
Jak už se stalo dobrým zvy-
kem, vedení obvodu Plzeň 1 
nezůstává stranou při různých 
slavnostních příležitostech 
a významných jubileí občanů 
obvodu. 

Běžně vítáme na svět nové ob-
čánky v obvodu, starosta MO Pl-
zeň 1 Miroslav Brabec v letošním 
roce přijal navíc ve středu 1. úno-
ra ve své kanceláři rodinu s prv-
ním občánkem obvodu Plzeň 1 
narozeným v roce 2012. První 
miminko a nový občan v našem 
obvodu v roce 2012 je Adámek 
Tichý, který se narodil 2. ledna 
ve Fakultní nemocnici v Plzni 
na Lochotíně mamince Thi Hoai 
Dieng Vu a tatínkovi Lukáši 
Tichému. Z narození brášky se 
radovala i Lucinka, která již brzy 
oslaví druhé narozeniny. Starosta 
při této slavnostní příležitosti pře-
dal mamince květiny a dárkový 
šek na nákup věcí pro Adámka.                        
 (red)

Pro velký zájem seniorů o jednodenní zájezdy 
připravuje Městský obvod Plzeň 1 

v roce 2012 devět zájezdů pro důchodce obvodu. 
Tyto zájezdy se uskuteční na jaře a na podzim letošního roku 

a Městský obvod Plzeň 1 je připravuje 
ve spolupráci s cestovní kanceláří Prima Via.

Konkrétní nabídku zájezdů najdete na str. 7 
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První občánek obvodu Plzeň 1 v roce 2012

Prodej zájezdů proběhne v úterý 6. března 2012 od 8.00 hod. 
v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 1.

Nabídka zájezdů pro seniory



S přechodem agendy všech 
nepojistných sociálních dávek 
na Úřad práce ČR se od ledna 
2012 otvírá pro sociální pracov-
níky obecních úřadů větší prostor 
pro vlastní sociální práci, a to 
zejména pro realizaci preventiv-
ních opatření na ochranu před 
vznikem nepříznivé sociální situ-
ace občanů. Také Sociální odbor 
ÚMO Plzeň 1 se nadále zaměří 
na mapování potřeb občanů ob-
vodu, depistáž a poskytování 
sociální pomoci osobám ohrože-
ným sociálním vyloučením, ať už 
z důvodu zdravotního postižení, 
věku, způsobu života či nedostat-
ku příjmů. Nezbytnou terénní 
sociální práci na druhé straně 
doplní poskytování komplexní-
ho sociálního poradenství ambu-
lantní formou. Stávající znalosti 
a profesní dovednosti pracovníků 
Sociálního odboru ÚMO Plzeň 
1 umožňují poskytnout klientům 
důležité informace z oblasti so-
ciálního zabezpečení a pomoci 
jim zorientovat se v nároku na 
důchodové a nemocenské dávky, 
státní sociální podporu a sociál-
ní pomoc – příspěvek na péči, 
dávky pro zdravotně postižené 
osoby, poskytování sociálních 
služeb, dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Poradí občanům i v pra-

covně právní oblasti, v rodinném 
právu včetně sociálně-právní 
ochrany dětí, ve správním řízení 
a v oblasti prevence zadlužení, 
prevence exekuce dávek apod. 
V odůvodněných případech jsou 
připraveni zprostředkovat zájem-
cům odbornou pomoc.

Zároveň vyvstává potřeba vě-
novat větší pozornost péči o rodi-
ny s nezletilými dětmi, poskyto-
vat jim doprovod v nepříznivých 
životních situacích, pomáhat jim 
tyto situace zvládnout tak, aby 
v co nejmenší míře docházelo 
k odebrání dítěte z rodiny a jeho 
umístění do ústavní výchovy; 
pokud již k tomuto zásahu do-
jde, je nutné pracovat s rodinou 
takovým způsobem, aby byly 
vytvořeny podmínky k navrá-
cení dítěte zpět do přirozené-
ho rodinného prostředí. Díky 
personálnímu posílení oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí se 
pracovnice mohou v terénu více 
věnovat aktivizačním činnostem 
s rodinami, kde je z určitého dů-
vodu ohrožena výchova a zdravý 
vývoj dítěte, jsou zde narušeny 
vzájemné sociální vazby či je 
zapotřebí pracovat na odstraně-
ní nedostatků v chování dítěte. 
Tato intenzivní, kontinuální a cí-
lená práce s rodinami na zákla-
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dě individuálního plánu bude do 
budoucna prioritou v zaměření 
činnosti sociálního odboru.

Samozřejmě nezapomínáme 
ani na naše seniory – nadále 
pro ně připravujeme jednodenní 
zájezdy na zajímavá místa naší 
republiky i do příhraničních ob-
lastí. Každý předposlední úřední 
den v měsíci probíhá na Sociál-
ním odboru ÚMO Plzeň 1 prodej 
vstupenek do divadla, na které 
Městský obvod Plzeň 1 – stejně 
jako na zájezdy – přispívá ze 
svého rozpočtu.

Informace 
pro zájemce o slavnost-

ní obřady vítání občánků, 
jubilejní svatby či blaho-
přání k životnímu výročí 
80, 85, 90 a více let:

Vzhledem k ochraně osob-
ních údajů nejsou členové 
Komise sociální a pro občan-
ské záležitosti Rady městské-
ho obvodu Plzeň 1 oprávněni 
rodiče dětí nebo jubilanty sami 
kontaktovat. Prosíme proto 
jubilanty nebo jejich rodinné 
příslušníky, aby se v případě 
zájmu obrátili na vedoucí so-
ciálního odboru ÚMO Plzeň 1 
Mgr. Danu Krausovou, tel. 
378036180. Jubilanti obdrží 
od zástupců Městského obvodu 
Plzeň 1 grafický list a dárkový 
balíček. (red)

Činnost sociálního odboru získává nový rozměr
V souladu se zaměřením so-

ciální politiky na decentralizaci 
sociálních služeb a sociální péče 
budou pracovníci Sociálního od-
boru ÚMO Plzeň 1 ve své činnos-
ti plně využívat znalost lokality 
– území obvodu i jeho obyvatel. 
Budou sledovat výkonnost, kvali-
tu a dostupnost sociálních služeb 
v obvodě a v rámci aktivit vede-
ní obvodu se podílet na zlepšení 
a rozšíření nabídky sociálních 
služeb na území MO Plzeň 1.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí Sociálního odboru 

ÚMO Plzeň 1

Na fotografii oddává snoubence místostarosta obvodu Ing. Vladimír Tichý.

Členky Komise sociální a pro občanské záležitosti RMO Plzeň 1 gratulují společně se starostou Mgr. Brabcem ke 
stému výročí narození paní Růženě Mauerové.
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Jednička plná sportu 
V á ž e n í 

spoluobčané 
„Jedn ičky“ . 
Od roku 2006 
působím jako 
č l en  r ady 
městského ob-
vodu a předse-

da sportovní komise. Jsem velmi 
rád, že mohu být u proměny na-
šeho obvodu, který je v současné 
době barevnější, zábavnější a na-
bízí širokou škálu sportovního 
a volnočasového vyžití. 

Náš obvod se může pochlubit ne-

sčetným množstvím nových spor-
tovních zařízení a dětských hřišť. 
Mezi nejpovedenější bych zařadil 
sportovní halu u 31. ZŠ, tenisovou 
halu v Luční ulici, in-line dráhu 
u Gymnázia Františka Křižíka. 
Maminky s dětmi si mohou zajít na 
nové hřiště ve Studentské, Plaské, 
Ledecké ulici a v ulici U Jam. 
V roce 2012 se chystáme vybudo-
vat nové dětské hřiště v Kaznějov-
ské ulici a dovybavit herními prvky 
hřiště ve Žlutické ulici. Jsem také 
velmi potěšen, že se na našem ob-
vodě otevřel Dům pohádek, který 

prezentuje nejvýznamnější české 
pohádkové a večerníčkové postavy 
široké veřejnosti, ale zejména těm 
nejmenším. 

Sportovní komise v současné 
době projednává a připravuje no-
vou podobu Koncepce sportovních 
a volnočasových aktivit. Mezi 
naše největší priority patří celko-
vá regenerace areálu Prokopávka, 
který je ve velmi špatném tech-
nickém stavu a využívání tohoto 
areálu je minimální. Regenerace 
tohoto areálu bude velmi obtížný 
projekt, který náš obvod musí řešit 

Jak bývá na 
začátku nové-
ho roku zvy-
kem, nejprve 
malé ohlédnutí 
za uplynulým 
rokem 2011. 
Protože byla 

již většina staveb prezentována, 
jen stručně. V tomto roce Městský 
obvod Plzeň 1 realizoval stavby 
v rozsahu 35 419 913 Kč. Nej-
větší stavbou byly stavební úpra-
vy 60. MŠ, v částce přesahující 
16 mil. Kč. Další investice plynu-
ly především do staveb parkovišť 
u objektu ÚMO Plzeň 1, ve Stráž-
nické a Krašovské ul., do úprav 
Senecké ul. II etapy a do úprav 
chodníků a dětských hřišť. 

Pro rok 2012 byl schválen 
plán vlastní investiční výstav-
by v rozsahu 39 100 000 Kč. 
Největší částka – 19 600 000 Kč 
– je stejně jako v loňském roce 
navržena pro stavební úpravy 
mateřské školy, a to 81. MŠ. 
Další investice do předškol-
ních zařízení jsou navrženy pro 

60. MŠ, 78. MŠ a úpravy pro DD 
Domino ve výši 3 700 000 Kč. 
Do výstavby komunikací je na-
plánována částka 7 050 000 Kč, 
a to pro stavby chodníků v ul. 
Elišky Krásnohorské, Gerské 
a Sokolovské, parkovišť v uli-
cích Sokolovská a Plaská a do 
úprav Senecké ul. III. etapa. Pro 
investice do staveb využití vol-
ného času dětí a mládeže je vy-
členěna částka 3 350 000 Kč, a to 
pro dětské hřiště v Kaznějovské 
ul., sportovní hřiště ve Žlutické 
ul., zastřešení podia v Centrál-
ním parku, dětské herní prvky 
a opravy stávajících dětských 
hřišť. Dále je v plánu přístavba 
hasičské zbrojnice Plzeň–Bolevec 
v rozsahu 3 000 000 Kč. Poslední 
částka ve výši 2 400 000 Kč je 
určena na opravy a údržbu kon-
tejnerových stání a na odstranění 
betonových bloků na Vinicích. 
Věřím, že se podaří i přes očeká-
vané ekonomické problémy plán 
vlastní investiční výstavby naplnit.

Ing. Vladislav Bartman, předseda 
investiční komise RMO Plzeň 1. 

Vážení a milí 
spoluobčané,

dovolte mi 
prosím, abych 
se představila. 

Jmenuji se 
Ilona Jehlič-
ková, pracu-

ji jako zástupce ředitele 20. ZŠ 
a posledních 12 let bydlím na 
Roudné. Tedy ve čtvrti, kde žila 
rodina mojí maminky. Mám pro-
to k našemu obvodu a konkrétně 
k Roudné vřelý vztah.

Vážím si možnosti, že jsem 
byla zvolena členkou zastupitel-
stva MO 1 a že mohu pracovat 
v komisi bezpečnosti a veřejného 
pořádku. Stejně jako moji kole-
gové v zastupitelstvu za TOP 09 
vnímám problémy, které trápí 
obyvatele obvodu. Jedním z nich 
je samozřejmě doprava. Nutností 
je dokončení západního okruhu, 
ale také výstavba nového mostu 
na Jateční, kde se jezdí po provi-
zorním pontonovém mostě, který 
Plzeň odsouvá z 21. století do 
středověku. Nemluvě o tom, že 

se z Roudné po uzavření mos-
tu pro nákladní přepravu stala 
hlavní dopravní tepna. Jak ne-
bezpečný je úsek z Roudné směr 
Bolevák vím, i jako cyklista, kte-
rému v této části silnice chybí 
cyklistická stezka.

Jako členka komise bezpeč-
nosti informuji na pravidelných 
zasedáních o černých skládkách, 
které se občas vyskytují na po-
lích za Luční ulicí či o přeplně-
ných kontejnerech na tříděný od-
pad. Městský obvod se pak snaží 
v rámci svých možností zjednat 
nápravu.

Přestože bydlím na Roudné, 
získávám podněty od občanů 
i z dalších částí obvodu. Jedním 
z takových je negativní vnímání 
laserového reflektoru Calabria 
Palace. 

Tyto podněty pak využívám při 
své práci pro obvod, tak, jak to 
odpovídá mému životnímu krédu 
– pokud mohu věci změnit k lep-
šímu, udělám to.

Mgr. Ilona Jehličková
zastupitelka za TOP 09

Investice městského obvodu Bezpečnost a doprava v obvodu

ve spolupráci s Magistrátem měs-
ta Plzně. Dalšími dlouhodobými 
projekty jsou vznik cyklostezky, 
která by propojovala náš obvod 
s Chotíkovem, popř. vytvořit no-
vou cyklostezku, která by vedla 
do Zruče, a příprava sportovního 
centra v Krašovské ulici. 

Doufám, že se nám podaří v co 
nejkratší možné době naplánované 
projekty uskutečnit a tím rozšířit 
nabídku sportovních a volnočaso-
vých aktivit. 
Mgr. Radek Mráz, radní MO Plzeň 1 

a předseda sportovní komise 

S o u č a s n é 
mrazivé počasí 
přináší v pří-
rodě nádherné 
ledové obrazce 
a dětem na ryb-
nících a horách 
mnoho zábavy 

a radosti. Ale. Na druhé straně 
extrémní chlad a sníh ohrožuje 
životy mnoha lidí. Lidé bez do-
mova jsou v tomto extrémním ob-
dobí odkázáni na činnost různých 
charitativních a dobrovolnických 
organizací. Těm patří můj veliký 

dík. Teplá polévka, deka, vytope-
ný stan a hlavně zájem o ostatní 
může v současné době doslova za-
chránit život. Ano, jde o solidari-
tu s ostatními. S myšlenkami na 
velikého Hemingwaye se mi chce 
napsat: „Kdykoliv se může jednat 
o tebe, kdykoliv se v obtížné situ-
aci můžeš ocitnout ty sám! Proto, 
pokud můžeš, pomáhej!“

V těžké situaci se v současné 
době ocitají také lidé s různě zá-
važnými zdravotními problémy, 
invalidé a další. Situace začíná 
být zcela neúnosná i pro mnoho 

rodin. Ochromený systém výplat 
státních sociálních dávek lidem 
v hmotné nouzi, zvyšování daní 
a tím cen služeb a potravin tento 
fakt jen podtrhuje. Stále více lidí 
a sociálně zaměřených organizací 
bude tak spoléhat na práci dob-
rovolníků, kteří chtějí pomáhat 
a pomáhají zcela nezištně. Jsem 
hrdý, že dobrovolnické organizace 
vznikají a sídlí i na našem obvodu. 
Začátkem roku zde zahájila svou 
činnost Dobrovolnická regionální 
agentura DoRA, která sdružuje 
dobrovolníky celého Plzeňského 

kraje a se kterou bude náš obvod 
úzce spolupracovat. 

Pokud máte chuť pomoci ostat-
ním, nebojte se vystoupit z davu. 
Přijďte, kontaktujte organizace 
nebo náš úřad a jistě společně na-
jdeme možnost, jak uplatnit vaši 
nabízenou ruku.

Vím, že na obvodu nemůžeme 
suplovat základní roli státu, který té-
měř rezignoval na svoji funkci v této 
oblasti, ale slibuji vám, že budeme 
dělat vše, co je v našich silách! 

Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1 

Pokud můžeš, pomáhej...!
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Parkoviště – v roce 2012 je navr-
hována realizace 2 parkovišť – v lo-
kalitě Sokolovská 108–114, kde je 
problematická situace v oblasti par-
kování. Ve spolupráci s obyvateli 
uvedených domů bylo vytypováno 
jedno z mála míst, kde lze ještě par-
koviště vybudovat. Do podzimu le-
tošního roku zde vznikne zhruba 20 
nových parkovacích stání. 

Další parkovací místa vzniknou 
v Plaské ulici 9–25, kde vhodnou 
úpravou úzkého nezpevněného 
pruhu v sousedství NC Billa dojde 
k rozšíření stávající komunikace. 
Tento pruh bude použit jako po-
délné parkovací stání. Na protileh-
lé straně, kde je dosud parkování 
zakázáno, vznikne rovněž řada 
podélných stání. Touto relativně 
jednoduchou úpravou přibude 
v tomto místě celkem 25 dalších 
parkovacích míst. 

Chodníky – v této oblasti se 
vždy soustředíme na ta místa na-
šeho obvodu, kde části chodníků 
zcela chybí a kde se pěší pohybují 
mimo zpevněné cesty. Tentokrát 
bude vybudován chodník v ul. 
E. Krásnohorské, kde se poblíž 
komunikace u vstupu do areálu 
31. ZŠ nachází nevyužitý úzký 

pruh zeleně, který bude po úpravě 
využit jako chodník. Tím se zvýší 
bezpečnost dětí, které používají při 
vstupu do areálu prakticky výhrad-
ně stávající komunikaci.

Další chodník vznikne odstra-
něním poměrně frekventovaného 
průšlapu, který se nachází ve sva-
žitém terénu ve směru od čerpací 
stanice Agip na Gerské ul. smě-
rem k přilehlým bytovým domům 
v Sokolovské ul. Zpevněním prů-
šlapu se zlepší přístup pěších od 
blízkého nákupního centra k uve-
deným domům.

Komunikace – i v letošním roce 
bude pokračováno v rekonstrukci 
ulic na Bílé Hoře. V předešlém 
roce byla realizována 2. etapa 
Senecké ulice v úseku od ul. 
Vančurova – ul. Řepová. Letos 
bude dokončena poslední, 3. eta-
pa Senecké ul. Etapa bude končit 
u ul. K Pecihrádku a komunikace 

opět dostane formu obytné zóny 
ze zámkové dlažby se zálivy s vý-
sadbou nové zeleně. Vznikne zde 
několik nových parkovacích míst 
a zálivy se zelení budou doplněny 
novými stromy. Tato akce bude 
dokončena do konce letošního 
podzimu. 

Mateřské školy – tradičně nej-
náročnějšími stavebními akcemi, 
zejména z hlediska finančního 
a časového, se staly v období ně-
kolika minulých let stavební úpra-
vy mateřských škol. V roce 2012 
přichází v úvahu realizace staveb-
ních úprav 81. MŠ v Břeclavské 
ul., kde dojde k výměně oken, 
dveří, zateplení fasády a opravě 

Plánované investiční akce na rok 2012
I v letošním roce zahrnuje plán investiční vý-

stavby aktuální priority MO Plzeň 1 ve vztahu 
ke zlepšení životních podmínek co nejširšího 
spektra obyvatel našeho obvodu. Plán zahrnuje 
výstavbu nových parkovacích ploch, chodníků, 
opravu kontejnerových stání, bude se pokračo-
vat ve stavebních úpravách ulic na Bílé Hoře, 
opomenuta nebude ani oblast občanské vyba-

venosti a plnění koncepce dětských hřišť. 
Největší plánovanou akcí je bezesporu rekonstrukce další z ma-

teřských škol spravovaných MO Plzeň 1. 

Velké rekonstrukce se letos dočká 81. MŠ v Břeclavské ulici na Vinicích.

Úpravou nezpevněného povrchu v Plaské ulici nad nákupním střediskem vznikne 
až 25 nových parkovacích míst.

Blátivý průšlap v Sokolovské ulici se letos změní v nový chodník.

střech na 2 pavilonech, které vy-
užívá mateřská škola.

Pro sportovní vyžití dětí v mateř-
ských školách na našem obvodu byla 
v minulém období vybudována malá 
hřiště s umělým povrchem s branka-
mi, koši a dalšími prvky. Letos bude 
realizováno obdobné hřiště v areálu 
60. MŠ v návaznosti na dokončené 
stavební úpravy jednotlivých pavilo-
nů, které proběhly v roce 2011.

MO Plzeň 1 zařadil do letošní-
ho plánu stavebních prací rovněž 
opravu oplocení 78. MŠ, Sokolov-
ská 30. Důvodem je časté poško-
zování zařízení majetku v areálech 
našich MŠ. Tato akce zahrnuje ze-
jména výměnu plotových dílů za 
nové, pevnější konstrukce, včetně 
opravy stávající podezdívky. 

Již několik let pokračují opravy 
stávajících kontejnerových stání 
včetně jejich úprav pro možnost 
umístění nádob na separovaný od-
pad i bioodpad. V letošním roce 
budou opravy probíhat v části Bo-
levce, Lochotína a Košutky. 

Na sídlišti Vinice se nachází ně-
které betonové prvky (sušáky, kle-
padla apod.), které svým technic-
kým stavem ohrožují místní obyva-
tele možností úrazu a v neposlední 
řadě hyzdí zelené plochy, na nichž 
se vesměs nachází. Proto MO Plzeň 
1 začal již v loňském roce s jejich 
postupným odstraňováním a celá 
lokalita byla rozdělena z hlediska 
výskytu těchto nepotřebných beto-
nových prvků do pěti etap. V roce 
2012 bude tato aktivita pokračovat 
další etapou bourání a obnovou ze-
leně na plochách po odstraněných 
betonových prvcích. 

Pokračování na str.5
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Dokončení ze str. 4
V letošním roce budou práce 

probíhat v ulicích Břeclavská, 
Brněnská a Strážnická. 

V souladu s dlouhodobou kon-
cepcí bude v letos vybudováno 
dětské hřiště v Kaznějovské uli-
ci. Tato akce měla proběhnout již 
v loňském roce, avšak z finančních 
důvodů bude realizována až v prů-
běhu 1. pololetí letošního roku. 
Kromě osazení nových herních 
prvků bude obnoveno sportovní 
hřiště s koši a brankami pro mož-
nost co nejširšího spektra sportov-
ního vyžití dětí a mládeže.

V rámci údržby svěřeného ma-
jetku bude opravena budova ha-
sičské zbrojnice na Bolevecké ná-
vsi. Akce zahrnuje výměnu oken, 
úpravu fasády, soc. zázemí a roz-
šíření stávající garáže v objektu 
pro možnost parkování hasební 
techniky. 

V roce 2011 bylo vybudováno 
malé betonové pódium v Centrál-
ním parku Lochotín pro možnost 
pořádání zejména kulturních akcí 
MO Plzeň 1. Vzhledem k tomu, 
že nejrůznější koncerty a další 
kulturní i společenské akce v pro-
středí parku zaznamenaly kladný 
ohlas občanů, zahrnul náš obvod 
do letošního plánu VIV instalaci 
zastřešení pódia, pro možnost pro-
dukce i v nepříznivých klimatic-
kých podmínkách. 

O dalším průběhu všech pláno-
vaných staveb a oprav vás budeme 
po celý rok v našem zpravodaji 
průběžně informovat. 

Vaše případné náměty a připo-
mínky k této problematice může-
te adresovat na Odbor investiční 
a stavebně správní ÚMO Plzeň 1, 
tel. 378036050, 
e-mail: brecik@plzen.eu.

Níže vás seznámíme s jednotli-
vými investičními akcemi: 

Chodník Gerská x Sokolovská
Směrem od čerpací stanice Agip 

na Gerské ul. směrem k bytovým 
domům v Sokolovské ul. se nachá-
zí poměrně frekventovaný „prů-
šlap“, který je navíc ve svažitém 
terénu. Jeho zpevněním se zlepší 
přístup pěších od blízkého nákup-
ního centra k uvedeným domům. 

Parkoviště Sokolovská 108–
114

I v lokalitě Sokolovské ul. je 
problematická situace v oblasti par-
kování. Ve spolupráci s obyvateli 
uvedených domů bylo vytypová-
no jedno z mála míst, kde lze ještě 
parkoviště vybudovat. Do podzimu 
letošního roku zde vznikne zhruba 
20 nových parkovacích stání. 

Parkoviště Plaská 9–25
Vhodnou úpravou úzkého ne-

zpevněného pruhu v sousedství 
NC Billa dojde k rozšíření stáva-
jící komunikace. Tento pruh bude 
použit jako podélné parkovací stá-
ní, na protilehlé straně, kde je do-
sud parkování zakázáno, vznikne 
rovněž řada podélných stání. Tou-
to relativně jednoduchou úpravou  
zde přibude celkem 25 dalších par-
kovacích míst. 

Komunikace Senecká ul. 
3. etapa
V letošním roce budou dokon-

čeny stavební úpravy Senecké ul. 
na Bílé Hoře. Třetí, poslední část 
rekonstrukce této ulice bude končit 
u ul. K Pecihrádku a i zde dostane 
komunikace formu obytné zóny ze 
zámkové dlažby a zálivy se zelení. 
Vznikne zde několik nových par-
kovacích míst a zálivy se zelení 
budou doplněny novými stromy. 
I tato akce bude dokončena do 
letošního podzimu. 

Stavební úpravy 81. MŠ
Již tradicí se staly stavební 

úpravy v oblasti mateřských škol. 
V roce 2012 přichází v úvahu re-
alizace stavebních úprav 81. MŠ 
v Břeclavské ul., kde dojde k vý-
měně oken, dveří, zateplení fasády 
a opravě střech na 2 pavilonech, 
které využívá mateřská škola. 

Sportovní hřiště 60. MŠ, Ma-
nětínská 37

Pro sportovní vyžití dětí v MŠ 
na našem obvodu byla v minulém 
období vybudována malá hřiště 
s umělým povrchem s brankami, 
koši a dalšími prvky. V roce 2012 
bude realizováno obdobné hřiště 
v areálu 60. MŠ v návaznosti na 
dokončené stavební úpravy jed-
notlivých pavilonů, které proběhly 
v r. 2011.

Oprava oplocení 78. MŠ, So-
kolovská 30

Vzhledem k častému poškozo-
vání zařízení majetku v areálech 
našich MŠ dochází ze strany MO 
Plzeň 1 k pravidelným generálním 
opravám oplocení, které zahrnují 
zejména výměnu plotových dílů za 
nové, pevnější konstrukce a opra-
vu stávající podezdívky. Nově 
opravené oplocení svými parame-
try zabezpečuje dostatečnou ochra-
nu proti poškozování vnitřku MŠ.

Opravy kont. stání na území 
MO Plzeň 1

Již několik let pokračují opravy 
stávajících kont. stání včetně jejich 
úprav pro možnost umístění nádob 
na separovaný odpad i bioodpad. 
V letošním roce budou opravy pro-
bíhat v části Bolevce, Lochotína 
a Košutky. 

Odstranění betonových bloků 
Vinice

Na sídlišti Vinice se nachází 
některé betonové prvky (sušáky, 
klepadla apod.), které svým tech-
nickým stavem ohrožují místní 

obyvatele možností úrazu a v ne-
poslední řadě hyzdí zelené plochy, 
na nichž se vesměs nachází. Proto 
MO Plzeň 1 začal již v loňském 
roce s jejich postupným odstra-
ňováním a celá lokalita byla roz-
dělena z hlediska výskytu těchto 
nepotřebných betonových prvků 
do pěti etap. V roce 2012 bude 
tato aktivita pokračovat další eta-
pou bourání a obnovou zeleně na 
plochách po odstraněných betono-
vých prvcích. 

Dětské hřiště Kaznějovská
V letošním roce bude realizová-

no dětské hřiště v Kaznějovské ul., 
které bude zahrnovat kromě herních 
prvků zejména obnovu sportovního 
hřiště s koši a brankami pro možnost 
co nejširšího spektra sportovního 
vyžití. Tato akce měla proběhnout 
již v roce 2011, avšak z finančních 
důvodů bude realizována až v prů-
běhu 1. pololetí letošního roku.

Zastřešení pódia v Centrálním 
parku Lochotín

V roce 2011 bylo postaveno 
malé betonové pódium v Cent-
rálním parku pro možnost pořá-
dání zejména kulturních akcí MO 
Plzeň 1. Vzhledem k tomu, že 
nejrůznější koncerty v prostředí 
parku zaznamenaly kladný ohlas 
občanů, rozhodl se náš obvod 
instalovat i zastřešení pódia pro 
možnost produkce i v nepřízni-
vých klimatických podmínkách. 

Přístavba hasičské zbrojnice 
Plzeň–Bolevec

V rámci údržby svěřeného ma-
jetku bude v tomto roce opravena 
hasičská zbrojnice na Bolevecké 
návsi. Akce zahrnuje výměnu 
oken, úpravu soc. zázemí a rozší-
ření garáže v objektu pro možnost 
parkování hasební techniky.
Ing. Milan Brecík, vedoucí Odboru 

investičního a stavebně správního 
ÚMO Plzeň 1

Vloni postavené pódium v Centrálním parku získá letos pěkné zastřešení.

V zahradě u 60. MŠ v Manětínské ulici vyroste sportovní hřiště s umělým 
povrchem pro děti.
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Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2012 
  v tis. Kč  v tis. Kč

P r o v o z n í  p ř í j m y                                          143 799        P r o v o z n í  v ý d a j e 114 387

Daňové 116 599 Místní a zastupitelské orgány 5 299
 Podíl daně z příjmů fyz. osob 40 912 Místní správa 45 767
 Podíl daně z přidané hodnoty 66 127 Výdaje z finančních operací 170
 Správní poplatky 2 010 Lékárenská služba 1 037
 Poplatek ze psů 1 800 Sdělovací prostředky 650
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 Požární ochrana 1 600
 Poplatek z ubytovací kapacity 550 Bezpečnost a veřejný pořádek  150
 Poplatek z provozování VHP 4 200 Kultura 785
Nedaňové 18 083 Cestovní ruch 105
 Příjmy z pronájmu pozemků SVS 9 400 Tělovýchova a volný čas 2 785
 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 090 Komunální služby – pohřebné 200
 Příjmy z pronájmu movitých věcí 186 Sociální politika 450
 Přijaté náhrady 348 Územní rozvoj 274
 Příjmy – separace odpadů EKO-KOM 6 000 Úklidy, údržba komunikací 2 102
 Úroky 59 Péče o vzhled obce a zeleň 11 549
Provozní přijaté dotace 9 117 Odpady a separace 14 119
   Zvláštní veterinární péče 140
Financování +/- vlastní zdroje 794 Transfery obyvatelstvu 1 435
   Provozní příspěvky zřízeným PO 8 000
Použití vlastních fondů (+) 2 957 Výdaje do mateřských škol 14 837
 – fond rezerv a rozvoje 500 Záležitosti bydlení 2 933
 – fond sociální 2 457 K a p i t á l o v é  v ý d a j e 30 206
Tvorba vlastních fondů (–) 2 023 Investice stavební 24 206
 – fond rezerv a rozvoje 0 Investiční transfery 6 000
 – fond sociální 2 023 
Převody -140 Celkový objem příjmů SR MO Plzeň 1 r. 2012 143 799
 – převod MO/MMP 140 Celkový objem výdajů SR MO Plzeň 1 r. 2012 144 593
 – převod MMP/MO 0 Financování SR MO Plzeň 1 r. 2012 794

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2012 byl schválen usnesením zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 118 ze dne 5.12.2011.  

