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Do lochotínského amfiteátru 
míří slavná opera Giuseppe 
Verdiho Aida. Divadlo J. K. 
Tyla ji uvede 1. července od 
20.00 hod. v rámci svého pro-
jektu Noc s operou, jehož prv-
ní a úspěšný ročník odstartoval 
v loňském roce koncertem pro 
5 000 diváků. Režie se ujme šéf 
souboru opery DJKT Tomáš 
Pilař, který slibuje divákům 
jedinečný umělecký prožitek: 

Městský obvod Plzeň 1 vás zve

Aida pod širým nebem

„Půjde o monumentální, velmi 
působivou a efektní podívanou. 
Nejen pro „fajnšmekry“ v oblas-
ti opery, ale zejména pro divá-
ky, kteří s operou dosud zkuše-
nosti nemají. Jsem přesvědčen, 
že bavit se bude úplně každý, 
kdo na tuto Aidu přijde.“

Hlavní role připadnou hvěz-
dám evropského formátu, jaký-
mi jsou Eva Urbanová, Ivana 
Veberová, Paolo Lardizzone 

a Ivan Marino. Kromě sólis-
tů, výrazně rozšířeného sboru 
a orchestru DJKT pod vede-
ním šéfdirigenta Norberta Baxy 
a souboru baletu DJKT se připo-
jí externí dětský balet, taneční-
ci s ohněm, množství akrobatů 
a více než stočlenný komparz, 
takže v průběhu představení 
bude stále na co se dívat.

Scénografie a kostýmy budou 
vycházet z estetiky starověku. 

Dění na scéně budou snímat 
velkoplošné LED obrazovky, 
na jedné z nich pak bude pro-
mítaný videoart Petra Hlouška. 
Výsledný efekt podtrhne nároč-
ný světelný design a ohňové 
a pyrotechnické efekty.

Vstupenky jsou již v prodeji 
v síti www.plzenskavstupen-
ka.cz, nebo v předprodejích 
DJKT: ve Smetanových sa-
dech 16 a v Infocentru Nové-
ho divadla, Palackého náměs-
tí 30. Rezervovat vstupenky 
je možno též na tel. číslech 
378 038 185, 378 038 186 
a na e-mailové adrese vinso-
va@plzen.eu. Ceny jsou ve 
třech kategoriích: 450, 390 
a 350 Kč, na stání za 150 Kč. 
Pro diváky je také připraven 
bonus, vstupenku na Aidu 
mohou využít i jako jízdenku 
ve všech dopravních prostřed-
cích MHD v Plzni, a to od 
19.00 do 24.00 hodin.

Mgr. Michaela Svobodová, 
Divadlo J. K. Tyla
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Ukončení 2. světové války si při-
pomněli představitelé i obyvatelé 
prvního plzeňského obvodu hned 
na několika místech. Členové ve-
dení obvodu společně s bolevec-
kými rodáky položili květiny před 
Základní školou v Bolevci. Památ-
ku zesnulých uctili spolu s Jarosla-
vem Bukovským z Českého svazu 
bojovníků za svobodu Plzeň v ulici 
Pod Záhorskem a nezapomněli ani 
na pietní místo na Bolevecké soko-
lovně. V parku U Bazénu položili 
květiny k pomníku na památku vy-
hlazených Lidic.

Největší pietní akt se již tradičně 
konal na hranicích prvního a třetí-

Představitelé obvodu uctili památku padlých ve 2. světové válce
ho plzeňského obvodu u pamětní 
desky na Saském mostě. „Deska 
připomíná, že na tomto místě padl 
v květnu roku 1945, tedy krátce 
před koncem války, 30letý Jind-
řich Křečan. Měla by pro nás být 
neustálým varováním před podob-
nými válečnými konflikty, v nichž 
umírají takto mladí muži,“ podotý-
ká starosta MO Plzeň 1 Mgr. Mi-
roslav Brabec. Společně s ním se 
slavnostního kladení květin zúčast-
nila místostarostka Ivana Mádlová, 
místostarosta Jiří Uhlík, předseda 
finančního výboru Štěpán Krňoul 
a zástupci centrálního plzeňského 
obvodu.        (red)

Zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalé-
ho pobytu se provádí dle zákona 
č. 133/2000 Sb., ve znění později 
vydaných přepisů.

O zrušení trvalého pobytu občana 
rozhodne evidence obyvatel úřadu, 
v jejímž územním obvodu se nachází 
trvalý pobyt občana, kterému má být 
údaj o místu trvalého pobytu zrušen, 
na návrh navrhovatele – vlastníka ob-
jektu nebo jeho vymezené části, nebo 
oprávněné osoby (dále jen „opráv-
něná osoba“) nebo z moci úřední za 
splnění zákonných podmínek.

Evidence obyvatel rozhodne ve 
správním řízení o zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu:
– byl-li zápis proveden na základě 

pozměněných, neplatných, neú-
plných nebo padělaných dokladů 
nebo nepravdivě nebo nesprávně 
uvedených skutečností,

– byl-li objekt, na jehož adrese je 
občan hlášen k trvalému pobytu, 
odstraněn nebo zanikl nebo je po-
dle zvláštních právních předpisů 
nezpůsobilý k užívání za účelem 
bydlení, nebo

– zaniklo-li užívací právo občana 
k objektu nebo vymezené části 
objektu, jehož adresa je v eviden-
ci obyvatel uvedena jako místo 
trvalého pobytu občana a neuží-
vá-li občan tento objekt nebo jeho 
vymezenou část.
Při zrušení místa trvalého po-

bytu je oprávněná osoba povinna:
– podat písemný návrh na zrušení 

místa trvalého pobytu,

– prokázat existenci důvodů pro zru-
šení adresy místa trvalého pobytu 
občana – zaniklo-li užívací právo 
občana k objektu nebo vymeze-
né části objektu, jehož adresa je 
v evidenci obyvatel uvedena jako 
místo trvalého pobytu občana 
a neužívá-li občan tento objekt 
nebo vymezenou část,

– prokázat totožnost občanským 
nebo jiným dokladem totožnosti,

– doložit vlastnické právo nebo jiné 
užívací právo, pokud si existenci to-
hoto práva nemůže ohlašovna ově-
řit bezúplatně veřejným dálkovým 
přístupem v katastru nemovitostí.
Neexistuje standardizovaný vzor 

žádosti návrhu na zrušení adresy 
místa trvalého pobytu.

Místem trvalého pobytu občana, je-
muž byl údaj o místu trvalého pobytu 
zrušen, se stává po nabytí právní moci 
rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, 
v jejímž územním obvodu byl obča-
novi trvalý pobyt zrušen.

Zrušením trvalého pobytu kon-
čí platnost občanského průkazu. 
Občan, kterému byl zrušen trvalý 
pobyt, je povinen požádat o vydá-
ní nového občanského průkazu do 
15 pracovních dnů po dni, kdy na-
bylo právní moci rozhodnutí o zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu.

Za podání návrhu na zrušení úda-
je o místu trvalého pobytu zaplatí 
navrhovatel za každou osobu uve-
denou v návrhu správní poplatek ve 
výši 100,- Kč.

(red)

Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1
v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa

vedoucí Oddělení vnějších vztahů
Úřadu městského obvodu Plzeň 1

– platová třída 9  (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)

Kvalifikační a odborné požadavky: 
ukončené SŠ, VŠ vzdělání, velmi dobrá znalost práce na PC 
– MS Excel, samostatnost, pečlivost, schopnost týmové práce, 
logické, analytické myšlení, občanská bezúhonnost

Rámcová náplň:
odpovědnost za provoz Sport parku 1, příprava materiálů do 
RMO1 a ZMO 1 týkající se pořadatelství, spolupořadatelství 
či záštity akcí pořádaných MO Plzeň 1 v oblasti kultury, 
sportu a volného času a podobných aktivit, příprava a organi-
zace akcí pořádaných MO Plzeň 1, kontrola financování akcí 
pořádaných MO Plzeň 1, spolupráce s médii při zajišťování 
informovanosti obyvatel obvodu o konání různých akcí pořá-
daných MO Plzeň 1, příprava témat MO Plzeň 1 pro vysílání 
televizí, příprava výběrových řízení.  

Předpokládané datum nástupu: červenec 2016

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo ob-
čanského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, výpis z evidence 
Rejstříků trestů ne starší  než 3 měsíce, úředně ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a personální dotazník 
– je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (občan, 
pracovní místa).

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením 
„Výběrové řízení – vedoucí Oddělení vnějších vztahů“ 
přijímá do 23. 6. 2016 Úřad městského obvodu Plzeň 1 – Orga-
nizační odbor (prostřednictvím PODATELNY), alej Svobody 60, 
323 00 Plzeň 23.
Bližší informace na tel. čísle 378 036 009.



V nedě l i 
jsem se zú-
častnil cha-
r i t a t i v n í h o 
koncertu An-
dílků ,  Jaro-
slava Smejka-
la a Daniela 

Hůlky v plzeňské synagoze. 
Koncert byl součástí projektu 
TIME – daruj čas. Tento projekt 
zhruba před rokem vymyslela 
Jana Marie-Kateřina Korbelová 
spolu s vizážistkou Ditou Bez-
děkovou a fotografem Ivanem 
Mladenovem. Spojili se s na-

jako nová-
ček zastupitel, 
avšak nad-
šenec a věč-
ný optimista 
jsem s radostí 
před více než 
rokem kvito-

vala vaši důvěru v nás, nově 
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Poděkování za čas při realizaci projektu TIME – daruj čas

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

už opět uply-
nula další čtyři 
roční období, 
ve kterých pro-
běhlo mnoho 
událostí. Práce 
na městském 
obvodu se dá 

přirovnat k práci na velkém stat-
ku. Pořád se plánuje a pracuje, 
ale nikdy není hotovo. Stále je 

máme tady 
zase léto. Uvi-
díme, zda tak 
horké a suché 
jako v loňském 
roce. Ukazuje 
se, že příroda 
je nevyzpyta-

telná. Z hlediska budoucího vý-
voje vědci očekávají do roku 2050 
nárůst průměrné teploty o 1,50 °C 
s tím, že úhrny srážek se příliš 
měnit nebudou. Srážky budou 
nerovnoměrné a bude se navyšo-
vat riziko sucha. Často necitlivé 
zásahy v minulosti způsobily, 
že voda z našeho území odteče 
co nejrychleji. Naše společnost 

nedostatek parkovacích míst 
a povrch mnoha vozovek není 
opravený.

V letošním roce se uskutečni-
ly nebo ještě probíhají úpravy 
městského obvodu. Odstraňují se 
nepotřebná zařízení, především 
staré sušáky, klepadla, zbytky 
laviček, betonové bloky apod. 
Toto se týká lokalit sídliště Ko-
šutka, Bolevec a Vinice.

Dále dojde k vybudování 
chodníku křižovatky ulic Brněn-
ská a Sedlecká, jedná se o pří-
stup k mateřské škole. Plánuje 
se úprava komunikace pozemků 
u 1. ZŠ.

Každoročně se uskutečnily kul-
turní akce, jako oslava Velikonoc 
na statku u Matoušů, vepřové 
hody a v parku U Bazénu se mů-
žeme těšit na oblíbený Folk Park.

Rád bych vyzvedl rostoucí ob-
čanskou sounáležitost. V posled-
ní době ubývá hazard a přibývá 
dobrých sousedských vztahů. 
Lidé dávají také přednost chví-
lím   rodinném kruhu.

S úsměvem v duši i na tváři 
se s Vámi loučím a těším se na 
spolupráci v dalším roce.

Jaroslav Výborný

proto bude muset činit opatření, 
jak vodu alespoň částečně udržet 
v krajině a připravit se na hroz-
by související se změnou klimatu. 
Na sídlišti Vinice se například na 
využití dešťové vody připravuje 
vybudování povrchové retenční 
nádrže se samočistícími schop-
nostmi. Jsem ráda, že se po le-
tech podařilo vyčistit Bolevecký 
rybník, který má nyní nejčistší 
vodu v historii.

Kromě sucha mě trápí tzv. 
„blbá nálada“, která ovládá naši 
společnost. Centrální televize nás 
zásobují jednou negativní zprá-
vou za druhou. Často šíří závist 
a podněcují nenávist. Přitom naše 

společnost prožívá nejúspěšnější 
období našich dějin. Dva roky 
výrazně roste ekonomika, zvyšují 
se mzdy, klesá nezaměstnanost, 
klesá kriminalita, a přesto jsou 
lidé naštvaní, pomlouvační, vše 
kritizují a zpochybňují. Moc bych 
si přála, aby lidé byli na sebe vlíd-
nější a usměvavější.

Jsem ráda, že se daří našemu 
městu a že v našem obvodě nemá-
me žádné vážnější problémy. Na 
„Plzeňské jedničce“ je pořádek. 
Základní služby fungují, odvoz 
odpadků po počátečních problé-
mech kvalitně funguje. Letos byla 
poprvé v historii tráva posečena 
již na přelomu dubna a května. 

Pamatuji doby, jak cca před de-
seti roky byla tráva tak vysoká, 
že v ní nebyl vidět menší pes. 
V posledním období vegetačního 
klidu bylo vysazeno 155 ks kva-
litních stromů a velké množství 
keřů. Stromy byly vysazeny např. 
na Sylvánu a v ulicích Žlutické, 
Studentské, U Jam, Sokolovské, 
Rabštejnské, Kralovické, Karlo-
varské, U velkého rybníka, Ta-
chovské, El. Krásnohorské, v ale-
ji Svobody, Pod Všemi Svatými 
a v dalších místech obvodu.

Vážení občané, přeji všem krás-
né léto a hlavně slunce v duši.

Petra Šlajsová
zastupitelka za ČSSD

vzniklé sdružení Občané pro 
Lochotín, a přijala tuto pozici. 
Naším cílem je hlavně zkva-
litnit život v našem obvodě, 
zvýšit bezpečnost a čisto-
tu a hlavně pomoci rodinám 
s dětmi se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Já sama, 
jako matka dvou synů, z nichž 

starší trpí nejtěžší formou auti-
smu, vím, jak těžké je začlenit 
se jako celá funkční rodina do 
společnosti, užívat krásné dny, 
prostě jen tak žít. Jsem moc 
ráda, že mám kolem sebe přá-
tele a známé, z nichž mnoho 
z vás čte tyto řádky, inspirujete 
mě, dodáváte podněty a já se 

spolu s kolegy snažím zlepše-
ní prosadit. A proto nám všem 
přeji krásné dny nadcházejí-
cích letních prázdnin. Buďme 
k sobě tolerantní.

Vaše Irena Vítovcová,
zastupitelka za OPL

dačním fondem Šance onko-
láčkům, našli dvanáct malých 
pacientů, kteří jim řekli, čím 
by chtěli být, až budou dospě-
lí. Ivan Mladenov ve spolupráci 
s Ditou Bezděkovou pak nafoti-
li krásný kalendář, kde se v ro-
lích budoucích povolání objevi-
li Martin Straka, Mahulena Bo-
čanová, Pavel Horváth a mnoho 
dalších umělců. Za laskavého 
přispění pana Jiřího Vlasáka 
a pana Pavla Thurnwalda byly 
uhrazeny veškeré náklady spo-
jené s tiskem kalendáře. Do 
dnešního dne se podařilo pro 

nadační fond prodejem tohoto 
kalendáře získat neuvěřitelných 
190 000 korun. Mé velké po-
děkování pařří všem, kteří se 
na projektu TIME – daruj čas, 
podíleli bez nároku na odměnu 
Janě Marii-Kateřině Korbelové, 
Ditě Bezděkové, Ivanu Mla-
denovi sboru Andílci, všem 
účinkujícím v kalendáři a ur-
čitě Aleně Kotroušové a zbyt-
ku realizačního týmu Andílků. 
Darovali spoustu svého času 
a úsilí pro pomoc malým paci-
entům onkologie. Myslím si, že 
po zdraví je čas tou druhou nej-

drahocennější věcí, kterou dis-
ponujeme. Záleží jenom na nás, 
jakým způsobem a s kým ho 
trávíme. Jsem velmi potěšen, že 
na našem městském obvodu žijí 
lidé, kteří nejsou lhostejní ke 
svému okolí. Vím, že takových 
lidí je u nás většina. Většina 
těch ochotných spolupodílet se 
na věcích veřejných a pomáhat 
svému okolí. Těmto všem pa-
tří můj obdiv a obrovský dík. 
Máme skvělé místo pro život 
a to hlavně díky Vám.

