
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1  http://umo1.plzen.eu / ročník 23 / číslo 5 / říjen 2016 / ZDARMA

Územní plán 
města Plzně

strana 4

Plzeňská senior 
akademie

strana 11

Veřejné projednání
Regenerace 

sídliště Košutka

strana 5

ČTĚTE

ZPRÁVY Z OBVODU
 strany 1–11

ORGANIZACE, SPOLKY 
 strana  12–13

ŠKOLY A ŠKOLKY 
 strana  14–15

ADVENTNÍ AKCE
 strany 16

Na místě frekventovaných průšlapů u křižovatky Lidická a alej Svobody vznikly nové asfaltové chodníky. Prostor navíc zkrásněl výsadbou nových stromů, keřů 
a okrasných dřevin.

Blokové čištění komunikací a parkovišť

Dokončení na str. 7

V měsíci září bylo provedeno 
blokové čištění komunikací a par-
kovišť v ulicích – alej Svobody, 
Sokolovská, Komenského, Eliš-
ky Krásnohorské v Plzni. Práce 
byly prováděny po jednotlivých 
úsecích a v konkrétních termínech. 
Přes veškerá opatření, která byla 
prováděna, aby dopad na občany 
parkující v této lokalitě byl co nej-
menší (např. parkovací místa se 
vyblokovala postupně, vždy jen 
po jedné straně vozovky apod.), 
docházelo každý den k značnému 
porušování dopravního značení 

ze strany řidičů. Pokud by řidiči 
respektovali dopravní značení, byl 
by kompletní úklid každého úseku 
proveden v dopoledních hodinách, 
tedy omezení parkování vozidel 
v daném úseku by bylo minimál-
ní. Bohužel muselo být odtaženo 
celkem 53 motorových vozidel.

Z důvodu dalšího zkvalitnění pod-
mínek životního prostředí připravuje 
Městský obvod Plzeň 1 další bloko-
vé čištění komunikací. Práce budou 
prováděny v říjnu a listopadu ve vy-
braných úsecích ulic Kaznějovská, 
Nýřanská, Plaská a Tachovská.

Blokové čištění bude opět pro-
váděno za pomoci vyblokování 
parkovacích míst v daném úseku, 
kdy se jedná o dočasný zákaz stání 
a zastavení na kolmých a podél-
ných stáních kolem vozovek i na 
samostatných parkovištích. Záka-
zové značky budou rozmístěny 
vždy 7 dnů předem. Aby samotný 
úklid nadměrně neomezoval par-
kování a řidiči si mohli přepar-
kovat v docházkové vzdálenosti, 
bude blokové čištění prováděno 
v úsecích o délce cca. 300 metrů. 

Inovace sídliště i dalších částí obvodu 
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Velice nás mrzí, že mezi námi 
žijí i takoví lidé, kterým nejenže 
nezáleží na vzhledu a čistotě na-
šeho obvodu, ale ještě městský 
i soukromý majetek úmyslně po-
škozují. Proto pravidelně opravu-
jeme dětská hřiště, sportoviště, la-
vičky, budovy apod. V nedávných 
dnech došlo k projevům vandalství 
rovnou na dvou objektech.

Kdo zaplatí „díla“ vandalů?
Nejdříve byla poškozena socha 

králíka, kterou neznámý vandal 
„vyzdobil“ řadou vulgárních sym-
bolů. Obdobně byla poškozena 
i budova V Lomech 13 (bývalý 
objekt Bacardi) u Košuteckého je-
zírka. Zde byly poškozeny tři stěny 
fasády, vchodové dveře, herní prv-
ky pro děti před budovou a navíc 
ještě rozbité dvě tabule okna.

Blíží se konec roku a jednot-
livé plánované stavby jsou po-
stupně dokončovány. Aktuálně se 
jedná o chodníky v Krašovské ul. 
a chodníky u křižovatky ulic Li-
dická a alej Svobody.

Obvod dokončuje letošní stavby
Chodníky v Krašovské ul. jsou 

provedeny v trasách nezpevněných 
pěšin, mají asfaltový povrch a sklá-
dají se ze tří dílčích úseků o celko-
vé délce 100 m. Propojují jednak 
systém stávajících chodníků a zá-

Chodníky v Krašovské ulici o celkové délce 100 m. 

Jak k poškození králíka, tak 
k poškození Bacardi bylo použito 
sprejů. Odstranění této „výzdo-
by“ bude nucen provést Městský 
obvod Plzeň 1 na vlastní náklady 
s tím, že oba případy byly předány 
k šetření Policii České republiky 
a v případě zjištění vandala bude 
náhrada škody vymáhána po něm. 

Bc. Sylva Hyšková 

Budova Bacardi rovněž neunikla řádění vandalů.

Kresby na soše králíka byly odstraněny prozatím z peněz daňových poplatníků.

Nové chodníky nahradily nevzhledné průšlapy.

roveň zlepšují přístup ze stávajícího 
parkoviště k přilehlým domům.

Chodníky u křižovatky ulic Li-
dická a alej Svobody mají rovněž 
asfaltový povrch a tvoří je dva díl-
čí úseky. Nové chodníkové trasy 

přetínají plochu zeleně a zpevnily 
poměrně frekventované průšlapy, 
které hyzdily toto místo. Navíc byl 
okolní prostor upraven výsadbou 
stromů, keřů a okrasných květin.

Ing. Milan Brecík



strana 3Zprávy z obvodu

Bude modrá „dobrá“?

Vážení spoluobčané,

Zlepšení dopravní situace na obvodě

Velká část ob-
čanů již zcela jistě 
zaregistrovala četné 
pokusy o vyřešení 
problému kolem 
parkování motoro-
vých vozidel v na-
šem městě. 

Jedním z po-
sledních projektů 

magistrátní koalice je zamýšlené vybu-
dování velkého odstavného parkoviště 
v Kotkově ulici. To by bylo jistě v po-
řádku, kdyby na to okamžitě nenava-
zovalo zpoplatnění parkovacích míst 
i v dalších centrálních lokalitách Plzně 

a také masivní rozšíření modrých, tzn. 
rezidenčních zón.

A jak se občanů našeho prvního obvo-
du tento, možná do jisté míry vzdálený 
problém konkrétně dotkne? Vhodnější by 
bylo použít přítomného času, tedy již „do-
týká“. Zpoplatněno je tak nově parkování 
na Roudné. Lze se domnívat, že to byla 
reakce ze strany vedení municipality na 
opakující se stížnosti místních obyvatel, 
zejména podnikatelů, na žalostný nedo-
statek parkovacích míst. Ta začala chybět 
právě od té doby, kdy Magistrát města Plzně 
vytlačil výrazným zpoplatněním parkující 
automobily z centra města a současně již ne-
dokázal nabídnout cenově akceptovatelnou 

alternativu. Řidiči se přesunuli za řeku Mži 
směrem k Roudné, která je v přijatelné do-
cházkové vzdálenosti od samotného centra.

V poslední době jsem zaznamenal návr-
hy obdobným způsobem, tedy tvorbou zmí-
něných modrých zón vyřešit parkování i na 
jiných místech našeho obvodu a dokonce 
i v sídlištní zástavbě. Sice by se mohlo zdát, 
že tento způsob zajištění dostatku parkova-
cích míst pro zde žijící občany – rezidenty 
je v pořádku a nelze proti němu nic namítat. 
„Ďábel se však vždy skrývá v detailech“! 
V nápadu je ovšem také možno spatřovat 
sofistikovaně maskovaný pokus o další 
„privatizaci“ veřejného prostoru. Tedy 
životního prostoru nás všech!

Osobně jsem smířen se zpoplatněnou 
regulací parkování v centru města, kde 
není až tak vysoká koncentrace trvale ži-
jících obyvatel ve srovnání s plzeňskými 
sídlišti. Na nich by měly obvodní radnice, 
v úzké spolupráci s vedením města, hle-
dat efektivnější řešení, prostá toho, aby 
museli občané sáhnout hlouběji do svých 
kapes. Negativní zkušenosti z médií, re-
flektující připomínky občanů pražských 
městských částí, kde byly modré zóny již 
zavedeny, mě utvrzují v tom, že „modrá“ 
není v tomto ohledu rozhodně pro sídliště 
zcela dobrá.

Václav Heřman
zastupitel ZMO Plzeň 1 za KSČM

jak jistě dob-
ře víte, Úřad 
městského ob-
vodu disponuje 
finančními pro-
středky, jejichž 
část zastupitel-
stvo podle svého 
uvážení přeroz-

děluje na různé subjekty, které na 
obvodě sídlí nebo s ním mají leccos 
společného. Část z těchto prostředků 
byla poskytnuta také Správě veřejné-
ho statku města Plzně, aby pomoh-
la zlepšit úroveň rekreační oblasti 
boleveckých rybníků. Pomineme–li 

protierozní opatření u rybníků Šíd-
lovák, Kameňák a Senečák, které již 
delší dobu zlepšují rekreační využití 
v těchto lokalitách, jsou v poslední 
době velmi oblíbená a hojně využí-
vaná obě lesní cvičiště, u Boleváku 
i u Kamenného rybníka. Také sítě 
frekventovaných lesních cest jsou 
pravidelně udržované jak pro pěší, 
tak pro cyklisty. Kolem rybníka Ko-
šináře byla v letošním roce právě 
s přispěním MO Plzeň 1 vybudována 
nová cesta, opět včetně protierozních 
opatření. 

Také Arboretum Sofronka nezůsta-
lo stranou. Objekt, který před měsícem 

oslavil 60. výročí svého založení a kte-
rý je již šestý rok přístupný veřejnos-
ti, je podporován právě ze strany MO 
Plzeň 1. Především byla vydána kniha, 
mapující šedesátiletou historii tohoto 
objektu. Dále byla několika atraktiv-
ními prvky doplněna naučná stezka 
o včelách a včelařství, která byla vy-
budována v loňském roce za přispění 
obvodu. Především je to replika pů-
vodního úlu, tzv. klátu, vydlabaného 
z dutého stromu. Ze zadní strany je 
možné ho otevřít a prosklenou částí 
pozorovat včely při práci. Další zajíma-
vostí je domek pro apiterapii, včelín s 
možností léčebné relaxace návštěvníků 

za přítomnosti výparů medu, pylu, pro-
polisu apod. Nedaleko služební budovy 
byla postavena také voliéra pro hen-
dikepované ptáky z plzeňské Záchran-
né stanice živočichů, které není možné 
vypustit do přírody. Poslední akcí, na 
které se finančně podílel MO Plzeň 1, 
byla úprava bývalé školky arboreta, ze 
které vznikl parčík, symbolizující svý-
mi pěšinkami plzeňské řeky. 

V současné době je arboretum v kli-
dovém režimu, nicméně otevřené je 
pro veřejnost stále o pracovních dnech 
od 8.00 do 15.30.

