň-
ských realizacích jsme mu-
seli přidávat dokonce židle 
a došlo i na pohovku z před-
síně, aby se všech více než 
šedesát posluchačů mohlo 
pohodlně usadit“. Prezen-
tace barevných fotografií 
současného stavu interiérů 
s jejich popisem a uvede-
ním historického kontextu 
se ujal pracovník Odboru 
památkové péče plzeňského 
magistrátu ing. Karel Zoch. 
O tom, že jeho slova padla 
na úrodnou půdu, svědčila 
i diskuse, která se ve druhé 
části přednášky rozpoutala. 
Dokázala, že téma Loos je 
stále živé také po badatelské 
stránce a umožňuje i širší 
pohled na věc, včetně roz-
dílných názorů.

Velký zájem probudila 
také přednáška dr. Anny 
Pravdové z pražské Národ-
ní galerie, která pohovořila 
o Editě Hirschové, talento-
vané malířce a ilustrátorce 
surrealistických textů, jejíž 
dílo přervalo nacistické běs-
nění a protižidovské akce ve 
Francii. Řada přítomných 
se shodla na tom, že Edita 
„Tita“ Hirschová, resp. její 
dílo se pro ně stalo oprav-
dovým zjevením. Bouřlivě 
se diskutovalo i o přestávce. 
Doktorka Pravdová prozra-
dila, že s rodinou spřízně-
nou s Editou Hirschovou 

připravuje monografie. 
Opakovaně zaznělo, že by 
výstava věnovaná díle Edi-
ty Hirschové byla zajímavá 
i pro plzeňskou veřejnost, 
například v Galerii 13. Bě-
hem diskuse se dokonce po-
dařilo identifikovat i jeden 
z prezentovaných portrétů 
Edity Hirschové!

Festival ovšem začal již 
ve čtvrtek literárním veče-
rem. Profesionální a suges-
tivní přednes Jana Anderle-
ho doplnila svými krátkými 
vystoupeními mladá talento-
vaná tanečnice Tereza Ko-
želuhová. Návštěvníky př 
ilákaly hlavně čtené úryvky 
z knihy Adolf Loos: Soukro-
mý portrét. Šlo o vzpomín-
ky Kláry Beckové-Loosové, 
plzeňské manželky Adolfa 
Loose. „Jde o drobné texty, 
vzpomínkové „viněty“ na 
Loose, jeho přátele, dílo, 
názory i společný život,“ 
popisuje knihu David Rů-
žička, který prezentované 

úryvky přeložil. „V češtině 
tyto úryvky zazněly zcela 
poprvé a potěšilo nás, že 
tento počin ocenily  i rodiny 
příbuzných Kláry Beckové. 
Poslali jsme jim do Ameri-
ky i do Anglie na ukázku 
fotografie a videosekvence 
z vystoupení, prozrazuje 
Růžička. Akce organizáto-
ry potěšila. Získala si ohlas 
i mimo hranice MO Plzeň 1. 
„Návštěvníci nám říkali, že 
přednášky ve zrestaurova-
ných prostorách Frišovy vily 
jim svou atmosférou připo-
mínají život v prvorepubli-
kových salonech, které navr-
hoval Adolf Loos,“ usmíval 
se spokojeně Patrick Foye, 
který ve Frišově vile pořá-
dá kulturní akce již několik 
let. „To je přesně to, co jsme 
chtěli. Místo pro neformální 
setkávání a komunikaci nad 
šálkem čaje,“ dodává. Adolf 
Loos minifestival Pilsen 
2011 tedy skončil úspě-
chem. Velkou roli v tom 

Dům pohádek je napros-
tým unikátem nejen v ČR, 
ale i v Evropě. Tento je-
dinečný projekt zaměřený 
na krásné české pohádky 
a především večerníčky, do-
poručené a schválené přímo 
jejich autory, zahájil svoji 
činnost koncem roku 2010. 
O tom, že se za rok své čin-
nosti stal velmi atraktivním 

turistickým cílem, svědčí už 
více než 37 tisíc spokojených 
návštěvníků, kteří si do to-
hoto multifunkčního objektu 
našli cestu. A to nejen za po-
hádkovými a večerníkovými 
postavičkami, ale i na řadu 
zajímavých akcí a kompo-
novaných programů, které 
pro své hosty Dům pohádek 
pravidelně připravuje. K prv-

Dům pohádek slaví svoje první narozeniny

Jednička žila Adolfem Loosem 
aneb Adolf Loos minifestival Pilsen 2011 v Kulturním centru Frišova vila

ním narozeninám Domu po-
hádek pogratuloval i starosta 
MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav 
Brabec. „Jsem velmi rád, že 
Dům pohádek stojí právě na 
Jedničce. Jen z našich mateř-
ských škol jej za rok navští-
vilo přes 2000 dětí,“ uvedl 
v rozhovoru pro TV R1 ZAK 
starosta Brabec. 

(hk)

sehrála také podpora MO 
Plzeň 1 a zdejšího staros-
ty Mgr. Miroslava Brabce. 
„Pomohli nám s propagací, 
financemi a pan starosta 
převzal nad akcí záštitu,“ 
vypočítává Růžička a po-
kračuje s chválou: „Jsme 
rádi, že si první plzeňský 
obvod uvědomuje, že i na 
jeho území se nachází řada 
cenných památek z oblasti 
moderní architektury, vždyť 
například Frišovu vilu navr-
hoval Loosův velký obdivo-
vatel Odlřich Starý. Myslím, 
že podpora podobných akcí 
pomůže nabořit stereotyp, že 
Lochotín s Bolevcem jsou 
jen betonová sídliště. Na-
opak, na území obvodu se 
nachází velké množství zají-
mavých památek od pravěku 
po současnost. A kultura je 
zde i díky práci místní radni-
ce živá. Také proto již připra-
vujeme program Adolf Loos 
minifetivalu Pilsen 2012“.

(RůDa)

Zprávy z obvodu



 Po mnoha letech přivítá Pl-
zeň pod záštitou starosty MO 
Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce 
hudební festival Porta. 

Tento festival trampské, folko-
vé, country hudby a příbuzných 
žánrů s významnou historií přine-
se začínajícím kapelám možnost 
poměřit své síly s ostatními, do-
zvědět se názory a rady odborné 
poroty, vyhrát hodnotnou cenu 
v podobě bezplatného nahrávání 
v nahrávacím studiu a také po-
stoupit do celostátního finále v 

V rubrice „vaříme se starostou“ 
pravidelně soutěžíme o nejlepší 
recepty čtenářů Plzeňské jednič-
ky vždy na vybrané téma. Tím 
posledním byl jakýkoli recept na 
víně. Do redakce nám přišla řada 
zajímavých receptů, ale protože 
aktuální číslo novin vychází těs-
ně před vánočními svátky, rozhod-
li jsme se, že nejlepší recept na 
víně vybereme a uvaříme společně 
s šéfkuchařem Saloonu na Roud-
né Pavlem Maškem až po novém 
roce a raději si spolu se starostou 
MO Plzeň 1 Miroslavem Brabcem 
popovídáme o nadcházejícím čase.

Pane starosto, jak budete trá-
vit letošní vánoční svátky?

V poslední době pravidelně jez-
díme s rodinou na naši chalupu ve 
vesničce Poděvousy u Staňkova. 
Je to místo, kde jsem vyrůstal 
a kde se vedle Plzně cítím doma. 
Zde si užíváme volna. I když mu-
sím říci, že ani tam nejsem úplně 
v klidu, protože mi v Poděvou-
sech funguje telefon i internet, 
takže i trochu pracuji a doháním 
resty. Navíc tam mám větší část 
své knihovny, takže se v žádném 
případě nenudím.

