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Vedení obvodu věnovalo nová kola strážníkům
Starosta městského obvodu 

Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec 
a místostarostka městského 
obvodu Plzeň 1 PhDr. Ivana 
Mádlová, Ph.D., MBA, předa-
li slavnostně „nové dopravní 
prostředky“ zástupcům městské 
policie. Bicykly zakoupil stráž-
níkům první městský obvod ze 
svého rozpočtu. Obě jízdní kola 
vyšla na padesát čtyři tisíc ko-
run. Za užitečný dar poděkoval 
velitel Městské policie Plzeň 
Mgr. Karel Mach MSc., MBA 
a s ním velitel obvodní služebny 
Městské policie Plzeň – Locho-
tín Petr Landsman a jeho zá-
stupkyně Gabriela Černá.

Kola umožní strážníkům vy-
konávat lépe hlídkovou činnost, 
dostanou se do míst, do kterých 
je obtížné dostat se služebním 
vozem. Samozřejmostí je úspo-
ra pohonných hmot. Předpokládá 
se, že strážníci na kolech naje-
dou v průměru kolem třiceti ki-
lometrů denně.                 (red)

Vyhlášení dotačních programů na rok 2018
MO Plzeň 1 informuje spolky, 

tělovýchovné jednoty, obecně pro-
spěšné společnosti a další nestátní 
neziskové organizace působící na 
území městského obvodu Plzeň 1, 
že jsou vyhlášeny Dotační pro-
gramy na rok 2018, a to:
– podpora sportovních činností, 

tělovýchovy a volnočasových 
aktivit – cílem programu je pod-
pořit činnost organizací a sportovní 
akce, které přispívají ke zlepšení 
sportovních podmínek a sportovní-
ho vyžití na území MO Plzeň 1 a je 
určen především pro jeho občany.

– sociální oblast – Podaná ruka 
– cílem programu je podpořit 
činnost organizací a projekty, 

které se snaží zlepšit kvalitu ži-
vota seniorům, handicapovaným 
a zdravotně postiženým osobám 
a dále rodinám s dětmi.

– podpora kultury, kulturních 
aktivit a životního prostředí 
– Místo pro život – cílem pro-
gramu je podpořit organizace, 
které se zaměřují na kulturní 
činnost, pořádání kulturních 
akcí významného charakteru 
a podílejí se na zlepšení kultur-
ního a životního prostředí na 
území MO Plzeň 1.
Celkový objem finančních pro-

středků vyčleněných v rozpočtu pro 
rok 2018 pro jednotlivé dotační pro-
gramy je 1 100 000,- Kč. Maximální 

výše dotace v jednotlivém případě 
se stanovuje na 150 000,- Kč.

Termín podávání žádostí na 
rok 2018 je od 18. 10. 2017 do 
8. 11. 2017.

Podrobnější informace o vy-
hlášených Dotačních programech 
a informace k vyplňování žádosti 
o dotaci jsou dostupné na webo-
vých stránkách MO Plzeň 1 na 
adrese https://umo1.plzen.eu/urad-
-a-samosprava/transparentni-urad/
dotace/dotacni-programy/ a na 
Finančním odboru ÚMO Plzeň 1, 
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň. 

Ing. Lucie Levová, 
vedoucí oddělení poplatků 

Finančního odboru

Krašovská
podzimní slavnost
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Místem pro konání voleb ve 
volebních okrscích č. 1001 až 
č. 1056 na území městského obvo-
du Plzeň 1 jsou místnosti uvedené 
v „OZNÁMENÍ o době a místě 
konání voleb“, které je součástí to-
hoto výtisku „Plzeňské jedničky“.

Právo volit do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR má státní 
občan České republiky, který ale-
spoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let.

Úřad městského obvodu Pl-
zeň 1 vede podle zvláštního zá-
kona stálý seznam voličů. Každý 
volič si může v kanceláři č. 122 
– 1. patro Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1 ověřit, zda je v se-
znamu zapsán; může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení 
oprav. Dva dny přede dnem vo-
leb, tj. 18. 10. 2017 ÚMO Plzeň 1 
v 16.00 hodin seznam uzavře 
a výpis ze seznamu předá okrs-
kovým volebním komisím.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Nebudete-li moci volit ve vo-
lebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu jste zapsáni, můžete si 
požádat o vydání voličského prů-
kazu. Informace o podmínkách 
vydání voličského průkazu vám 
poskytne Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 na tel. čísle 378 036 009 
nebo 378 036 006. Voličský prů-
kaz vám umožní volit v jakémkoli 
volebním okrsku na území České 
republiky, popřípadě ve zvláštním 
volebním okrsku.

Voličské průkazy vydává Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 ve 
dnech 5. 10. 2017 až 18. 10. 2017 
(nejpozději do 16.00 hod.)

Volič obdrží nejpozději tři dny 
přede dnem voleb na adresu svého 
trvalého pobytu sadu hlasovacích 
lístků pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky. V případě, že volič hla-
sovací lístky neobdrží, nebo je ztra-
tí, budou mu vydány nové přímo 

ve volební místnosti v den voleb. 
Tam také volič obdrží úřední obál-
ku a vstoupí do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků, kde 
vloží do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním po-
řadového čísla nejvýš u 4 kandidá-
tů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandi-
dátů dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacích lístků nemají 
na posuzování hlasovacího lístku 
vliv. Poté opustí prostor pro úpravu 
hlasovacích lístků a před okrskovou 
volební komisí vloží úřední obálku 
do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů obecní 
úřad a v den voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V takovém 
případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

Každý volič je povinen při pří-
chodu do volební místnosti proká-
zat svou totožnost a státní občanství 
České republiky. Totožnost a stát-
ní občanství prokáže volič plat-
ným občanským průkazem, nebo 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.

K zajištění pořádku a důstojné-
ho průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen upo-
slechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

Toto jsou základní informace 
k volbám, které vám mohu po-
skytnout. Podrobné informace 
o způsobu hlasování obdrží ka-
ždý volič společně s hlasovacími 
lístky na adresu svého trvalého 
pobytu, nebo mu budou předá-
ny v den voleb přímo ve volební 
místnosti.

Anna Kocourková
vedoucí Organizačního odboru 

ÚMO Plzeň 1

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky bude pro občany, kteří pro výkon volebního 
práva nemají platný občanský průkaz nebo cestovní pas, na 
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MMP na 
náměstí Republiky 16 ve dnech 20. a 21. října 2017 zajištěna 
služba v tomto rozsahu:

pátek 20. října 2017: 14.00–21.30 hodin
sobota 21. října 2017: 8.00–13.30 hodin

Vydávání občanských průkazů pro občany správního obvodu města Plzně 
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech konání voleb do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, tj. dne 20. října 
2017 v době od 14.00 do 21.30 ho-
din a dne 21. října 2017 v době od 
8.00 do 13.30 hodin, bude na od-
dělení občanských průkazů a ces-
tovních dokladů Magistrátu města 
Plzně, na náměstí Republiky 16, 
pro občany správního obvodu 
města Plzně, kteří nemají pro 
výkon volebního práva platný 
občanský průkaz nebo cestov-
ní pas, zajištěna služba. V těchto 
mimořádných úředních hodinách 

bude občanům dána možnost po-
žádat o vydání občanského prů-
kazu bez strojově čitelných údajů 
s dobou splatnosti 1 měsíc nebo si 
vyzvednout hotový cestovní pas či 
občanských průkaz. Hotový doklad 
totožnosti si můžou vyzvednout 
i občané, kteří nepatří do správního 
obvodu města Plzně, ale při podání 
žádosti uvedli, že si nový občanský 
průkaz vyzvednou na Magistrátu 
města Plzně. Občan je při podání 
žádosti o vydání občanského prů-
kazu bez strojově čitelných údajů 
povinen prokázat svou totožnost 

a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji 
vyplnit na místě) předložit 2 foto-
grafie o rozměru 35x45 mm, od-
povídající jeho současné podobě 
a zobrazující ho v předním čelném 

pohledu (fotografii nelze pořídit 
v budově nám. Republiky 16). Ob-
čanský průkaz bude vydáván bez 
správního poplatku.

(red)

Vážení spoluobčané,
přináším vám několik základních informací k volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Volby proběhnou v následujícím termínu:

v pátek 20. října 2017 
od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu 21. října 2017 
od 8.00 do 14.00 hodin.
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
nastoupil ba-

revně  krásný 
podzim, zejména 
žluté, červené 
oranžové barvy ve 
mne při procház-
kách obvodem vy-
volávají pozitivní 
emoce. S radostí 

sleduji, jak se i dnes rodiče s dětmi 
baví činnostmi, které jsem měla s ka-
marády v dětství tolik ráda – sbírání 
šípků, jejich sušení na čaj; lezení po 
stromech, shazování kaštanů ze stromů, 
sbírání barevných listů i větviček, vý-
roba zvířátek z kaštanů a žaludů. Při 
těchto výpravách si vždy uvědomuji, jak 
je důležité odpočívat a nabírat síly úplně 
jednoduchým způsobem, který nic ne-
stojí – občas se zhluboka nadechnout 
a nasávat atmosféru zeleně, obejmout 

stromy, sebrat zajímavý kamínek či dr-
žet v dlani čerstvě vyloupnutý lesknoucí 
se kaštan apod. Také tak někdy nabíráte 
síly? Doporučuji. 

Když jsem si připravovala koncept 
pro svůj letošní podzimní úvodník a su-
marizovala události a novinky, o které 
se s vámi chci podělit, najednou jsem 
si uvědomila, že všechny mají v tomto 
čísle své zasloužené samostatné místo. 
Nová školní kuchyně v 78. mateřské 
škole v Sokolovské ulici, nová okna 
v 87. mateřské škole v Komenského 
ulici, nová jízdní kola pro strážníky 
našeho městského obvodu, pozvánka 
na tradiční Krašovskou (letos podzim-
ní, listopadovou) slavnost i pozvánka 
na oblíbený předvánoční Rukodělný 
jarmark v Sokolovně v Bolevci. Jen 
samé radosti, určitě je dále ve zpravo-
daji nepřehlédněte.

Nedávno mi jeden z mých přátel, 
když mi nebylo úplně dobře na duši, 
v pravou chvíli připomněl, že bychom 
se všichni měli snažit dělat v životě 
především to, co nás naplňuje a co 
činí šťastnými nejen nás samotné, ale 
naším prostřednictvím především ty 
ostatní. Práce pro vás, milí sousedé, 
a pro náš obvod je mojí současnou pri-
oritou a radostí. Letos budu pomáhat 
i jinak a jsem za tu příležitost ráda. 
Celý svůj profesní život jsem strávi-
la ve zdravotnictví a těší mne, že se 
letos budu moci opět po dvou letech 
zúčastnit mezinárodního zdravotně hu-
manitárního programu a být součástí 
českého zdravotnického týmu. Ten 
bude v jordánském Amánu operovat 
syrské dětské a dospělé pacienty se 
získanými či vrozenými ortopedickými 
a očními vadami a chronickými pro-

blémy. Ne všichni totiž mají to štěstí, 
že mají mír a dostupnou zdravotní péči 
na tak vysoké úrovni jako my. Takové 
mise mi vždy pomohou upevnit moje 
životní hodnoty.

Milí sousedé, bude mi radostí, pokud 
se za mnou v kanceláři na Úřadu MO 
Plzeň 1 v aleji Svobody 60 zastavíte na 
kávu či na čaj a společně s nadhledem  
probereme, co vás tady u nás na obvodě 
těší a co naopak trápí. Ráda se s vámi po-
dělím i o zážitky z humanitární mise. Ter-
mín si prosím předem domluvte s mojí 
milou asistentkou Vlaďkou Jandovou, 
telefonicky na čísle 37 803 6107 nebo 
emailem na adrese: jandovavl@plzen.eu. 
Těším se na setkání.

Mějte se moc fajn. Radujte se ze 
zdánlivých maličkostí a užijte si ve 
zdraví každý den!
Vaše místostarostka Ivana Mádlová

Nově oplocované hřiště ve Žlutické, aneb co nového na Košutce
P r á z d n i n y 

utekly jako voda, 
děti se navrátily 
do školních la-
vic a my dospělí 
zpět do pracov-
ního procesu. 
Hned 13. září 
zasedalo zastu-

pitelstvo našeho prvního plzeňské-
ho obvodu, které mj. schválilo i re-
alizaci oplocení dětského hřiště za 
domem ve Žlutické ulici 39 a 41. 
Nejsem nadšen, že na území našeho 
obvodu stavíme ploty, ale konkrétně 
zde je to nutnost. Ptáte-li se proč, 

tak je to kvůli neukázněným psům, 
resp. kvůli neukázněnosti jejich 
majitelů. Jelikož bydlím nedaleko, 
tak se mi podařilo být opakovaně 
svědkem, kdy pes rovnou z domu 
nebo z přilehlého parkoviště vběhl 
na plochu zmíněného hřiště. Naštěstí 
se zatím nic nestalo, ale pes je zvíře 
a nikdy nemůžete vědět, co se může 
přihodit. Druhým nešvarem neu-
kázněných pejskařů je samozřejmě 
nesbírání psích exkrementů. Jejich 
přítomnost v místě, kde si hrají děti, 
je pochopitelně naprosto neakcepto-
vatelná. Touto cestou bych rád vřele 
poděkoval všem majitelům psů, kteří 

mají svého psa řádně očipovaného, 
uvázaného na vodítku a neváhají 
sáček, který mj. ÚMO 1 poskytuje 
bezplatně, řádně použít.

