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Noc s operou – Turandot

Ve Sport parku 1 na Lochotíně se naučí děti bruslit

MO Plzeň 1 zajistil pro děti ze základních škol výuku bruslení na in-line bruslích. Kurzy pro školáky probíhají každé dopoledne od začátku dubna. Kromě toho 
nabízí pracovníci Sport parku 1 odpolední čtvrteční výuku pro zájemce o tento moderní sport. Více informací na webu www.sportpark1.eu.

Pokračování na str. 4

Divadlo J. K. Tyla připravuje 
již čtvrtý ročník úspěšné open air 
produkce Noc s operou. Tento-
krát 29. června zazní v prostředí 
lochotínského amfiteátru slavná 
Pucciniho opera Turandot.

Mimořádný projekt Noc s ope-
rou pořádá Divadlo J. K. Tyla 
od roku 2015 a jeho obliba stále 
roste, poslední ročník navštívilo 
téměř 6000 diváků. Akci si přitom 

oblíbili nejen skalní fanoušci ope-
ry, ale i lidé, pro které je prostředí 
divadla příliš formální. „Doufám, 
že jsme pro operu nadchli i ty, 
kteří z ní do té doby měli obavy, 
a že zájem publika bude i nadále 
stoupat,“ říká ředitel DJKT Mar-
tin Otava.

Letos se mohou diváci těšit 
na jednu z nejhranějších oper, 
Puc ciniho Turandot. V titulní 

roli chladné a kruté princezny se 
představí Iveta Jiříková, špičko-
vá dramatická sopranistka, jako 
princ Kalaf vystoupí Paolo Lar-
dizzone, který je kritikou označo-
ván jako plzeňský José Carreras. 
I letos se mohou diváci těšit na 
Ivanu Veberovou, která úspěšně 
účinkovala ve všech předchozích 
ročnících. 



strana 2Zprávy z obvodu

 
  Skutečnost k 31. 12. 2017 v tis. Kč  Skutečnost k 31. 12. 2017 v tis. Kč

P r o v o z n í   p ř í j m y 26 450 P r o v o z n í   v ý d a j e 131 342
Daňové 4 774 Běžné výdaje 107 477
 Místní poplatky 3 457 Sociální odbor 1 046
 Správní poplatky 1 317 Odbor životního prostředí a dopravy 15 522
Nedaňové 9 007 Oddělení vnějších vztahů 3 945
 Příjmy z vlastní činnosti 1 218 Finanční odbor 28
 Příjmy z pronájmu majetku 7 098 Sociální fond 1 612
 Příjmy z úroků 5 Odbor investiční 8 939
 Sankční platby 233 Organizační odbor 65 559
 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 0 Odbor správy majetku 10 827
 Ostatní nedaňové příjmy 453 Provozní příspěvky zřízeným PO 15 681
Provozní přijaté dotace 12 669 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 6 124
Kapitálové příjmy 259 Provozní transfery obyvatelstvu 2 060
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 259 
   K a p i t á l o v é   v ý d a j e 17 816
Financování +/– vlastní zdroje 140 482         Stavební investice 15 746
Použití prostředků minulých let 12 965         Nestavební investice 1 870
Převod MMP x MO v rámci FV 668         Investiční příspěvky vlastním PO 200
Použití vlastních fondů (+) 16 432 
– fond rezerv a rozvoje 13 463 
– fond sociální 2 969 
Tvorba vlastních fondů (–) 19 616  
– fond rezerv a rozvoje 16 700  
– fond sociální 2 917 
Převody 130 033 
– převod MO/MMP (–) 2 167 
– převod MMP/MO (+) 3 759 
– převod – sdílené daně 102 000 
– převod – příspěvek na výkon státní správy 9 982 
– převod – příjmy z hazardu 16 460  

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2017

PŘÍJMY
Daňové příjmy – 18% podíl na cel-
kových příjmech MO Plzeň 1

Daňové příjmy MO Plzeň 1 jsou 
tvořeny z místních poplatků, jako 
jsou poplatek ze psů, poplatek za 
užívání veřejného prostranství, po-
platek z ubytovací kapacity. Vy-
brané místní poplatky tvoří 72 % 
celkově vybraných daňových pří-
jmů MO Plzeň 1. Dále jsou daňové 
příjmy tvořeny správními poplatky 
vybíranými především za povolová-
ní hazardních her, ohlášení změny 
místa trvalého pobytu, ověřování 
listin, ověřování podpisu apod. Vy-
brané správní poplatky tvoří 28 % 
celkově vybraných daňových příjmů 
MO Plzeň 1. 
Nedaňové příjmy – 34% podíl na 
celkových příjmech MO Plzeň 1

Nedaňové příjmy jsou tvořeny 
příjmy z vlastní činnosti. Jedná se 
o  příjmy z pronájmu inzertních 
ploch v Plzeňské jedničce a z proná-
jmu reklamních ploch ve Sport par-
ku 1, vybrané vstupné na rozhlednu 
Sylván, příjmy za údržbu Parku za 

Plazou. Dále jsou nedaňové příjmy 
tvořeny příjmy z pronájmu majetku. 
Především jde o pronájem bytových 
a nebytových prostor v mateřských 
školách, nebytových prostor a příj-
my z pronájmu pozemků vybíraných 
Správou veřejného statku.
Dotace – 47% podíl na celkových 
příjmech MO Plzeň 1

Přijaté dotace v roce 2017 zahrnova-
ly: Dotace na aktivní politiku zaměst-
nanosti pro obce – veřejně prospěšné 
práce ve výši 4 400 tis. Kč. Dotace 
na úhrady nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonáva-
ných v oblasti sociálně-právní ochra-
ny dětí ve výši 4 165 tis. Kč. Dotace 
na výkon sociální práce v souladu 
s ustanovením § 92 – § 93a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o sociálních služ-
bách“), a ustanovením § 63 – § 65 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů ve výši 747 tis. Kč. Dotace 
z MŠMT ve výši 2 430 tis. Kč, na 
projekt s názvem „Šablony pro MŠ 

Plzeň“. Dotace na pokrytí nákla-
dů spojených s konáním voleb do 
poslanecké sněmovny 2017 a pří-
pravnou fázi na volby prezidenta 
ČR v roce 2018 ve výši 926 tis. Kč.
Kapitálové příjmy – 1% podíl na 
celkových příjmech MO Plzeň 1
Jedná se o příjem z prodeje hasič-
ského vozidla JSDH Bílá Hora znač-
ky Mercedes, dále prodej vozidla 
Škoda Fabia a Ford Transit.

VÝDAJE
Provozní výdaje – 88% podíl na 
celkových výdajích MO Plzeň 1 
Z toho:
Běžné výdaje ve výši 107 477 tis. Kč

Tyto výdaje byly  čerpány na 
zajištění chodu úřadu MO Plzeň 1, 
údržbu silnic a zimní údržbu, na 
péči a údržbu zeleně a dětských 
prvků, opravy a údržbu dětských 
hřišť a sportovišť na území MO Pl-
zeň 1, opravy a údržbu v objektech 
mateřských škol. Z běžných výdajů 
hrazeny výdaje na činnost jednotek 
sborů dobrovolných hasičů – JSDH 
Bílá Hora a JSDH Bolevec.

Provozní příspěvky zřízeným PO ve 
výši 15 681 tis. Kč

Provozní příspěvky pro zřízené 
příspěvkové organizace, jedná se 
o mateřské školy, ke kterým plní 
MO Plzeň 1 funkci zřizovatele.
Provozní transfery jiným organiza-
cím a veřejným rozpočtům ve výši 
6 124 tis. Kč.

Finanční prostředky vyplaceny na 
dotace poskytnuté na veřejně pro-
spěsné účely v oblastech tělovýcho-
vy, zdravotnictví, školství a podpory 
zájmových činností.
Provozní transfery obyvatelstvu ve 
výši 2 060 tis. Kč.

Finanční prostředky  vyplaceny na 
dotace poskytnuté fyzickým osobám 
v oblastech tělovýchovy, školství 
a podpory zájmových činností, na 
nákup vstupenek na divadelní před-
stavení a zájezdy seniorů, na náhrady 
poskytované v době nemoci zaměst-
nancům ÚMO Plzeň 1. Další položku 
tvoří výdaje Sociálního fondu posky-
tované dle platné kolektivní smlouvy 
zaměstnancům ÚMO Plzeň 1.

Pokračování na str. 7

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2017 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 462 ze  dne 11. 4. 2018.

 

Při zpracování Závěrečného účtu 
MO Plzeň 1 bylo postupováno dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-

počtů. Finanční hospodaření MO 
Plzeň 1 se uskutečňovalo v souladu 

se schváleným, resp. upraveným 
rozpočtem pro rok 2017.

 

Tirá�: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené Mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: 00075370. DIČ: CZ00075370. Adresa: Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002, e-mail: plzenskajednicka@plzen.eu, web: http://umo1.plzen.eu. Periodicita: 6x do roka. Náklad: 23 000 ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do schránek obyvatel MO Plzeň 1. 
Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha. Registrační číslo: MK ČR E 15082.

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 pro r. 2017 26 709
Celkový objem výdajů MO Plzeň 1 pro r. 2017 149 158
Financování MO Plzeň 1 pro r. 2017 140 482
Přebytek hospodaření před finančním vypořádáním 18 033
Finanční vypořádání – vyúčtování účelových prostředků 382
Finanční vypořádání s organizacemi MMP 437
Finanční vypořádání fondů - 217
Přebytek hospodaření po finančním vypořádání 18 635



strana 3Zprávy z obvodu

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

V dubnu to-
hoto roku jsem 
se zúčastnil 
naprosto skvě-
lého koncertu 
Andělské hlasy 
v podání dívčí 
skupiny A Ca-

pella Angels a Jaro Smejkala. 
Tento koncert pořádalo Centrum 
umění a pohybu s.r.o. pod vedením 
paní ředitelky Jany Marie Kateřiny 
Korbelové a musím vám říct, že 
to byla nádhera. Láska k hudbě 
a zpěvu spojila skupinku mladých 
dívek, které před vyprodaným sá-
lem předvedly, co je to talent a na-
dání. Závěrečné ovace jim byly 
určitě tím pravým poděkováním.

Jsem hrdý na to, že náš obvod 
spolupracuje již od roku 2015 
s „Centrem“ a vlastně s dětským 
pěveckým sborem Andílci. Ten-

to pěvecký sbor má 150 členů 
a z toho je zhruba 100 studen-
tů z našeho obvodu. A protože 
se blíží konec našeho čtyřletého 
funkčního období, dovolte mi ma-
lou rekapitulaci. „Centru“ jsme od 
roku 2015 poskytli dotace ve výši 
505 tisíc korun. Jsem velice rád, 
že jsme mohli tuto částku poskyt-
nout na rozvoj takto smysluplné 
činnosti. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o nemalé peníze, rád bych 
upřesnil, na co byly finance pou-
žity. V roce 2015 se pěvecký sbor 
Andílci zúčastnil mezinárodní 
talentové soutěže Česko-Sloven-
sko má talent. Náš obvod poskytl 
cca 50 tisíc korun na dopravu na 
Slovensko, ubytování a oděvy. 
V roce 2016 jsme poskytli do-
taci 170 tisíc korun hlavně na 
kostýmy, natáčení a výrobu CD, 
technické vybavení sboru a ná-

jemné. Následující rok 2017 An-
dílci získali 225 tisíc korun. A to 
zejména na piano, kostýmy, dále 
naše dotace směřovala na úhradu 
dopravy na letní soustředění sboru 
do Jizerských hor a na nájemné. 
V letošním roce jsme zatím An-
dílkům poskytli částku 20 tisíc 
korun na již zmiňovaný koncert 
Andělské hlasy a částku 40 tisíc 
na hudební podklady a nájemné 
nebytových prostor v Kopeckého 
sadech v Plzni, které slouží k ná-
cvikům sborů, které pod „Cent-
rum“ spadají.

Myslím si, že náklady rodičů 
malých Andílků jsou obrovské, 
nejen finanční, ale i časové. Proto 
jsem hrozně rád, že jsme „Cen-
tru“ finančně přispěli na kvalitní 
technické vybavení pro nácviky 
zpěvu a že jsme rodičům pomoh-
li například snížit náklady na letní 

soustředění v Jizerských horách 
tím, že jsme účastníkům uhradili 
z větší části dopravu tam a zpět, 
nebo jsme jim několikrát uhradili 
nové kostýmy. Například kostý-
my, které nejmenší děti použily 
v rámci koncertu Andělský den 
maminek a tatínků. Jsem si jis-
tý, že takových příkladů se najde 
mnohem víc. Věřím, že naše spo-
lupráce bude pokračovat i nadále 
a že budeme finance poskytovat 
tam, kde to má opravdu smysl.

Na závěr bych velmi rád podě-
koval paní ředitelce Janě Marii 
Kateřině Korbelové, jejímu rea-
lizačnímu týmu, lektorovi Jaru 
Smejkalovi a hlavně rodičům ma-
lých Andílků za to, že jsou a že 
v dětech podporují lásku k hudbě 
a k pohybu. Máme skvělé místo 
pro život a to hlavně díky vám.

Jiří Uhlík, místostarosta

p o m a l u 
k o nč í  m é 
druhé voleb-
ní  období , 
kdy jste mi 
dali mandát, 
abych vás 

zastupovala. Děkuji vám za 
to. A tak se nabízí otázka, co 
mě těší a co mě naopak trápí 
na našem obvodě. Začnu tím 
druhým. Netěší mě například 
chybějící cyklostezka na zadní 
Roudné, kde je úsek v blízkos-
ti viaduktu velmi nebezpečný. 

Trápí mě chybějící veřejné 
osvětlení v Bolevecké ulici, 
kde lidé v 21. století ve měs-
tě Františka Křižíka chodí po 
tmě domů. Nejsem spokojená 
s nebezpečným přecházením 
chodců od zastávky Amfiteátr 
autobusu č. 41 směrem na Vi-
nice v ulici Na Chmelnicích, 
stejně jako s novým systémem 
svozu bio odpadů na území 
města Plzně, kdy ze dne na 
den zmizely z míst, kde jsou 
rodinné domy, velkoobjemové 
kontejnery. Za nápravu všech 

těchto věcí, které trápí občany 
našeho obvodu, bojuji.

A co mi naopak dělá radost? 
To, že jako členka komise pro 
vítání občánků mohu vítat do 
života ty nejmladší z našeho 
obvodu. Při pohledu na to, jak 
je jejich maminky šťastně drží 
v náručí, mám u srdce hřejivý 
pocit a mým největším přáním 
je, aby se jim v životě dařilo. 
Stejně příjemný pocit mám, 
když mohu jít popřát k vý-
znamným narozeninám někomu 
z našeho obvodu. Jako členka 

sociální komise velmi oceňuji 
činnost mezigeneračního a dob-
rovolnického centra Totem, kte-
rý nabízí pestrou paletu činností 
pro seniory i pro rodiny s dětmi.