Máte o vánocích nějaké zažité 
rituály?

Pochopitelně zdobíme, nyní 
už i se syny, stromeček. Kapra, 
kterého kupujeme až 23. prosince 
a celý den ho máme ve vaničce 
na zahradě. Příprava ryby je moje 
práce. Žena dělá skvělý brambo-

Vaříme se starostou  Vaříme se starostou  Vaříme se starostou

Porta se vrací do Plzně
Řevnicích a v Ústí nad Labem. 
Oblastní kolo a zároveň západo-
české finále proběhne 24. 3. 2012 
v Plzni v sále kulturního domu 
na Roudné. 

V průběhu několika desetiletí 
festivalem Porta prošla celá řada 
dnes známých hudebních skupin 
a osobností českého hudebního 
života. Účast na něm je tak mož-
ným začátkem budoucího hudeb-
ního života interpretů. Festival 
bude v Plzni probíhat po celý den 
a bude rozdělen na soutěžní část 
a večerní festivalový program. 
Hlavním hostem večera bude 
kapela Epy de Mye, která ve své 
historii již řadu ocenění získala 
a svým vystoupením může být 
pro soutěžící i inspirací.

Pravidla a termíny přihlášek 
jsou již zveřejněné na interneto-
vých stránkách festivalu. Návrat 
Porty do Plzně je dobrou zprávou 
pro všechny, kteří se o plzeňskou 
hudební scénu zajímají a rádi si 
poslechnou soutěžící kapely či jen 
večerní hudební program. 

(hk)

rový salát. Cukroví už bývá na-
pečeno, takže pak jen zpíváme 
koledy a užíváme si vánočního 
klidu. Navíc mám hned 25. pro-
since narozeniny, takže pravidel-
ně i s pozvanými přáteli udíme 
maso. 

Máte už nakoupené dárky?
Výjimečně letos mám. Protože 

jsem věděl, že prosinec bude vel-
mi časově náročný, tak jsem se na 
Vánoce připravil už v listopadu. 
Jindy jsem vše doháněl na posled-

ní chvíli. Třeba se s postupujícími 
léty měním. K lepšímu. Ale to se 
raději zeptejte mé ženy.

Vzpomenete si na nejlepší dá-
rek, který jste kdy dostal?

A víte, že si vzpomenu? Byl to 
pionýr Jawa 21 sport, který jsem 
jako patnáctiletý dostal od rodičů. 
Vážně jsem o ničem nevěděl, až 
stál pod stromečkem. Chtěl bych 
svým synům také připravit něja-
ké překvapení, na které budou 
vzpomínat.

Tato rubrika se jmenuje Va-
říme se starostou. Takže pane 
starosto, máte nějaký speciální 
vánoční recept?

Většinou máme na Vánoce kla-
sického smaženého kapra s bram-
borovým salátem, ale občas vy-
zkoušíme i něco nového. Tady je 
malý příklad.

Zapečený 
vánoční kapr

4 porce kapra • sůl • mletý 
pepř citronová šťáva • hlad-
ká mouka • 1 lžíce oleje
1 lžíce másla • 1 jablko
50 g šunky • 1 - 2 bílky 
3 lžíce nastrouhaného sýra 
3 – 4 lžíce strouhanky •máslo 
na vymazání zapékací misky

Porce kapra osolíme, opepříme, 
pokapeme citronovou šťávou a ne-
cháme asi hodinu odležet. Potom je 
obalíme v mouce a na oleji s más-
lem zlehka opečeme.

Porce kapra rozložíme do máslem 
vymazané zapékací misky. Olou-
pané jablko a šunku nakrájíme na 
nudličky a smícháme s ušlehanými 
bílky, nastrouhaným sýrem a pro-
setou strouhankou. Směs rozložíme 
na porce kapra a v předehřáté troubě 
nebo pod grilem zapečeme dozla-
tova. Podáváme s opékanými nebo 
americkými brambory.
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Mimořádně teplý a dlouhý podzim 
prodloužil v plzeňské zoo sezónu tak, 
že například pelikáni nemuseli do 
zimoviště ani v listopadu. Na svět 
přišla spousta mláďat a přicestovala 
i nová zvířata. Druhým mládětem se 
pyšní antilopy nyaly nížinné, vzác-
ným odchovem je koloušek timor-
ských jelenů. Asi nejvýznamnějším 
odchovem podzimu jsou první tři 
mláďata vzácné madagaskarské želvy 
paprsčité, která jsou v zoologických 
zahradách českým prvoodchovem. 
Byla pokřtěna jmény Farah, Emma 
a Tvrďák. Počátkem prosince může 
zoo hlásit opětné dosažení hranice 
450 000 návštěvníků v jednom roce.

Pokračuje druhý ročník akce zva-
né Zadními vrátky za zvířátky. Pro-
cházku jedním úsekem zoo s výkla-
dem ošetřovatele o svých svěřencích 
budou návštěvníci moci absolvovat 
s jednou výjimkou vždy v druhý 
čtvrtek v měsíci v období listopad 
– březen. Počet osob je limitován a je 
třeba se předem objednat na e-mai-
lu vobruba@plzen.eu. Pokračujeme 
12. ledna sekcí terárií v 16.30 hod., 
9. února pavilo  nem Madagaskar ve 
stejnou hodinu a zakončíme 8. břez-
na, kdy přijdou na řadu žirafy a no-
sorožci opět v 16.30 hod.

Postupně se odehrávají sobotní ad-
ventní akce na statku Lüftnerka, které 
doplní Vánoční dětský klub, tedy den-
ní tábor ve formě tvůrčích dílen. Živý 
Betlém v prostředí statku Lüftnerka 
se uskuteční 17. prosince v 15 hodin. 
Stálou podobu mají dopoledne obou 
nejsvátečnějších dní – 24. prosince 
proběhne program Nadělte zvířátkům 
do jesliček a chyťte si zlatou rybku, 
vánoční soutěžní naučná stezka, rov-
něž se připravuje silvestrovský do-

polední program – Chyťte si zlatou 
rybku (soutěžní program), silvestrov-
ská naučná stezka o ceny, přivítání 
symbolického posledního návštěvní-
ka plzeňské zoologické a botanické 
zahrady v roce 2011. Hned 1. ledna 
2012, jak je již pravidelným zvykem, 
následuje akce Jak na Nový rok, tak 
po celý rok – tradiční bonusová akce 
pro první návštěvníky v novém roce. 

Letošní rok je možné bilancovat 
– mezi nejdůležitější události patří 
například odchov ussurijských tygrů, 
levharta čínského, velkou pozoru-
hodností je instalace tanku M4 Sher-
man a připomenutí 85. výročí zoo 
v Plzni. Rok však zpestřují i akce na 
záchranu přírody, letošní témata byla 
lidoopi, Filipíny a chřástal. Milými 
akcemi jsou občasné svatební obřa-
dy, na jejichž konání, zejména v pro-
středí Japonské zahrady, je možné se 
domluvit. Nastartovat společný život 
vedle rozkvetlých keřů a se zpěvem 
jeřábů jako kulisou přináší mnohým 
dvojicím nezapomenutelný zážitek. 