PŘÍJMY
Daňové příjmy

Příjmy z ci-
zích daní tvoří 
nejvýznamněj-
ší část příjmů 
města, resp. 
městských ob-

vodů. Jejich vývoj má výrazný 
vliv na rozpočtovou stabilitu města. 
Příjmy z cizích daní jsou stanoveny 
s ohledem na zveřejněnou predik-
ci Ministerstva financí ČR vývo-
je jednotlivých daňových příjmů 
a očekávanou skutečnost plnění 
příjmů z daní v roce 2011. 

Na daňových příjmech z DPH 
a daně z příjmu fyzických osob ze 
závislé činnosti se dle ustanovení 
článku 28 a, odst. 5, písm. i) Sta-
tutu města Plzně podílejí i městské 
obvody. Výše podílu jednotlivých 
obvodů byla schválena Zastupitel-
stvem města Plzně samostatným 
usnesením. 

Daňové příjmy tvoří 81 % 
celkových příjmů rozpočtu, tzn. 
116 599 tis. Kč, svým objemem 
jsou velmi důležitou částí příjmové 
části rozpočtu městského obvodu.

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

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

Dále tvoří daňové příjmy místní 
poplatky, které se vybírají na zá-
kladě obecně závazných vyhlášek 
statutárního města Plzně, resp. zá-
kona o místních poplatcích.

Konkrétně se jedná o místní po-
platek ze psa, za užívání veřejného 
prostranství, z ubytovací kapacity 
a poplatek za provozovaný výherní 
hrací přístroj.

Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy MO ve 

výši 18 083 tis. Kč, tj.12,5 % 
z celkových příjmů rozpočtu, 
jsou převážně tvořeny příjmy 
z pronájmu městského majetku 
(z objektů svěřených do sprá-
vy městského obvodu statutem 
města Plzně), z pozemků, z mo-
vitých věcí, z objektů mateř-
ských škol), dále také příjmy za 
separování odpadů, z přijatých 
úroků.

Dotace 
V rozpočtu na rok 2012 je za-

hrnut Příspěvek na výkon státní 
správy ve výši 9 117 tis. Kč. Ten-
to příspěvek je oproti roku 2011 
nižší o 10 %. Příspěvek je v sou-
ladu s vládním návrhem zákona 
o státním rozpočtu na rok 2012 
krácen o dopad přechodu sociál-
ních agend na úřady práce. 

VÝDAJE
Provozní výdaje
Provozní výdaje = výdaje, které 

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

Provozní výdaje činí 114 387 
tis. Kč, tj. 79 % z celkových vý-
dajů rozpočtu MO.

Z toho:
– Běžné provozní výdaje – 

106 387 tis. Kč – výdaje na za-
jištění chodu úřadu, údržby silnic, 
zimní údržby silnic, péče a údrž-
by zeleně, dětských prvků, sběru 
a svozu nebezpečných, resp. ko-
munálních odpadů, zajištění údržby 
mateřských škol, na zajištění pro-
vozu a údržby dětských hřišť apod.

– Příspěvky příspěvkovým or-
ganizacím zřízených městem – 
8 000 tis. Kč – výdaje na provoz 
zřízených příspěvkových organi-
zací – mateřských škol.

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje činí 30 206 

tis Kč, tj. 20,9 % z celkových výdajů 
rozpočtu MO 1 na rok 2012. V roce 
2012 budou tyto výdaje směřovat: 

– do výstavby nových parkova-
cích míst, chodníků, komunikací, 
dětských hřišť

– do stavebních úprav 81. mateř-
ské školy v Hodonínské ul.

– do přístavby hasičské zbrojni-
ce Plzeň–Bolevec

– do rozpočtu Plzeňského kra-
je na akci „Silnice II/231 Plzeň, 
stavební úpravy křižovatky Na 
Roudné – U Velkého rybníka

FINANCOVÁNÍ
Financování zahrnuje použití, resp. 

tvorbu účelových fondů městského 
obvodu (fond rozvoje a rezerv, sociál-
ní fond, převody mezi rozpočty města 
a MO), v návrhu rozpočtu na rok 2012 
je financování ve výši + 794 tis. Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2012
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Od 1. ledna 
2012 se pod 
pojmem ve-
řejná služba 
rozumí pomoc 
obcím nebo 
dalším subjek-
tům, zejména 

v oblastech zlepšování životního 
prostředí, udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství, 
pomoci v oblasti kulturního a spor-
tovního rozvoje a sociální péče. 
Oproti stávající definici veřejné 
služby došlo k obsahovému roz-
šíření tohoto pojmu. Předmětem 
veřejné služby je taková činnost, 
která je obecně v zájmu dané obce: 
většinou jde o pomoc v oblasti ži-
votního prostředí, kulturního roz-
voje a sociální péče, konkrétně se 
může jednat o udržování čistoty 
v ulicích a na veřejných prostran-
stvích dané obce, sezónní práce, 
výpomoc v obcí vlastněných ob-
jektech.

Se změnou definice veřejné 
služby souvisí i změna cílové 
skupiny, která bude od ledna ve-
řejnou službu vykonávat. Kromě 
osob v hmotné nouzi, které vyko-
návaly veřejnou službu doposud, 
budou veřejnou službu vykonávat 
především osoby vedené v eviden-
ci uchazečů o zaměstnání (osoby, 
které jsou v evidenci uchazečů 
o zaměstnání déle než jeden rok, 
ale současně může být vyzvána 
osoba, která za poslední tři roky 
byla vedena v evidenci uchazečů 
o zaměstnání v součtu celkem déle 
než jeden rok). 

Novela veřejné služby přinesla 
podstatné rozšíření jejího rozsahu 
na „maximálně 20 hodin týdně“ 
oproti 20 hodinám měsíčně v mi-
nulosti. Navíc, pokud osoba v evi-
denci uchazečů o zaměstnání bez 
vážného důvodu veřejnou službu 
odmítne, přijde o podporu v neza-
městnanosti.

Veřejnou službu upravuje 
zákon č. 111/2006 Sb. o hmot-
né nouzi ve znění zákona č. 
366/2011 Sb. a zákon č. 435/2004 
o zaměstnanosti ve znění zákona 
č. 367/2011Sb. 

Žádáme chovatele psů, pokud 
tak nečiní, aby sbírali po svých 
psech exkrementy a nenechávali je 
na trávnících a chodnících. Sáčky 
na psí exkrementy jsou k dispozi-
ci ve vrátnici ÚMO Plzeň 1, alej 
Svobody 60 v pracovních dnech: 
pondělí, středa 7.00–18.00 hod. 
úterý, čtvrtek 7.00–16.30 hod. 
pátek 7.00–16.00 hod. Věříme, 
že všichni majitelé psů využijí 
nabídky a pomohou sběrem psích 
exkrementů a jejich ukládáním do 
odpadkových košů nebo do nádob 
na domovní odpad k udržení čis-
toty v obvodu.

Marta Hejduková
Odbor životního prostředí a dopravy

Sáčky na psí exkrementy jsou k dispozici na úřadu

Veřejná služba
Výkon veřejné služby zajišťuje 

na Úřadu městského obvodu Pl-
zeň 1 Odbor životního prostředí 
a dopravy. Pracovníci vykoná-
vající veřejnou službu provádí 
úklidové práce, likvidují černé 
skládky především u kontejne-
rových stání, odklízejí sníh a led 
podle plánu zimní údržby a také 
se podílejí na údržbě zeleně. 
Předpokládáme, že během první-
ho čtvrtletí letošního roku dojde 
ke značnému nárůstu pracovníků 
veřejné služby, což bylo ostat-
ně záměrem zaváděné sociální 

reformy a jsme na tento nárůst 
připraveni.

Mimo pracovníky přidělované 
nám Úřadem práce pro veřejnou 
službu zaměstnává v současné 
době Úřad městského obvodu Pl-
zeň 1 také pracovníky, kteří pro-
vádějí veřejně prospěšné práce. Na 
vzhledu a čistotě našeho obvodu 
je určitě znát, že každý pracovní 
den se provádí úklidy a odváží se 
odpad z kontejnerových stání.

Bc. Romana Tomašuková, 
vedoucí odboru 

životního prostředí a dopravy

Pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací při úklidu obvodu.

Při venčení vašich psích miláčků nezapomínejte udržovat čistotu 
v našem obvodu!
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Jak dlouho je v provozu střel-
nice na Košutce?

Na tomto místě je střelnice pro-
vozována již od padesátých let mi-
nulého století po zrušení cihelny. 
Střelnice byla přestavěna v akci „Z“ 
za minulého režimu. Po přestavbě 
byla zkolaudována a dána do pro-
vozu v roce 1978. Střelnici do roku 
1990 provozoval MěV Svazarmu 
Plzeň město. Pak po rozpadu Sva-
zarmu a vzniku Českého střeleckého 
svazu byla střelnice předána našemu 
klubu. Jak stavby, tak pozemky jsou 
majetkem našeho klubu.

Jaké sdružení nebo organizace 
provozuje střelnici?

Střelnici provozuje občanské 
sdružení „Český střelecký svaz, 
Sportovně střelecký klub Plzeň Slo-
vany reg. čís. 0015, Rabštejnská 16, 
Plzeň“ IČO 45330824. Náš klub je 
registrován u Českého střeleckého 
svazu a má svou právní subjektivitu.

S jakými zbraněmi se může 
střílet na vaší střelnici? A ja-
kým zbraním je střelnice při-
způsobená?

Na střelnici Košutka se nachází 
střeliště na 25 m, 50 m 10 m a celé 
zázemí našeho klubu. Střílí se ze 
služebních zbraní, perkusních zbra-
ní a malorážních zbraní. Zakázané 
zbraně jsou samonabíjející kulovni-
ce, brokovnice a zbraně ráže větší 
než 45.

Má střelnice svůj provozní řád?
Ano, má.

Jaká cílová skupina střelnici 
navštěvuje a kolik má členů stře-
lecký klub?

Od cca 10 ti let až … V současné 
době 63, z toho 12 mladších 18 let.

Jaká je provozní doba střelnice?
Od pondělí do soboty od 9.00 do 

17.00 v zimních měsících a od 9.00 
do 19.00 hod. v letních měsících.

Je střelnice využívána i veřej-
ností nebo jenom členy klubu?

Naše střelnice je NEKOMERČNÍ. 
Střílejí zde zejména Plzeňské střelec-
ké kluby. A naši členové. Ojediněle 
i veřejnost, pokud má zbrojní průkaz 
a svoji zbraň. Také část střelnice vy-
užívá kynologický spolek pro výcvik 
psů. Dále na střelnici Košutka trénují 
reprezentanti ČR, střelci SG Plzeň 
kteří se též účastní našich závodů, 
například OH vítězové Kateřina Em-
mons a Mett Emmons.

Taktéž se někteří naši členové pra-
videlně účastní Svět. pohárů, MS, 
ME, MČR a Česk. poháru.

Jaká je návštěvnost?
Mimo soutěže a neděli tak cca 10 

osob denně.
Jak jsou časté střelecké soutěže?
V letním období je naplánováno 

cca 18 závodů. V zimním období 
cca 8, závodů zejména na vzduchové 
střelnici. Viz naše internetové strán-
ky www.sskslovany.cz

Jaké jsou pořádány soutěže na 
této střelnici?

Vnitrostátní a mezinárodní. Jedná 
se zejména o krajské přebory, krajské 

V sokolovně zářily hvězdy
Dne 18. ledna 2012 proběhl v Bo-

levecké sokolovně galavečer „Nebe 
plné hvězd“. Šlo o přehlídku dětí 
ZŠ z MO Plzeň 1 ve zpěvu. Zhruba 
40 malých umělců z 1. ZŠ, 4. ZŠ, 
31. ZŠ, ZŠ Elementária a ZŠ při FN 
předvedlo své pěvecké výkony v růz-

ných žánrech užaslému publiku. Akci 
uspořádala City Music ve spolupráci 
s MO Plzeň 1. Děti přišel pozdravit 
také starosta obvodu Mgr. Miroslav 
Brabec. Zazpívali také hosté – žáci J. 
M. K. Korbelové, holčičky z 91. MŠ 
a jiní. Dobrá nálada a mnohdy až pro-

fesionální výkony měly jasný výsledek 
– vydařenou akci. Chtěl bych tedy ješ-
tě jednou poděkovat všem partnerům, 
milému publiku a hlavně všem dětem 
jak v řadách diváků, tak i především 
těm, které nás tak fantasticky bavily. 

Roman Audes

Jaký je provoz na střelnici na Košutce?
Rozhovor se zástupcem provozovatele střelnice na Košutce

ligy, velké ceny s mezinárodní a ce-
lostátní účastí, a to i v zimním ob-
dobí. Také ostatní plzeňské střelecké 
kluby zde pořádají své soutěže. Areál 
je využíván i klubem biatlonu a po-
řádají se zde různé soutěže odborářů 
(MHD Plzeň, ČD). Taktéž zde byla 
loni celorepubliková soutěž ve vrhání 
nožem a sekerou. 

Viz kalendář ČSS: www.shooting.cz
Je střelnice provozována v sou-

ladu s platnou legislativou, a ja-
kým zákonem se řídí? 

Ano, jedná se o zbrojní zákon. Po-
licie ČR chodí každý rok nejméně 
2x na kontrolu.

Střelnice na Košutce se nachá-
zí v blízkosti sídlištní zástavby 
v Rabštejnské ulici. Zaznamenali 
jste nějaké stížnosti na provoz 

střelnice? A máte nějakou odezvu 
od občanů?

Ano, zaznamenali. Jedna stížnost 
byla již vyřešena. Jednání proběhlo 
na hyg. stanici se zástupci ÚMO 1. 
Na základě jednání jsme omezili 
střelbu některých zbraní a upravili 
dny střelby viz Pravidla pro využí-
vání střelnice Košutka. V minulém 
režimu střelnice sloužila pro vý-
cvik branců ve střelbě ze samopalu, 
a tenkrát jsme žádné stížnosti ne-
zaznamenali. Střelnice čelí nájezdu 
sídlištních vandalů, kteří ničí náš 
majetek. Veškerou údržbu a opra-
vy financujeme z příspěvků členu 
a z pořádaných střeleckých akcí.

Náš web: www.sskslovany.cz
Jan Fidler předseda SSK Plzeň 

Slovany, fidler@shooting.cz

Spolu se starostou Brabcem zahájil 
akci Roman Audes.Skupina účinkujících galavečeru Nebe plné hvězd.

Děti si svá vystoupení užívaly.

Foto archiv SSK Plzeň.
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Jarní zájezdy
18. 4. 2012 – Staré město Pražské, procházka Pařížskou tří-

dou s povídáním o zajímavostech v okolí a na Staroměstském 
náměstí, prohlídka jedinečné výstavy v ČNB „Člověk a peníze“. 
Expozici „Lidé a peníze“ připravila Česká národní banka v pro-
storách bývalého trezoru ve své budově v centru Prahy. Expozice 
nabízí historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům 
a čipům. Prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách 
včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Dále si 
prohlédneme interiéry Stavovského divadla s výkladem a interiér 
kostela sv. Havla, který je běžně nepřístupný. 

3. 5. 2012 – navštívíme obec Klecany, kde působil V. B. Tře-
bízský a je zde jeho pamětní deska. Poté prohlídka malého Muzea 
másla v Máslovicích, které je jediné svého druhu ve střední 
Evropě. Dále navštívíme Libčice nad Vltavou – exkurze ve vý-
zkumném ústavu včelařském s možností nákupu Dolské medo-
viny nebo jiných včelích produktů. Prohlídka zámku Veltrusy, 
návštěva výstavy o práci geodetů, statiků, architektů a restaurátorů 
v budově zámku, která prochází celkovou rekonstrukcí. Prohlídka 
historických skleníků s výkladem o historii zámku, parku. Dále 
zastavení u památníku V. Hálka v jeho rodném domě v Dolínku 
s výkladem. Na závěr zastavení v obci Panenské Břežany u kaple 
Svaté Anny.