Vážení spoluobčané, v říjnu 
půjdete ke komunálním volbám. 
Volte s rozumem a srdcem. 
Volte za svůj obvod ty zastupi-
tele, kteří mají o dění v obvo-
du opravdový zájem, neslibují 
nesplnitelné, ale vnímají vaše 
problémy a snaží se o nápravu 
věcí. Přeji vám krásné léto.
Mgr. Ilona Jehličková, zastupitelka

pomalu se 
nám blíží ko-
nec volebního 
období a já za-
čínám vyhod-
nocovat,  co 
se nám v jeho 
průběhu poda-

řilo a co nepodařilo. Jako velké 
mínus beru to, že jsme nebyli 
schopni vyřešit objekt bývalého 
Bacardi nedaleko Košuteckého 
jezírka. Je smutné, že zástupci 
obvodu chodí jen na kontroly, 
jestli objekt ještě stojí, ale chybí 
vůle řešit jeho možné další vy-
užití. Bývaly časy, kdy jsme si 
na jezírku mohli při procházce 

s dětmi zajít na malé občerstve-
ní a posedět na přilehlé terásce. 
Asi je jednodušší nechat celou 
budovu spadnout a pak poze-
mek prodat za pakatel nějaké 
dobré duši, která nás všechny 
zachrání. 

Dalším negativem, se kterým 
se ovšem budou potýkat i naši 
následovníci, je nedořešená do-
pravní infrastruktura, konkrétně 
nedostatek parkovacích míst. 
Naopak musím konstatovat, že 
kvalita místních komunikací se 
zlepšila především u hlavních 
tahů směrem na Most a Kar-
lovy Vary, tzn. ulice Plaská, 
Studentská a lochotínská část 

Karlovarské ulice. Z těch pozi-
tivních věcí musím vyzdvihnout 
kulturní vyžití na našem obvo-
dě. Máme díky dobré spoluprá-
ci spolku Boleveckých rodáků 
a obvodu krásnou Boleveckou 
náves která slouží odpočinku 
a je nádherným historickým 
prostředím pro pořádání tema-
tických kulturních akcí. 

Jako jediný obvod ve městě 
se můžeme pochlubit krásnou 
odpočinkovou lokací, jako jsou 
Bolevecké rybníky s upravenými 
a zpevněnými břehy, které slouží 
občanům k procházkám, sportov-
ním aktivitám a odpočinku. 

V poslední době mě zaskočil 

název zastávky MHD „U Králí-
ka“, který začala používat veřej-
nost. Můj článek vzniká v době, 
kdy můžeme hlasovat o setrvání 
sochy králíka na obvodě Plzeň 1. 
Dílo s názvem Panoptikum, je-
hož instalace na křižovatce Stu-
dentská a Gerská, byla z počátku 
rozpačitě přijatá ze strany oby-
vatel našeho obvodu, ovšem teď 
překvapivě získává hlasy o svém 
setrvání na našem území. Sama 
za sebe musím říci: jsem ráda, 
že žiji na území obvodu Plzeň 1, 
jsem jeho hrdým občanem a ráda 
se vracím domů.

Monika Magdalena Štefanová,
zastupitelka obvodu Plzeň 1

Vážení a milí spoluobčané,
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Projekt na proměnu vnitrobloku Krašovská 
v Plzni má již vydané územní rozhodnutí

Milovníci opery ocení hosto-
vání italského dirigenta Enrica 
Dovica, který povede orchestr 
opery DJKT. Tento byl mimo jiné 
prvním hostujícím dirigentem ví-
deňské Volksoper.

Diváky jistě zaujme i velkole-
pé efektní scénické pojetí. „Scé-
nografické řešení bude evokovat 
architekturu centrálních paláců 
pekingského Zakázaného měs-
ta. Základem scény bude obří 
schodiště rámované rozměrnými 
konstrukcemi pokrytými LED 
obrazovkami, na kterých bude 
celou dobu žít efektní videoart 
Petra Hlouška, a to vše pod vel-
kými kulisami pagodových střech. 
Scénu ale oživí i akrobaté, kteří se 
z těchto konstrukcí budou spouštět 
na šálách, a samozřejmě se objeví 
pro Čínu tak typická pyrotechni-
ka,“ prozradil režisér Tomáš Pilař.

Stejně jako vloni bude mít pro-
jekt Noc s operou i charitativní pře-
sah. „Díky finanční podpoře města 
Plzně a záštitě primátora Marti-
na Zrzaveckého půjde 20,- Kč 
z každé prodané vstupenky na 
projekt Burza přání. Minulý rok 
se takto na podporu osamělých 
seniorů vybralo 107 000,- Kč,“ 
upřesňuje ředitel DJKT Martin 
Otava.

Bc. Martina Drbušková, 
tisková mluvčí DJKT

Noc s operou
Dokončení ze str. 1

Od záměru řešit veřejné pro-
stranství vnitrobloku ulic Žlutická 
x Toužimská x Krašovská formou 
architektonické soutěže uplynuly 
již tři roky. Po dobu těchto let se 
již věnovalo tomuto jedinečnému 

vnitrobloku hodně pozornosti, aby 
se ze záměru přes projekt stala 
co nejdříve realizace. Projekt na 
proměnu vnitrobloku Krašovská 
v Plzni se nyní nachází ve fázi zpra-
cování vyššího stupně projektové 

dokumentace a věříme, že jsme již 
blízko, aby mohl být položen zá-
kladní kámen a ÚMO Plzeň 1 se 
mohl věnovat realizaci projektu.

V rámci proměny je zde navrže-
no vybudování nových komunikací, 

zpevněných ploch a nových herních 
ploch. Dále se řeší umístění kavár-
ny, vodního prvku (pítka), oploce-
ného psího hřiště a také umístění 
nových herních a cvičebních prvků, 
včetně nového mobiliáře.

Velkým mezníkem v projektu 
bylo získání územního rozhodnutí 
na proměnu vnitrobloku Krašov-
ská. V územním rozhodnutí sta-
vební úřad vymezil území na na-
vrhovaný účel a určil podmínky, 
za kterých lze proměnu provádět.

A na závěr ještě jedna dobrá 
zpráva, i v letošním roce se bude 
konat Krašovská zahradní slav-
nost, na kterou jste všichni srdeč-
ně zváni. Podrobnější informace 
si můžete najít na webu https://
krasovska.plzen.eu/

Bc. Romana Tomašuková, vedoucí 
odboru životního prostředí a dopravy 
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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na 
svém zasedání dne 11. 4. 2018 
schválilo realizaci komunikačních 
úprav v Tachovské ulici před domy 
or. č. 61–71. Projektová dokumen-
tace této akce byla zpracována 
v roce 2017 a stavební povolení 
nabylo právní moci dne 9. 3. 2018.

Záměrem stavebních úprav 
této části komunikace je usměr-
nit parkování osobních vozidel 
do parkovacích zálivů po pravé 
straně Tachovské ul. a zároveň 
zvýšit bezpečnost chodců. V rám-
ci stavby zde dojde k posunutí 
stávající hrany vozovky blíže ke 

Komunikační úpravy Tachovská 61–71, Plzeň
garážím. Z betonové dlažby zde 
bude vybudováno 11 podélných 
parkovacích zálivů a 12 kolmých 
parkovacích stání. Dále bude re-
alizován nový chodník š. 3,00 m 
z betonové dlažby, včetně míst 
pro přecházení chodců. Součástí 
stavby bude i přeložka veřejného 
osvětlení a posun stávajících ulič-
ních vpustí. Předpokládané nákla-
dy této stavby jsou odhadovány ve 
výši cca 7 200 tis. Kč a v průběhu 
měsíce června bude probíhat vý-
běrové řízení na zhotovitele těchto 
stavebních prací.

Odbor investiční

Odstranění občanské vybavenosti
Stalo se již dobrou tradicí, že 

městský obvod Plzeň 1 zajišťu-
je odstraňování dožitých a již 
nepotřebných prvků občanské 
vybavenosti, kterými jsou např. 
staré kovové sušáky a klepadla 
nebo zbytky betonových laviček, 
obrubníků a betonových bloků 
hyzdících prostranství mezi jed-
notlivými domy.

Na základě požadavků občanů 
pokračujeme v této činnosti i v le-
tošním roce. V dubnu byla na zá-
kladě výběrového řízení uzavřena 
smlouva o dílo, jejímž předmětem 
je tentokrát odstranění výše zmí-
něných prvků v blízkosti domů 
Krašovská 16, Toužimská 2–4 
a 19–21, Žlutická 35–37, 40, 48–
50, Rabštejnská 2–4, 14, 22, 39, 

Manětínská 3, Kralovická 9, 18, 
31, 61, 69, 77 a Brněnská 1 (vni-
troblok). Práce byly zahájeny již 
v měsíci květnu a dokončení se 
předpokládá v červenci. Takto 
uvolněné a vyčištěné plochy bu-
dou následně zavezeny zeminou 
a zatravněny.

Odbor investiční

V současné době je společností 
VODÁRNA PLZEŇ, a. s. realizo-
vána stavba „Obnova kanalizace 
Karlovarská, úsek křižovatka Li-
dická“. Účelem je obnova dvou 
kanalizačních řadů, dvou šachet 
a jedné uliční vpusti. S ohledem 
k dopravní vytíženosti Karlovar-
ské ulice návrh realizace vyžaduje 
provedení těchto prací hornickým 
způsobem. Podzemní díla, štoly 
pro rekonstrukci kanalizačních 

Dopravní omezení v křižovatce ulic Karlovarská – Lidická
stok DN 300 a 500 mm, budou 
ukládány do ražených štol bu-
dovaných ze startovací a cílové 
jámy, která se nachází ve vozovce 
Karlovarské ulice.

Tato část stavby navazuje na 
již dříve provedenou sanaci ka-
nalizačního řadu v ulici Karlo-
varská, která probíhala v měsíci 
dubnu 2018.

Z důvodu uvedených stavebních 
prací Krajský úřad Plzeňského 

kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, povolil částečnou 
uzavírku Karlovarské a Lidické 
ulice, v křižovatce obou komu-
nikací. Jedná se o levý jízdní 
pruh vozovky Karlovarské ulice 
ve směru do centra a levý jízdní 
pruh ve směru z centra na Karlovy 
Vary.

Dokončení stavby se předpokládá 
v termínu do 30. 9. 2018 a stavbu 
provádí firma POHL cz, a.s., od-

štěpný závod Plzeň, sídlem Do-
mažlická 168, 318 00 Plzeň.
Řidiči projíždějící křižovatkou 

komunikací Karlovarská – Lidic-
ká by měli dbát zvýšené pozornos-
ti na přechodné dopravní opatření, 
které je v tomto místě osazeno. 
Dále by měli dbát zvýšené po-
zornosti s ohledem na probíhající 
stavbu.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Investiční stavby MO Plzeň 1

Výsledky ankety v terénu v okolí sochy v termínech: 
úterý 22. 5. 2018 – 10–12 hodin, středa 23. 5. 2018 
– 15–17 hodin, pondělí 28. 5. 2018 – 13.30–17 hodin
 ANO NE HLASO-
Ženy   VALO
mládež, studentky (15–25 let) 20 41 
dospělé ve věku (25–65 let) 46 119 
seniorky (nad 65 let) 10 24 
Celkem ženy: 76 184 260

 ANO NE HLASO-
Muži   VALO
mládež, studenti (15–25 let) 16 26 
dospělí ve věku (25–65 let) 28 45 
senioři (nad 65 let) 7 20 
Celkem muži: 51 91 142

Děti do 15 let ANO NE HLASOVALO
Celkem děti do 15 let: 4 10 14
DOHROMADY terén 131 285 416
 31,49 % 68,51 % 

Výsledky ankety o setrvání sochy králíka na území MO Pl-
zeň 1 – anketa na webových stránkách od 30. 4. do 28. 5. 2018
 ANO NE HLASOVALO
DOHROMADY web 3 851 2 847 6 698
 57,49 % 42,51 % 

Anketa byla uzavřena 28. 5. 2018 v 17 hodin.

VÝSLEDKY ANKETY ANO NE HLASOVALO
CELKEM 3 982 3 132 7 114
 55,97 % 44,03 % 

Výsledky ankety o setrvání sochy králíka na území MO Plzeň 1

(red)
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Pravidelné kontroly psů
Kontrolní oddělení Úřadu měst-

ského obvodu Plzeň 1 provádí ve 
spolupráci s městskou policií – slu-
žebna Lochotín minimálně jednou 
za měsíc kontrolu psů na měst-
ském obvodě Plzeň 1. Kontrola je 
zaměřená na dodržování vyhlášky 
statutárního města Plzně č. 9/2006, 
o některých povinnostech chovatelů 
psů, ve znění vyhlášky č. 12/2007, 
vyhlášky č. 6/2009 a vyhlášky 
č. 1/2013. Při kontrolách je sledo-
váno, zda majitelé psů mají své psy 
označené čipem a dodržují stanove-
né standardy výše uvedené vyhláš-

ky. Informace z provedených kont-
rol předáváme na oddělení poplatků 
a daní, Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1. Zde pracovník prověří, 
zda kontrolovaní psi jsou hlášeni 
v evidenci Úřadu městského obvo-
du Plzeň 1. Pokud se zjistí, že došlo 
k porušení dané vyhlášky, oddělení 
daní a poplatků, Úřadu městského 
obvodu Plzeň 1 věc řeší dle platné 
právní legislativy. Kontroly na do-
držování výše uvedených vyhlášek 
budou i nadále pokračovat.

Karel Szikszay, 
vedoucí kontrolního oddělení

Dne 26. 4. 2018 byly pracov-
níkem odboru životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1 odebrány 
vzorky vody ze dvou veřejně pří-
stupných pramenů v lokalitě ulic 
Pramenní – Na Hrádku (pod fa-
kultní nemocnicí) a jeden vzorek 
ze studánky v údolí Petrovka.

Informace o kvalitě vody z pramenů na Roudné a studánky Petrovka

Rozborem odebraných vzorků 
bylo Zdravotním ústavem, Cen-
trem hygienických laboratoří, 
pracoviště Plzeň zjištěno, že voda 
ani z jednoho z těchto zdrojů ne-
vyhovuje hygienickým požadav-
kům pro pitnou vodu dle platné 
normy a to ani po tepelné úpravě.