Ing. Jan Kaňák, Ph. D., 
zastupitel MO Plzeň 

Od mého po-
sledního příspěv-
ku v tomto ob-
vodním periodiku 
uběhl přesně rok. 
A co se od té doby 
změnilo? KDU-
-ČSL i nadále 
úspěšně prosazu-

je svůj volební program, se kterým se 
navrátila do zastupitelstva města i naše-
ho prvního obvodu. Tento program byl 
zacílen především na oblast dopravy.

Poté co jsme dokázali prosadit za-
vedení výrazně zlevněného jízdného 

pro děti a mládež od 6 do 15 let, ulevit 
mladým rodinám, jejichž děti jezdí 
jen za 37,5 % plné ceny předplatného 
jízdného, zasadili jsme se i o rekon-
strukci tramvajové trati linky číslo 4 
v úseku od Severky až ke konečné na 
Košutce. Právě v tomto období probí-
há čilý stavební ruch v celém úseku 
tratě na Gerské, který pochopitelně 
vyžaduje řadu dopravních omezení 
a způsobuje ztížený pohyb chodců. 
Avšak jsem přesvědčen, že výsledný 
efekt zvysoka předčí současné nepo-
hodlí a nebude již docházet k nebez-
pečným dopravním situacím.

Jednou z našich priorit je dostavba 
západního obchvatu města. Za po-
slední rok došlo k dalšímu vykupo-
vání pozemků a nyní je pro obchvat 
vykoupeno již přes 70 % potřebných 
pozemků, což je výrazný posun oproti 
předešlým létům, a vize, že se za tři 
roky začne se samotnou stavbou, se 
zdá být reálnou. Druhou, nejen z lo-
chotínského pohledu klíčovou doprav-
ní stavbou bude přeložka státní silnice 
I/20, díky které bude odvedena tran-
zitní doprava od Velkého boleveckého 
rybníka a silnice bude nově vedena po-
dél železniční tratě Plzeň–Žatec. I zde 

začalo po letech probíhat intenzivní 
vykupování pozemků, bez kterých se 
zamýšlená stavba neobejde.

Přeji vám všem krásný, barevný 
podzim. Máte-li nějaký dotaz, pod-
nět či přání, co by se mohlo na našem 
obvodě změnit k lepšímu, neváhejte 
mne kontaktovat, buď elektronickou 
poštou na adrese: krnouls@plzen.eu 
nebo osobně v budově radnice Měst-
ského obvodu Plzeň 1.

S úctou
Mgr. Štěpán Krňoul (KDU-ČSL)

předseda Finančního výboru 
ZMO Plzeň 1

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
s e t k á v á m e 

se nad řádkami 
mého podzimní-
ho úvodníku, a já 
jsem ráda, že se 
prostřednictvím 
zpravodaje Pl-
zeňská jednička 
mohu znovu po-

dělit o radosti, které mi spolupráce 
s vámi přináší.

Náš doposud největší společný pro-
jekt – proměna vnitrobloku Krašovská 
– vstoupil do své další, velmi významné 
fáze – 29. srpna vyhlásil MO Plzeň 1 

veřejnou architektonickou soutěž na 
proměnu „louky“ mezi domy v ulicích 
Krašovská, Toužimská, Žlutická a Stu-
dentská. Tuto událost jsme společně 
oslavili na již druhé Krašovské zahrad-
ní slavnosti. V onu poslední srpnovou 
neděli bylo horké letní odpoledne, jako 
stvořené pro příjemné posezení se sou-
sedy a přáteli z okolí, jako stvořené pro 
„spřádání“ dalších plánů. Těší mne, že 
se nám dohromady podařilo založit tra-
dici, a proto si ve svých diářích pro rok 
2017 určitě nezapomeňte poznamenat, 
že se v létě na Krašovské zahradní slav-
nosti určitě zase uvidíme.

Jakmile se nad obvod snesou první říj-
nové mlhy, beru do rukou kalendář a vy-
bírám ten nejlepší termín pro konání Ru-
kodělného jarmarku. Tradičního setkání 
těch, kteří svůj um a nadání zhmotňují ve 
vlastnoručně vyrobené šperky, květinové 
vazby, adventní věnce nebo háčkované 
čepice, a těch, kterým učarovaly výrobky, 
ze kterých teplo lidských rukou přímo 
sálá. Letošní předvánoční Rukodělný jar-
mark proběhne v sokolovně v Bolevci 
v sobotu 3. prosince od 9 do 17 hodin. 
Já osobně určitě do Sokolovny dorazím, 
budu mít radost, pokud se tam při nákupu 
vánočních ozdob a dárků potkáme.

Nemohli jste si nevšimnout, že se 
v předchozích dvou odstavcích ná-
padně často opakují slova setkání, 
potkávání, tradice. Krašovská zahradní 
slavnost i Rukodělný jarmark se díky 
vašemu zájmu rychle zařadily mezi 
tradiční akce městského obvodu Plzeň 
1, akce, na nichž se my, milí sousedé, 
rádi scházíme. Těší mne, že jsem stála 
u jejich zrodu. Už nyní mohu slíbit, že 
pro vás chystám další podobně zajíma-
vé příležitosti pro setkávání.

Barevné podzimní dny vám přeje
Ivana Mádlová, 

1. místostarostka MO Plzeň 1
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Zastupitelstvo města Plzně schvá-
lilo svým usnesením č. 434 ze dne 
8. září 2016 Územní plán Plzeň, 
který nabyl účinnosti 1. října 2016.

Územní plán je základní územně-
-plánovací dokumentace, která na-
vrhuje podobu měst. Územní plán 
je velmi zjednodušeně řečeno jakýsi 
„zákon o využití území města“.

Zadání územního plánu bylo 
zpracování dle zák. č. 183/2006 Sb. 
stavební zákon. Pořizovatelem 
územního plánu je město Plzeň, 
zastoupené Odborem stavebně 
správním magistrátu města. Zpra-
covatelem byl pověřen Útvar kon-
cepce a rozvoje města Plzně.

Do 1. 10. 2016 platil Územní 
plán města Plzně z roku 1995 
v aktuální podobě z roku 2010. Na 
základě rozhodnutí Zastupitelstva 
města Plzně byl zpracován „nový“ 
Územní plán Plzeň.

Hlavním důvodem pro pořízení 
nového územního plánu byl požada-
vek vyplývající ze stavebního záko-
na č. 183/2006 Sb. Z tohoto zákona 
vyplývá povinnost upravit územní 
plány vydané před 1. 1. 2007 a v roz-
sahu provedené úpravy projednat 
a vydat do 31. 12. 2020.

Pořízení nového územního plá-
nu schválilo ZMP dne 26. 6. 2008 
usnesením č. 340. Na základě to-
hoto rozhodnutí bylo v roce 2010 
započato s analýzou stávajícího 
územního plánu, doplňujícími 
průzkumy a rozbory území. Poté 
bylo zpracováno a projednáno za-
dání územního plánu, které bylo 
následně schváleno usnesením 
ZMP č. 114 ze dne 22. 3. 2012.

Návrh územního plánu byl dokon-
čen v prosinci 2013. V říjnu 2014 
v souladu se stavebním zákonem 
zahájil pořizovatel proces projednání 
návrhu Územního plánu Plzeň.

Oznámení o konání společného 
jednání o návrhu územního plánu 
bylo zasláno jednotlivě dotčeným 
orgánům, sousedním obcím, ÚMO 
Plzeň 1–10 a ostatním organiza-
cím. Společné jednání se konalo 
dne 29. 10. 2014.

Veřejné projednání návrhu 
územního plánu se pak konalo 
dne 10. 11. 2015 ve sněmovním 
sále radnice. Po tomto projednání 
mohl každý uplatnit připomínky 
a dotčené osoby (vlastníci pozem-
ků a staveb dotčených návrhem ře-
šení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti (§ 23 SZ)) námitky, a to 
ve lhůtě do 18. 11. 2015.

Územní plán Plzeň
Následně byly zpracovány při-

pomínky a námitky, bylo zpra-
cováno rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek. 
Rozhodnutí a návrh byly doruče-
ny k vydání stanoviska dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu.

Územní plán Plzeň se skládá 
z textové a grafické části. Gra-
fická část obsahuje devět výkresů 
a čtyři schémata. Součástí územ-
ního plánu je odůvodnění, které 
kromě textové části obsahuje tři 
výkresy a jedno schéma.

Územní plán Plzeň se skládá 
z těchto částí:
– Výkres č. 1 – Základní členění 
území
– Výkres č. 2 – Hlavní výkres, 

plochy s rozdílným způsobem 
využití

– Výkres č. 3 – Urbanistická kon-
cepce

– Výkres č. 4 – Koncepce uspo-
řádání krajiny

– Výkres č. 5 – Územní systém 
ekologické stability

– Výkres č. 6 – Dopravní infra-
struktura

– Výkresy č. 7 a 8 – Technická 
infrastruktura

– Výkres č. 9 – Veřejně prospěšné 
stavby
Územní plán potvrzuje základní 

filosofii koncepce města a vytváří 
územní předpoklady jeho rozvo-
je. Územní plán definuje hodno-
ty, které musí být při rozhodování 
v území chráněny, respektovány 
a dále rozvíjeny. Územní plán 
stanovuje základní principy ur-
banistické koncepce.

Územní plán řeší základní kon-
cepci rozvoje území města, ochra-
nu a rozvoj jeho hodnot, dále vy-
mezení zastavěného území, zasta-
vitelné plochy, plochy přestavby, 
systém sídelní zeleně, koncepci 
veřejné infrastruktury a to do-
pravní a technickou infrastruktu-
ru, občanské vybavení a veřejná 
prostranství, dále koncepci uspo-
řádání krajiny a ochranu přírody 
a krajiny. Dále stanoví podmínky 
pro využití ploch s rozdílným způ-
sobem využití a to členění území 
města na jednotlivé lokality, vy-
mezení veřejně prospěšných sta-
veb, vymezení ploch a koridorů 
a vymezení architektonicky nebo 
urbanisticky významných staveb.

Územní plán člení správní úze-
mí města na území urbanizované 

a neurbanizované. Urbanizované 
– zastavitelné území je rozděleno 
na plochy rekreace, plochy občan-
ského vybavení, plochy smíšené 
a obytné, plochy obchodu, slu-
žeb a výroby, plochy dopravní 
infrastruktury a plochy technic-
ké infrastruktury, plochy výroby 
a skladování a plochy specifické 
– obrana a bezpečnost státu.

Do neurbanizovaného – nezasta-
vitelného území patří plochy vodní 
a vodohospodářské, plochy země-
dělské, plochy lesní, plochy přírod-
ní, plochy parků a plochy těžby.