Jiří Uhlík, MBA, 
místostarosta MO Plzeň 1
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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 
projednalo plnění usnesení, zprá-
vy ze své činnosti podali starosta 
MO Plzeň 1, místostarostové MO 
Plzeň 1, předsedové Kontrolního 
výboru ZMO Plzeň 1 a Finančního 
výboru ZMO Plzeň 1 a Rada MO 
Plzeň 1. Předloženy byly zápisy 
ze zasedání výborů.

Dne 25. 5. 2016 schválilo Za-
stupitelstvo MO Plzeň 1 zejména:

• Změnu Jednacího řádu ZMO 
Plzeň 1 – zejména rozhodlo o zve-
řejňování zápisů ze zasedání ZMO 
Plzeň 1 na webových stánkách 
MO Plzeň 1; doplnilo povinnost 
seznámit starostu, místostarosty 
MO Plzeň 1 a tajemnici ÚMO 
Plzeň 1 s návrhy usnesení

• Rozpočtová opatření rozpočtu 
MO Plzeň 1 na rok 2016

• Poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti 
Plzeň 2015, obecně prospěšná spo-
lečnost, na realizaci projektu Fes-
tival světla a společnosti MEDIA, 
a. s., na dotisk publikace „Legenda 
Lochotín – Folk a country hudba 
v Plzni“

• Převod finančních prostředků 
z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpoč-
tu města Plzně určených pro ZOO 
a BZ města Plzně na publikaci 
s pracovním názvem „ZOO Plzeň 
– 90 let“

• Převod finančních prostředků 
z rozpočtu MO Plzeň 1 do roz-
počtu města Plzně určených pro 
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 
příspěvkovou organizaci, na akci 

AIDA pod širým nebem, v rámci 
projektu NOC S OPEROU

• Převod finančních prostředků 
z rozpočtu MO Plzeň 1 do roz-
počtu města Plzně určených pro 
7. základní školu a mateřskou 
školu Plzeň, Brněnská 36, pří-
spěvkovou organizaci, a 17. zá-
kladní školu a mateřskou školu 
Plzeň, Malická 1, příspěvkovou 
organizaci

• Darování historického pra-
poru Sboru dobrovolných hasičů 
Bolevec

• Zařazení nových jmenovitých 
stavebních akcí do plánu staveb 
vlastní investiční výstavby MO 
Plzeň 1 pro rok 2016.

Rada MO Plzeň 1 na svých 
zasedáních zkontrolovala plnění 
usnesení a vzala na vědomí zápi-
sy ze zasedání komisí Rady MO 
Plzeň 1.

V uplynulém období za nejdů-
ležitější body považuji tyto zále-
žitosti:

Rada MO Plzeň 1 na svém 
zasedání dne 10. 5. 2016:

• Souhlasila s provedením 
úprav v obratišti Košutka ve va-
riantě „malá“ s cílem zajistit ka-
pacitu pro odstavování tramvají

• Schválila zajištění likvidace 
vybraných pískovišť na území 
MO Plzeň 1 podle předloženého 
seznamu

• Schválila spolupořadatel-
ství MO Plzeň 1 při akci DEN 

HELENY ZAVÁZALOVÉ, 
MEDICI A SENIOŘI, HAR-
MONIE GENERACÍ, pořádané 
dne 14. 6. 2016 v Šafránkově 
pavilonu, LF UK v Plzni, alej 
Svobody 31, Plzeň

• Schválila spolupořadatelství 
MO Plzeň 1 při akci 2. ročník 
výtvarné soutěže pro děti MŠ – 
MO Plzeň 1 „Hvězdy naší ZOO“, 
pořádané od 25. 5. do 16. 6. 2016 
v 60. MŠ

• Souhlasila se zařazením no-
vých jmenovitých stavebních 
akcí do plánu staveb vlastní in-
vestiční výstavby MO Plzeň 1 
pro rok 2016

• Schválila zadání nadlimitní 
veřejné zakázky na služby s ná-
zvem „Provádění zimní údržby 
komunikací na území MO Plzeň 1 
(2016 – 2019)“ v otevřeném řízení 
dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů

• Schválila zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby 
s názvem „Zajištění strojního 
čištění komunikací na území MO 
Plzeň 1 (2016–2019)“, a to v sou-
ladu s Pravidly Rady MO Plzeň 1 
č.1/2015 pro zadávání veřejných 
zakázek

• Schválila nové znění Pravidel 
Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro 
pořadatelství a spolupořadatelství 
akcí MO Plzeň 1 včetně formuláře 
žádosti o spolupořadatelství a for-
muláře žádosti o záštitu

• Projednala návrh organizač-
ního zabezpečení 12. zasedání 

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 
a Rady MO Plzeň 1 za uplynulé období

Zastupitelstvo Městského ob-
vodu Plzeň 1 má 27 členů. Dle 
zákona o obcích se zastupitelé 
scházejí ke schůzím podle potřeby, 
nejméně však jednou za 3 měsíce. 
V následujících měsících letošního 
roku zasedne Zastupitelstvo MO 
Plzeň 1 ve středu 22. června, ve 
středu 14. září a ve středu 7. pro-
since. Schůze se konají vždy od 17 
hodin v budově Mezigeneračního 
dobrovolnického centra Totem 
v Kaznějovské ulici 15.

Na začátku svého mandátu vo-
lení zástupci občanů složili slib, 
v němž se zavázali, že svoji funkci 
budou vykonávat svědomitě, v zá-

Zastupitelstva MO Plzeň 1, kte-
ré se uskutečnilo ve středu dne 
25. 5. 2016 od 17.00 hodin ve 
společenském sálu sídla TOTEM-
-RDC, o. s., Kaznějovská 51, Pl-
zeň; stanovila program jednání 

• Souhlasila s rozpočtovými 
opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 
na rok 2016.

Rada MO Plzeň 1 na svém 
zasedání dne 25. 5. 2016

• Schválila vyhlášení Dotačních 
programů MO Plzeň 1 na rok 2016 
– II. kolo

• Schválila spolupořadatelství 
MO Plzeň 1 a záštitu MO Plzeň 1 
a záštitu starosty MO Plzeň 1 při 
akci Veřejné divadelní představení 
„František blázen“ v rámci oslavy 
20. výročí založení farnosti Plzeň 
Severní předměstí pořádané dne 
23. 10. 2016 v parku U Bazénu 
v Plzni

• Schválila spolupořadatel-
ství MO Plzeň 1 při akci Oslavy 
115 let založení SDH Bolevec 
pořádané dne 18. 6. 2016 na Bo-
levecké návsi v Plzni

• Schválila spolupořadatelství 
MO Plzeň 1 při akci Dětský den 
s Fakultní nemocnicí v Plzni, po-
řádaný dne 4. 6. 2016 v parku 
U Bazénu na Lochotíně v Plzni

• Schválila záštitu MO Plzeň 1 
při akci Aida pod širým nebem, 
pořádané dne 1. 7. 2016 v Locho-
tínském amfiteátru Plzeň.

Mgr. Miroslav Brabec,
starosta MO Plzeň 1

Úřad připravil pro zastupitele vzdělávací seminář
jmu obvodu (města) a jeho občanů 
a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky. Aby však mohli zastu-
pitelé tento svůj závazek pocti-
vě naplňovat, je nezbytně nutné, 
aby měli pro svá rozhodnutí vždy 
aktuálně platné a pro danou pro-
blematiku relevantní informace. 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 
a zaměstnanci všech jeho odborů 
poskytují zastupitelům odborné 
zázemí v oblastech, ve kterých 
zastupitelstvo rozhoduje.

Již v minulých volebních obdo-
bích byla založena tradice uspořá-
dat jedenkrát za kalendářní rok pro 
zastupitele seminář, a umožnit jim 

tak setkat se osobně, na jednom 
místě, také s řediteli či zástupci 
vedení všech úřadů Magistrátu 
města Plzně a zástupci příspěvko-
vých organizací města. V průběhu 
celého dne ve čtvrtek 21. dubna tak 
získali zastupitelé důležité informa-
ce od PhDr. Ivany Knížové, ředi-
telky Úřadu služeb obyvatelstvu, 
Ing. Hany Kuglerové, MBA, ře-
ditelky Ekonomického úřadu, Ing. 
Jiřího Kozohorského, MBA, ředi-
tele Technického úřadu a JUDr. 
Petra Trinera, ředitele Úřadu 
správních agend Magistrátu města 
Plzně. O probíhajících a plánova-
ných projektech hovořil Ing. Erich 

Beneš, ředitel Útvaru koordinace 
evropských projektů. Velmi netra-
dičně pojal svoji prezentaci Mgr. 
Martin Vobruba, tiskový mluvčí 
ZOO a Botanické zahrady města 
Plzně, který představil zastupitelům 
devadesátiletou historii plzeňské 
zoologické zahrady ve fotografiích. 
Čas mezi jednotlivými příspěvky 
pozvaných hostů zastupitelé vě-
novali diskusím mezi sebou, často 
za účasti vedoucích odborů Úřadu 
MO Plzeň 1.

Seminář připravil tým Úřadu 
MO Plzeň 1 pod vedením Ing. He-
leny Řežábové, tajemnice úřadu.

(red)
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Od 1. ledna 2016 platí nová 
vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve které 
došlo ke změně významu svislé do-
pravní značky č. B 4 „Zákaz vjezdu 
nákladních automobilů“. Dopravní 
značení platí pro všechna náklad-
ní vozidla, která mají v osvědčení 
o registraci vozidla zapsanou kate-
gorii „N“. Konkrétně tato značka 
zakazuje vjezd nákladním auto-
mobilům, tahačům přívěsu nebo 
návěsu a speciálním automobilům 
a nově také dodávkám s celkovou 

V současné době probíhá vý-
stavba objektu hromadných garáží 
v Plzni–Košutce, v prostoru stá-
vajícího parkoviště ležícího mezi 
Rabštejnskou a Kralovickou ulicí.

Jedná se o čtyřpodlažní garážový 
dům s prvním částečně zapuštěným 
podlažím do terénu a s dalšími 
3 nadzemními podlažími, která 
jsou vzájemně propojena přímými 
nájezdovými rampami. Celková 
kapacita objektu činí 120 garáží 
o různém plošném standardu. Ob-
jekt má jeden uzamykatelný vjezd, 
který je opatřen vjezdovými vraty 
s elektropohonem na dálkové ovlá-
dání. Garáže jsou odděleny zděný-
mi příčkami a opatřeny rovněž uza-
mykatelnými výklopnými vraty.

V 1. etapě byla uzavřena ob-
služná komunikace na jižní straně 
parkoviště a v rámci této uzavírky 
došlo k výstavbě nového vjezdu na 
plochu parkoviště.

Jedná se o lokalitu, která je 
dlouhodobě problémová z hle-
diska stavu garáží a prostranství 
mezi garážemi. V minulých le-
tech se v neudržovaných gará-
žích a na prostranství mezi nimi 

Zákaz vjezdu nákladních vozidel
hmotností do 3,5t. Značka neplatí 
pro obytné automobily.

Na vjezdech do obytné zástav-
by sídliště Košutka, Bolevec, 
Lochotín a Vinice jsou umístěny 
dopravní značky č. B12 „Zákaz 
vjezdu vyznačených vozidel“, 
které zakazují vjezd nákladním 
vozidlům a autobusům. Zároveň 
toto dopravní značení umožňuje 
vjezd pro zásobování. Kolem ob-
lastí se zákazem vjezdu jsou vždy 
parkoviště, která mohou řidiči vy-
užít k parkování dodávek (Komen-
ského, Plaská, Gerská, Studentská, 

Na Chmelnicích). Záměrem této 
regulace je, aby vozidla určená 
pro přepravu nákladu neblokovala 
parkovací místa pro osobní vozi-
dla občanů, bydlících v sídlištní 
zástavbě.

Upozorňujeme řidiče, aby do-
pravní značení sledovali a do-
držovali, protože Policie České 
republiky a Městská policie Pl-
zeň bude dodržování dopravního 
značení kontrolovat a postihovat.

Zdeněk Soukup
Odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMO Plzeň 1

Výstavba garáží Rabštejnská
V současné době je realizována 

2. etapa stavby, ve které je zrušen 
stávající vjezd z Kralovické ulice 
a uzavřena severní část parkoviště, 
kde bude probíhat výstavba gará-
žového domu, a na druhé části 
parkoviště je zachován provoz 
s využitím nového vjezdu.

V rámci stavby budou také uza-
vřeny přilehlé chodníky na dobu 
nezbytně nutnou pro zajištění bez-
pečnosti chodců.

Stavebníkem hromadných gará-
ží je společnost INBA s.r.o., Proki-
šova 7, 370 01 České Budějovice 
a dodavatelem stavebních prací je 
firma AZS 98 s.r.o., U Habrovky 
247/11, 140 00 Praha 4.

Stavba byla zahájena v květnu 
2016 a dokončení je plánováno 
v prosinci 2016.

Zdeněk Soukup,
Odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMO Plzeň 1

Město Plzeň jedná o odstranění garáží
tvořily černé skládky. Následně 
vznikaly městu nemalé finanční 
náklady na odstraňování černých 
skládek. Proto se Statutární měs-
to Plzeň jako vlastník pozemku 
rozhodlo nadále neprodloužit 
nájemní smlouvy pozemků pod 
garážemi.

Nájemci všech garáží v Locho-
tínské ulici byli předem informo-
váni o skutečnosti, že město Plzeň 
nemá nadále zájem pronajímat po-
zemky pod stavbami garáží v dané 
lokalitě. S ohledem na skutečnost, 
že nájemní vztah k pozemkům 
bude ukončen, byli vlastníci ga-
ráží rovněž vyzváni k odstranění 
staveb umístěných na městských 
pozemcích.

Dnes v dané lokalitě zůstaly dvě 
garáže a tři torza garáží, které jsou 
v osobním vlastnictví. Statutární 
město Plzeň, v zastoupení Sprá-
vy veřejného statku města Plzně, 
příspěvkové organizace, jedná 
s vlastníky o jejich odstranění.

Bohužel se nám opět ve výše uve-
dené lokalitě objevily černé skládky, 
které se budou odstraňovat v průbě-
hu tří měsíců. Závěrem bych dodal, 
že po odstranění staveb a černých 
skládek celou oblast upravíme ke 
spokojenosti občanů.    Karel Szikszay

Probíhá postupné odstraňo-
vání staveb (garáží) v Locho-
tínské ulici.

Dne 9. 5. 2016 byly pracovní-
kem odboru životního prostředí 
a dopravy odebrány vzorky vody 
ze dvou veřejně přístupných 
pramenů na Roudné, v lokalitě 
ulice Na Hrádku (pod fakultní 
nemocnicí) a ze studánky v údolí 
Petrovka.

Rozborem odebraných vzor-
ků Zdravotním ústavem v Plzni 
bylo zjištěno, že voda ani z jed-
noho z těchto zdrojů nevyho-
vuje hygienickým požadavkům 
pro pitnou vodu dle platné nor-
my, a to ani po převaření.

Voda z levého pramene na 
Roudné (při čelním pohledu) 
obsahuje nadnormativní množství 

Informace o kvalitě vody 
z pramenů na Roudné 
a studánky Petrovka

koliformních bakterií a nevyho-
vuje hodnotou pH.

Voda z pravého pramene pře-
kračuje normu platné legislativy 
zjištěným obsahem koliformních 
bakterií a hodnotou pH.

Voda ze studánky Petrovka 
překračuje limit dle platné le-
gislativy v ukazatelích obsahu 
koliformních bakterií a bakterií 
Escherichia coli a nevyhovuje 
hodnotou pH.

Podrobné protokoly o celko-
vém výsledku rozborů všech tří 
vzorků vody jsou k dispozici na 
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 
II. patro, kancelář č. 220. 

Kateřina Čakarovová
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Loni na podzim zadal Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně 
v rámci příprav nového strate-
gického plánu šetření, v němž 
měli obyvatelé možnost říci svůj 
názor na život ve městě. V sou-
časné době se mohou vyjádřit 
k připravovanému strategické-
mu plánu prostřednictvím kon-
taktního formuláře. Ten najdou 
v průběhu celého zpracování až 
do schválení dokumentu v Za-
stupitelstvu města Plzně na 
www.ukr.plzen.eu.