Vzorek vody z levého pramene 
na Roudné (při čelním pohledu) 
v hodnocených ukazatelích nevy-
hovuje příslušné legislativě. Pře-
kračuje limit podle platné legisla-
tivy v těchto ukazatelích: Escheri-
chia coli, koliformní bakterie.

Vzorek vody z pravého pra-
mene na Roudné (při čelním po-
hledu) v hodnocených ukazatelích 
nevyhovuje příslušní legislativě. 
Překračuje limit podle platné legis-
lativy v těchto ukazatelích: Esche-

richia coli, koliformní bakterie.
Vzorek vody ze studánky Pet-

rovka v hodnocených ukazatelích 
nevyhovuje příslušné legislativě. 
Překračuje limit podle platné legisla-
tivy v těchto ukazatelích: koliformní 
bakterie, amonné ionty, pH (6,4).

Podrobné protokoly o celkovém 
výsledku rozborů všech vzorků vody 
jsou k dispozici na Odboru životního 
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1.

Magdalena Bruková, 
odbor životního prostředí a dopravy

Na základě ustanovení § 11 zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a obecně závazné 
vyhlášky Statutárního měs-
ta Plzně č. 22/2004 o místním 
poplatku ze psů ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu 
se zákonem č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen daňový 
řád) chceme upozornit občany 
ÚMO Plzeň 1, kteří jsou držite-
li psa (psů), že se blíží splatnost 

Nezbytným pomocníkem při 
venčení psů je sáček na úklid psích 
exkrementů. Obyvatelům našeho 
městského obvodu jsou k dispozi-
ci zdarma k vyzvednutí na vrátnici 
Úřadu městského obvodu Plzeň 1, 
alej Svobody 60 v pracovních dnech: 

pondělí, středa 8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00–16.00 hod.
pátek 8.00–15.30 hod.

Splatnost místního poplatku ze psů se blíží

                                  Poplatník Sazba Sazba
 za 1. psa za 2. a každého dalšího psa

držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě 500,- Kč 1 500,- Kč

ostatní držitelé 900,- Kč 1 500,- Kč

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

místního poplatku ze psů dne 
30. 6. 2018. Dle výše zmíněné 
vyhlášky je určená splatnost po-
platku dvakrát ročně a to ke dni 
30 6. a 30. 11. každý rok.

Sáčky na psí exkrementy jsou 
k dispozici na vrátnici úřadu

Žádáme chovatele psů, pokud 
tak nečiní, aby sbírali po svých 
psech exkrementy a nenechávali je 
na trávnících a chodnících. Věří-
me, že všichni majitelé psů využijí 
nabídky a pomohou sběrem psích 
exkrementů a jejich ukládáním do 
odpadkových košů nebo do nádob 
na domovní odpad k udržení čis-
toty v obvodu.

Magdalena Bruková,
Odbor životního prostředí 

a dopravy

Pro přesnost přikládáme tabulku 
s rozpisem výše plateb.

Místní poplatek je možno uhra-
dit bezhotovostním převodem na 
bankovní účet MO1 nebo v ho-

tovosti do pokladny úřadu. Nová 
možnost úhrady poplatku je pla-
tební kartou přímo na úřadě.

Stanislava Mixová,
referentka Finanč. od. ÚMO Plzeň 1
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Místo úklidu – ulice: Týden Datum Den úklidu
Gerská 48–50 (samostatné parkoviště) 23. 06. 06. 2018 středa
Gerská 44–46 (samostatné parkoviště) 23. 07. 06. 2018 čtvrtek
U Jam 18–22 (kolmá parkovací stání) 23. 08. 06. 2018 pátek
Kaznějovská 43–47 (kolmá parkovací stání) 24. 11. 06. 2018 pondělí
Kaznějovská 35–41 (samostatné parkoviště) 24. 12. 06. 2018 úterý
Kaznějovská 29–33 (šikmá parkovací stání) 24. 13. 06. 2018 středa
Kaznějovská 7–9 (samostatné parkoviště) 24. 14. 06. 2018 čtvrtek
Kaznějovská 23–27 (samostatné parkoviště) 24. 15. 06. 2018 pátek
Studentská 14–16 (samostatné parkoviště) 25. 18. 06. 2018 pondělí
Studentská 16–18 (samostatné parkoviště) 25. 19. 06. 2018 úterý
Plaská 31–37 (podélná stání na vozovce) 25. 20. 06. 2018 středa
Západní 1 (samostatné parkoviště) 25. 21. 06. 2018 čtvrtek
Plaská 39–57 (kolmá, protilehlá parkovací stání) 26. 25. 06. 2018 pondělí
Plaská 39–57 (kolmá, protilehlá parkovací stání) 26. 26. 06. 2018 úterý
Plaská 39–57 (kolmá, protilehlá parkovací stání) 26. 27. 06. 2018 středa
Plaská 39–57 (kolmá, protilehlá parkovací stání) 26. 28. 06.2018 čtvrtek

Bolevec – blokové čištění komunikací
Z důvodu zkvalitnění podmínek život-

ního prostředí připravuje městský obvod 
Plzeň 1 další blokové čištění komuni-
kací. Práce budou prováděny v termínu 
od 4. 6. do 28. 6. 2018 na vybraných 
celoplošných parkovištích a parkovacích 
zálivech u komunikací v oblasti Bolevec. 
Jedná se o úklid v ulicích: Tachovská, 

Gerská, U Jam, Kaznějovská, Studentská 
Západní a Plaská v Plzni.

Blokové čištění bude opět provádě-
no za pomoci vyblokování parkova-
cích míst v daném úseku, kdy se jedná 
o dočasný zákaz stání a zastavení na 
kolmých a podélných stáních kolem 
vozovek i na samostatných parkoviš-

tích. Zákazové značky budou rozmís-
těny vždy min. 7 dnů předem. Aby 
samotný úklid nadměrně neomezoval 
parkování a řidiči si mohli přeparko-
vat v docházkové vzdálenosti, bude 
blokové čištění prováděno v úsecích 
o délce max. 300 metrů. V případě, 
že na vyblokovaných úsecích zůsta-

nou zaparkovaná vozidla, která budou 
bránit v provedení úklidových prací, 
bude nutné provést jejich odtažení, 
aby mohlo dojít k dosažení požado-
vaného záměru, tzn. docílit kvalitního 
úklidu nepořádku, který se nahroma-
dil na parkovištích. Z tohoto důvodu 
žádáme všechny řidiče, aby respektova-
li přenosné dopravní značení a umožni-
li tím zdárný průběh úklidových prací 
v okolí jejich bydliště. Při blokovém 
čištění komunikací v minulém roce se 
ukázalo, že pokud je parkoviště prázd-
né, samotné práce trvají velmi krátkou 
dobu a ihned po ukončení úklidu je 
přenosné dopravní značení odstraněno, 
čímž pro řidiče omezení končí.

Shodné blokové čištění komuni-
kací proběhlo již v květnu letošní-
ho roku v oblasti sídliště Košutka. 
Uklízely se parkovací plochy v uli-
cích Žlutická, Kralovická, Rab-
štejnská, Manětínská, Toužimská 
a Krašovská.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Plocha v Komenského ulici vedle 
velkého parkoviště u nákupního cen-
tra GERA je každý rok sekána kosou. 
Cílem je lidem ukázat techniku sekání 
kosou v sídlišti a sledovat, jak se trávník 
chová při sekání kosou, a zachovat luční 
květenu, která je i v sídlištní zástav-
bě velmi rozmanitá. V letošním roce 
proběhlo první sekání kosou v neděli 
20. května 2018 (trávník vedle velkého 
parkoviště u NC Gera – Komenského 
ulice) a občané měli možnost si vyzkou-
šet sekání trávy kosou pod odborným 
dohledem sekáčů. Další sekání kosou je 
naplánováno na podzim. Přijďte se podí-
vat, těší se na vás profesionální sekáči.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Stejně jako v loňském roce plánuje 
MO Plzeň 1 na letošní rok čtyři seče 
trávního porostu. První seč proběhla 
v termínu od 23. 4. 2018 do 21. 5. 2018 
kromě části lokalit Kotíkovské ul. a již-
ních svahů, K Pecím, Berlína a staré 
Košutky, části Bolevce, Malý Bolevec, 
U Velkého rybníka, kde nebyla k dneš-
nímu dni zahájena první seč. Předem se 
všem omlouváme za vzniklou situaci. 
Dodavatel provádějící seč travnatých 
ploch dle smlouvy o dílo je ve značném 

Na Lochotíně se sekalo kosou

Informace o sekání trávy 
skluzu a za nedodržení termínu dokon-
čení seče bude řešena situace formou 
finančního postihu. Činnost firmy je ka-
ždodenně monitorována. Od 28. 5. 2018 
proběhne druhá seč v lokalitách sídliště 
Lochotín, Zavadilka, Vinice, Sylván, 
Roudná, jejíž dokončení je plánováno 
na předposlední týden v červnu. Pláno-
vaná druhá seč ve zbývajících lokali-
tách MO Plzeň 1 proběhne po ukončení 
opožděné seče první.

OŽP

Stavební investice v tis. Kč
Úprava komunikace Západní ulice 4 476
Parkoviště Sokolovská 34–40 2 070
Parkovací stání Majakovského 1–7 305
Parkoviště Elišky Krásnohorské 37–42 898
Parkoviště Ledecká, Dolejší 2 710
Chodník Kaznějovská 1–3 141
Chodník Břeclavská 10 464
Chodník Brněnská, Sedlecká PD 48
Chodník Brněnská, Sedlecká realizace 327
Chodník Tachovská 87 PD 48
Chodník Gerská, Kralovická 37
Komunikační úpravy Tachovská 61–71 PD 35
Komunikační úpravy Tachovská 61–71 PD 70
Úprava přechodu Kaznějovská, Nýřanská 47
Modernizace kuchyně 78. MŠ – Sokolovská 30 246
Oplocení v areálu 7. MŠ, Žlutická 2 PD 16
Oplocení v areálu 7. MŠ, Žlutická 2 realizace 201
Přístřešek 7. MŠ 9
Stavební úpravy Zručské cesty 61
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce 64
Proměna vnitrobloku Krašovká PD 371
Parkovací stání Manětínská 10–12 2 764
Optimalizace sítě LAN v budově ÚMO Plzeň 1 – nové elektrorozvody 180
Parkoviště Sokolovská 67–75 PD 37
Oplocení dětského hřiště u domu Žlutická 39–41 120
Celkem stavební investice 15 745

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2017
Dokončení ze str. 2
Kapitálové výdaje – 12% podíl na 
celkových výdajích MO Plzeň 1
Stavební investice ve výši 15 746 tis. Kč.

Finanční prostředky použity na zajiš-
tění projektové dokumentace a realizace 
parkovacích stání, parkovišť a chodníků 
v obvodu MO Plzeň 1. Největší inves-
tiční akcí v roce 2017 byla realizace 
parkoviště Sokolovská 34–40 viz po-
drobný rozpis ve vedlejší  tabulce.
Nestavební investice ve výši 
1 870 tis. Kč. 

V rámci nestavebních investic je 
pořizováno zejména zařízení dětských 
hřišť a sportovišť. V roce 2017 byla 
v rámci nestavebních investic pořízena 
nová gastronomická technologie pro 
kuchyň v 78. MŠ, Sokolovská 30 a ka-
merový systém pro JSDH Bílá Hora.

Investiční příspěvky vlastním PO 
200 tis. Kč.

V roce 2017 byly poskytnuty investič-
ní příspěvky 78. MŠ, Sokolovská 30 ve 
výši 200 tis. Kč na pojízdný box a po-
řízení herního prvku na školní zahradu. 
Financování

Financování zahrnuje použití, resp. 
tvorbu účelových fondů městského 
obvodu (fond rozvoje a rezerv, sociál-
ní fond, převody mezi rozpočty města 
a městského obvodu). Do financování 
je od roku 2013 zařazen převod podílu 
na daních, převod podílu příspěvku na 
výkon státní správy a podíl na příjmech 
z hazardu. Přebytek hospodaření MO 
Plzeň 1 po finančním vypořádání za 
rok 2017 je ve výši 18 635 470,32 Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru
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Ředitelka mateřské školy Na-
tálie Hvozdovská si pochvaluje 
spolupráci s obvodem a vyzdvi-
huje potřebu komunikace.

Jaká je 60. mateřská škola síd-
lící v Manětínské ulici?

Naše mateřská škola má kapa-
citu 104 dětí. Nachází se v areálu, 
který disponuje 5 pavilony, z nichž 
tři využíváme my. K MŠ náleží 
též oplocený komplex budov, pěs-
titelský pozemek, sportovní hřiště 
a zahrady. V mateřské škole pracuje 
8 učitelek na plný pracovní úvazek 
včetně ředitelky a jedna učitelka 
se zkráceným úvazkem. V příštím 
školním roce bude naše školka vy-
užívat podporu školního asistenta.

V čem je vaše mateřská škola 
jiná, výjimečná, zajímavá? Co je 
její silná stránka?

Naše mateřská škola se nese 
v duchu ekologického cítění. Sna-
žíme se, aby děti pochopily, že 
jsme součástí přírody a naše činy 
a chování na ni mají vliv (vycház-
ky do přírody, pěstování ovocných 
stromů, bylin, třídění odpadků, 
ekologické besedy…). Školní 
vzdělávací program navazuje na 
naši hlavní myšlenku a zaměření 
a celým rokem nás provází skřít-
kové, kteří nás seznamují i s těmi 
nejtajemnějšími a odlehlými kouty 
přírody. Za výhodu MŠ považuje-
me jednoznačně polohu – na okraji 
města, blízko do lesa. Zde můžou 
děti poznávat přírodní zákonitosti 
a proměny přímo vlastním prožit-
kem. Pobyt na čerstvém vzduchu 
společně s pohybovými činnostmi 
je, ruku na srdce, v dnešní době 
základním stavebním kamenem 
pro správný vývoj dětí.

Nabízíte svým žákům nějaké 
volnočasové aktivity?

Dětem nabízíme pestrou škálu 
nadstandardních aktivit, mezi něž 

Hlavním mottem v 60. mateřské škole je příroda
patří jóga, hra na flétnu, angličtina, 
keramika. Spolupracujeme s orga-
nizacemi, díky kterým zahrnujeme 
do vzdělávacích aktivit nevšední 
a obohacující činnosti – Zoo Pl-
zeň, Techmanii, bruslení, plavání… 
Vedle již zmíněné nutnosti pohybu 
dnešních dětí a mládeže nabízíme 
vyškolené logopedické preventisty 
v každé třídě. Problém logopedic-
kých vad je stále aktuálnější téma 
a my jsme připraveni tomuto pro-
blému čelit a předcházet.