Územní plán dále vymezuje 
plochy přestavby – transforma-
ce, plochy určené pro další roz-
voj, plochy a koridory územních 
rezerv a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury.

Územní plán stanovuje pro 
jednotlivé plochy hlavní využití 
a dále přípustné a nepřípustné vy-
užití. Na základě tohoto využití je 
stanoveno, které činnosti, stavby 
a zařízení jsou v jednotlivých plo-
chách povoleny a které nikoliv.

Územním plánem se upřesňují 
požadavky na rozvoj a ochranu 
lokalit. Lokality jsou rozděleny 
do dvou částí, a to lokality zasta-

věného území a lokality krajinné. 
Lokality jsou uspořádány v rámci 
jednotlivých obvodů podle abece-
dy. K městskému obvodu Plzeň 1 
náleží 44 lokalit zastavěného území 
a 14 lokalit krajinných. V územ-
ním plánu je u jednotlivých lokalit 
popsán stávající stav a východiska 
řešení včetně odůvodnění.

Územní plán při vymezová-
ní nových zastavitelných ploch 
respektuje potřebu stabilizace 
dlouhodobého územního rozvoje 
města. Nové zastavitelné plochy 
jsou vymezovány pouze v před-
pokládaných směrech dlouhodo-
bého vývoje a s ohledem na míru 
využití zastavěného území, dále 
s ohledem na účelné využití a pro-
storové uspořádání území a na 
hospodárné využívání veřejné in-
frastruktury. Územní plán v rámci 
již zastavěného území vymezuje 
plochy přestavby, resp. transfor-
mace jako zásadní moment uspo-
řádání města.

Územní plán byl zpracován 
v souladu s požadavky stavební-
ho zákona a obsahuje Návrh, kte-
rý má textovou a grafickou část, 
a odůvodnění.

Ing. Zdeněk Hanzelín

1. Podíváte se do výkresu č. 2. 
Hlavní výkres, plochy s rozdílným 
způsobem využití.

2. Podle „barvy“ v legendě najde-
te, v jakém území „váš“ pozemek 
leží. Červená barva je zjednodušeně 
– bydlení, oranžová – rekreace, še-
domodrá – výroba, okrová – země-
dělská půda, tmavozelená – lesy…

3. Dle potřeby nahlédnete do 
dalších výkresů územního plánu, 
kde se dozvíte další podrobnosti. 
Důležitý je především výkres č. 4. 
Koncepce uspořádání krajiny.

4. V textové části územního plá-
nu najdete dále v kapitole 6.2.2 tzv. 

Jak najdete v územním plánu informace 
o možnosti využití konkrétního pozemku?

regulativ způsobu využití – pro ka-
ždou „barvu“ je zde seznam toho, 
co lze obecně v takové ploše stavět 
a v kapitole 6.3.3. pak podrobnější 
podmínky pro zástavbu a také upo-
zornění na další skutečnosti – trasy 
komunikací, přírodní limity apod.

5. Pokud si nejste jisti nebo po-
třebujete mít jistotu o reálné využi-
telnosti „vašeho“ pozemku a kon-
krétních podmínkách, obraťte se na 
stavební úřad, tj. Odbor stavebně 
správní Magistrátu města Plzně.

Více informací naleznete na: 
www.ukr.plzen.eu

Ing. Zdeněk Hanzelín

Město Plzeň a zároveň i Městský 
obvod Plzeň 1 má nový nástroj, s je-
hož pomocí chce více zpřístupnit ob-
čanům informace o svém hospodaření 
s veřejnými prostředky. Díky nové 
aplikaci umístěné na webu města 
i Městského obvodu Plzeň 1 si obča-
né mohou vyhledat údaje k příjmům 
i výdajům města Plzně.

Pro snadnější orientaci v rozpoč-
tu města a jeho plnění je připraven 

Město Plzeň má svůj rozklikávací rozpočet
strukturovaný přehled závazných 
ukazatelů rozpočtu města ve členě-
ní Statutární město Plzeň, Magistrát 
a jednotlivé městské obvody.

Odkaz k rozklikávacímu rozpoč-
tu najdou občané na adrese http://
rozpocet.plzen.eu nebo http://umo1.
plzen.eu/urad-a-samosprava/trans-
parentni-urad/rozpocet/rozpocet-
-mo-plzen-1.aspx

Ing. Jitka Pojarová
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Plzeň pracuje na přípravě projek-
tů, které usnadní každodenní život 
občanům a zlepší dopravu, životní 
prostředí a další oblasti. Řadu chyt-
rých řešení se už podařilo v zápa-
dočeské metropoli zavést, na dalších 
nyní začaly pracovat speciálně se-
stavené expertní skupiny.

Život usnadnit, ne komplikovat
Technologické novinky zpříje-

mňují život Plzeňanům už něko-
lik let, a to v MHD, při jednání 
s úřady, při vyhledávání infor-
mací. Rozšiřuje se například wifi 
zdarma na veřejná prostranství, 
kdy síť používá průměrně kolem 
500 uživatelů denně. Funguje 
aplikace ‚Plzni.to‘ umožňující 
nahlašovat závady na městském 
mobiliáři a aplikace pro žádosti 
o vyjádření k sítím, atd.

Plzeň se prosazuje jako Smart City – Chytré město
Smart veřejná doprava
V Plzni nyní funguje 12 „inte-

ligentních zastávek“, na nichž se 
z digitálních panelů občané do-
zvědí, za kolik minut jede jejich 
spoj. Už několik let je v provozu 
dynamický dispečink, jako jeden 
z prvních v České republice začal 
řídit provoz MHD on-line s mož-
ností okamžitých reakcí na aktu-
ální situaci. Plzeňská karta je po 
deseti letech fungování prověře-
ným produktem a v blízké bu-
doucnosti ji bude možné využít 
kromě hrazení vstupů do bazénu, 
zoo i v městské, univerzitní a stu-
dijní vědecké knihovně i k zpří-
stupnění a úplatě dalších městem 
zajišťovaných služeb. Každé 
„chytré město“ musí být zároveň 
co nejvíce ekologické. V Plzni je 

preferována elektrifikace veřejné 
dopravy, tedy tramvají a trolejbu-
sů, a ve zkušebním provozu jsou 
už rok i dva elektrobusy.

Smart informační technologie
Do konce roku vznikne vlastní 

síť „internetu věcí“, jež může slou-
žit pro dálkové odečty energií, pro 
sledování parkovacích míst, může 
přenášet informace o zvýšené hla-
dině vody a jiné. Bude to něco jako 
wifi, ale v jiném kmitočtovém pás-
mu pokryje území Plzně. Využijí 
ji městské podniky, k dispozici ji 
budou mít i studenti Západočeské 
univerzity v Plzni a další subjekty. 
V segmentu informačních techno-
logií se připravuje celá řada novi-
nek usnadňujících život třeba i ve 
školství a dalších oborech řízených 
městem.

Smart bezpečnost i ekologie
V Plzni se pracuje na záměrech, 

které se týkají například kybernetic-
ké bezpečnosti a problematických 
lokalit. V oblasti mobility je cílem 
přihlásit se k protokolu z Pařížské 
konference a snižovat výskyt CO

2
 

v ovzduší, například zvyšováním 
podílu elektrické trakce v indivi-
duální dopravě, omezením prů-
jezdu nákladních vozidel centrem 
města a další. V oblasti životního 
prostředí se díky zprovoznění spa-
lovny ZEVO Chotíkov podaří snížit 
odběr uhlí o 80 tisíc tun již příští 
rok, což opět významně sníží vý-
skyt CO

2
 v plzeňském ovzduší.

Další podrobnosti o Smart City 
Plzeň najdete na www.plzen.eu 
a Facebooku Smart City Plzeň.

(red)

Obě místa se proměnila díky 
Otevřené výzvě Pěstuj prostor, 
do které mohou občané přidá-
vat nápady na drobné změny ve 
veřejném prostoru. S podnětem 
k vytvoření „čtecího koutku“ před 
vinickou knihovnou přišla místní 
knihovnice Lenka Ťoupalová. Ve 
spolupráci s architekty Tomášem 
Králem a Irenou Šebovou z ate-

Prostor před knihovnou na Vinicích 
a 4. ZŠ na Košutce letos zkrásněl

liéru architectureMADE a něko-
lika dobrovolníky přetvořili za-
nedbaný plácek na místo lákající 
k posezení na rekonstruovaných 
lavičkách či platformě okolo pís-
koviště nebo poležení v houpací 
síti. Přibyly zde i nové stojany na 
kola a truhlíky s květinami.

Přívětivější je nyní také před-
školí 4. ZŠ na Košutce. Nápad 

zvelebit nevzhledný betonový 
„ostrůvek“ dostala fotografka 
Gabriela Homolová a ve skuteč-
nost jej proměnili studenti archi-
tektury a zahradní a krajinářské 
architektury během studentského 
workshopu. S pomocí žáků školy 
vyrobili sedací „molo“ a multi-
funkčního paletového hada, který 
slouží jako posezení, prolézačka 

i květník. Dokončení prací spo-
lečně s veřejností oslavili uspo-
řádáním sousedského pikniku. 
Oba projekty byly realizovány 
díky podpoře Městského obvodu 
Plzeň 1, města Plzně, Minister-
stva kultury ČR a firem Eurovia 
a Dřevotrust.

Silvie Hašlová, 
Pěstuj prostor, z.s.

Zprávy z obvodu

V úterý 8. 11. se uskuteční veřej-
né představení návrhu Regenerace 
sídliště Košutka 

Městský obvod Plzeň 1 a Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně si vás 
dovolují pozvat na veřejné projednání 
návrhu Regenerace sídliště Košutka, 
které se koná v úterý 8. listopadu 
2016 od 17:30 v jídelně 4. základní 
školy. Přijďte se seznámit s tím, jak 
nová architektonická studie navrhu-
je upravit dopravu, parkování, zeleň 
i veřejná prostranství na Košutce. 

Setkání bude mít dvě části. Po 
představení studie architektem 
Ing. arch. O. Hyskem ze společnosti 
Architektonické studio Hysek s.r.o. 
bude následovat moderovaná diskuse. 
Připomínky a podněty budou podkla-
dem pro konečné dopracování studie. 

Návrh úprav řeší například využití 
veřejných prostranství, zefektivnění 
parkování, zklidnění dopravy, vyme-

zení ploch zeleně k regeneraci, rozvoj 
míst pro herní, sportovní a volnoča-
sové vyžití či umístění podzemních 
parkovišť. Cílem všech navrhovaných 
úprav je zkvalitnění bydlení na sídlišti. 

Zpracovaná dokumentace bude 
sloužit městskému obvodu jako pod-
klad pro rozhodování o postupných 
úpravách v území nebo pro podávání 
žádostí o dotace. Předpokládá se, že 
budoucí konkrétní úpravy budou ře-
šeny postupně v závislosti na finanč-
ních možnostech Městského obvodu 
Plzeň 1 a dotačních programech. 