Co se týče dalších novinek na Ko-
šutce, tak zdárně pokračuje odstranění 
nevyužívané občanské vybavenosti, 
zejména pak starých, nevyužíva-
ných konstrukcí sušáků. V letošním 
roce byly odstraněny např. za domy 
v Krašovské ulici, a toto místo znač-
ně prokouklo. Místo orezlé kovové 
konstrukce na betonovém základě je 
dnes již krásně zelený nový trávník 
a do tohoto stísněného prostoru, který 
je vklíněn mezi blok domů a hradbu 

objektu bývalé ZŠ, se dostává i více 
světla. Další letošní akcí, která se 
bude dozajista i v budoucnu opako-
vat, je blokové čištění komunikací. 
Kromě toho, že je komunikace očiš-
těna, dojde i k tomu, že se odstraní 
dlouhodobě odstavená vozidla, po-
tažmo vraky. Průměrná cena nově 
vybudovaného parkovacího stání je 
cca sto tisíc korun, čili v letošním roce 
jsme jen na Košutce tímto ušetřili mi-
lión a vybudovali 10 nových míst na 
zaparkování.

Mgr. Štěpán Krňoul (KDU-ČSL)
předseda Finančního výboru 

ZMO Plzeň 1

Čerti nejsou, choďte k volbám
Vážení spoluob-
čané,

je mně líto, ale 
panelová sídliště 
našeho obvodu 
nevzkvétají. Na 
Košutce, Vinicích, 
Bolevci a Locho-
tíně bydlí 44 tisíc 
obyvatel, což je 

9/10 celkového počtu obyvatel obvodu, 
ale sídliště zaujímají pouze 1/7 plochy 
obvodu. Také proto zde chybí 10 tisíc 
parkovacích míst. Zdálo by se, že zde 
žije dostatečná občanská síla na to, aby 
v systému zastupitelské demokracie 
dokázala prosadit svoje právo na život 

v příznivém životním prostředí. Opak je 
pravdou. V prioritách plánu rozvoje města 
Plzně je již déle než 15 let opakovaně 
zdůrazňována potřeba regenerace sídlišť, 
jakožto území poškozeného monofunkč-
ností bydlení. Logicky se nabízí využít 
na odstranění přehuštěnosti území sídlišť 
sousední pozemky. Ale ouha. Nejenom, 
že se sousední pozemky zastavují dalšími 
bytovými domy bez zajištění nové do-
pravní obslužnosti, občanské vybavenosti 
a zeleně, ale naopak se stále daří skupině 
zastupitelů prosazovat tunelování pozem-
ků veřejného prostoru sídlišť na privátní 
developerské záměry. V současné době 
byla zahájena stavba bytového domu 
s dalšími 150 byty na sídlišti Vinice 

v místě, kde měl být podle závazného 
územního projektu obytné zóny realizo-
ván objekt obchodu a služeb s krytem CO 
pro obyvatele sídliště. Na sídlišti Lochotín 
v Komenského ulici schválili zastupitelé 
směnu městského pozemku se vzrostlými 
stromy na výstavbu kostela.

V rozporu s rozvojovými prokla-
macemi a zdravým rozumem schválili 
v loňském roce zastupitelé nový územní 
plán, který uvažuje na všech sídlištích 
s další intenzifikací zástavby. Na sídli-
štích Košutka a Bolevec, podél Gerské 
a Studentské ulice, tento plán dokonce 
předpokládá kompaktní blokovou zá-
stavbu na plochách hromadných par-
kovišť, vybudovaných dříve v rámci 

komplexní bytové výstavby obytné zóny 
pro rezidenty panelových domů. Také na 
sídlišti Vinice územní plán předpokládá 
zastavění ploch mezi ulicí Na Chmel-
nicích a Hodonínskou a na sídlišti Lo-
chotín podél Lidické. Námitky občanů 
k návrhu územního plánu a petice stovek 
občanů zastupitelé odmítli.

Obyvatelé sídlišť, za rok jsou komu-
nální volby, pokuste se zvrátit pro nás 
nepříznivý trend. Jinak by nám nezbý-
valo, než se modlit v novém kostele, 
aby svatí udělali zázrak a čert si odnesl 
nepoctivé zastupitele do pekla.

Ing. Václav Ženíšek, 
zastupitel za Veřejné zájmy Plzně 

s podporou Úsvitu – Národní Koalice

Vedení městského obvodu Plzeň 1 
po četných upozorněních od občanů 
na rychlou jízdu vozidel projíždějí-
cích lokalitu Bílá Hora se rozhodlo 
umístit světelný zobrazovač rych-
losti vozidel v uvedené oblasti, v co 
možném nejkratším termínu. Zároveň 
tato problematika byla konzultována 
s bezpečnostními složkami, které zde 
provádějí namátkové měření rychlosti. 
Věříme, že zde dojde ve větší míře ke 
zklidnění provozu motorových vozidel 

Měření rychlosti na Bílé Hoře
a tím následně k bezpečnosti chodců 
přecházejících vozovku.

Pokud se umístění světelného zobra-
zovače rychlosti vozidel osvědčí a tím 
dojde ke zklidnění provozu motorových 
vozidel v lokalitě Bílá Hora, rozhodlo 
se vedení městského obvodu Plzeň 1, 
že budou prověřeny i další lokality, ve 
kterých budou rovněž umístěny světelné 
zobrazovače rychlosti vozidel.

Karel Szikszay, 
vedoucí kontrolního oddělení
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Nová kuchyně v 78. mateřské škole v Plzni:
moderní, funkční, krásná

Téměř 3,7 milionů korun in-
vestoval městský obvod Plzeň 1 
do rekonstrukce a modernizace 
kuchyně v 78. mateřské škole 
v Sokolovské ulici. Pokračuje 
tak v postupné renovaci objek-
tů mateřinek.

„Poté, co jsme budovy našich 
mateřských škol v uplynulých 
letech z důvodu úspory energií 
zateplili, jsme v letošním roce 
přistoupili k dalším rekonstrukcím 
vnitřních prostor těchto objektů. 
Školní kuchyně v některých mate-
řinkách využívají zařízení, která 
pamatují zahájení provozu mateř-
ských škol,“ uvádí Ivana Mádlová, 
1. místostarostka MO Plzeň 1.

To potvrzuje i ředitelka 78. ma-
teřské školy Libuše Čiperová. Pů-
vodní vybavení kuchyně pocháze-
lo ze 70. let a s tím novým se nedá 
srovnat. „Kuchařky si pochvalují 
velmi moderní gastronomická za-

řízení, jako je konvektomat nebo 
velké myčky nádobí. Vše je v chro-
mu, skvěle to slouží a zároveň to 
umocňuje estetický dojem z kuchy-
ně,“ dodává ředitelka.

Prostory byly zrekonstruovány 
během prázdnin, včetně kompletní 
výměny instalací, obkladů či pod-
lah. Od září připravují paní kuchař-
ky svačinky a obědy pro své stráv-
níky v nové kuchyni. „Jsem ráda, 
že jsem mohla iniciovat a vyjednat 
podporu pro financování této re-
konstrukce. Finanční prostředky 
jsme totiž neinvestovali jen do 
moderních kuchyňských zařízení 
a nového vybavení, ale přeneseně 
i do zdraví našich nejmenších, do 
naší společné budoucnosti,“ říká 
Ivana Mádlová a dodává: „Lví 
podíl na úspěšném průběhu této 
investiční akce má paní ředitelka 
Čiperová a velký dík patří také 
všem zaměstnancům Úřadu MO 

Plzeň 1 z odboru správy majetku 
a odboru investičního, kteří se na 
zajištění rekonstrukce podíleli,“ 
zakončuje 1. místostarostka.

Další letošní významnou inves-
ticí obvodu do mateřinek bylo fi-

nancování výměny oken v 87. ma-
teřské škole v Komenského ulici, 
která činila 3,5 milionů korun 
a uskutečnila se také v období 
letních prázdnin.                (red)

Blíží se konec roku a jednot-
livé plánované stavby městského 
obvodu Plzeň 1 jsou postupně 
dokončovány. Aktuálně se jedná 
o komunikační úpravy v Západní 
ulici, kde byly koncem měsíce 
srpna dokončeny stavební úpravy, 
jejichž cílem bylo vyřešit způsob 
ranního dovozu školáků do blíz-
ké 1. základní školy. Vznikla zde 
jednosměrná místní obslužná ko-
munikace včetně šikmých parko-
vacích stání a podélných parko-
vacích míst pro zastavení systému 

Nové stavby komunikací, parkovišť a chodníků

K+R. Součástí stavby byly úpravy 
chodníků, míst pro přecházení, 
úprava veřejného osvětlení a rea-
lizace nových uličních vpustí.

Další dokončenou stavbou jsou 
parkovací stání v Manětínské ulici 
před domy 10–12. Jedná se o pro-
vedení 17 kolmých parkovacích 
stání s povrchem z betonové dlaž-
by včetně chodníku s povrchem 
z asfaltového betonu. Součástí 
stavby bylo provedení nové uliční 
vpusti a úprava stávajícího veřej-
ného osvětlení.

 V průběhu měsíce srpna byly 
taktéž realizovány stavební úpra-
vy komunikace v Majakovského 
ulici. Před domy or. č. 1–7 vznikla 
čtyři nová podélná parkovací stání 
s povrchem ze zámkové dlažby.

Dalšími dokončenými stavbami 
jsou nové chodníky, které jsou 
v trasách vyšlapaných nezpevně-
ných pěšin a které propojují stá-
vající chodníky.

Prvním z nich je chodník s as-
faltovým povrchem u domu Břec-
lavská 10 o délce cca 50 metrů.

Druhý byl vystavěný mezi uli-
cemi Brněnská a Sedlecká, má 
délku cca 90 metrů a jeho povrch 
tvoří betonová zámková dlažba.

V průběhu měsíce srpna vzni-
kl rovněž v místě vyšlapané cesty 
chodník o šířce 1,5 metru u domu 
Kaznějovská or. č. 1 a 3, který 
má asfaltový povrch a propoju-
je stávající chodník za domem 
a chodník vedoucí podél komu-
nikace v Kaznějovské ulici.

Andrea Šlechtová
vedoucí odboru investic

Nová stání v Sokolovské ulici, vlevo nové parkoviště v Manětínské ulici.
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Téměř denně dostávají pra-
covníci Úřadu městského obvo-
du Plzeň 1 stížnosti na dlouho-
době zaparkované (odstavené)
nepoužívané automobily. Jedná 
se často o starší vozy, někdy 
i viditelně poškozené, se který-
mi nikdo nejezdí. Obecně jsou 
tato vozidla lidmi označována 
slovem „vrak“. Všechny tyto 
podněty, žádosti a upozornění 
směřují na úřad sjediným cílem 
– aby byl proveden odtah a od-
klizení nepoužívaných aut.

Málokdo si ale uvědomuje, 
že pojem „vrak“ má přesně le-
gislativně stanovenou definici: 
Vrakem je silniční vozidlo, které 
je pro závady v technickém sta-
vu zjevně technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komu-
nikacích a obnovení způsobilosti 
by si vyžádalo výměnu, doplnění 
nebo opravu podstatných čás-

Jak na autovraky a dlouhodobě odstavená vozidla
tí mechanismu nebo konstrukce 
silničního vozidla.

V případě, že se prokazatelně 
jedná o vrak, příslušný silniční 
správní úřad zahájí správní říze-
ní, ve kterém uloží vlastníkovi 
vozidla odstranit ho z pozem-
ní komunikace, tedy například 
z parkovacího místa, které zabírá. 
Jestliže majitel autovrak neodstra-
ní ve lhůtě dvou měsíců, zajistí 
ekologickou likvidaci vraku Sprá-
va veřejného statku města Plzně 
na náklady vlastníka.

Při zjištění dlouhodobě odstave-
ného vozidla, které nelze prohlásit 
za vrak dle zákona o pozemních 
komunikacích, úředníci ověří, zda 
je na vozidlo uzavřena smlouva 
o pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla (povinné ručení). 
V případě, že není, je s majitelem 
auta vedeno správní řízení, pro-
tože ten, kdo ponechá vozidlo na 

pozemní komunikaci bez platného 
pojištění, se dopouští přestupku 
a hrozí mu pokuta.

Jestliže sami nevíte, co se svým 
starým autem, je nejjednodušší 
přijít s velkým technickým prů-

kazem na Úřad městského obvo-
du Plzeň 1, kde vyplníte žádost, 
a úřad vám zprostředkuje ekolo-
gickou likvidaci vozidla.
Odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMO Plzeň 1

Magistrát města Plzně pořádá ve spolupráci se společností Čistá Plzeň s. r. o.

SBĚROVÉ DNY 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.: 377 180 911 Čistá Plzeň s. r. o.

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné  7. 11. 2017 14.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN) 

Správa a údržba silnic Pl-
zeňského kraje plánuje ještě 
v letošním roce provést opravu 
povrchu Gerské ulice. Práce 
mohou být zahájeny až nyní, 
poté co byla Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR dokončena rozsáhlá 
rekonstrukce Studentské ulice. 
Při souběhu akcí by nebylo 
možné zajistit průjezdnost celé 
dotčené oblasti.

Oprava povrchu bude prová-
děna ve dvou úsecích, a to mezi 
křižovatkou se Studentskou ulicí 
a nedávno dokončenou rekon-
strukcí části Gerské ulice u pro-
dejny Albert. Druhý úsek opravy 
začíná za zrekonstruovanou částí 
a končí u točny tramvajové linky 
č. 4. Oprava povrchu bude prove-
dena v obou směrech. Vždy bude 

Oprava Gerské ulice

zachován průjezd Gerskou ulicí 
v jednom jízdním pruhu v kaž-
dém směru.

Po celou dobu provádění bude 
vypnuta světelná signalizace v kři-
žovatce Gerská – U Jam – Ma-
nětínská a současně nebude možné 
křižovatkou projíždět v příčném 
směru přes tramvajový pás.

V první etapě nebude možný 
výjezd z ulice U Jam na Gerskou. 
Pro cestu z této oblasti bude nutno 
použít ulice Kaznějovská a Stu-
dentská. Z Manětínské ulice bude 
možno odbočit pouze vpravo smě-
rem do centra.