Velmi zajímavá budou Cestovatel-
ská promítání, která na jaro ve zcela 
novém kabátě chystá zoo ve spolu-
práci s CK Livingstone do prostředí 

Měšťanské Besedy. Nejlepší čeští 
i zahraniční cestovatelé a fotografo-
vé přiblíží každé úterý od 17. ledna 
v 11 podvečerech své zážitky. Může-
me se těšit na Miroslava Stingla, Steva 
Lichtaga či Přemysla Rabase. Navští-
víme Antarktidu, svět osmitisícovek 
včetně Mount Everestu, ale i pralesy 
Bolívie nebo nosorožce v Keni.

Docela jiný svět plzeňské ZOO 
a BZ spustil nové webové stránky 
na své stálé adrese www.zooplzen.
cz a další informace přináší i na 
facebooku. Ale to nejlepší je pocho-
pitelně nutné prožít kterýkoliv den 
v roce přímo v zoo na Lochotíně!

Mgr. Martin Vobruba

V posledních letech vyhledáva-
jí snoubenci netradiční a zajímavá 
místa k uzavření sňatku. Jedním 
z nich je i plzeňská zoologická 
a botanická zahrada. Nejčastěji vo-
leným místem je Asijská zahrada, 
tedy okolí starobylého čtyřsetleté-
ho Körnerova dubu a romantické 
japonské zahrady Šówa-en s vý-
hledem na Plzeň. Po dohodě by 
to ale mohla být i místa, kde by 
případně došlo i k neobvyklému 
setkání se zvířaty. Tedy například 
vyhlídkový altán u nosorožců nebo 
okolí výběhu medvědů či skleník. 
Roli oddávajícího si užil i mís-
tostarosta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík 
a kromě obyvatel asijské zahrady 
pozdravil svatebčany (na svatbě 
Jany Lukášové a Petra Pocha) také 
mořský orel Mat. 

Mgr. Martin Vobruba

Svatba v plzeňské zoologické zahradě 

Aktuality ze zoo 

ZOO
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MOTÝL, o. s., založila již 
v roce 2004 současná ředitelka 
spolu s partou nadšených kama-
rádek, s cílem umožnit rodinám 
s dětmi zdravými i s postižením 
smysluplné trávení volného 
času. Od této doby se nabíd-
ka aktivit a služeb občanského 
sdružení značně rozšířila.

Dnes je organizace jedineč-
ným zařízením v Plzeňském 
kraji, které cíleně integruje 
děti se ZP od útlého věku 
mezi zdravé vrstevníky do 
volnočasových aktivit, a to 
v rámci Rodičovského cen-
tra Vlnka (dále RC Vlnka), 
které bylo založeno pro tyto 
účely ihned při vzniku organi-
zace. Dále organizace posky-
tuje rodinám s dětmi se ZP 
sociální službu Raná péče 
a dospělým s mentálním 
a kombinovaným postiže-
ním nabízí sociální službu 
Terapeutické dílny.

Rodičovské centrum Vln-
ka v současné době provozuje 
15 druhů zájmových kroužků 
a funguje jako místo pro se-
tkávání rodičů s malými dětmi. 
Rodinám s dětmi od 3 měsí-
ců do 8 let nabízí dopolední 
i odpolední zájmové aktivity. 
Dopoledne patří Cvičení ko-
jenců a batolat s rodiči, Ve-
selé školičce pro děti s i bez 

rodičů nebo Motýlí miniš-
kolce, kde si děti zvykají na 
samostatnou práci v kolektivu 
vrstevníků. Odpolední aktivi-
ty jsou zaměření pohybového 
(Taneční kroužek, Cvičení 
dětí, Orientální tance, Pla-
vání pro děti se ZP), výtvar-
ného (Šikulka, Keramika), 
hudebního (Flétna, Kytara) 
nebo vzdělávacího (Angličti-
na, Předškoláček, Kurz gra-
fomotoriky). Všechny kurzy 
jsou vedeny odborníky v uve-
dené oblasti, je tedy spojena 
zábava s podporou správného 
psychomotorického vývoje 
dětí. Děti s handicapem jsou 
do všech aktivit začleňovány 
s odhledem na jejich aktuální 
psychomotorický vývoj a vždy 
je brán zřetel na druh postižení, 
schopnosti a dovednosti dětí. 
Pokud dítě aktivitu nezvlá-
dá bez doprovodu, zajistíme 
mu zdarma asistenta, který 
mu bude podporou a průvod-
cem při jednotlivých lekcích. 
Asistenti jsou vybíráni z řad 
dobrovolníků nebo studentů 
vysokých a středních odbor-
ných škol a jsou pravidelně 
proškolováni.

Jedenkrát do měsíce pořádá 
RC Vlnka jednorázové tema-
ticky laděné akce, které jsou 
určené široké veřejnosti. Vždy 

si užijeme odpoledne při plně-
ní úkolů a za podpory boha-
tého doprovodného programu. 
Každoročně pořádáme Kar-
neval, Velikonoční jarmark, 
Rej čarodějnic, Tátohrátky, 
Pohádkovou zahradu nebo 
Vánoční jarmark s Mikuláš-
skou nadílkou. V létě pak 
pořádáme každoročně čtyři 
integrační příměstské tábory 
pro děti od 6 do 10 let. 

RC Vlnka nabízí vyžití i ro-
dičům samostatně. Připravuje 
pro ně odborné semináře, pre-
zentační akce, kurzy i výtvar-
né dílny nebo odborné besedy 
v rámci Klubu rodičů. 

Sociální službu podporující 
rodiny s dětmi s handicapem, 
Ranou péči, poskytujeme již 
od ledna roku 2008. Ambu-
lantní nebo terénní formou 

podporujeme děti a rodiče dětí 
ve věku do 7 let s postižením 
mentálním, tělesným nebo 
kombinovaným, s autismem, 
s opožděným psychomotoric-
kým vývojem nebo s ohrože-
ným vývojem (nízká porodní 
váha, komplikovaný porod, 
úrazy apod.). Klientům kro-
mě individuálních konzultací 
nabízíme i půjčovnu speci-
álních a didaktických pomů-
cek nebo odborné literatury. 
Základní činnosti Rané péče 
jsou klientům poskytovány 
zdarma. Raná péče ve svém 

programu usiluje o integraci 
rodin a dětí s postižením zpět 
do společnosti. Pořádáme let-
ní integrační pobyt pro rodiny, 
setkávání rodin, odborné kurzy 
nebo semináře. Děti jsou za-
čleňovány mezi vrstevníky do 
aktivit RC Vlnka. Rodiče sdru-
žuje a podporuje klub Ulita. 

Poslední, ale neméně důle-
žitou, součástí MOTÝL, o.,s., 
je sociální služba Terapeutické 
dílny. Ty pomáhají dospělým 
klientům s mentálním a kom-
binovaným postižením při za-

řazení na pracovní trh formou 
nácviku pracovních návyků, 
sociálních dovedností a také 
vzděláváním. Dílny nabízejí 
program lidem od 16 do 64 
let, od pondělí do čtvrtka mezi 
7 a 15 hodinou a je pro ně 
připraven pracovní program a 
odpolední sociální hry. Nacvi-

MOTÝL o. s. 
sociální služby pro osoby se ZP 
a Rodičovské centrum Vlnka

čují různá představení, kterými 
prezentují sdružení na různých 
akcích, jako je Festival na konci 
léta nebo plesy. Kromě denní-
ho pracovního programu mají 
klienti možnost aktivně trá-
vit volný čas při odpoledních 
kroužcích. Jedná se o vzděláva-
cí Klub, Sportovní hry a Bocciu 
nebo výtvarně kreativní krou-
žek Veselá dílna. Několikrát do 
roka vyrážejí klienti s terapeuty 
na různé výlety. 

