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To, že je krev pro náš život ne-
zbytná a její darování je nezastupi-
telné, ví každé malé dítě. Ne každý 
se však odhodlá k tomu stát se dár-
cem krve. Hasiči z SDH Bolevec se 
rozhodli učinit tento krok společně. 
26. a 27. června pořádají první roč-
ník akce HASIČSKÝCH 450.

„Každý z dárců daruje 450 ml 
krve, to je běžné při každém od-
běru,“ říká Petr Mičan, hlavní orga-

Bolevečtí hasiči darují krev

nizátor a tvůrce nápadu akce. „Při 
této příležitosti je také vhodné za-
psat se do registru dárců kostní dře-
ně, pokud je zájemci od 21 do 35 
let,“ doplňuje Bára Paulová, která 
je členkou SDH Bolevec a pracuje 
i na transfuzním oddělení.

Do výzvy boleveckých hasičů 
se mohou zapojit i další hasičské 
sbory či ostatní složky IZS. Zapojit 
se může i veřejnost.

„Zasahujeme nejen při doprav-
ních nehodách, kdy krev doslova 
uniká před očima. Proto je nám 
jasné, že každá kapka je vzácná 
a chceme dát sami příklad dalším, 
kteří dosud váhají,“ říká Martin 
Langfelner z SDH Bolevec.

Odběr bude na Transfuzní stanici 
v Plzni v ul. 17. listopadu 2479/12
– středa 26. 6. 2019 6.30–17 hod.
– čtvrtek 27. 6. 2019 6.30–12 hod.

Proč darovat?
Pro skvělý pocit • Dárce krve 

V květnu schválila Rada městského obvodu Plzeň 1 novou podobu 
loga, kterým se bude první plzeňský obvod prezentovat. Obvod se 
přidává k jednotnému vizuálnímu stylu města Plzně, které podobné 
logo používá již nějakou dobu. Logo tvoří čistý tvar směrové šipky 
(vždy orientované na západ) s nápisem Městský obvod Plzeň 1. 

Logo městského obvodu Plzeň 1 
dostalo novou podobu

Se starostkou na pivo
Setkání vedení obvodu s občany z části Roudná.

si může za každý bezplatný od-
běr odečíst 3000,- Kč z daňového 
základu.

Dárce má nárok na pracovní vol-
no s náhradou mzdy v den odběru.
Co vzít s sebou k odběru?
průkaz totožnosti
průkaz pojištěnce
Kdo může darovat? (výňatek)
věk 18–60 let
minimální hmotnost 50 kg
dobrý zdravotní stav

Barbora Paulová, SDH Bolevec
 

Přejeme dětem krásné prázdniny, Vám všem ostatním načerpání nových sil a spoustu 
zážitků z dovolené anebo také jen klidný letní relax v našem nádherném okolí s lesy 
a rybníky a s množstvím letních kulturních akcí.

Vedení MO Plzeň 1 a pracovníci úřadu

Velmi příjemně mě překvapilo 
setkání s Roudeňáky. Roudná má 
svoji osobitou atmosféru, je blízko 
centra města, lidé zde mají k sobě 
blíž už díky povodni z r. 2002, kdy 
k překonání svých problémů muse-
li opravdu držet pohromadě.

To jim vlastně vydrželo dodnes. 
Také proto bylo setkání v Saloonu 
početnější z hlediska návštěvnosti 
a živější co do obsahu. Chtěli se hlav-
ně dozvědět, co se v „jejich čtvrti“ 
chystá a jak se změní v budoucnosti. 

Pověděli jsme si o bolestech a bo-
lístkách, které znepříjemňují každo-
denní život a my se snažíme, aby-

chom alespoň maličkosti, u kterých je 
to jednodušší, napravili co nejdříve.

Zároveň jsme také na podzim 
připravili schůzku se zástupci 

ÚKR města Plzně, kteří přijdou 
vysvětlit, jak se Roudná změní 
s dalším rozvojem města.

ing. Helena Řežábová, starostka

 

Značka využívá kombinaci tří ze 
čtyř základních barev erbu města 
Plzně – žlutou, zelenou a bílou. (red) 
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Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018

 
  Skutečnost k 31. 12. 2018 v tis. Kč  Skutečnost k 31. 12. 2018 v tis. Kč
P r o v o z n í   p ř í j m y 30 989 P r o v o z n í   v ý d a j e 138 461

Daňové 5 891 Běžné výdaje 112 274
 Místní poplatky 4 640 Sociální odbor 970
 Správní poplatky 1 251 Odbor životního prostředí a dopravy 15 550
Nedaňové 9 952 Oddělení vnějších vztahů 3 913
 Příjmy z vlastní činnosti 1 205 Finanční odbor 26
 Příjmy z pronájmu majetku 7 316 Sociální fond 1 833
 Příjmy z úroků 0 Odbor investiční 3 612
 Sankční platby 527 Odbor majetkový 8 350
 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 0 Organizační odbor 78 020
 Ostatní nedaňové příjmy 903 Provozní příspěvky zřízeným PO 17 601
Provozní přijaté dotace 15 135 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 6 315
Kapitálové příjmy 11 Provozní transfery obyvatelstvu 2 271
 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 11 
Financování +/– vlastní zdroje 140 217 Kapitálové výdaje 12 055

   Stavební investice 11 394
Použití prostředků minulých let 18 033 Nestavební investice 661
Převod MMP x MO v rámci FV 819 Investiční příspěvky vlastním PO 0
Použití vlastních fondů (+) 31 631 
– fond rezerv a rozvoje 28 312
– fond sociální 3 319
Tvorba vlastních fondů (–) 50 340 
– fond rezerv a rozvoje 46 851 
– fond sociální 3 488  
Převody 140 073
– převod MO/MMP (–) 14 161 
– převod MMP/MO (+) 14 728 
– převod – sdílené daně 112 821 
– převod – příspěvek na výkon státní správy 10 225 
– převod – příjmy z hazardu 16 460

  

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018 schválen unesením Za-
stupitelstva MO Plzeň 1 č. 64 ze dne 10. 4. 2019.