Jaké jsou podle vás dnešní děti 
a jací jsou jejich rodiče?

Dnešní doba je charakterizovaná 
jako „uspěchaná“. Rodiče nema-
jí na své děti tolik času, kolik by 
sami chtěli, a na dětech je tento 
odraz společnosti znát. Druhým, 
zdánlivě diskutabilním problé-
mem je „technizace života“. Po-
malu vymírá výchova, kdy mlu-
vené slovo, diskuze a interakce 
ve společenském životě byla na 

prvním místě. Snažíme se proto 
o každodenní vzájemnou komu-
nikaci s rodiči a dětmi, abychom 
i nadále pracovali na prohlubování 
společenských vztahů a důvěry.

Jak konkrétně máte nastavenou 
vzájemnou spolupráci?

Rodiče jsou včas informovaní 
o dění v MŠ, problémech a po-
sunech ve vývoji svých dětí. Od 
rodičů získáváme zpětnou vazbu 
o dětech a změnách z domácího 
prostředí. Spolupracujeme při spo-
lečenských činnostech (táboráky, 
společné výlety, exkurze, stopo-
vačky…) a na připomínky, prosby 
a návrhy rodičů se snažíme reago-
vat ihned. Na oplátku se můžeme 
spolehnout na vstřícnost a pomoc 
rodičů při realizaci činností v ma-
teřské škole i mimo ni. Na vztahu 
rodič – učitel se snažíme pracovat 
denně a musím s klidnou hlavou 
říci, že zatím nenastaly žádné ne-
řešitelné problémy a neshody.

První plzeňský obvod v posled-
ních letech do rozvoje mateřských 
škol významně investuje. Jak se 
vám v obvodě žije?

Žije se nám báječně. Na první 
pohled vidíte nádherně zrekonstru-
ované školky s jejich materiálním 
vybavením. Zatím vším ale stojí 
dlouhodobý velký zájem zastupi-
telů MO Plzeň 1 o dění v mateř-
ských školách, nyní v čele s paní 
místostarostkou PhDr. Ivanou 
Mádlovou Ph.D., MBA. Svým 
profesionálním přístupem ve spo-
lupráci s Odborem správy majet-
ku, stavebně správním, investičním 
afinančním odborem dohlíží na to, 
aby mateřské školy měly dostatek 
finančních prostředků nejen na 
běžný provoz (vybavení, opravy, 
údržbu), ale navíc i na výukové 
programy, například v zoologické 
a botanické zahradě nebo Techma-
nii, či pohybové aktivity.

(red)

Mateřské školy v roce 2017 
zajišťovaly prázdninový provoz 
v pracovní dny v prvních pat-
nácti kalendářních dnech v mě-
síci červenci a v pracovní dny 
v posledních patnácti kalen-
dářních dnech v měsíci srpnu. 

Zajištění prázdninového provozu mateřských škol 
v působnosti MO Plzeň 1 pro školní rok 2017/2018

Sanitární den byl stanoven tak, 
aby nenarušoval prázdninový 
chod škol.

Prázdninový provoz v roce 
2018 bude stejně jako v loňském 
roce probíhat ve dvou etapách, 
ovšem oproti loňskému roku se 

provoz mateřských škol prodlou-
ží zhruba o dva týdny. V červen-
ci budou mateřské školy v pro-
vozu od 2. 7. do 27. 7. 2018 
a v měsíci srpnu pak od 20. 8. 
do 31. 8. 2018, kromě dvou dnů 
státních svátků. Mateřské školy 

budou tedy zavřené v období od 
30. 7. do 17. 8. 2018, což odpo-
vídá třem týdnům. Sanitární den 
je stanoven mimo dny prázdni-
nového provozu. 

Ing. Eva Štědrá, 
vedoucí majetkového odboru

Představujeme mateřské školy z MO Plzeň 1

Fotky Šárka, pak 
konce řádek



strana 5Zprávy z obvodu strana 9Zprávy z obvodu

Ředitelka 87. mateřské školy 
v Komenského ulici Ivana Huc-
lová představuje mateřinku, která 
velmi dbá o zdraví svých malých 
žáků.

Můžete stručně popsat 87. ma-
teřskou školu?

Máme 8 tříd rodinného typu, 
celkem pro 220 dětí. Pracuje u nás 
29 zaměstnanců, řídíme se podle 
školského vzdělávacího progra-
mu „Kurikulum podpory zdra-
ví“. Jako jediná mateřská škola 
v prvním plzeňském obvodu jsme 
zařazeni do sítě škol podporují-
cích zdraví v celé šíři. Abychom 
v tomto jedinečném projektu 
mohli pracovat, pravidelně obha-
jujeme činnost školy u Státního 
zdravotního ústavu Praha, garanta 
tohoto programu.

Co to znamená v každodenním 
chodu školky?

Nabízíme dětem mnoho po-
hybu. Denně zařazujeme pobyt 
venku za každého počasí, odpo-
činek a relaxaci dětí. Pravidelně 
využíváme infrasaunu, vířivý ba-
zén, solnou jeskyni, pískání na 
flétnu. Chodíme na cvičení do 
tělocvičny ZŠ Bolevecká. Dětem 
jsme v letošním školním roce po-
prvé nabídli kurz bruslení v Tře-
mošné. Zapojujeme předškoláky 
do sportovních her MŠ a jiných 
projektů pořádaných městem nebo 
obvodem.

Děti v 87. mateřské škole využívají infrasaunu, 
vířivku či solnou jeskyni

Jaké další silné stránky vaší 
školky byste zmínila?

Úzce spolupracujeme se zá-
kladní školou při přípravě dětí 
na vstup do ní. Mezi naše sil-
né stránky patří široké aktivity 
z oblasti pohybové, hudební, 
výtvarné či na podporu rozvoje 
výslovnosti. Jednou týdně nabí-
zíme dětem angličtinu. A další 
naše plusy: výborná pestrá zdra-
vá strava, pitný režim celý den 
s možností výběru nápojů, čisté 
prostředí, spokojení rodiče, pří-
jemné klima na škole…

Jaké jsou podle vás dnešní 
děti a jací jsou jejich rodiče? 
Jak máte nastavenou vzájemnou 
spolupráci?

Děti jsou vnímavé, velmi ko-
munikativní, poměrně rychle se 
adaptují na vstup do MŠ. Rodiče 
otevřeně řeší požadavky, obrací 
se na učitele, považují předškol-
ní vzdělávání za důležité. Kontakt 
s rodiči probíhá denně. Spolupráci 
podporujeme různými akcemi ve 
třídách, mezi něž patří např. tvo-
řivá odpoledne, besídky, besedy 
na odborná témata, 1x ročně spor-
tovní odpoledne ve spolupráci se 
ZŠ Bolevec, setkání při ukončení 
školního roku apod. Rodiče mají 
také možnost vstupu do tříd, po-
hrát si s dítětem, ale z časových 
důvodů tento nadstandard využí-
vají minimálně.

První plzeňský obvod v posled-
ních letech do rozvoje mateřských 
škol významně investuje. Týká se to 
i vaší mateřinky? Jak konkrétně?

Během posledních čtyř let pro-
běhla rekonstrukce chodeb, soci-
álního zařízení v provozním pavi-
lonu, výměna podlahové krytiny 
v některých třídách, kompletní vý-
měna topení, výměna oken v celé 
MŠ, všechny třídy byly osazeny 
čidly na koncentraci CO

2
. Ve dvou 

třídách je instalovaná rekuperační 
jednotka na výměnu vzduchu. Do 
konce roku 2018 plánuje Městský 
obvod Plzeň 1 osadit rekuperač-
ními jednotkami zbývajících šest 
tříd. V loňském roce proběhla 
úprava jedné třídy pro dvouleté 
děti, včetně zázemí pro personál. 
Obvod také investuje do průběž-
ných oprav, vybavení školy nebo 
zahrady. Obvod podporuje řadu 
našich akcí. Na děti nezapomínají 

jeho představitelé ani v době Vá-
noc nebo při odchodu do základní 
školy, kdy jsou pro ně připraveny 
velmi kvalitní dárky.

Prozradíte nějaké z plánů, kte-
ré máte v souvislosti s chodem 
mateřské školy do budoucna?

Ve spolupráci s obvodem bych 
ráda zmodernizovala vnitřní vybave-
ní školy. Na zahradě mateřské školy 
bych si přála zbudovat pro děti malá 
zákoutí a menší sportovní hřiště.

Co byste ze své pozice mateřské 
škole přála do dalších let?

Stále spokojené rodiče, stálý 
pedagogický personál a podporu 
ze strany obvodu tak vynikající 
jako v posledních čtyřech letech. 
Vážím si maximální podpory při 
financování rozvoje MŠ a práce 
současné paní místostarostky, kte-
rá mateřským školám a dětem ob-
vodu MO P1 věnuje velký zájem.

(red)

V příštím vydání zpravodaje vám představíme další mateřské školy – 81. a 90. MŠ

V těsné blízkosti Arboreta So-
fronka vzniklo další lesní cvičiště, 
určené tentokrát dětem. Cvičiště 
je volně přístupné a je umístěné za 
železničním přejezdem u Kamen-
ného rybníka vedle cesty vedoucí 
k Seneckému rybníku. Zařízení 
nechala vybudovat Správa veřej-
ného statku města Plzně, náklady 
ve výši 336 tisíc korun uhradil 
městský obvod Plzeň 1.

 „Zařízení jsou určena pro uži-
vatele s maximální výškou do 
140 centimetrů, jejich nosnost je 
100 kilogramů. Doplňují tak ob-
líbená a hojně navštěvovaná lesní 
fitness cvičiště pro dospělé, která 
jsou umístěna například u neda-
lekého Kamenného rybníka nebo 

Vedle arboreta Sofronka vzniklo lesní hřiště pro děti
u Velkého boleveckého rybníka,“ 
uvedl šéf arboreta Jan Kaňák.

Děti zde mohou využít osm tělo-
cvičných prvků. Každý je určený na 
procvičování určitých svalů a postup 
je názorně popsán a vyobrazen. Tak 
například Koník je určený pro aerob-
ní a koordinační cvičení na procvi-
čení celého těla, Brusle slouží pro 
celkové procvičení nohou a Volan-
ty jsou vhodné na procvičení svalů 
a kloubů horních končetin.

Zhotovitel je firma Josla Fitpark. 
„S těmito fitness prvky pro děti 
má firma velké zkušenosti. V Plzni 
se s nimi můžete setkat mimo jiné 
v doubravecké sokolovně nebo ve 
Špitálském lese“ dodal Jan Kaňák.

(red)
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Během prázdninových měsíců se 
věřící z kostela na Bolevecké návsi 
rozhodli uspořádat několik boho-
služeb na sborové zahradě, kam 
je každý zván. Cílem je umožnit 
náhled za zdi kostela jednoduchým 
způsobem, podobným jako byly 
květnové akce „Noc kostelů“ nebo 
„Evropský den sousedů“, do kte-
rých se farnost pravidelně zapojuje.

V kostele je zároveň pro širo-
kou veřejnost otevřeno mateřské 

Prázdniny v kostele na Bolevecké návsi

Slavnostním předáním bronzo-
vých medailí prof. MUDr. Jana 
Janského za deset bezpříspěvko-
vých odběrů krve poděkoval pan 
starosta Mgr. Miroslav Brabec 
dárcům, kteří darují druhým tu 
nejvzácnější tekutinu na světě. 
Obřadu se zúčastnila předsedky-
ně komise pro občanské záležitosti 
Rady MO Plzeň 1 paní Petra Šlaj-
sová a ředitelka Oblastního spol-
ku Českého červeného kříže paní 
Svatava Slavíková. Předání plaket 
se uskutečněno dne 21. 5. 2018 
v obřadní síni Úřadu městského 
obvodu Plzeň 1. Slavnostní akt 
doprovodil hrou na varhany Ja-
kub Šmaus. 
Bc. Marie Pačutová, sociální odbor

Jánského
plakety

centrum a jeho provoz bude po-
kračovat také během prázdnin. 
Pro rodiče s malými dětmi bude 
otevřeno první čtyři červencové 
úterky, vždy od 9 hodin. Pro pře-
dem zapsané děti bude v červenci 
v provozu také školička.

Bližší informace lze průběžně 
sledovat na webu http://lochotin.
umc.cz

Daniel Pavelek,
člen farnosti
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Před několika dny oslavila 
své významné životní jubileum 
jedna z vynikajících plzeňských 
osobností – spisovatelka, básníř-
ka a překladatelka PhDr.Hana 
Gerzanicová. Setkání s ní bylo 
velmi milé, povzbuzující; je to 
žena, která dokáže poutavě vy-
právět a předávat pozitivní ener-
gii. Za městský obvod Plzeň 1 
jí přišel k narozeninám popřát 
místostarosta Jiří Uhlík, MBA. 
Z nás gratulantů se celkem rych-
le stali pozorní posluchači, kteří 
naslouchali střípkům ze životních 
příběhů paní doktorky a spolu s ní 
se na chvíli vrátili zpět do let, kdy 
po ukončení vysoké školy emi-
grovala do Německa a dále pak 

Důležitá je vůle…
do Austrálie, kde mnoho let žila, 
pracovala, studovala a tvořila. 
Vzpomínala na chvíle radostné 
i těžké… „Nejdůležitější ze vše-
ho je vůle, díky ní se dají zvlád-
nout i nepříznivé okamžiky…“ 
Připomněla také dobu nedávnou, 
kdy po nějaký čas nemohla cho-
dit a lékaři jí příliš optimistic-
ké vyhlídky nedávali. Ona však 
s vytrvalostí a přesvědčením sobě 
vlastním cvičila, trénovala – a při-
vítala nás vitální dáma ve slav-
nostní róbě, kterou prý nosívala 
na své přednášky.

Paní Gerzanicová nás hned 
v úvodu naší návštěvy poučila 
a zároveň rozesmála vtipem, že 
se nemá přát hodně zdraví, nýbrž 

hodně štěstí, neboť na Titaniku 
byli všichni zdraví, ale štěstí ne-
měli… Z celého srdce Vám, paní 
doktorko, přejeme tedy hodně 
ŠTĚSTÍ, nadále neutuchající ener-

gii a životní optimismus, krásné 
náměty pro další tvorbu – a nako-
nec přece jen i to zdraví!

Mgr. Dana Krausová, 
vedoucí sociálního odboru

Celkem se uskuteční pět prohlídek 
v termínech 

 9. října 2018,
 11. října 2018,
 16. října 2018,
  17. října 2018
 a 23. října 2018 
vždy od 13.00 hodin. Počet návštěvníků 
jedné prohlídky je 20 osob. Účast na pro-
hlídce je pro seniory zdarma, náklady na 
vstupné hradí MO Plzeň 1.