Nahlížet do návrhu Regenerace 
sídliště Košutka můžete už před 
veřejným projednáním na strán-
kách www.ukr.plzen.eu. K návrhu 
se budete moci vyjádřit také písem-
ně prostřednictvím elektronického 
formuláře nejpozději do 25. 11.

Mgr. Magdalena Václavová, DiS.
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Architektonická studie a další informace 
jsou k dispozici na www.ukr.plzen.eu

Přijďte se podívat, 
jak architektonická studie navrhuje upravit dopravu, 

parkování, zeleň i veřejná prostranství na Košutce. 
Vaše připomínky budou sloužit k dopracování studie.

Vás zvou na 
představení návrhu 

obnovy a rozvoje 

sídliště Košutka
V úterý  8. 11.  2016 

od 17.30 do 19.00 
4. základní škola, Kralovická 12

Přijďte na projednání 
Regenerace sídliště Košutka
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Magistrát města Plzně pořádá ve spolupráci se společností Čistá Plzeň s. r. o.

SBĚROVÝ DEN ODPADU

V těchto termínech zde můžete odkládat do přistavených nádob: 
pneumatiky, akumulátory, zářivky, vyřazené léky, nádoby znečištěné 
škodlivinami, objemný komunální odpad, lednice, televizory, suché 
baterie, olejové filtry.

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 378036041 ÚMO Plzeň 1.

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné  8. 11. 2016 14.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN) (změna času)

Změna provozní doby sběrného dvora odpadů
v Úněšovské ulici od 1. 9. 2016
Od 1. 9. 2016 došlo ke změně provozní doby sběrného dvora odpadů 
v Úněšovské ulici na území MO Plzeň 1.
duben – říjen (ve státní svátek – mimo provoz)
pondělí – neděle od 9–12 hodin a od 13–18 hodin

listopad – březen (ve státní svátek – mimo provoz)
pondělí – neděle od 9–12 hodin a od 13–16 hodin

Bezplatné uložení odpadu je pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny 
k trvalému pobytu v katastru města Plzně. Před odevzdáním odpadu 
je nutné předložit obsluze průkaz totožnosti.

Provozovatel: Čistá Plzeň s. r. o.
Obsluha sběrného dvora tel.: 720 967 647

Sbíráme staré elektro - ŽIVÉ i MRTVÉ. Přidejte se! 

Leží Vám doma staré, ale ještě 
funkční elektro? Lux, elektrické 
hračky, počítač, notebook či 
kávovar? Pošlete staré spotřebiče 
dál. Budou ještě užitečné. ASEKOL 
staré a funkční opraví a předá dál 
k dalšímu využití. Část ze 
získaného elektra půjde opravené 
a čisté i na dobročinné účely. 
Pilotně projekt WANTED probíhá 
v Praze a šesti městech v České 
republice od září 2016. 

 
Kde může odevzdat "mrtvé i živé" elektro? 

Sběrný dvůr Úněšovská, Plzeň 

Sběr tříděných odpadů na území města Plzně je realizován tzv. do-
náškovým systémem do sběrných míst, kterých je na území města 
Plzně více než 850.

1. Plast a nápojové kartóny
– odkládáme do žlutých nádob označených nápisem „PLAST“. Patří 

sem plastové láhve od nápojů, nápojové kartóny, plastové nádoby, 
kelímky, krabičky, sáčky, folie, výrobky z plastů, CD a DVD nosiče, 
zubní kartáčky a také polystyrén.

– V žádném případě se nevhazují mastné či silně znečištěné obaly 
od jídla, nebezpečných látek, videokazety a výrobky z PVC, jako třeba 
trubky nebo podlahové krytiny. Pokud potraviny důkladně dojíte (napří-
klad vyškrábete kelímek od jogurtu), nemusíte je následně mýt. Přesto 
uděláte dobře, když tyto obaly vypláchnete vlažnou vodou, protože tím 
omezíte případný zápach.

2. Papír a lepenka
– odkládáme do modrých nádob označených nápisem „PAPÍR“. Patří 

sem noviny, časopisy, letáky, nepotřebné nebo poškozené knihy, sešity, 
neznečištěný obalový papír, vlnitá lepenka či krabice, obálky s okýnkem.

– V žádném případě nevhazujte silně mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, voskový, uhlový papír nebo obaly kombinované 
s plasty, hygienické potřeby. Do papíru také nepatří tzv. nasávaná 
kartonáž (typicky obaly od vajíček), která již není příliš vhodná k dal-
šímu zpracování. Přesto neuděláte žádnou zásadní chybu, pokud tento 
druh papíru do nádoby odložíte.

Pozor, se změnou systému došlo na území Městského obvodu 
Plzeň 1 ke změně sběru nápojových kartónů, které se nově sbírají 
do žlutých nádob spolu s plastem.

3. Sklo
– odkládáme do zelených nebo bílých nádob označených nápisem 

„SKLO“. Patří sem nevratné skleněné láhve, nepotřebné zavařovací 

Čistá Plzeň – naše společná věc
Jak třídit odpad?

sklenice, různé skleněné nádoby (vázy, skleničky apod.), okenní 
a tabulové sklo a další skleněné obaly bez příměsí.

– V žádném případě nevhazujte keramiku, porcelán, nádoby z pálené 
hlíny, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené a netříštivé sklo (autoskla), 
zrcadla, žárovky nebo zářivky, varné sklo. Na území města Plzně pro-
bíhá z technologických a logistických důvodů svoz skla jako směsné 
suroviny bílého a barevného skla.

4. Biologicky rozložitelný komunální odpad
– odkládáme do hnědých nádob označených nápisem „BIOODPAD“, 

velkoobjemových kontejnerů v rámci sběrných dnů nebo do sběrných 
dvorů. Patří sem veškerý odpad rostlinného původu, jako například 
zahradní odpad (tráva, listí, plevel, nalámané větve), zbytky od 
ovoce a zeleniny, nepoužité ovoce a zelenina, skořápky od vajec, 
čajové a kávové sáčky a sedliny, zvadlé květiny.

– V žádném případě nevhazujte odpad živočišného původu, tekuté 
zbytky jídel, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat.

– Upozorňujeme, že hnědé nádoby na místech separovaného 
odpadu jsou primárně určeny na odpad z kuchyní, případně na 
menší množství zahradního odpadu. Větší objemy zahradního od-
padu zpracovávejte nejlépe sami kompostováním (zachováte tak 
přirozený koloběh cenných živin a ušetříte další zdroje vynaložené na 
jeho svoz) nebo odevzdávejte do velkoobjemových kontejnerů nebo 
do sběrných dvorů.

Bližší informace k třídění odpadu můžete také získat na internetové 
adrese www.jaktridit.cz.           (red)
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Blokové čištění 
komunikací a parkovišť

 Správa veřejného statku města 
Plzně se rozhodla vybudovat nové 
parkovací plochy u stávající úče-
lové komunikace vedoucí podél 
Autocampu Ostende, mezi ulicí 
Malý Bolevec a komunikací ve-
doucí k rybníku Košinář a na pláž 
Ostende.

Smyslem stavby je zvýšit sezón-
ní kapacitu pro parkování osobních 
aut návštěvníků rekreační oblasti, 
kdy stávající parkoviště jsou pře-
tížená a dochází k odstavování vo-
zidel při komunikacích v rozporu 
s pravidly silničního provozu.

V termínu od 17. 10. 2016 do 
30. 12. 2016 došlo z důvodu sta-
vebních prací k úplné uzavírce vo-
zovky v uvedeném úseku. Přístup 
pro pěší na promenádní cestu u Vel-
kého Boleveckého rybníka od zastá-

Úprava cesty a sezonní parkoviště u Velkého 
Boleveckého rybníka

vek MHD a záchytného parkoviště 
v ulici Malý Bolevec bude uzavřen. 
Náhradní trasa pro chodce byla 
správcem dotčených komunikací 
a lesních pozemků – Správou ve-
řejného statku města Plzně určena 
po stávajícím chodníku ulice U Vel-
kého rybníka a dále po komunikaci 
na hrázi rybníka a pod Bílou Horou. 
Od ulice K Prokopávce je určena 
trasa po stávající lesní komunikaci 
směrem k promenádní cestě.

Stavbu provádí TERRASYS-
TEM, s.r.o., Skupova 2519/13, 
301 00 Plzeň. S případnými dotazy 
se občané mohou obrátit na stavby-
vedoucího pana Davida Fikerleho, 
tel. č. 724 548 813, nebo přímo 
na zástupce investora pana Milana 
Archmana, tel. č. 378 037 162.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Dokončení ze str. 1
V případě, že na vyblokovaných 

úsecích zůstanou zaparkovaná vozi-
dla, která budou bránit v provedení 
úklidových prací, bude nutné opět 
zajistit jejich odtažení, aby mohlo 
dojít k dosažení požadovaného zá-
měru, tzn. docílit kvalitního úklidu 
nepořádku, který se nahromadil na 
parkovištích. Z tohoto důvodu žádá-
me všechny řidiče, aby respektovali 

přenosné dopravní značení a umož-
nili tím zdárný průběh úklidových 
prací v okolí svého bydliště. V mi-
nulé etapě se ukázalo, že pokud je 
parkoviště prázdné, samotné práce 
trvají velmi krátkou dobu a ihned 
po ukončení úklidu je přenosné do-
pravní značení odstraněno, čímž pro 
řidiče omezení končí.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1
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Kniha Legenda Lochotín je opět 
k dostání, druhé vydání pokřtil 
Béďa Röhrich ´Šedifka´

Dotisk mimořádně úspěšné 
knížky Legenda Lochotín pokřtil 
v pondělí 26. září legendární tramp 
a folkový muzikant Béďa Röhrich 
´Šedifka´. Stalo se tak při posled-
ním koncertu z letošní série Folk 
Parku, na němž v parku U Bazénu 
zahrála plzeňská kapela Alternati-
va. Vedení obvodu, starosta a mís-
tostarostové, rozdávali publikaci 
zájemcům zdarma. A bylo jich 
opravdu hodně. Knihu si z kon-

Knihu Legenda Lochotín pokřtil Béďa Röhrich ´Šedifka´

bude 5. 12. 2016 

Oslava 9. narozenin OC Plzeň Plaza

Další akce v prostoru za Plazou

certu odnesly tři stovky lidí. K do-
stání bude ještě na dalších akcích 
pořádaných MO Plzeň 1.