 

 

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 pro r. 2018 30 989
Celkový objem výdajů MO Plzeň 1 pro r. 2018 150 516
Financování MO Plzeň 1 pro r. 2018 140 217
Přebytek hospodaření před finančním vypořádáním 20 690
Finanční vypořádání – vyúčtování účelových prostředků 474
Finanční vypořádání s organizacemi MMP 81
Finanční vypořádání fondů 156
Přebytek hospodaření po finančním vypořádání 21 089

Při zpracování Závěrečného 
účtu MO Plzeň 1 bylo postupová-

no dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů. Finanční hospodaření 
se uskutečňovalo v souladu se sch-

váleným rozpočtem, resp. s up-
raveným rozpočtem pro rok 2018.

  

 

PŘÍJMY
Daňové příjmy – 19% podíl na 
celkových příjmech MO Plzeň 1

Městský obvod Plzeň 1 v roce 
2018 vybíral tyto místní poplat-
ky – poplatek ze psů, poplatek 
za užívání veřejného prostrans-
tví, poplatek z ubytovací kapac-
ity. Vybrané místní poplatky 
tvoří 79 % celkově vybraných 
daňových příjmů MO Plzeň 1. 
Vybrané správní poplatky se podí-
lejí 21 % na celkově vybraných 
daňových příjmech. 51% podíl 
na celkově vybraných správních 
poplatcích má Odbor stavebně 
správní. Od 1. ledna 2013 došlo 
k navýšení a rozšíření správních 
poplatků v oblasti vydávání po-
volení a úkonů dle stavebního 
zákona. Finanční odbor se podílí 
9 %, Organizační odbor 19 % 
a Odbor životního prostředí a do-
pravy 21 % na celkově vybraných 
správních poplatcích MO Plzeň 1. 
Nedaňové příjmy – 32% podíl na 
celkových příjmech MO Plzeň 1

Jedná se o příjmy z pronájmu 
inzertních ploch v Plzeňské jedničce 
a z pronájmu reklamních ploch ve 
Sport parku 1, vybrané vstupné na 
rozhlednu Sylván, příjmy za údržbu 

Parku za Plazou, příjem z pronájmu 
majetku. Především jde o pronájem 
bytových a nebytových prostor 
v mateřských školách, nebytových 
prostor v objektu Žlutická 2, 
pronájmu nebytových prostor 
v budově ÚMO Plzeň 1 – Lékárna, 
příjmy z pronájmu pozemků vy-
bíraných Správou veřejného statku 
města Plzně. 
Dotace – 49% podíl na celkových 
příjmech MO Plzeň 1

Přijaté dotace v roce 2018 
zahrnovaly: Dotace na ak-
tivní politiku zaměstnanosti pro 
obce – veřejně prospěšné práce 
ve výši 4 790 tis. Kč, tj. 32 % 
z celkově přijatých dotací. Do-
tace na úhrady nákladů souvise-
jících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí ve výši 4 337 tis. 
Kč, tj. 28,98 % z celkově přijatých 
dotací. Dotace na výkon sociální 
práce v souladu s ustanovením § 92 
– § 93a zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o sociálních službách“), 
a ustanovením § 63 – § 65 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot-
né nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů ve výši 910 tis. Kč, tj. 
6 % z celkově přijatých dotací. 
Dotace na pokrytí nákladů spo-
jených s volbou prezidenta re-
publiky ve výši 1 226 tis. Kč, 
tj. 8 % z celkově přijatých dotací. 
Dotace na pokrytí nákladů spojen-
ých s volbami do obecních zastu-
pitelstev a Senátu Parlamentu ČR 
2018 ve výši 1 560 tis. Kč, tj. 10 % 
z celkově přijatých dotací. Dotace 
z MŠMT ČR pro projekt s názvem 
„Šablony pro MŠ a ZŠ“ prostředky 
ze SR ve výši 346 tis. Kč, tj. 2 % 
z celkově přijatých dotací. Dotace 
z MŠMT ČR pro projekt s názvem 
„Šablony pro MŠ a ZŠ“ prostředky 
z EU ve výši 1 963 tis. Kč, tj. 13 % 
z celkově přijatých dotací. Dotace 
obcím poskytnuté prostřednictvím 
krajů z rozpočtu MV – GŘ HZS 
ČR ve výši 3 tis. Kč, tj. 0,02 % 
z celkově přijatých dotací.
Kapitálové příjmy – 0,04% podíl 
na celkových příjmech MO Plzeň 1
Příjmy z prodeje vozidla MO 
Plzeň 1 ve výši 11 tis. Kč.

VÝDAJE
Provozní výdaje – 92% podíl na 
celkových výdajích MO Plzeň 1 
Z toho:

Běžné výdaje ve výši 112 274 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 
Plzeň 1, opravy a údržbu v objek-
tech mateřských škol. Z běžných 
výdajů hrazeny výdaje na činnost 
jednotek sborů dobrovolných 
hasičů – Bílá Hora a Bolevec. 
Provozní příspěvky zřízeným PO 
ve výši 17 601 tis. Kč

Provozní příspěvky pro zřízené 
příspěvkové organizace, jedná se 
o mateřské školy, ke kterým plní 
MO Plzeň 1 funkci zřizovatele. 
Provozní transfery jiným orga-
nizacím a veřejným rozpočtům ve 
výši 6 315 tis. Kč.

Finanční prostředky vyplaceny 
na dotace poskytnuté na veřejně 
prospěsné účely v oblastech 
tělovýchovy a volnočasových ak-
tivit, podpoře kultury a kulturních 
aktivit a životního prostředí, so-
ciálních služeb poskytovaných 
občanům MO Plzeň 1, prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže, 
prevence sociálního vyloučení.

Pokračování na str. 6.
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Vážení a milí spoluobčané,

Politici jsou tu pro Vás, ne Vy pro ně

Vážení spoluobčané,
v poslední 

době se hovoří 
o záměru vý-
stavby kostela 
na Lochotíně. 
Jsou zde některé 
občanské aktivi-
ty, které se tomu 
snaží zabránit. 