Doprava do místa konané prohlídky 
je individuální. Je možné využít vla-
kové dopravy nebo autobusové linky 
PMDP č. 51.

Zájemci z řad seniorů s místem trva-
lého bydliště na MO Plzeň 1 se mohou 
hlásit osobně v úřední dny od pondělí 
11. 06. 2018 od 08.00 hodin na Soci-
álním odboru ÚMO Plzeň 1, kancelář 
číslo 208. Občanský průkaz vezměte 
s sebou. Bližší informace obdržíte na 
tel. 378 036 187.

Zveme seniory na prohlídku s degustací
v BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci

Pro velký zájem v loňském roce Městský obvod Plzeň 1 opakuje pro seniory s místem trvalého bydliště 
na MO Plzeň 1 možnost prohlídky s degustací ve společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o., Starý Plzenec.

Bude pro Vás připraven jeden a půl hodinový program, během kterého poodhalíte tajemství výroby nejznáměj-
ších českých sektů. Dozvíte se například, jaký je rozdíl mezi klasickou a charmatovou metodou výroby, uvidíte, 
jakým způsobem se setřásají kvasinky či jak se sekty odkalují. Dostanete se přímo do středu dění a budete moci 
na vlastní oči sledovat, jak „Bohemka“ vzniká, a ochutnáte ze tří vzorků sektu.

V pátek 28. května 2018 pogratu-
loval starosta obvodu Mgr. Miroslav 
Brabec k významnému životnímu 
jubileu paní Libuši Kaplanové, která 
se v květnu dožila krásných 100 let. 
Ještě ve svých 90 letech byla paní 
Kaplanová soběstačná a čilá, dokon-
ce se koupala v bazénu. Do domku 
na Bolevecké návsi se přistěhova-
la před šesti lety. Předtím bydlela 
celý život v centru Plzně u Velké 
synagogy. Zde její dědeček posta-
vil dům, v němž zřídil lékárnu. Sám 

Blahopřejeme paní Libuši Kaplanové 
byl magistrem, jeho syn – otec paní 
Kaplanové – byl pouze majitelem 
této lékárny. V povolání magistry 
farmacie pak pokračovala paní Kap-
lanová i její sestra. Farmacii začaly 
studovat před druhou světovou vál-
kou; poté, co Hitler zavřel vysoké 
školy, musely studium přerušit a do-
končily je až po válce.

V současné době paní Libuše 
tráví většinu času ve svém pokoji, 
obklopena krásným historickým 
nábytkem, připomínajícím zámec-

kou komnatu. S ohledem na věk je 
vlastně zdravá a neužívá žádné léky. 
Bohužel již příliš nekomunikuje 
a nezvládá chůzi, nicméně si vel-
mi užívá přítomnost fenky Žofky, 
která jí je věrnou společnicí. Péči 
o maminku zajišťuje jediný syn za 
pomoci pečovatelek a zdravotní 
sestřičky. 

Ze srdce přejeme paní Kapla-
nové hodně zdraví a klidné dny 
plné pohody strávené v kruhu 
nejbližších.                                (red)
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Běh o pohár starosty

Promenádní koncert ZUŠ Sokolovská

Pouť u Andělíčka

Druhý ročník pohárového běhu 
pod záštitou starosty obvodu Plzeň 
1 Miroslava Brabce připravili za-
městnanci diagnostického ústavu 

Koncert souborů ze Základní umělecké školy v Sokolovské ulici zahájil sérii promenádních koncertů, které MO Plzeň 1 každý rok pořádá v parku U Bazénu na 
Lochotíně. Před prázdninami se můžete těšit ještě na jedno oblíbené vystoupení – ve čtvrtek 21. června zahraje od 17 hodin v parku U Bazénu orchestr Oty Hellera.

Tradiční obvodní akce, která se 
koná vždy poslední pátek v dubnu. 
Jedná se o setkání občanů u sošky 
„andělíčka“, která byla po dlouhých 
letech vytažena ze dna Košuteckého 

Dětský den na Vinicích
Oslava svátku dětí s názvem 

Kolem světa za zvířátky přilákala 
v sobotu 26. května odpoledne 
množství dětí i jejich rodičů na 
travnatou plochu za základní 
školou na Vinicích. Na impro-
vizovaném pódiu se vystřídaly 
postupně všechny soubory Cen-

jezírka. Odpoledne plné her pro děti, 
ježdění na lodičkách, dobré zábavy, 
poslechu muziky a opékání buřtů 
proběhlo v příjemné atmosféře pod 
nebem bez mráčků.               (red)

v Plzni. Závod uspořádali s cílem 
nadchnout děti pro pravidelné 
sportování. Běhu se zúčastnilo 
téměř sto závodníků.           (red)

tra umění a pohybu. Organizá-
toři nezapomněli ani na dětské 
soutěže, kterými si všechny děti 
prošly, aby po jejich splnění ob-
držely drobné ceny.  Příjemným 
zpestřením na závěr akce bylo 
zchlazení vodou z hadic přítom-
ných hasičů z Bílé Hory.    (red)
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Střípky z TOTEMu

Zahrada kvete, plodí a dělá nám radost
Jaro na nás vyskočilo v plném proudu, mís-

to mírného sluníčka jsme se začali opalovat 
a skoro to vypadá, jako by počasí chtělo do-
stihnout vysoké tempo, se kterým jsme v TO-
TEMu zahájili zahradnickou sezónu. Sejeme, 
kypříme, doplňujeme čerstvou zem, přesazuje-
me, založili jsme Semínkovnu, plánujeme letní 
akce, vytváříme semínkové bomby, vaříme, 
sklízíme, mixujeme, ochutnáváme, radujeme 
se s dětmi zahradníky, léčíme bolavá bříška 
i smutné zimní dušičky, to všechno od ledna 
do dubna. Jak tohle ještě může pokračovat? 
I letos jsme si řekli, že zkusíme prostřed-
nictvím naší městské zahrady v nádobách 
na terase TOTEMu a prostřednictvím 
workshopů, přednášek, besed a zajímavých 
exkurzí podpořit lidi v Plzni v touze něco 
vlastního pěstovat. Sáhnout do hlíny, dopřát 
si tu radost, když vám semínko vyklíčí. Klidně 
něco úplně malinkého, jako je minizelenina, 
tzv. microgreens, nebo něco za oknem, před 
domem či na společné, třeba i TOTEMové 
zahradě. I pro letošní rok je naším partne-
rem Nadační fond Zelený poklad, za jehož 
finanční podporu děkujeme. Další možností, 
jak podpořit rozkvět TOTEMové zahrádky, je 

přispět do kasičky naší veřejné sbírky, proto 
budete-li chtít naši práci podpořit, udělejte to 
při cestě do TOTEMu, kde ji najdete na mnoha 
akcích pro veřejnost. A co je nového na naší 
zahradě? V dubnu jsme založili Semínkov-
nu. Semínkovna je celorepublikový projekt, 
ke kterému jsme se připojili.

A i v TOTEMu je už místo, kam můžete při-
nést přebytečná semínka nebo si nějaká odnést. 
Takže „sázej – sklízej – sdílej… a hledejte na 
recepci“. Kromě stálých malých zahradníků 
a zahradnic ze 7. MŠ se do zahradničení 
připojily letos nově i děti z 91. MŠ a rovnou 
se pustily do práce. Vyseli jsme ředkvičky, 
hrášek a štruchu a čekáme, co se pod naší 
společnou péčí ujme. V sobotu 9. 6. 2018 mezi 
15. a 19. hodinou můžete přijít v rámci Ví-
kendu otevřených zahrad na komentovanou 
prohlídku zahrady, výtvarnou dílnu s výrobou 
letních lampiček a dílnu s výrobou semínko-
vých bomb. A pak budou letní slavnosti, ex-
kurze na zajímavá zahradnická místa, další 
workshopy a vaření… Sledujte naše webové 
stránky, TOTEMové rozcestníky či Facebook. 
Dáme vám vědět, u čeho byste neměli chybět. 

Mgr. Petra Bláhová

Další ročník sousedské slavnosti za námi aneb Balónky splněných přání
Další roč-

ník soused-
ské slavnos-
ti v rámci 
oslav Evrop-
ského  dne 
sousedů pro-
běhl dne 26. 5. 

2018. Naše ohnisko, které tento 

rok finančně podpořil Plzeňský 
kraj a Městský obvod Plzeň 1, 
neslo tradiční název Sousedský 
jarmark a podtitul I sousedé si 
plní přání. V rámci odpoledního 
programu se představily organi-
zace, které v sociální či vzdělá-
vací oblasti pracují dlouhodobě, 
většinou uvnitř svých center, tě-

locvičen, kluboven. Program jsme 
„vynesli na světlo“ do okolí Me-
zigeneračního a dobrovolnického 
centra TOTEM, z.s. a přizvali do 
něj i naše sousedy. Tančilo se, 
zpívalo, radovalo, tvořilo... Prostě 
sousedsky žilo. Každý, kdo chtěl, 
měl příležitost projít si stanoviš-
tě motivovaná různými lidskými 

Senioři soupeřili v desetiboji…

Třetí ročník Sportovních her 
seniorů Plzeňského kraje 2018 
je za námi. Proběhly pod záštitou 
hejtmana Plzeňského kraje pana 
Josefa Bernarda, primátora Sta-

přáními a nakonec si i to své na-
psat a poslat do oblak. Kdopak ví, 
co všechno může podpořit naše 
budoucí cesty a splnění přání, 
která máme tajně v duši. Odpo-
lední program jsme ukončili sou-
sedskou večeří, letos netradičně 
s ohněm a buřtíky.

Mgr. Petra Bláhová

tutárního města Plzeň pana Mar-
tina Zrzaveckého a starosty MO 
Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce. 
Jako každý rok se organizace her 
ujal TOTEM, z.s., který s velkou 

podporou pánapočasí zvládl ná-
ročný úkol se ctí… Akce se zú-
častnilo 60 aktivních seniorů jako 
účastníků závodu a další hosté, 
dobrovolníci, organizátoři. Dě-
kujeme všem, kteří se jakkoli za-
pojili, aby akce proběhla dobře a 
v dobré atmosféře. Naše poděko-
vání směřuje zejména do Církevní 
ZŠ a SŠ Plzeň a třídě paní učitelky 
Kateřiny Šabatové a studentkám 
do SŠ zdravotnická a VOŠ zdra-
votnická Plzeň. Organizace akce 
by bez této pomoci nebyla možná. 
Děkujeme i našim TOTEMovým 
dobrovolníkům za vyhodnocení 
všech výsledků, přípravu vý-
sledkových listin a diplomů a za 
zabezpečení plynulé organizace 
nakrmení všech cca 110 účastníků 

akce. Životním zážitkem mezige-
neračního propojení bylo setkání 
s vyhodnocením celé soutěže, kdy 
se v našem velkém sále sešlo více 
než 160 účastníků od 6 do cca 
90 let… V úžasném souznění – 
děti, studenti, TOTEMový tým, 
senioři účastníci… Nezapomenu-
telný zážitek… Přestože putovní 
pohár za 1. místo si odvezli senioři 
z Domažlic, naše dvě TOTEMo-
vá družstva získala krásné 2. a 6. 
místo v celkovém hodnocení. 
Nejúspěšnější TOTEMáci budou 
obhajovat Plzeňský kraj na Me-
zinárodních hrách seniorů 2018, 
které se budou konat v Olomouci 
začátkem prázdnin.

Mgr. Petra Bláhová
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Den plný zábavy, her, ale také 
legrace zažili ti, kteří přišli ve 
středu 24. 5. 2018 soutěžit do are-
álu dobrovolných hasičů na Bílé 
Hoře. Městská policie Plzeň ve 
spolupráci s MO Plzeň 1 uspo-
řádala pro žáky druhého stupně 
ZŠ „Branný den“. 

Tentokrát se vše odehrálo pod 
záštitou primátora města Plzně 
Martina Zrzaveckého, díky které-
mu děti získaly reflexní kšiltovky. 
Všichni účastníci si ji odnesli jako 
dárek, který kromě toho, že udě-
lal radost dětem i učitelům, tak 
i plní účel bezpečnostního prv-
ku. Zúčastnilo se 24 čtyřčlenných 
smíšených družstev z třinácti zá-
kladních škol v Plzni. Žáci ab-
solvovali běžeckou trať dlouhou 
3 000 metrů, na které zdolávali 
řadu překážek na osmi stanoviš-
tích. Kromě fyzických aktivit si 
zde děti zasoutěžily i v testu zá-
kladního právního minima u sta-
noviště MP Plzeň. Mimo Městské 
policie Plzeň a Městského obvodu 

MP Plzeň pořádala 10. ročník „Branného dne“
Plzeň 1 se na akci podíleli i další 
partneři, kterými jsou: SDH Bílá 
Hora, ZZS PK, HZS PK, Rádio 
Evropa 2 a Masarykova ZŠ. Po-
přát hodně štěstí v závodu dětem 
přišel zástupce velitele MP Pl-
zeň, Bc. Michal Rybáček, MBA. 
Za HZS PK přišel děti přivítat 
brigádní generál Ing. František 
Pavlas. Všichni dětem popřáli 
hodně úspěchů a zástupce velitele 
MP Plzeň společně s brigádním 
generálem HZS PK slavnostně 
odstartovali první tři účastníky 
závodu. Vítězem letošního roční-
ku se stala Benešova ZŠ. Na dru-
hém místě se umístila 1. ZŠ a na 
místě třetím skončila 15. ZŠ. Na 
čtvrtém a pátém místě se umístili 
žáci z 22. a 31. ZŠ. 

Na závěr „Branného dne“ si 
strážníci pro děti připravili ukáz-
ku práce psovoda MP, odchytové-
ho vozidla a hasiči ukázali dětem 
záchranu zraněné osoby pádem 
z výšky 40 m. Vše vyvrcholilo 
společným setkáním u táboráku, 

kde na všechny přítomné čekalo 
občerstvení, které si pro ně při-
pravil MO Plzeň 1. Žáci, kteří se 
umístili na prvních pěti místech, 
byli odměněni krásnými cenami. 
Děti si převzaly nejen dárky, 
ale i putovního velblouda, kte-
rého si tentokrát odnesla Bene-
šova ZŠ. Smyslem celé soutěže 

je upevnit znalosti a dovednosti
v případech, kdy se děti dostanou 
do situace, která ohrožuje jejich 
zdraví nebo život jejich kamarádů 
a případně správným přístupem 
umět nebezpečné situaci předejít.
Vlčková Andrea, Metodik prevence 

kriminality MP Plzeň
Tel: 378036931, 777 173 201

Na další ročník „Plzeňské se-
nior akademie“ se mohou těšit 
senioři a osoby zdravotně posti-
žené s trvalým bydlištěm na MO 
Plzeň 1 a 4.