„Jedná se o druhé vydání knihy, 
která spatřila světlo světa vloni 
a křtila se za přítomnosti Wabiho 
Daňka. Zájem o ni byl obrovský. 
Spojení Lochotína, folku a count-
ry má dlouhou tradici díky neza-
pomenutelné Portě. Knížka věnuje 
prostor legendárním folk a country 
zpěvákům a kapelám, které se na 
této akci v její historii představili,“ 
dodává starosta Městského obvodu 
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

Obrázky jsou z vydařené akce, která se konala 
v okolí boleveckých rybníků 15. října, více 
o akci se dozvíte na str. 12

Cesta z pohádky do pohádky
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Již po jedenácté byli oceněni dobrovolníci cenou Křesadlo
V pátek 30. září se konal slav-

nostní večer k ocenění činnosti 
dobrovolníků v Plzeňském kraji. 
Pod záštitou hejtmana Plzeňské-
ho kraje Václava Šlajse a starosty 

Městského obvodu Plzeň 1 Miro-
slava Brabce pořádala Dobrovol-
nická Regionální Agentura DoRA 
v Plzeňském kraji již 11. ročník 
akce nazvané Křesadlo. 

V malém sálu v DEPO2015 
v Plzni ocenili radní Plzeňské-
ho kraje Jaroslav Šobr, Zdeněk 
Honz a starosta Brabec společně 
se zakladatelem Národního dobro-

volnického centra Hestia RNDr. 
Jiřím Tošnerem dobrovolnickou 
činnost obyvatel našeho kraje. 

Nominováno bylo 41 dobrovol-
níků či dobrovolnických skupin, 
mezi nimi např. Hana Krato-
chvílová, která se léta věnuje 
handicapovaným spoluobčanům 
a seniorům, kterým pomáhá ak-
tivně trávit volný čas kulturními 
a společenskými aktivitami, se-
tkáváním se s přáteli a kamarády, 
nebo  Tomáš Sedláček, jehož více 
než dvacetileté působení v týmu 
amerického fotbalu v Plzni je již 
téměř čtyři roky ve znamení dob-
rovolné a neplacené péče o malé 
fotbalisty – jejich fyzickou kon-
dici a připravenost, smysl pro fair 
play a pomoc kamarádovi. 

Mgr. Pavlína Brabcová, 
předsedkyně spolku

Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA

www.doraplzen.cz ,
info@doraplzen.cz
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Tříletý Maxík Škarda se narodil 
se vzácným dědičným metabolic-
kým onemocněním fenylketonurií, 
jeho tělo neumí zpracovat ami-
nokyselinu fenylalanin. S tímto 
onemocněním se rodí jedno dítě 
z deseti tisíc.

Musí držet velmi přísnou a drahou 
nízkobílkovinnou dietu. Bez ome-
zení může pouze cukr, sůl a olej.

Nesmí maso, luštěniny, obilovi-
ny, mléčné výrobky (v omezené 
míře a dvakrát týdně může sme-
tanový jogurt), nesmí výrobky se 
sladidlem aspartam, v omezeném 
množství může zeleninu, ovoce 
a nízkobílkovinné potraviny. Těch 
minimum běžných potravin, které 
Maxík může, se musí pečlivě zvážit 
a přepočítat na fenylalanin, denní 
příjem fenylalaninu (bílkovin) se 
nesmí překročit. Denní příjem je 
stanoven v metabolickém centru 
v Praze podle hladin fenylalaninu 
v krvi, to znamená, že 1x za 14 dní 
musí rodiče Maxíkovi odebrat su-

Maxík si nosí vlastní jídlo do školky
chou kapku krve a poslat ji do la-
boratoře v Praze. Pro představu, 
kolik Maxík může přijmout bílko-
vin za den, jsou dvě třetiny vejce. 
Jeho strava se skládá hlavně z tuků, 
sacharidů (škrobů, které nahrazují 
běžnou mouku), zeleniny a ovoce. 
Protože Maxík nepřijímá z běžné 
stravy bílkoviny, musí čtyřikrát 
za den vypít velké množství ami-
nokyselinového preparátu, aby se 
správně vyvíjel a rostl. Pokud by 
nedodržoval dietu, mohlo by dojít 
k nevratnému poškození mozku, 
mentální retardaci. I přes toto vel-
mi přísné dietní omezení se povedlo 
Maxíka umístit do školky, veškeré 
jídlo (svačinky, oběd) musí jeho 
maminka den předem navařit, zvá-
žit a přichystat na druhý den. Maxík 
tam musí po obědě vypít jednu dáv-
ku aminokyselinového preparátu.

Školka, která se nebála Maxí-
ka přijmout, je 7. základní škola  
mateřská škola Plzeň na Vinicích, 
kam chodí už jeho pětiletá sestřička 

Karolínka. Hlavní poděkování patří 
paní ředitelce mateřské školy Len-
ce Faiferlíkové a paním učitelkám 
Aleně Dufkové a Kateřině Marešo-
vé, které se o něj zodpovědně stara-
jí. Paní učitelky Maxíkovi podávají 
a ohřívají připravené jídlo, zbytky 
nedojedeného jídla vracejí zpět 
v boxíkách, míchají aminokyseli-
nový preparát a dohlížejí, aby vždy 

buď vše nebo alespoň něco snědl 
z doneseného jídla a kontrolují, aby 
naopak nesnědl nic jiného.

Díky paní ředitelce jsou rodiče 
rádi, že je Maxík konečně mezi 
svými vrstevníky a díky přístupu 
učitelek jsou mnohem více klidní 
a věří, že spolu školku zvládnou, 
a za to jim patří velký dík.

Vladimíra Škardová

Stacionář Človíček a DOZP No-
váček v září podnikly svou premié-
rovou komunitní akci. Impulsem ke 
spojení sil a její realizaci byla pře-
devším blízkost obou zařízení síd-
lících v Plzni a v neposlední řadě 
i klienti obou zařízení, kterými jsou 
děti a dospělí lidé s různým stup-
něm postižení. A protože človíčci 
i nováčci chtěli, aby si cestu mezi 
domy opravdu každý užil, tak na 
trase připravili hned čtyři zajímavá 
zastavení a na jejím startu i konci 
pak i doprovodný kulturní program.

Start cesty byl stanoven na 
desátou hodinu a svým slovem 
jej doprovodili vedoucí Domova 
Nováček Věra Kotrbatá, ředitelka 
Diakonie Západ Lucie Petříčková 
a starosta městského obvodu Pl-
zeň 1 Miroslav Brabec. Ten akci 
rovněž podpořil svou záštitou 
a popřál oběma zařízením ještě 
dlouhá léta úspěšného fungování. 
Po úvodních slovech se již na scé-
ně, vytvořené před velkým stanem 
v Nováčku, představily děti ze 
ZUŠ Chválenická, které zazpívaly 
několik písní a předvedly kompo-
nované divadelní představení na 
pohádkové téma o Červené karkul-
ce. Po zaslouženém potlesku si ná-

Človíček a Nováček vyrazili 
na svoji první společnou cestu mezi domy

vštěvníci, které v těchto dopoled-
ních hodinách tvořili převážně žáci 
ze 4. ZŠ, mohli prohlédnout celé 
zařízení Nováčku nebo se pustit 
do tance při startující diskotéce.

To hlavní však měly děti ještě 
před sebou. Připravená cesta mezi 
domy startovala z obou zařízení 
a k tomu, aby nikdo nezabloudil, 
pomohly samotné děti ze jmenova-
né školy tím, že chodníky po celé 
její délce vyzdobily malbami kří-
dou. „Připravili jsme si pro všech-
ny poutníky na naší cestě mezi 
domy čtyři speciální zastavení, na 
kterých museli plnit různé úkoly 
a zároveň si mohli vyzkoušet ně-
které aktivity z naší každodenní 
práce s klienty,“ uvedla vedoucí 
Stacionáře Človíček programu pro 
děti mládež Eva Čermáková.

Jedno ze zastavení však při-
neslo celé akci zcela speciální 
věc. Poutníci na tomto stanovišti 
mohli volně nakreslit či barevně 
doplnit motiv lidí na cestě mezi 
domy a tento svůj výtvor doručit 
do cíle cesty. Tam na ně čekala 
nejen sladká odměna za úspěšné 
absolvování všech zastavení, ale 
i malé překvapení, jelikož všechny 
obrázky se ihned za vydatné po-

moci našich klientů zalaminovaly 
a putovaly na plot, kde vytvořili 
různobarevnou galerii.

„Je skvělé, že ač se jednalo 
o první ročník akce, tak přišel 
velký počet dětí i dospělých. Hle-
dali jsme způsob, jak říci lidem, 
kteří chodí každodenně okolo, co 
se děje za zdmi našich zařízení. 
Doufáme, že když nyní ploty Člo-
víčku a Nováčku zdobí více jak 
dvě stovky obrázků z akce, tak si 
třeba někteří vzpomenou, že si uži-
li den, při němž vznikli, a budou je 
víc považovat za běžnou součást 
komunity, ve které žijí,“ přibližuje 
jeden z motivů k uspořádání akce 
Tomáš Benda z Diakonie Západ. 
„Celý dnešní den byl ukázkou 
toho, že když je ochota a chuť ke 
spolupráci, tak se mohou povést 
skvělé věci. Kolegům ze Človíčku 
a Nováčku, dětem a paním učitel-
kám ze 4. ZŠ i všem vystupujícím 
a poutníkům na dnešní cestě Spolu 
mezi domy se to myslím podařilo 
na sto procent“, doplnil Benda.
Čtvrteční den však přinesl, kro-

mě možnosti komentovaných pro-
hlídek zařízení a tance a hudby 
v odpoledním bloku ve stacionáři, 
ještě jednu skvělou věc. O tu se 

postaral talentovaný malíř Zdeněk 
Rolko, který do Stacionáře Človí-
ček daroval našim klientům hvězd-
né nebe. To vytvořil v relaxační 
místnosti s hydromasážní vanou 
Ester. Človíčci si tak budou při 
masáži užívat i pohledu na hvězdy 
a my tímto za to Zdeňkovi velmi 
děkujeme.

Mgr. Tomáš Benda
koordinátor fundraisingu 

a PR Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy (Diakonie Západ)
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Ve středu 21. září 2016 odpole-
dne byl ve Středisku volného času 
Radovánek v Ledecké ulici otevřen 
druhý ročník kroužku „Malý stráž-
ník“. Přivítat děti přišel zástupce 
velitele MP Plzeň Mgr. Marek Šil-
han, který jim popřál hodně zábavy 
při objevování nových dovedností 
a rozdal jim jejich hlídkové knížky, 
do kterých si děti budou zapisovat 

poznatky, které se v rámci krouž-
ku naučí. I tento rok kroužek vede 
dlouhodobý pracovník MP Plzeň 
Jaroslav Frömer, spolu s vedoucí 
střediska volného času Radovánek 
v Ledecké ulici Ivanou Jeslínko-
vou, která mimo jiné také provádí 
výuku dopravní výuky dětí.