„Do přípravy strategického 
plánu se může zapojit každý ob-
čan města. Přivítáme, když nám 
lidé zašlou své náměty či při-
pomínky,“ říká ředitelka Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně 
Irena Vostracká. „Strategický plán 
reaguje na dlouhodobé potřeby 
města a možnosti jeho rozpočtu. 
Hlavním smyslem strategického 
plánu je organizace rozvoje města 

Obyvatelé se mohou zapojit do přípravy nového 
Strategického plánu města Plzně

a koordinace jednotlivých zájmů 
tak, aby město prosperovalo jako 
celek,“ doplňuje Eva Velebná 
Brejchová, která má koordinaci 
zpracování strategického plánu 
na starosti.

Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně ocení také zvídavé návštěv-
níky svých webových stránek. 
„Rozhodli jsme se, že odměníme 
nejbystřejší čtenáře našeho webu 
a třem Plzeňanům, kteří správně 
odpovědí na naše kvízové otázky 
ke strategickému plánu, věnuje-
me vstupenky na kulturní akce,“ 
říká Kateřina Juríková z Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně.

V těchto dnech pokračují práce 
na celkové analýze. Koncem roku 
začne příprava návrhové části do-
kumentu. Další informace o stra-
tegickém plánu a průběhu jeho 
zpracování se dozvíte z webových 
stránek města, Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně a médií.

Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně, příspěvková orga-
nizace zpracovává dva základní 
strategické dokumenty města 
– Program rozvoje města Plzně 
a územní plán. Vyhlašuje s po-
věřením města architektonické 
soutěže a zastupuje ho v poro-
tě veřejné soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje. Díky prestižní 
značce World Trade Center Pil-
sen, kterou má na starosti, podpo-
ruje také spolupráci plzeňských 
podnikatelů se zahraničními part-

nery. Z 12 elektronických knih 
umístěných na webových strán-
kách města se významně podílel 
nebo přímo vydal 11, a to i v tiš-
těné podobě. Dvakrát ročně roze-
sílá česko-anglický elektronický 
newsletter Pilsen Region Business 
News.

Ing. Kateřina Juríková,
mobil: 724 843 814,

tel.: 378 035 006, 
e-mail: jurikova@plzen.eu

Škroupova 5, 305 84 PLZEŇ
www.ukr.plzen.eu

Graficky vyjádřená největší pozitiva města
Zdroj: Vyhodnocení šetření názoru veřejnosti na podmínky života v Plzni 
(10/2015)

Senioři v Šafránkově pavilonu
Dne 18. 5. 2016 byla uspořádá-

na beseda pro seniory ze Svazu 
tělesně postižených. Beseda byla 
na téma Bezpečnost seniorů. 
Strážníci Městské policie Plzeň 
informovali seniory o možných 
nebezpečích, se kterými přichází 
do styku v každodenním životě. 
Metodici prevence kriminality 
sdělili občanům také důležité in-
formace, které se týkají tísňové 
linky seniorů a projektů určených 
pro seniory. Setkání se zúčastnilo 
65 seniorů. Na závěr přednášky 
předali strážníci seniorům reflexní 
pásky, které zakoupil Odbor bez-

pečnosti a prevence kriminality 
MMP, a letáky s informacemi 
týkající se bezpečnosti. 

Vzhledem k tomu, že jsou se-
nioři mnohdy snadnou obětí do-
mácího násilí, byl pozván sociální 
pracovník pan Mgr. Jan Jung z in-
tervenčního centra terénní krizové 
služby Charity České republiky, 
jenž seniorům poskytl důležité 
informace, které mohou pomoci 
ohroženým domácím násilím.

Celá akce se konala v Šafránko-
vě pavilonu na území MO Plzeň 1.

Jana Pužmanová, MP
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Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně ve spolupráci s MO Plzeň 1 
připravuje projekt regenerace sídli-
ště Vinice. Hlavním cílem projek-
tu je příprava návrhů na postup-
né úpravy veřejných prostranství 
v sídlišti tak, aby bylo vytvořeno 
příjemnější a moderním požadav-
kům odpovídající prostředí pro 
všechny skupiny obyvatel.

Projekt regenerace se bude 
skládat ze dvou etap. V prv-

Pomozte zlepšit sídliště Vinice
ní budeme dokumentovat stav 
sídliště, zjišťovat, co je potřeba 
zlepšit, kde jsou závady, které 
brání příjemnému užívání veřej-
ných prostranství, jaké vybavení 
v sídlišti chybí nebo co už ztratilo 
svou původní funkci a je potřeba 
nahradit. V druhé etapě navrhne-
me úpravy, které budou zjištěné 
nedostatky postupně odstraňovat. 
Navržené úpravy budou před 
dokončením projektu projedná-

ny jak s občany, tak v orgánech 
městského obvodu.

Součástí první etapy je i zjišťo-
vání názoru vás, obyvatel sídliště, 
prostřednictvím dotazníku, který 
předkládáme v tomto čísle zpra-
vodaje Plzeňská jednička. Záleží 
nám na tom, aby úpravy v sídli-
šti odpovídaly vašim představám, 
proto vás prosíme o několik minut 
na vyplnění dotazníku a jeho ode-
vzdání do 3 týdnů po uveřejnění 

v Informacích ÚMO Plzeň 1 v aleji 
Svobody č. 60. 

Pro ty z vás, kteří mají přístup 
na internet, je připraven dotazník 
v elektronické podobě, přístupný 
v Úvodu na webových stránkách 
Městského obvodu Plzeň 1 na 
http://umo1.plzen.eu. Děkujeme 
za váš čas a vaše odpovědi.

Mgr. Miroslav Pešík, 
Útvar koncepce a rozvoje 

města Plzně.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením 
MO Plzeň 1 připravuje projekt regenerace sídliště Vinice. Účelem 
projektu je připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostran-
ství v sídlišti tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny 
skupiny obyvatel. Aby tomu tak opravdu bylo, potřebujeme znát váš 
názor a zkušenosti s životem na sídlišti. Z toho důvodu jsme připravili 
dotazník a prosíme vás o jeho vyplnění.

Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit vašemu názoru, zakroužkujte. 
Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 3 týdnů od zveřejnění v Podatelně 
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň nebo zašlete poštou na adresu 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň.

Děkujeme za váš čas a za vaše odpovědi.
1. Jak jste celkově spokojen(-a) s životem na sídlišti? (Zakroužkujte 
1 odpověď)

1. velmi spokojen
2. spokojen
3. částečně spokojen
4. částečně nespokojen
5. nespokojen
6. velmi nespokojen 

2. S čím jste na sídlišti nejvíce spokojen(-a)? Uveďte prosím pouze 
jednu věc: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………….
3. Co vám na sídlišti nejvíce vadí? Uveďte prosím pouze jednu věc: 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
4. Cítíte se v sídlišti bezpečně? (Zakroužkujte 1 odpověď)

1. ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. ne

5. Které nedostatky má podle vašeho názoru život na sídlišti? 
(Zakroužkujte buď ano, nebo ne)
Veřejná prostranství: Ano Ne

1. málo ploch zeleně 1 2
2. neupravená veřejná prostranství 1 2
3. nedostatek hřišť pro děti 1 2
4. nedostatek hřišť pro mládež 1 2
5. nedostatek míst ke klidnému posezení 1 2
6. nedostatečná čistota veřejných ploch 1 2
7. nedostatečné veřejné osvětlení 1 2

Občanské vybavení:
8. nedostatek možností dostupného sportovního vyžití 1 2
9.  nedostatek možností dostupného kulturního vyžití 1 2
10. málo míst v mateřských školách 1 2
11. nutnost dojíždění do základní školy 1 2

Vybavení sídliště:
12. málo odpadkových košů 1 2
13. nedostatek kontejnerů na tříděný odpad 1 2

14. chybí sáčky na psí exkrementy 1 2
Doprava a parkování: 

15. špatná dostupnost městské hromadné dopravy (MHD) 1 2
16. nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily 1 2
17. špatné spojení MHD (dlouhé intervaly) 1 2
18. špatné spojení s centrem města MHD 
 v pozdních večerních a nočních hodinách 1 2
19.  špatný stav vozovek 1 2
20.  málo cyklostezek 1 2
21.  Ještě něco jiného? (napište co):………………………………

…………………………………………………………………………
6. Investoval byste do koupě krytého a zabezpečeného garážového 
stání pro osobní automobil v garážovém objektu v oblasti sídliště? 
(Zakroužkujte jednu odpověď)

1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. rozhodně ne
5. netýká se mě (nemám automobil)

Na závěr vás poprosíme ještě o několik statistických údajů:

7. Jak dlouho bydlíte na tomto sídlišti?
1. do 5 let
2. 6 – 10 let
3. 11 – 15 let
4. 16 – 20 let
5. více jak 20 let

8. Kolik je vám let: ………
9. Jste: 1 muž 2 žena
10. Máte děti do 18 let? 1 ano 2 ne
11. Ve které ulici bydlíte? ………………………………………………
12. Jste:

1. studující
2. pracující
3. nezaměstnaný
4. důchodce
5.  v domácnosti (vč. mateřské/rodičovské dovolené)

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. základní bez vyučení
2. vyučen(-a) bez maturity
3. maturita
4. vyšší odborná nebo vysoká škola

14. Máte další náměty nebo připomínky související s životem na 
sídlišti? Napište je zde:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………

Děkujeme za Vaši spolupráci

Regenerace sídliště Vinice
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Jako největší stavba v oblasti 
parkovišť byla na letošní rok naplá-
nována výstavba parkoviště v Ma-
nětínské 10. Vlastní parkoviště za-
hrnuje 64 parkovacích stání včetně 
příjezdové komunikace a veřejné-
ho osvětlení. V sousedství vzniklo 

Další nepotřebné sušáky zmizí
Již zhruba 5 let provádí MO 

Plzeň 1 odstraňování nepotřebné 
občanské vybavenosti zahrnující 
především sušáky, klepadla, zbytky 
laviček, betonové bloky apod. V prů-
běhu tohoto období byla nepotřebná 
občanská vybavenost odstraněna ze 
sídliště Vinice a z některých lokalit 
sídliště Košutka a Bolevec. Vzhle-
dem ke kladným ohlasům obyvatel 
budeme v těchto aktivitách pokra-
čovat i v dalším období. Pro letošní 
rok byly na základě žádostí občanů 
a návrhu odboru investičního a sta-
vebně správního navrženy k odstra-
nění sušáky včetně betonových ploch 

Parkoviště a sportovní hřiště Manětínská 10
ještě víceúčelové sportovní hřiště s 
asfaltovým povrchem, které svým 
provedením umožní využití pro 
široké spektrum míčových her. 
V rámci stavby byly odstraněny 
i nepotřebné sušáky hyzdící okolí 
domu Manětínská 10. Práce byly 

Z důvodu zkvalitnění podmínek 
životního prostředí Městský obvod 
Plzeň 1 připravuje čištění a úklid 
parkovišť formou tzv. „blokového 
čištění“. Jedná se o dočasný zá-
kaz stání a zastavení na kolmých 
stáních kolem vozovek i na samo-
statných parkovištích. Zákazové 
značky budou rozmístěny v dosta-
tečném předstihu (min. 7 dnů pře-
dem). Aby samotný úklid nadměr-
ně neomezoval parkování a řidiči 
si mohli přeparkovat v docházkové 
vzdálenosti, bude blokové čištění 
prováděno v úsecích o délce cca 
300 metrů. V případě, že na vyblo-
kovaných úsecích zůstanou zapar-
kovaná vozidla, která budou bránit 
v provedení úklidových prací, bude 
nutné provést jejich odtažení, aby 
mohlo dojít k dosažení požadova-
ného záměru, tzn. docílit kvalitního 
úklidu nepořádku, který se nahro-
madil na parkovištích. Kvalita pro-
vedeného úklidu by měla být za-
jištěna tím, že úseky parkovišť, po 

Blokové čištění parkovišť
vyblokování dopravním značením, 
budou čištěny za pomoci menších 
úklidových strojů a zároveň budou 
čištěny i ručně pracovníky veřejně 
prospěšných prací.

V 1. etapě bude blokové čištění 
prováděno na Lochotíně v úseku 

ulic Komenského, Sokolovská, 
E. Krásnohorské a alej Svobody.

Pokud se tato forma úklidu 
osvědčí, budou v následujícím 
období vytipované další lokality 
pro pokračování blokového čištění 
parkovišť v našem obvodu.

Informace o blokovém čištění 
budou vždy v dostatečném před-
stihu zveřejněny na webových 
stránkách obvodu: http://umo1.
plzen.eu/  Zdeněk Soukup

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

v lokalitách Manětínská 63, Kralo-
vická 27, Jesenická 29, Gerská 22, 
vnitroblok ulice Rabštejnská a beto-
nové prvky u konečné tramvaje č. 4.

Jedná se celkem o 11 lokalit, což 
je vzhledem k omezeným finanč-
ním možnostem na tuto činnost 
odpovídající rozsah pro letošní 
rok. Nově uvolněné plochy budou 
zavezeny zeminou a zatravněny. 
Dokončení těchto prací je pláno-
váno nejpozději do konce srpna 
letošního roku.

Ing. Milan Brecík,
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

zahájeny již v únoru a stavba byla 
dokončena ve druhé polovině květ-
na. Dne 7. 6. 2016 bylo parkoviště 
s hřištěm předáno do užívání veřej-
nosti. Cena díla hrazená z rozpočtu 
obvodu činí 8 069 tis. Kč. 

MO Plzeň 1 se tímto parkoviš-

těm snažil přispět ke zvýšení par-
kovacích možností v této lokalitě, 
kde bývá problém s parkováním 
obzvlášť palčivý. 

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1
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Na Košutce opravíme další hřiště
V Manětínské ulici se nachá-

zí uprostřed panelových domů 
areál minigolfu s restaurací 
a přilehlým sportovním hřištěm 
s asfaltovým povrchem. Hřiště, 
které přímo spravuje náš obvod, 
je využíváno dětmi i dospělými 
obyvateli této lokality, jak jsme 

zjistili při opakovaných kontrol-
ních návštěvách v odpoledních 
hodinách. Pro zlepšení podmínek 
využití volného času sportováním 
se pokusíme přispět rozšířením 
možného využití uvedeného hři-
ště. V průběhu letošního roku 
provedeme obnovu lajnování pro 

více sportů, instalujeme branky 
a v neposlední řadě bude opra-
veno poškozené oplocení směrem 
k areálu minigolfu. Hřiště bude 
navíc propojeno vrátky s areálem 
minigolfu. Po provedených úpra-
vách bude hřiště multifunkční 
a kromě již zmíněných obyvatel 

Manětínské a Rabštejnské ulice 
bude svým uspořádáním využi-
telné i mateřskými a základními 
školami, pro které zde bude mož-
né pořádat různé sportovní akce 
s programem.

Ing. Eva Štědrá,
oddělení správy majetku ÚMO 1

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce je organizační slož-
ka, jejímž zřizovatelem je obec. 
V čele této složky je velitel jed-
notky, který je zodpovědný ze 
své funkce starostovi obce. Tato 
složka je zcela závislá na rozpočtu 
obce a veškerá technika, výstroj 
a výzbroj pořízená pro činnost 
této jednotky je majetkem obce. 
V rámci statutárního města Plzeň 
je zřízení JSDHO, jako organi-
zační složky obce, v kompetenci 
jednotlivých městských obvodů, 
které plní i další úkoly obce 
s tím spojené.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů
Městský obvod Plzeň 1 je zři-

zovatelem jednotky sboru dobro-
volných hasičů Bílá Hora a jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
Bolevec.

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Bílá Hora má v současné 
době čtyřicet čtyři členů a byla 
založena v roce 1953. Jednotka se 
zaměřuje, mimo své vlastní čin-
nosti, i na akce spojené s prevencí 
kriminality a požární ochranou. 
V roce 2015 proběhlo ve spoluprá-
ci s JSDH Bílá Hora osm akcí pro 
mateřské školy zaměřených právě 
na prevenci kriminality, dále dva 

Dětské dny, a v neposlední řadě 
dva Branné dny s Integrovaným 
záchranným systémem.

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Bolevec čítá 19 členů. 
I tato jednotka pořádá akce 
v rámci prevence kriminality 
a v roce 2015 se těchto akcí 
uskutečnilo šest, dále tato jed-
notka prováděla 5x asistenci při 
kulturních či sportovních akcích 
v rámci EHMK a v neposled-
ní řadě 16x asistovali členové 
jednotky jako požární hlídka při 
kulturních akcích. Tato jednotka 
se také účastní závodů v hasič-

ském sportu, a to jak v kategorii 
dospělých, tak i dětí, kterým se 
členové jednotky věnují v rámci 
vedení zájmového kroužku ma-
lých hasičů.