V rámci našich činností spo-
lupracujeme s různými odborní-
ky i s odbornými zařízeními po-
skytující zdravotnické i sociální 
služby, s Plzeňským rozhlasem 
i dalšími médii. Naše činnosti 
finančně podporuje MPSV, 
Plzeňský kraj, Magistrát města 
Plzně, jednotlivé městské části 
a nadace i nadační fondy, bez 
jejichž přispění bychom nemoh-
li potřebným lidem a rodinám 
naše služby poskytovat.

Máte-li chuť vyzkoušet naše 
kroužky, zúčastnit se nabíze-
ných aktivit nebo využít Ranou 
péči nebo službu Terapeutické 
dílny, neváhejte nás kontakto-
vat a přijďte mezi nás!

Najdete nás v Plzni na Ko-
šutce, v areálu mateřských 
škol na adrese Žlutická 2. 
Informace naleznete také na 
našich webových stránkách.

Kontakty: www.motyl-plzen.cz 
E-mail: motyl.plzen@centrum.cz.

Bc. Hana Breníková, ředitelka MOTÝL, o. s., 774 855 133
Jana Solničková, vedoucí RC Vlnka, 774 855 134
Mgr. Tereza Plzáková, vedoucí Rané péče 724 822 985
Eva Kepková, vedoucí Terapeutických dílen 723 158 470

Organizace a spolky

Mezinárodní projekt Eu-
roklíč už více než dvacet let 
pomáhá lidem se sníženou 
schopností pohybu a rodi-
nám s dětmi. Euroklíč otevře 
dveře do rozlehlejších bezba-
riérových sociálních zařízení 
vybavených často mobiliá-
řem pro přebalování kojenců 
a udržující vyšší hygienický 
standard. Umožní vám vyu-
žít výtah či plošinu tam, kde 

Distribuce EUROKLÍČŮ pro rodiče s dětmi
byste jinak neměli s kočár-
kem přístup. Taková sociální 
zařízení najdete ve veřejných 
budovách – kulturní instituce, 
úřady, nádraží, nákupní centra, 
benzinové pumpy, restaurace, 

knihovny. Tato místa jsou 
osazena speciálním Eurozám-
kem shodným po celé Evropě 
a USA. Počet takových míst 
je v řádech stovek tisíc, např. 
jen v Německu je to 65 000. 

Mateřské centrum JABLÍČKO 
PLZEŇ–SLOVANY

Jablonského 4
www.jablicko.unas.cz

Mateřské centrum PLZEŇSKÉ 
PANENKY, PLZEŇ 3 

Sady 5. května
www.plzenskepanenky.cz

MOTÝL o. s., 
PLZEŇ–LOCHOTÍN

Žlutická 2 (pouze pro členy nebo 
klienty), www.motyl-plzen.cz

V České republice bude ten-
to rok dokončeno 360 míst, 
z toho 36 v Plzni a dalších 30 
jinde v Plzeňském kraji. Prů-
běžně aktualizovaný seznam 
naleznete na www.euroklic.cz.

Nyní mohou rodiny s dět-
mi do tří let obdržet tento 
klíč zdarma v některých 
mateřských centrech v Plz-
ni.                          (red)

+
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Folklórní a výrazový ta-
nec, zpěv, hudba, žonglo-
vání, světelná a bubenická 
show i taneční workshop, 
to vše mohli slyšet a vidět 
návštěvníci Mezinárodního 
multikulturního odpoledne, 
které se uskutečnilo v sále 
kulturního zařízení L-klub 
Obvodní knihovny Pl-
zeň–Lochotín u příležitosti 
oslavy 20. výročí založe-
ní Organizace pro pomoc 
uprchlíkům v ČR. Navíc 
zde měli návštěvníci mož-
nost ochutnat mezinárodní 
kulinářské umění zúčastně-
ných zástupců jednotlivých 
zemí, typické pro to které 
právě vystupující etnikum.

Multikulturní odpoledne, 
na které se přišla průběžně 
podívat více než stovka ci-
zinců, jejich přátel a přízniv-
ců pestrého folklórně-etnic-
kého programu, slavnostním 
projevem zahájil ředitel Or-
ganizace pro pomoc uprch-
líkům v České republice 

JUDr. Martin Rozumek. 
V úvodu ocenil práci všech 
těch, kteří cizincům usilovně 
a ochotně pomáhají začlenit 
se do naší společnosti jak po 
pracovní, tak společenské 
stránce. Zdůraznil význam 
propojení jednotlivých kul-
tur a etnik v naší současné 
multikulturní evropské spo-
lečnosti, jíž je Česká repub-
lika nedílnou součástí.

V pestrém kulturním pro-
gramu poté vystoupila celá 
řada mezinárodních umělců. 
V bloku vietnamské kultury 
mezi sebou účastníci přiví-
tali dokonce vítězku soutěže 
Miss Vietnam Česká repub-
lika, která zatančila spolu se 
dvěma dalšími finalistkami 
soutěže v zářivých vietnam-
ských krojích úžasný tanec 
s vějíři. 

Anglickým tancem se 
představila taneční skupina 
Jasmin, jejíž tanečnice před-
vedly spolu s izraelskými 
přáteli i hudbu a tance izra-

elské a uzbecké. Julie Dvorská 
přednesla blok slovanských 
písní a Omar a Bára zatančili 
izraelský tanec bachata a salsa.

Velmi emotivní vystoupe-
ní předvedl africký tanečník 
Maurice Yeka, jehož blok 
výrazového tance na africké 
motivy Cultura Africa pat-
řil k jednomu z vrcholů celé 
akce. Druhým bylo vizuálně 
i sluchově ohromující vy-
stoupení plzeňských hudeb-
níků Takita-taka s úchvat nou 
bubenickou show, spojenou 
se světelnými žonglérskými 
kousky seskupení Estela de 
Fuego.

O roztančený závěr večera 
i celého odpoledne se svým 
vystoupením k tanci i po-
slechu zasloužila romská 
hudební skupina Kale z Ro-
kycan, jejíž veselé i tklivé 
melodie nenechaly nikoho 
na pochybách, že romská 
hudba je příjemným zážit-
kem pro každého hudebního 
příznivce.                    (d)

půjčování literatury, periodik 
a zvukových nosičů různých 
druhů a žánrů takto rozrůs-
tá o další velmi poutavou 
kulturní akci, která se jistě 
stane vítaným zážitkem jak 
pro hudební příznivce z řad 
veřejnosti, tak i pro malé začí-
nající hudebníky,“ řekla nám 
vedoucí Knihovny Vinice 
Irena Benešová. „Již letošní 
první společný koncert obou 
ZUŠ před Knihovnou Vinice 
navštívilo nečekané množství 
posluchačů. Zájem o hudbu 
dětí na ulici nás velmi po-
těšil.“

Knihovna Vinice je však 
svými aktivitami veřejnosti 
povědomá již z dřívějších 
akcí, mezi které patřilo na-
příklad malování na chodní-
ku, pestrá spolupráce s ma-
teřskými školami a místní 
7. základní školou nacházející 
se v obvodu sídliště Vinice, 
úzká spolupráce s plzeňskou 
zoologickou a botanickou za-
hradou, hvězdárnou a plane-
táriem či zajímavě připravené 
tzv. Noci s Andersenem, které 
tradičně jednou za rok pořá-
dají knihovny a dětská zaří-
zení vždy v závěru března po 
celé Evropě. 