Jako zásadní argument se skloňuje 
ochrana životního prostředí a údajné 
utajování projektu. Proto považuji za 
užitečné připomenout některá fakta 
týkající se tohoto záměru. 

Kostel chce postavit farnost Sever-
ní předměstí (dále jen farnost), která 
vznikla v roce 1996 a v současné době 
má přes 300 členů. Velkou část tvo-
ří rodiny s dětmi a mládež, patří do 
ní i největší plzeňský skautský oddíl 
s více než 130 dětmi. Přes týden farní-
ci nachází zázemí v malé farní budově 
v Komenského ulici 17, v neděli se 

schází v Lochotínském pavilonku, kte-
rý má farnost ve výpůjčce od města. 
Pro rozvíjející se farnost přestávají 
současné prostory stačit. A to je hlav-
ním důvodem záměru výstavby koste-
la. O tomto svém záměru informovala 
farnost již například 12. 10. 2012 v Pl-
zeňském deníku.

Nový kostel bude sloužit přede-
vším k bohoslužbám, příležitostně 
se zde mohou konat například kon-
certy vážné hudby. V zázemí kostela 
se mohou setkávat skupinky mládeže 
nebo dospělých. Kostel bude sloužit 
i všem kolemjdoucím, kteří se budou 
chtít na chvíli zastavit a ztišit. Okolí 
kostela bude nabízet posezení a kva-
litní veřejně přístupnou zeleň. 

Z mnoha prověřovaných možností, 
kde by kostel mohl stát, byl nakonec 
vytipován pozemek v Komenského 
ulici. Z hlediska platného územního 
plánu i městem schválené studie Re-

generace sídliště Plzeň – Lochotín je 
stavba kostela na tomto místě možná. 
Rovněž obyvatelé sousedního domu 
se při prvním setkání v roce 2015 vy-
jádřili, že stavbu kostela zde považují 
za akceptovatelnou. I proto byla za-
hájena jednání s městem o získání 
pozemku a v roce 2017 byl schválen 
záměr směny tohoto pozemku za jiný, 
který je v majetku farnosti a který je 
pro město strategicky výhodný pro 
rozvoj čističky odpadních vod. 

Lidé, kteří vyjadřují svůj nesouhlas 
se stavbou kostela, se hlavně obávají 
zhoršení životního prostředí v důsledku 
úbytku zeleně. Tyto negativní vlivy se 
však snaží projekt co nejvíce zmírnit. 
Jedním z opatření je plánovaná zelená 
střecha, která v létě zamezí přehřívání 
a zachytí velkou část dešťové vody. 
Zbytek dešťové vody bude zasako-
ván na pozemku nebo zachycován 
k zalévání. Bude nutné pokácet asi 

20 stromů, které jsou na místě vlastní 
stavby, dle dendrologického průzkumu 
jsou některé z nich ve špatném stavu. 
Je však plánována výsadba nových 
– vysazených stromů bude více než 
pokácených. Celkově by tak nemělo 
dojít k významnému ovlivnění mikro-
klimatu. Zástupci farnosti opakovaně 
kontaktovali obyvatele sousedního 
domu a projekt kostela byl upravován 
dle jejich připomínek, například aby 
výška nepřevyšovala nejbližší obytný 
dům, aby hlavní masa budovy nebyla 
ve výhledech z okna a podobně. 

Osobně jsem přesvědčen, že kostel 
se stane významným prvkem životní-
ho prostředí jak po stránce zachování 
a úpravy zelen ě, tak vytvořením pro-
storu i pro další aktivity lidí z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Bude význam-
ným prvkem ve vytváření veřejného 
prostoru po všech stránkách. 

MUDr. Pavel Boček 

Vážení spo-
luobčané, chtěl 
bych tuto mož-
nost  využí t 
k tomu, abych 
Vám prozradil 
jedno malé „ta-
jemství“. Vol-

by rozhodně nekončí tím, že vho-
díte obálku s volebním lístkem do 
urny, proto bych Vás chtěl vyzvat, 
pokud Vás něco zajímá, případně 
trápí nějaký problém, nebojte se 
napsat nebo zavolat svým vole-

ným zástupcům, případně přijít na 
zasedání zastupitelstva, kde máte 
také možnost vznést svůj dotaz, 
připomínky, nápady, případně co-
koliv, co se týká komunální po-
litiky. V tomto roce se zasedání 
zastupitelstva městského obvodu 
Plzeň 1 uskuteční ještě ve dnech 
19. 6., 11. 9. a 4. 12. vždy od 
17 hodin ve společenském sále 
Mezigeneračního a dobrovolnic-
kého centra TOTEM, z.s., Kazně-
jovská 51, Plzeň. Zatím bohužel 
není standardem, aby kontakt na 

všechny zastupitele byl uveden 
na webových stránkách úřadů, 
ale při hledání na internetu se 
k některým kontaktům dopra-
cujete – například na interneto-
vých stránkách příslušných stran 
a hnutí, nebo Vám kontakty pře-
dají příslušné sekretariáty. Mnohé 
zastupitele můžete dokonce najít 
i na Facebooku, kde je také mů-
žete oslovit. Při této příležitosti 
bych Vás rád pozval na naši tra-
diční akci S Piráty na pivo, kte-
rá se bude konat dne 21. 6. od 

18.00 hod. v Sokolovně Bolevec 
na adrese Ledecká 19, Plzeň, kde 
si s námi v neformální atmosféře 
můžete dát pivo, případně nějaké 
nealko, a zeptat se nás na to, co 
Vás zajímá. Najdete nás také ve 
Facebookové skupině Piráti Pl-
zeň 1, případně FB stránce Piráti 
Plzeň, kde jsou k dispozici infor-
mace o naší činnosti a dozvíte se 
i o našich plánovaných akcích. 