Obě jednotky jsou pravidelně 
proškolovány, účastní se požár-
ních zásahů – v roce 2015 celkem 
56 zásahů, a to jak v rámci MO 
Plzeň 1, tak i mimo náš obvod. 
Všichni členové obou jednotek se 
těmto činnostem věnují ve svém 
volném čase, což jistě zasluhuje 
nejen naši podporu, ale zejména 
poděkování.

Ing. Eva Štědrá,
oddělení správy majetku ÚMO 1
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Městský obvod Plzeň 1 přiláká 
více zajímavých kulturních akcí na 
své území tím, že se bude finančně 
spolupodílet na některých větších ak-
cích v rámci města Plzně. Zastupitelé 
MO Plzeň 1 zvedli ruku na podporu 
projektů, jako je Festival světla BLIK 
BLIK, Historický víkend 2016 nebo 
akci AIDA v rámci projektu OPEN 
AIR NOC S OPEROU.

Festival světla proběhl ve dnech 
18. a 19. března 2016 a prohlídková 
trasa vedla mezi amfiteátrem Zoo 
Plzeň a OC Atom. Pro tento rok 
se umístění festivalu přesunulo na 
území městského obvodu Plzeň 1, 
a proto se Městský obvod Plzeň 1 
rozhodl na tuto akci přispět částkou 
200 000,- Kč. Cílem projektu bylo 
ukázat umění mimo centrum měs-
ta a přitáhnout pozornost obyvatel 
největšího městského obvodu Plzně 
akcí, která se koná téměř na jejich 
zápraží. Princip festivalu světla je 
jednoduchý: neobvyklá, nepřístup-
ná nebo místa využitá v překvapi-
vém kontextu na dvě noci ožívají 

Podpora sportu, kultury a sociálních služeb na MO Plzeň 1
Městský obvod MO Plzeň 1 

podpoří stejně jako každý rok 
i v roce 2016 velké množství 
sportovních klubů, sdružení 
a spolků různého zaměření pro-
střednictvím poskytnutí dotací 
z rozpočtu MO Plzeň 1 na pod-
poru sportovní, tělovýchovné, 
kulturní, ekologické a zájmové 
činnosti, na zdravotní účely, na 
aktivity volného času nebo jinak 
veřejně prospěšné účely. 

Pro rok 2016 byly vypsány 3 
dotační programy, a to Program 
č. 1 – Podpora sportovních 
činností, tělovýchovy a volno-
časových aktivit, Program č. 2 
– Sociální oblast – Podaná ruka 
a Program č. 3 – Podpora kultu-
ry, kulturních aktivit a životní-
ho prostředí – Místo pro život. 
Celkem bylo projednáno 80 žádostí 
s požadavkem na poskytnutí dotace 
ve výši 10 096 861,- Kč. Většina 

žadatelů má sídlo na MO Plzeň 1, 
trvalé bydliště nebo sdružuje čle-
ny z „Jedničky“.

Z celkového množství poda-
ných žádostí bylo rozhodnutím 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 ze 
dne 13. 4. 2016 uspokojeno 62 
žádostí a výše přiznaných dota-
cí dosahuje 3 500 000,- Kč, což 
dokazuje, že se Městský obvod 
Plzeň 1 snaží podpořit činnost 
spolků i jednotlivců v různých 

oblastech jejich činnosti a po-
skytnutím finančních prostředků 
vyjadřuje poděkování všem, kteří 
se většinou ve svém volném čase 
starají o volný čas dětí a mláde-
že, snaží se zapojit handicapova-
né spoluobčany a seniory do dění 
ve svém okolí a zpříjemňují jim 
všední dny nebo pořádají kultur-
ní a sportovní akce pro občany 
ze svého obvodu. 

Ing. Lucie Levová

Kultura na „Jedničku“
prostřednictvím světelných a zvuko-
vých instalací děl současného umění. 
Neobvyklá hodina, neobvyklá místa 
a umělecká díla, která díky novým 
technologiím často reagují na diváky, 
lákají velké množství diváků.

Akce Historický víkend 2016 
je oblíbenou akcí pro malé i vel-
ké a v letošním roce by se měla 
uskutečnit ve dnech 11.–12. červ-
na s Prologem v pátek 10. června 
v centru Plzně. Kromě tradičního 
programu, jako je dobové tržiště, 
šerm, divadlo, hudba, interaktivní 
dětská scéna či rej a pochod straši-
del, bude hlavní postavou letošního 
ročníku císař Karel IV., který bude 
zpodobněn desetimetrovou inter-
aktivní loutkou. V rámci této akce 
počítá MO Plzeň 1 s rozšířením pro-
gramu na lokality v obvodu, proto se 
rozhodl podpořit tento projekt část-
kou 300 000,- Kč ze svého rozpočtu.

Uvedení AIDY v rámci projektu 
Noc s operou, který se bude konat 
v lochotínském amfiteátru, oslovu-
je příznivce opery, ale také nové 

návštěvníky, kteří do divadla pro-
zatím nechodí, protože neuznávají 
formálnost divadelního prostředí 
(zvláště u oper). Na koncert do 
amfiteátru si mohou přijít vychut-
nat klasický žánr v podání výbor-
ných pěvců (Eva Urbanová, Paolo 
Ladrizzone, Ivana Veberová,…), 
kvalitního orchestru a sboru DJKT 
a seznámit se tak s tímto žánrem 
nenásilnou formou. Inscenace 
Aida má být velkolepým unikát-
ním scénickým počinem, který tuto 
slavnou operu představí v její plné 
monumentalitě, ovšem za součas-
ného zachování intimních a lyric-
kých aspektů děje. Po mimořádně 
úspěšném loňském uvedení koncer-
tu souboru opery a orchestru DJKT 
s hosty Evou Urbanovou a Miro-
slavem Dvorským pod otevřeným 
nebem v nově zrekonstruovaném 
amfiteátru na Lochotíně by Divadlo 
Josefa Kajetána Tyla za finanční 
podpory MO Plzeň 1 rádo pokračo-
valo v této tradici. Zastupitelstvo 
MO Plzeň 1 schválilo poskytnutí 

finančních prostředků na tento 
projekt ve výši 1 100 000,- Kč 
na svém jednání dne 25. 5. 2016.

Vzhledem k tomu, že se blíží 
významné jubileum – devadesáté 
výročí založení a otevření zoolo-
gické zahrady – rozhodlo se Za-
stupitelstvo MO Plzeň 1, na jejímž 
území se ZOO a BZ města Plzně 
nachází, podpořit vznik publikace 
s pracovním názvem „Zoo Plzeň – 
90 let“ částkou 300 000,- Kč. Tato 
publikace lehkou čtivou formou 
a hlavně fotografiemi připomene 
čtenářům historii a současnost 
plzeňské zoo způsobem, kterým 
dosud nebylo do zoo nahlíženo, 
a sice prostřednictvím nejvzác-
nějších odchovů, nejzajímavějších 
chovaných zvířat a největších cho-
vatelských úspěchů za celou histo-
rii (od světového prvo odchovu va-
rana modrého, přes prvoodchovy 
plameňáka, krokodýla, anakondy 
a stovky mláďat tučňáků či želv až 
po tygry a sněžné levharty).

Ing. Lucie Levová

ŠídlovákOupn Ér je již tradiční 
festival, jménem pevně spojený 
z jedním z Košuteckých rybníků. 
Nabízí dvoudenní pohodu u vody, 
piva a dalšího občerstvení za do-
provodu zajímavých kapel nejen 
z Plzně a okolí, ale z celé České re-
publiky. Festival nabídne opět ši-
roké spektrum umělců, od těch za-
čínajících v podobě soutěže FAJF 
Oupn Ér, přes méně známé, avšak 
zavedené (Alternativa, Isara, Duo 
My tři, až po legendy české hudby 
(Ivan Hlas, Pavlína Jíšová, Slávek 
Janoušek), pestrý bude i žánrově. 
Od čistokrevného folku přes akus-
tický bigbeat v podobě legendární 
kapely Forehand s Míšou Leich-
tem až po blues od Jakuba Kořín-

Tradiční festival představí legendy české hudby
ka a Kateřiny Misíkové. Nebude 
chybět ani tradiční hudební dílna, 
letos textová, kterou povede sám 
Slávek Janoušek, písničkář a au-
tor mnoha zajímavých písní. Sa-
mozřejmě nejsou opomenuty také 
děti, pro které bude připraven ská-
kací hrad, kolotoč a malování na 
obličej a které mají vstup zdarma. 
Své kouzlo mají také již tradiční 
a nikým neřízené sessiony u ohně 
po ukončení oficiálního programu, 
kde zazní spousta táborákových 
i folkových (a jiných) hitů. A ješ-
tě taky prozradíme datum: 19. 
a 20. 8. 2016! 

Těšíme se na vás na Šídlovák Oupn 
Ér 2016. www.festival.oupner.com

Petr Soukup



Zapojte se do soutěže o nejlepší krašovský štrúdl!
Rádi pečete? Chcete se o své výtvory podělit se sousedy? Doneste 
na Krašovskou zahradní slavnost vlastnoručně připravený štrúdl – 
slaný, sladký – fantazii se meze nekladou. Každý pekař či pekařka 
získá odměnu a zároveň se může stát košuteckým pekařem nebo 
pekařkou roku!

Přijďte ve sportovním a zahrajte si fotbal!
Hrajete rádi fotbal? A už jste někdy hráli match ve vnitrobloku na 
Krašovské? Zúčastněte se Krašovského fotbalového turnaje! Ne-
musíte být profesionálové, ve hře jsou vítáni muži, ženy, teenageři, 
mladí, staří – cílem není zvítězit, ale pobavit se.

Zacvičte si jógu
Absolvujte zdravé cvičení se známou cvičitelkou jógy Vlaďkou Jo-
hánkovou.

Přineste si své hry a sportovní vybavení!
Máte doma plnou skříň her, badmintonových pálek, pétanqueu, cvrn-
kacích kuliček nebo různých míčů, které už jste roky nepoužili? Teď 
je správný čas je zase oprášit a vzít s sebou na Krašovskou zahradní 
slavnost! Zahrát si můžete se svými sousedy a známými, nebo se 
u hry seznámit s někým novým.

Kontakt:
PĚSTUJ PROSTOR, z. s.

Silvie Hašlová, +420 776 806 005
pestujprostor.plzne.cz
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„Loňský první ročník Kraš-
ovské zahradní slavnosti sklidil 
velmi pozitivní ohlasy účastníků, 
kterým se líbila možnost poznat 
se lépe se svými sousedy i pří-
ležitost mluvit se zástupci měst-
ského obvodu o připravované 
proměně vnitrobloku. Rozhodli 
jsme se proto uspořádat i druhý 
ročník slavnosti, a to v předvečer 
vyhlášení architektonické soutěže 
– tentokrát tedy příznačně s te-
matikou soutěží a her. Občané se 
zároveň během akce dozví i více 
informací k samotné architekto-
nické soutěži,“ říká Ivana Mádlo-
vá, místostarostka Městského ob-
vodu Plzeň 1.

Slavnost nabídne zábavu ná-
vštěvníkům všech generací. 
Odpoledne vnitroblok (neboli 
„louka“) ožije sportem a hrami 
– budou zde připraveny soutěže 
inspirované dříve populárními 
dětskými hrami, kterými žila 
všechna sídliště, architektonické 
hry, fotbalový turnaj či půjčovna 
sportovního vybavení. Večer bude 
patřit hudbě a tanci, ke kterému 

zahraje jazzová kapela The Dixie 
Hot Lick. Návštěvníci si mohou 
také sami namíchat zahradní ná-
poje nebo si zakoupit občerstvení, 
zlatým hřebem večera se stane vy-
hlášení vítěze soutěže o nejlepší 
krašovský štrúdl.

„Krašovská zahradní slavnost 
poskytne jakousi ochutnávku, co 
bude vnitroblok nabízet po své 
proměně. Konkrétní podoba toho-
to, pro Košutku velmi důležitého 
místa vzejde z architektonické sou-
těže, jejíž výsledky budou známy 
do konce roku 2016,“ říká archi-
tekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj 
prostor, který na projektu od za-
čátku spolupracuje. „Návrhy všech 
soutěžících vystavíme na veřejné 
výstavě, k vybranému projektu se 
budou mít občané možnost vyjádřit 
na besedě s architekty. Neměl by 
se však už řešit celkový koncept 
projektu, který vzešel od veřejnosti 
ve formě zadání soutěže, ale spíše 
detaily a konkrétní řešení apliko-
vaná v návrhu. Začátek fyzické 
proměny vnitrobloku je plánován 
na rok 2018,“ dodává Sivák.

Druhá Krašovská zahradní slavnost bude ve znamení sportovních 
a kulturních soutěží pro malé i velké. Den po ní obvod vyhlásí od-
bornou architektonickou soutěž na proměnu vnitrobloku.

V neděli 28. srpna proběh-
ne ve vnitrobloku mezi ulicemi 
Krašovská, Toužimská, Žlutic-
ká a Studentská (u kruhových 
garáží) druhý ročník Krašovské 

zahradní slavnosti. Slavnostní odpoledne nabídne hry a soutěže pro 
všechny generace – od fotbalového turnaje po soutěž o nejlepší štrúdl. 
Večer se mohou návštěvníci těšit na koncert skupiny The Dixie Hot 
Licks. Chybět nebude ani netradiční občerstvení a soutěž o nejlepší 
košuteckou pekařku či pekaře. Následující pondělí bude po slavnosti 
vyhlášena otevřená architektonická soutěž na proměnu vnitrobloku, 
jejíž zadání bylo vytvořeno ve spolupráci s občany.
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Téměř letní den si v neděli 28. květ-
na užily děti na Ranči Šídlovák při 
akci nazvané Cesta středověkem, aneb 
dobývání hradu.

Středověké hry a soutěže, dobývá-
ní hradu, muzika, zbrojnoši, střelba 
z kuše i trebuchetu, divadlo…to vše 
a mnohem více měli možnost vyzkou-
šet na vlastní kůži všichni, kteří se 
rozhodli strávit sobotu na akci, kte-
rou připravil Městský obvod Plzeň 1. 

Promenádní koncert Orchestru Oty Hellera potěšil posluchače ve čtvrtek 
26. května, kteří si do parku U Bazénu přišli poslechnout oblíbené skladby. 
Příjemnou atmosféru vzpomínek na uplynulá léta umocnilo hezké počasí.

V sobotu 4. června se v parku U Ba-
zénu uskutečnil první Dětský den FN 
Plzeň ve spolupráci s Městským obvo-
dem Plzeň 1. Akce byla určena všem 
dětem a dalším zájemcům,  kteří chtěli 
strávit Den plný zdravé legrace.

Na akci byly děti zábavnou formou 
vtaženy do říše „Zdraví – to nejcen-
nější, co máme“, zakopaly si do míče 
s viktoriánskými fotbalisty, zatanco-
valy s Filipem Gregoriadesem, nau-
čily se připravit si zdravou snídani, 

Dětský den s Fakultní nemocnicí Plzeň

Na cestě do středověku byl dobýván hrad 
a soutěžilo se o pěkné ceny

prohlédly si záchranářskou sanitku 
a zažily mnoho dalších okamžiků, 
které jim jistě utkvěly v paměti. (red)

Soutěžní klání si užily nejen děti. Ty 
si pochvalovaly zejména možnost vy-
zkoušet si středověkou zbraň trebuchet 
či návštěvu u zbrojnošů, kde si oblékly 
plnou zbroj, meč a štít a odzkoušely je 
v přímém boji. Dobře se však bavili 
i rodiče. Střelba z kuše na středověkou 
terčovnici nebo doprovodný program, 
kdy se o děti postaral klaun, se staly 
vyhledávanými atrakcemi dospělých 
návštěvníků. 

Cílem akce bylo kompletně zaplnit 
kartičku razítky a v cíli jí poté vyměnit 
za odměnu. „Opravdu vítám jakouko-
li příležitost, kdy mají děti možnost 
aktivně trávit volný čas venku, v pří-
rodě, se svými rodiči a kamarády. 
Navíc téma středověku je zajímavé 
a pro menší děti málo známé. Jsem 
rád, že se tak nenásilnou formou měly 
možnost seznámit se zajímavostmi, 
jako jsou např. historické zbraně či 
vybavení zbrojnoše,“ uvedl starosta 
MO Plzeň 1 Miroslav Brabec. 