Vinická knihovna dis-
ponuje poněkud menšími 

Propojení kultur několika etnik v L-klubu

Nejen pro občany Vinic 
a Sylvánu, ale i pro širokou 
plzeňskou veřejnost připra-
vila Knihovna města Plzně – 
Knihovna Vinice s příchodem 
podzimu v rámci celostátní-
ho Týdne knihoven velmi 
zajímavou a přitažlivou akci. 
S nápadem založit tradici 
podzimních živých koncertů 
na ulici před knihovnou, kte-
rá je situována téměř v cen-
tru vinického sídliště, přišly 
knihovnice již počátkem léta, 
kdy navázaly velmi plodnou 
spolupráci se Základní umě-

leckou školou Kralovice – po-
bočkou Horní Bříza a posléze 
i se Základní uměleckou ško-
lou Bedřicha Smetany v Plzni 
a její pobočkou na Vinicích. 
Cílem celého nápadu je před-
stavit plzeňské veřejnosti čin-
nost a hudební nadání žáků 
a malým hudebníkům naopak 
poskytnout možnost prezentace 
na jiném a velmi netradičním 
místě pod širým nebem než jen 
na sálových koncertech přímo 
ve škole.

„Nabídka aktivit naší 
knihovny se vedle tradičního 

prostory, které však nebrá-
ní knihovnicím pustit se 
i do větších akcí, jako jsou 
kurzy ruční výroby šperků, 
ozdob z korálků či kurzů en-
kaustiky – malování obrázků 
horkým voskem. Obě vinic-
ké knihovnice hýří nápady, 
jak svým čtenářům i dalším 
zájemcům zpříjemnít chví-
le strávené v jejich útul-
né knihovně. „I přes malé 
prostory vždy rády vítáme 
nové čtenáře a snažíme se 
jim naši knihovnu představit 
v co nejzajímavější podobě,“ 
říká knihovnice Alena Mas-
nicová. „Všechny naše akce 
souvisí s tématy knih, které 
se u nás v knihovně nacházejí 
a ze kterých mohou čtenáři 
i účastníci našich akcí a kur-
zů čerpat. Pravidelně dvakrát 
za měsíc dostáváme desítky 
nových knih, je zde možné 
využít počítač s internetem, 
možnost tisku, scanneru, ko-
pírování z našich materiálů. 
Knihovnu si také oblíbili ro-
diče s kočárky a občané na 
invalidních vozíčcích, a to 
nejen pro její bezbariérový 
přístup, ale i díky klimati-
zovanému prostředí.“

Vinická knihovna spolu-
pracuje nejen se všemi škol-
skými zařízeními v teritoriu 

svého obvodu, ale vedle hor-
nobřízské a vinické umělecké 
školy i s dětmi z nedaleké-
ho Dětského diagnostického 
ústavu v Karlovarské ulici. 
Kromě téměř tisícovky ak-
tivních registrovaných čte-
nářů knihovnu pravidelně 
navštěvuje i řada obyvatel 
Vinic a Sylvánu, kteří nejsou 
legitimními čtenáři knihovny, 
ale přicházejí často s dotazy 
o kulturním dění ve městě 
nebo pro další potřebné a ak-
tuální informace.

„Knihovny, tedy i ta naše, 
již dávno nejsou jen zdro-
jem četby a literatury všech 
skupin a žánrů, ale jakýmsi 
informačním centrem toho 
kterého města, vesnice či 
městského obvodu, ve kte-
rém působí,“ říká Irena Bene-
šová. „Také v naší knihovně 
se snažíme, aby naše nabídka 
byla co nejširší a nejzajíma-
vější, a proto připravujeme 
pro návštevníky knihovny 
takové akce, aby je bavilo 
k nám pravidelně přicházet 
a byli si vědomi toho, že zde 
vždy naleznou nejen zajímavý 
a pestrý výběr četby, ale i řadu 
zájmových aktivit a nejaktu-
álnějších informací ze všech 
oblastí společenského a veřej-
ného života.“               (d)

Knihovna Vinice založila tradici podzimních koncertů
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Domovinka Mgr. Bohu-
mily Hajšmanové je posky-
tovatelem sociálních služeb 
zaměřených na seniory, 
zdravotně postižené a rodiny 
s dětmi. Provozuje v Plzni 
domácí péči, pečovatelskou 
službu, tísňovou linku, denní 
a týdenní stacionář. 

V poslední době se mezi 
klienty služeb objevila po-
třeba prevence vzniku zadlu-
ženosti seniorů a bezplatné-
ho poradenství v této oblasti. 
Senioři jsou skupinou oby-
vatel, která je ve zvýšené 
míře ohrožena zadlužeností 
a chudobou. Často se ve sna-
ze řešit svou finanční situaci 
dostávají do dluhové pasti. 

Domovinka proto na zá-
kladě projektu podpořeného 
prvním plzeňským obvodem 
začne zadluženým seniorům 
na Lochotíně od ledna 2012 
poskytovat bezplatné pora-
denské služby a pomáhat 
jim s oddlužením. Zároveň 
se bude soustředit jak na pre-
venci vzniku zadluženosti a 
ekonomického zneužívání, 

DOMOVINKA NABÍZÍ POMOC ZADLUŽENÝM SENIORŮM 
tak na týrání a zneužívání 
seniorů obecně.

„Projekt byl vypracován 
v návaznosti na střednědobou 
rozvojovou koncepci sociál-
ních služeb v Plzni na období 
2008–2015 s tím, aby pružně 
reagoval na potřeby „Reali-
začního plánu pro rok 2012“ 
Magistrátu města Plzně. Pi-
lotní program bude zahájen 
v městském obvodě na Lo-
chotíně, kde je o službu z řad 
zastupitelů veliký zájem. Má 
podporu i Města Plzně, které 
následný projekt v příštích 
letech přislíbilo spolufinanco-
vat,“ vysvětluje Mgr. Hajšma-
nová, ředitelka Domovinky.

Nová služba se bude za-
měřovat na prevenci vzniku 
dluhové pasti. Připravují se 
preventivní aktivity zacílené 
na seniory, ve kterých jim 
budou poskytovány infor-
mace vedoucí ke snížení 
rizika vzniku zadluženosti.

Bude poskytováno bez-
platné poradenství v dlu-
hové problematice, pomoc 
při řešení konkrétních přípa-

dů, asistence při jednáních 
a pomoc s orientací v situaci, 
podpora a pomoc hledání ře-
šení situace.

Během realizace projektu 
budou připraveny a vytištěny 
informační materiály ke zmi-
ňované problematice (Dluho-
vá past seniorů, Zneužívání 
a týrání seniorů), které budou 
šířeny mezi seniory v rámci 
preventivních aktivit.

„Poradenství bude nabíze-
no a poskytováno v terénu, 
tedy přímo v domácnostech 
seniorů, kteří budou mít 
o službu zájem, popřípadě 
budou moci přijít osobně 
na provozovnu Domovinky. 
Domovinka také připravuje 
přednášky o prevenci vzniku 
dluhů, správném hospodaření 
a zároveň o různých formách 
zneužívání a týrání seniorů. 
Všechny služby projektu bu-
dou poskytovány zdarma,“ 
dodává Hajšmanová.