Jana Pužmanová, 
tisková mluvčí MP Plzeň

Dne 1. září 2016 ve 13.00 hodin 
odstartoval bezpečnostně preven-
tivní projekt zaměřený na vzdělá-
vání široké veřejnosti z řad seniorů 
a osob ZTP s trvalým bydlištěm na 
území MO Plzeň 1. Tento projekt 
s názvem „Plzeňská senior akade-
mie – Vaše bezpečí naše priorita“ 
pořádá Městská policie Plzeň ve 
spolupráci s Městským obvodem Pl-
zeň 1, který celý projekt financuje.

Vzdělávací program tvoří osm 
přednáškových bloků a tři exkurze. 
Koná se pravidelně každý čtvrtek 
až do 10. listopadu 2016 v L-klubu 
(Obvodní knihovna Lochotín Stu-
dentská 22, Plzeň) vždy od 13:00 
do 14:30 hodin.
Přednáškové bloky:
1. 9. 2016 Seznámení s Městskou 
policií
8. 9. 2016 Jak si nenechat ublížit
15. 9. 2016 Nebezpečí prodejních 
akcí
22. 9. 2016 Kriminalistika v praxi
29. 9. 2016 Domácí násilí
6. 10. 2016 Bezpečně v silniční 
dopravě
13. 10. 2016 Zvládání mimořád-
ných událostí
20. 10. 2016 Základy první pomoci

V září byla zahájena PLZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE
„Vaše bezpečí naše priorita“

Exkurze:
27. 10. 2016 Požární stanice Plzeň 
Košutka
3. 11. 2016 Útulek pro zvířata v nouzi
10. 11. 2016 Operační středisko 
Městské policie Plzeň

První přednášku osobně zahájili 
Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO 
Plzeň 1, Jiří Uhlík, MBA, místosta-
rosta MO Plzeň 1, a Mgr. Karel 
Mach, MBA, MSc., velitel Měst-
ské policie Plzeň. Samotnou před-
náškou seniory provázeli Bc. Karel 
Zahut a Bc. Pavel Beránek, MBA, 
oba metodici prevence kriminality 
Městské policie Plzeň, kteří mají 
bohaté zkušenosti z praxe.

Celý projekt vzbuzuje velký 
zájem a zaujetí a účast na všech 
přednáškách je hojná. Na závěr ob-
drží každý účastník absolventský 
list „Plzeňské senior akademie“, 
informační materiály, propagační 
předměty a drobný předmět s bez-
pečnostní tématikou. Tento projekt 
je pro seniory a osoby ZTP zcela 
bezplatný a podílí se na něm i BKB 
Plzeň, BESIP Pk, HZS Pk, ZZS 
Pk a ČOI inspektorát Plzeňského 
a Karlovarského kraje.

Bc. Markéta Hrbková, DiS.

Po letních prázdninách opět bude 
každý měsíc probíhat vítání nových 
občánků s trvalým bydlištěm na úze-
mí Městského obvodu Plzeň 1. Slav-
nostní obřad zajišťují členky Komise 
pro občanské záležitosti Rady MO 
Plzeň 1. Každý přivítaný novoro-
zenec je zapsán do Kroniky nově 
narozených občánků a na památku 
obdrží malý dárek a grafický list. 
Atmosféru dotváří krátké pěvec-
ké a recitační vystoupení dětí ze 
78. MŠ a 87. MŠ. Z celého slav-
nostního obřadu jsou pořizovány 
fotografie, které si mohou rodiče 
objednat u fotografa.

Vítání občánků
Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout 

na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dí-
těte narozeného na území města Plzně, 
obdrží zároveň přihlášku k Vítání ob-
čánků, kterou podávají na příslušném 
úřadě městského obvodu dle trvalého 
bydliště miminka. Formulář žádosti 
naleznete i na webových stránkách 
jednotlivých plzeňských městských 
obvodů. Žádost lze podat poštou, 
osobně nebo elektronicky. Rodiče dí-
těte jsou zváni k účasti písemně 14 dní 
před termínem vítání občánků. Pokud 
termín z nějakého důvodu nevyhovuje, 
je možné ho po dohodě přesunout.

Bc. Marie Pačutová, DiS.

Otevření kroužku 
„Malý strážník“



K d y b y c h 
n e c h o v a -
la hlubokou 
úctu ke všem, 
kteří společně 
zahradničí na 
naší Městské 
mezigenerač-

ní zahradě v TOTEMu, tohle 
heslo by platilo do puntíku. Mys-
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Střípky z TOTEMu

1. 11. 2016 v 16.30 hod. zveme rodiče, prarodiče s dětmi na 

poHALLOWEENSKÝ MAŠKANÍ REJ do TOTEMu.

Přijďte si s dětmi či vnoučaty zatančit, něco strašidelně hezkého vyrobit, nebo jen tak posedět v atmosféře plné přátelských strašidel. 

Vstupné 30,- za dítě, v ceně vstupného jsou stanoviště s úkoly, odměny, diskotéka a speciální Halloweenský welcome drink.
16. 11. 2016 ve 13.00 hod. je příležitost v rámci I. Celorepublikového setkání SOUSEDÉ plus zjistit, 
jak vás může podpořit komunitní skupina SOUSEDÉ plus, ať jste senior, nebo mladá rodina s dítětem. 

Svoje zkušenosti budou sdílet aktivní účastníci z celé republiky. 

Čím hloupější sedlák, tím větší brambory
lím, že letošní úžasná úroda nejen 
brambor, ale také rajčat, hrášku, 
mrkve, ředkviček, salátů.... není 
o našem intelektu, ale o péči, 
kterou zahradě společně dává-
me. Rostlinám se daří nejen díky 
ekologicky šetrným postupům při 
jejich pěstování (víte, že mšice 
z  ybízů se výborně dostanou pryč 
mýdlovou vodu?), ale hlavně díky 

lásce a energii, kterou jim celou 
sezónu dávají naši zahradníci: 
Děti ze 7. MŠ pod vedením je-
jich učitelek Gabriely Voděrové 
a Zdeny Helarové a dobrovolní-
ci senioři a seniorky z TOTEMu 
pod vedením Jany Pittnerové 
a Petry Bláhové. Letošní sezó-
nu pomalu ukončujeme, sázíme 
narcisky jako přípravu na jaro, 

zazimujeme všechny přezimující 
keře a rostliny, ale až jaro vystrčí 
první sluneční paprsky, začínáme 
znovu. A třeba i s vámi? Náš za-
hradnický tým se jistě může roz-
růstat. Poděkování patří i těm, 
kteří naši zahradu podporují fi-
nančně – Nadační fond Zelený 
poklad a Nadace Agrofert. 

Mgr. Petra Bláhová

Podzim přináší plody a i TOTEM sklízí plody 
práce klientů, pracovního týku i dobrovolníků

Podzim nám přinesl k naší veli-
ké radosti dvě významná ocenění. 
Po Jáchymu Wiesnerovi si i v le-
tošním roce nejvyšší ocenění za 
dobrovolnickou práci – KŘESA-
DLO – odnesla Vendulka Kou-
pilková. TOTEM vybral z vel-
ké skupiny tří set dobrovolníků 
kromě Vendulky ještě paní Marii 
Křečkovou, která dochází k dětem 
do FN Plzeň, paní Hanu Čadovou, 

která pracuje jako lektor v TOTE-
Mu, a skupinu dobrovolníků, kteří 
v rámci mentoringových programů 
dlouhodobě podporují děti a rodi-
ny v ohrožení. Je těžké vybrat jen 
několik málo dobrovolníků, které 
můžeme nominovat. Vy všichni 
jste naši hrdinové. 

Dobrovolníci z TOTEMu ne-
zachraňují životy při katastro-
fách ani významné historické 

památky, ale oceňujeme, že se 
podpoře regionu věnují konti-
nuálně již 17 let a svá malá hr-
dinství přináší každodenně tam, 
kde na ně čekají jejich potřební 
– senioři, děti, nemocní, postiže-
ní, umírající.

Na mezinárodní konferen-
ci v Brně, kterou organizovalo 
MPSV a která se týkala demo-
grafických změn ve společnosti, 

jsme dostali příležitost představit 
co všechno se u nás v TOTEMu 
děje. Naši koncepci v oblasti práce 
pro seniory ocenili čeští i zahranič-
ní odborníci, velikou radostí pro 
nás bylo ocenění, které převza-
la ředitelka Vlasta Faiferlíková 
a zastupující klientky od pana 
premiéra Sobotky a paní mini-
stryně Marksové. 

Mgr. Petra Bláhová

V sobotu 15. října 2016 se konala 
tradiční soutěž „Cesta z pohádky do 
pohádky“, kterou každoročně pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň – 
Bolevec a ÚMO Plzeň 1.

Účast závodníků byla veliká, a to 
19 soutěžních družstev. Soutěžilo se 
ve třech věkových kategoriích – pří-
pravka, mladší a starší.

Z lesa Řáholce se do zdejších lesů 
pod Krkavcem přijel podívat na děti 
Rumcajs s Mankou, mimoni, vod-
ník, čerti, pavouk, strašidla nebo 
klaun. Nad štafetou dvojic, kterou 
musí ovládat každé hasičské druž-
stvo, přísně dohlížely tento ročník 
dvě čarodějnice.

Při nástupu všechny přítomné při-
vítal vedoucí soutěže – pan Zdeněk 
Vykoupil. Děti se následně vydaly na 

Cesta z pohádky do pohádky
pohádkovou trať. Aby to závodníci 
neměli tak jednoduché, nejmladší 
kategorie vybíhala za šera a starší 
za úplné tmy. Měsíček z mraků jen 
po očku nakukoval, proto na cestu 
dětem svítila malá světýlka rozmís-
těná po trati.

Všechna soutěžní družstva se 
v pořádku vrátila do cíle, a proto 
mohlo dojít k vyhodnocení výsled-
ků. V kategorii přípravka se umís-
tili na 1. a 2. místě domácí družstva 
z Bolevce – Pinďule A a B, 3. místo 
si vybojovalo družstvo z Hradiště. 
Odměnou všem vítězům byly dorty, 
které věnoval Městský úřad Plzeň 1.

Poté následovalo vyhlášení ka-
tegorie mladších a starších dětí. 
Kromě dortů, sladkostí a diplomů 
si vítězové letos odnesli i slavnostní 

pohár, který byl vyroben SDH Bole-
vec k příležitosti oslav 115. výročí 
založení sboru.

V kategorii mladší zvítězilo 
družstvo Bolevec A, na 2. mís-
tě Ledce B a na 3. místě Hradiš-
tě A. V kategorii starší se umístilo 
na 1. místě družstvo z Ledec, na 
2. místě Pinďule z Bolevce a na 
3. místě domácí družstvo Bolevec. 
Po vyhodnocení a rozdání všech 
cen, sladkostí a odměn se všechna 
soutěžní družstva rozjela k domo-
vům plna zážitků z večera.