S pozdravem
František Hagara (Piráti), 

zastupitel MO Plzeň 1

jako předse-
da Kontrolní-
ho výboru bych 
Vás rád struč-
ně  seznámil 
s náplní práce 
k o n t r o l n í h o 
výboru. Pro-

blematika výborů zastupitelstva 
obce je obecně upravena v § 117 
až § 118 zákona o obcích. Vý-
bory jsou iniciativní a kontrolní 
orgány zastupitelstva obce, kte-
ré plní především úkoly, jimiž 

je pověřilo zastupitelstvo obce, 
a ze své činnosti odpovídají rov-
něž zastupitelstvu obce. Kontrolní 
výbor zejména: a) kontroluje pl-
nění usnesení zastupitelstva obce 
a rady obce, b) kontroluje dodržo-
vání právních předpisů ostatními 
výbory a úřadem na úseku samo-
statné působnosti, c) plní další 
kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo obce. O provedené 
kontrole výbor pořídí zápis, který 
obsahuje, co bylo kontrolováno, 
jaké nedostatky byly zjištěny 

a návrhy opatření směřující k od-
stranění nedostatků. Zápis pode-
pisuje člen výboru, který provedl 
kontrolu, a zaměstnanec, jehož 
činnosti se kontrola týkala. Poté 
Kontrolní výbor předloží zápis 
zastupitelstvu obce; k zápisu při-
pojí vyjádření orgánu, popřípadě 
zaměstnanců, jejichž činnosti se 
kontrola týkala.

Jako zastupitel a předseda Kon-
trolního výboru Zastupitelstva 
MO Plzeň 1 budu velmi rád za 
Vaše cenné připomínky a rady, 

jak zlepšit kvalitu života na na-
šem obvodě. Neváhejte se proto 
na mě kdykoliv obrátit s Vaším 
problémem, dotazem či připomín-
kou, které budou v rámci práce 
Kontrolního výboru projednány 
a každým takovýmto podnětem 
se budeme nadále zabývat k Vaší 
plné spokojenosti. 

S pozdravem a přáním hezkých 
dnů

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, 
předseda Kontrolního výboru, 

sumami@plzen.eu

Milí obyvatelé Lochotína,
zdravím Vás 

z tohoto místa 
opět po určitém 
čase. Po osmi 
letech staros-
tování tohoto 
krásného obvo-
du jsem po vol-

bách v loňském roce opět s Vámi 
v roli prvního místostarosty. Bu-
deme se tedy znovu setkávat na 

stránkách Plzeňské Jedničky, ale 
i jinak.

Potkáváme se prakticky denně, 
na různých kulturních, sportovních 
a společenských akcích, v doprav-
ních prostředcích, na nákupech, na 
procházkách atd. 

Jsem rád, že spolu stále mluví-
me, že se poznáváme a že si máme 
o čem povídat. Plzeň je krásné 
město bohaté na sport, kulturu a na 

různé možnosti vyžití. Je to krásné 
město dobrých lidí. A Jednička je 
tím místem nekrásnějším.
Červen nás přivítal velkým 

horkem a téměř azurovou oblo-
hou. Doufám, že krásné počasí se 
udrží co nejdéle a že nastávající 
měsíce plné slunce, odpočinku, 
vodních radovánek, měsíce plné 
úrody a cestování prožijete s ra-
dostí v srdci, bez problémů a sta-

rostí a získáte hodně energie do 
měsíců následujících. 

Chci Vás ujistit, že budu stát 
vždy na vaší straně a že se na mne 
a na celé vedení obvodu můžete 
kdykoli obrátit. 

Ještě jednou. Krásné léto, hodně 
radosti a štěstí a hodně úspěchů.
 Miroslav Brabec, 

místostarosta
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Blokové čištění komunikací

Úřad městského obvodu Plzeň 1 
zahájil v květnu provozní sezónu 
fontán, které jsou umístěné na úze-
mí našeho městského obvodu. Jed-
ná se o fontánu Prameniště, která 
je umístěná v parku U Bazénu, 
a o fontánu v Západní ulici umís-
těnou před 1. ZŠ. Týden před za-
hájením sezony procházejí fontány 

Zahájení provozní sezóny fontán
kontrolou činnosti a stavu fontán, 
opravou nátěrů, napuštěním vody 
a spuštěním fontán. Dále je pro-
vedena revize elektrické instalace 
a zařízení fontány.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 
upozorňuje občany, že voda ve 
fontánách je užitková, tudíž se 
nejedná o pitnou vodu.      OŽPD

Kvalita vody z pramenů na Roudné a studánky Petrovka 

Soutěž Plzeňské jedničky

Kde se nachází v našem obvodě tato stavba (ruina) 
a o co se jedná? 

Odpovědi posílejte na e-mail redakce do konce června. 
Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, 

kteří obdrží knihu od městského obvodu Plzeň 1.

U tohoto velkoobjemového kon-
tejneru nebude přítomna obsluha 
společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

Další možností pro občany je 
každodenní bezplatné odkládání 
BIO odpadů na sběrných dvorech, 
odkládání do sběrných nádob a do 
výše uvedeného velkoobjemového 
kontejneru. Dále mohou občané 
využít možnosti komerčního objed-
nání „vlastní“ nádoby do domu od 
společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za da-
ných podmínek a příslušnou úhradu 
dle ceníku (lze objednat i svoz na za-
volání). V případě zájmu o „vlastní“ 

Kontejner na bioodpad na Sylvánu

Magistrát města Plzně, Od-
bor životního prostředí rozho-
dl o zařazení oblasti Sylván do 
zelené zóny, tedy do zóny, kde 

bude v pravidelných intervalech 
přistavován velkokapacitní kon-
tejner (VKK) na bioodpad. Toto 
rozhodnutí Magistrátu města Plz-

ně je platné s účinností od května 
2019, kdy první přistavení VKK 
bylo realizováno dne 3. 5. 2019.

lokalita stanoviště svozový den sudý/lichý týden
Sylván Mikulovská x Pálavská pátek sudý týden

nádobu je možnost bezplatného ná-
jmu nádoby o objemu 240 l na biood-
pad (hrazen bude pouze vlastní svoz 
nádoby). Tato možnost platí pouze 
pro plátce, kteří mají řádně uhrazen 
poplatek za komunální odpad pro 
dané období na území města Plzně.