„Vaše bezpečí naše priorita“. 
Víte, jak se ubránit? Víte, jak za-
bezpečit svůj majetek? Víte, jak 
poskytnout první pomoc? Víte, 
jak nenaletět podvodníkovi… Na 
všechny tyto otázky a na množ-
ství dalších vám pomůže odpo-
vědět „Plzeňská senior akade-
mie“ (PSA). Tento bezpečnostně 
preventivní projekt zaměřený na 
vzdělávání široké veřejnosti z řad 
seniorů a osob ZTP pro vás při-
pravila Městská policie Plzeň ve 
spolupráci s Městským obvodem 

Plzeňská senior akademie
Plzeň 1 a 4, a dalšími spolupra-
cujícími organizacemi. Vzdělávací 
program je tvořen celkem deseti 
přednáškovými bloky (Seznámení 
s Městskou policií, Jak si nenechat 
ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, 
Kriminalistika v praxi, Domácí ná-
silí, Bezpečně v silniční dopravě, 
Zvládání mimořádných událostí, 
Bezpečně v kyberprostoru, Proble-
matika odpadů na území Statutár-
ního města Plzně a Základy první 
pomoci). Součástí projektu jsou 
i exkurze na Operačním středisku 
Městské policie Plzeň, Operačním 
středisku HZS PK (112), Útulku 
pro zvířata v nouzi a Požární sta-
nici Plzeň-Košutka. Projekt bude 
uskutečňován v průběhu třech 

měsíců a přednáškové bloky spo-
lu s exkurzemi budou realizová-
ny vždy jeden den v týdnu. Na 
závěr PSA obdrží každý účastník 
absolventský list „Plzeňské seni-
or akademie“, informační materi-
ály, drobné propagační předměty 
a drobný předmět s bezpečnostní 
tématikou. Tento projekt je pro 
seniory a osoby ZTP zcela bez-
platný a podílí se na něm i BKB 
Plzeň, BESIP PK, HZS PK, ZZS 
PK, Centrum robotiky, Čistá Pl-
zeň a ČOI inspektorát Plzeňského 
a Karlovarského kraje.

Zahájení programu pro ob-
čany Městského obvodu Plzeň 
1 se uskuteční dne 4. 9. 2018 
v 13.00 hod. v L-klubu (obvod-

ní knihovna Lochotín, Student-
ská 22, Plzeň).

Přihlášky jsou přijímány na in-
formacích Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1, Alej Svobody 60, 
Plzeň, kancelář sociálního odboru 
č. 208, tel: 378036087.

Zahájení programu pro občany 
Městského obvodu Plzeň 4 se usku-
teční dne 20. 9. 2018 ve 13.00 hod. 
v zastupitelském sále MO Plzeň 4, 
Mohylova č. 55, Plzeň.

Informační kancelář MO Plzeň 4
Tel: 378031114
Počet účastníků projektu je ome-

zen na 50 osob!
Vlčková Andrea, Metodik prevence 

kriminality MP Plzeň
Tel: 378036931, 777 173 201

Strážníci na Lochotíně kontro-
lovali bezdomovce. Městské poli-
cisty doprovázeli pracovníci soci-
álního odboru městského obvodu 
Plzeň 1 a přední zástupci prvního 
městského obvodu – starosta měst-
ského obvodu Mgr. Miroslav Bra-
bec a místostarostka PhDr. Mádlo-
vá Ivana Ph.D., MBA.

V pondělí ráno se všichni spo-
lečně vydali na tři předem vyty-

Strážníci kontrolovali bezdomovce
povaná místa. Lidé bez domova 
byli sociálními pracovníky pouče-
ni o možných variantách sociální 
pomoci a řešení jejich krizové si-
tuace. Nabídnuta jim byla také po-
moc zejména při zřizování osob-
ních dokladů. Zkontrolováno bylo 
během akce celkem devět osob, 
převážnou část tvořili cizinci.

Jana Pužmanová, 
tisková mluvčí MP
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„Atmosféra byla skvělá. Jsem 
moc rád, že se nám podařilo 
gurmánské zážitky a kuchařské 
hvězdy přiblížit většímu množství 
lidí,“ zhodnotil organizátor Beko 
FRESH Festivalu Petr Jirásek.

Diváky nadchli svými kuchař-
skými show a workshopy známí 
šéfkuchaři i populární osobnosti, 
a to hned na dvou pódiích – Beco 
Cooking Stage a Beco Workshop 
Stage. Taje svého kuchařské-
ho umění jim prozradili Marcel 
Ihňačák, Roman Vaněk i Petr 
Stupka, svým nenapodobitelným 
způsobem pobavil Zdeněk Pohlre-
ich. „Ten do Plzně přijel rovnou 

Na Fresh festival si našly cestu desetitisíce lidí

Ve čtvrtek 21. června ožije OC 
Plaza Plzeň a přilehlý areál spor-
tem. V rámci 5. ročníku Festivalu 
Sportu budou od 8.30 do 19 hodin 
na více než 50 stanovištích k dis-
pozici vyškolení trenéři, u kterých 
si budou moci zájemci pod odbor-
ným dohledem vyzkoušet jednot-
livé sportovní aktivity.

Dopoledne je určeno především 
žákům základních a středních 
škol, aktuálně je přihlášeno na 
3000 dětí z Plzně a Plzeňského 
kraje, které přijedou na Festival 
Sportu většinou v rámci školních 
výletů. Dopolední program zakon-
čí koncert. Odpoledne pak mají 
ideální příležitost, jak zpestřit 
svým ratolestem konec školního 
roku, rodiče s dětmi.

z amerického Memphisu, kde re-
prezentoval Českou republiku na 
barbecue festivalu,“ poznamenal 
k nedělnímu vystoupení Pohlrei-
cha Jirásek.

V obležení davů lidí byly na 
festivalu stánky jednotlivých re-
staurací, ale také stánky pivova-
rů a minipivovarů. Návštěvníci 
si nenechali ujít ani molekulár-
ní mixologii, extrémní catering 
či pochutiny z hmyzu. Dlouhé 
fronty byly také u stánku s ro-
lovanou zmrzlinou. A pozornost 
přilákala i kuchařská show šéf-
kuchaře Radka Davida Ochut-
nej společné století přichystaná 

Festival Sportu 2018 
se chystá na 21. června

Po celý den bude součástí Fes-
tivalu Sportu bohatý doprovodný 
program, který zahrnuje např. ta-
neční vystoupení na vnitřní i ven-
kovní ploše, nové trendové spor-
tovní aktivity, motokáry, zdravý 
životní styl, karikaturistu…

„Těší nás, že město Plzeň 
ve spolupráci s Nadací sportující 
mládeže opět připravilo tuhle akci, 
která může přilákat ke sportu a po-
hybu řadu mladých lidí. Pozitivní 
ohlasy klubů z uplynulých roční-
ků jsou důkazem, že podobné akce 
mají smysl,“ říká vedoucí Odboru 
sportu MMP Přemysl Švarc.

Další podrobnosti naleznete 
na www.festivalsportu.cz nebo 
na Facebooku.

Zdeněk Hůrka

k příležitosti 100 let vzniku Čes-
koslovenska.

Širokou škálu vín pak představil 
sommelier Kamil Piálek z vinař-
ství Piálek&Jäger, který celý ví-
kend na hlavní stagi snoubil speci-
ality šéfkuchařů se skvělými víny.

Hlavním pivovarem festivalu 
se opět stal místní pivovar Pilsner 

Urquell. Kromě mnoha a mnoha 
vytočených orosených ležáků se 
mohli návštěvníci dozvědět i to, co 
o pivu nevěděli. Prostřednictvím 
školy čepování piva všem nadše-
ným pivařům sládek plzeňského 
pivovaru vysvětlil, jak načepovat 
tu správnou míru a mnoho dalšího.

(red)
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Ve venkovním bazénu na Lo-
chotíně došlo k poškození vany 
bazénu. Zařízení včetně nerezo-
vých trubek totiž vytrhali vanda-
lové, a muselo se počkat na jeho 
opravu. „Poničili trubky, kterými 
jde voda do bazénu,“ uvedl ředi-
tel bazénů Ing. Tomáš Kotora. Ve 
středu 2. května bylo provedeno 
prozkoumání rozsahu škod odbor-
nou firmou a na jeho základě bylo 
rozhodnuto, že některé opravy 
musí být provedeny neodkladně. 
Venkovní bazén zůstal proto uza-

Venkovní bazén na Lochotíně byl opraven 
a zahájil provoz prvního června

vřený celý květen. Po provedení 
prvních oprav se musela vyzkou-
šet funkčnost bazénu, dokončila 
se oprava trysek a pak se prove-
dl nový nástřik dna. Na problém 
přišli zaměstnanci v době, kdy 
chtěli bazén napustit. Voda tekla 
mimo jiné i pod ochranný nátěr 
dna bazénu a odtrhla část plastu 
od betonu. Udělala se tam boule 
o průměru asi dva metry, kterou 
voda zvedla tak o 30 centimetrů.

Bazén, který byl zrekonstruován 
v rámci projektu: Obnova venkov-

ního bazénu Plzeň-Lochotín pro 
rozvoj cestovního ruchu, hraze-
ného z operačního programu ROP 
NUTS II Jihozápad, oblast podpo-
ry Rozvoj infrastruktury cestovní-
ho ruchu, a za podpory ÚMO Plzeň 
1 se otevřel symbolicky 1. června 
jako dárek dětem k svátku.

„Závady byly z větší části od-
straněny, abychom mohli co nej-
dříve otevřít. Definitivní oprava 
dna by se pak realizovala až po 
letní sezoně,“dodal Ing. Kotora.

(red)

O velikonočních svátcích se tra-
dičně v pátek a sobotu uskutečnilo 
finále MČR družstev. Tentokrát se 
osm nejlepších týmů mezi muži 
a stejný počet ženských družstev 
sjelo do Ostravy. Na startu se ob-
jevilo šest účastníků posledního 
evropského šampionátu v krát-
kém bazénu – Tomáš Franta, 
Petr Bartůněk, Josef Moser, Filip 
Chrápavý, Kristýna Štemberová 
a Barbora Janíčková. Novými re-
publikovými šampiony jsou ženy 
Slávie VŠ Plzeň a muži brněnské 
Komety.

Největší příděl bodů svému týmu 
přinesla česká rekordmanka Marti-
na Elhenická startující za Lokomo-
tivu Trutnov. Elhenická dokázala 
zvítězit ve všech svých startech – 
400 PZ, 200, 400, 800 VZ, a posta-
rala se tak o 80 bodů pro svůj tým. 
V ostravském padesátimetrovém 
bazénu vynikl ještě jeden indivi-
duální výkon a tím byl závod na 
100 m znak v podání Jana Čejky 

Premiérový titul pro plavkyně PK Slávia VŠ Plzeň

z Pardubic. Časomíra se zastavila 
na času 56,48 sekundy, který zna-
mená jistotu účasti na mistrovství 
Evropy juniorů!

V mužské kategorii se čekalo, 
zda po 25 letech někdo sesadí 
z trůnu tým Komety Brno. Od 
začátku ale bylo jasné, že Kome-
ta přijela opět ve skvělé formě. 
Už po prvním dnu měli muži 
z Komety náskok 36 bodů a ze 
hry o titul je mohla vyřadit pouze 
shoda nešťastných okolností. Nic 
podobného se ale nestalo a Kome-
ta si z Ostravy odváží již 23. titul. 
O druhé místo probíhal obrovský 
souboj mezi muži Bohemians 
Praha a Slávií VŠ Plzeň. Doslova 
v každé disciplíně se týmy mezi 
sebou přetahovaly o body. Kloka-
ni z Prahy navíc měli velmi silný 
závěr a náskok Plzně ukrajovali 
kousek po kousku. Nakonec to 
ale nestačilo. Stříbro vybojovala 
Slávia VŠ Plzeň o pouhých 5 bodů 
před Bohemians Praha.

Mezi ženami se obhájkyně ti-
tulu z Bohemians Praha do finále 
neprobojovaly a výkony ze semi-
finále nasvědčovaly velkému sou-
boji mezi domácím KPS Ostra va 
a Slávií VŠ Plzeň. Tomu také 
odpovídalo dění v bazénu. Prv-
ní den byl velmi vyrovnaný, na 
čele se usadily ženy z Plzně s ná-
skokem pouhých 12 bodů právě 
před domácím družstvem. Velký 
boj probíhal také o 3. místo mezi 
týmy Komety Brno a Lokomoti-
vy Trutnov. Celkové pořadí se ale 
neměnilo. Titul v soutěži družstev 
tak vybojovaly ženy Slávie VŠ 
Plzeň před domácím týmem KPS 
Ostrava a bronz získala Kometa 
Brno o pouhých 11 bodů před 
Lokomotivou Trutnov.

Ing. Tomáš Kotora, 
předseda plaveckého klubu



strana 18Organizace a spolky 

Pomyslnými královnami Žá-
kovské ligy, nejvyšší celorepub-
likové soutěže, se staly hráčky 
DHC Plzeň. Soutěž probíhala 
turnajově, od prosince 2017 
do května 2018, a vítězky jsou 
nyní Mistryněmi České repub-
liky. Staly se tak vůbec prvním 
družstvem v historii klubu DHC 
Plzeň, kterému se to v této kate-
gorii podařilo!

Mistryněmi ČR v házené se staly starší žačky DHC Plzeň!

Cesta za zlatým snem však byla 
plná překážek a strastí. Hráčky 
postupně absolvovaly šest tur-
najů – první dva hrály v domá-
cím prostředí. V únoru zajížděly 
ke třetímu turnaji do Ledče nad 
Sázavou. Zde je čekal pozdější 
bronzový medailista DHC Slavia 
Praha. V bojovném zápase vedly 
převážnou část hrací doby. 10 mi-
nut před koncem dokázala Slavia 

otočit, ale DHC si vedení záhy 
vzala zpět a díky výborným zá-
krokům Michaely Malé v brance 
a díky gólům Julči Dubské v úto-
ku zvítězilo 17:15.
Čtvrtý turnaj proběhl v dubnu 

v Chebu a nás čekal další sou-
peř z čela tabulky – DHK Slavoj 
Žirovnice. Naše hráčky bojovaly 
a postupně se jim podařilo získat 
si mírný čtyřbrankový náskok. 
Ve 12. minutě se sice Žirovnice 
naposledy přiblížila na tři branky 
(14:17), v následující pětiminu-
tovce ale už neskórovala ani jed-
nou a DHC odskočilo šňůrou pěti 
branek. Konečný výsledek DHC 
Plzeň – DHK Slavoj Žirovnice 
25:16. Největším tahounem druž-
stva byly Helča Voráčková (6 bra-
nek) a Adéla Pitulová (5 branek).