Týraný, zneužívaný a za-
nedbávaný senior

Podle statistik je téměř 
20 % seniorů v naší spo-

lečnosti týráno, zneužíváno 
nebo zanedbáváno. Domo-
vinka se chce podílet na pre-
venci i odstraňování tohoto 
problému v Plzni.

Týrání, zneužívání a zane-
dbávání seniorů je velice zá-
važný společenský problém. 
Většina lidí nemá dostatek 
informací a nemá představu, 
jak v takové situaci postupo-
vat. Nejvíce případů zneuží-
vání a týrání seniorů mají na 
svědomí rodinní příslušníci.

Týrání a zneužívání za-
měřené proti seniorům může 
mít řadu podob:

Fyzické týrání (ublížení 
na zdraví, špatné podávání 
léků, omezování v pohybu).

Citové a psychické tý-
rání (zastrašování, vyhro-
žování, ponižování, ome-
zování kontaktů, izolace od 
společnosti).

Finanční a materiální 
zneužívání (zamezení pří-
stupu k vlastním peněžním 
prostředkům a majetku, 
manipulace s financemi 

a majetkem bez souhlasu, 
vydírání apod.).

Sexuální obtěžování
Zanedbání péče (vědomé 

či nevědomé odpírání péče).
Nerespektování lidské 

důstojnosti (urážky, nere-
spektování soukromí, poni-
žování, vyhrožování).

Druhotné ponižování 
(nerespektování rozhodnutí 
seniora, neinformovanost, 
neumožnění rozhodnout se).

Nevhodné chování (pře-
hnaná péče, nadměrné podá-
vání léků).

Pro týraného seniora je 
velmi těžké si přiznat, že je 
svými nejbližšími rodinný-
mi příslušníky týrán a zne-
užíván. Proto senioři často 
mlčí a vše se řeší v rodinném 
kruhu, bez odborné pomoci. 
Domovinka se chce zamě-
řit na vyhledávání týraných 
a zneužívaných seniorů s na-
bídkou odborné pomoci.

„Každý má právo na dů-
stojný život!“

(red)

Vyšší odborná škola zdra-
votnická, managementu a ve-
řejnosprávních studií, s. r. o. 
ve dnech 26. a 27. 1. 2012 
chystá Den otevřených dveří 
pro uchazeče o studium a ši-
rokou veřejnost. Zájemci si 
mohou prohlédnou odborné 
učebny, laboratoře a knihov-
nu školy. Přihlášky ke studiu 
budou k dispozici na studij-
ním oddělení školy.

PhDr. Jana Ajglová,
ředitelka školy

Dne 25. 11. 2011 studenti 
školy uspořádali ve své režii 
„2. ples studentů a absolventů 
Vyšší odborné školy zdravot-
nické, managementu a veřej-
nosprávních studií, s. r. o., 
který proběhl v prostorách 
Sokolovny Centrum v du-
chu „hollywoodské noci“. 
Studenti překvapili originál-
ními kostýmy, slavnostním 
předtančením i půlnočním 
překvapením. Organizátoři 
plesu zajistili velmi bohatou 
tombolu a průběh plesu se 
studentům opravdu vydařil.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. informuje
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Zprávy z obvodu

Záchranáři mají nově zrekonstruované výjezdové místo v Lidické ulici
Z d r a -

v o t n i c k á 
z á c h r a n -
ná služba 
Plzeňské-
ho kraje 

dokončila rekonstrukci 
svého výjezdového sta-
noviště v Lidické ulici 
v Plzni na Lochotíně. 
Druhé největší výjezdové 
místo v kraji, kde pracu-
je pět lékařů, deset ses-
ter a deset řidičů, získalo 

nové garáže pro tři velké 
sanitní vozy. Jejich vý-
stavba byla součástí re-
konstrukce za 4,8 milio-
nu korun, která probíhala 
letos od začátku července 
do poloviny listopadu a 
probíhala zcela za plné-
ho provozu. Stanoviště 
zachranářů prošlo rekon-
strukcí jak interiéru, tak i 
exteriéru budovy. „Nové 
jsou podlahy, stropy, so-
ciální zařízení a také fa-

sáda objektu. Zcela nová, 
na zelené louce postave-
ná jsou také garážová stá-
ní,” upřesnil ředitel kraj-
ské záchranky Roman 
Sviták. Původně přitom 
kraj jako zřizovatel počí-
tal s náklady zhruba sedm 
milionů. „Vysoutěžila se 
ale cena mnohem nižší,” 
doplnil krajský radní pro 
oblast zdravotnictví Vác-
lav Šimánek.

(hk)

Ředitel ZZS Plzeňského kraje Roman Sviták, krajský radní pro 
oblast zdravotnictví Václav Šimánek a starosta MO Plzeň 1 
Miroslav Brabec při slavnostním otevření.



Zdravotní třídy při ZŠ a MŠ 
při FN v Plzni pořádají „Týd-
ny otevřených dveří“.

Zdravotní třídy, navazující na 
devatenáctiletou tradici respi-
račních, založila od 1. 9. 2011 
Mgr. Alice Kozáková, ředi-
telka ZŠ a MŠ při FN v Plz-
ni. Koncepce zdravotních 
tříd spočívá v péči o žáky se 
zdravotním oslabením (např. 
alergie, respirační onemoc-
nění, snížená imunita atd.), 
s dlouhodobou nemocí (např. 
astma, epilepsie, diabetes 
atd.), s lehčími zdravotními 
poruchami vedoucími k po-

ruchám učení nebo chování 
či o žáky, u nichž se proje-
vují vývojové poruchy učení 
či chování, jako jsou dyslexie, 
dysgrafie, dyskalkulie, ADHD 
a další. V každé třídě je vy-
učováno maximálně 14 žáků. 
Jejich plnohodnotné vzdělává-
ní zajišťují speciální pedago-
gové. Zásadní je individuální 
přístup, empatie, laskavost, 
důslednost a také úzká spo-
lupráce s různými odborníky, 
v jejichž péči děti jsou.

Škola pořádá ve dvou 
týdnech, tj. 5.–9. 12. 2011 
a 9.–13. 1. 2012 od 10 do 

17 hodin „Týdny otevřených 
dveří.“ Jsou pro rodiče s dět-
mi, které potřebují individu-
ální péči v menším kolektivu. 
V případě zájmu o nástup do 
1. třídy pořádá škola zápisy, 
které budou probíhat ve dnech 
16. 1. a 23. 1. 2012 od 14 do 
18 hod. ve všech lokalitách 
zdravotních tříd, tedy na Bo-
rech, Lochotíně a Slovanech. 

Přestup žáka z jiné základ-
ní školy je možný během ce-
lého školního roku, a to do 
1.–5. ročníku. K přijetí po-
třebujete potvrzení od lékaře, 
PPP či SPC*1 

Zdravotní třídy na ZŠ a MŠ při FN v Plzni

V pondělí 17. října 2011 ne-
přišly děti z 87. MŠ Komen-
ského 46 v Plzni do školky, na 
jakou jsou zvyklé. Školka se 
přes víkend proměnila v les. 
Každá třída se stala pelíškem 
jednoho lesního zvířátka. Kdo 
se sem tento den vydal, mohl 
zde narazit na ježky, pavouč-
ky, veverky, srnečky, zajíčky, 
lišky i divočáky. 