15. 5. 2012 – navštívíme novogotický zámek v Klášterci nad 
Ohří, kde je instalována vzácná expozice porcelánu ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Expozice předvádí 
výrobky jednotlivých porcelánek v interiéru ve stylu empíru, 
biedermeiru, druhého rokoka, secese apod. Nahlédnutí do ke-
ramické dílny a dílny brusiče drahých kamenů. Procházka ma-
lebným zámeckým parkem na břehu Ohře. Dále je na programu 
prohlídka interiéru lázní Evženie a krátká vycházka parkem 
s instruktorem a hůlkami na Nordic Walking. Nakonec je na 
programu prohlídka města Kadaň ze 13. stol. (radnice, kostel sv. 
Kříže, gotický hrad, minoritský klášter). 

29. 5. 2012 – navštívíme SRN – Vogtland. Rozhledna na vr-
chu Kapellenbergu, odkud je výhled na celé historické Chebsko. 
Dále navštívíme lázeňské centrum v Bad Brambachu s možnos-
tí ochutnávání některého z šesti pramenů. Odtud do skanzenu 
lidové architektury. V Landwüstu uvidíme život na venkově 
a hospodaření od počátku 19. stol. do poloviny 20. století. Dále 
navštívíme Muzeum hudebních nástrojů Markneukirchen, které 
patří k nejbohatším v Evropě.

12. 6. 2012 – Lužické Srbsko – navštívíme hrad a zámek 
Grabštejn, dále Oybin aneb Pozemské nebe, zříceniny hradu 
a kláštera celestinů na členité pískovcové hoře jen několik km 
od českých hranic. Ačkoliv se z kláštera dochovaly jen mohutné 
ruiny, působí snad ještě romantičtějším a spirituálnějším dojmem. 
Možnost vyjet k hradu místním vláčkem, procházka jedinečným 
přírodním územím pískovcových skal, procházka lázeňským měs-
tečkem s malebnou hrázděnou architekturou, unikátní kostelík se 
stupňovitým interiérem a půvabnou dřevěnou výzdobou. 

Podzimní zájezdy
11. 9. 2012 – Rožmitál pod Třemšínem. Poslechneme si ukázku 

Rybovy vánoční mše na varhanách, nahlédneme do nitra varhan, 
dozvíme se o historii Rožmitálu i osudy významných rodáků. Za-
stavíme se u hrobu J. J. Ryby a projdeme se Alejí královny Johanky 
kolem Rožmitálského hradu a zámku (cca 1,5 km po rovině). Na-
vštívíme zrekonstruovaný Podbrdský památník. Ve Vysoké u Pří-
brami navštívíme Památník Antonína Dvořáka, krátká procházka 
k Rusalčinu jezírku. Dále Svatá Hora u Příbrami, kde je zajištěna 
prohlídka a varhanní koncert. Procházka pěší zónou Příbrami.

25. 9. 2012 – vydáme se do malebného historického města 
Coburg s pevností z 11. století, s níž je spojeno i jméno Martina 
Luthera. Výjezd k pevnosti mikro vláčkem zámeckým parkem, 
prohlídka. Dále procházka centrem města a návštěva velkolepé-
ho zámku Ehrenburg – někdejší rezidence Coburgských knížat. 
Přejezd k zámku Rosenau – letní rezidence coburgských vévodů. 

9. 10. 2012 – zámek v Červené Lhotě, možnost procházky 
kolem rybníka. Poté návštěva v nedalekém Provaznickém muzeu 
s ukázkami výroby provazů – jediné v ČR. Dále navštívíme Jin-
dřichův Hradec, kde bude prohlídka zámku, procházka městem, 
možnost návštěvy muzea (náš největší betlém, síň E. Destinové).

11. 12. 2012 – adventní Regensburg – starobylé město s úzkou 
historickou vazbou k našim zemím, které je mnoha znalci řazeno 
k nejkrásnějším městům na světě, jehož historické centrum je od 
r. 2006 zapsáno na seznamu UNESCO. Navštívíme romantický 
adventní trh s tradičními rukodělnými výrobky. Adventní trh 
se nachází v nádvoří zámku Thurn Taxis. Prohlédneme si také 
rodové sídlo Thurn-Taxisů, zámek St. Emmeram, na jehož ná-
dvoří se trhy konají. Další adventní trh se jmenuje Lucreziamarkt 
a je na historickém náměstí Haidplatz v samém srdci s  tarého 
města. Třetí adventní trh je kolem kostela Neupfarrkirche a je 
centrálním regensburským adventním trhem.

Mgr. Dana Krausová, vedoucí sociálního odboru

Zájezdy pro seniory MO Plzeň 1

Prodej všech zájezdů se uskuteční v úterý dne 6. 3. 2012 od 08.00 hod. 
v prostorách Úřadu městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60. 

Důchodce hradí za jeden zájezd 100,- Kč; občanský průkaz vezměte s sebou. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a na společné zážitky na hezkých výletech.

Foto archiv sociálního odboru.



Nový kruhový objezd vyřeší 
současné problémy s propustnos-
tí stávající křižovatky v dopravní 
špičce a vyřeší bezpečnost silnič-
ního provozu, protože nyní je to 
místo častých dopravních nehod. 
Pro chodce se vybuduje nový 
chodník a pro uživatele MHD pl-
nohodnotná zastávka. Tím se zvýší 
bezpečnost chodců a celkový kom-
fort jejich pohybu.

Doba realizace dle harmono-
gramu stavby je od 5. 3. 2012 do 
31. 7. 2012. Během výstavby do-
jde k dopravnímu omezení for-
mou zúžení na jeden jízdní pruh 
s řízením dopravy přenosným 
světelným signalizačním zaříze-
ním, a to v termínu od 19. 3. 2012 
do 30. 6. 2012.

Stavba: „II/231 Plzeň, stavební 
úpravy křižovatky ul. Na Roud-
né – U Velkého rybníka na OK“

Investor stavby: Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje, příspěv-
ková organizace, Škroupova 18, 
306 13 Plzeň

Náklady stavby: 11 461 450,00 Kč 
včetně DPH 

Popis: Okružní křižovatka je 
stavbou dočasnou do doby vybu-
dování přeložky silnice I/20 Plaská 
– Na Roudné – Chrástecká, 2. eta-
pa, kdy bude převeden současný 
provoz z ulice U Velkého rybníka 
na nově vybudovanou přeložku. 
Tímto okružní křižovatka ztratí 
svůj význam a bude stavebně upra-
vena do původního stavu. 

Doba realizace: od 5. 3. 2012 
do 30. 7. 2012

Postup výstavby
1. etapa – od 5. 3. 2012 do 18. 3. 

2012 – vytýčení inženýrských sítí 
a realizace přeložek vodovodu, ka-
belů O2 a kabelů VO. Provedení 
kopaných sond v trase stávajícího 
rozvodu plynu pro zjištění sku-
tečné hloubky uložení potrubí. 
Provedení provizorních zastávek 
MHD. Práce budou probíhat bez 
omezení silničního provozu a bez 
účasti světelné signalizace.

2. – 5. etapa – od 19. 3. 2012 
do 30. 6. 2012 – dokončení přelo-

Čekají nás omezení s velkým dopadem na dopravu v Plzni
Stavba křižovatky „U Soušků“ – stavba s názvem „II/231 Plzeň, stavební úpravy křižovatky ul. Na Roudné – 
U Velkého rybníka na okružní křižovatku“ 

žek vodovodu, O2 a VO. Stavební 
úpravy na silnici II/231, úprava 
zastávkového zálivu MHD, úpra-
vy místní komunikace U Velké-
ho rybníka a výstavba chodníků 
pro pěší, realizace vlastní okružní 
křižovatky. Práce budou probíhat 
s omezením silničního provozu, 
jednosměrný provoz řízený světel-
nou signalizací. (Uvádíme raději 

delší termín s omezením provozu.) 
Od 1. 7. 2012 do 31. 7. 2012 – 

budou probíhat dokončující práce 
na chodnících, terénní úpravy, ko-
laudace. Práce budou probíhat bez 
omezení silničního provozu a bez 
účasti světelné signalizace.

Pozn.: termín zahájení je závis-
lý na klimatických podmínkách.

Michal Nedvěd, SÚSPK

Stavba kruhového objezdu pod Bílou Horou

Křižovatka „U Soušků“ je ve špičce těžko průjezdná, vznikají zde zácpy, které 
se často stávají příčinou nehod.
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Dříve než začne ta pravá velká se-
zóna, je možné s plzeňskou zoo pro-
žít mnoho zábavy. Novým obyvate-
lem lochotínské zoo v Plzni se stal 
dospělý samec hrošíka libe rijského 
Leipi, který dorazil z Rotterdamu. 
Očekává se příjezd i jeho partner-
ky a půlročního syna. Stádečko, byť 
rozdělených pralesních samotářů, 
se tak v Plzni zajímavě rozrůstá. 
Utěšeně rostou a dospívají i noso-
rožci, zejména samička Manjula, 
které v dubnu budou již 4 roky. Na 

procházku za nosorožci a žirafami 
můžete vyrazit s jejich chovateli od-
poledne ve čtvrtek 8. března po za-
rezervování na oddělení propagace. 
Rovněž každé úterý až do 27. března 
přijíždí některý z atraktivních hostů 
do Měšťanské besedy povídat o pří-
rodě a vzdálených zemích a lidech, 
na programu bude návštěva Antark-
tidy, Himálají či nosorožců v Africe. 
Přednášky začínají v 19 hodin. Kdo 
by již nemohl vydržet a chtěl vyrazit 
na opravdovou akci, čeká jej tradiční 

Zvířátka i akce v ZOO

Místostarosta Uhlík pokřtil levhartici

Dne 11. 1. 2012 proběhly v pl-
zeňské zoo první letošní křtiny, 
malá čínská levhartice obdržela 
jméno Baobao, což čínsky zna-
mená poklad nebo dítě. Kmotrem 
se stal místostarosta městského 
obvodu Plzeň 1 pan Jiří Uhlík.

Od léta 2011 pečuje čínská lev-
hartice Nurika o tohoto svého dru-
hého potomka, jedináčka, samič-
ku. V polovině 80. let odchovali 
černí levharti skvrnití ze dvou vrhů 
4 mladé, samička Baobao je tedy 
druhým levhartem čínským a cel-

kem 6. levhartem odchovávaným 
v historii plzeňské zoo. Levhart 
čínský je jedním z asi 30 poddru-
hů levharta skvrnitého. 

Od 14. 3. 2002 je v plzeňské zoo 
chována vzácná čínská levhartice 
Nurika, dlouho jediná v republice. 
Narodila se 14. 8. 2000 v Zoo Lodž 
v Polsku, odkud byla získána for-
mou chovatelské půjčky. Ta je zají-
mavá tím, že ji většina návštěvníků  
nemá velkou šanci spatřit. Je totiž 
vidět, řečeno slovy známé filmo-
vé pohádky, až „s prvním nočním 

ptákem“. Prozaicky to znamená, že 
je čilejší od šera do svítání a přes 
den leží schovaná na skále nebo 
v doupěti. Samec Richard do pl-
zeňské zoo dorazil v prosinci 2003 
a pochází ze Zoo Cottbus v SRN, 
kde se narodil 6. 6. 2002. Získán 
byl výměnou. První porod v Plzni 
nedopadl dobře a také druhé mlá-
dě z časného jara 2011 – sameč-
ka Jacka – museli odchovat lidé. 

O mládě z 15. 8. 2011 konečně 
Nurika pečlivě pečuje. Bohužel 
po svém, to znamená, že obě jsou 
ve výběhu vidět vždy až k veče-
ru. Mladá samička je vitální, ale 
nekontaktní. Registrační program 
ISIS udává, že tyto levharty chová 
v Evropě 18 zoo a za poslední rok 
nahlásili mláďata pouze v Krakově 
a Tierparku Berlin. 

Mgr. Martin Vobruba

TRADIČNÍ MASOPUST
MÁTE UŽ DOST LETOŠNÍ ZIMY? 

Přijďte ji s námi v neděli 26. února vyhnat společ-
ně s Jaromilem III. z Plzeňské kotliny!

Zahájení rozpustilého maškarního průvodu je ve 
14 hod. před 7. ZŠ v sídlišti na Vinicích.
Průvod projde zoologickou a botanickou zahradou,

kde na statku Lüftnerka budou předvedeny 
ukázky starých masopustních zvyků 

a Kilometrovkou zamíří ke Kalikovskému mlýnu. 
Zde bude vhozen do vody symbol zimy Morana

 a odměněny nejzajímavější masky.
Kolem 16. hodiny vyvrcholí 

ROZPUSTILÉ VYHÁNĚNÍ ZIMY 
na nám. Republiky před radnicí oblíbenou soutěží 

v pojídání koblížků a dalším program.
 Všechny obyvatele obvodu Plzeň 1 srdečně zve Jaromil III.

průvod masek z Vinic přes zoo do 
centra města 26. února. Plzeňská 
zoo je však atraktivní doslova každý 
den v roce, skladba pavilonů umož-
ňuje procházku za každého počasí. 
Je možné pozorovat batolení stále 
rostoucích želv obrovských, péči 
ustaraných tatínků drápkatých opic 
o své potomstvo, pobíhání drobných 

hlodavců v africkém nočním pavilo-
nu či dovádění nosorožce v bazénu. 
Nelze opomenout ani v severní části 
zoo ležící pavilon Sonorská poušť 
i průhledy do všech ptačích expozic 
v Asijské zahradě. Docela jiný svět 
se těší na vaši návštěvu!

Mgr. Martin Vobruba
vedoucí propagace

tiskový mluvčí

Levhartice Baobao – poklad nebo dítě.

Kmotrem malé levhartice se stal místostarosta obvodu Jiří Uhlík. Na snímku 
mu gratuluje ředitel plzeňské zoo Ing. Jiří Trávníček.



Smyslem osobní asistence jsou 
služby, které seniorům, zdravot-
ně, tělesně či mentálně znevýhod-
něným spoluobčanům bez rozdílu 
věku umožňují zůstávat i přes 
mnohá omezení co nejdéle ve svém 
domácím prostředí. Služby osobní 
asistence poskytujeme nepřetržitě 
24 hodin denně, včetně víkendů 
a svátků, s minimálním střídáním 
asistentů u jednoho klienta.

Pomůžeme vám s péčí o sebe, 
s osobní hygienou a koupáním, 
s vařením a podáním jídla, s péčí 
o domácnost a nákupy, s doprovo-
dy k lékaři, na úřady, na procházku, 
za kulturou či sportem, s dalšími 

Nová dobrovolnická organizace na Lochotíně
Pod záštitou radního Plzeňské-

ho kraje a starosty MO Plzeň 1 
Mgr. Miroslava Brabce zahájila 
začátkem tohoto roku činnost 
nová organizace sdružující dob-
rovolníky z celého Plzeňského 
kraje. Dobrovolnická regionální 
agentura DoRA přivítá všechny 
zájemce o dobrovolnickou čin-
nost v sociální, kulturní a zdra-
votnické oblasti.

Doru najdete na adrese Soko-
lovská ulice 62, Plzeň. Zájemci o 
tuto prospěšnou a velice záslužou 
činnost nás mohou kontaktovat 
přes mail dora-plzen@seznam.
cz nebo na tel. čísle 373 543 479.