Veškeré informace jsou dostup-
né na webových stránkách Magis-
trátu města Plzně https://odpady.
plzen.eu/ a na webových strán-
kách společnosti Čistá Plzeň s.r.o. 
http://www.cistaplzen.cz/

Bc. Romana Tomašuková,
vedoucí OŽPD ÚMO Plzeň 1

Od května je nově přistavován velkokapacitní kontejner na bioodpad i na Sylvánu.

V předešlém čísle byla na fotografii kaplička na Bílé Hoře. 
Výherci byli odměněni.

Dne 15. 4. 2019 byly pracov-
níkem odboru životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1 odebrá-
ny vzorky vody ze dvou veřejně 
přístupných pramenů v lokalitě 
ulic Pramenní – Na Hrádku (pod 
fakultní nemocnicí) a jeden vzorek 
ze studánky v údolí Petrovka.

Rozborem odebraných vzor-
ků bylo Zdravotním ústavem, 
Centrem hygienických labora-
toří, pracoviště Plzeň zjištěno, 
že voda ze studánky Petrovka 
nevyhovuje hygienickým poža-
davkům pro pitnou vodu dle 
platné normy, a to ani po te-
pelné úpravě. Překračuje limit 
podle platné legislativy v uka-
zateli koliformní bakterie a pH 
(6,4). Voda z levého a pravého 

Rovněž v roce 2019, z důvodu 
zkvalitnění podmínek životního 
prostředí, připravil městský obvod 
Plzeň 1 blokové čištění vybraných 
komunikací. Práce započaly dne 
9. 5. 2019 a postupně budou po-
kračovat až do 28. 6. 2019, na vy-
braných parkovištích, parkovacích 
zálivech a podélných parkovacích 

místech na komunikacích. Jedná 
se o úklid v ulicích – Sokolovská, 
Elišky Krásnohorské, Růženy Svo-
bodové, alej Svobody, K Pecím, 
Studentská, Toužimská, Žlutická, 
Manětínská, Pod Záhorskem, Pod 
Všemi svatými, Nad ZOO, Hodo-
nínská, Bzenecká, Slupská a Nad 
Feronou, v Plzni. 

Blokové čištění bude prováděno 
za pomoci vyblokování parkova-
cích míst v daném úseku. Zákazo-
vé značky budou rozmístěny vždy 
min. 7 dnů předem. Samotný úklid 
jednotlivých úseků bude proveden 
v době od 8.00 do 14.00 hodin, 
aby omezení pro řidiče bylo sku-
tečně co možná nejkratší. Ihned 

po ukončení úklidu bude přenosné 
dopravní značení odstraněno. 

Jednotlivé termíny a místa pro-
váděného blokového čištění ko-
munikací jsou vždy s předstihem 
uváděné na portálu ÚMO Plzeň 1.

Odbor životního prostředí 
a dopravy

ÚMO Plzeň 1

pramene na Roudné v hodno-
cených ukazatelích vyhovuje 
závazným limitním hodnotám, 
jedná se tedy o pitnou vodu. 
Konzumace přírodní vody je 
však na vlastní zodpovědnost.

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

OŽPD



strana 5Zprávy z obvodu

Městský obvod Plzeň 1 pokraču-
je v úpravách vnitrobloků na úze-
mí Košutky. Tentokrát přišla řada 
na vnitroblok ulice Manětínské. 
Jako i v jiných případech obnovy 
vnitrobloků chce ÚMO Plzeň 1 
ještě před zahájením samotných 
úprav oslovit občany, kteří v da-
ném území bezprostředně bydlí, 
a diskutovat s nimi stávající a bu-
doucí vybavení prostoru. 

Ve čtvrtek 18. 6. 2019 od 17.00 
hodin proběhne první veřejná 
diskuse s architektem k obnově 
vnitrobloku ulice Manětínská. 
Akce se bude konat za přítomnosti 
zástupců ÚMO Plzeň 1 na míst-
ním sportovním asfaltovém hřišti. 
Cílem moderovaného setkání je 
umožnit obyvatelům a uživatelům 
místa ovlivnit podobu vnitrobloku.

Projednáván bude prostor vnit-
robloku, který náleží k domům ulic 
Manětínská č. p. 67–79, Rabštejnská 

Nový projekt na obnovu prostranství ve vnitrobloku 
ulic Manětínská – Rabštejnská

č. p. 1–5, 38 a Kralovická č. p. 45, 
47, 49. V současné době zde fungu-
je hojně navštěvovaný bar V Jamce 
s vnitřním i venkovním posezením. 
Býval zde i areál minigolfu. Vyba-
vení minigolfu nicméně již dožilo 
a bylo nutné ho demontovat. Vy-
bavení prostranství doplňuje asfal-
tové sportovní hřiště. Obnovu by si 
zasloužila i místní zeleň.

„Rádi bychom, aby si místní 
obyvatelé sami řekli, jaké prvky 
by v místě využili, a co naopak 
by tam nechtěli,“ řekla starostka 
Ing. Helena Řežábová. „Proto 
chceme, aby měli možnost setkat 
se a diskutovat s architektem, který 
bude studii obnovy zpracovávat.“ 

Ve čtvrtek 18. 6. 2019 od 
17.00 hodin proběhne první pláno-
vací setkání. Na základě podnětů 
a námětů získaných od obyvatel 
bude zhotovena architektonická 
studie, která bude na podzim 2019 

veřejnosti předložena k projedná-
ní na druhém plánovacím setkání. 
Následně bude probíhat zpracová-
ní dokumentace potřebné pro po-
volení realizace stavby a samotná 
obnova by mohla být zahájena 
v roce 2021, příp. 2022. 

Přijďte na plánovací setkání 

k obnově vnitrobloku 

Manětínská
v úterý 18. 6. 2019 

od 17 hodin
na asfaltové sportovní hřiště ve vnitrobloku

(vedle bývalého minigolfu).