Ne, nevymýšlím si po-
hádky, to jen paní učitelky 
připravily pro děti den plný 
soutěží, her a poznání. Pa-
tronkou celé akce byla paní 

Lokality zdravotních tříd:
Bory – Skupova 15, 

tel. 377 429 383
Lochotín – Manětínská 37, 

tel. 377 531 353
Slovany – Brojova 14, 

tel. 377 442 483

Kontaktní osoba: 
ředitelka školy Mgr. Alice 
Kozáková, tel. 377 103 138 
(osobní jednání je možné pou-
ze po telefonické domluvě)
*1více informací na 
www.skola-pri-fn-plzen.cz

31. ZŠ má úspěchy ve vzdělávání i ve sportu
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Dobrá pověst naší školy při-
vedla do lavic pěti prvních tříd 
rekordních 107 žáků, což je 
nejvíce v celém obvodu, a na-
výšená kapacita naší školy tím 
byla téměř naplněna.

Nejviditelnější novinkou 
je zpřístupnění dalšího spor-
tovního areálu, který vyrostl 
v bezprostřední blízkosti spor-
tovní haly. Byl slavnostně ote-
vřen 14. října a bude sloužit 
nejen žákům naší školy, ale 
i široké veřejnosti. 

V loňském školním roce 
proběhlo na naší škole už tra-
dičně testování žáků společ-
ností Scio. Dosažené výsledky 
byly opět vysoce nadprůměr-
né. V matematice a českém 
jazyce dosáhli žáci třetích, 
pátých i sedmých ročníků lep-
ších výsledků než 80 % ostat-
ních základních škol, v ČJ byl 
7. ročník dokonce úspěšnější 
než 90 % testovaných škol. 
Josef Karlík z loňské 7. A zís-
kal v matematice nejvíce bodů 
v Plzeňském kraji a Marcela 
Piptová (loňská 7. B) byla na 
3. místě, ale v ČJ byla v celém 
kraji nejlepší.

V krajském kole Matematic-
ké olympiády se stala nejlepší 
řešitelkou po žácích z gymnázia 
Petra Míková z loňské 6. A.

A naše sportovní úspěchy?
Josefína Volopichová (loň-

ská 7. A) obhájila účast v repre-
zentačním družstvu ČR v závod-
ním lyžování a velmi dobře se 
umisťuje v závodech ve slalomu 
a obřím slalomu nejen doma, ale 
i v zahraničí (v minulé sezóně 
se stala mistryní ČR).

Naší pýchou jsou také plav-
ci Eva Huclová (loňská 5. B) 
a Ondřej Gemov (loňská 
6. A), kteří se zúčastnili her 
V. letní olympiády dětí a mlá-
deže České republiky a při-
vezli zlaté medaile! Eva Huc-
lová získala 1. místo za výkon 
na 100 m – znak a 2. místo za 
50 m – volný způsob, Ondřej 
Gemov vyhrál 1. místo na trati 
200 m – motýlek.

 V květnu proběhlo v Ostra-
vě Finále škol v házené dívek 
6. a 7. tříd, kde naše házenkář-
ky vybojovaly krásné 2. místo.

Na konto výher jsme mohli 
zapisovat už i v letošním škol-
ním roce. 

V Přeboru ČR mladších žáků 
v judu získali krásné umístění 
chlapci z letošní 6. A – Jan 
Koželuh – 3. místo ve váze 
do 46 kg, jeho bratr Dominik 
5. místo ve váze do 42 kg a Ma-
rek Hein vybojoval 7. místo ve 
stejné váhové kategorii.

15. 11. proběhlo v hale 
31. ZŠ Krajské finále ZŠ 
v házené – Novinářský kala-
mář – pro žákyně 8. a 9. tříd. 
Naše házenkářky (tentokrát 
ve složení Tereza Šroubko-
vá, Anna Haberová, Nina 
Kovářová, Nikola Škopko-
vá, Petra Eiseltová, Adéla 
Morová, Sarah Kašparová) 
ani letos nezklamaly a opět 
vybojovaly 1. místo.

V Okresním kole přespolního 
běhu, jehož organizace se naše 
škola letos také ujala, vybojo-
valy naše nejmenší závodnice 
1. místo a stříbrnou medaili si 
odnesly žákyně 6. a 7. tříd.

Tolik k úspěchům našich 
žáků (zdaleka ne všech) za po-
slední rok, ze kterých se i my 
učitelé radujeme společně se 
svými svěřenci.

Učitelé 31. ZŠ Plzeň

Ve školce „volně“ pobíhala lesní zvěř
učitelka Vlasta Jarošová, 
pod jejíž taktovkou se děti 
se svými učitelkami přemís-
ťovaly z jednoho pelíšku do 
druhého a plnily zde úkoly, 
které tu dané třídy připravi-
ly. U ježečků děti poskládaly 
spadané listí tam, kam patří. 
Pavoučkům pomohly posbírat 
kuličky zamotané v pavučině 
a zazávodily si v navíjení 
nití. Veverkám a srnečkám 
pomohly doplnit zásobu šišek 
a žaludů na zimu. U zajíčků 
děti pomáhaly vozit mrkvičku 
do pelíšku. U lištiček dokáza-

ly, že mají pro strach uděláno 
a prolezly temnou norou (stra-
chovým pytlem). A divočáci 
dostali svou porci kaštanů, 
které k nim děti docvrnkaly. 
(Chvilka nostalgie: Kam se asi 
podělo staré dobré cvrnkání 
kuliček z našich dětských let?)

Z každého stanoviště si děti 
odnesly obrázek zvířecího ka-
maráda a jejich pilná snaha 
a píle byla po zásluze sladce 
odměněna. 
Autorka: Mgr. Veronika Smo-
lová, učitelka 87. mateřské 
školy, Komenského 46, Plzeň
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Tak nevá-
hejte a přijďte 
do naší školy. 
Blíží se polo-
vina letošního 
školního roku, 
a přestože do 
toho nového 
zbývá ještě re-

lativně dlouhá doba, učitelé naší školy 
se již připravují na příchod budoucích 
prvňáčků. Leden je měsícem zápisů 
do prvních tříd. Zápis by měl být pro 
předškoláka skutečným zážitkem, aby 
se už nemohl dočkat 1. září, kdy se 
stane opravdovým školákem. Nám se 
osvědčil netradiční zápis, který jsme 
nazvali „Duhový zápis“. Předškoláci 
si na několika zajímavých stanovištích 
vyzkouší své znalosti a dovednosti. Při-
tom si vůbec neuvědomují, že dokazu-
jí svoji připravenost na školu. Nejen 
předškoláci, ale i jejich rodiče mají 
možnost se během tohoto netradiční-

Ještě váháte, kde získá vaše 
dítě základní vzdělání?

S blížícími se zápisy žáků do prv-
ního ročníku si jistě rodiče budou-
cích prvňáčků dobře rozmýšlejí, do 
jaké školy své děti zapíší. Z tohoto 
důvodu si dovolujeme představit naši 
„Sedmnáctku“.

17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1 se 
nachází ve čtvrti Roudná, v blízkosti 
školy jsou autobusové zastávky linek 
20, 33, 40, 41, 56 a tramvajové za-
stávky linek 1 a 4. 

Naše škola má hluboké kořeny 
a více než stoletou tradici, budova 
školy prošla v posledních letech re-
novací, učebny byly zmodernizovány 
a jsou vybaveny moderní technikou.

Snahou vedení školy a pedagogic-
kého sboru je vytvořit pro žáky klid-
nou a příjemnou atmosféru. Vyučující 
se snaží uplatňovat nové formy výuky.