Čestný štít Bílého orla pro ÚMO 1
Junák – svaz skautů a skau-

tek ČR Plzeňský kraj 
udělil na svém 50. kole-
giu západočeské oblasti 
„Bílého orla“, které se 
konalo 3. 12. 2011 v klu-
bovně „U Myslivců“ v Plz-
ni, Čestný štít Bílého orla Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1 za pod-
poru programu a zabezpečení zá-
kladen skautských jednotek. Toto 

významné ocenění převzal 
od předsedy Oblastní rady 
Mgr. Jana Kačerovského 
starosta MO Plzeň 1 Mgr. 
Miroslav Brabec. Ten oce-
nil skutečnost, že skau-

ting je celosvětově největší 
výchovné hnutí pro děti a mladé 
lidi, které jim umožňuje dělat věci 
společně a staví před ně příležitos-
ti, jak poznávat nové věci.

(red)

OSOBNÍ ASISTENCE HEWER – o. s.
úkony běžného ži-
vota a navíc s vámi 
osobní asistent po-
sedí a popovídá si, 
kdykoli si budete 
přát.

Neváhejte kon-
taktovat vedoucí 
osobní asistence 
Plzeňského kraje:
Bc. Tereza Jarošíková 
Mobil: 736 505 558
e-mail: plzensko@pecovatel.cz
www.pecovatel.cz
Cílova skupina:
Osoby se zdravotním znevýhod-
něním bez omezení věku, senioři.

(red)

Významného výročí – 100 let 
se v neděli 29. ledna dožila paní 
Růžena Mauerová. Na víken-
dovou oslavu v rodinném kruhu 
navázal ve středu 1. února sta-
rosta obvodu Miroslav Brabec. 
Společně se členkami Komise 
sociální a pro občanské záleži-
tosti RMO Plzeň 1 Alenou To-
pinkovou a Hanou Hrdinovou 
přišel s kyticí a dárkem blaho-
přát ke 100. narozeninám paní 
Růženy. Paní Mauerová, matka 
dvou dětí, pochází ze Šumavy 

a mládí si užila ve společnosti 
svých pěti sourozenců. V dal-
ších letech zavál paní Růženu 
život na Moravu, odkud se po 
letech přestěhovala za dce-
rou do Plzně. Od té doby žila 
se svojí dcerou a její rodinou 
v prvním plzeňském obvodu. 
Přejeme paní Růženě i všem 
jejím blízkým zdraví, pohodu 
a stále stejný úsměv na tváři, 
kterým nás přivítala při naší 
návštěvě. 

(red)

Významná životní jubilea v našem obvodu

Ve středu 8. února se slavilo 
v chalupě na Bolevecké návsi. 
Oslava, dárky, chlebíčky a vše 
ostatní, co k oslavám patří, se 
tentokrát odehrálo na počest 
pana Luciana Jančíka, který se 
právě před 95. lety narodil. Jeho 
rodina pocházela z Polska. Na 
Slovensku našel pan Lucian svoji 
lásku, po krátké známosti se vzali 
a brzy odjeli na západ Čech, kde 
několik let žili v obci Lestkov 
blízko Konstantinových Lázní. 
V roce 1959 však pana Luciana 

okouzlil domek na Bolevecké 
návsi, kam se i s rodinou brzy 
přestěhovali a žijí zde dodnes. 
Vitální pan Jančík je milovníkem 
cyklistiky, své kolo i koloběžku 
stále vylepšuje a zdokonaluje. 
V létě ho můžete i s jeho čilou 
manželkou potkat v lese pod 
Krkavcem při sbírání borůvek 
či brusinek. Mnoho zdraví, štěstí 
a pohody do dalších aktivních let 
přišel panu Lucianu Jančíkovi 
popřát místostarosta obvodu Jiří 
Uhlík.                             (red)

Paní Mauerové blahopřál starosta obvodu Mgr. Miroslav Brabec.

Gratulaci od místostarosty Jiřího Uhlíka přijal pan Lucian Jančík.

Foto archiv HEWER – o. s.



V Saloonu Roudná už se plesá! Přijďte se pobavit na maškarní plesV Saloonu Roudná už se plesá! Přijďte se pobavit na maškarní ples
Příjemné posezení, rychlá ob-
sluha, široký výběr jídel i pití, 
kdo by neznal Saloon Roudná 
- Steak Restaurace, na Roudné 
17. Díky mohutné rekonstrukci 
se v říjnu loňského roku zpro-
voznil reprezentativní plesový 
prostor v budově Saloon Roud-
ná, o který už začíná být mezi 
pořadateli společenských akcí 
velký zájem. Pořádají se zde 
firemní večírky, konference, 
koncerty a hlavně začíná sezóna 
plesů, které jsou v plném prou-
du. Velký zájem je i o maturitní 
plesy. Svůj bál tu také již pořá-
dají házenkáři, florbalisti, nebo 
roudenští patrioti. kteří 25. 2. 

2012 pořádají velký maškarní 
ples, na který jste všichni sr-
dečně zváni. Vstupenky mů-
žete zakoupit na baru přímo 
v restauraci. 
Pořadatelé slibují bohatou tom-
bolu, skvělou zábavu a soutěž 
o nejlepší masky! 

Více informací na 
www.saloonroudna.cz a na 
 facebook: Saloon Roudná.

Téma soutěže o nejlepší recepty 
čtenářů Plzeňské jedničky v rub-
rice „Vaříme se starostou“ bylo 
tentokrát spojené s vínem. Toto 
téma jsme vybrali společně s ma-
nažerkou Saloonu Roudná Ivou 
Skalickou. Právě Saloon Roudná 
spadající do portfolia společnosti 
Boutique Hotels byl po Starobole-
vecké hospůdce dalším partnerem 
naší soutěže, spojené s putováním 
po nejlepších restauracích našeho 
obvodu. K jídlu vám zde nabízejí 
vynikající argentinská i tuzemská 
vína, proto volba téma pro recepty 

byla logická. Do redakce našeho 
listu přišla celá řada zajímavých 
receptů. Společně s šéfkuchařem 
Saloonu Roudná Pavlem Maškem, 
který je mimo jiné zodpovědný za 
sestavování receptů, jsme vybrali 
a vyzkoušeli recept na „Hovězí Top 
– Blade na červeném víně“, který 
nám zaslala paní Markéta Vavro-
chová z Bolevce. Tento recept je 
velice jednoduchý a výsledek sku-
tečně stojí za to. Gratulujeme! Paní 
Vavrochová získává řadu hodnot-
ných cen věnovaných MO Plzeň 
1 a Saloonem Roudná. V dalším 

kole naší soutěže budeme vybírat 
nejlepší recepty na pivě. Toto téma 
jsme zvolili s ing. Vladimírem 
Bečkou, majitelem Minipivovaru 
„U rytíře Lochoty“, který sídlí na 
Karlovarské 103 v Plzni na Locho-
tíně. Ten je součástí komplexu re-
staurace se salonkem pro 50 osob 
s nástěnnými malbami od známého 
plzeňského akademického malíře 
Miloslava Čecha. Před areálem na 
hlavní silnici je navíc umístěna so-
cha rytíře Lochoty od uznávaného 
sochaře Václava Česáka. Rozhovor 
s V. Česákem, mimo jiné autorem 

cen udělovaných při vyhlašování 
prestižní ankety Žebřík, přineseme 
v příštím čísle Plzeňské jedničky. 
Vaše recepty na pivě zasílejte na 
adresu 
plzenskajednicka@plzen.eu

www.lochota.czwww.lochota.cz

Vaříme se starostou  Vaříme se starostou  Vaříme se starostou

šéfkuchař Pavel Mašek (vlevo)



David Růžička
Víte, že areál 

plzeňského do-
mova důchodců 
v Kotíkovské 
ulici 15 navrho-
val básník? Tato 
informace mož-
ná vyvolá nevě-

řícnou vrásku na čtenářově čele! 
Navíc, ostatní stavby sousedícího 
komplexu zdravotnického zařízení 
Privamed dokládají spíše ne prá-
vě básnicky vznosného stavebního 
ducha 80. let 20. století. I přes vi-
ditelnou kultivaci zmíněného areá-
lu, kde tady hledat nějakou poezii? 
Možná o kus dál, za sochou dívky 
se džbánem od sochaře Zdeňka Jíl-
ka. Obličej sochy se sklání k ná-
drži hromadící vodu z někdejšího 
Kopeckého pramene, pozůstatek 
snů pana purkmistra o Plzni coby 
lázeňském městě. Ano, na dřevě-
ných lavičkách mezi stromy je 
snad vhodné vytáhnout svazek ver-
šů básnícího architekta Víta Obr-
tela. Jenže půjde o jiný svět, než 
jaký vyzařuje stavba uvedeného 
domova důchodců, dokončeného 
v roce 1962. Možná dokládá kro-
mě dobového klimatu i odraz pe-
ripetií básníkova života. Vít Obrtel 
se narodil v prvním roce 20. století 
jako syn olomouckého novináře 
a spisovatele. Poslední rok první 
světové války byl Obrtelovým ma-
turitním rokem na pražské reálce. 
Po té studoval pražskou fakultu 
architektury a stavitelství ČVUT. 
S praxí ze soukromého architek-
tonického ateliéru jej posléze za-
městnali ve stavebním oddělení 
ministerstva pošt a telegrafů. Místa 
působení? Praha a Karlovy Vary. 
Ale již roku 1931 se mladý archi-
tekt vrací do Prahy – založit vlast-
ní architektonický ateliér. Ve zlaté 
éře první republiky se Vít Obrtel 

cítil jako ryba ve vodě. První prá-
ce na poli architektury vystavoval 
a publikoval již počátkem 20. let 
20. století. Zajímá ho však moder-
ní architektura i umění. Vystavuje 
ve slavném výmarském Bauhausu. 
Rok 1925 patřil svým způsobem 
k důležitým životním mezníkům 
mladého architekta s duší básní-
ka. Pobýval tehdy studijně v centru 
moderního umění, Paříži. Poznává 
tu významné osobnosti světové ar-
chitektury – Adolfa Loose, Theo 
van Doesburga a Le Corbusiera. 
Z Čechů poznal ve stejném roce 
malířku Toyen a také Josefa Šímu. 
S básníky Vítězslavem Nezvalem 
či Emilem Františkem Burianem 
působil i v rámci tzv. Devětsilu. 
Obrtelovou krevní skupinou byla 
meziválečná avantgarda. Není 
divu, že jej zaujala i typografie či 
knižní grafika. Však také pro své 
básnické přátele, publikující v na-
kladatelství Symposion, navrhl 
design asi padesátky titulů. A šlo 
o jména, jako Vítězslav Nezval, 
Vladislav Vančura, Jaroslav Sei-
fert nebo František Halas. Koncem 
20. let minulého století dokonce 
navrhoval několikrát scény ke 
hrám Osvobozeného divadla, pří-
kladem může být Vančurova hra 
Učitel a žák. Zajímavý byl také 
Obrtelův vztah k výtvarnému 
a uměleckému teoretikovi Karlu 
Teigemu. Z počátku se proti stroze 
funkcionalistickému Teigovu po-
jetí konstruktivismu snažil posta-
vit neokonstruktivismus, kde jako 
pravý básník hlásal zohlednění 
individualismu a individuálních 
psychologických potřeb lidí coby 
odlišných jedinců. Vztah a kon-
takty s Teigem se pak Obrtelovi 
staly téměř osudnými v 50. letech 
20. století.

Na jméno básníka – architekta 
Víta Obrtela narazíme rovněž při 
pátrání po stavebních dějinách 
plzeňského domova důchodců 
v plzeňské Kotíkovské ulici. Jde 
o projekt stavby z počátku 60. let 
20. století a Vít Obrtel na něm 
má lví podíl. Hledáme-li letopo-
čet zrodu Víta Obrtela – básníka, 
uvádí se většinou rok 1920, kdy 
ještě studoval architekturu. Ver-
še publikoval pod pseudonymem 
Vít Ort na stránkách revue Čer-
ven. Počátkem 30. let 20. století 
spolupracoval mimo jiné i s vý-
tvarníkem Jindřichem Štyrským. 

Posléze vydal i „pozdní prvotinu“ 
Kštice Bereniky, zahrnující suges-
tivní texty, označované odborníky 
jako stojící na pomezí lyrizova-
ných esejů a básní v próze. Nebyl 
básníkem chrličem. O jeho soubo-
ru básnických textů se uvádí, že 
vznikaly během čtyřiceti let, a to 
i s periodami dlouhých prodlev, 
kdy básník – architekt nepsal. Pro 
jeho poezii byl typický odraz zá-
jmu o antickou mytologii i filo-
zofii i odkazy na východní učení 
či na raný anglický romantismus 
a francouzské symbolisty, zejména 
autory básní v próze. Posléze se 
ve svých textech přiblížil surrea-
lismu. Hrůzy druhé světové války 
poznamenaly texty sbírky Železné 
opánky. Mimochodem, Vít Obrtel 
byl roku 1941 uvězněn v koncen-
tračním táboře Terezín. Určitou 
výjimku v Obrtelově tvorbě tvoří 
sbírka Je krásný den, jejíž básně 
obsahují tradiční způsob veršová-
ní. Tato sbírka, psaná počátkem 
60. let, vznikala v době, kdy se 
rodil i plzeňský domov důchodců 
v Kotíkovské ulici, navrhovaný 
Obrtelem – architektem. Poezii 
pak Vít Obrtel s přestávkami psal 
až do své smrti 12. června 1988, 
tedy rok před sametovou revolucí. 
Pokud jde o dobu po roce 1948, ani 
tehdy neměl básnící architekt na 
růžích ustláno. Mohl sice pracovat 
v pražském Stavoprojektu, nicmé-
ně během 50. let 20. století prožil 
velmi nepříjemné chvíle, když byl 
vyšetřován kvůli svým kontaktům 
s Karlem Teigem a obviněn ze 
sympatizování s trockismem. Od 
roku 1960 nastávaly básníkovi 
klidnější časy. Pomáhal zakládat 
pracoviště zaměřené na projek-
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Vít Obrtel: Básník, jenž navrhl domov pro důchodce 

tování zdravotnických zařízení, 
pozdější Zdravoprojekt. Sem také 
spadá doba plánování a následné 
výstavby domova důchodců v pl-
zeňské Kotíkovské ulici č. 15. 
Když pak vyrůstaly budovy sou-
sední městské nemocnice, pavilon 
interny z roku 1983 a o dva roky 
později ještě další rozsáhlý pavi-
lon, působil Vít Obrtel na pozici 
vedoucího projekčního střediska. 
V podstatě lze říci, že v době do-
končení zmíněného plzeňského 
zdravotnického areálu na Locho-
tíně odcházel básník – architekt na 
zasloužený odpočinek. Tehdy byla 
k areálu třistač  tyřicetilůžkového 
domova důchodců i stoosmdesáti 
lůžkovému internímu a dvouset 
lůžkovému druhému pavilonu 
připojena i zbylá část někdejšího 
horního lochotínského parku s tzv. 
Kopeckého prameny. 

Podíváme-li se zpět na reali-
zaci Obrtelova projektu domova 
důchodců, popisovanou jako kva-
litní architekturu, vidíme stavbu, 
která má ve svých formách velmi 
blízko k funkcionalismu. Zejména 
jižní průčelí zaujme v levé části 
členěním přízemí. Jako celek areál 
domova důchodců působí přede-
vším coby soustava hranolových 
útvarů. I přes určitou harmonii, 
dotvářenou dochovanými prvky 
i atmosférou okolního někdejšího 
parku se člověk neubrání otáz-
ce: Má tato bezesporu precizní 
a kvalitní stavba blíže k duchu 
Obrtelovy básnivé a snivé poezie 
nebo spíše nutnosti obživy v rám-
ci, který umožňovalo zaměstnání 
v podniku uvnitř státu snažícího se 
plánovat celou řadu detailů života 
svých občanů?



bu původního městského divadla, 
založení české školy či školy přá-
delnické, kreslířské a pokračovací 
řemeslnické. Z jeho iniciativy došlo 
ke zbudování nemocnice, opatrov-
ny, Saského mostu i Karlovarské 
a Žatecké ulice. Přičinil se také 
o vznik měšťanského pivovaru a za-
počal s plány na přivedení železnice. 
Poprvé výrazněji narazil na odpor 
konzervativní Plzně až ve chvíli, 
kdy hodlal zřídit plynárnu. Měšťané 
tehdy označili jeho plán za až příliš 
riskantní. Městský pokladník Mach 
za ním prý často docházel se slovy, 
že se přicházející obecní důchody 
nevejdou do městské pokladny. Tak 
bohatá tehdy Plzeň byla. 