Cesta středověkem se konala za 
příjemného slunečného počasí a závěr 
s bouřkou umocnil zážitek z dobývání 
hradu.                                  (red)



Historický úspěch si připsali starší 
žáci florbalového oddílu FBC Plzeň. Na 
květnovém Mistrovství České republiky 
obsadili krásné 4. místo a tým ze západu 
Čech se tak poprvé dostal na přední příč-
ky celorepublikového hodnocení.  Fan-
tastickou jízdu florbalistů, která skončila 
až v semifinále s domácím Ústím nad 
Labem, ocenil starosta Městského ob-
vodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 
Starší žáky společně s trenérem přijal ve 
čtvrtek 26. května v obřadní síni Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1, kde jim za 
reprezentaci města i celých západních 
Čech osobně poděkoval.

„Vážím si mladých lidí, kteří vý-
znamnou část svého volného času 

V sobotu 28. května se na Bole-
veckou náves sjela historická vozidla 
k tradiční přehlídce krásy. Místosta-
rostka obvodu odstartovala již XXVII. 
Jízdu historických vozidel okolím Plz-
ně. Jedná se o každoroční jízdu his-
torických vozidel, která je přehlídkou 
automobilů a motocyklů od nejstarších 

Boleveckou náves zaplnila 
historická vozidla

z počátku minulého století. Návštěvní-
ci zhlédli unikátní techniku, kterou ne-
lze běžně spatřit v silničním provozu.

Starosta poděkoval mladým florbalistům za skvělou reprezentaci

Prosluněná neděle během druhého 
květnového víkendu nabídla výbornou 
kulisu jubilejnímu, již desátému roční-
ku soutěže v požárním útoku. Tradiční 
soupeření dětských družstev „Globus 
Cup – junior“ se odehrálo, obdobně 
jako v minulých letech, na travnaté 
ploše, jakoby symbolicky přilehlé ke 
stanici Hasičského záchranného sboru 
PK u hypermarketu Globus Chotíkov. 

Pořadatelský štáb, složený z dobro-
volníků ze spolku Hasiči Plzeň Košut-
ka a SDH Úněšov, zabezpečil celou 
akci s maximální pečlivostí a samotný 
bezproblémový průběh závodů, i přes 
svoji organizační náročnost, toto ná-
sledně jen dosvědčil.

Každé z 53 přihlášených družstev 
mladých hasiček a hasičů ukázalo di-
vákům nejen svoji připravenost na no-
vou soutěžní sezónu, ale též na možnost 
jisté, byť doposud jejich věkem ome-
zené pomoci svým dospělým kolegům 
v reálném boji s nezkrotným živlem.

A v mnoha případech se jednalo 

Nejen dospělí vědí, co je požární útok!
o výkony velmi kvalitní. Soutěžilo se 
ve dvou věkově odlišných kategoriích, 
„mladší“ – v počtu 33 dětských týmů 
a „starší“ – kde se na startovní čáru 
postavilo družstev dvacet. Všechny 
kolektivy měly k dispozici dva po-
kusy a lepší z nich se započítával do 
konečného pořadí.

V kategorii „mladších“ si nejcennější 
pohár, výsledným časem 20,11 vt., zcela 
oprávněně zajistilo a také odvezlo druž-
stvo SDH Manětín (Plzeň–sever), jemuž 
ale zdatně sekundoval plzeňský tým SDH 
Bolevec se ztrátou pouhých 0,67 vt. 

V zápolení „starších“ dominovali 
časem 19,38 vt. hasiči, kteří dorazili 
z Horního Hradiště (Plzeň–sever).

Mimo nejkvalitnějších soutěžních vý-
konů byl pořadateli také slavnostně oce-
něn nejvzdálenější účastník – družstvo 
SDH Černouček (Litoměřice). Drobné 
ceny ale obdrželi všichni účastníci!

Zajímavým zpestřením bylo mi-
mosoutěžní vystoupení minihasičů 
ze 78. mateřské školy v Plzni, které 

vyvolalo u přítomných diváků spon-
tánní aplaus.

A co dodat závěrem? Další ročník 
již desetiletého „Globus Cupu – ju-
nior“ je za námi. Je třeba poděkovat 
všem, kteří pomohli či alespoň něja-
kým způsobem, v mezích svých mož-
ností, tuto stále populárnější akci pro 
mládež podpořili. Speciální díky si 
zaslouží Městský obvod Plzeň 1, kte-

rý poskytl krásné poháry vítězům, ale 
i Hasičský záchranný sbor Plzeňského 
kraje a v neposlední řadě Hypermar-
ket Globus Chotíkov. Jejich materiální 
a logistická podpora byla pro pořádání 
této akce jistě neopomenutelnou.

Na shledanou při příštím, již jedenác-
tém ročníku „Globus Cupu – junior“!

Václav Heřman
Hasiči Plzeň Košutka

Úctyhodné výročí si připomene Sbor 
dobrovolných hasičů Plzeň Bolevec. 
V sobotu 18. června oslaví 115 let od 
svého založení. Součástí oslav, na které 
je zvána široká veřejnost, bude i žehná-
ní nového praporu SDH Plzeň Bolevec.

„Prapor nechal zhotovit Městský ob-
vod Plzeň 1 a dobrovolným hasičům ho 
daruje. Přímo při oslavách prapor požeh-
ná Mons. František Radkovský, emeritní 
biskup plzeňský,“ dodává starosta MO 
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

Program oslav začne na Bolevecké 
návsi slavnostním nástupem hasičů 
krátce před 10. hodinou dopoledne. 
Následovat bude žehnání praporu, 
průvod Bolevcem a požární soutěž. 
Po skončení oficiální části programu 
bude následovat posezení s muzikou.

„Doufám, že společně s hasiči přijde 
slavit hodně lidí. Bolevecký sbor si to 

Při oslavách výročí požehná František 
Radkovský nový prapor boleveckých hasičů

zaslouží nejen kvůli svým sportovním, 
ale také společenským aktivitám,“ 
uzavírá starosta.

115 let od založení SDH Bolevec

věnují sportovním tréninkům a zápa-
sům. Stejně tak si vážím jejich rodičů, 
kteří je v podobných aktivitách nejen 
finančně podporují. Zároveň musím 
vyslovit uznání i trenérům, protože 
zvládnout skupinu „puberťáků“ a do-
stat z nich nejlepší možný výkon není 
určitě nic jednoduchého. Všichni si 
tak radost z vydařeného mistrovství 
zaslouží a já jim jí přeji. Doufám, že 
tento historický úspěch přiláká k flor-
balu další šikovné malé sportovce,“ 
říká starosta Miroslav Brabec.

Pod názvem FBC Plzeň hraje sdru-
žení florbalových oddílů Floorball 
Club Plzeň a TJ Sokol Plzeň IV sídlící 
v Plzni na Roudné.                  (red)
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Sociální odbor Úřadu městského 
obvodu Plzeň 1 opakovaně monito-
ruje a kontaktuje osoby bez přístřeší. 
V dubnu letošního roku se sociální 
pracovníci ve spolupráci s Kontrol-
ním oddělením ÚMO Plzeň 1 opět 
vydali do terénu v rámci depistáže 
osob bez přístřeší, se zaměřením na 
lokality s větším výskytem těchto 
osob. Díky asistenci Městské policie 
Plzeň–Lochotín byl zajištěn bezpečný 
průběh celé akce. Pracovníci navští-
vili 12 lokalit na veřejných místech 
a v opuštěných objektech Městského 
obvodu Plzeň 1, které byly předem 
vytipovány strážníky městské policie. 
Na těchto místech vznikají provizorní 
obydlí, kde se zdržuje i několik osob 
pohromadě. Osobám bez přístřeší byla 
nabízena sociální pomoc a poradenství 
v jejich životní situaci. Každému byl 
předán kontakt na sociální pracovníky 

Monitoring bezdomovectví
ÚMO Plzeň 1, seznam ubytoven a pře-
hled zařízení, kde mají možnost získat 
krizové bydlení a praktickou pomoc 
sociálních pracovníků. Ačkoli bylo 
zastiženo pouze 10 osob bez přístřeší, 
jejich počet je dle pravidelných kontrol 
hlídek městské policie mnohem vyšší.

Nabízenou pomoc pracovníků 
sociálního odboru řada osob bez 
domova neakceptuje. Často se tak 
musí strážníci městské policie potýkat 
s bezdomovci, kteří porušují zákony 
a městské vyhlášky. Uplatňované 
blokové řízení je vůči mnohým ne-
účinné, proto míří případy k řešení 
přestupkovým komisím. V důsledku 
opakovaných stížností občanů ze síd-
liště Vinice na chování osob bez pří-
střeší, obtěžování hlukem a kouřem 
z nelegálních ohnišť se město Plzeň 
rozhodlo k odstranění nelegálních 
staveb v blízkosti ulice Na Chmelni-

cích. Osoby bez přístřeší byly v do-
statečném předstihu informovány na 
připravované odstranění staveb. 

Odstraňování staveb bezdomov-
ců – tedy nelegálních staveb – řeší 
oddělení stavebně správní jako 
příslušný stavební úřad s vlastníky 
pozemků. V případě, že by někte-
rý z vlastníků pozemků, na kterých 

Součástí náplně práce Sociálního 
odboru ÚMO Plzeň 1 je v rámci 
přenesené působnosti též zajiště-
ní sociálně-právní ochrany dětí. 
Jedná se o činnosti upravené ze-
jména zákonem č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, zá-
konem č. 292/2013 Sb., o zvlášt-
ních řízeních soudních a zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V praxi to znamená, že orgán soci-
álně-právní ochrany dětí (ve zkratce 
OSPOD) vykonává funkci tzv. ko-
lizního opatrovníka nezletilých dětí 
při jednáních opatrovnického soudu, 
kdy se rozhoduje o svěření dítěte do 
péče jednoho z rodičů (nebo střídavé 
výchově), o stanovení výše výživné-
ho a o frekvenci kontaktu s druhým 
rodičem, který dítě v péči nemá. Vy-
konává též funkci poručníka nebo 
opatrovníka v případech, kdy byl 
poručníkem nebo opatrovníkem sou-
dem ustanoven (například při projed-
návání majetkových záležitostí dítěte 
či schválení právních jednání, kdy by 
mohlo dojít ke kolizi zájmů rodiče 
a dítěte).

Pracovníci OSPOD vyhodno-
cují potřeby dítěte a situaci jeho 
rodiny, sestavují individuální plán 
ochrany dítěte a pořádají případo-
vé konference – odborné diskuze 
zainteresovaných subjektů, které 
slouží ke stanovení postupu a opti-
málního řešení nepříznivé situace 
dítěte a jeho rodiny.

OSPOD navrhuje soudu naříze-
ní, prodloužení či zrušení ústavní 
výchovy dítěte a podílí se na její 

Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí
realizaci. Pravidelně nejméně jeden-
krát za tři měsíce navštěvuje nezle-
tilé v ústavech, v nichž je ústavní 
nebo ochranná výchova realizována, 
a ve stejných intervalech kontaktuje 
rodiče těchto dětí. Účelem návštěv 
je uspořádání podmínek tak, aby se 
dítě pokud možno co nejdříve mohlo 
vrátit do své biologické rodiny.

Dále může OSPOD v odůvod-
něných případech navrhovat sou-
du omezení, popřípadě zbavení 
rodičovské odpovědnosti nebo 
pozastavení jejího výkonu.

Provádí nad nezletilými dětmi 
dohled, ať už byl stanovený sou-
dem nebo orgánem sociálně-práv-
ní ochrany dětí ve správním řízení.

Zaměstnanci OSPOD jsou 
v souvislosti s plněním úkolů podle 
zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí oprávněni navštěvovat rodinu 
a dítě v obydlí a mají právo zjišťo-
vat, jak rodiče o dítě pečují, v ja-
kých sociálních podmínkách dítě 
žije a jaké má dítě chování. Jsou 
oprávněni pořizovat obrazové či 
zvukové záznamy dítěte a prostře-
dí, v němž se dítě zdržuje, je-li to 
třeba pro účely ochrany práv dítěte.

OSPOD rozhoduje o výchov-
ných opatřeních ve správním ří-
zení a sleduje, jak jsou dodržová-
na výchovná opatření stanovená 
soudem. V rámci své činnosti in-
tenzivně spolupracuje se státními 
orgány, školami a školskými zaří-
zeními, poskytovateli zdravotních 
služeb, PČR, městskou policií či 
s neziskovými organizacemi. Po-

dává soudu zprávy potřebné pro 
rozhodování ve věcech péče o ne-
zletilé. Poskytuje nebo zprostřed-
kovává preventivní a poradenskou 
činnost rodičům a dětem. 

Pokud to vyžaduje zájem dítěte 
a rodiče tak sami neučiní, mohou 
pracovníci OSPOD rozhodnout 
o povinnosti rodičů využít pomoci 
odborného poradenského zařízení.

OSPOD též poskytuje okamžitou 
pomoc dětem v naléhavých přípa-
dech, zasahuje při podezření na ja-
koukoli formu týrání dítěte a spolu-
pracuje s orgány činnými v trestním 
řízení; podává k soudu návrhy na 
zahájení řízení o předběžném opat-
ření tak, aby byla zajištěna péče 
o dítě a jeho bezpečnost.
Činnost kurátorů pro mládež se 

kromě zákona o sociálně-práv-
ní ochraně dětí opírá i o zákon 
č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže.

Kurátoři pro mládež zajišťují péči 
o nezletilé děti do 15 let, které se 
dopustily činu jinak trestného, či 
mladistvé (15–18 let), u nichž bylo 
zahájeno trestní stíhání, nebo kteří 
se dopustili přestupku, o děti a mla-
distvé s opakovanými poruchami 
chování závažného rázu (záško-
láctví, útěky z domova, agresivita, 
toxikomanie, alkoholismus). Účast-
ní se výslechu dítěte na Policii ČR 
a zastupují dítě v postavení poško-
zeného v trestním řízení. Zastupují 
dítě též v přestupkovém řízení v pří-
padě dítěte obviněného z přestupku 
a projednávají přestupky dle § 31 

se objeví stavby osob bez přístřeší, 
chtěl situaci řešit, může se s žádostí 
o pomoc nebo poskytnutí informací 
obrátit na Městskou policii nebo na 
stavební úřad při ÚMO Plzeň 1.

Další termín monitoringu bezdo-
movců na území obvodu je pláno-
ván na měsíc červen.

Lucie Zichová

zákona č. 200/1990 Sb., na úseku 
školství a výchovy mládeže.

Kurátoři se snaží poskytovat po-
moc a podporu rodičům při řádném 
plnění povinností vyplývajících 
z rodičovské odpovědnosti. Pomá-
hají dítěti ohroženému riziky nebo 
zanedbáváním péče, jsou nápomoc-
ni při zlepšení obtížné životní situa-
ce rodiny a posílení funkce rodiny; 
důraz je kladen na práci s celou 
rodinou. Podílejí se také na pre-
ventivních aktivitách, jejichž cílem 
je předcházet vzniku nepříznivých 
sociálních situací rodin s dětmi.

K nejčastějším případům, se kte-
rými se pracovníci OSPOD obecně 
setkávají, jsou případy narušené 
či zcela nefungující komunikace 
mezi rodiči, kdy často dochází 
k vyhroceným konfliktním situa-
cím, při kterých je dítě přítomno 
se všemi důsledky dopadu na jeho 
psychiku. Nejsou ojedinělé ani pří-
pady, kdy se rodiče neváhají za-
štítit dítětem coby „rukojmím“ ve 
vzájemných sporech či jej vystaví 
zátěži zbytečných a opakovaných 
psychologických posudků při fa-
lešném obvinění druhého rodiče 
například ze sexuálního zneuží-
vání, přičemž účelem takového 
jednání je pomsta bývalému part-
nerovi. Bohužel konečné důsledky 
v podobě narušeného psychického 
vývoje dítěte jsou v těchto přípa-
dech mnohdy nevratné.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí Sociálního odboru

ÚMO Plzeň 1
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Od května se vydávají senioři 
díky MO Plzeň 1 opět na zájezdy

Od měsíce května se opět ko-
nají oblíbené zájezdy pro seniory 
obvodu, které pořádá MO Plzeň 
1 spolu s cestovní kanceláří PRI-
MA VIA, s. r. o. MO Plzeň 1 
vynakládá ze svého rozpočtu 
finanční prostředky na zajiště-
ní těchto akcí a seniorům hradí 
polovinu z ceny zájezdu. Na le-
tošní rok je naplánováno celkem 
10 zájezdů, z nichž čtyři jsou za-
hraniční. 