Ve druhé etapě se situace ob-
rátí a nebude možný výjezd 
z Manětínské ulice na Gerskou. 
Současně bude uzavřen výjezd od 
čerpací stanice pohonných hmot 

na Gerskou. Nepříjemné je, že jak 
od prodejny Albert, tak z celé této 
části sídliště bude nutno volit po-
měrně dlouhou objížďku ulicemi 

Manětínská, Rabštejnská a Kra-
lovická. Jiné řešení bohužel tech-
nicky není možné. V této etapě 
bude z ulice U Jam možné pouze 
odbočení vpravo směr Ledce/Zá-
luží a pro cestu do centra bude 
nutné otočení vozidel v prostoru 
u točny tramvají.

Práce budou zahájeny 16. října 
a celá akce bude ukončena nej-
později do 15. prosince. Zájmem 
Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje i městského obvodu Plzeň 1 
je zkrácení termínu dokončení, 
vzhledem k předpokládaným do-
pravním komplikacím a postup-
nému zhoršování povětrnostních 
podmínek.
Odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMO Plzeň 1
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Jako každý rok se nám na ob-
vodu přiblížilo období vegetační-
ho klidu, kdy se naplno rozjedou 
práce na údržbě veřejné zeleně. 
Budou zde probíhat prořezávky 
keřových skupin, kácení suchých 
stromů a keřové porosty u komu-
nikací budou udržovány tak, aby 
byly zaručeny rozhledové poměry 
na předmětné komunikaci a jejich 
křížení s jinou komunikací. Veš-

Nastalo období vegetačního klidu a údržba 
zeleně bude probíhat na celém území obvodu

keré práce budou prováděny spe-
cializovanou firmou, kterou má 
městský obvod zasmluvněnou pro 
tuto činnost. V nejbližší době bude 
na sídlišti Vinice probíhat plošná 
úprava zeleně, první část bude 
provedena souběžně s blokovým 
čištěním parkovišť, kdy se využije 
přístup ke keřovým skupinám, kte-
ré jsou při zaparkovaných autech 
a jsou nepřístupné.

Zimní údržba svěřených úseků 
vozovek místních komunikací 
včetně komunikací pro pěší je 
Úřadem městského obvodu Plzeň 
1 prováděna v souladu se zákonem 
č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 104/97 
Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích.

Dle tohoto zákona a vyhlášky 
se zimní údržbou zmírňují záva-
dy vznikající povětrnostními vlivy 
a podmínkami za zimní situace ve 
sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací.

Zajištění sjízdnosti – vozovky 
místních komunikací jsou sjízdné, 
jestliže umožňují bezpečný pohyb 

Provádění zimní údržby v období 2017/2018
silničních a jiných vozidel přizpů-
sobený stavebnímu stavu a doprav-
ně technickému stavu těchto míst-
ních komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům.

Zajištění schůdnosti – v zasta-
věném území obce jsou chodníky 
schůdné, jestliže umožňují bezpeč-
ný pohyb chodců, kterým je pohyb 
přizpůsobený stavebnímu stavu 
a dopravně technickému stavu 
těchto komunikací a povětrnost-
ním situacím a jejich důsledkům.

Úklid vozovek hlavních míst-
ních komunikací na území MO 
Plzeň 1 zajišťuje Správa veřejného 
statku města Plzně a Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 1 provádí zimní 
údržbu chodníků a v omezené míře 

i vybraných vozovek – především 
na příjezdových komunikacích 
k zdravotnickým zařízením, zá-
kladním a mateřským školám, 
domovům pro seniory nebo s pe-
čovatelskou službou apod.

V městské zástavbě se neod-
straňují závady ve schůdnosti 
vnitroblokových chodníků. Ob-
služné komunikace a parkoviště 
mezi domy se ošetřují pouze při 
vyhlášení kalamitní situace.

Na území městského obvodu 
Plzeň 1 je zimní údržba svěře-
ných úseků vozovek místních 
komunikací a chodníků zajišťo-
vána dodavatelsky smluvními 
firmami. Dle zákona musí být 
závady ve sjízdnosti a schůd-

nosti odstraněny nejpozději do 
48 hodin a kvalita prováděných 
prací je průběžně kontrolována 
pracovníky úřadu. Firmy se při 
provádění prací řídí Plánem zim-
ní údržby, dle kterého je území 
obvodu rozděleno do 4 úseků.

Celkové plochy udržovaných 
komunikací:

Chodníky: 325 000 m2

Vozovky: 303 000 m2

Celkem: 628 000 m2

Mapky jednotlivých úseků 
údržby vozovek a chodníků jsou 
umístěny na webových strán-
kách městského obvodu Plzeň 1 
(https://umo1.plzen.eu/).
Odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMO Plzeň 1

Pracovníci úklidových čet 
a firmy Čistá Plzeň za dopro-
vodu strážníků začali v úterý 
likvidovat místa s nepořádkem, 
který po sobě zanechali převáž-
ně lidé žijící bez domova. Nepo-
řádek se uklízel na celém území 
města Plzně.

Akce, jejímž cílem byl zejména 
úklid takto postižených míst, pro-
běhla za účasti primátora města 
Plzně Martina Zrzaveckého a sta-
rostů a místostarostů tzv. velkých 
městských obvodů.

„Lidem žijícím bez domova 
jsme připraveni nabídnout uby-
tování, které má své parametry. 
Jde o takzvané stavební buňky. 
V poskytnutém náhradním bydle-
ní budou muset dodržovat určité 
podmínky, jako je zákaz pití al-
koholu a užívaní psychotropních 
látek,“ uvedl primátor Martin Zr-
zavecký. Podle jeho slov je možné 
dotyčné zapojit i do některých čin-

Úklid černých skládek v Plzni
ností, mohou například pomáhat 
v Plzni s úklidem.

Místa výskytu „černých sklá-
dek“ byla strážníky předem vy-
tipována. Hlídky zajišťovaly bez-
pečnost pracovníků uklízecích čet 
a pracovníků firmy Čistá Plzeň, 
aby na místech nedošlo k žádným 
konfliktům. Úklid proběhl cel-
kem na víc než dvaceti místech. 
Ve velkých kontejnerech na odpad 
a igelitových pytlích skončil nepo-
řádek jako větší množství plasto-
vého odpadu, zbytky elektrických 
kabelů, papírových krabic, tlejících 
zbytků jídla a mnoho jiného. Ne-
pořádek nejenže tato místa hyzdil, 
ale mnohdy se z některých linul 
zápach obtěžující kolemjdoucí, což 
by mohlo představovat určité zdra-
votní riziko pro místní obyvatele.

V odhalování a likvidaci míst 
s „černými skládkami“ se bude 
nadále pokračovat.

(red)

Po obvodu probíhá kontrola su-
chých stromů a nových výsadeb, kte-
ré byly vysazeny v posledních třech 
letech. Suché stromy budou poká-
ceny a bude určena nová náhradní 
výsadba. Nové suché výsadby budou 
nahrazeny v rámci záruky.

V průběhu celého roku se na nás 
obrací občané, kteří požadují probír-
ku dřevin nebo zásah na keřových 
skupinách. Jednotlivé požadavky 

jsou evidovány na Odboru životního 
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 
a jsou v průběhu roku vyřizovány, 
větší rozsah právě v období vege-
tačního klidu. (od 1. 10. do 31. 3.). 
Pokud i vy znáte místo, které potře-
buje upravit v rámci údržby zeleně, 
kontaktujte paní Jarošovou – jaro-
soval@plzen.eu, tel.č. 378 036 044.
Odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMO Plzeň 1
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Rozhledna Sylván a Dětské dopravní hřiště 
končí pro letošní rok sezónu

Dominanta největšího plzeň-
ského obvodu rozhledna Sylván, 
ukončí stejně jako každý rok provoz 
31. října 2017. Provoz rozhledny, 
tj. prodávání vstupenek, suvenýrů 
a podávání informací návštěvní-
kům, zajišťují pro MO Plzeň 1 stu-
denti Gymnázia Františka Křižíka. 
Tito studenti se také starají o čistotu 
bezprostředního okolí rozhledny. 
Rozhledna Sylván je vyhledávaným 
turistickým cílem prvního plzeňské-
ho obvodu. Její věž je vysoká téměř 
69 m, vyhlídková plošina se nachází 
ve výšce 23,5 m. Rozhlednu mohou 

návštěvníci navštívit vždy v pátek 
od 15 do 18 hodin, v sobotu, v ne-
děli a ve státem uznaných svátcích 
od 10 do 18 hodin. Z rozhledny je 
krásný výhled prakticky na celé 
město, přehlédnout nelze nejen čás-
ti našeho obvodu, jako je Košutka 
či Vinice, ale i rozhlednu Chlum, 
střed města, Doubravku, Slovany, 
zříceninu hradu Radyně, Skvrňa-
ny i Novou Hospodu. Za pěkného 
počasí a průzračného vzduchu se 
nabízí výhled na vzdálené vrchol-
ky Českého lesa a Šumavy, vysílač 
Krašov a řadu dalších.

Dnem 31. října 2017 bude rov-
něž ukončen sezónní provoz Dět-
ského dopravního hřiště v Západní 
ulici, v areálu 1. ZŠ v Plzni. Do 
tohoto data je provozní doba pro 
veřejnost zajištěna vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. 
V dopoledních hodinách probíhá 
po celý týden výuka pro mateř-
ské školy. Poplatek za aktivního 
účastníka činí 10 Kč, doprovod 
zdarma, půjčovné za koloběžku 
nebo odstrkovadlo činí rovněž 
10 Kč. Provoz a výuku na dět-
ském dopravním hřišti zajišťuje 

pro MO Plzeň 1 Středisko vol-
ného času Radovánek. Dětské 
dopravní hřiště modeluje silniční 
provoz v obci a jízdu mimo obec 
(světelná křižovatka, přechody pro 
chodce, parkoviště, zastávka auto-
busu, kruhový objezd, čtyřproudá 
ulice apod.) Děti se zde naučí zá-
klady jízdy v běžném provozu, 
chůzi po chodnících, přecházení 
ulic a mnoho dalších potřebných 
dovedností souvisejících s bezpeč-
ností silničního provozu.

Ing. Eva Štědrá, 
vedoucí majetkového odboru

Opatrovnictví dospělých je zá-
konné zastoupení zletilého občana, 
který byl omezen ve svéprávnosti. 
Aby bylo možné zahájit u osoby ří-
zení o omezení svéprávnosti, musí 
příslušný soud obdržet návrh či 
podnět na omezení svéprávnosti. 
Navrhovatelem bývá většinou ro-
dinný příslušník, jiná blízká osoba 
dotyčného, sousedé nebo právnická 
osoba. Soud si může jako součást 
návrhu vyžádat zprávu ošetřujícího 
lékaře. Osoba, která podala návrh 
na zahájení řízení o omezení své-
právnosti, je účastníkem řízení, 
tj. účastní se řízení, bývá vyslech-
nuta jako svědek, jsou jí do vlast-
ních rukou doručovány písemnosti 
a rozhodnutí soudu.

Návrh musí obsahovat zákonné 
náležitosti – kdo je navrhovate-
lem, kterému soudu je adresován 
a koho se týká. Návrh by měl ob-
sahovat vylíčení skutečností, které 
k němu vedou, případně označení 
navrhovaných důkazů. Prošetření 
poměrů posuzované osoby provádí 
orgány státní správy a samosprá-
vy (pracovník sociálního odboru), 
a to na základě žádosti soudu. Dal-
ším důkazním prostředkem je zna-
lecký posudek z oboru psychiatrie, 
někdy soud požádá i o posudek 
psychologický. Důkazním pro-
středkem bývá i výslech vyšetřo-
vaného a případných svědků.

V řízení o omezení svéprávnosti 
se rozhoduje rozsudkem, který má 
jasně vymezit rozsah omezení. K to-
muto účelu se používá negativního 
výčtu, tj. vyjmenování právních 
úkonů, ke kterým dotyčný není způ-
sobilý, případně je uvedena finanční 
částka, se kterou je oprávněn dispo-

Opatrovnictví dospělých a veřejný opatrovník
novat. Tímto rozsudkem je zároveň 
ustanoven opatrovník osoby omeze-
né ve svéprávnosti. Opatrovníkem je 
fyzická nebo právnická osoba, která 
poskytuje člověku podporu nebo 
pomoc při rozhodování v soudem 
vymezených oblastech života, a to 
vždy ve vztahu k právnímu jedná-
ní. Opatrovnictví je prvkem systému 
náhradního rozhodování, opatrovník 
tedy může v mezích stanovených 
zákonem rozhodnout za člově-
ka. Měl by tak ale činit v souladu 
s jeho vůlí, přáním a s jeho vědo-
mím. K člověku by měl přistupovat 
na základě principů podporovaného 
rozhodování. Rozdíl pak spočívá ze-
jména v možnosti odlišného postupu 
v případě nerozumných rozhodnutí. 
Důležitá právní jednání – zejména 
ta stanovená zákonem – musí být 
schválena soudem.