Veliké poděkování patří – SDH 
Bolevec, ÚMO Plzeň 1, dalším 
sponzorům a pohádkovým bytos-
tem. Díky nim si děti užily krásný 
sobotní večer.

hasiči Bolevec

Pozvánky na zajímavé akce, aneb doma je dobře, ale v TOTEMu ještě líp
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NOVÝ ATELIÉR
I pro letošní školní rok jsme 

připravili novinku v podobě nově 
zrekonstruovaného víceúčelového 
ateliéru v budově Komenského 42 
pro výtvarné, hudební, rukodělné, 
modelářské a společenské aktivity či 
semináře a kurzy. Klubovnu jsme vy-
bavili novým nábytkem, přizpůsobili 
systém pomůcek, doplnili počítačem 
s dataprojektorem a ozvučením, in-
stalovali malý kuchyňský kout.

V budově je dostupná Wifi a mož-
nost drobného občerstvení na recepci.

NOVÉ KROUŽKY V ATE-
LIÉRU, do kterých se můžete 
stále přihlašovat

Hra na klávesy
Kroužek je vhodný i pro děti, kte-

ré dosud nehrály na žádný hudební 
nástroj a neznají hudební teorii. 
Během roku se naučí noty, základy 
hudební nauky, správný prstoklad 
i správné sezení u nástroje. Děti se 
velmi rychle naučí hrát jednoduché 
písničky, neboť levá ruka hraje na-
cvičené doprovodné akordy a pravá 
melodii, což je mnohem snazší než 
u klasického klavíru. U kláves lze 
však zároveň aktivovat dynamiku 
úhozu jako u klavíru, což zájemcům 
umožní trénovat i klasickou hru.

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

Hudební laboratoř
Práce s hudebními nástroji, 

ozvučovací technikou, počítačem 
a hudebními programy. V průběhu 
roku budeme simulovat nahrávací 
studio. Naučíme se pracovat s růz-
nými hudebními nástroji a nahrávat 
je do počítače. Pomocí programů 
je spojovat do komponované hud-
by. Budeme pracovat s mixážním 
pultem. Pro přihlášení není podmín-
kou hra na hudební nástroj, pouze 
výhodou.

Otevři se tvoření
Provedení světem tvoření, malo-

vání, kresby a dalších výtvarných 
technik, kde však rozhodně nepůjde 
jen o technické dovednosti.

Ani nepůjde jen o výsledek, ale 
o celý proces. Od prvního hmata-
telného kontaktu ruky s papírem, 
tužkou,... přes unikátní cestu oko-
-hlava-srdce-každá buňka… opět 
k ruce a výstupu, který může za-
sáhnout oko dalšího, a tak nechat 
vstoupit do naší společné reality 
něco zcela jedinečného a slovy tře-
ba nevyjádřitelného. Kresba i malba 
a jiné techniky jsou unikátní mimo 
jiné, i v tom, že názorně ukazují, co 
vše se dá zrodit z pouhé myšlenky 
nebo odrazu reality...

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 vyrazila 
naše škola na návštěvu do němec-
ké školy v Neutraublingu. Výletu 
se zúčastnili žáci sedmého, osmého 
a devátého ročníku.

Z Plzně jsme vyrazili před osmou 
hodinou, v autobusu jsme strávili té-
měř tři hodiny. Když jsme dorazili 
na místo, mile nás uvítalo pár tam-
ních učitelů a žáků, kteří byli při-
bližně stejně staří jako my. Uvnitř 
jsme předali dárky hostitelům a pak 
pro nás měl ředitel připravený pro-
slov. Ten pronesl v němčině i v an-
gličtině, abychom všichni rozuměli.  
Po seznámení nás trojice žáků pro-
vedly po jejich veliké moderní škole 
a ukázaly nám, jak probíhá výuka 

Návštěva v partnerské 
škole v Neutraublingu

některých předmětů. Do výuky che-
mie jsme byli i zapojeni. 

Potom jsme měli možnost ochutnat 
jídlo ve školní jídelně. Sice jsme se tě-
šili na „pravý německý Schnitzel“, ale 
boloňské špagety byly taky moc dobré.

Po obědě jsme se vydali do ne-
dalekého Regensburgu. Doprovázel 
nás místní pan učitel a česky mluvící 
žačka. Vzali nás na prohlídku staré 
radnice a děsivé mučírny. 

Po prohlídce jsme měli rozchod, 
abychom si mohli vyzkoušet svoje 
znalosti německého jazyka během 
nakupování suvenýrů.

Výlet se vydařil, vrátili jsme se 
plni dojmů a vzpomínek.

Zuzana Klímová, 9. A

Byla středa 5. 10. 2016 a ven 
byste nevyhnali ani psa. Sychravé 
počasí se střídalo s průtrží deště 
a nepříjemným větrem. Avšak ani 
tenhle nečas nezabránil žáků příro-
dovědného praktika, aby navštívili 
partu sokolníku v nedaleké ZOO. 

Jak nás to vůbec napadlo? Při-
jali jsme pozvání jednoho ze žáků 
– Michala Kušky z 9. A, který je 
dlouholetým dobrovolným členem 
sokolníků. Rozhodli jsme se pro-
hlédnout si jejich práci. 

Nejdříve nás přivítal pan Brož 
(vedoucí sokolníků). Následně se již 
role průvodce ujal Michal. Ukazo-
val nám voliéry a pěkně dopodrobna 
nám představil všechny zdejší drav-
ce. Jeho povídání bylo nejen poučné, 
ale též zábavné. 

Nakonec proběhla pod vedením 
pana Brože krátká sokolnická ukáz-
ka. Kdo by nechtěl držet na ruce 
výra, motáka nebo káně Harrisovo? 
I přes nepříznivé počasí, které zde 

Přírodovědné praktikum po 
stopách sokolníků ze ZOO

panovalo, jsme si odpoledne náram-
ně užili. Odměnou nám také byla 
trofej v podobě ocasních per káněte. 

Velké poděkování patří všem 
sokolníkům a největší Michalu 
Kuškovi, který si alespoň na chvíli 
vyzkoušel roli učitele.

Žáci PP

Každý může kreslit, každý může 
malovat, každý může tvořit. Vlastně 
tvoří, i když to neví.

Budeme se učit dívat, vnímat, 
přenášet na papír, do hmoty, do 
světa druhých... to, co je zatím jen 
ve světě našem. Sdílet sebe, vyjad-
řovat sebe, reagovat... K tomu nám 
poslouží nejrůznější výtvarné tech-
niky a prostředky.

Papírový, plastikový modelář
Určeno pro začínající nejen mode-

láře. Začneme jednoduchými techni-
kami práce s papírem, drobným nářa-
dím. Přes složitější papírové modely 
se postupně přesuneme k pevnějším 
materiálům. Naučíme se pracovat se 
základním nářadím na opracování 
plastu, dřeva, kovu. Budeme se věno-
vat plastikovým modelům. Naučíme 
se na dodaných zkušebních mode-
lech, později si děti mohou přinést 
vlastní zakoupené modely, které se 
naučí stavět, barvit, udržovat.

Kulinářská dílna
Aneb každý má možnost stát se 

šéfkuchařem. Děti se naučí při-
pravovat celou řadu kulinářských 

dobrot od nejjednodušších (studená 
kuchyně) až po složitější (zákusky, 
cukroví, atd.). Během celého roku 
zároveň budou vytvářet zajímavé 
dekorace na stůl, poznávat aktuální 
trendy ve stolování.

PŘIPRAVUJEME NABÍDKU 
JARNÍCH A LETNÍCH TÁBORŮ

V průběhu měsíce listopadu zve-
řejníme na našich internetových 
stránkách přehled táborů o jarních 
a letních prázdninách. Zaměřujeme 
se na příměstské tábory se zamě-
řením na přírodovědu, výtvarnou 
činnost, počítače a sport.

Tábory probíhají v budovách Ko-
menského 42 a Ledecká 23 vždy od 
pondělí do pátku v časech od 8.00 
do 16.30 hod. V rámci táborů je za-
jištěn tematický program, celodenní 
stravování včetně teplého oběda, od-
borný personál, materiál pro činnost, 
výlety.

Seznam všech zájmových kroužků 
a táborů, informace a on-line přihláš-
ky naleznete na www.radovanek.cz

Marcel Hlaváč, 
vedoucí pracoviště Komenského 42
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Na konci června došlo k rekon-
strukci povrchu tělocvičen a po-
vrchu nářaďovny na Gymnáziu 
Františka Křižíka. Přes opakova-
né drobné opravy i nátěry povrchu 
byly obě tělocvičny dlouhodobým 
používáním téměř v havarijním sta-
vu. Vzhledem k tomu, že tělocvič-
ny kromě běžné výuky gymnázia 
využívají v odpoledních hodinách 
různé sportovní oddíly, hrozilo 
omezení provozu těchto tělocvičen.

Palubová podlaha tělocvičen 
byla zfrézována, bylo provede-

Rekonstrukce povrchu tělocvičen 
na Gymnáziu Františka Křižíka

no nové lajnování, doplněn znak 
školy a povrch znovu nalakován. 
O získání finančních prostředků 
jsme se snažili již v roce 2014–15 
z grantových prostředků Plzeň-
ského kraje, bohužel jsme dotaci 
nezískali. Na rekonstrukci při-
spěl z grantového systému Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 – dě-
kujeme! Věříme, že tato pomoc 
pomůže podpoře volnočasových 
aktivit na Lochotíně.

Jan Hosnedl

Již řadu let jsou studenti gym-
názia vedeni k psaní a obhajobě 
samostatných prací, které se s při-
bývajícími léty studia stávají více 
a více odbornými. Na vrcholu této 
činnosti stojí pak obhajoba ma-
turitní práce. K tvorbě prací jsou 
studentům předkládána zajímavá 
témata napříč všemi obory, velmi 
často je tak vytvořen prostor pro 
posílení technického zaměření stu-
dentů. Vynikající práce se opakova-
ně dostaly až do celostátního kola 
Středoškolské odborné činnosti.

Samostatné práce začínají stu-
denti psát již v primě, většinou 
jsou vlastivědného či přírodověd-
ného zaměření. Významnou roli 
hrají pak v posledních dvou roč-
nících studia, kdy je na minimum 
sníženo množství standardních 
vyučovacích předmětů a naopak 
posílena profilace studentů – volí 
si 5 volitelných předmětů. Mají tak 
možnost profilovat své vzdělání 
směrem, který budou potřebovat 
při studiu na vysokých školách. 
Výuka probíhá v menších sku-
pinách. V posledním ročníku je 
šestým volitelným předmětem 
maturitní práce: všichni studenti 

Úspěšné odborné práce na Gymnáziu Františka Křižíka
musí v posledním ročníku připra-
vit a obhájit u maturity maturitní 
práci. Její rozsah je obdobný baka-
lářské práci na VŠ. Pod vedením 
učitelů GFK i odborníků z praxe 
tuto práci individuálně připravují. 
Často se téma v první části svého 
zpracovávání stane vhodným i pro 
školní kolo SOČ (středoškolské 
odborné činnosti). Zde se studenti 
GFK pravidelně prosazují v kraj-
ských i celostátních kolech všech 
kategorií.