Jeho největším snem, kterému 
zasvětil celé své plzeňské působení, 
byla snaha o zřízení a následně i pro-
pagaci plzeňských lázní. O léčivém 
pramenu na Lochotíně se dozvěděl 
záhy po svém nástupu na úřad, již 
v roce 1832 zakládá okrašlovací 
akciovou společnost, první svého 
druhu v Čechách, která se ujímá to-
hoto nelehkého úkolu. Vzniká krásná 
kolonáda v pseudoklasicistním stylu, 
lázeňské domy, restaurace i gloriety. 
Jen hosté přibývají pozvolněji, než 
by si všichni přáli, ač je Kopecký 
neúnavný a vydává k propagaci lázní 
dokonce i knihu. Malou vydatnost 
pramene tím ale nemůže změnit. Do 
smrti mu tak lázně nedají klidného 
spánku. 

Umírá 1. června 1854 a pohřeb-
ní průvod se táhne od plzeňského 
náměstí až ke svatému Mikuláši, 
kde byl pohřben, všichni se chtějí 

Dne 5. března si připomínáme 
235 let od narození jedné z nej-
významnějších osobností v histo-
rii Plzně, posledního královského 
purkmistra Martina Kopeckého, 
zakladatele lochotínských lázní. 
31. leden 1828, kdy usedl na pl-
zeňskou radnici, je označován za 
mezník, který dělí historickou Pl-
zeň od Plzně moderní. Kdyby se 
všechny jeho sny beze zbytku vypl-
nily, mělo by dnes město patrně 4x 
méně obyvatel a podobalo se spíše 
Karlovým Varům než průmyslové 
velmoci s okřídleným šípem v čele 
a zlatavým mokem ve svých žilách.

Samozřejmě, že vždy spíše kon-
zervativní Plzeň, která tehdy čítala 
zhruba 10 000 obyvatel, mu cestu 
k pokroku příliš neusnadňovala. 
Započal proto pomalu, například 
s odstraňováním chrličů vody a je-
jich nahrazováním okapními svo-
dy, zamezil vysypávání odpadků 
a popela na ulici, rozkázal nahra-
zovat došky na střechách domů 
nehořlavými taškami, zavedl četu 
tzv. roháčů, zametačů náměstí. 
Ostatně sám říkal, že žádná žena 
tak pěkně neuklidí jako pořádný 
muž. Žena prý smete jen prach 
z jedné věci na druhou. 

Smělé plány na moderní Plzeň 
však konzultoval často i se svou 
chotí, šlechtičnou Josefou, rozenou 
z Weishratherů. A nebyly to plány 
zrovna malé. Ať už se jednalo o bou-
rání starého opevnění města a vý-
stavbě nových prostorných domů 
či okružních sadů na jejich místě, 
zřízení kašen na náměstí, výstav-

rozloučit se svým váženým purk-
mistrem. Dnes na něho upomíná 
nejen pramen, vytékající v areálu 

nemocnice PRIVAMED, kterému 
Kopecký věnoval velkou část své 
energie a elánu a který tak zce-
la po právu nese jeho jméno, ale 
také busta v Lochotínském parku 
či Kopeckého sady s pomníkem, 
na kterém zasněně hledí do dáli, na 
budoucnost jeho milované Plzně. 

Maják Plzně, neformální sku-
pina mladých pod vedením 

Lukáše Máchy
www.facebook.com/MajakPlzne

O čem snil purkmistr Kopecký?

 Toulky historií našeho obvodu  Toulky historií našeho obvodu 
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Také bychom mohli říci – ško-
la, kde se stále něco děje.

Letní velké prázdniny skončily, 
do 78. mateřské školy Plzeň na-
stoupily nové děti a jejich rodiče 
jistě uvítali otevření sedmé třídy.

Hned počátkem nového školní-
ho roku se předškolní třídy vydaly 
na výlet. Navštívily a prohlédly si 
všechna zajímavá místa Marián-
ských Lázní i se zpívající fontá-
nou. Od začátku školního roku 
navštěvovaly děti kurzy plavání 
v plaveckém bazénu a pohybovou 
školičku Želva. Tyto aktivity mají 
v našem programu místo po celý 
školní rok. V průběhu zimních 
měsíců děti pravidelně docházejí 
do solné jeskyně. Pěvecký kroužek 
Sluníčka reprezentuje naši školu 
při mnoha veřejných akcích, při 

vítání dětí na svět i předávání Ján-
ského plaket na našem MO, malí 
hasiči Čertíci pak v jarních měsí-
cích předvádějí svoji zdatnost na 
překážkové dráze s opravdovými 
hadicemi. V letošním roce škola 
obohatila doplňkové činnosti o ar-
tefiletiku a angličtinu s rodilým 
mluvčím, vedenou absolventem 
VŠ z dalekého Skotska.

V září jsme se zapojili do akce, 
zaštítěné starostou MO Plzeň 1, 
s názvem „Pohyb a zdraví“, jejíž 
součástí bylo cvičení předškolních 
dětí ve školní tělocvičně s výstu-
py jejich pohybových schopnos-
tí pro rodiče, a dále preventivní 
stomatologický program spojený 
s besedou o správné péči o zuby 
a prohlídkou mobilního, zdravotně 
preventivního centra.

V listopadu jsme uspořádali 
v našem Skřítkovém lese celoškol-
ní Dýňovou slavnost, na které se 
podílely nejen děti a paní učitelky, 
ale i všichni zaměstnanci mateřské 
školy a mnozí z rodičů. Po celý 
týden svítilo do tmy mezi skřítky 
více než dvacet kouzelných a také 
trochu strašidelných dýní. Na vy-
tvoření Skřítkového lesa dostala 
škola opět dotace podáním projek-
tu Nadačnímu fondu Zelený po-
klad, a tak se na jaře můžeme těšit 
na jeho úpravu a dokončení – tedy 
započetí II. fáze. Nezapomínáme 
ani na divadelní představení, která 
pečlivě vybíráme z pravidelných 
nabídek. Viděli jsme Pohádku 
z kouzelného mlýnku, představe-
ní Není drak jako drak. Divadel-
ní představení Hodina čertopisu, 
dětem zpestřilo Čertovský den, 
ukončený jak jinak než Mikuláš-
skou nadílkou s Mikulášem a čer-
tem. A malých i větších čertíků 
bylo více než stovka a celý čertov-
ský den si všichni náramně užili. 
Vánoce jsou u nás obdobím, na 
které se asi nejvíce děti těší. Ško-
lou se prohánějí Mikuláš a čerti, 
voní perníčky a cukroví, které děti 
zkoušejí upéct, zdobíme stromečky 
a hlavně – těšíme se na dárky ve 
škole i doma, ve třídách probíhají 
vánoční slavnosti. V předvánočním 
čase nás pobavil „Vánoční minika-
baret“, který nám připomněl, jak se 
Vánoce slavily dříve.

Součástí programu školy jsou 
také Dny pro radost, které pro své 
děti připravují paní učitelky jednot-

livých tříd i ve spolupráci s rodiči. 
V rámci těchto dnů děti navštívily 
Dům pohádek, Akvateru, Heliport, 
Boleveckou náves, Lochotínský 
park, dopravní hřiště, knihovnu, 
zoo s naučnými programy – Naše 
příroda a Zvířátka z pohádek, uži-
ly si stopovačky i pouštění draků, 
prohlédly si historickou část našeho 
města, kostel i vánoční trhy a mno-
hé jiné. Ve spolupráci se SVČ v Le-
decké ulici jsme prožili „Den se 
skřítkem Bambulkou“.

Naše mateřská škola je kromě 
jiného zaměřena na výtvarné čin-
nosti. Obrázky našich dětí můžete 
vidět v Domě pohádek – je jimi 
trvale, speciální technikou přenese-
ní na zeď, vyzdoben dětský koutek, 
stálá výstava prací je i v plaveckém 
bazénu PF. Tradicí se stalo malo-
vání na ploty před zápisy, a tak 
opět v únoru bude u našich plotů 
veřejnost obdivovat malou galerii 
„velkých obrázků a jejich příběhů“ 
– pod širým nebem. Začal nový rok 
a s  ním na děti čekají další zají-
mavé akce plné zážitků, překvape-
ní a především radosti mezi svými 
kamarády.

Všechny akce jsou pro rodiče 
a vás všechny, kteří znáte 78. ma-
teřskou školu v Sokolovské ulici, 
na webových stránkách, které jsou 
stále „živé“. Odkaz Naše třídy je 
fotodokumentací akcí a života 
jednotlivých tříd i informačním 
portálem pro rodiče.

Tak tedy – www. ms78.plzen.eu.
Alena Carmineová, 

učitelka 78. MŠ

78. mateřská škola – škola plná barviček

Centrum dětí a rodičů (CeDR) 
nabízí v novém roce opět rozma-
nitou nabídku programů pro rodiče 
s dětmi a děti bez rodičů.

Každé dopoledne je pro mamin-
ky s dětmi na rodičovské dovole-
né připravena rozmanitá nabídka 
pravidelných klubů – kluby se 
zpíváním, cvičením a pohádkou, 
cvičení, hudební a taneční školič-
ka. Odpoledne pro děti jsou za-
měřena na výtvarné a keramické 
tvoření, výuku anglického jazyka, 
hudbu a tanec.

Celé rodiny se mohou těšit na 
tradiční víkendové akce i novinky. 
Karnevalový rej pro rodiče s dětmi 
od 3 let bude připraven na Maškar-
ním vodnickém bále (3. 3. 2012). 

CeDR = průvodce rodičovstvím
Na děti se bude těšit vodník Ške-
blička, který děti provede svým 
vodním královstvím a zapojí je do 
vodnických hrátek. Na konci bálu 
bude mít Škeblička pro děti připra-
venou milou odměnu.

V rámci Cedrýskova divadél-
ka proběhne další program pro 
nejmenší děti – Maškarní bál 
s Čmeldou a Brumdou. Na diva-
delní příběh s malými čmeláky 
bude navazovat maškarní veselí 
a výtvarná dílna.

Velikonoční přípravy zahájí-
me velkou velikonoční dílnou, 
která bude připravena v sobotu 
17. 3. 2012. Je určena pro rodiče 
s dětmi i zájemce z řad starších dětí 
a dospělých. Nejmenší děti budou 

tvořit jednoduché, ale efektní de-
korace z papíru a přírodních mate-
riálů. Pro starší děti nebo dospělé 
budou připraveny náročnější tech-
niky zdobení vajíček a dekorací 
s použitím netradičních materiálů. 
Z ovčího rouna si zájemci vytvoří 
velikonoční věnečky nebo vajíčka 
„malovaná“ ovčím rounem, krás-
né kraslice vzniknou s použitím 
korálků a drátků, zbytky barevně 
sladěných látek je možné využít na 
tvz. patchworková vajíčka.

Již patnáctý ročník tradičního 
Pochodu za velikonočním zajíč-
kem se bude konat 31. 3. 2012 
v okolí boleveckých rybníků. 
Tentokrát budou děti zajíčkovi 
pomáhat se zahradničením.

V plném proudu jsou i přípravy let-
ních prázdninových aktivit. Již v sou-
časné době je možné se přihlásit na 
l etní pobyt pro rodiče s dětmi, který 
děti prožijí s Ferdou Mravencem.

Na konci prázdnin proběhnou 
dva příměstské tábory. Pro děti, 
které jsou rády v přírodě, na vý-
letech a mají rády pohyb, je určen 
sportovně zaměřený příměstský 
tábor. Keramický a výtvarný tábor 
s podtitulem Cesta kolem světa za 
5 dní si užijí tvořivé děti.

Informace o všech programech 
získáte v Centru dětí a rodičů, Zá-
padní 18, Plzeň–Bolevec nebo na 
www.cedrplzen.cz.

Kontaktní osoba:
ing. H. Pudelská, tel. č. 777 036 704
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V závěru roku 2011 byly slav-
nostně otevřeny nově zrekonstruo-
vané výukové prostory v plzeňské 
čtvrté základní škole.

Zásluhu na vzniku účelnějších 
a modernějších učeben a jejich vy-
bavení mají žáci této školy, kteří se 
zúčastnili sportovní atletické soutě-
že Pětiboj Martiny Sáblíkové, jehož 
pořadatelem byla Nadace ČEZ.

Vše začalo v Plzni v červnu 
2011. Základního kola uvedené 
soutěže se zúčastnili žáci naší ško-
ly a po velkém úspěchu postoupili 
do republikového finále. I zde byli 
velmi úspěšní, protože obsadili 
2. místo s fantastickou výhrou 
400 tisíc Kč z financí NADACE 
ČEZ. Následně byl vypracován 
projekt „Vybudování zázemí pro 
technické vzdělávání a rozvoj 
obratnosti žáků“. Rekonstrukce 
učebny a její vybavení novým 
zařízením a nářadím byla ještě fi-
nancována z grantu OŠMT MMP 
„Podpora technického vzdělávání“ 
a z prostředků školy.

Slavnostního otevření zrekon-
struované technické učebny a dět-
ského školního hřiště s novými 

brankami a koši na košíkovou se 
účastnili jednadvacátého prosince 
nejen vedení školy, ale i zástupci 
NADACE ČEZ.

Program pro slavnostní zaháje-
ní výuky byl pestrý. Pěvecký sbor 
zazpíval motivační pohádkovou 
píseň Dělání, dělání a sportovní 
klasickou píseň Zelená je tráva. Na 
hřišti provedl pan Sobotka slav-
nostní výkop na bránu a technická 
učebna byla symbolicky otevřena 
paní Jírovcovou poklepem na nový 
svěrák. Všichni účastníci slavnost-
ního otevření si připomněli spor-
tovní výkony při promítání filmo-
vého dokumentu, jenž zaznamenal 
nejen průběh soutěže, ale i jeho 
atmosféru.

Co bylo zrekonstruováno? Dří-
vější takzvané dílny, tj. učebna 
zaměřená k výuce manuální zruč-
nosti. Byla plně zmodernizovaná 
v technickou učebnu v pravém 
slova smyslu. Žáci v ní najdou 
nové nástroje, pomůcky, stavebni-
cové komponenty a nářadí. Výuka 
bude více zaměřena na získávání 
a rozvíjení zručnosti, pracovních 
dovedností a povede k prohloubení 

91. mateřská škola Plzeň, Je-
senická 11, školka plná pohody.

Možná se někomu může zdát 
trochu zvláštní, že naším mottem 
je školka plná pohody, a přitom 
se zde stále něco děje. Věřte, je 
to tak, jsme „školkou v pohybu.“ 

Na začátku září se opět otevřely 
dveře naší školky a místa uvolněná 
dětmi, které odešly do prvních tříd, 
se zaplnila novými žáčky. Starší 
kamarádi je přijali snad ještě rych-
leji, než jsme si stačili zapamatovat 
jejich jména. 