Výkon opatrovnictví zahrnuje 
zejména následující životní oblasti:

Sociální záležitosti – např. 
zprostředkování pomoci při zajiš-
tění bydlení, využívání veřejných 
a sociálních služeb, podpora při 
uzavírání smluv, dohled nad tím, 
že má člověk v životě možnost 
volby, dostatek podnětů, mož-
nost získat informace a zkuše-
nosti, slyšení a naplňování jeho 
přání a potřeb. Hájení práv – 
kontrola, zda v životě člověka 
nedochází ke zneužívání jeho 
práv či jakémukoli omezování ze 
strany osob, služeb nebo institucí 
v jeho okolí, zajištění podpory 
pro posilování vlastní obhajoby 
práv, zastupování u soudních 
jednání. Finanční záležitosti – 
zprostředkování podpory člověka 
v hospodaření s finančními pro-

středky dle soudního rozhodnu-
tí, zavedení a správa bankovní-
ho účtu a provádění platebních 
operací ohledně úhrad spojených 
například s bydlením, s čerpáním 
sociálních služeb, řešení exekucí, 
dluhů, podávání žalob apod. Ma-
jetkové záležitosti – správa či 
podpora ve správě movitého i ne-
movitého majetku nabytého jeho 
pořízením či dědictvím. Pracov-
ní záležitosti – zprostředkování 
podpory při uzavírání pracov-
ních smluv, vysvětlení pracovní 
smlouvy, práv a povinností z ní 
plynoucích. Jednání na úřa-
dech – zprostředkování podpory 
při vyřizování úředních záleži-
tostí – osobní doklady, důchod, 
dávky sociálního zabezpečení, 
příspěvek na péči, příspěvek na 
mobilitu, dávky pomoci v hmot-
né nouzi, dávky státní sociální 
podpory. Dodržování léčebného 
režimu – zprostředkování pod-
pory při dodržování léčebného 
režimu. Podepisování souhlasů 
s léčebnými zákroky apod.
Povinnosti opatrovníka

K povinnostem opatrovníka 
náleží udržovat s opatrovancem 
vhodným způsobem a v potřeb-
ném rozsahu pravidelný kontakt, 
projevovat o opatrovance skutečný 
zájem, jakož i dbát o jeho zdravot-
ní stav, starat se o naplnění opa-
trovancových práv a chránit jeho 
zájmy. Rozhoduje-li opatrovník 
o opatrovancových záležitostech, 
vysvětlí mu srozumitelně povahu 
a následky rozhodnutí.
Správa jmění

Opatrovník, který spravuje jmě-
ní opatrovance, vypracuje do dvou 

měsíců od svého jmenování sou-
pis spravovaného jmění. Za trvání 
opatrovnictví vyhotoví opatrovník 
vyúčtování správy jmění každoroč-
ně vždy do 30. června. Opatrovník 
doručí soupis jmění a následně ka-
ždé vyúčtování opatrovanci, soudu 
a opatrovnické radě, je-li ustano-
vena. Opatrovník, jehož funkce 
končí, doručí konečné vyúčtování 
správy jmění opatrovanci, opat-
rovnické radě a soudu, popřípadě 
také novému opatrovníkovi nebo 
soudnímu komisaři jmenovanému 
v řízení o dědictví. Zemře-li opat-
rovník, vydá soudu listiny a další 
doklady týkající se opatrovance 
každý, kdo má tyto listiny a do-
klady u sebe. Smrtí opatrovníka 
nebo jeho odvoláním opatrovnictví 
nezaniká – dokud soud nejmenuje 
opatrovanci nového opatrovníka, 
přechází na veřejného opatrovníka.

Úřad městského obvodu Pl-
zeň 1 vykonává v současné době 
funkci tzv. veřejného opatrovní-
ka u 31 osob omezených ve své-
právnosti, z toho 12 je umístěno 
v pobytových zařízeních sociál-
ních služeb. Výkon opatrovnictví 
je výkonem přenesené působnosti. 
Veřejný opatrovník je ustanoven 
až ve chvíli, kdy nemá zájem 
nikdo z příbuzných a blízkých 
člověka tuto funkci vykonávat 
a není nalezen jiný vhodný kan-
didát na opatrovnictví. Jmeno-
vání veřejného opatrovníka není 
vázáno na souhlas obce. Opatrov-
nictví dospělých se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Mgr. Dana Krausová, 
vedoucí sociálního odboru
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MO Plzeň 1 podporuje zdra-
vý a aktivní životní styl seniorů 
mimo jiné i pořádáním jedno-
denních poznávacích zájezdů, na 

Aktivní senioři vyjíždějí za poznáním

které účastníkům přispívá částkou 
ve výši poloviny ceny zájezdu. 
Zájezdy jsou určeny pro seniory 
s bydlištěm na území městského 

obvodu Plzeň 1 a již několik let 
se pravidelně těší velkému zájmu.

Platí, že za seniora začne být člověk 
považován při přechodu z pracovní-
ho procesu do důchodu. Ve starším 
věku dostávají mnozí lidé šanci vě-
novat se aktivitám a koníčkům, na 
které v produktivním věku většinou 
neměli čas. A právě poznávací zá-
jezdy, jejichž cílem je putování za 
historií, světem kultury a umění či 
za nevšedními zážitky, jsou vítaným 
zpestřením života seniorů.

V tomto roce se v jarní sezóně 
senioři MO Plzeň 1 vydali do Pra-
hy a Jižních Čech, navštívili Kras-
licko a Strakonicko, prošli okolí 
Berounky a poznali Brdy. Na 
podzim se již uskutečnily zájez-
dy do oblasti Ašska a Sedlčanska 
a senioři znovu zavítali do našeho 

hlavního města. Desátý a zároveň 
poslední zájezd letošního roku se 
uskuteční v adventním čase a se-
nioři zamíří do starobylého ba-
vorského města Bamberg, kde si 
budou moci vychutnat předvánoč-
ní atmosféru jednoho z nejkrás-
nějších německých měst.

Významný podíl na oblíbenosti 
poznávacích zájezdů má profesi-
onální přístup zkušené cestovní 
kanceláře Prima Via, s.r.o., která 
zájezdy organizuje. MO Plzeň 1 se 
snaží zajistit i příjemnější podmín-
ky samotného prodeje zájezdů, a to 
ve spolupráci s Mezigeneračním 
a dobrovolnickým centrem Totem, 
z.s. Za poznáním tento rok vyjede 
s MO Plzeň 1 téměř 500 zájemců.

Mgr. Dana Krausová, 
vedoucí sociálního odboru

S námi nejste nikdy sami…
Počátkem září se konala výstava 

„Zahrada Čech“ v Litoměřicích. 
Letos již po jedenačtyřicáté. Této 
pěkné a zajímavé zahrádkářské vý-
stavy se již po několikáté zúčastnili 
i členové (občas i nečlenové) našeho 
Svazu důchodců Plzeň 1. Výstava je 
našimi členy velmi oblíbená a hojně 
navštěvovaná. Mohou si nakoupit 
různé sazenice květin, ovocných 
stromků, keřů a další různé výpěst-
ky, ovoce, zeleninu, med, mák aj. 
Počasí přálo, bylo krásně a teplo, 
rovněž kulturní akce na výstavišti 
poskytly pěkné zážitky, včetně ob-
čerstvení a tradičního burčáku.

V tomto roce jsme uspořádali 
pro naše členy i několik zajíma-
vých zájezdů, např. na zámky 
Mníšek pod Brdy, Veltrusy, Hořo-
vice, Bečov nad Teplou, Manětín.

Mimo jiné aktivity jsme v loň-
ském roce navštívili i Veletržní 
palác NG v Praze, kde byla insta-
lována nádherná výstava dvanácti 
obrazů Alfonse Muchy „Slovan-
ská epopej“. Posléze byla výstava 
zapůjčena NG v Praze na několik 
let do zahraničí.

Vloni proběhlo i velké výročí 
narození našeho krále a císaře 
Karla IV. Ve velkém předstihu 
jsme zajistili prohlídku celého 
Pražského hradu i s komentářem. 
Všichni jsme si tak oživili historii 
našeho národa.

Naše schůze se konají každých 
14 dnů v zařízení Totem v Kazně-
jovské ulici, kde nám vedení velmi 
vychází vstříc. Schůze – „poseze-
ní“ – se může zúčastnit každý člen 

SDČR Plzeň 1, jako host i nečlen. 
Účastníci si tam mohou koupit 
i drobné občerstvení, čaj, kávu, 
zákusek apod. Vyslechnou i za-
jímavé přednášky, např. zástupce 
BESIP pana Ircinga, přednášky na 
lékařská témata, zástupci Policie  
ČR nás upozornili přednáškou na 
různá úskalí související se živo-
tem seniorů. Pro příští rok plánu-
jeme další informace od Městské 
policie, informace od zástupce 
České obchodní inspekce a jiné.

Na posezení všichni vyslechnou 
i aktuální informace pro členy 
z úst předsedkyně SDČR Plzeň 1 
paní Mileny Šloufové a také in-
formace z Krajské rady SDČR 
prostřednictvím paní Šmolíkové.

V neposlední řadě jsou velmi ob-
líbená i hudební vystoupení, kdy se 
střídají skupiny pana Bíby a pana 
Zapletala, při nichž si zúčastnění 
mohou zazpívat i zatančit.
Činnost SDČR Plzeň 1 je velmi 

různorodá, musí se brát zřetel na 
věk i zdravotní stav členů. Máme 
za to, že činnost našeho svazu je 
prospěšná i v rámci vzájemných 
sociálních kontaktů mezi sebou, 
pokud to zdraví dovolí, prožívat 
ještě část kvalitního života. Jsme 
rádi, že se hlásí noví členové, bo-
hužel někteří také odcházejí. Těm 
vždy věnujeme tichou vzpomínku.

Různými akcemi si stále ještě 
připomínáme také svátky – Váno-
ce, Velikonoce, masopust, svátek 

matek, MDŽ apod. Při kulatých 
narozeninách dostanou členové 
drobný dárek a jsme rádi, že si 
členové připomínají narozeniny 
a jmeniny i sami mezi sebou tak, 
jak spolu sedávají u stolu.

Vše výše uvedené by ovšem 
nebylo možné pořádat bez velké 
pomoci a pochopení městského 
obvodu Plzeň 1 v čele se starostou 
Mgr. Miroslavem Brabcem, kteří 
nám pomáhají a kterým patří naše 
velké: „Děkujeme.“

Snažíme se naplňovat heslo 
Svazu důchodců České republiky, 
a to „S námi nejste nikdy sami!“

Za celý kolektiv SDČR Plzeň 1 
Lochotín Milena Šloufová

a Milena Levá
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Pozvánka na veřejná projednání
Městský obvod Plzeň 1 a Útvar 

koncepce a rozvoje města Plzně si 
vás dovolují pozvat na dvě samo-
statná veřejná projednání návrhů re-
generací plzeňských sídlišť – Bolev-
ce a Lochotína. Konání projednání 
návrhu Regenerace sídliště Bolevec 
se předpokládá na úterý 24. října 
2017 od 17.30  hod. v aule 1. zá-

kladní školy a projednání návrhu 
Regenerace sídliště Lochotín se 
předpokládá na úterý 7. listopadu 
2017 od 17.30 v aule Gymnázia 
Františka Křižíka. Přijďte se se-
známit s tím, jak nové architektonic-
ké studie navrhují upravit dopravu, 
parkování, zeleň i veřejná prostran-
ství na Bolevci a Lochotíně. Níže na 

mapce je znázorněno řešené území 
jednotlivých sídlišť.

V případě zájmu lze zažádat 
o zajištění tlumočení do znakové-
ho jazyka. V této věci nás neváhej-
te kontaktovat: Mgr. Magdalena 
Václavová, tel: +420 378 033, 
email: vaclavovam@plzen.eu.

Obě setkání budou mít dvě části. 

Po představení studie architektem 
bude následovat moderovaná dis-
kuse (návrh Regenerace sídliště Bo-
levec zpracovává Ing. arch. Zábran 
ze společnosti H+Z architekti s.r.o. 
a návrh Regenerace sídliště Lochotín 
zpracovává Ing. arch. Oldřich Hysek 
ze společnosti Architektonické studio 
Hysek s.r.o.). Získané připomínky 
a podněty budou podkladem pro 
konečné dopracování studie.

Návrhy úprav řeší například 
využití veřejných prostranství, 
zefektivnění parkování, zklidnění 
dopravy, vymezení ploch zeleně 
k regeneraci, rozvoj míst pro herní, 
sportovní a volnočasové vyžití či 
umístění podzemních parkovišť. 
Cílem všech navrhovaných úprav 
je zkvalitnění bydlení na sídlištích.

Zpracovaná dokumentace bude 
sloužit městskému obvodu jako 
podklad pro rozhodování o postup-
ných úpravách v území nebo pro po-
dávání žádostí o dotace. Předpoklá-
dá se, že budoucí konkrétní úpravy 
budou řešeny postupně v závislosti 
na finančních možnostech měst-
ského obvodu Plzeň 1 a dotačních 
programech.

Nahlížet do návrhů Regenerace 
sídliště Bolevec či Regenerace síd-
liště Lochotín můžete už před ve-
řejným projednáním na stránkách 
www.ukr.plzen.eu. K návrhům se 
budete moci vyjádřit také písem-
ně prostřednictvím elektronického 
formuláře nejpozději do 21. 11.

Mgr. Magdalena Václavová, DiS., 
ÚKRMP

Poplatník Sazba za 1. psa Sazba za 2. a každého dalšího psa
držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě 500,00 Kč 1 500,00 Kč

ostatní držitelé 900,00 Kč 1 500,00 Kč

držitel, který je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, eventuelně sirotčího
důchodu, a to i v případě souběhu dvou či více výše uvedených
důchodů, pokud tento důchod či důchody tvoří jediný zdroj
příjmů držitele 200,00 Kč 300,00 Kč

Zpracovala: Ing. Lucie Levová, vedoucí oddělení poplatků Finančního odboru

Splatnost místního poplatku 
ze psů na rok 2017 se blíží!

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou držiteli psa a nemají uhrazen 
místní poplatek ze psů na rok 
2017, že se dle Vyhlášky statu-
tárního města Plzně č. 22/2004 
o místním poplatku ze psů, ve 
znění Vyhlášky č. 10/2007 a Vy-

hlášky č. 9/2010 a č. 2/2012 
v platném znění, blíží jeho splat-
nost a to ke dni 30. 11. 2017. 
V případě neuhrazení tohoto 
místního poplatku bude zahá-
jeno jeho vymáhání dle platné 
legislativy ČR.                 (red)
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Dobrá zpráva pro milovníky 
dobrého jídla a pití, kteří jsou 
členy Klubu Jednička: Prestižní 
restaurace Ve vilách nabízí slevu 
na své gastronomické služby. Více 
informací se dočtete v rozhovoru 
s manažerkou restaurace Karolí-
nou Lenkovou.

Můžete představit restauraci 
Ve vilách?