V průběhu měsíce května 
senioři navštívili Mladobole-

slavsko, kraj umělců (Dobříš, 
Čapkova Strž, Vysoká u Pří-
brami), vydali se po stopách 
světoznámého porcelánu, tzv. 
„cibuláku“ (Dubí, Teplice) a na 
počátku měsíce června navštívili 
Pardubice, kam se vydali kromě 
architektonických památek i za 
historií pečení perníku.

Na každém zájezdu doprovází 
seniory průvodce cestovní kan-
celáře PRIMA VIA, s. r. o. Pro-
gram je vždy připraven přímo 
pro cílovou skupinu seniorů. Je 

vypracován do posledního detai-
lu. Jediné, co nelze ovlivnit, je 
počasí a provoz na silnicích. Na-
příklad na zájezdu na Mladobo-
leslavsko došlo vlivem dopravní 
situace na dálnici ke zpoždění, 
které se však podařilo v průběhu 
dne dohnat a zbytek zájezdu pro-
běhl pohodovým neuspěchaným 
tempem. Dojmy seniorů umocni-
lo i slunečné počasí, proto ode-
zvy na tento zájezd byly velmi 
pozitivní.

Bc. Markéta Hrbková, DiS.

Členky Komise pro občanské zá-
ležitosti paní Pavla Urbanová a paní 
Markéta Kubištová dne 21. 5. 2016 
zajistily společně gratulaci k příleži-
tosti zlaté svatby ve Starobolevecké 
hospůdce v Plzni. Manželé Štarkovi 

mají za sebou padesát let společné-
ho života. Děkujeme manželům za 
krásný příklad dobrého rodinného 
života, za všechnu lásku a práci, kte-
rou věnovali celé své rodině. Jako 
dárek manželé obdrželi dárkový 

koš a pamětní list. Oslavu jejich 
významného dne stvrdili polibkem 
a přípitkem. 

Pan Karel Štark je bývalý mistr 
sportu, zúčastnil se olympijských 
her v Tokiu v roce 1964, kde vy-
bojoval 5. místo v cyklistickém 
tandemu. Manželé se poznali 
v zaměstnání a s úsměvem uvádí, 

V tentýž den členky Komise 
pro občanské záležitosti po-
gratulovaly k 90. narozeninám 
paní Miladě Junkové, které byl 
předán dárkový koš, pamětní 
list a orchidej. Členky komi-
se si také příjemně pohovořily 
s celou rodinou. Z rozhovoru 

Zlatá svatba
že recept na šťastné manželství ne-
existuje. Celá rodina je sportovně 
založená. Vnučky se pyšní titulem 
mistryně světa v aerobiku a mis-
tryně republiky v bowlingu. Paní 
Štarkové a panu Štarkovi přejeme 
do dalších let společného života 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a co nejvíce radosti.

vyplynulo, že orchidej uděla-
la oslavenkyni velkou radost, 
jelikož tuto květinu má velmi 
ráda. Paní Junková je čtyřná-
sobná prababička. I paní Junko-
vé přejeme do další let hlavně 
zdraví, štěstí a spokojenost.

Bc. Marie Pačutová, DiS.

Životní jubileum

Slavnostním předáním bronzo-
vých medailí prof. MUDr. Jana 
Janského za deset bezpříspěvko-
vých odběrů krve poděkoval pan 
starosta Mgr. Brabec dárcům, kte-
ří darují druhým tu nejvzácnější 
tekutinu na světě. Obřadu se zú-

Předávání Jánského plaket
častnila členka komise pro občan-
ské záležitosti Rady MO Plzeň 1 
Ing. Dana Stanková a ředitelka 
Úřadu oblastního výboru České-
ho červeného kříže paní Svatava 
Slavíková. Předání plaket se usku-
tečněno v obřadní místnosti Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1.

Bc. Marie Pačutová, DiS.
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Poruchy autistického spektra 
(PAS) patří mezi nejzávažněj-
ší poruchy dětského mentálního 
vývoje. Počet diagnostikovaných 
dětí s autismem se každým rokem 
zvyšuje a narůstá tak i počet inte-
grovaných dětí s touto poruchou 
na základních školách. Z naší 
zkušenosti i ze zkušenosti našich 
klientů vyplývá, že školy na přijetí 
dětí s PAS nejsou v současnosti 
ještě dostatečně připraveny. Naše 
Občanské sdružení ProCit, z.s., 
akreditovaná organizace a regis-
trovaná sociální služba pro rodi-
ny s dětmi, se zabývá již šestým 
rokem komplexní podporou rodin 
pečujících o dítě s PAS. V oblasti 
vzdělávání těchto dětí vidíme nej-
větší potenciál pro jejich rozvoj 
a přirozenou možnost zapojit se do 
společnosti. Právě proto jsme se za 

Projekt „Integrace žáka s poruchou autistického spektra (PAS) 
v běžné základní škole“ realizovaných v základních školách 
na území MO Plzeň 1
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podpory a spolupráce s MO Plzeň 
1 rozhodli od února tohoto roku 
začít přímo na základních školách 
pořádat vzdělávací semináře, jež 
mají všem pedagogickým pracov-
níkům, dalším odborníkům, širší 
veřejnosti i žákům problematiku 
poruch autistického spektra více 
přiblížit.

Děti s autismem mívají potí-
že porozumět světu kolem sebe, 
tomu, co vidí, slyší, co prožívají 
ony i ostatní lidé. Často se ztrá-
cejí ve spleti sociálních vztahů, 
občas nám nerozumějí a neumějí 
si s námi povídat. Z toho vyplývá, 
že metodické principy a postupy 
spojené s procesem vyučování 
dětí s PAS jsou výrazně odlišné 
od metod využívaných při výchově 
a vzdělávání žáků na běžných zá-
kladních školách. Proto je třeba na 

tyto odlišnosti upozornit a sezná-
mit s nimi pedagogy, kteří s dětmi 
s PAS mohou při své práci přijít do 
styku. Zároveň cítíme potřebu šířit 
povědomí o poruchách autistické-
ho spektra i mezi samotné žáky, 
aby i děti dokázaly člověku s autis-
mem lépe porozumět, poskytnout 
mu potřebnou podporu a přijmout 
ho mezi sebe. Otevřená diskuse 
o této problematice napomáhá 
nabourávat mnoho stereotypních 
představ a bariér, děti se učí 
vnímat jinakost jako přirozenou 
a přínosnou součást života, které 
se není třeba bát. Tyto besedy tak 
bezprostředně vedou k prevenci 
vzniku případných konfliktů a ši-
kany nejen na půdě školy.

Velmi nás těší dosavadní vyso-
ký zájem o naše besedy a semi-
náře a jsme vděčni za milé přijetí 

a pozitivní zpětnou vazbu ze strany 
vedení, zaměstnanců i žáků navští-
vených škol. V současné době za 
sebou máme již několik úspěšně 
realizovaných seminářů a besed, 
kde jsme měli příležitost předat 
naše zkušenosti s každodenní prací 
s dětmi s PAS mnoha pedagogům 
i dalším zaměstnancům školy, vést 
na toto téma diskusi a být zase 
o krůček blíže k úspěšné integraci 
dětí s PAS mezi své vrstevníky na 
běžných základních školách. 

Mgr. Alena Siváková
speciální pedagog

Občanské sdružení ProCit, z.s.
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  skutečnost k 31. 12. v tis. Kč  skutečnost k 31. 12. v tis. Kč
P ř í j m y 28 614 F i n a n c o v á n í   +/-   v l a s t n í z d r o j e 135 414

Daňové 4 657 Použití prostředků minulých let 21 074
 Místní poplatky 3 387 Použití vlastních fondů (+) 20 091
 Správní poplatky 1 270 – fond rezerv a rozvoje 17 410
Nedaňové 14 116 – fond sociální 2 681
 Příjmy z vlastní činnosti 964 Tvorba vlastních fondů (-) 25 854
 Odvody příspěvkových organizací 220 – fond rezerv a rozvoje 22 932
 Příjmy z pronájmu majetku 6 395 – fond sociální 2 922
 Příjmy z úroků 34 Převody 120 103
 Sankční platby 275 – převod MMP/MO v rámci finančního vypořádání 2 411
 Přijaté pojistné náhrady 24 – převod MO/MMP 6 199
 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 160 – převod MMP/MO 1 545
 Ostatní přijaté vratky transferů 15 – převod – sdílené daně 93 707
 Ostatní nedaňové příjmy 29 – převod – příspěvek na výkon státní správy 9 098
Kapitálové 0 – převod – příjmy z hazardu 19 541

Provozní přijaté dotace 9 841 

 Přijaté dotace 9 841 

Výdaje  135 867 
Provozní výdaje 118 495    

 Běžné výdaje 100 621 
 Příspěvky vlastním příspěvkovým org. 10 514 
 Transfery jiným organizacím 5 567 
 Transfery obyvatelstvu 1 793 
K a p i t á l o v é   v ý d a j e 17 372 
 Investice stavební a nestavební 17 310 
 Investiční transfery 0 
 Příspěvky vlastním příspěvkovým org. 62 

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2015

Příjmy
Daňové příjmy

Městský obvod Plzeň 1 v roce 
2015 vybíral tyto místní poplatky 
– poplatek za psa, poplatek za uží-
vání veřejného prostranství, z uby-
tovací kapacity. Správní poplatky 
byly nejvíce vybírané odborem 
investičním a stavebně správním 
– oddělením stavebně správním, 
jelikož od 1. ledna 2013 došlo 
k navýšení a rozšíření správních 
poplatků v oblasti vydávání povo-
lení a úkonů dle stavebního zákona.
Nedaňové příjmy

Nejdůležitější položkou v ne-
daňových příjmech byly příjmy 
z pronájmu městského majetku, 
dále také příjmy za separování 
odpadu a příjmy z vlastní činnosti 
– sem patří mimo jiné i příjmy 
z pronájmu inzertních ploch v Pl-
zeňské jedničce a z pronájmu re-
klamních ploch ve Sport parku 1.

Dotace
Přijaté dotace v roce 2015 zahr-

novaly dotace na aktivní politiku 
zaměstnanosti pro obce – veřejně 
prospěšné práce, další dotace se 
týkala úhrady nákladů souvise-
jících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti soci-
álně-právní ochrany dětí, dále 
přijato na výkon sociální práce 
v souladu s ustavnovením § 92 
– § 93a zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o sociálních službách“), 
a ustanovením § 63 – § 65 zá-
kona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění poz-
dějších předpisů. V I. pololetí 
2015 obdržena dotace na projekt 
„Podpora standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí 
Magistrátu města Plzně a úřadů 
městských obvodů Plzeň 1–4“. 

Od Plzeňského kraje přijata dota-
ce pro SDH Bolevec a dotace na 
projekt Bezpečnost pro seniory.

Výdaje
Provozní výdaje

Provozní výdaje byly čerpá-
ny na zajištění chodu úřadu MO 
Plzeň 1, údržbu silnic a zimní 
údržbu, na péči a údržbu ze-
leně a dětských prvků, sběru 
a svozu nebezpečných odpadů, 
komunálních odpadů. Z provoz-
ních výdajů byly také hrazeny 
výdaje na činnost jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů - SDH 
Bílá Hora a SDH Bolevec. Dále 
byly  provozní výdaje použity 
na údržbu a provozní příspěvky 
pro mateřské školy. Z provoz-
ních výdajů byly proplaceny 
transfery jiným organizacím, 
tedy byly poskytnuty dotace na 
veřejně prospěšné účely v oblas-
tech tělovýchovy, zdravotnictví, 
školství a podpora zájmových 
činností.
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje se týkaly za-
jištění projektových dokumen-
tací parkovišť v Sokolovské 
ulici 34–40, v Manětínské uli-
ci 10–12, parkovacího objektu 
u Atomu, dále na projektovou 
dokumentaci na stavební úpravy 
a modernizaci Bazénu Lochotín 
a na realizaci ulic Kleisslova - 
Dělnická. Také došlo k realizaci 
parkoviště Sokolovská 60–72, 

Při zpracování Závěrečného účtu MO Plzeň 1 bylo postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávných celků. Finanční hospodaření MO Plzeň 1 se uskutečňovalo v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem 
pro rok 2015.

chodníku Nad Zoo a chodníku 
u 91. MŠ. Nestavební investi-
ce zahrnovaly pořízení herních 
prvků na dětské hřiště v Soko-
lovské ulici, herní sestavy do 
parku U Bazénu a další her-
ní prvky, pamětní deska Jana 
Husa, kamerový systém – Stráž-
nická 38 a Sylván, naviják pro 
JSDH Bolevec a dále pořízeno 
služební auto. V roce 2015 byl 
90. MŠ, Západní 7 poskytnut in-
vestiční příspěvek – na nákup 
zahradního altánu.

FINANCOVÁNÍ
Přebytek hospodaření MO Pl-

zeň 1 po finančním vypořádání za 
rok 2015 ve výši 25 669 290,76 Kč 
bude použit v letošním roce na 
investiční akce –např. chodník 
k duhovému hřišti nebo chod-
ník Krašovská 2. Dále budou 
poskytnuty investiční příspěvky 
vlastním PO – 7. MŠ, 29. MŠ, 
60. MŠ. Z přebytku hospoda-
ření by mělo být dále financo-
váno gastro vybavení a drobný 
hmotný dlouhodobý majetek do 
kuchyně 78. MŠ, údržba zele-
ně, úklid komunikací strojovým 
čištěním, běžné opravy v mateř-
ských školách, údržba dětškých 
hřišť a komunikací. Dále bude 
navýšen objem finančních pro-
středků pro poskytování dotací 
na veřejně prospěšné účely.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru
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Série závodů Českého poháru 
v triatlonu se po letech vrací do Plz-
ně. U Boleveckého Velkého rybní-
ka se odehraje triatlonový festival, 
jenž chce zapojit všechny sportovce 
i nesportovce. Ve třech dnech od 
10. do 12. června jsou postupně na 
programu závody pro školy, děti 
z dětských domovů, olympijský 
triatlon, terénní triatlon, štafetové 
závody i běh rodičů s dětmi. 

Za celým projektem stojí or-
ganizace Triatlon Plzeň a býva-
lý špičkový triatlet a medailista 
z Olympijských her v Sydney Jan 
Řehula, který je v současnosti i re-
prezentačním trenérem. 

„Hlavním tahákem je bezesporu 
Mistrovství České republiky aka-
demiků, které bude přímou kvalifi-
kací na akademické MS v Nyonu. 
Tam se budou rozdávat i body do 
světového rankingu ITU,“ upo-
zorňuje Řehula. V elitní katego-
rii závod přitáhne i velká jména, 
jako například Jan Čelůstka, Pře-
mysl Švarc, Jan Volár, František 
Linduška či novopečený mistr 

V Plzni se chystá triatlonový festival

republiky v aquatlonu Jiří Kalus. 
Očekává se i mezinárodní účast 
a také široké startovní pole žen.

Už v pátek dopoledne se 
v aquatlonu utkají žáci základních 
a středních škol. Odpolední pro-
gram bude patřit Tomáši Slavatovi 
a jeho seriálu pro dětské domovy 
Slavata Triatlon Tour podporova-
né Nadací Albert. Pořadatelé myslí 
i na zábavu, večer všem zahraje 
na pláži Ostende známá hudební 
skupina Muerta Mente.

Sobotnímu programu budou do-
minovat závody Českého poháru 
všech kategorií od žákovských 
8–11 let a 12–15 let, přes dorost 
a juniory až po dospělé kategorie 
elite a věkové kategorie age group. 
Pro age group je tento závod také 
vyhlášen jako Mistrovství ČR. Do-
rostenci se navíc při svém závodě 
poperou o kvalifikaci na atraktivní 
European Triathlon Youth Festi-
val. Večerní program s vyhlášením 
výsledkům odkáže na nadcházející 
Olympijské hry v brazilském Rio 
de Janeiru, ponese se totiž v duchu 

plážového karnevalu a atmosféru 
dokreslí tanečnice samby ze sku-
piny Dance Art Studio.