Velkou pozornost věnuje naše 
školka spolupráci s rodiči. Již 

v průběhu září pořádaly některé 
třídy seznamovací akce pro děti 
a rodiče, jako například Hravé 
odpoledne u Kapříků. V dalších 
měsících se společné aktivity ještě 
více rozrostly – Tvořivé odpoledne 
a večerní výprava za Birlibánem 
do zahrady, Uspávání Broučků, 
Výprava za Loupežníkem, Šmou-
lí odpoledne, Halloweenské pár-
ty, Kloboučkový bál, mikulášské 
a vánoční besídky.

Každé takovéto společné setkání 
přináší dětem radost a nám kontakt 
s rodiči v prostředí, ve kterém se 
jejich děti pohybují. 

Kromě těchto akcí, kterých se 
účastní i rodiče, jsme měli pro 
děti připravené i celoškolní výlety. 
V rámci exkurze na letišti v Líních 
si děti prohlédly zblízka vrtulníky 
vojenské letecké záchranné služby 
a seznámily se s prací leteckých 
záchranářů. Další návštěva směřo-
vala do plzeňské zoo, kde se děti 
seznámily prostřednictvím výuko-
vého programu Zvířátka z pohádek 
se životem svých pohádkových 
zvířecích hrdinů. ÚMO Plzeň 1 

také umožnil dětem naší školky 
návštěvu Domu pohádek. O všech 
akcích se můžete dozvědět více na 
www.ms91plzen.cz. 

Celý pedagogický tým naší 
91. mateřské školky v Jesenické 
ulici se pod vedením ředitelky 
Bc. Marie Hrachovcové snaží o 
to, aby děti prožívaly radostné 

dětství a každý den se do školky 
těšily na to, jaká  je čekají nová 
překvapení.

Přijďte se přesvědčit, zveme do 
naší sluníčkové školky děti a ro-
diče na Den otevřených dveří dne 
27. února 2012 od 14.00 do 17.00 
hodin. 
Karla Opatrná, učitelka 91. MŠ

Co nového se děje v pohodové školce

Učebna, o kterou se zasloužily děti

zájmu žáků o technické činnosti.
Druhý zmodernizovaný prostor 

– dětské školní hřiště – uvítají ze-
jména žáci 1. stupně a děti trávící 
svůj volný čas ve školní družině, 
které budou moc využívat nové 
prvky, jako jsou fotbalové branky 
a basketbalové koše. Tento pro-
stor umožní zvýšení jejich fyzické 

kondice, obratnosti, ale i aktivní 
relaxace. 

Tato událost se může stát in-
spirací i příkladem pro ostatní 
žáky. Je důkazem, že vyšší úsilí 
a výkon v jakékoli činnosti při-
nese jednotlivci i kolektivu „košík 
plný ovoce“.

Mgr. Jitka Mejcharová



LETNÍ TÁBORY 2012
POBYTOVÉ TÁBORY
Cyklotábor 
Cykloturistika po jižním Plzeňsku
30.6.–7.7.2012 Termín
Oselce Místo
Od 12 let, od 10 let s rodiči Věk 
Cykloturistika Zaměření

Případ léta 2012 aneb detektivní pátrání
Celotáborová detektivní hra, soutěže, hry, výlety, koupání 
8.7.–21.7.2012 Termín
Lomy u Konstantinových Lázní Místo
6–15 let Věk 
Aktivní odpočinek – výtvarno, turistika, pohyb Zaměření

Kdo si hraje, nezlobí 
Turistika, pobyt v přírodě, celotáborová hra
21.7.–3.8.2012 Termín
Lomy u Konstantinových Lázní Místo
Od 6 let Věk 
Turistika Zaměření

Sportovní tábor 
Sportovní soutěže a hry, výlety do přírody, lanová dráha a další adre-
nalinové aktivity, koupání, celotáborová hra, relaxační program.
3.8.–16.8.2012 Termín
Lomy u Konstantinových Lázní Místo
8–15 let Věk 
Sport, odpočinek Zaměření

Putování po Jižní Americe – Bolívie 
Celotáborová hra – hry v přírodě, sport, výlety do okolí, koupání, 
rukodělná tvorba
16.8.–29.8.2012 Termín
Lomy u Konstantinových Lázní Místo
8–15 let Věk 
Pobyt v přírodě, turistika, sport, poznávání Zaměření
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Rozpoutané živly I. 
Péče o zvířata, tvořivá výtvarná činnost, pokusy, hry, soutěže, výlety
9.7.–13.7.2012 Termín
SVČ Ledecká 23, Plzeň Bolevec. Místo
6–12 let Věk 
Přírodovědně tvořivý Zaměření

Pastelka 
Kresba, malba, soutěže, hry
9.7.–20.7.2012 Termín
SVČ Ledecká 23, Plzeň Bolevec Místo
5–10 let Věk 
Výtvarné Zaměření

Příměstský počítačový I. 
Počítačové aktivity, sportovní hry a soutěže v tělocvičně a venku, výlety 
do přírody, kino, výtvarné aktivity a další hry
16.7.–20.7.2012 Termín
SVČ Ledecká 23, Plzeň Bolevec Místo
7–16 let Věk 
Počítače Zaměření.

Příměstský počítačový II. 
Počítačové aktivity, sportovní hry a soutěže v tělocvičně a venku, výlety 
do přírody, kino, výtvarné aktivity a další hry. 
23.7.–27.7.2012 Termín
SVČ Ledecká 23, Plzeň Bolevec Místo
7–16 let Věk 
Počítače Zaměření

Letní příměstský poznávací tábor 
Každý den výlet s poznáním určité části města Plzně, tvořivá výtvarná 
činnost, soutěže na zahradě
6.8.–17.8.2012 Termín
SVČ Ledecká 23, Plzeň Bolevec Místo
6–12 let Věk 
Poznávací tábor s tvořivou výtvarnou činností Zaměření

Rozpoutané živly II. 
Péče o zvířata, tvořivá výtvarná činnost, pokusy, hry, soutěže, výlety
20.8.–24.8.2012 Termín
SVČ Ledecká 23, Plzeň Bolevec Místo
6–12 let Věk 
Přírodovědně tvořivý Zaměření 

Přihlášky na letní tábory najdete na internetových stránkách 
www.svcdomecek.cz od 15. 2. 2012. Přihlašovat se můžete i osob-
ně v době od 9.00 do 19.30 na adrese Ledecká 23, Plzeň Bolevec.



Jsme společnost, která je 100% dceřinná společnost Plzeňské teplárenské, a. s., která je vaším hlavním dodavatelem tepelné energie. 
V portfoliu našich služeb jsou služby výlučně zajišťované našimi pracovníky. Naše nabídka na správu bytů obsahuje 3 tzv. cenové balíčky, ze 
kterých si můžete vybrat ten, který vám nejvíce „pasuje na tělo“. Vzhledem k tomu, že jako jediný správce na trhu poskytujeme služby svým 
klientům kompletně, tedy že mimo smlouvy o správě s námi můžete uzavřít smlouvu i na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu (každá 
smlouva je samostatná). Určitě vám tím ušetříme čas, tedy i peníze. Při jedné návštěvě na přepážce dostanete kompletní odpovědi na veškeré 
činnosti týkajíc í se vašeho domu. S naší jedinečností souvisí i námi poskytovaný havarijní dispečink, kde jsou k dispozici 24 hodin denně 
dispečeři, kteří jsou schopni okamžitě řešit případné havárie vzniklé ve vašem domě. Jako další službu můžeme nabídnout „zákaznickou 
zónu“, jež umožňuje a zjednodušuje elektronickou komunikaci se zákazníky. Je to vlastně internetový 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 zákazníků, tzn. majitelům bytů a domů, výborům společenství vlastníků, správcům, 
popř. i nájemníkům bytů města Plzně. Zároveň ale umíme tato data ochránit proti případnému zneužití.

Jak probíhá registrace, případně 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 uživatel 
přihlašovací údaje, které mu zašleme na jeho adresu poštou. Tím je zabezpečeno, že přihlašovací údaje dostane opravdu uživatel, kterého 
se to týká. Pro neregistrované je bez přihlášení dostupný ukázkový náhled zóny pro koncového uživatele (majitele bytu).

Adresa ZÁKAZNICKÉ ZÓNY je: www.zakaznickazona.cz

PORADNA BYTOVÉHO SPRÁVCE

Kdy může být závěrka hotova a předložena nejdříve a kdy nejpozději?
SVJ sestavuje pouze roční závěrku k datu 31. 12. každého roku, a protože není auditovanou právnickou osobou, je třeba ji vyhotovit nejpoz-
ději do 31. března následujícího roku.

Kdo má povinnost předložit účetní závěrku SVJ shromáždění spolu se správou o hospodaření a správě domu za uplynulý rok?
Tuto povinnost má statutární orgán SVJ – zpravidla volený výbor.

Kdy by měli být s obsahem účetní závěrky seznámeni vlastníci jednotek? Až při shromáždění? 
Vlastníci mají být seznámeni s celkovým hospodařením uplynulého roku nejvhodněji před shromážděním, kde se obsah roční účetní závěrky 
projednává a o jehož projednání se hlasuje.

Kdo účetní závěrku SVJ schvaluje?
Schválení účetní závěrky uplynulého roku patří výlučně do působnosti shromáždění vlastníků. Vyplývá to ze zákona 72/1994 Sb. v platném 
znění.

Kam a do jakého termínu se účetní závěrka zasílá?
Účetní závěrku za uplynulý rok je třeba předat nejpozději do 31. března následujícího roku na příslušný finanční úřad. Dále pak se účetní 
výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k roční závěrce) posílá v elektronické podobě na rejstřík vlastníků jednotek ke zveřejnění nej-
později do 30. dubna.

Je možné schvalovat roční závěrku s ročním zpožděním, třeba i za dva roky najednou?
Ne. Účetní závěrku za uplynulý rok a s ní i roční hospodaření by mělo SVJ schválit každý rok, a to nejpozději do 30. června následujícího roku.

NOVINKA: ZMĚNA NORMY TÝKAJÍCÍ SE KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ
Dle nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. byly v roce 2011 nově předepsány kontroly spalinových cest 1x ročně, čištění 1x ročně, nejlépe ve 
stejném termínu, což vede ke snížení nákladů na tuto službu. Hlavní změnou bylo snížení četnosti a rozšíření rozsahu kontrol a čištění, a to 
osobou způsobilou. Jde o kontroly celých spalinových cest, tzn. od spalinového hrdla spotřebiče až po opuštění kouřovodu do volného 
ovzduší. V souvislosti s výše uvedeným nařízením vlády byla aktualizována norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění 
a připojování spotřebičů paliv. Společenstvo kominíků ČR vydalo pod záštitou Hospodářské komory technická pravidla praxe „TPK 01 – 01 
kontrola spalinových cest“ a „TPK 03 – 01 Čištění spalinových cest“. V těchto pravidlech lze nalézt podrobný popis úkonů, které musí být 
provedeny v rámci kontroly nebo čištění spalinových cest a které pro naše zákazníky samozřejmě v plném rozsahu zajišťujeme.

 SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

PROČ JE NAŠE SPRÁVA NEJVÝHODNĚJŠÍ A CO VLASTNĚ ZNAMENÁ „SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU“?

Hlavní sídlo
Doubravecká 2578/1
301 00 Plzeň

Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
Blovice

tel.: 377 499 421, 377 499 433
mob.: 603 222 000  
infolinka 800 505 505
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DOMOVINKA Mgr. Bohumily 
Hajšmanové je poskytovatelem soci-
álních služeb zaměřených především 
na seniory. Už 14 let v Plzni provozuje 
domácí péči, 5 let pečovatelskou služ-
bu, více než 2 roky tísňovou péči, sko-
row rok denní a týdenní stacionář pro 
seniory. Nově od ledna 2012 zahájila 
DOMOVINKA (díky finanční pod-
poře zastupitelů prvního plzeňského 
obvodu) poskytování služby Krizové 
pomoci pro seniory z prvního obvodu. 

Ocitli jste se v situaci, kdy už si 
sami nevíte rady, ztrácíte naději? Cí-
títe se osamělí, je vám smutno, potře-
bujete si popovídat nebo poradit? Jste 
odkázáni na pomoc svých blízkých 
a oni se k vám nechovají hezky? Máte 
dluhy a nevystačíte s financemi, ztrácí 
se vám peníze? Je vám více než 50 
let? Pak čtěte dál!

Posláním služby DOMOVINKA 
Krizová pomoc je poskytovat kri-
zovou pomoc a poradenské služby 
osobám starším 50 let trvale žijícím 
v domácím prostředí a osobám jim 
blízkým, kteří jsou ohroženi jakouko-
li formou týrání a zneužívání se za-
měřením především na ekonomické 
zneužívání vedoucí k zadluženosti a 
chudobě. Služby jsou poskytovány v 
terénu nebo v poradně na Slovanech, 
v provozovně Domovinky. 

„Projekt byl vypracován v návaz-
nosti na střednědobou rozvojovou 
koncepci sociálních služeb v Plzni 
na období 2008–2015 s tím, aby 
pružně reagoval na potřeby Reali-
začního plánu pro rok 2012 Magis-
trátu města Plzně. Pilotní program 
byl zahájen v prvním plzeňském 
obvodě, kde je o službu z řad za-

stupitelů velký zájem. Městský ob-
vod 1 provoz služby v tomto roce 
financuje, služba má však podporu 
i Magistrátu města Plzně, který ná-
sledný projekt v příštích letech při-
slíbil finančně zajistit,“ vysvětluje 
ke vzniku pilotního projektu služby 
ředitelka DOMOVINKY Mgr. Bo-
humila Hajšmanová.

Cílem služby Krizová pomoc je 
provést klienta náročnou životní 
situací, poskytnout mu podporu, 
poradenství, doprovázení tak, aby 
byl klient schopen se informovaně 
rozhodovat a zvládnout situaci bez 
újmy na zdraví tělesném i psychic-
kém. Poradenské služby jsou za-
měřeny především na poradenství 
v oblasti dluhové problematiky, ale 
též na seniora týraného.

Služby jsou poskytovány ANO-
NYMNĚ, ZDARMA, DISKRÉTNĚ, 
v terénu v prvním plzeňském obvodě 
nebo v provozovně DOMOVINKY 
na Slovanech (Úslavská 75, Plzeň, 
u plaveckého bazénu, dopravní spo-
jení tramvají č. 2, zastávka Habrma-
nnova), v pracovní dny vždy po před-
chozí domluvě. Osobní konzultaci je 
možno domluvit na telefonním čísle 
733 677 099 každý všední den mezi 
8.00 a 16.00 hodinou.

„Projekt odstartoval začátkem 
ledna a již se na něj obrátilo něko-
lik lochotínských klientů. V sou-
časné době je naší hlavní snahou 
dostat informace o službě do po-
vědomí seniorů žijících na území 
prvního plzeňského obvodu tak, 
aby věděli, s jakými problémy se 
na nás mohou obrátit. Služby DO-
MOVINKY Krizové pomoci jsou 
sice primárně zacíleny na seniory 
týrané a zneužívané, se zaměře-
ním především na ekonomické 
zneužívání, zadlužení a ohrožení 
chudobou, ale věnovat se chce-
me i běžným problémům seniorů, 
které zaslouží nemenší pozornost. 
Nejčastějším problémem seniorů 
v dnešní době je osamělost, která 
může mít smutný dopad na kvali-
tu života ve stáří. Proto nabízíme 
možnost sdílet běžné starosti a pro-
blémy s těmi, kteří nemají ve svém 
okolí blízké osoby, na které by se 
mohli obrátit,“ vysvětluje ředitelka 
společnosti. 