Restaurace Ve vilách je dobře za-
vedená restaurace, která se nachází 
v klidné vilové části v Plzni Locho-
tíně. Je známá kvalitní kuchyní, pro-
fesionálně vyškoleným personálem 
a špičkovými kuchaři. Již několik 
let nabízíme hostům posezení v pří-
jemném prostředí naší restaurace 
a v pečlivě upravené zahradě.

Na jakou cílovou skupinu se 
zaměřujete?

Restaurace Ve vilách je ideál-
ním místem k firemním jedná-
ním nejen uvnitř restaurace, ale 
vzhledem ke komornímu prostře-
dí a členění umožňuje pracovní 

Představujeme partnery Klubu Jednička
Pochutnejte si v restauraci Ve vilách se slevou

jednání právě i naše zahrada. Po-
řádáme nejen firemní a vánoční 
večírky, ale také rodinné oslavy, 
promoce, tematické degustační 
večeře a svatební hostiny s mož-
ností obřadu v naší zahradě, kte-
rou jsme v letošním roce rozšířili. 
Ta správná restaurace by měla být 
nejen o skvělém jídle, ale také 
o příjemném prostředí, a to vše 
u nás naleznete.

Na čem si u vás hosté mohou 
pochutnat?

Vaříme mezinárodní kuchyni 
a klademe důraz na kvalitní a čer-
stvé české a zahraniční suroviny. 
Všechny pokrmy jsou u nás při-
pravovány s nadšením a zdánlivě 
obyčejné suroviny proměňujeme 
k nepoznání. Každý čtvrtek a pátek 
si u nás pochutnáte na čerstvých 
rybách, které pečlivě vybíráme 

u spolehlivých dodavatelů. Navíc 
připravujeme sezónní nabídky dle 
aktuálního období – například 
Svatomartinskou husu, Vánoční 
menu, Valentýnské menu atd...

A sklenku vína k tomu?
Samozřejmě. Ve vinotéce je 

připravena široká paleta domá-
cích i světových vín, kde si vybere 
opravdu každý. Naší specialitou je 
mimo jiné i profesionálně vyško-
lený personál z hlediska gastrono-
mie a sommeliérství.

Kdy k vám hosté mohou přijít 
a jakou nabídku máte pro členy 
Klubu Jednička?

Otevírací doba restaurace je od 
pondělí do soboty od 11 hodin do 
půlnoci, v neděli pak do 23 hodin. 
Členům Klubu Jednička nabízíme 
10 % slevu na poskytnutí gastrono-
mických služeb, jako jsou rodinné 
oslavy, večírky, slavnostní obědy 
či večeře.                          (red)

Společnost Cyklo Atom sídlí 
v obchodním centru Atom a pro-
vozuje prodejnu s cyklistickými 
potřebami. Nově do svého sor-
timentu zařazuje i poskytování 
služeb pro milovníky lyžování.

„Celoročně se specializujeme 
na poradenství, prodej a servis 
jízdních kol, včetně kompletního 
sortimentu doplňků a příslušen-
ství. To znamená, že zájemci o nové 
kolo stačí přijít k nám na prodejnu 

Zájemci o cyklistiku zpozorněte! 
Partnerem Klubu Jednička je Cyklo Atom

do obchodního centra Atom v ulici 
Sokolovská na Lochotíně, a my se 
pokusíme nabídnout ten nejvhodněj-
ší model. Nejde totiž vždy jen o to, 
zda chcete silniční nebo horské kolo. 
Naši odborníci jsou schopni – na zá-
kladě vyhodnocení řady upřesňují-
cích informací – nabídnout takový 
model kola, který nejvíce vyhovu-
je typu sportovce, jeho očekávání 
od cyklistického sportu, frekvence 
využití kola atp. Jsme i servisem, 
takže se o kola staráme ve všech 
ohledech,“ láká do prodejny Cyklo 
Atom Alan Vaněk. 

Nedílnou součástí nabídky pro-
dejny Cyklo Atom je možnost vy-
zkoušet si více kol projížďkou za 

každého počasí a poté v klidu roz-
hodnout, které je to pravé. Kolo je 
pak pro kupujícího nastaveno podle 
postavy  a pocitů jezdce. Na rozdíl 
od e-shopů prodejna poskytuje ga-
ranci na 100% funkčnost každého 
kola, protože každé kolo je před 
prodejem seřízeno a zaměstnanci 
firmy také vyzkoušeno. Pro kola 
zakoupená v Cyklo Atom nabízejí 
i možnost pojištění pro případ odci-
zení, poškození při přepravě a pádu.

Velmi žádanými se v posledních 
letech stávají elektrokola. Cyklo 
Atom jich má v nabídce celou řadu 
a kromě nich zde najdete i nabídku 
kol pro děti, silniční a MTB kola 
a mnoho doplňků pro cyklo sport.

„Novinkou sezóny 2017/2018 
je zahájení poskytování servis-
ních služeb pro lyže – tedy pro 
sjezdovky, běžky i snowboardy. 
Cyklo Atom nabízí i krátkodobou 
sezónní výpůjčku tohoto sportov-
ního vybavení pro děti i dospělé,“ 
doplňuje Vaněk.

Partner klubu – prodejna Cyk-
lo Atom – nabízí členům Klubu 
Jednička slevu 5–10 % z ceny 
zakoupeného zboží i servisních 
služeb. Více o nabídce Cyklo Atom 
na Sokolovská 74c, obchodní stře-
disko ATOM, tel: 777 130 258, 
606 625 008, www.horska-silnic-
ni-kola.cz                          (red)
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Proměna vnitrobloku Krašovská
Zpracovaná architektonická studie navazuje na 
vítězný soutěžní návrh a v projektu se pokračuje.

Pravidelně vás informujeme 
o projektu „Proměna vnitrobloku 
Krašovská v Plzni“, který neu-
stále pokračuje a vyvíjí se. Dne 
30. 6. 2017 byla odevzdána ar-
chitektonická studie projektu na 
proměnu vnitrobloku Krašovská 
v Plzni, která navázala na vítězný 
soutěžní návrh zpracovaný Ing. 
arch. Ondřejem Rysem. Architek-
tonická studie soutěžní návrh dále 
rozpracovává na základě doporuče-
ní soutěžní poroty, výsledků parti-
cipace s občany a několika konzul-
tací se zástupci městského obvodu 
Plzeň 1. V dalších stupních projek-
tové dokumentace a v rámci jejich 
projednávání s dotčenými orgány 

může docházet k úpravám či upřes-
nění návrhu, ale celkový koncept 
záměru na úpravu vnitrobloku se již 
nebude měnit. V současné době se 
zpracovává projektová dokumenta-
ce ve stupni pro vydání územního 
rozhodnutí, ve které je detailněji 
rozpracován návrh řešeného úze-
mí. Podrobnější informace získáte 
na Krašovské podzimní slavnosti 
2017, která se bude konat v sobo-
tu 4. listopadu od 14.00 hodin do 
18.00 hodin v areálu Aktivity Kra-
šovská na konečné stanici autobusů 
30, 33 a 40 na Košutce, kde budete 
mít možnost pohovořit si o projektu 
přímo s jeho autorem.

Bc. Romana Tomašuková, OŽP

 Informace o projektu jsou zveřejňovány na webu krasovska.plzen.eu.
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Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. října
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik 

samostatného Československa, 
podobným způsobem jako v mi-
nulých dvanácti letech. Za sym-
bolických 28 korun nebo zdar-
ma pozve zájemce do celé řady 
zajímavých míst, muzeí, galerií, 

historických památek včetně za-
hrad a některých sportovišť. Bo-
hatý celodenní program zakončí 
vzpomínkové setkání na náměs-
tí T. G. Masaryka s následným 
lampionovým průvodem a ohňo-
strojem.

Pro veřejnost bude otevřena 
například radnice, Měšťanská 
beseda, Velké divadlo nebo běž-
ně nepřístupný Loosův interiér 
v domě na Klatovské 19. Centrum 
JOHAN sídlící v působivě revita-
lizované kulturní památce Moving 

Station připravuje netradiční pro-
hlídky prostor spolu s významný-
mi českými spisovateli 20. století 
na téma nádraží a železnice. Nově 
se k celodenní akci připojí BO-
HEMIA SEKT, s.r.o. ve Starém 
Plzenci s prohlídkami výrobního 
závodu, Divadlo Alfa s představe-
ním pro děti Norská pohádka a ná-
slednou exkurzí do zákulisí nebo 
Biskupství plzeňské s prohlídkami 
katedrály sv. Bartoloměje včetně 
odborného výkladu. Své dveře 
otevřou v 9.28 a v 13.28 hod. také 
čistírna odpadních vod a úpravna 
vody na Homolce.

Sportovně založeným účast-
níkům program nabízí turistic-
ký pochod na rozhlednu Chlum 
v délce tras 4 a 15 kilometrů, 
volné bruslení v tréninkové hale 
zimního stadionu nebo dopolední 
plavání v bazénu na Slovanech. 
Sousedské procházky Skrytého 
města mají vedle již známých 
témat Tour de Doubravka, Petro-
hrad z příběhů a Plzeň za První 
republiky v nabídce novinku s ná-
zvem Plzeň v idejích. Věnuje se 
nenaplněným meziválečným i po-
válečným vizím města.

Areál DEPO2015 bude po celý 
den lákat nejen na festival po-
uličního jídla, ale i na aktuální 
výstavy, třeba plzeňského sochaře 
Benedikta Tolara nebo fotografky 
a spisovatelky Anne Erhard.

Rozmanitou programovou 
nabídku doplňují okružní jízdy 
zástupců historických vozů do-
pravních podniků, trolejbus Škoda 
9 TR, autobus ŠKODA 706 RTO 
a tramvaj T1.

Kompletní seznam míst a in-
stitucí, které jsou součástí pro-
gramu Plzeňských oslav vzniku 
republiky, je k dispozici na webo-
vých stránkách města. Rezervaci 
a prodej vstupenek s omezením 
počtu maximálně pro pět osob na 
jedno vybrané místo umožní od 
9. října v 9 hodin portál www.pl-
zenskavstupenka.cz a Turistické 
informační centrum města Plzně 
na náměstí Republiky 41. U ně-
kterých subjektů, jako je například 
Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské 
muzeum a Plzeňské historické 
podzemí, je nutné si vstupenky 
pořídit prostřednictvím jejich 
prodejních webů.

Více informací o programu na 
www.plzen.eu 

(red)
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Ve čtvrtek 5. října 2017 se naše 
17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1 dočka-
la 115. výročí zahájení výuky v naší 
budově. Mladší žáci 1. až 4. ročníku 
byli v tento slavnostní den obdarová-
ni vystoupením kouzelníka. Naopak 
žáci 5. až 8. tříd vyrazili do „terénu“, 
aby se utkali v mezitřídním souboji, 
ve kterém uplatnili své přírodověd-
né, zeměpisné a fyzikální vědomosti 
a prokázali zručnost a nápaditost.

Jejich učitelé pod vedením paní 
učitelky Evy Králové pro ně připra-
vili v okolí školy řadu stanovišť, na 
nichž si vyzkoušeli práci s buzolou, 
poznávali rostliny a živočichy, vy-
užili své znalosti získané při cesto-
vání po České republice, luštili „fy-
zikální“ rébus. Některé úkoly byly 
zaměřené na enviromentální proble-
matiku, při jejich řešení žáci třídili 
odpad a odhadovali dobu rozkladu 
předmětů denní potřeby. Svou ši-
kovnost pak prokázali v praktických 
zkouškách – přenášení vody a „zá-
chraně vajíčka“. Velkou zásluhu na 
úspěšném průběhu celé akce měli 
žáci 9. ročníku v roli pomocníků na 
jednotlivých stanovištích.

Po absolvování celé trasy na 
všechny čekal táborák a opékání 
špekáčků. Byla to opravdu vyda-
řená akce, nad níž převzal záštitu 
Úřad městského obvodu Plzeň 1, 
kterému touto cestou děkujeme za 
poskytnutí finančního příspěvku.

Nemalé poděkování pak směřu-
je také ke sdružení dobrovolných 
hasičů z Bílé Hory a městským po-
licistům. Ti všichni se do našeho 
„EKO dne“ také zapojili a pro-
zkoušeli děti z požární ochrany 
a pravidel silničního provozu.

Mgr. Lenka Jelínková, 
Mgr. Bohdan Franc

17. ZŠ: soutěže 
a hrátky v příroděTenisový klub Škoda Plzeň 

pořádal celostátní turnaj star-
ších žáků třídy „B“. Turnaj se 
hrál pod záštitou starosty Plzeň 
UMO 1 Mgr. Miroslava Brabce. 
Ve dvouhře zvítězil ve finále Ja-
kub Novák (LTK Liberec) nad 
Adamem Vašířem (I. ČLTK Pra-
ha) 6/3, 6/2. Ve čtyřhře vyhrála 
dvojice Jakub Novák, Kryštof 
Bušek (TJ Sokol Vysočany) nad 
Markem Novákem (TK Neridé) 
a Martinem Modrákem (TK Ra-
došovice) 6/1, 6/1.

Pohár starosty MO 1 vyhrál Jakub Novák
Z plzeňských hráčů se nejlépe 

umístili Otto Hertl a Petr Brož 
(oba TK Škoda Plzeň), kteří skon-
čili ve dvouhře ve čtvrtfinále.
Semifinále dvouhry:
Vašíř – Apltauer Filip (Olymp Pra-
ha) 6/3, 6/4, Novák – Nicod Jakub 
(TK Sparta Praha Topolka) 6/3, 6/0
Semifinále čtyřhry: 
Bušek, Novák J. – Nicod, Prachař 
Jakub 2/6, 7/5, 1/0 (9), Novák, 
Modrák – Padevět Jonáš (Tenis 
Dobříš), Vašíř 7/6, 1/6, 1/0 (7).