Na prvním stupni pracujeme po-
dle programu „Začít spolu“, v němž 

17. ZŠ se představuje
zohledňujeme individualitu dítěte 
a podporujeme vzájemnou spolu-
práci. Na druhém stupni nabízíme 
širokou škálu povinně-volitelných 
předmětů. Žáci si též mohou vybrat 
mezi rozšiřující výukou cizích ja-
zyků, nebo předmětů praktického 
zaměření. Kromě toho je každý 
rok připravena pestrá nabídka zá-
jmových útvarů. 

Během celého roku zpestřujeme 
výuku množstvím dalších akcí – ná-
vštěvami divadel, koncertů, výuko-
vých programů. Děti se mohou účast-
nit nejrůznějších výletů, exkurzí. Žáci 
v 1. až 5. třídě jezdívají každý rok 
na týdenní pobyt do školy v přírodě, 
pro žáky starší připravujeme lyžařský 
výcvik a desetidenní pobyt u moře. 
Letos se opět těšíme na návštěvu naší 
partnerské školy z Neutraublingu 
v Německu. 

Důležitou úlohu hraje na naší ško-
le také žákovský parlament, který se 
pravidelně schází, zprostředkovává 
výměnu informací mezi žáky, učiteli 
a zaměstnanci školy, připravuje a or-
ganizuje celoškolní soutěž.

V loňském školním roce se nám 
podařilo dokončit projekt „Zelená 
učebna“. Získali jsme tak místo, kte-
ré bude sloužit k praktické výuce ze-
jména v přírodovědných předmětech. 
Jsme zapojeni do několika projektů – 
Rozumíme penězům, EU peníze ško-
lám či Recyklohraní. Pravidelně u nás 

probíhá testování Scio a Kalibro, které 
je pro nás i pro žáky zpětnou vazbou 
našeho společného snažení.

Pokud budete mít zájem o další in-
formace o naší škole, navštivte inter-
netové stránky www.zs17.plzen-edu.
cz. Jestliže preferujete osobní setkání, 
rádi vás přivítáme na adrese 17. ZŠ 
a MŠ Plzeň, Malická 1.

Zápisy do budoucího 1. ročníku se 
uskuteční ve dnech 16. a 17. ledna 
2012 od 14.00 do 18.00 hod. Těšíme 
se na Vás!

Mgr. Lenka Jelínková

ho zápisu seznámit s celým kolektivem 
učitelek 1. stupně.

Žáci se na naší škole vzdělávají 
podle školního vzdělávacího pro-
gramu „Škola pro Vaše děti.“ Bližší 
informace o tomto programu najdete 
na webových stránkách školy www.
zs34.plzen-edu.cz. Plánujeme otevření 
dvou prvních tříd. Jednu třídu s hudeb-
ním zaměřením – žáci mají možnost 
naučit se hře na flétnu a stát se členy 
pěveckého sboru Broučci a Jiřičky. 
Druhá třída bude se zaměřením na 
sportovní průpravu. Již druhým rokem 
spolupracujeme s trenéry TJ Lokomo-
tiva Plzeň – basketbal. O další činnosti 
různých zájmových kroužků se také 
dozvíte na webových stránkách školy.

Naším cílem je rozvíjet a podpo-
rovat u žáků kladný vztah ke sportu, 
zdravému životnímu stylu a smyslu-
plně naplnit jejich volný čas.

Mgr. Ivana Smoláková, 
z. ř. pro 1.stupeň





 Bohoslužby o Vánocích
24.12. 16.00 hod. VIRGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
   kostel Všech svatých Roudná

   24.00 hod. VIRGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
    kostel Všech svatých Roudná

25.12. 10.00 hod. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
    lochotínský pavilonek

26.12. 10.00 hod. SVÁTEK SVATÉ RODINY 
    kostel Všech svatých Roudná

Program o Adventu 
a Vánocích 

v kostele Evangelické církve metodistické, farnost 
Plzeň 1 – Lochotín, Bolevecká náves č. 2

Čtvrtá adventní neděle – 18. prosince: 19 hod.
Co ještě s koledou? 
Kudrna koledband 

– koledy jak jste je ještě neslyšeli 
Štědrý den – 24. prosince: 23 hod.

Štědrovečerní bohoslužba s vánoční hrou 
„Ježíšek slaví Chanuku aneb už jsem zase doma, mami“

OT „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň a KČT® odbor J. Danzera Plzeň 
srdečně zvou v pondělí 26. prosince 2011 na 17. ročník 

Vánočního pochodu
TRASY: 8, 14, 24 a 33 km, mapa KČT č. 31

START: Plzeň, hl. nádraží, čekárna, 7:00 – 10:00 hod. 
CÍL:Plzeň – Lobzy, restaurace Astra, 9:30 – 16:30 hod.

STARTOVNÉ:10,-- Kč,  INFORMACE: Ivan Kupka, tel.: 721 772 113,  
373 735 728 ivankupka@klikni.cz , J. Novotný, tel.: 723 833 031 

http://www.tjrozvojplzen.ic.cz
a v sobotu  31. prosince 2011 na 16. ročník 

Silvestrovského pochodu
TRASY: 4, 10, 17 a 21 km, mapa KČT č. 31 

START: Plzeň-Bolevec, Senecký rybník, 8:00 – 10:30 hod. 
CÍL:  Plzeň, restaurace U Boleváku, 10:30 – 15:30 hod.  

STARTOVNÉ: 10,-- Kč, ODMĚNA: pamětní list
INFORMACE: J. Henzlová, tel.: 608 521 938, kct.jdanzera@seznam.cz 

O. Okrouhlý, tel.: 737 002 915, http://www.tjrozvojplzen.ic.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ®, OBLAST KčT PLZEŇSKÉHO KRAJE, 
OKčT BOLEVEC PLZEŇ, ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ1

zvou nejen plzenskou a nejen turistickou veřejnost

1. ledna 2012
na 38. ročník turistické akce

NOVOROČNÍ POCHOD
Z BOLEVCE DO BOLEVCE

TRASY: 6, 12, 20 km, START:: Plzeň– Bolevec; areál Prokopávka
MHD: tramvaj č. 1 směr Bolevec, zastávka Okounová a autobus č. 
30, zastávka K Prokopávce /Okounová BUS
START: od 9.00 do 11.00 hod., trasa 6 km od 9.00 do 13.00 hod.
CÍL: nejpozději do 15.30 hodin v místě startu
STARTOVNÉ: dospělí 20,- Kč, členové KčT, senioři, mládež do 15 let, 
držitelé karet ISIC, ITIC, ALIVE 10,- Kc, čtyrnozí miláčci 5,- Kc
NA TRASÁCH tradiční sněhulák, novoroční překvapení.
V CÍLI: diplom, razítka akce, pro pejsky oblíbená pochoutka, pro 
zájemce razítko IVV, turistická vizitka a odznak pochodu
INFORMACE: Václav Svoboda, Nerudova 766, 33202 Starý Plzenec, 
tel.: 777 265 413, e-mail: svoboda.kctbolevec@seznam.cz
www.plzenskykraj.kct.cz,| www.kctbolevec.cz

V rámci předvánočních akcí navštívil místostarosta obvodu Tichý 81. MŠ na 
Vinicích, aby za vedení  obvodu popřál všem krásné Vánoce. Děti se blýskly 
bravurně předvedeným nastudováním pohádky O dvanácti měsíčkách.
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KČT® odbor J. Danzera Plzeň 
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