Závěrečným dnem triatlonové-
ho festivalu bude neděle, kterou 
nastartují žáci v rámci krajského 
mistrovství. Později se vydají pro 
rodiče s dětmi na běh dlouhý 3 km. 
Největší výzvou pro rekreační 
sportovce pak bude terénní triatlon 
pro každého, který má délky tratí 
upraveny tak, aby je opravdu zvlá-
dl kdokoliv. Plavání bude dlouhé 
jen 300 metrů, na horských kolech 
se pojede mírných 10 km a závě-
rečný běh měří 3 km. Kdo by si 
ani tak netroufal zkombinovat tři 
disciplíny, může utvořit s přáteli 
nebo kolegy tříčlennou štafetu, 
kdy vždy jeden člen absolvuje 
jednu z disciplín terénního triat-
lonu. Na start štafetového závodu 
by se měl postavit i primátor města 
Plzně Martin Zrzavecký.

„Naším cílem je přivést k tri-
atlonu nové závodníky, proto 
jsme se rozhodli uspořádat tento 
triatlonový festival. Závod bude 

nejen obrovskou zkouškou pro 
náš organizační tým, ale také pro 
všechny jeho účastníky,“ zve do 
Plzně ředitel závodu Jan Řehula. 

Více podrobností najdete na 
www.triatlonplzen.cz.

Jan Řehula
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Městský obvod Plzeň 1 zahájil jednání s Městskou policií Pl-
zeň k možné spolupráci na realizaci projektu „Plzeňské senior 
akademie“, a to v letošním roce na podzim. 

Jedná se o bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na osobní 
bezpečí, zvládání krizových životních situací ve vztahu k senio-
rům a osobám ZTP a na ucelené vzdělávání dle aktuálního stavu 
kriminality a nebezpečí  vzniku krizových (mimořádných) situací 
na území města Plzně. Preventivní programy budou realizovány 
tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a tvořily komplexní celek 
vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s princi-
pem univerzity třetího věku. Vzdělávací program je tvořen osmi 
přednáškovými bloky.Projekt bude uskutečňován v průběhu třech 
měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi budou realizovány 
jeden den v týdnu. Nedílnou součástí jsou i exkurze na operačním 
středisku Městské policie Plzeň, Útulku pro zvířata v nouzi a Ha-
sičské stanice Plzeň. Počet účastníků v rámci jednoho vzdělávacího 
cyklu je omezen na 50 osob. Na tomto projektu  se podílí i organi-
zace jako např. BKB Plzeň, HZS PK, ČOI inspektorát Plzeňského 
a Karlovarského kraje, ZZS Pk a BESIP. 

O průběhu jednání budete informováni na webových stránkách 
obvodu nebo na ÚMO Plzeň 1.                                        (red)

Plzeňská senior akademie „Vaše bezpečí – naše priorita“

Žáci naší školy se v letošním škol-
ním roce zapojili do soutěže Příběhy 
20. století. Jejich úkolem bylo natočit 
a autorsky zpracovat celoživotní svě-
dectví pamětníka 20. století. Setkali 
se s úžasnou ženou, paní Lidmilou 
Výškovou. Vyučená kadeřnice se 
narodila 22. června 1923 v Manětíně 
a během 2. světové války byla nuce-
ně nasazena na práci do německého 
Schleissheimu u Mnichova. Uzávěrka 
této soutěže byla 29. února 2016. Od 
té doby naši deváťáci netrpělivě sledo-
vali stránky této soutěže a byli velmi 
mile překvapeni, když se dozvěděli, 
že jejich příběh se dostal do finále 

Příběhy 20. století – Lidmila Výšková vzpomíná
mezi pět nejlepších. Příběhy vybíraly 
a hodnotily dvě poroty. Jedna porota 
byla složená z historiků a učitelů dě-
jepisu, mediální porota byla ve slože-
ní Dalibor Balšínek, Robert Břešťan, 
Robert Čásenský, Jan Maxa a Tomáš 
Němeček. Ve čtvrtek 28. dubna 2016 
proběhlo slavnostní předávání cen této 
soutěže v Domě U Kamenného zvonu 
na Staroměstském náměstí v Praze. Do 
Prahy se s našimi žáky vydala také 
paní Lidmila Výšková. Všichni měli 
obrovskou radost, když zjistili, že si 
do Prahy přijeli pro třetí místo.

Mgr. Martina Šmejkalová, 
7. ZŠ a MŠ Plzeň

U příležitosti 700 let od narození 
českého krále Karla IV. jsme se ve 
výtvarné výchově věnovali tomuto 
významnému panovníkovi. I díky 
tvorbě jsme se seznámili s důležitými 
a zajímavými okamžiky jeho života 
a pokusili jsme se výtvarně zachytit 
jeho podobu, podobu jeho manželek, 
významných staveb a událostí jeho 
doby. Použili jsme různé výtvarné 
techniky, např. kresbu, malbu, sítotisk 
a tvořili jsme také loutky. 

Tři vybrané kresby a dvě loutky 
putovaly do soutěže s názvem „Karel 
IV. očima dětí“, kterou vyhlásilo Ná-
rodní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského. Těšíme se, že ales-
poň některá z prací bude úspěšná a sta-
ne se součástí pražské výstavy. Nejlepší 

Karel IV. očima dětí
Ve dnech 18. dubna – 4. května 

2016 si mohli žáci a vyučující v pří-
zemí 7. ZŠ a MŠ v Plzni prohlédnout 
putovní výstavu s názvem Berlínská 
zeď. Poděkovaní za ni patří autorům 
z ostravského gymnázia EDUCAnet, 
kteří se pokusili historii rozděleného 
Berlína zasadit do kontextu dějin druhé 
poloviny 20. století a ukázat, jak tyto 
události těsně souvisely s poválečným 
rozdělením světa a především se stu-
denou válkou. Berlínská zeď se stala 
skutečnou železnou oponou studené 
války nataženou napříč evropským 
velkoměstem. Vybraní žáci devátých 
tříd provázeli ostatní spolužáky touto 
výstavou. Seznamovali je s okolnostmi 
vzniku a proměnami zdi, s výrazný-
mi osobnostmi, které se zapsaly do 
její historie, ale také s poválečnými 
dějinami rozděleného Německa. Se-
znamovali ostatní také s konkrétními 

Putovní výstava Berlínská zeď
příběhy úspěšných i tragických útěků. 
Dvanáct panelů obsahovalo nejen vy-
světlující texty, ale také řadu unikátních 
dobových fotografií, karikatur a úryvků 
z československého tisku. 

Mgr. Martina Šmejkalová, 
7. ZŠ a MŠ Plzeň

práce můžete vidět ve vstupní hale školy 
v rámci výstavy Karel IV. – 700 let. 

Mgr. Soňa Jindrová, 7. ZŠ a MŠ
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Po úspěšné pěvecké soutěži se žáci 
naší školy zapojili také do další, tento-
krát výtvarné soutěže v projektu „Vik-
torka do škol“. Úkolem bylo namalovat 
libovolného hráče FC Viktorie Plzeň 
v životní nebo nadživotní velikosti.

S nadšením se do výtvarného ztvár-
nění svých fotbalových idolů pustili 
žáci a žákyně z 6. B a 8. A. „Šesťáci“ 
se rozhodli namalovat Daniela Koláře. 
„Osmáci“ pak Jana Kovaříka, který se 
s námi setkal při prohlídce „stánku“ 
FC Viktorie Plzeň – Doosan Arény.

Oba výtvory vznikaly téměř dva mě-
síce, autoři obrázků zasluhují obrov-
skou pochvalu za trpělivost, plné pra-
covní nasazení a příkladnou spolupráci.

Výtvarný talent, trpělivost a spo-
lupráce děvčat Hany Kočandrlové, 
Lenky Kočandrlové a Nikoly Tamá-
šové z 8. ročníku přinesly své ovoce 
v podobě vítězství! Ze 140 odevzda-

Výtvarná soutěž „Viktorka do škol“ na 34. ZŠ
ných obrázků, které zaplnily velkou 
část sportovní plochy Doosan Arény, 
zabodovalo nejvíce jejich dílo – fot-
balista Jan Kovařík, namalovaný 
v životní velikosti. Ten za autorkami 

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 od 15.30 před-
staví Středisko volného času RADO-
VÁNEK celoroční činnost zájmových 
útvarů. Uvidíte zde vystoupení hudeb-
ních kroužků, vystoupení dětí z mi-
niškoličky, ukázku předvedou děvčata 
z kroužku ZumbAtomic, Freedance 
a za zhlédnutí bude stát také ukázka 
sebeobrany a historického šermu. Při-
pravené jsou soutěže pro děti, výstava 
z dílen výtvarných kroužků a bohatý 
doprovodný program. Na akci Zahrad-
ní slavnost se podílí Městská policie 
Plzeň a Sdružení dobrovolných hasičů 
z Bolevce. Můžete se těšit na skáka-
cí hrad a dětmi oblíbenou hasičskou 

Psovodi zadrželi útočníka
Za dětmi z kroužku Malý strážník 

– detektiv přišli do střediska volného 
času RADOVÁNEK v Ledecké ulici 
psovodi Městské policie Plzeň. Dětem 
znovu připomněli, jak se chovat k cizím 
psům a ukázali jim, jak umí jejich psi 
poslouchat. Děti si mohly vyzkoušet, 
kolik váží taktická vesta, kterou nosí 
psovod během své 12tihodinové služ-
by. Na závěr návštěvy bylo pro malé 

strážníky přichystáno velké překvapení. 
Psovodi je vzali na krátkou obchůzku 
do okolních ulic. To proto, aby dětem 
ukázali, jak vypadá služba psovoda 
v realitě. Na pozemku střediska se pro 
ně chystalo překvapení – fingované pře-
padení. Figurant Městské policie Plzeň 
tady naoko přepadl vedoucí RADO-
VÁNKU v Ledecké ulici. Samozřejmě, 
že bylo vše předem domluvené, a tak 

Dopravní hrátky s dětmi 
z městského obvodu Plzeň 1

V pátek 20. 5. 2016 proběhla na 
dopravním hřišti akce pro MŠ a ŠD 
Městského obvodu Plzeň 1. 

Akci zahájila paní místostarostka 
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA 
a krajský koordinátor BESIPU pan 
Václav Ircing. Celá akce probíhala ve 
spolupráci Městského obvodu Plzeň 1, 
Městské policie Plzeň, BESIPU, Zá-
chranné asistenční služby RESCUE 
a SVČ RADOVÁNEK. 

Děti plnily úkoly s dopravní témati-
kou, poznávaly dopravní značky, po-

V dopoledních hodinách od 8.00 
do 11.30 hodin probíhají na hřišti 
dopravní výukové programy pro MŠ 
a ZŠ. V odpoledních hodinách v úterý 

vídaly si o integrovaném záchranném 
systému, zkusily si jízdu zručnosti 
i přenos raněné osoby. Na opileckých 
a drogových brýlích si děti vyzkouše-
ly, jak je nebezpečný alkohol a drogy 
za volantem. Kromě znalostí si děti 
odnášely i ceny, které pro ně připravil 
MO Plzeň 1 a BESIP.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na akci podíleli, moc si 
toho vážím.

Ivana Jeslínková
vedoucí pracoviště Ledecká

Zahradní slavnost v RADOVÁNKU
pěnu. Nedílnou součástí této tradiční 
prezentační akce, na zahradě pracoviš-
tě Ledecká 23, je představení nabídky 
zájmových činností na další školní rok 
2016/2017. Přihlašovat se na kroužky 
bude možné od června na našich inter-
netových stránkách www.radovanek.
cz. Tato akce je vyvrcholením naší 
celoroční činnosti a je určená nejen 
rodičům účastníků zájmových krouž-
ků, ale široké veřejnosti. Přijďte pod-
pořit účinkující na pódiu, zasoutěžit si 
s dětmi nebo jen posedět v příjemné 
atmosféře rozkvetlé zahrady uprostřed 
sídliště. Těšíme se na vás. 

kolektiv SVČ RADOVÁNEK

Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Komenského 42

a čtvrtek je dopravní hřiště otevřeno 
pro veřejnost od 15.00 do 18.00 hodin. 

Více informací I. Jeslínková 
777 495 751

k „přepadení“ došlo zrovna ve chvíli, 
kdy se děti vracely z procházky. Psovo-
di následně předvedli bleskový zákrok 
a zadrželi nebezpečného útočníka. Při 
zákroku strážníků děti téměř nedýchaly 
vzrušením a po jeho úspěšném prove-
dení psovodům s úsměvem zatleskaly. 
Obdiv a uznání se jim dostalo také od 
přihlížejících rodičů.

Jaroslav Frömer, 
vedoucí kroužku Malý strážník

a celou osmou třídou přijel, aby předal 
vítězkám podepsaný dres a klubové 
šály a besedoval se žáky.

Naše škola tak v rámci soutěže 
„Viktorka do škol“ dosáhla na pr-

venství v soutěži pěvecké i výtvarné 
a všichni zúčastnění žáci zaslouží vel-
kou pochvalu.

Jan Roubíček, 34. ZŠ
Lenka Paurová, 34. ZŠ

Provozní doba Dětského dopravního 
hřiště, Západní ulice, Plzeň
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V atriu Gymnázia Františka Křižíka v Plzni na Lochotíně 
vznikl v loňském roce venkovní výstavní prostor. Po úspěšné 
výstavě karikaturisty Pavla Kantorka připravilo gymnázium 
a Středoškolský klub při gymnáziu na letošní červen výstavu 
věnovanou třem současným plzeňským komiksovým výtvar-
níkům s názvem „Komiks v Plzni žije – žijeme komiksem!“ 
Své práce tu budou prezentovat Pavel Trnka, Václav Šlajch 
a vVhrsti.

Výstava proběhne v termínu 8.–30. června 2016 v atriu 
Gymnázia Františka Křižíka v Plzni, Sokolovská 54, vchod je 
z centrálního parku U Bazénu na Lochotíně. Otevřeno je v pon-
dělí–pátek: 10.00–18.00, v sobotu–neděle: 14.00–17.00 hod. 
Vstup je zdarma.

Výstavu finančně podpořilo statutární město Plzeň a Městský 
obvod Plzeň 1, nad výstavou převzali záštitu náměstek primá-
tora Petr Náhlík a místostarostka MO Plzeň 1 Ivana Mádlová. 

Srdečně vás zveme!

V úterý 10. května 2016 odpoledne 
navštívil studenty Gymnázia Františ-
ka Křižíka v Plzni český astronom 
a astrofyzik, významný propagátor 
vědy RNDr. Jiří Grygar. Jiří Grygar 
dorazil přes komplikace na železnici 
(uzavřené plzeňské nádraží), ředitel-
ka školy Šárka Chvalová si pro něj 
osobně dojela do Rokycan... Studen-
tům pak ve zcela zaplněné aule školy 
nabídl zajímavou přednášku o vzniku 
a vývoji vesmíru s názvem Vznik fy-
ziky, chemie a biologie, aneb Velký 
třesk za všechno může. V dotazech 
se dostalo i na hypotetické částice 
gravitony, teorii superstrun, zánik 
vesmíru či vztah vědy a víry. 

Jiří Grygar dorazil na besedu se studenty Gymnázia Františka Křižíka i přes komplikace na železnici 
Beseda proběhla v rámci cyklu 

„Svět kolem nás“ a u příležitosti 
výročí 25 let Gymnázia Františka 
Křižíka. V tomto roce navštívili 
Gymnázium Františka Křižíka kari-
katurista Pavel Kantorek, kytarový 
virtuos Lubomír Brabec, cestovatel 
a experimentální archeolog Pavel 
Pavel nebo dcera sira Nicholase 
Wintona Barbara Wintonová. Ško-
lu v tomto roce má ještě navštívit 
kajakářka Štěpánka Hilgertová, 
v červnu proběhne v atriu školy 
výstava Komiks v Plzni žije, žije-
me komiksem! 

Mgr. Jan Hosnedl

Astrofyzik Grygar přijel mezi studenty gymnázia

V měsíci dubnu jsme s dětmi navštívili 
plzeňskou zoologickou zahradu, a to rov-
nou dvakrát. Náš první výlet směřoval na 
statek Lüftnerka, který je plný domácích 
zvířátek. Děti měly možnost vidět zvířata 
ve venkovních výbězích, chlévech či ve 
stájích. Lektorka, která nás doprovázela 
celým areálem, si s dětmi povídala o zví-
řatech, mláďatech, jejich chovu a užitku 
pro člověka. Děti se dozvěděly, že kra-
vička nám dává mléko, ovečku chováme 
pro vlnu, aby nám nebylo chladno, a že 
husí peří nás hřeje v peřinkách. Nejvíce 
se dětem líbila malá selátka a kůzlátka, 
která legračně poskakovala ve výběhu.