Veřejné setkání k obnově vnit-
robloku pořádá Městský obvod Pl-
zeň 1, ÚKR MP, společně s Cent-
rem pro komunitní práci. 

Informace lze získat také na ad-
rese www.umo1.plzen.eu

Monika Skopalová, CPKP
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V letošním roce byla Rada měst-
ského obvodu Plzeň 1 seznámena 
s několika studiemi města Plzně. 
Byla to studie „Křižovatka Rondel 
– Karlovarská“, studie „Ostende“ 
a studie „Přemostění řeky Mže 
a ulice Tyršova“.

Studie „Křižovatka Rondel“
Křižovatka Rondel na Karlo-

varské trpí technickou i morál-
ní zastaralostí. Z technického 
hlediska jsou dožilé konstrukce 
mostů, vozovek i tramvajového 
tělesa. S nutností provést náklad-
né stavební úpravy Karlovarské 
je jednoznačným zájmem města 
řešit i základní nedostatky tohoto 
úseku. Mezi tyto nedostatky patří 
konkrétně chybějící tramvajová 
zastávka potřebná pro zajištění 
kvalitní obsluhy území městskou 
hromadnou dopravou, absence 
příčných vazeb pro pohyb pěších 
a dalších uživatel města.

Cílem změny dopravního řeše-
ní je přechod na městský typ ko-
munikace s provázaným řešením 
automobilové, městské hromadné 
a pěší a cyklistické dopravy. Karlo-
varská ulice je navržena s úrovňo-

Nové studie města Plzně projednala 
Rada městského obvodu Plzeň 1

vými křižovatkami a s doplněný-
mi tramvajovými a autobusovými 
zastávkami, které tvoří významný 
přestupní uzel MHD.

O celém záměru může být 
ale uvažováno až po dokončení 
a zprovoznění Západního okruhu.

Dokončení ze str. 1 
Provozní transfery obyvatelstvu ve 
výši 2 271 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 
276 tis. Kč vyplaceny na dot-
ace poskytnuté fyzickým osobám 
v oblastech tělovýchovy, školství 
a podpory zájmových činností. 
Na nákup vstupenek na divadelní 
představení a zájezdy seniorů vypla-
ceno 237 tis. Kč. Na náhrady v době 
nemoci poskytované zaměstnancům 
ÚMO Plzeň 1 vyplaceno 258 tis. Kč, 
14 tis. Kč vyplaceno jako příspěvek 
pro děti na příměstské tábory. Další 
položku tvoří výdaje ze Sociál-
ního fondu poskytované dle platné 
kolektivní smlouvy zaměstnancům 
ÚMO Plzeň 1 na penzijní, životní 
připojištění, příspěvek k jubileím 

a příspěvek na dovolenou v roce 2018 
poskytnuto celkem 1 486 tis. Kč.
Kapitálové výdaje 8% podíl na 
celkových výdajích MO Plzeň 1
Stavební investice ve výši 
11 394 tis. Kč.

Finanční prostředky použity 
na zajištění projektové dokumen-
tace a realizace parkovacích stání, 
parkovišť a chodníků v obvodu 
MO Plzeň 1. Největší investiční 
akcí v roce 2018 byly komunikační 
úpravy Tachovské ulice 61–71, cel-
kové náklady ve výši 5 061 tis. Kč. 
Druhou největší investiční akcí 
byla úprava přechodu a parkování 
v Kaznějovské a Nýřanské ulici 
v celkové výši 2 031 tis. Kč. 
Třetí významnější investiční akcí 
byla instalace rekuperačních jed-

notek v 87. MŠ v celkové výši 
1 307 tis. Kč. Mezi významné 
investiční akce patří také vybu-
dování bezbariérového přístupu do 
pavilonu I a III v 87. MŠ v celkové 
výši 580 tis. Kč. Další investiční 
prostředky byly vynaloženy na pro-
jektové dokumentace k modernizaci 
kuchyní v 90. a 7. mateřské škole. 
Nestavební investice ve výši 
661 tis. Kč.

V rámci nestavebních inves-
tic byl pořízen stojan s hodin-
ami a bezpečnostním hlásičem 
na dětské hřiště v Kaznějovské 
ulici v hodnotě 202 tis. Kč, herní 
a sportovní zařízení v hodnotě 
174 tis. Kč. Dále byly finanční 
prostředky použity na pořízení 
zabezpečovacího a kamerové-

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018
ho systému pro JSDH Bolevec 
v hodnotě 70 tis. Kč, kamerový 
systém pro JSDH Bílá Hora ve výši 
70 tis. Kč a nákup vyvolávacího 
systému v hodnotě 145 tis. Kč.
Financování

Financování zahrnuje použití 
a tvorbu účelových fondů městského 
obvodu (Fond rozvoje a rezerv, So-
ciální fond), převody mezi rozpočty 
města a městského obvodu. Do fi-
nancování 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 
2018 je ve výši 21 089 162,83 Kč. 

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru

Studie „Přemostění řeky Mže a ulice Tyršova“

Zpracování územní studie „Osten-
de“ má za cíl jasně definovat zejména 
prostorové, ale i funkční možnosti 
využití území v kontextu potřeb měs-
ta. Území řešené studií „Ostende“ 
zahrnuje areál Ostende na severním 
břehu Velkého rybníka (bez lokali-
ty autokempu), studie dále zahrnuje 
i prostor pod Bílou Horou na kon-

Studie „Ostende“
taktu Malého („Chobot“) a Velkého 
Boleveckého rybníka. Cílem návrhu 
je vytvoření místa s kvalitními pod-
mínkami pro využívání krajinného 
zázemí rekreační oblasti Bolevecké 
rybníky – místa s kvalitními přírodní-
mi plochami a plochami pro rekreaci 
a sport místních obyvatel i návštěv-
níků z jiných částí města.

V současné době dochází k čas-
tému, velmi nebezpečnému pře-
cházení přes silnici I/26 (Tyršova 
ul.) v sadech 5. května v prostoru 
mezi stávající lávkou přes Mži 
a Sedláčkovou, event. Dominikán-
skou ulicí. Dojde k významnému 

propojení centra města se čtvrtí 
Roudná.