Pátý turnaj proběhl až v dale-
ké Ostravě. A všichni netrpělivě 
očekávali souboj neporažených – 
HC Zlín a DHC Plzeň. Zlín přijel 
bez dvou hráček základní sestavy. 
DHC přijelo kompletní, i když ne 
úplně zdravé – Pitulová i Voráčko-
vá se zotavovaly po zraněních. Do 
utkání vstoupily lépe hráčky Zlína 
a po chybách v naší obraně vedly 
3:0. DHC se ale nevzdávalo a ještě 
v průběhu prvního poločasu dotáh-
lo na remízový stav. Ve druhém 
poločase přetahovaná pokračovala. 
DHC Plzeň si postupně vypraco-
valo až tříbrankový náskok, který 
mohlo navýšit až na pět branek, ale 
bohužel vlastními chybami nejen 
vedení nezvýšilo, ale naopak se 
drobnými zmatky o něj připravilo, 
a tak minutu před koncem svítilo 
na ukazateli 13:14 pro Plzeň. Opět 
díky skvěle chytající Míše Malé 

a s přehledem hru organizující 
Natálii Rittichové dotáhlo DHC 
i toto utkání do vítězného konce.

Také na posledním šestém turna-
ji se vítězství nerodila lehce. První 
krok k titulu udělalo DHC proti 
stále se zlepšujícímu Kynžvartu 
(výhra 23:16). Druhé utkání pak 
bylo zcela jednoznačné (Sokol Ko-
bylisy si odvezl porážku 18:32). 
Třetí zápas byl prvním mečbolem. 
Bylo jasné, že to bude velmi ne-
příjemný soupeř, který navíc hraje 
v domácím prostředí a s podporou 
domácích fanoušků. Po počáteč-
ním oťukávání měly v prvním po-
ločase více navrch domácí hráčky, 
a také převážnou část vedly. Naše 
hráčky ale statečně dotahovaly, 
a tak poločas skončil smírně 9:9. 
Ve druhém vstřelily první gól do-
mácí, ale pak následovala šňůra 
branek Plzeňaček, které odskočily 
na dvoubrankový rozdíl. Domácím 
se podařilo dotáhnout. Potom ve 
stejném duchu ještě dvakrát DHC 
odskočilo (vždy na tříbrankový 
rozdíl) a Strakonice vždy dotáhly 
– naposledy v 15. minutě na 16:16. 
Rozhodující třígólovou šňůru od-
startovala Voráčková, pak přidala 
gól z trháku Toušová a další trefu 
z dálky Voráčková. DHC Plzeň se 
tři minuty před koncem opět ujalo 
vedení o tři branky. Strakonická 
děvčata ještě dokázala dvakrát sní-
žit, ale i DHC dvakrát odpovědělo 
(tentokrát z rukou Rittichové a Vo-
ráčkové). Po výhře 21:18 mohla 
zlatá radost vypuknout naplno.

V posledním čtvrtém utkání dne 
bylo těžké najít motivaci a se Zo-
rou Olomouc hráčky DHC Plzeň 
dlouho prohrávaly. Nakonec zlep-
šenou hrou dokázaly i tohle utkání 
dovést k vítězství 22:19.

Žákovskou ligu tak DHC Plzeň 
dokončilo s 22 výhrami, žádnou 
prohrou a celkovým skóre 445:291.
Sestava vítězného týmu:

Lucie Benešová, Barbora Buři-
čová, Julie Dubská, Natálie Hofír-
ková, Klára Kepková, Magdaléna 
Komárková, Kateřina Krausová, 
Michaela Malá, Kristýna Nová, 
Adéla Pitulová, Natálie Ritticho-
vá, Adriana Šindelářová, Lucie 
Šoralová, Natálie Tomanová, 
Valentýna Toušová, Helena Vo-
ráčková
Trenérky družstva: PhDr. Jaro-
slava Šmrhová, Věra Jordanovo-
vá, Eva Voláková

Jarka Šmrhová, DHC Plzeň
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Minižačky z DHC Plzeň po ne-
dávném vítězství na Prague Hand-
ball Cupu těžko mohly mít jiné 
než medailové ambice na domácím 
Memoriálu Karla Šulce, i když bylo 
jasné, že cesta za obhajobou loňské-
ho vítězství v kategorii mini 4+1 ne-
bude vůbec snadná. O to víc, když 
některé hráčky nebyly zdravotně 
zcela v pořádku a další vedle kate-
gorie minižaček vypomáhaly i star-
ším kolegyním v mladších žačkách, 
takže síly dělily do více zápasů.

V sedmičlenné základní skupině 
se děvčata utkala se Slavií Praha 
II, Pískem A, Zlínem B, Mostem, 
Chebem a Kobylisy. Zápasy proti 
prvním čtyřem uvedeným soupeřům 
byly výsledkově i herně zcela jedno-
značné a pozitivem tak bylo přede-
vším to, že se všechny hráčky včetně 
obou brankářek dokázaly střelecky 
prosadit. Zato zápasy s Chebem 
a Kobylisy za příliš povedené po-
važovat nelze. Proti Chebu se moc 
nedařilo střelecky, a i když děvčata 
po celý zápas kontrolovala výsledek, 
tak výhra 9:7 byla docela utrápená. 
S Kobylkami jsme se sice dokázali 
dobře prosazovat proti osobní obra-
ně, ale zato se nám již vůbec nechtělo 
bránit, což asi bylo do jisté míry způ-
sobeno únavou a ztrátou koncentrace 
po náročném dni (16:11).

Ze základní skupiny jsme bez 
ztráty bodu postoupili do skupiny 
o 1.–6. místo, kam se nám započítá-
vala výhra s Chebem. Soupeři, kteří 
nás zde čekali, ale už byli výrazně 
silnější a bylo jasné, že v boji o ko-
nečné umístění bude třeba zapnout 
na vyšší obrátky. První zápas proti 
Žirovnici přinesl naprosto koncen-
trovaný výkon zejména v obraně 
a přesvědčivou výhru 12:3, i když 
se vůbec nejednalo o slabého sou-
peře. Poslední nedělní zápas proti 
Astře byl reprízou loňského zápa-
su o vítězství v kategorii Mini 4+1. 
A nejinak tomu bylo i letos, proto-
že proti sobě stála prakticky stejná 
družstva, jen o kategorii výše. Klí-
čem k úspěchu v zápasu byla agre-
sivní vysunutá obrana, díky které se 
nám dařilo ubránit nejlepší střelkyni 
turnaje Péťu Mihalovou, rychlý pře-
chod do protiútoku a skvělý výkon 
Adélky v brance. Díky tomu jsme 
po jednoznačně nejlepším výkonu 
v turnaji mohli slavit zcela zaslou-
ženou výhru 15:9.

Do pondělního rána jsme ale 
vstupovali s vědomím, že dobojo-
váno zdaleka není, i když děvčata 
asi měla trochu v hlavách to, že pa-
pírově nejsilnějšího soupeře by již 

Opět zlatý Memoriál Karla Šulce – Mini 6+1 (5.–7. 5. 2018)

měla mít za sebou. Velký respekt 
budil zejména soupeř ze Strakonic, 
opírající se především o výborně 
hrající Nelu Šulcovou, která byla 
vyhlášena nejlepší hráčkou celého 
turnaje. Vstup do zápasu nám vyšel 
na jedničku a v 10. minutě svítil na 
ukazateli stav 7:3 v náš prospěch. 
To jako by však děvčata trochu 
uspokojilo a polevila v koncentra-
ci. Soupeř krůček po krůčku začal 
náskok snižovat, nám se přestalo 
dařit střelecky, a 2 min. před kon-
cem byl proto výsledek srovnaný. 
Poté se nám však podařilo vstřelit 
branku a v závěrečné minutě jsme 
již soupeře do zakončení z lepší 
pozice naštěstí nepustili (11:10). 

Poslední zápas proti Slavii Pra-
ha I byl psychicky nejnáročnější 
v celém turnaji a více než o kráse 
byl o tom vymáčknout ze sebe po 
náročném turnaji ještě poslední 
zbytky sil. Kvůli nepřesné střelbě 
a několika zbytečným technickým 
chybám jsme poprvé na turnaji sou-
peře pustili do vedení, a to hned 
tříbrankového (ve 4. min druhé-
ho poločasu 6:9). Zbytek zápasu 
však proměnila ve svou one wo-
man show Laura, která správně po-
chopila, že když se ostatním tolik 
nedaří, měla by to být právě ona, 
která vezme otěže zápasu do svých 
rukou. Jejích šest branek v závě-
rečné osmiminutovce doslova se-
střelilo statečně bojujícího soupe-

ře a zajistilo výsledkový obrat, po 
němž se na palubovce objevila sice 
vyčerpaná, ale naprosto zasloužená 
zlatá hromada (13:11). 

Celkově patří děvčatům ohromná 
pochvala. Ač úroveň soupeřů byla 
na turnaji různá, tak je obrovsky 
pozitivní zejména to, že v rozho-
dujících zápasech proti nejsilnějším 
soupeřům umí děvčata zapnout na-
plno a i zápasy, které se nevyvíjí 
úplně podle představ, dokážou zvrá-
tit ve svůj prospěch. To se pak týká 
i individualit v rámci týmu, jejichž 
výkon roste právě se silou soupeře. 
Z jednotlivkyň je tentokrát třeba vy-
zdvihnout výkon Majdy, která byla 
především za svůj přínos v obraně 
(obvykle bránila nejlepší střelkyně 
soupeře) vyhlášena nejužitečnější 
hráčkou družstva. Vedle ní má pak 
rozhodující podíl na výhře Laura, 
která na jedné straně v zápasech 
proti slabším soupeřům zodpovědně 
plní roli nahravače a umožňuje stří-
let branky ostatním, aby v zápasech 
proti nejsilnějším týmům splnila 
přesně tu roli, kterou od ní družstvo 
očekává. Ostatně 6 branek proti dru-
hé Astře, 7 proti třetím Strakonicím 
a 8 proti čtvrté Slavii mluví úplně 
za vše. Pominout pak určitě nelze 
ani výborný výkon Adélky, která 
byla zaslouženě vyhlášena (stejně 
jako loni v mini 4+1) nejlepší bran-
kářkou turnaje. Pochvala ale patří 
skutečně všem.

Fantastická sezóna této party tak 
dále pokračuje a po výhrách na 
Tachovském dortíku, Hájském Mi-
nicupu a Prague Handball Cupu si 
děvčata mohou i ze čtvrtého velké-
ho turnaje pověsit na krk čtvrté zla-
té medaile. Symbolicky v době, kdy 
jedna výjimečná generace hráček 
našeho klubu pomalu uzavírá mlá-
dežnické období své kariéry a pře-
chází do seniorské kategorie (držíme 
starším dorostenkám palce, aby se 
rozloučily medailí), můžeme doufat, 
že se snad rodí jiná generace, která 
by na jejich úspěchy v budoucnu 
mohla navázat. Cesta to však bude 
ještě hodně dlouhá a stále je spousta 
věcí, které bude třeba při přechodu 
do vyšších kategorií zlepšit. Několik 
děvčat ostatně již pravidelně hraje za 
mladší žačky, tak mohou vidět, jak 
moc se házená v této kategorii od 
minižaček liší a co jim ještě chybí, 
aby byla úspěšná i v budoucnu.

Hrály: Košková Tereza (8 bra-
nek), Bezdičková Viktorie (10), 
Krejčíková Simona (10), Šollaro-
vá Kateřina (18), Růžková Mag-
daléna (16), Palečková Aneta (22), 
Vopatová Laura (37), Vaicová Te-
reza (13), Březinová Kateřina (3),

Hrály a chytaly: Nyklesová Na-
tálie (2 vstřelené branky), Chváta-
lová Adéla (5).

Jarka Šmrhová, 
DHC Plzeň
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Děti v Česko-německé škol-
ce Junikorn se učí třídit odpad, 
kompostovat a pěstovat si vlastní 
potraviny. Díky podpoře ze strany 
Nadačního fondu Zelený poklad 
se podařilo celé organizaci zase 
o něco více „zezelenat.“

Enviromentální výchova se ve 
školce prolíná celým školním ro-
kem, témat je totiž nepřeberné 
množství. V běžném životě se nej-
častěji setkáváme s odpadky a té-
matem šetrného zacházení se zdroji 
– například s vodou nebo jídlem. 
Proto se pedagogický tým rozho-
dl přiblížit tuto část udržitelného 
přístupu k planetě i našim dětem. 
Školka Junikorn je zaměřena na 
němčinu, a tak se témata řeší hravou 
formou dokonce ve dvou jazycích.

„Díky tomu, že naše školka pěs-
tuje partnerství se školkou v Ba-

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejno-
správních studií (vošplzeň.cz) již 6. rokem otevírá akreditovaný 
vzdělávací program Systémový administrátor IT v denní formě studia 
a od školního roku 2018/2019 připravuje otevření kombinované 
formy studia. Jsme rádi, že můžeme nabídnout takovou formu stu-
dia IT, kterou je možné absolvovat během pravidelných měsíčních 
víkendových setkání, souběžně s pracovním úvazkem, kterému je 
studium přizpůsobeno.

Praktická výuka je zaměřena převážně na Open Source software a li-
nuxové operační systémy, přičemž je vedena zkušenými odborníky, kteří 
se léta pohybují v oblasti informačních technologií, spravují servery 
a podnikají v oboru IT.

Studenty přijímáme bez přijímací zkoušky. Jediným požadavkem pro 
přijetí je ukončená střední škola s maturitou.

Přijďte si vyzkoušet:
Ledecké tabulky (termín v září)
– workshop, práce s tabulkami Excel/Calc (LibreOffice) pro zájemce 

všech věkových kategorií
Informace na emailu hrdina@vosplzen.cz.

Těšíme se na setkání s vámi.
Vaše vošplzeň.cz 

Myslím, že snem každého ma-
lého kluka je stát se policistou, 
záchranářem, či dokonce hasičem. 
Našim nejmenším jsme alespoň na 
chvíli jejich sen přiblížili, a pokud 
jejich snem toto zaměstnání neby-
lo, mohli se i ti druzí na chvíli stát 
důležitou osobou, která zachraňuje 
životy, což je pro všechny atrak-
tivní a zajímavé.