Nejvýraznějších úspěchů do-
sáhla v poslední době Kateřina 
Chmelířová – v roce 2013 s prací 
„Příprava rostlinných preparátů“ 
vyhrála krajské kolo SOČ a v celo-
státním kole obsadila 6. místo. Do 
celostátního kola se v roce 2015 
probojovali hned 3 studenti – Mar-
tina Náhlíková s prací o srovnání 
překladů díla W. Shakespeara do 
češtiny, Jaroslav Jurečka s pra-
cí z latiny o řeholnici Hrotsvitě 
z Gandersheimu a Andrea Feifer-
líková s prací Palynologie – o vý-
zkumu pylových zrn na klasickém 
i fluorescenčním mikrospopu.

V roce 2016 dosáhli výrazných 
úspěchů naši oktaváni se svými 

maturitními pracemi Anna Linhar-
tová se svou prací o rostlinných 
barvivech získala 1. místo v kraj-
ském kole SOČ a poté 6. místo 
v celostátním kole z biologie. 
Práce komplexně zpracovává 
toto téma, výsledkem jsou webo-
vé stránky s pokusy pro učitele 
i žáky. Lubomír Bartoš se svou 
prací Zajímavé fyzikální konstan-
ty obsadil 1. místo v okresním 
kole SOČ z fyziky. Výsledkem 
jeho práce bylo zmapování histo-
rie i současnosti měření konstant, 
jako je rychlost světla, rychlost 
zvuku, hodnoty absolutní nuly 
a řady dalších včetně vlastních 
praktických měření.

Škola nabízí velmi individuální 
přístup – v rámci přípravy maturitní 
práce s tématem polárních září ab-
solvoval student oktávy Hynek Holý 
se svým vyučujícím Janem Hosned-
lem stáž na nejsevernější univerzitě 
na světě – na Univerzitě v Tromso. 
S touto prací pak získal 2. místo 
v okresním kole SOČ z fyziky. 

Maturitní práce jsou pro stu-
denty oktávy velmi náročné od-
borně i časově. Jsou pro ně pak 
ale velkým přínosem při přechodu 
na vysokou školu. Doufáme, že 
i do budoucna budou vznikat takto 
kvalitní práce!

Šárka Chvalová,
ředitelka gymnázia
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V pondělí 19. 9. 2016 jsem se spo-
lečně se svými spolužáky vydala do 
Prachatic, kde jsme měli strávit čtyři 
dny naplněné programem o ochraně 
životního prostředí.

Cesta byla díky závadě na trati dlou-
há, ale stálo to za to. V Prachaticích 
nás přivítalo nevlídné počasí, ale i tak 
jsme nepochybovali, že si celý pobyt 
užijeme.

V úterý jsme absolvovali program 
zaměřený na třídění a recyklaci od-
padů, který byl zakončen rukodělnou 
činností – každý jsme si vyrobili vlast-
ní papír. Zážitkem pro nás byl i oběd 
v místní pizzerii. Odpoledne jsme vy-
razili na výšlap, který nám paní učitel-
ka Králová zpestřovala poznávačkou 

Environmentální exkurze 
v Prachaticích

rostlin a hornin. Večer jsme byli sice 
trochu unaveni, ale to nám nezabrá-
nilo v návštěvě místního bazénu. Den 
jsme zakončili společným sledováním 
filmu, u nějž jsme se dobře pobavili.

Třetí den v environmentálním cent-
ru Dřípatka jsem si užila snad nejvíc. 
Ráno jsme vyrazili do přírodní rezer-
vace, plnili jsme různé úkoly a opé-
kali buřty. Odpoledne jsme zavítali 
do prachatického muzea a nakoupili 
si suvenýry. Večer pro nás byla ještě 
přichystaná přírodovědná soutěž.

Ani zpáteční cesta nebyla bez kom-
plikací, nám to ale náladu nezkazilo. 
Výlet se nám moc líbil a doufáme, že 
někam vyrazíme i příští rok.

Sabina Kuchariková, 8. A

www.kmplochotin.wz.cz

Zanedbaný kout před vinickou knihovnou se proměnil v Oázu
Obyvatelé sídliště Vinice se 

mohou těšit z nových laviček či 
houpacích sítí. Místní Knihovna 
Vinice se za podpory spolku Pěs-
tuj prostor pustila do revitaliza-
ce prostoru před knihovnou, kde 
se původně nacházely rozpadlé 
lavičky, staré pískoviště a ne-
pěkné křoví. V průběhu léta se 
uskutečnily čtyři dobrovolnické 
akce, během nichž se zapomenutá 
část Vinic stala Oázou – čtecím 
koutkem.

„Naším cílem bylo vytvořit pří-
jemné místo, kde by si návštěvníci 
naší knihovny i ostatní mohli číst 
a odpočívat. Dále chceme využí-
vat prostor před knihovnou také 
pro naše akce a aktivity,“ sdělila 
vedoucí Knihovny Vinice Lenka 
Ťoupalová. Za tímto účelem také 
vzniklo malé pódium, které po-
slouží nejen k posezení, ale v bu-
doucnu rovněž k různým předsta-
vením a besedám.

Hlavní atrakcí Oázy – čtecího 
koutku se staly houpací sítě, které 

lákají kolemjdoucí k lenošení. Ne-
jsou však jediným prvkem, který 
přitahuje pozornost. O tu se také 
hlásí dva velké osázené truhlíky, 
o něž se starají maminky s dětmi, 
a knihobudky, nabízející knihy a ča-
sopisy. Návštěvníci čtecího koutku 
mají možnost do nich vkládat nepo-
třebné knihy z domova a půjčovat 
si volně jiné. Oprav se dočkaly také 
původní betonové lavičky, některé 
jsou i doplněné o stoly. Nově si 
mohou také návštěvníci knihovny 
zaparkovat kola do stojanu.

To vše by samozřejmě nevznik-
lo jen na základě přání. Knihovna 
Vinice přidala podnět do Otevřené 
výzvy Pěstuj prostor a získala grant 
na jeho uskutečnění. S podporou 
městského obvodu Plzeň 1 se mohl 
dát projekt na čtenářský koutek do 
pohybu.  Za realizací projektu sto-
jí práce architektů Tomáše Krále 
a Ireny Šebové z ateliéru archi-
tectureMADE a dobrovolníků. 

„Chtěla bych moc poděkovat 
všem, kteří si udělali čas a přišli 

nám pomoct. Víme, že volného 
času má každý málo a jsme vděční 
všem, kteří nám ho trošku věno-
vali,“ vzkázala Lenka Ťoupalová 
poděkování dobrovolníkům, kteří 
se pustili do šroubování a natírání 
laviček, sázení květin do truhlíků 
nebo vykopávání drnů. 

Projekt byl realizován v rámci 

Otevřené výzvy Pěstuj prostor po-
řádané spolkem Pěstuj prostor ve 
spolupráci s Ministerstvem kultu-
ry, Plzní 2015, Městského obvo-
du Plzeň 1 a za finanční podpory 
statutárního města Plzně. 

Kontaktní osoba:
Lenka Ťoupalová, tel. 378 038 265

mail: vinice@plzen.eu



Ač se to může zdát neuvěřitel-
né, Vánoce už jsou opět za dveř-
mi. Městský obvod Plzeň 1 zve 
na tradiční adventní akce, kde si 

můžete užít předvánoční klidnou 
atmosféru, odpočinout si od ka-
ždodenního stresu a zároveň se 
i pobavit.

Rukodělný jarmark ukáže, jak 
šikovní lidé žijí v našem okolí.

Rukodělný jarmark pořádaný 
v 1. plzeňském obvodě se z nesmě-
lého nováčka postupně mění v za-
vedenou akci. Letos se bude konat 
v sobotu 3. prosince od 9 do 17 hodin 
v Bolevecké sokolovně. Zajímá vás, 
jak vznikají ručně vyráběné šperky 
nebo oděvy? Chcete probrat své vý-
robní postupy s podobně zaměřenými 
lidmi? Máte jedinečnou příležitost!

Na jarmark mohou dorazit i ti, 
kteří sami nic nevyrábí, ale hledají 
například inspiraci na vánoční dárky 
či výzdobu. Každý může přijít, pro-
hlížet si, zeptat se i si něco koupit.

„Na jarmarcích panuje nesmírně 
tvůrčí a pohodová nálada, která je 
velkou inspirací pro všechny účast-
níky. Jsem ráda, že díky zapáleným 
lidem nemizí tradiční umění a řemes-
la a že návštěvníci akce mohou vidět, 
jak krásné rukodělné výrobky vzni-
kají,“ říká místostarostka Městského 
obvodu Plzeň 1 Ivana Mádlová, která 
nad akcí převzala záštitu.         (red)

Rukodělný jarmark

Obvod zve na předvánoční akce
ADVENTNÍ TRHY 19. a 20. 11. 2016 od 10.00 do 17.00 hod. statek U Matoušů

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

 29. 11. 2016 od 17.00 hod. park U Bazénu

RUKODĚLNÝ JARMARK 

 3. 12. 2016 od 9.00 do 17.00 hod. Bolevecká sokolovna

Rozsvícení vánočního stromu a Adventní trhy
Adventní trhy se budou konat 19. 

a 20. listopadu na statku U Matoušů 
na Bolevecké návsi. Přijďte se po-
dívat na nabídku nejen vánočního 
zboží. Chladný vzduch provoní sva-
řák, teplá medovina a mošt, mlsné 
jazýčky si pochutnají na koláčích 
a domácím štrúdlu. Pro zájemce 
jsou připravené oblíbené vyjížďky 
na koních. Program se po oba dva 
dny bude konat od 10 do 17 hodin.

V úterý 29. listopadu pak 
bude v parku U Bazénu 
slavnostně rozsvícen vá-
noční strom. Akce začne 
v 17 hodin, vystoupí při ní 
oblíbený dětský pěvecký 
sbor Andílci, zahraje žesťo-
vý kvintet ZUŠ Třemošná 
a na konci nebude chybět 
slavnostní ohňostroj.

„Předvánoční doba nemá být jen 
o shánění dárků, návštěvách ob-
chodních center a důkladném úkli-
du. Lidé mají společně a příjemně 
trávit čas a užívat si období, které 
má být hlavně o klidu a společném 
sdílení. Jsem přesvědčený, že akce 
v našem obvodě právě tohle pod-
porují,“ říká starosta MO Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec.          (red)