Byli osloveni 2 architekti a zpraco-
vány 2 nové návrhy lávky, z toho byl 
jeden později dopracován. V součas-
né době má prioritu návrh MgA. Cís-
lera, který navrhl kašny na náměstí. 

Ing. Zdeněk Hanzelín, vedoucí stavebního odboru  
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Z důvodu realizace stavby I/27 
Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík 
a s tím související realizace odvod-
nění silnice, obslužné komunikace 
ke Kamennému rybníku, zrušení že-
lezničního přejezdu, lávky pro pěší, 
přeložky cyklostezek a přeložky dál-
kového kabelu SŽDC-TÚDC a pře-
ložky zabezpečovacích kabelů SSZT, 
dojde k těmto dočasným uzavírkám:

Od 10. 6. 2019 bude uzavřen chod-
ník od světelné křižovatky po hrázi 
Třemošenského rybníka ke Kamen-
nému rybníku. Značená objízdná tra-
sa schůdná i sjízdná nejen pro pěší 
a cyklisty, ale i pro dětské kočárky 
a vozíčkáře povede od světelné kři-
žovatky na hráz Šídlovského rybníka 
a od ní ke Kamennému rybníku.

Stavba silnice okolo Kamenného rybníka zkomplikuje provoz pěším i cyklistům
Od 28. 5. 2019 budou probí-

hat dva týdny práce na zrušení 
železničního přejezdu a přeložce 
kabelů. Ke stejnému datu budou 
zahájeny práce na přeložení cyk-
lostezek a v prostoru železničního 
přejezdu trati ČD a na lávce pro 
pěší. pro přecházení silnice I/27 
v lokalitě u Kamenného rybníka. 
Tyto práce vyžadují uzavírku že-
lezničního přejezdu, místa pro pře-
cházení silnice a přilehlých úseků 
cyklostezek v termínu 28. 5. 2019 
až 30. 6. 2020.

Značená objízdná trasa schůdná 
i sjízdná nejen pro pěší a cyklisty, 
ale i pro dětské kočárky a vozíčká-
ře povede od vlakové zastávky ČD 
východně okolo arboreta Sofronka 

ke křižovatce u dětských cvičebních 
mechanizmů. Stezka mezi arbore-
tem a tratí ČD (západně od arbore-
ta) bude na odbočce v zahrádkářské 
osadě označena jako „slepá“. 

Cyklisté, jedoucí po cyklotrase 
č. 2151 od Třemošné, mohou po-
kračovat kolem Arboreta Sofron-
ka k přejezdu přes železniční trať 
u zastávky Bolevec a dále přes 
Plaskou ulici. Pak se mohou vrátit 
ke Kamennému rybníku po stez-
ce pro chodce a cyklisty vedoucí 
po hrázi Třemošenského rybníka. 
V době, kdy se bude i tato stezka 
stavebně upravovat, bude nutné 
využít náhradní trasu kolem ryb-
níka Nováček a po hrázi Šídlov-
ského rybníka.

Prostor stavby bude na obou stra-
nách uzavřen oplocením od plotu ar-
boreta Sofronka až k tělesu trati ČD.

Převzato ze zprávy ŘSD 
zpracované pro ÚMO 1

Již popáté se konalo setkání vede-
ní obvodu Plzeň 1 s jeho obyvateli. 
A protože se problémy obyvatel jed-
notlivých částí obvodu liší, setkání 
se vždy koná v jiné oblasti. Tento-
krát se starostka Helena Řežábová 
a místostarostové Ilona Jehličková, 
Miroslav Brabec a Jiří Uhlík setka-
li ve středu 29. května s obyvateli 
Vinic na louce nad školou.

Účast se tradičně na takovém se-
tkání pohybuje okolo třiceti disku-
tujících a i tentokrát tomu nebylo 
jinak. Kulisu tvořil výskot dětí na 
nedalekém dětském hřišti, jehož 
úpravy a vylepšení se mimo jiné staly 
tématem diskuse. Setkání se konalo 
poprvé pod širým nebem, na pivních 

Starostka a místostarostové diskutovali s občany Vinic

setech a pod stanovými přístřešky. 
Počasí se naštěstí na poslední chvíli 
umoudřilo a tomuto setkání přálo.

Diskutovalo se o tématech shod-
ných s tématy, která již zazněla i na 
jiných setkáních vedení obvodu s ob-
čany: např. plynulost a bezpečnost 
dopravy, parkování, bezdomovci, 
bezpečnost, čistota ulic a chodníků, 
množství a četnost vývozů barevných 
kontejnerů či „kondice“ zastávky 
u Kauflandu nebo množství odpad-
kových košů na obvodu.

Na Vinicích však zazněla i téma-
ta, která jsou pro tuto část obvodu 
specifická. Jednalo se např. o cestu 
od zoo kolem zahradnictví  –  její 
osvětlenost, bezpečnost. „Vzhle-
dem k tomu, že toto území leží 
na rozhraní dvou obvodů (MO Pl-
zeň 1 a Plzeň 3) a také proto, že 
je zde velké množství soukromých 
pozemků, je velmi obtížné prová-
dět jakékoli úpravy v této lokalitě. 
Jsem si však jistá, že alespoň dílčí 
práce zde provést můžeme a v nej-
bližších dnech provedeme,“ uvedla 
starostka Řežábová. 
Řada dotazů směřovala rovněž 

k revitalizaci vnitrobloku Bzenec-
ká – Strážnická. Revitalizační zá-

měr byl projednán s občany na ve-
řejném setkání v pondělí 3. června 
od 16.30 hod. v jídelně 7. ZŠ (více 
o setkání na str.13).

„Mnoho dotazů se týkalo rovněž 
úklidu ulic v obvodu. K poslednímu 
březnu skončila smlouva firmám, 
které se o úklid do té doby staraly 
a jimž byly uděleny pokuty za ne-
dodržení podmínek smlouvy až do 
výše 150 tisíc korun. V této době je 
vypsáno nové výběrové řízení, od 
kterého si slibujeme lepší spoluprá-
ci a také výsledky,“ doufá starostka.