Jan Kopačka, šéftrenér TK Škoda
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Otevřená výzva Pěstuj prostor
Do Otevřené výzvy Pěstuj prostor mohou Plzeňané od roku 2012 podávat své nápady na zajímavé projekty týkající se veřejného pro-

storu – ať už fyzickou úpravu zanedbaného místa, komunitní akci nebo vzdělávací projekt. Ty nejlepší z nich jsou poté realizovány jejich 
autory za podpory spolku Pěstuj prostor či přímo tímto spolkem. Podněty můžete průběžně přidávat prostřednictvím webového formuláře 
(pestujprostor.plzne.cz) nebo poštou (Pěstuj prostor, z. s., Táborská 2190/10 326 00 Plzeň).

Výzva vznikla v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, od roku 2015 je organizována spolkem Pěstuj prostor, z. s. 
za podpory Ministerstva kultury, statutárního města Plzně, některých městských obvodů (vč. městského obvodu Plzeň 1) a dalších partnerů. 

Za posledního královského purk-
mistra města Plzně Martina Kopec-
kého byly na Lochotíně založeny 
lázně a položen tak základ města 
coby lázeňského centra regionu. Na-
konec se však Plzeň vydala jinou ces-
tou a po téměř 200 let trvajícíhistorii 
Lochotínského areálu se z původních 
honosných budov dochovaly jen dvě: 
Lochotínský pavilon a domek strážce 
Kopeckého pramene.

My se dnes podíváme do historie 
druhé z nich a přiblížíme čtenářům 
nově objevené skutečnosti. Domek 
se nachází v Kotíkovské ulici 323/21 
v těsné blízkosti prameniště, vysta-
věn byl ve 30. letech 19. století 
a sloužil coby ubytování strážce 
Kopeckého pramene, který se sta-
ral jak o pramen, tak i o dnes již 

Domek strážce Kopeckého pramene
nedochovanou kolonádu, zbořenou 
roku 1883. Jde o významný prvek 
původního areálu lázní, na který byl 
však, především pro jeho neutěšený 
stav, již vydán demoliční výměr.

Stavebně-historický průzkum, který 
proběhl na konci loňského roku, ob-
jasnil některá tajemství historie objek-
tu. Přesné datum jeho výstavby není 
zjištěno – nepochybně však spadá do 
intervalu let 1835–1839. Stavebníkem 
byl Akciový spolek okrašlovací, jenž 
tehdy budoval a provozoval lochotín-
ské lázně a sady. Podle stavebního vy-
bavení domku je patrné, že od počátku 
byl zamýšlen k úloze, která je potvr-
zena písemně v roce 1849 – strážní 
domek. Tehdy byly lázně a pozemky 
odkoupeny měšťanským pivovarem za 
2006 zlotých.

Skladbou prostorů odpovídal do-
mek dobovému standardu prostého 
bydlení vyjádřeného sestavou síň 
a dymníková kuchyně – světnice – 
komora. Původní nepřímé vytápění 
kamen ve světnici bylo asi po polo-
vině 19. století nahrazeno instalací 
sporáku, přičemž byl zrušen dýmný 
provoz v bývalé kuchyni a ta byla na-
dále užívána jen jako součást komína. 

Odhad, učiněný k potřebě zamýšle-
ného prodeje Lochotína v roce 1920, 
ho eviduje jako „domek strážnýho“ 
v hodnotě 2000 korun. Pivovar se 
snažil zbavit nemovitosti, jejíž údrž-
ba jej zatěžovala, snaha prodat jej 
městu Plzni ale skončila neúspěšně.

Po roce 1948 se domek dostal do 
státních rukou a nakonec je prodán. 
V roce 1957, kdy objekt získali man-
želé Pěchoučkovi, zavádějí elektřinu 
a na okrajích parcely zřizují beto-
nové opěrné zdi proti svahu a při 
nich postupně drobné hospodářské 
objekty (včelín a kůlnu). Vynětí 
domku z bytového fondu v roce 
1987 otevřelo etapu nouzových 
úprav ústících do úpadku, který 
dospěl ke zřícení větší části krovu 
a stropu světnice v roce 2016.

Aby na neradostnou situaci Maják 
Plzně upozornil, nechal za podpo-
ry spolku Pěstuj prostor a měst-
ského obvodu Plzeň 1 vypracovat 
výše zmíněný stavebně-historický 
průzkum objektu a vytvořil výsta-
vu o historii Lochotínského parku 
včetně domku strážce Kopeckého 
pramene. K výstavě uspořádal také 
komentovanou procházku.

I to přimělo současného majitele, 
společnost Kopeckého pramen a. s., 
uvažovat o využití domku jako škol-
ky pro blízkou nemocnici a zároveň 
s jeho koupí souhlasil se zřízením 
„Muzea Kopeckého pramene a plzeň-
ského lázeňství“ buď přímo v domku, 
nebo jeho blízkosti. Alespoň část ob-
jektu by se tak měla dočkat rekon-
strukce a pomyslně navázat na zby-
tek lázeňského areálu – Lochotínský 
park, jehož větší část byla obnovena 
v roce 2015.

V parku se objevily nové cesty, la-
vičky a desítky stromů a dominantou 
se stal tzv. Artušův stůl od sochaře 
V. Fialy spolu s obnoveným Hu-
debním pavilonkem, které doplnily 
Chotkovo sedátko vystavěné v roce 
2012. Rekonstrukce se dočkala i skal-
ka a jeskyně, ve které na malé i velké 
čeká zádumčivý poustevník Lochota. 
Pamětní sloup před jeskyní doplnil 
opět po desítkách let květinový záhon.

Stejně tak jako v 19. století lázeň-
ští hosté s poháry vody z Kopeckého 
pramene mohou i dnešní návštěvníci 
přijet dýchat atmosféru dějin.

Autoři článku: Lukáš Mácha, 
Pavel Motejzlík (Maják Plzně)

Domek strážce Kopeckého pramene

Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě.

Zapomenutá zahrada
Původně byla asi mořem. O něja-

ký ten čas později obdělávané pole 
a o další čas rozsáhlá produkční za-
hrada. Na té za přísného dohledu měli 
prý hospodařit vězni z Borské věznice 
a pro její potřebu zde pěstovali ovoce 
i zeleninu. Stával zde i dům se zdobe-
ným dřevěným štítem. Poté, co věznice 
tento pozemek přestala využívat, byl 
chvíli dům obýván. Postupem času byl 
ale opuštěn, chátral, zahrada zarůsta-
la a po čase byl stržen. V sousedství 
zahrady, tam, kde je dnes zahrádkář-
ská kolonie Na Sudech, byla na konci 
druhé světové války německá proti-
letadlová děla, v jejím závěru údajně 
s ženskou obsluhou. Spojenecká vojska 
tohle místo bombardovala, avšak prý 
nikdy nikoho z obsluhy přímo neza-
sáhla. A kdesi pod zahradou je údajně 
starý podzemní muniční sklad.

V roce 2012 se o pozemek mezi 
kostelem Všech svatých na Roudné 
a vysokoškolskými kolejemi začíná 
zajímat občanské sdružení ENVIC 
a současně vzniká v rámci projektu 

Plzeň 2015 program Pěstuj prostor, 
kde bylo mimo jiné možné vkládat 
podněty ke zlepšení plzeňských 
veřejných prostranství. Zahrada 
dostává svůj název „Zapomenutá“, 
inspirovaný Trnkovou tvorbou, a je 
vkládána jako jeden z podnětů do 
databáze Pěstuj Prostor. Následně 
probíhá výběr podnětů odbornou 
porotou a Zapomenutá zahrada se 
dostává mezi ty, které budou jako 
první podpořeny ve své realizaci.

Na jaře roku 2013 tak začínají 
v plné míře aktivity k jejímu ožive-
ní. Probíhá její zmapování, zachyce-
ní současného stavu a zakreslení do 
sadovnického plánu. Ten slouží jako 
podklad pro další plánování a navr-
hovaná opatření. Zásadním okamži-
kem pro zahradu je její začlenění 
do programu mezinárodního dobro-
volnického workcampu pořádaného 
v rámci programu, nyní stejnojmen-
ného spolku „Pěstuj Prostor“.

Proběhl nemalý úklid zahrady, 
obnovení části původních travnatých 

ploch a osvobození některých starých 
ovocných stromů vyřezáním hustých 
náletů a výmladků. Od toho roku se 
také staly tradicí „Slavnosti jablek 
v Zapomenuté zahradě“, kdy se 
společně uklízí, češe jablečná úroda, 
lisuje mošt a v kotlíku na ohni vaří 
povidla. Zahrada byla jedním z míst 
„Evropského dne sousedů“ a probí-
haly zde i další akce. A v loňském 
podzimu opět ve spolupráci sdružení 

ENVIC a spolku Pěstuj prostor došlo 
k vysazení nových stromů.

Přání se tak splnilo. Zahrada si 
zachovala své romantické kouzlo 
a zároveň se nadechla k novému 
životu, který jí dávají ti, kteří v ní 
tráví své příjemné chvíle. Přijďte se 
podívat, právě s podzimem je tam 
snad nejkrásněji…

Autor článku:
Václav Čubr (sdružení ENVIC)
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Plzeňské ženy vý-
znamné, zasloužilé 
i zajímavé 1840–
1939 – tak zní mno-
hoslibný název prá-
vě vydané publikace 
renomovaných au-
torů PhDr. Dagmar 
Hudecové a PhDr. 
Karla Řeháčka, PhD. 
O úloze žen v histo-
rii se mnoho nepsalo, 
proto není ani příliš 

známá, spíše snad převažovala představa o jejich 
trvalém a stálém zatlačování do pozadí. Podrob-
nější pohled však přece jen ukazuje, že realita 
nebyla vždy tak jednoznačná. Tvůrci publikace 
nás o tom přesvědčují v téměř padesáti medai-
loncích  ze života a působení žen, které si našly 
svou cestu a výrazně se uplatnily v minulosti 
města Plzně nebo i v měřítku širším.

Šlo především o obory umělecké, kde jsou 
jejich představitelky nenahraditelné a také často 
alespoň podle jména známé bývalé herečky (Te-
rezie Brzková, Otýlie Beníšková,  Anna Kreuz-
mannová, Anna Steimarová), operní i koncertní 
pěvkyně či učitelky zpěvu (Růžena Boubínová, 
Babetta Dostálová-Jiránková, Milada Gruberová, 
Ella Noemi, Jarmila Královcová, Ada Nordeno-
vá) nebo spisovatelky (Amálie Kožmínová, Eliška 
Krásnohorská), malířka Kamila Kepková a mnohé 
jiné. Zachyceny jsou ale i ženy působící v politi-
ce, zejména národovecky vlastenecké (Berta Ba-
slerová, Marie Doubková), učitelky (mj. Božena 
Čechová), dále první plzeňská radní Barbora Cí-
glerová, podnikatelka, manželka spisovatele Karla 

Obvod podpořil vydání knihy o plzeňských ženách 

Starosta MO Plzeň 1 gratuloval k významné-
mu kulatému jubileu paní Ing. Arch. Marcele 
Skřivanové. Při této příležitosti poděkoval ju-
bilantce kromě jiného za nadšení, díky kterému 
dokázala zachránit zajímavou a nepostradatel-
nou budovu v Plzni poté, co se Českem prohnala 
ničivá povodeň. Lochotínská ulice a stará Roud-
ná jsou i díky jejímu úsilí stále krásnou a živou 
součástí města.                                            (red) 

Gratulace 
k životnímu jubileu

Klostermanna Barbora  Juránková (podle prvního 
manželství), etnografka Marie Lábková, společni-
ce světové pěvkyně Emy Destinové a spisovatelka 
Marie Martínková, PhDr. Marie Nesnídalová se 
širokým spektrem zájmů a pestrým životopisem či 
jedna z prvních českých lékařek MUDr. Ludvika 
Nová-Krajíčková. Přitažlivá je básnířka, překla-
datelka z maďarštiny a němčiny, deklamátorka, 
zajímavá i svými osobními osudy a marným úsi-
lím proniknout z chudobných poměrů výše, Anna 
Vlastimila Růžičková, dále i učitelka a menšinová 
pracovnice Božena Růžková, zakladatelky České 
jednoty paní a dívek v Plzni, propagátorky ženské 
tělovýchovy, nebo arabistka, sochařka a přítelky-
ně známé lékařky Vlasty Kálalové-Di Lottiové, 
PhDr. Marie Tauerová a jiné. I neúplný výběr je, 

jak patrno, velmi pestrý, i když, jak sami autoři 
poznamenávají, zdaleka nemůže vyčerpat celou 
problematiku. Jakoby symbolicky, ač je to nezá-
měrné, končí Annou Ziegloserovou, novinářkou 
a spisovatelkou, popravenou  nacisty za heydri-
chiády 13. července 1942 v Praze-Kobylisích.

Jednotlivé medailonky, zajímavě a věcně 
zpracované, jsou pro možnost podrobnějšího 
poučení vždy doplněny seznamem speciální 
i souhrnné literatury.  

Publikace mohla být vydána pouze díky pod-
poře ÚMO 1, jehož zájem o podporu kultury 
nejen obvodu, ale i města je setrvalý.  Je možné 
ji získat v knihkupectvích Moudrá sova, Fraus, 
doubravecké Centrum či Gerská 15.

PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.
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Střípky z TOTEMu
Dobrovolnice připravily pro děti honbu za pokladem krále Kristiána… 

Jana, Míša, 
Terka, Bára… 
to jsou úžasné 
dobrovolnice 
z velké sku-
piny dobro-
volníků, které 
v TOTEM, z.s. 
pracují s dět-

mi. Stejně jako minulý rok tak 
i letos kromě jiného připravily 
ve spolupráci s ARTEDA, z.s. 
týdenní výjezd pro děti do Ma-
nětínských lesů. Děti se na týden 
staly Gumídky, bojovaly s Tupou-
ny, hledaly poklad krále Kristiá-
na, ale čekalo je mimo jiné třeba 
i pozorování vzácných netopýrů. 
Kromě uspořádaných výjezdů 

dobrovolnice dlouhodobě působí 
v mentoringových programech 
Pět P a KOMPAS®. Tyto preven-
tivní programy pomáhají dětem 
a rodinám v náročných životních 
situacích. Máme tu děti, které se 
vyrovnávají s úmrtím nejbližších, 
děti s tělesným handicapem, s ja-
zykovými bariérami, děti ze soci-
álně znevýhodněného prostředí… 
Pro všechny tyto děti není dob-
rovolník jen dalším dospělákem, 
ale především jejich kamarádem, 
„vrbou“, jejich parťákem při cestě 
složitější situací. Naši dobrovol-
níci pracují pod odbornou su-
pervizí, zúčastňují se pravidelně 
vzdělávacích seminářů a školení, 
ale i dalších jednorázových akcí, 

kterými podporujeme organizace 
v regionu. Mentoringovou podpo-
ru dětem můžeme realizovat díky 
donátorům z řad samospráv měst-

ských obvodů, města Plzně, Plzeň-
ského kraje a MVČR. V letošním 
roce významně přispěla k realizaci 
projektu i Nadace AGROFERT.

Žádné zbytky, spíše poslední perličky. Která je ta vaše?
Promeškali jste zápisy do pra-

videlných TOTEMových aktivit 
nebo jste se jen ještě nerozhodli, 
čím si zpestřit volný čas? Podívejte 
se, v kterých aktivitách vám ještě 
můžeme nabídnout posledních pár 
volných míst. V TOTEMu můžete 
studovat a rozvíjet se v Akade-
mii třetího věku v tématu Palčivé 
otázky současnosti a možná výcho-
diska. Téma je připraveno pro lidi, 
kterým není jedno, co se ve světě 
děje, chtějí procesům rozumět, znát 
pravdu, moci o nich objektivně dis-
kutovat a nebýt ovlivněni jen tím, 
co zaznívá z médií. Uprchlictví, 
ekonomická krize, nedostatek jíd-
la a další témata, jež se nás mohou 
více či méně týkat. Probíhá 1x za 
měsíc ve středu od 13 hod.

Možná vás zaujme téma Štěstí 
jako životní styl: Přejete si být 
šťastní a hledáte cesty, jak na to? 
Věřili byste, že respektem k sobě 
samým a k druhým můžete nalézt 
vnitřní klid a pocit štěstí? V kurzu 
se dozvíte, jak můžete pracovat se 
svou myslí, jak přistupovat ke své-
mu tělu a jak porozumět svojí duši. 
Nebojte se nových obzorů. Probíhá 
1x za měsíc v pondělí od 9 hod.

Obzory si můžete rozšířit 
v rámci tématu Základy astro-
nomie. Zajímá vás blízký vesmír 
a chcete vědět víc o naší Sluneční 
soustavě? V plzeňské hvězdárně 
se podrobně podíváme na naši 
nejbližší hvězdu – Slunce, před-
stavíme si malé i velké planety, 
jejich zvláštnosti a nezapomene-

me ani na měsíce, planetky, ko-
mety, meteory a meteority. Může 
dojít i na praktická astronomická 
pozorování. Probíhá 1x za měsíc 
v úterý od 10.30 hod.

Své posluchače si jistě najde 
i téma Lidé a jaderná energie. 
V pokračování kurzu se s námi 
podívejte ještě hlouběji pod po-
vrch předsudků, bourejme společ-
ně mýty a nepravdy a dál obje-
vujme vědu spojenou s výrobou 
a využíváním „jádra“. Budeme 
se věnovat jaderným elektrár-
nám a dalším jaderným zařízením, 
např. v kosmu nebo pro pohon 
plavidel, blíže se podíváme také 
na Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky v ČR a dozví-
me se spoustu dalších „jaderných“ 

zajímavostí. Probíhá 1x za měsíc 
ve čtvrtek od 9 hod.

Baví váš pečení a nemáte pro 
koho péct? Můžete se podělit 
o své nejlepší recepty a společ-
ně upečeme nějakou dobrotu 
pro ostatní. Klub Dobroty z ku-
chyně probíhá v pondělí 12.30–
15.30 hod., nebo ve středu 8.00–
11.00  hod. a vždycky dojde nejen 
na práci, ale i na chvilku u kávy 
a nějakou laskominu.

Pokud se rádi hýbete při hudbě 
a chcete se naučit něco nového, 
můžete si v TOTEMu užít tanec 
v různých podobách: latinsko-
americké tance v Latino klubu 
ve čtvrtek 14.45–15.45 hod., ori-
entální tance v Orientu se Saidou 
v úterý 15.30–16.30 hod.

Podzimní džemování..., aneb Hledáme hudebníky i recepty na originální džemy
Marmelády, džemy, čatní, 

dipy,... ať už je nazveme jakkoli, 
jde o pochutiny, které dokážeme 
vykouzlit z několika málo surovin 
v době, kdy máme čerstvou zele-
ninu či ovoce, a obohatit si jimi 
jídelníček, když je čerstvého jídla 
pomálu, např. v zimě. Zkoušeli 
jste letos nové varianty sladkých 
marmelád? Máte osvědčený recept 

po babičce? Vítáme slané i sladké 
varianty, přijďte je s námi sdílet. 
Chcete-li se připojit do společného 
sdílení těch „nejreceptů“, můžete 
je donést kdykoli během října do 
TOTEMu, nebo poslat emailem 
na blahova@totemplzen.cz. Pak 
vás srdečně zveme na akci Pod-
zimní džemování, která proběhne 
8. 11. 2017 od 16.00 hod. v TO-

Třetí kapka krve za TOTEM
Pojďte s námi darovat krev! 

Už potřetí se TOTEMoví dobro-
volníci chystají darovat krev pro 
potřeby plzeňské Fakultní nemoc-
nice. Má to smysl, díky jedno-
mu každému z nás mohou být 
zachráněny až tři lidské životy. 

Zpráva pro ty, kteří se rozhodují 
poprvé – není potřeba mít oba-
vy, v Plzni se sejdeme hromadně 
a vzájemně se podpoříme.

V pondělí 13. 11. 2017 se se-
tkáme v 9 hodin před budovou 
transfuzního oddělení FN Pl-

TEMu. Uvítáme, pokud přijdete 
třeba i s ochutnávkou toho svého 
nejlepšího džemu, marmelády či 
čatní. Na burze zahradních přebyt-
ků, kterou jsme na podzim v TO-
TEMu otevřeli, se nám objevila 
mim o jiné i velká dýně, ze které 
společně budeme vařit originální 
dýňovou marmeládu. A kdyby se 
našel i hudebník, který bude mít 

chuť s námi pobýt, získá „džemo-
vání“ další krásný rozměr. Akce 
je jednou z aktivit TOTEMové 
Městské mezigenerační zahrady, 
kterou v roce 2017 podpořily Na-
dační fond Zelený poklad, program 
Zelené oázy, který vyhlašuje Nada-
ce Partnerství, a společnost MOL 
Česká republika.
Mgr. Petra Bláhová (všechny články)

zeň na Borech (Edvarda Bene-
še 1128/13, 305 99). Chcete-li 
darovat krev společně s námi, 
oznamte nám to předem na email 
bachova@totemplzen.cz nebo na 
tel. číslo 732 773 858, abychom 
s vámi počítali.

Jako poděkování kromě dobré-
ho pocitu, klasických benefitů pro 
dárce krve a příjemného zážitku 
s TOTEMovými dobrovolníky 
získáte jedinečný upomínkový 
button („placku“).
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Replika Křižíkovy obloukové lampy rozsvítila nový školní rok
Žáci plzeňského Gymnázia Františka Křižíka 

a základní školy vstupovali první školní den do 
vestibulu školy, ve kterém zářila replika Křiží-
kovy obloukové lampy. A pak se rodiče i žáci 
nedivili, že letošní tradiční zahájení školního 
roku na Gymnáziu Františka Křižíka proběhlo 
opět trochu netradičně. Základní škola se ohléd-
la za 5 lety své existence a gymnázium věnova-
lo zahájení roku volbám prezidenta obloukové 
lampy. Jednotlivé volební týmy (předmětové 
komise) si připravily představení svých kandi-
dátů, kteří udělali mnoho pro blaho školy. Mo-
derátor David Brabec (absolvent školy a nově 
i učitel na GFK) v živých vstupech z volebního 
studia navštívil nová místa školy: výtah, učebnu 
výtvarné výchovy, rekonstruované atrium s pít-
kem či místo na střeše, kde snad příští rok vznik-
ne pavilon jazykových učeben. Vítěze voleb 
představila ředitelka gymnázia Šárka Chvalová 
– stal se jím kandidát všech komisí a není jím 
nikdo jiný než vynálezce František Křižík, od 
jehož narození letos uplynulo 170 let. Společně 
slavnostně rozsvítili lampu a paní ředitelka pak 
zahájila školní rok.

Mgr. Jan Hosnedl

„V pondělí ráno 16. 9. 2017 při 
pohledu na zamračenou oblohu 
a s vydatným deštěm, který mne 
doprovázel na cestě k Šídlováku, 
jsem si říkala, jestli nebudeme mu-
set tu naši první cestu s „JEDEME 
DÁL“ zrušit. První pohlazení žlu-
tého batůžku, který na mne zasvítil 
na tramvajové zastávce, kterou jsem 
míjela, otevřelo naději, že alespoň 
někdo se chystá a na počasí nedbá… 
Jaké bylo pro mne překvapení, když 
mne na srazovém místě čekalo 16 
usměvavých a natěšených chodců, 
kteří mne ubezpečovali ve žlutých 
pláštěnkách, že nejsou z cukru a že je 
deštík nerozpustí… Ten sedmnáctý, 
lektor Karel, rozdal NW hole, udělil 
základní instruktáž a všichni vyrazili 
na trasu… Desátou etapu jsme za-
hájili a těšíme se, že podzim ještě 
vykouzlí i hezčí počasí…,“ sdílí zá-
žitek ze zahájení 10. etapy realizace 
projektu „JEDEME DÁL“ ředitelka 
TOTEM, z.s. Vlasta Faiferlíková

Projekt „JEDEME DÁL“ vstou-
pil v září 2017 do třetího roku své 
úspěšné realizace. U zrodu myšlen-
ky a po celou dobu její realizace 
stojí MO Plzeň 1, který ve spolu-
práci s Odborem sociálních služeb 
města Plzně přemýšlel o tom, že je 
potřeba seniorskou skupinu pod-
porovat v mnoha oblastech života, 
aby etapa zaslouženého odpočinku 
byla co možná nejhodnotnější. Aby 
si člověk mohl vychutnat kulturu, 
cestování i blízkost rodiny, je potře-

Projekt „JEDEME DÁL“ podporuje pohyb seniorů v přírodě
ba mít i tělo v kondici. „Bolesti po-
hybového ústrojí, především nohou, 
ale i zad, trápí s přibývajícími lety 
většinu lidí, kteří dosáhli seniorské-
ho věku,“ konstatuje místostarosta 
MO Plzeň 1 Jiří Uhlík a dodává: 
„Změny, které se projevují v lid-
ském organismu jako projev těles-
ného opotřebení, se dají eliminovat 
také přiměřenou fyzickou aktivitou. 
Proto jsme se rozhodli podpořit nej-
různější formy+ cvičení pro seniory 
i na severním předměstí.“

Projekt „JEDEME DÁL“ je při-
praven pro plzeňské seniory, kteří 
mají zájem dlouhodobě a cíleně 
trénovat svoji kondici, duševní 
i psychickou pohodu pravidelným 
pochodem s oporou chodeckých 
holí – nazývaným NORDIC WAL-
KING. Tréninky probíhají dvakrát 
týdně a kromě zdolávání krásných 
přírodních okruhů kolem bolevec-
kých rybníků, skupiny dělají pra-
videlnou zastávku na Seniorském 
hřišti, kde si účastníci protahují 
a posilují rozpohybované svaly. 
Každé setkání je také společenskou 
událostí, setkáním s milými lidmi, 
prostorem pro povídání, sdílení, 
řešení problémů a podporuje nava-
zování přátelských kontaktů. Kaž-
dá skupina má „svého“ lektora či 
lektorku, kteří se starají, aby pohyb 
byl skutečně prospěšný. Metodic-
ky skupiny vedou, poradí, zodpoví 
dotazy, vyřeší případné problémy.

V září 2015 se realizátorem pro-

jektu stal TOTEM, z.s., který sídlí 
na území MO Plzeň 1 a kromě re-
alizace projektu „JEDEME DÁL“ 
ve vlastní budově v Kaznějovské 
51 v Bolevci nabízí i řadu dalších 
pohybových aktivit pro seniory, na-
příklad jógu, různé typy kondičních 
cvičení, cvičení v sedě na velkých 
míčích, posilovací cvičení s Olgou, 
bodyforming nebo lehčí zábavné for-
my pohybu jako Pingpongový klub. 
Na pohyb jsou v TOTEMu zaměřeny 
i taneční aktivity, například skupina 
latinskoamerických tanců ADETO 
nebo břišní tance Orient se Saidou.

V projektu „JEDEME DÁL“ 
bylo za uplynulých 9 etap zapojeno 
230 seniorů, z nichž 8 absolvova-

lo všech 9 dvouměsíčních cyklů. 
„V tom současném máme na trase 
91 aktivních účastníků, z toho 30 no-
váčků. Vytvořili jsme skupinu tzv. 
„POHODÁŘŮ“, kde jedeme na 
pohodu s nižším tempem chození, 
ale s velkým nadšením a radosti 
z chůze. Na ty, kteří už chodí del-
ší dobu, máme vyšší nároky, a tak 
zvyšujeme kondici a začínáme „tva-
rovat…,“ říká odborná garantka pro-
jektu Lucie Bolehovská, se kterou se 
můžete osobně setkat a popovídat si 
o všem, co vás na Nordic walking 
a projektu „JEDEME DÁL“ zajímá, 
každou středu od 15.00 hod. přímo 
v TOTEMu.

Bc. Vlasta Faiferlíková
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V uplynulém školním roce děti 
ze sborečku Sluníčka 78. MŠ pod 
vedením Jiřiny Přerovské a Evy 
Lepičové Partynglové zpříjemnily 
chvíle klientům Senior residence 
Terasy Plzeň.