Vyšší odborná škola zdravotnická, 
managementu a veřejnosprávních 
studií, s.r.o. na základě kladného 

hodnocení loňských účastníků bude 
opět pořádat „Letní školu pro senio-
ry“. Vzdělávací akce se uskuteční ve 

Senioři v současné společnosti pa-
tří mezi opomíjené skupiny obyvatel 
a přitom péči nejen potřebují, ale i si 
ji zaslouží. Senior po letech stráve-
ných prací pro společnost není ne-
potřebným občanem, ale člověkem, 
který si zaslouží pozornost, péči, 
ochranu a má právo na důstojný ži-
vot. DOMOVINKA Krizová pomoc 
je služba, která chce pomoci seni-
orům udržet kvalitu života, dát jim 
podporu, nabídnout pomocnou ruku 
a provázet těžkými chvílemi. Senioři 
se na službu Krizové pomoci mohou 
obracet v jakékoli situaci, se kterou 
si neví rady a která je pro ně něja-
kým způsobem složitá a cítí, že ji 
nejsou schopni zvládnout vlastními 
silami. V možnostech služby určitě 
není vyřešit všechny problémy, ale 
je zde prostor o starostech mluvit 
a společně s pracovníky služby hle-
dat možná řešení a východiska. 

„Stáří si zaslouží stejnou pozor-
nost jako dětství.“

Mgr. Bohumila Hajšmanová

Projekt Domovinky a MO Plzeň 1
Krizová pomoc seniorům – odstartoval na nabízí podporu nejen týraným a zadluženým

Informace o „Letní škole pro seniory“
dnech 9.–13. července 2012. Cyklus 
přednášek bude zaměřen na oblast 
zubní protetiky, oční optiky a so-
ciálně právní problematiky seniorů. 
Součástí „Letní školy pro seniory“ 
budou dále semináře a cvičení, kde 
se účastníci seznámí se základy práce 
na počítači, vyhledáváním informací 
na internetu, s elektronickým ban-
kovnictvím a elektronickou poštou. 
Přednášky a semináře jsou bezplatné.

Dále jsme ve spolupráci s Odbo-
rem bezpečnosti a prevence krimina-
lity Magistrátu města Plzně požádali 
o dotaci na Ministerstvu vnitra ČR. 
Pokud uspějeme, uspořádáme spo-
lečně cyklus přednášek a praktických 
cvičení pod názvem „Škola bezpeč-
nosti seniorů“. Hlavním záměrem je 
seznámit seniory se zásadami sebe-

obrany v teoretické i praktické rovi-
ně, zvýšení informovanosti seniorů 
v oblasti elektronické bezpečnosti 
zejména v souvislosti s využíváním 
sociálních sítí a internetu, možnosti 
ochrany před napadením či okrade-
ním, s minimalizací rizik podvodů 
azabezpečením majetku před podvo-
dy. Součástí této akce budou i teore-
tické přednášky a praktická cvičení 
zaměřená na první pomoc nejčastěji 
se vyskytujících akutních stavů u se-
niorů. „Škola bezpečnosti seniorů“ 
bude bezprostředně následovat po 
„Letní škole seniorů“. Bližší infor-
mace o vzdělávacích akcích budou 
zveřejněny na webových stránkách 
školy http://www.vosplzen.cz nebo 
na stránkách „Plzeňské jedničky“.

PhDr. Jana Ajglová
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Občanské sdružení TOTEM – 
regionální dobrovolnické centrum 
vstupuje do roku 2012, který byl vy-
hlášen Evropským rokem Aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity 
s nabídkou několika nových progra-
mů věnovaných právě těmto téma-
tům. Seniorům a projektům, které 
různou měrou přispívají k jejich ak-
tivizaci, a k rozvoji jejich občanské 
angažovanosti se věnuje již řadu let. 
V letošním roce sdružení plánuje po-
sílit především mezinárodní rozměr 
projektů a soustředí svou pozornost 
na projekty přeshraniční spolupráce. 

Od partnerské spolupráce mezi 
seniorskými organizacemi uzavřené 
s Weidenem a Regensburgem v roce 
2005 postoupil TOTEM – RDC 
v roce 2008 k přípravě a realizaci 
společných projektů pro seniory 
s dalšími partnery. V letech 2008–
2011 byl úspěšně realizován projekt 
Šance stáří, jehož cílem bylo zís-
kání seniorů pro angažovanou dob-
rovolnickou práci pro společnost. 
Projekty, které sdružení připravuje 
pro nadcházející období, vychází ze 
zkušeností právě z tohoto projektu. 

Jako partnery si TOTEM – RDC 
vybírá podobná zařízení zaměřená 
na práci se seniory v zemích Ev-
ropské unie – především v Německu 
a Rakousku. Spolupráce s oslovený-
mi subjekty může být inspirací jed-
nak pro další aktivity občanského 
sdružení TOTEM – RDC, ale přede-
vším pro samotné zapojené seniory.

První z projektů, který sdružení 
začalo realizovat v říjnu roku 2011, 
je projekt Impuls, který je určen 
vedoucím klubů a svazů důchodců 
a aktivním osobám dalších seni-
orských skupin. Projekt poskytuje 
praktické podněty pro práci a ukazu-
je, jak dobře plnit úlohu vedoucích. 
Přináší nové ideje pro sestavování 
programů a praktické podněty pro 
seniorská odpoledne, svátky a volna. 
Připravený program poskytuje obou-

stranné poučení a odbornou výměnu 
zkušeností v česko-bavorském pří-
hraničí. Účastníci z Plzně a dalších 
měst Plzeňského a Jihočeského kraje 
(Plzeň–sever, Plzeň–jih, Plzeň–měs-
to, Rokycany, Domažlice, Klatovy 
a Prachatice) a na druhé straně 
z německých regionů si vyměňují 
zkušenosti, na seminářích získávají 
nové informace (jak získat finance 
na činnost, jak pracovat s médii). 
Tyto inspirace by se měly odrazit 
v jejich pravidelných aktivitách. 
Mezi mnohými zapojenými subjekty 
je i Svaz důchodců Plzeň–Bolevec.

Další z projektů pro věkovou sku-
pinu 50+, který TOTEM – RDC při-
pravuje pro rok 2012, dává prostor 
seniorům, kteří chtějí krátkodobě 
vycestovat do zahraničí. Ve spolu-
práci s partnery budou mít senioři 
možnost po dobu až několika týd-
nů poznávat práci v organizacích, 
které se zabývají seniorskou proble-
matikou. S výměnnými pobyty má 
sdružení dobré zkušenosti v oblasti 
přijímání a vysílání dobrovolníků 
– studentů, proto plánuje tuto jedi-
nečnou životní zkušenost nabídnout 
i seniorské cílové skupině. 

Jiným připravovaným projektem 
občanského sdružení je projekt Zeit-
bank55+, tentokrát ve spolupráci 
s rakouským partnerem. Senioři se 
opět mohou zapojit v roli aktivních 
účastníků, kteří si budou se seniory 
z podobného zařízení v Rakousku 
vyměňovat zkušenosti v oblasti se-
niorských aktivit. 

Dílčím projektem realizovaným ve 
spolupráci s Odborem sociálních slu-
žeb Magistrátu města Plzně a Radou 
seniorů Plzeňského kraje je zasaze-
ní národních stromů v partnerských 
městech. V loňském roce byl národní 
strom – lípa – vysazen v Plzni, letos 
bude na oplátku národní strom – dub 
– vysazen v Regensburgu.

Za velké podpory městského ob-
vodu Plzeň 1 sdružení dokončuje 

rekonstrukci domu v Kaznějovské 
ulici a připravuje se na otevření mul-
tifunkčního mezigeneračního centra. 
Kromě aktivit, které mohou senioři 
již teď v rámci několika pracovišť 
v Plzni navštěvovat (Akademie 
třetího věku, počítačové, jazykové 
kurzy, kluby jógy, tance, bubnování, 
hudební skupiny a mnoho dalších) 
a které budou do nových prostor 
přeneseny, sdružení plánuje vytvořit 
prostor i pro mezigenerační setkává-
ní. Jednou z možností je program 
3G, kdy dojde k propojení generace 
babiček a dědečků s vnoučky. Ne-
půjde o propojení s vlastními vnou-
čaty, ale s těmi, které nemají štěstí, 
aby vyrůstali v kontaktu s vlastní 
babičkou či vlastním dědečkem. 
V takovém nově nalezeném vztahu 
starší generace může poskytnout ná-
ruč, pozornost a životní moudrost 
a nejmladší generace nadšení, radost 
a bezprostřednost.

Mezi významné společenské akce 
nejen pro seniory, do jehož orga-
nizace se sdružení zapojilo, patří 
letošní ročník filmového festivalu 
dokumentárních filmů o lidských 
právech „Jeden svět“ v Plzni po-
řádaný Člověkem v tísni, o. p. s. 
Jeden festivalový den 27. 3. 2012 

Zveme vás na dvě mimořád-
né akce v kostele Evangelické 

církve metodistické, farnost 
Plzeň 1–Lochotín, Bolevecká 

náves č. 2, na 

promítání filmu Druhá šance
 v rámci Národního týdne manželství, 

které se koná v pátek 17. února 2012 od 19 h;

na Kurz Alfa, 
který začíná už ve středu 8. února, 
ale ke kterému se můžete připojit 

každou středu do 22. února vždy v 19 h. 
Tento kurz se koná v čajovně kostela. Kvůli večeři, kterou každý kurz 

začíná, prosíme o přihlášení na 608703331 nebo lasport@volny.cz.

Bližší info na www.umc.cz/lochotin

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum spolupracuje s Evropou

bude probíhat zdarma promítání 
filmů pro seniory s následnou be-
sedou. Pokud by kdokoli chtěl být 
nápomocný jako dobrovolník, na-
příklad do šatny, může kontaktovat 
koordinátorky sdružení. 

Všechny aktivity by nebyly mož-
né bez nadšení, kreativity, odborných 
i lidských kvalit všech pracovníků 
TOTEM – RDC, ale také bez nemalé 
finanční i další podpory městského 
obvodu Plzeň 1. Občanské sdružení 
TOTEM – RDC velmi oceňuje, že 
Městský obvod Plzeň 1 považuje stá-
le za aktuální a potřebné podporovat 
právě mezilidské vztahy, občanskou 
angažovanost a seniory zejména.

Jakékoli podrobnější informace 
nejen o projektech přeshraniční 
spolupráce, ale i o stálých aktivi-
tách mohou zájemci získat na inter-
netových stránkách sdružení www.
totem-rdc.cz, nebo je možné se do 
některého z popisovaných projektů 
přihlásit přímo v provozovně v Ro-
dinné ulici 39, Plzeň–Lobzy každý 
den mezi 9. a 15. hod. či na telefonu: 
377 260 425. 

Petra Bláhová
Koordinátorka projektů 
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Dne 3. února úspěšně proběhla 
v hale na 31. ZŠ v ulici E. Krás-
nohorské 10 jedinečná akce s cí-
lem propagace paralympijského 
sportu boccia v Plzni. Akce byla 
zorganizována ve spolupráci 
s Paralympijským týmem Plzeň-
ského kraje, TJ ZP Halma ÚSP 

Zbůch a za podpory UMO 1 Plzeň 
a 31. ZŠ.

Zahájení se laskavě ujali pan 
Roman Suda, předseda České fe-
derace Spastic Handicap, spolu 
s panem místostarostou UMO 1 
Jiřím Uhlíkem a ředitelem 31. ZŠ 
panem Václavem Fišerem.

Událost měla jednak formu ex-
hibičního turnaje registrovaných 
ligových hráčů, ovšem pro veřej-
nost i žáky 31. ZŠ byla nejlákavěj-
ší možnost vyzkoušet si na třetím 
kurtu tuto hru pod odborným ve-
dením současných reprezentantů 
ČR a jejich šéftrenéra Vladimíra 
Noska.

Celé setkání i turnaj proběhly 
velmi úspěšně, veřejnost získa-
la možnost vytvořit si předsta-
vu o tom, co vlastně boccia je, 
i osobně poznat některé své bu-
doucí reprezentanty na Letní pa-

V úterý 3. ledna 2012 vyrazi-
lo družstvo FBC Plzeň složené 
z mladších žáků a elévů reprezen-
tovat svůj oddíl, městský obvod 
Plzeň 1, město Plzeň i ČR, na 
největší mezinárodní mládežnic-
ký turnaj ve florbale do švédské-
ho Göteborku v kategorii B11. Po 
daleké cestě je čekalo ubytování 
a také trénink, na kterém se střetli 
v přátelském utkání s Benešovem. 
Následující den je čekala už „ostrá“ 
utkání. V úvodním zápase podlehli 
švédskému Mölndals IBF 4:6. Chuť 
si spravili hned v odpoledním utká-
ní. Zdolali Hemsjö IF /SWE/ 9:3. 
Následující den, v pravé poledne, 

deklasovali norský NOR 92 IBK 
15:2. Večer je čekali znovu borci 
z hostitelské země, Bergums IF. 
Z výsledku 6:2 se radovala Plzeň. 
Další dva švédské celky je čeka-
ly o víkendu. V sobotu večer se 
střetli s Linköpings IBK a v neděli 
s Gnosjö IBK. Obě utkání skonči-
la smírně 3:3. Plzeň tak obsadila 
krásné 2. místo. 

Úspěšnou výpravu přijal ve čtvr-
tek 2. února 2012 starosta městské-
ho obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav 
Brabec. Poděkoval hráčům a re-
alizačnímu týmu za reprezentaci 
obvodu i města Plzeň.

Pavel Strejček

Gothia Cup 2012

Paralympijský sport Boccia na 31. ZŠ v Plzni

ralympiádě v Londýně. A protože 
31. ZŠ v Plzni se kromě svého 
sportovního zaměření věnuje také 
integraci tělesně postižených žáků, 
nastala zde možnost využít získa-
ných kontaktů k rozšíření nabídky 
sportovního vyžití i pro tyto žáky 

školy, kteří dojíždějí z celé Plzně 
i jejího okolí.

Všem, kdo se podíleli na zajiš-
tění a organizaci celé akce, děku-
jeme a věříme, že se brzy na po-
dobné akci v Plzni opět uvidíme!

Mgr. Vladimír Hrubý

Hráči FBC Plzeň reprezentovali svůj oddíl, náš obvod, město a vlastně i republiku ve švédském Göteborgu. Na turnaji s mezinárodní účastí obsadili 2. místo 
a medaile přišli ukázat starostovi MO Plzeň 1 Mgr. Brabcovi. 
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Sdružení boleveckých rodáků 
se v rámci svojí činnosti rovněž 
zaměřuje na obnovu místních pa-
mátečních objektů v našem obvo-
du Plzeň 1. Na podnět pracovníka 
údržby firmy Janák – Bros pana Ne-
topilíka, který oznámil poškození 
historické mramorové desky osaze-
né na počest padlých a umučených 
členů boleveckého Sokola z první 

Bolevečtí rodáci obnovili památné 
desky v bývalé sokolovně

světové války na budově sokolovny 
v Bolevci, se rodáci rozhodli histo-
rickou desku obnovit spolu s další 
mosaznou deskou z druhé světové 
války. Tyto desky byly umístěny 
původně na budově v prostorách 
nádvoří sokolovny Bolevec, rodáci 
však rozhodli umístit desky po do-
hodě s majiteli sokolovny na fasádu 
objektu při dnešním hlavním vstu-

pu do sokolovny Bolevec. Jejich 
slavnostní znovuodhalení se konalo 
27. října minulého roku za účasti zá-
stupců Plzeňské sokolské župy a bo-
levecké veřejnosti. Tyto historické 
desky budou nadále trvalou připo-
mínkou členů boleveckého Sokola 
zemřelých a umučených v bouřích 
první a druhé světové války.

Jaroslav Čechura

Ing. Bohuslav Strejc

Členové sdružení rodáků při odhalení památných desek na budově sokolovny 
v Bolevci.