17. 5. přijeli na návštěvu do 
naší mateřské školy hasiči z SDH 
Plzně Bolevce. Z auta vyskákali 
3 hasiči, kteří nás hned informo-
vali o tom, jaké povinnosti má 
hasič a čím vším musí projít 
a co znát. Dětem ukázali oble-

Jaro je tu, školka se zelená!
vorsku a pravidelně pořádáme 
výměny pedagogů, je možné se 
od našich sousedů v ekologickém 
přístupu inspirovat,“ uvádí ředitel-
ka školky Alena Vlachová. „Kaž-
dý rok se více věnujeme nějaké 
oblasti a pro školní rok 2017/2018 
jsme si předsevzali posunout se 
dále právě v ekologii – a to jak 
při výchově dětí, tak při fungová-
ní organizace jako celku,“ dodává 
Jana Konečná, jež má celý projekt 
na starosti. Finanční podpora ze 
strany Nadačního fondu Zelený 
poklad umožnila pořídit kompo-
stér na školní zahradu, nádoby na 
tříděný odpad, sud na děšťovou 
vodu a dále třeba exkurzi s dětmi 
na skládku.

Děti na vlastní oči viděly, kolik 
odpadu se na skládku v Černošíně 
vozí a že se tam netříděný odpad 

zahrabává pod zem. Na to konto 
se děti dozvěděly, jaké materiály 
můžeme třídit a znovu využít. Ná-
doby na třídění jsou k dispozici 
i ve třídě na denní použití. Spe-
ciální kategorií je tzv. bioopad, 
který vzniká ve školce především 
při přípravě svačin a údržbě za-
hrady. Pro něj byl nově zřízen 
kompostér, který byl instalován 
při jarní brigádě s rodiči a dětmi. 
Zde mohou děti v přímém pře-
nosu vidět, jak se z odpadu tvoří 
krásná úrodná zem, jež se používá 
na záhonku pro pěstování vlast-
ních potravin.

„Aby si děti byly schopny tento 
proces lépe uvědomit, plánujeme 
s nimi udělat fotoprojekt, kdy se 
bude pravidelně fotografovat tlení 
odpadu a naopak klíčení zasaze-
ných rostlin. Kromě jiného jsme 

se letos účastnili akce Ukliďme 
Česko, při níž jsme s dětmi vyra-
zili do blízkého lesoparku a sbíra-
li odpadky – děti to nejen bavilo, 
ale mělo to i značný výchovný 
efekt,“ zmiňuje paní učitelka Šár-
ka Žižková.

Aby organizace přispěla k udr-
žitelnému přístupu, zapojila se do 
akce „Do práce na kole“, která 
motivuje zaměstnance, aby jez-
dili do práce na vlastní pohon – 
např. na kole. Školka tedy hradí 
zájemcům startovné s cílem, že 
se jim tento způsob dopravy za-
líbí a budou ho provozovat i po 
skončení květnové soutěže. „Vě-
říme, že zdraví a spokojení za-
městnanci jsou základem naší 
kvalitní práce s dětmi,“ uzavírá 
Alena Vlachová.

(red)

Hoří, má panenko!
ky, nástroje sloužící při různých 
záchranných situacích a v nepo-
slední řadě i ovládání cisterny 
s vodou. Vyprávěli krátké pří-
běhy ze života hasiče a všechny 
děti si tím naprosto získali. Po 
této akci si troufám říci, že se 
mezi námi objevila i nově vzpla-
nutá dětská přání stát se tím pra-
vým hasičem. :-)

Děkujeme SDH Plzeň Bolevec 
za příjemné dopoledne a doufám, 
že jsme se nesetkali naposledy. 
(Ovšem nutno podotknout, že jen 
v situaci přátelské a klidné, jako 
byla ta dnešní.)

Za 60. MŠ Bc. Lucie Plačková
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Chlapci a děvčata, startujeme 
košťata! Kdy? 24. a 25. dubna! 
Kde? Na zahradě 7. mateřské 
školy Plzeň. Přiletět může každá 
čarodějnice i čaroděj, fantazii se 
meze nekladou. Nazdobená stano-
viště s úkoly už čekají, grily na 
terasách se roztápějí…

A tak se i stalo…. Abrakadabra 
láry fáry, na terasách krepáků ba-
revné vlály cáry, počasí přálo nám, 
sluníčko hřálo, nebylo dítěte, které 

A je to tady! 15. květen – finá-
le Sportovních her. Jakožto jedna 
z dalších 23 zúčastněných mateř-
ských škol jsme sem postoupili 
coby vítězové semifinále školek 
ÚMO 1, pořádané v únoru.

Teď už to bylo ale úplně o ně-
čem jiném! Žádná tělocvična, žádná 
početná družstva, ale obrovský at-
letický stadion ve Skvrňanech, nej-
užší výběr šesti nejlepších a fandící 
kamarádi, co nadšeně skandovali 
a povzbuzovali k těm nejskvělejším 
výkonům! A ani ti se zde nenudili! 
Když je už fandění přestalo bavit, 
svá těla si mohli protáhnout také, 
a to při známých písničkách a ae-
robiku s neúnavnou mlaďounkou 
cvičitelkou, která i v závěru akce 
roztančila pod tribunou všechny 
děti. Také na skákacím hradě a na-
fukovací skluzavce bylo stále plno. 
Svoji soutěživost a sportovního du-
cha mohli uplatnit ve vytrvalostním 
běhu, kdy museli  oběhnout celé 
400 m dlouhé kolo stadionu.

Z našich 10 dobrovolníků doběhl 
do cíle i ten poslední a vítězství 
prvních 3 dětí bylo opravdu pře-
kvapující!

A našich 6 soutěžících finalistů? 
Jak už měli natrénováno ze škol-

Čarodějné hrátky v 7. MŠ
by se bálo! S vyrobenou „průkaz-
kou“ v ruce, nachystanou pro ra-
zítka za splněné úkoly, procháze-
ly děti se svými rodiči, prarodiči 
i sourozenci od pavilonu k pavilo-
nu, aby úspěšně splnily čarodějnic-
kou disciplínu. Celá zahrada vy-
padala, jakoby se tu konal velký 
slet čarodějnic, většina dětí se tu 
procházela v nastrojených tmavých 
kostýmech s obrovskými špičatými 
klobouky. A kdo nesehnal kostým 
v obchodě, vyrobila ho šikovná 
maminka doma, ať už ze starého 
trika po tatínkovi, či ušila vlastní. 
Všechny byly moc vydařené a ná-
padité! Záležet si daly ale i paní 
učitelky! Nejen na své vizáži, ale 
hlavně na připravených propraco-
vaných stanovištích, na která už 
zdálky všechny lákaly. Vyráběly 
pavouky a všelijakou čarodějnou 
havěť, proplétaly pavučiny, chys-
taly les a zahradní labyrint, s dětmi 
pomalovávaly chatrč z prostěradla. 
A to vše jen proto, aby se každému 
odpoledne líbilo a skvěle si to tu 
užil. A taky že ano! Velcí i malí, 
všichni se moc snažili a závodili 

v namotávání a zametání pavou-
ků, v házení a foukání netopýrů, 
obratnost prověřili při slalomo-
vém letu na koštěti či při prolézá-
ní pavučinou a hledání cesty ven 
a zvládli i opatrně přenášet krysy 
přes čarodějný les. Při prohlídce 
chatrče čarodějnice si zase děti 
musely zapamatovat co nejvíce 
zvířátek, stejně jako při podlézání 
sítě s pavoučky a cestě čarodějným 
labyrintem. Přeskočit oheň a se-
stavit z puzzlí tajemné čarodějnice 
zvládly také na jedničku!

7. MŠ ve finále Sportovních her
ky a znali z únorového semifiná-
le, opět vynaložili veškerou svoji 
snahu, aby vysoce zabodovali ve 
všech disciplínách. Hod do dálky, 
skok z místa, zdolávání překážky 
a člunkový běh kolem vytyčených 
met zvládli se ctí a bez zranění.

Vše bylo časově promyšleně zor-
ganizováno, na ploše nikdo nikomu 
nepřekážel, každý měl rozpis, kdy 
kde má startovat. Nezdržovalo se 
ani při závěrečné štafetě, kterou 
naráz běžely vedle sebe děti vždy 
ze tří MŠ, a tak v 11.45 hod. mohlo 
konečně nastat vyhlášení výsledků, 
jak bylo plánováno a všemi netr-
pělivě očekáváno. Nejprve si pro 
své ceny přišli nejlepší jednotlivci 
z každé disciplíny a poté začalo 
oznamování pořadí všech mateř-
ských škol. První 3 místa zůstávala 
schválně volná, a tak jsme byli ner-
vózní a napjatí do poslední chvíle!

Když už zbývalo jen pár posled-
ních školek a my stále neslyšeli číslo 
té naší, začalo nám být úzko a byli 
jsme nervóznější čím dál víc. Trošku 
nám nehrálo, že výkony měly naše 
děti opravdu dobré, tak přece ne-
můžeme skončit mezi posledními?! 
A najednou nám to došlo! Budeme 
stát na bedně. A taky že jo! 3. místo 

jsme ocenili obrovským jásotem a 
pokřikem. A ty odměny! Sportovní 
vybavení, opět od sponzorů z DE-
CATHLONU, které se spravedlivě 
rozdělí do všech tříd. A ještě navíc 
i odměna pro každého účastníka! 
Vždyť jsme se také na tento den 
připravovali opravdu všichni a to 
nejen trénováním stanovišť.

Zaslaná bílá trička si každý oz-
dobil barevnými obtisky svých 
dlaní, na zádech barevnou hou-
senkou – logem školky. I když 
jsme za tento námět cenu nevy-

hráli, i tak jsme z nich měli radost 
a odcházeli v nich i domů. Sladěni 
jsme byli dokonce i kšiltovkami!

Každý se chystal svým způso-
bem a každý si tento den skvěle 
užil. Počasí nám přálo, vše bylo ze 
strany zřizovatele důsledně zorga-
nizováno. Děti měly zajištěný pitný 
režim a dostatečný přísun ovoce po 
celé dopoledne, nikdo se tu nenudil 
a zábavu si našel každý. Nad fotka-
mi z této velké sportovní události 
budeme mít na co vzpomínat!

Lenka Křepelková, uč. 7. MŠ

Poděkování patří i našim paním 
kuchařkám a uklízečkám, které po 
celé odpoledne ochotně pomáha-
ly na terasách při grilování vuřtů. 
A pokud děti honila mlsná raději 
na něco sladkého, pochutnaly si 
na odměně, kterou si společně 
s diplomem „ZA ODVAHU“ za 
svoji snahu a šikovnost vysloužily.

Lenka Křepelková, učitelka 7. MŠ
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To, že se blíží léto, neznamená, 
že začínáme polevovat. Naopak, je 
toho tolik, na co bychom vás rádi 
pozvali, tak pěkně popořádku…

Blíží se Den otců a ten je po-
třeba oslavit. Proto jsme připravili 
pro všechny táty, tatínky a taťuldy 
seminář s názvem „Aktivní otcov-
ství aneb tátou na roztrhání“. 
Seminář je určen pouze mužům 
a společně s lektorem Lukášem 
Talpou z Ligy otevřených mužů 
proberou, jak kombinovat práci, 
rodinu, svůj volný čas, popovídají 
si o tom, jak je role otce důležitá, 
a mnohem více. Seminář proběhne 
7. 6. 2018 od 17:30.

A abychom ten Den otců oprav-
du oslavili, zveme vás na Táto-
hrátky. Tam už zveme hlavně 
děti v doprovodu rodičů, klidně 
i prarodičů. Tentokrát je tématem 
tradiční jednorázové akce „S tá-
tou do vesmíru“. Děti i tátové 
si zasoutěží na 10 stanovištích, 
proletí se raketou, vletí do černé 
díry, setkají se s mimozemšťany 
a zažijí mnoho dalších vesmírných 
dobrodružství. Akce to bude velká, 
těšit se můžete na kapelu KBAB, 
prohlídku hasičského a policejní-

V MOTÝLu i ve Vlnce se pořád něco děje
ho auta i prohlídku sanitky. Děti 
z kroužků Rodinného centra Vln-
ka vám předvedou své výtvarné, 
taneční a hudební nadání a celou 
akci zakončíme opékáním buřtů. 
Takže plán na pátek 15. 6. 2018 je 
jasný, od 15 do 18 hodin vás čeká-
me na zahradě MOTÝLa v Plzni 
ve Žlutické 2.

Hned od pondělí 18. 6. vám 
otevřeme dveře do všech kroužků, 
které u nás máme. Vy si tak budete 
moci s dětmi jednotlivé kroužky 
a aktivity vyzkoušet a rozhodnout 
se, do kterého z nich svá dítka od 
září přihlásíte. Týden otevřených 
dveří a zápisy do aktivit na dal-
ší pololetí proběhne od 18. 6. do 
22. 6. 2018. Otevřené dveře bu-
dou ve všech kroužcích, od cvičení 
rodičů s dětmi (od 3 měsíců do 
3 let), přes Veselou školičku pro 
rodiče s dětmi (od 18 měsíců do 
3 let), po odpolední kroužky, kam 
děti dochází samotné, tam je na 
výběr z pohybových, výtvarných 
i hudebních kroužků.

Zapomenout nesmíme ani na 
Miniškolku, která je určena dě-
tem od 2 let. Miniškolka je v pro-
vozu i v létě, konkrétně v týdnech 

od 23. 7. do 10. 8. 2018. I Mi-
niškolku si můžete obhlédnout 
v týdnu otevřených dveří od 18. 6. 
2018. Přijďte, poznejte prostředí, 
program, lektorky a promyslete 
si, jestli své dítko zapíšete už na 
léto, nebo až od září.

A nezapomeňte, že se léto už 
opravdu blíží, využijte posledních 

volných míst na příměstských tá-
borech.

Všechny důležité informace 
o výše zmíněném i o mnohém 
dalším najdete na webu www.
rcvlnka-plzen.cz.

Těšíme se na setkání, za tým MO-
TÝLa a Rodinného centra Vlnka 

Markéta Berešová

Den otevřených dveří
Senior residence Terasy
21. 6. 2018

Při příležitosti 6. výročí zahájení provozu domova pro seniory vás srdečně zveme 
k návštěvě areálu Senior residence Terasy na adrese Sokolovská 80, Plzeň – Bolevec 
dne 21. 6. 2018 v době od 9.00 do 18.00 hodin.

Skupinové prohlídky pro veřejnost od 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 16.30 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.