Stavíme mosty
Vystoupení sborečku 78. MŠ Sluníčka v Senior residence Terasy Plzeň

V předvánočním čase děti za-
zpívaly vánoční písničky, po vy-
stoupení následovala vánoční dílna, 
při které děti společně s babičkami 
a dědečky vyrobily svícny z jabl-
ka. Nechybělo ani společné zpívání 

nejznámějších vánočních koled.
Při druhé návštěvě se senioři 

zaposlouchali do dětských jarních 
písniček, poté si opět společně 
s dětmi v tvořivé dílně vyrobili 
jarní dekorace z papíru.

Odměnou za obě vystoupení 
bylo zábavné odpoledne v Senior 
residence Terasy Plzeň, které si 
pro děti naopak připravili senioři 
společně se zaměstnanci domova. 
Děti prožily zábavné odpoledne 
plné soutěží a za svou šikovnost si 
odnesly spoustu krásných odměn.

Návštěvy dětí 78. MŠ se staly 
po oboustranné dohodě plánovi-
tými, a proto další návštěva dětí 
II. třídy proběhla stejně příjemně 
i v červnu. Naše spolupráce bude 
pokračovat v rámci projektu ško-
ly nazvaného „Stavíme mosty“ 
i v dalším období. Těšíme se tedy 
na říjen a prosinec, ve kterých opět 
Senior residenci – a „naše babičky 
i dědečky“ navštívíme.

Děti si tak uvědomují, že je dů-
ležité umět udělat druhým radost.

Bc. Alena Zajíčková
učitelka 78. MŠ Plzeň,

Sokolovská 30, přísp. org.

V letošním roce jsme se vydali 
na třetí duel proti týmu FC Viktoria 
Plzeň. Náš tým byl řádně posilněn, 
připraven a všichni maséři 60. MŠ 
Plzeň dali sportovce do formy.

FC Viktoria Plzeň vs 60. MŠ

Tentokrát pro nás byla připravena 
3 stanoviště. Ani jednoho jsme se 
nezalekli a jako lvi jsme se snažili 
se vším porvat. Na prvním stano-
višti jsme dokázali, jak jsme hbití 

a mrštní. Nedali jsme se pochytat 
a utíkali, jako by nám šlo o život.

Na druhém stanovišti jsme pro-
kázali naši vnitřní sílu a rychlost 
a cíl jsme tou rychlostí skoro pro-

létli. Jen prach se ještě chvíli po na-
šem běhu usazoval zpátky na zem.

Při třetím úkolu jsme dokázali 
ostatním, že naše nohy mají co do-
činění se sportováním a že náš vý-
kop na bránu má zaručený úspěch.

A jak to všechno dopadlo? No, 
máme se ještě co učit a v čem se 
zlepšovat, ovšem… našli se i tací, 
kteří byli vybráni k dalšímu klání při 
své začínající fotbalové kariéře. 

Děkujeme všem trenérům za 
milý přístup a v neposlední řadě 
panu Mgr. Jiřímu Žilákovi, díky 
kterému byl i letošní nábor do FC 
Viktoria Plzeň bezproblémový 
a pro děti velice zábavný,

Za 60. MŠ Bc. Lucie Plačková

Nezbláznili jsme se a v nadpi-
su chybu nemáme. My už se na 
Mikuláše opravdu chystáme, moc 
se totiž těšíme. A abyste se mohli 
těšit s námi, začínáme prodávat 
lístky. Od 17. 10. můžete vstu-
penky rezervovat. Nenechte se 
mýlit, Mikulášských představe-
ní s nadílkou budeme mít více, 
ale místa každoročně vždy vel-
mi rychle zmizí. Mikuláš k nám 
přijde v pátek 1. 12. v 15 a v 17 
hodin a v sobotu 2. 12. v 10, v 15 
a v 17 hodin. Devadesátiminutový 
program je nabitý hraným diva-

Podzim láká na vyrábění a přípravy na Mikuláše
dlem, do kterého jsou děti pomocí 
různých her vtahovány. V divadle 
se děti seznámí s vánočními tra-
dicemi a vyřádí se spolu s čertem 
a andílkem. Chybět nebude vý-
tvarné tvoření a především miku-
lášská nadílka.

Podzimní počasí už je delší dobu 
tady. Jaká by mohla být lepší akti-
vita strávená s dětmi než společné 
vyrábění v příjemné atmosféře? 
Zní vám vyrábění lákavě? Nabí-
zíme kroužek Keramiky pro děti 
od 3 let spolu s rodiči, a to každé 
pondělí od 16 hodin a pro děti od 

4 let samostatně od 17 hodin. Děti 
se naučí keramickou hlínu zpraco-
vávat, používat různé keramické 
náčiní, tvarovat hlínu i glazovat. 
Všechny výrobky jsou vypáleny 
a děti si je odnáší domů. Pokud 
vám keramika přijde náročná, 
přijďte se podívat na Tvořílka. 
Tvořílek je pro děti od 3 let spolu 
s rodiči. Používá se na něm vel-
ké množství materiálů a technik, 
nebudete věřit, co všechno se dá 
zpracovat a něco pěkného z toho 
vyrobit. Tvořílek probíhá každou 
středu od 17 hodin.

A protože relaxace není nikdy 
dost, nabízíme nově masáže, pří-
strojovou lymfodrenáž a parafi-
nové zábaly. Dopřejte trochu té 
pohody i sobě.

Více informací o lektorkách 
kroužků, o tom, kde a jak rezervo-
vat vstupenky na Mikuláše a nejen 
to najdete na webu www.rcvlnka-
-plzen.cz

Co říkáte, uvidíme se na výtvar-
ce, na Mikuláši nebo u plánování 
masáže?

Za tým MOTÝLa a za tým
RC Vlnka Markéta Berešová
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Prázdniny uběhly jako voda 
a my jsme zpět v mateřské ško-
le. Někteří se vrací mezi „staré“ 
kamarády, někteří zažívají pocit, 
jaké to je poprvé bez maminky.

My učitelky se snažíme jim tento 
pocit co nejvíce ulehčit a věnuje-
me jim veškerou péči a pozornost.

U „mazáků“, to je u dětí před-
školního věku, je už práce jiná. 
Tam, ke všem drobným starostem 
dětí přibude příprava na vstup do 
školy. Musíme se naučit barvy, po-
čítat, správně držet tužku i pastel-
ku, pracovat s barvami, znát své 
celé jméno a kde bydlím a spoustu 
dalších, pro dospěláka naprosto sa-
mozřejmých věcí.

Poznáváme i okolí své mateř-
ské školy: kde je nejbližší „velká 
škola, kam budu chodit už za rok, 
kde je lékař, který mi pomůže, 
když mě něco bolí, jaký je rozdíl 
mezi lékárnou a ordinací lékaře, 
ale také kde je nejbližší policejní 
služebna, kdybychom se ztratili. 

Už jsme zpět ve školce...
A tak jednoho dne se při pozná-
vací vycházce zrodil nápad jednu 
takovou služebnu navštívit. Nebyli 
jsme objednáni, jen jsme zazvoni-
li na služebnu Městské policie na 
městském úřadě Plzeň 1. Byli jsme 
vřele přijati službu konajícími po-
licisty, děti si mohly prohlédnout 
celou služebnu, dozvěděli jsme se 
jména „zlobivých“ rodičů, kterým 
už na jejich auto byla „vyzkoušena 
botička“, a hlavně se děti dozvědě-
ly co dělat, když se ztratí, kam dojít 
nebo jak zavolat o pomoc. Na závěr 
děti dostaly i drobné dárky, které 
napomáhají pohybu dětí v měst-
ském prostředí.

Velmi rádi bychom tímto po-
děkovali Městské policii, jejíž 
služebna je na městském úřadu 
Plzeň l, a těšíme se na další, nyní 
už opravdu předem domluvenou 
spolupráci.

Danuše Hořicová,
učitelka 46. MŠ,Plzeň
pracoviště Lidická ul.

Spolupráce mezi 78. MŠ a 31. ZŠ 
probíhá celoročně, jejím letošním 
vyvrcholením bylo uspořádání At-
letické olympiády.

Děti ze 31. ZŠ se pod vedením 
svých učitelů snaží olympiádu or-
ganizovat podle vzoru olympijských 
her a přitom nezapomínají na to, aby 
vše bylo přiměřené věku předškol-
ních dětí. Všech 188 dětí z MŠ se 
rozdělí do 14 družstev. Jednotlivé 
sportovní výpravy mají svoji vlajku, 
děti jsou oblečené v třídních trič-
kách, stejně tak jejich trenéři – učite-
lé. Následně se vše odehrává téměř 
jako na skutečných olympijských 
hrách. Zahájení probíhá, za pří-
tomnosti fanoušků z řad rodičů dětí 
MŠ, slavnostním nástupem všech 
družstev a zapálením olympijského 
ohně. Pak už se rozběhne sportovní 

Atletická olympiáda ve spolupráci 31. ZŠ a 78. MŠ
program. Děti ukazují své doved-
nosti jak v tradičních atletických 
disciplínách – běh na krátké i delší 
tratě, skok z místa i do dálky, hod do 
dálky i na cíl, tak i v disciplínách zá-
bavných – jízda na koloběžce, chůze 
na chůdách, skákání v pytli, střelba 
míčem na bránu, probíhání pod to-
čícím se lanem… Starší kamarádi 
dosažené výkony pečlivě měří a za-
znamenávají. Fandění ozývající se 
z hřiště 31. ZŠ v průběhu celého 
dopoledne láká kolemjdoucí veřej-
nost. Slavnostním zakončením her, 
vyhlášením výsledků a oceněním 
všech zúčastěných atletů medailí 
vše končí. Nezbývá než poděkovat 
vedení školy a těšit se na další spo-
lečné akce.
Bc. Alena Zajíčková, učitelka 78. MŠ 

Plzeň, Sokolovská 30, přísp. org.

Od roku 2001 
se každoročně 
slaví Evropský 
den jazyků. Cí-
lem svátku je 
propagovat ja-
zykovou rozma-
nitost a studium 
jazyků v zemích 

Evropy. Na území Evropy se 
vyskytuje asi 225 domorodých 
jazyků. Nejvíce Evropanů mluví 

Den jazyků na 7. ZŠ a MŠ
ruštinou, pak následuje němčina, 
angličtina a francouzština.

I na naší škole jsme letos tento 
den oslavovali. Celý druhý stupeň 
se zapojil do projektového dne 
„Rallye po zemích Evropy“. Cílem 
bylo propojit vědomosti ze všech 
předmětů, prohloubit samostatnost 
a rozvíjet vzájemnou spolupráci 
dětí a učitelů.

Každý třídní kolektiv si vyloso-
val jednu ze zemí Evropy. Hlavním 

úkolem bylo zjistit o dané zemi 
co nejvíce informací, zpracovat je 
a zemi představit ostatním třídám. 
Dalším úkolem bylo vyzdobit tří-
du obrázky a charakteristickými 
předměty tak, aby si ostatní žáci 
mohli o zemi udělat co nejpřes-
nější představu. Do třetice musela 
každá třída připravit pět kvízových 
otázek. To vše bylo důležité pro 
úspěšné zvládnutí Rallye po ev-
ropských zemích v úterý 26. září.

Vítězem celého projektu se stal 
třídní kolektiv, který nejzajíma-
věji vyzdobil třídu, zodpověděl 
správně nejvíce kvízových otázek 
a nejlépe představil vylosovanou 
zemi svým spolužákům. Překva-
pivě zvítězili ti nejmladší, žáci 
třídy 6. A. Odměnou pro všechny 
zúčastněné bylo filmové předsta-
vení Alice Through the Looking 
Glass v kině Plaza.

Kolektiv učitelů cizích jazyků
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        CENTRUM D TÍ A RODI organizuje  

bezplatný seminá  s hlídáním d tí 

RODINA A PRÁCE
aneb jak optimáln  sladit rodinný a pracovní život 

                       

19.10. 2017 od 9.30 hod - RODINA A PRÁCE I
aneb práva a povinnosti: 
• RODI (ZAM STNANC ): 
p i návratu do zam stnání p i nebo po skon ení mate ské a rodi ovské dovolené, 
p i pracích konaných mimo pracovní pom r a pracích malého rozsahu, p i ztrát
zam stnání (tedy o právech a povinnostech uchaze  o zam stnání ) 

• ZAM STNAVATEL                                                                                                      
p i návratu zam stnance p i i po skon ení MD nebo RD                                                       

9.11. 2017 od 9.30 hod - RODINA A PRÁCE II
aneb práva a povinnosti: 
• RODI (ZAM STNANC ):                                                                                        
na umíst ní dít te do MŠ, p íp. školní družiny                                                                         
na sociální dávky (rodi ovský p ísp vek, p ídavky na dít , p ísp vek na bydlení atd..) 
na dávky hmotné nouze (nap . p ísp vek na živobytí, doplatek na bydlení) 

• OTC   na MD a RD                                                                                               
novela zákona o nemocenském pojišt ní
………………………………………………………………………………………………….. 
p ednášející: Mgr. Petra Cmuntová (sociální pracovnice Ob anské poradny Plze )
p ihlášky: není nutné se p ihlašovat  

zajišt no HLÍDÁNÍ D TÍ – ZDARMA (nutno objednat!) 
…………………………………………………………………………………………………..
INFORMACE A MÍSTO KONÁNÍ: CeDR, 1. ZŠ – zadní vchod z Tachovské ul., 
Plze -Bolevec, tel. . 777 036 704, www.cedrplzen.cz
………………………………………………………………………………………………….. 

Aktivity projektu CeDR=pr vodce rodi ovstvím jsou podpo eny z dota ního programu 
Rodina a ochrana práv d tí MPSV.

Tato zdařilá akce obvodu přilákala na statek U Matoušů stovky návštěvníků
Ohlédnutí za Boleveckým vinobraním