Na konci měsíce jsme zoo navštívili 
znovu. Tentokrát naše kroky směřovaly 

Máme rádi zvířata
k expozici „Česká řeka“. Ponořili jsme 
se pod hladinu rybníka, kde nám bylo 
odhaleno tajemství, jak se ryby pohybují 
a čím pod vodou dýchají. Viděli jsme 
spousty druhů ryb, od kapra po štiku. 
Ve zbylém čase se nám podařilo vidět 
i zbytek zoologické zahrady, kde jsme 
pozorovali žirafy, tygry, jedovaté hady 
a nezapomněli jsme ani na papouška 
Ara, kterému je naše mateřská škola 
kmotrem. Výlety se školkou si vždyc-
ky velmi užijeme a těšíme se na další. 

Bc. Aneta Štěpánková, 
učitelka 46. mateřské školy Plzeň, 

Fibichova 4, 
příspěvková organizace,

odloučené pracoviště Sokolovská

FARMÁŘSKÉ POTRAVINY

Po–Pá 8.00–17.30 hod.
Gerská třída 15 

(proti Plzeňce pod prodejnou Penny Market)

www.kosikplzen.cz

 
kosik farmářsképotraviny
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• tématický den plný všestranného pohybu

• zábavné hry a sout že s tradi ními i netradi ními pom ckami 

• sportování a hry na h išti i v lese

pro d ti: od 4 do 8 let
kde:  Centrum d tí a rodi (1. ZŠ – zadní vchod - Tachovská ul., Plze ) 

kdy:  18.6. 2016 od 9.30 do 16.00 hod
    

Na program je nutné se p edem p ihlásit v kancelá i CeDRu.

Blíží se konec školního roku a všich-
ni se těší na léto. MOTÝL společně 
s Rodinným centrem Vlnka ale stále 
mají spoustu aktivit. Vy neznáte MO-
TÝLa ani Vlnku? Chyba. :-) Přijďte 
v rámci Týdne otevřených dveří po-
znat, jak to u nás vypadá a jak to u nás 
chodí. Přijít mohou rodiče s dětmi od 
3 měsíců až do mladšího školního 
věku. Na webu www.rcvlnka-plzen.
cz jsou k nalezení aktuální rozvrhy 
kroužků Cvičení kojenců a batolat, 
Veselá školička, Hudební školička 
a také Sporťáček, Keramika, Jóga pro 
děti, Flétna nebo dokonce Tanečky. 
Prostě přijdete, vyzkoušíte a rozhodne-
te se. V rámci Týdne otevřených dveří 
můžete své dítko do kroužku rovnou 
zapsat a pojistit mu tak volné místo 
na září. Týden otevřených dveří pro-
bíhá od 20. 6. do 25. 6. 2016. A pozor, 
nakouknout můžete i do Miniškolky, 
která je určená pro děti už od 2 let. 
Místa v Miniškolce se rychle plní, 
tak využijte této jedinečné příležitosti 
a přijďte Miniškolku „okouknout“. 

Ti nedočkaví z vás mohou ale přijít 
už o den dříve, a to 19. 6. v 15 hodin 
na zahradu a oslavit společně s námi 
všemi Den otců. Na jejich počest je 
připraveno 10 soutěžních stanovišť. 
Tématem celého odpoledne jsou po-
volání aneb „Táto, čím budu“. Táto-

Táto, víš, čím budu, až budu velký jako ty? 
Néé? Řeknou nám to ve Vlnce a v Motýlu

vé i mámy společně s dětmi poznají 
pošťáka, veterináře, číšníka a další po-
volání. Chybět tu nebudou opravdoví 
policisté s opravdovým policejním 
autem, opravdoví rockoví muzikan-
ti v podobě kapely KBAB a možná 
i opravdoví dobrovolní hasiči. A to 
už za to stojí, co říkáte? Dorazte 
tedy v neděli 19. 6. na Tátohrátky, 
skvěle se pobavíte a zároveň můžete 
zhlédnout vystoupení dětí z kroužků 
Rodinného centra Vlnka, malé taneč-
nice, děti ze školičky i Miniškolky se 
svým programem a chybět nebudou 
ani malí hudebníci.

Pokud si říkáte, že máte zlobivé 
dítě, je pro vás ideální plánovaný se-
minář na téma „Zlobivé“ dítě … a co 
s ním? Seminář povede „zasloužilá“ 
matka 3 dětí, bývalá poradkyně rané 
péče a učitelka. Seminář bude velmi 
praktický a bude dostatek prostoru na 
vaše konkrétní dotazy. 

A protože se blíží prázdniny, ne-
smíme zapomenout na letní program. 
Nabízíme poslední volná místa na 
pobytu pro rodiny s dětmi, který 
proběhne ve Vidžíně u Bezvěrova 
v termínu od 3. do 8. 7. 2016. Pobyt 
bude plný pohádek, hraných večer-
níčků, výtvarného tvoření a mnohé-
ho dalšího. Poslední volná místa jsou 
také na letním příměstském táboře 

s přírodovědným zaměřením. Příměst-
ský tábor „Křížem krážem světem zví-
řat“ probíhá od 18. do 22. 7. 2016. 
Ostatní tábory jsou již plně obsaze-
né. Podrobné informace naleznete na 
webu www.rcvlnka-plzen.cz. 

Nevybrali jste si? Zavolejte nebo 
napište a my vám rádi povíme o všem 
dalším, co se u nás děje. 

Za tým MOTÝLa a Rodinného 
centra Vlnka Markéta Berešová

Diakonie ČCE – středisko západní 
Čechy (dále jen „Diakonie Západ“) 
je nestátní, nezisková, veřejně pro-
spěšná organizace, která poskytuje 
sociální služby v Plzeňském kraji. 
Zabýváme se také vyhledáváním, 
náborem, školením a vysíláním 
dobrovolníků do jednotlivých slu-
žeb Diakonie Západ. Dobrovolnický 
program s názvem „Dobrovolnictví 
pro ochotné pomocníky“ máme akre-
ditovaný Ministerstvem vnitra ČR. 
Naším dobrovolníkem se může stát 
každá fyzická osoba starší 15 let. Ke 
každému zájemci o dobrovolnictví 
přistupujeme individuálně, a tak má 
každý možnost vybrat si zařízení 
a činnost, do které má chuť přispět 
svou aktivitou. Dobrovolnický pro-
gram Diakonie Západ je flexibilní. 
Dobrovolník může docházet pravi-
delně a dlouhodobě do některé z na-
šich služeb, nebo přijít třeba jen jed-
nou pomoci nám s akcí pro veřejnost. 

Dobrovolnictví v Diakonii Západ
Náplní činnosti dobrovolníka může 
být přímá práce s našimi klienty, a to 
zejména v rámci volnočasových ak-
tivit, nebo takzvaný výkon jednodu-
chých činností. Jedná se o manuální 
výpomoc, jako je péče o zahradu, 
dokončování výrobků našich klientů, 
úprava/výzdoba prostor apod.

V současné době hledáme dob-
rovolníky zejména do Stacionáře 
Človíček pro osoby s postižením 
a do Klubu Atom pro děti a mládež. 
Vítáme každého zájemce, který má 
čas a chuť někomu pomáhat. Každý 
dobrovolník projde školením a čin-
nost vykonává pod dohledem zkuše-
ného pracovníka. V případě zájmu 
o dobrovolnictví nebo doplňující 
informace se obracejte na koordi-
nátorku dobrovolníků Bc. Veroniku 
Kapounovou, dobrovolnik.zapad@
diakonie.cz, 739 946 604, www.
diakoniezapad cz.

Bc. Veronika Kapounová

I letos se žáci Bolevecké základní 
školy Plzeň zúčastnili krajské talen-
tové soutěže v psaní na klávesnici PC 
v Domažlicích. 4. ročník krajské sou-
těže se konal 31. 3. 2016 pod patroná-
tem Mgr. Jaroslava Šobra, radního pro 
kulturu, památkovou péči a neziskové 
organizace Plzeňského kraje. Garan-
ty soutěže byli manželé Zaviačičovi 
(členové Interstena, autoři programu 
pro výuku psaní všemi deseti na PC 
a paní Helena je vícenásobná mistryně 
světa v psaní na klávesnici PC). Do 
soutěže nastoupilo 40 žáků z devíti 
základních škol.

Naši žáci podali vynikající výko-
ny. V soutěži jednotlivců zvítězila 
Barbora Herová (9. A), Jan Marky-
tán (8. B) obsadil 3. místo, Šimonu 
Smrčkovi (8. B) patřilo 13. a Lucii 
Vavruškové 14. místo. 

O konečném pořadí škol rozhodo-
valy výkony tří nejlepších účastníků 
každé školy. Bolevecká základní ško-
la Plzeň získala 1. místo a pro rok 
2016 se stala majitelem putovního 
poháru v psaní na klávesnici PC.

Poděkování školy patří našim žákům 
za vzornou reprezentaci, organizáto-
rům soutěže pak za možnost prožít den 
se zajímavými lidmi, kteří dovedli naše 

Vítězný tým talentové soutěže 
je z Bolevecké základní školy

děti zaujmout a získat je pro spolupráci 
i pro přípravu na další soutěže. 

„Snažíme se všem dětem nabídnout 
dovednost správně ovládat klávesni-
ci již na základní škole. To je totiž 
správná doba, kdy ještě děti nemají 
zažité zlozvyky související s psaním 
na počítači. Znalosti i dovednosti zís-
kané v hodinách základů administra-
tivy naši žáci určitě uplatní na všech 
středních školách i v praktickém živo-
tě v budoucnosti,“ říká ředitelka školy 
Mgr. Helena Brunclíková, která tento 
volitelný předmět vyučuje.

P IHLAŠOVÁNÍ A PODROBNÉ INFORMACE:  
Centrum d tí a rodi , 1. ZŠ – vchod z Tachovské ulice, Západní 18, Plze , 

 kontakt: cedr.blanka@seznam.cz - 728 646 656 

www.cedrplzen.cz
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Střípky z TOTEMu
H i s t o r i c k y 

první Sportovní 
hry seniorů Pl-
zeňského kraje 
2016 už znají 
svoje vítěze… 
Ty, kteří získali 
pohár, diplom, 

ocenění… ale hlavně ty vítěze, 
jimiž se stali všichni, kteří přišli 
a užili si s námi skvělý sobotní den 
– 21. 5. 2016, kdy se nejen závodi-
lo, ale i zpívalo, tančilo a povída-
lo… a vlastně oslavovalo v duchu 
motta celé akce: „Umět se radovat 
ze všeho. Nečekat, že v budoucnu 
přijde něco, co bude to pravé, pro-
tože je možné, že to pravé přichází 
právě teď.“ Ota Pavel

Akce se zúčastnilo 37 aktivních 
sportovců a rozhodčích z řad se-
niorů, přivítali jsme i velký počet 
návštěvníků. Věk závodníků se 
pohyboval v rozmezí 65–82 let. 
Na realizaci akce se podílelo 
13 organizátorů – dobrovolní-
ků, probíhala v Mezigeneračním 
a dobrovolnickém centru TO-
TEM, z.s., které ji organizovalo, 
a na hřišti 1. ZŠ v Plzni Bolevci. 
TOTEMový tým složený z našich 
seniorek Marty Novákové, Milu-
šky Bartlové a Evy Hromádkové 
se umístil na krásném 3. mís-
tě a Marta Nováková získala 
i 3. místo v soutěži jednotlivců 
Absolutní vítěz.

Mgr. Petra Bláhová

Třetí ročník Sousedského jar-
marku v Bolevci nesl podtitul 
Sousedé zblízka i z daleka spo-
lečně na Padákové šňůře. V so-
botu 28. 5. 2016 se kolem našeho 
centra uskutečnil třetí ročník oslav 
Evropského dne sousedů. Filoso-
fií akce bylo opět propojit orga-
nizace, které v Bolevci nabízejí 
sociální, vzdělávací a další služ-
by pro veřejnost a to, co běžně 
děláme uvnitř svých organizací, 
vzít navenek. Spojením nás všech 
a sousedů, kteří se k nám připo-
jili, dokážeme i v běžném životě 
vyřešit lecjaký problém, stejně 

jako „padák“ leccos vyřeší. Tuto 
filosofii letos podpořil Odbor kul-
tury města Plzně a Odbor kultury 
Plzeňského kraje. Unikátem letoš-
ního ročníku bylo i to, že jsme 
přizvali sociální zařízení ústavní 
péče, včetně pobytových zařízení, 
která většinou komunikují jen se 
svými klienty a jejich rodinami, 
ale i oni jsou „sousedé“ Bolevce 
a takto jsme je představili. Od-
polední akce se v letošním roce 
zúčastnilo cca 300 lidí a zapojilo 
se aktivně 14 organizací a mnoho 
sousedů. 

Mgr. Petra Bláhová

21. 6. 2016 sice oficiálně kon-
číme TOTEMový rok 2015/2016, 
ale hned následující dny „chytáme 
druhý dech“ a můžete se těšit na 
pestrou nabídku akcí během let-
ních prázdnin pro všechny, kteří 
budou zůstávat v Plzni. Přijďte si 
po polovině června pro Rozcest-
ník TOTEMových akcí. Projekt 
„Jedeme dál“ přes léto také 

Poprvé se s naší Městskou 
mezigenerační  zahradou 
v TOTEMU př ipojujeme 
k celorepublikové akci Víkend 
otevřených zahrad 11.–12. 6. 
2016...

Připravili jsme bohatý program 
v Mezigeneračním centru TOTEM, 
z.s. Kaznějovská 51, Plzeň Bole-
vec či vjeho bezprostředním okolí. 
SOBOTA 11. 6. 2016 14–20 hod. 
Komentovaná prohlídka zahra-

I v létě bude v TOTEMu rušno...
pokračuje, chcete-li se tedy při-
dat k seniorům, kteří vyrážejí na 
pravidelné vycházky s trekingo-
vými holemi, přijďte se do TO-
TEMu přihlásit. A v září? Na-
bídka pravidelných aktivit bude 
k dispozici na www.totem-rdc.
cz či v TOTEMu po 15. 8. 2016. 
A v září se všichni opět sejdeme .. 
... v TOTEMu. Krásné léto. 

Víkend otevřených zahrad

Sousedský jarmark

dy na terase – inspirace k měst-
skému zahradničení (začátek vždy 
v půl a celou hodinu). 
17–19 hod. Zpívaná s country 
duem Old Boys TOTEM s mož-
ností grilování (všechny pochutiny 
budou k zakoupení na místě, rezer-
vace předem nutná). 
Neděle 12. 6. 2016 13–16 hod.
Komentovaná prohlídka za-
hrady na terase – inspirace 
k městskému zahradničení (začá-

tek vždy v půl a celou hodinu). 
13–16 hod. Zážitková trasa pro 
děti v okolí zahrady plná rozma-
nitých úkolů. Startovné 50,- Kč 
za dítě. Pokud malí zahradníci 
prokážou, že mají dostatek sil, 
vědomostí a chuti pustit se do 
zahradničení, čeká je odměna. 
V ceně je zahrnutá i zdravá sva-
činka pro děti. 
Start v rozmezí 13.00–15.00 hod.

Mgr. Petra Bláhová



Oblíbená akce Město her aneb 
prázdniny na Boleváku se bude 
konat i v letošním roce. Na zá-
bavní program pro celou rodinu, 
který se tradičně odehrává přímo 
na písečné pláži u Velkého Bole-
veckého rybníka, se můžete těšit 
v sobotu 23. července od 10 do 
23 hodin. Z populárních osobností 
a kapel vystoupí například Pavel 
Callta, O5 a Radeček nebo Eddie 
Stoilow.

Město her
Na Boleváku opět vyroste Město her.
Přivítá kapely O5 a Radeček a Eddie Stoilow

„Celodenní program nabídne 
hudební a taneční vystoupení, 
dětské divadlo, zábavné atrakce 
a hry a také soutěže o zajímavé 
ceny. Nebude chybět ani bohaté 
občerstvení. Doufám, že letos bu-
deme mít štěstí na hezké počasí 
a akce, kterou zakončí slavnostní 
ohňostroj s hudebním pokladem, 
se vydaří,“ říká starosta Městské-
ho obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav 
Brabec.        (red)