Velmi zajímavým podnětem 
byla žádost o častější konání spo-
lečenských akcí v prostoru Vinic. 
S povděkem byla přijata akce 
Zabijačkových hodů s tím, že by 
bylo vhodné, aby se v této lokalitě 
konaly i další akce. „Potěšila mě 
žádost, aby na Vinicích také sví-
til vánoční stromeček nebo aby se 
zde konala pouť. Vím, že tyto akce 
přispívají ke komunitnímu životu 
a lepším sousedským vztahům. 
Hledejme tedy společně stromek, 
který v prosinci rozsvítíme na Vi-
nicích,“ vyzývá starostka.

Je řada témat, které vedení ob-
vodu nevyřeší – zejména proto, že 

to není v jeho kompetenci a silách.  
Jde zejména o dopravní situaci, 
která se enormně ztížila řadou re-
konstrukcí silnic, které jsou často 
v kompetenci města či Ředitelství 
silnic a dálnic. Snížil se i počet 
policejních služeben. Služebna 
Městské policie na Vinicích zanikla 
z důvodu nedostatku strážníků. 

Dalšími tématy, která nejsou 
v kompetencích vedení obvodu, byl 
např. severozápadní obchvat Plzně, 
jehož dostavba by snad měla být 
započata na podzim tohoto roku, či 
záměry přebudování mimoúrovňo-
vé křižovatky „U Rondelu“.

Přestože některé dotazy není 
možné z pozice vedení obvodu 
pozitivně zodpovědět, snaží se 
představitelé obvodu apelovat na 
kompetentní osoby, urgovat řešení 
a dohlížet na kvalitu vyřešení da-
ného problému: „Nemůžeme být 
všude a nevidíme všude. Prosím 
proto spoluobčany, kteří nejsou 
s něčím spokojeni, aby se nevá-
hali obrátit na zodpovědné osoby – 
těmi jsou strážníci městské i státní 
policie, pracovníci obvodu i měs-
ta,“ apeluje na občany starostka.

(red)
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Ocitli jste se v nepříznivé sociální situaci a nevíte si rady?
– kontaktujte nás nezávazně i v případě, kdy víte o někom, komu by-

chom mohli pomoci
– poskytujeme poradenství a pomoc při řešení obtížných životních 

situací. Hledáme způsoby, jak pomoci překonat problémy, na které 
sami nestačíte a případně zmírnit dopady sociálního vyloučení, krizové 
situace, zdravotního postižení apod.

– situaci s vámi probereme v kanceláři úřadu nebo vás navštívíme 
v místě bydliště.

Poskytujeme:
– základní a odborné poradenství
– pomoc při uplatnění žádostí o důchodové a nemocenské dávky, ne-

pojistné sociální dávky, dávky státní sociální podpory a dávky pro 
osoby se zdravotním postižením

– zprostředkování pomoci nebo služeb poradenství v oblasti sociálních 
služeb

– asistenci a nápomoc, případně doprovod při jednání s institucemi, 
úřady a dalšími subjekty

– pomoc v krizových situacích
– pomoc při řešení nepříznivé finanční situace – zadlužení, exekuce, 

nedostatečný příjem
– pomoc s problémy vyplývajícími ze zdravotního postižení či osamě-

lého způsobu života
– poradenství při řešení záležitostí u osob s omezením svéprávnosti

Sociální odbor informuje
Komu můžeme pomoci:
– osobám bez přístřeší nebo s nejistým či neadekvátním bydlením
– nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy
– seniorům
– zdravotně postiženým
– osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby
– opatrovníkům a osobám před omezením svéprávnosti
– osobám ohroženým sociálním vyloučením
– osobám ohroženým rizikovým způsobem života
– dalším skupinám osob
Kde nás najdete?
Úřad městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Vedoucí Sociálního odboru:
Mgr. Dana Krausová, kancelář č. 204
tel: 378 036 180, mail: krausovada@plzen.eu
Sociální pracovnice:
Alena Krejsová, DiS., kancelář č. 207
tel: 378 036 186, mail: krejsovaa@plzen.eu
Mgr. Petra Reitermanová, kancelář č. 207
tel: 378 036 085, reitermanova@plzen.eu
Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 08.00–17.00 hod.
Úterý 08.00–14.00 hod.
Středa 08.00–17.00 hod.

Čtvrtek 08.00–14.00 hod.
Pátek 08.00–13.00 hod.

Poděkování dárcům krve
Slavnostním předáním bronzo-

vých medailí prof. MUDr. Jana 
Janského za deset bezpříspěvko-
vých odběrů krve vyjádřila paní 
místostarostka Ilona Jehličková 
poděkování občanům městského 
obvodu Plzeň 1, kteří darovali 
druhým tu nejvzácnější tekutinu 
na světě. Obřadu se zúčastnila 
i paní Brožová, ředitelka Ob-
lastního spolku Českého červe-
ného kříže a zástupce transfúz-
ní stanice Plzeň. Předání plaket 
se uskutečnilo dne 27. 5. 2019 
v obřadní síni Úřadu městské-
ho obvodu Plzeň 1. Slavnostní 
akt doprovodil hrou na varhany 
Jakub Šmaus a krátké pěvecké 
a recitační vystoupení přednesly 
děti ze 78. MŠ. 

Ú

PLZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE
„Vaše bezpečí naše priorita“

od 19. 9. do 12. 12. 
stále přijímá zájemce z řad seniorů a osob ZTP.

Vzdělávací program je tvořen přednáškovými bloky 
(např. Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, 

Základy první pomoci atd.).

Součástí projektu jsou i exkurze 
(např. do Operačního střediska Městské policie Plzeň, 

Požární stanice Plzeň Košutka atd.).

Tento projekt je pro seniory a osoby ZTP zcela bezplatný.

Přihlásit se můžete:
do 19. září 2019, Úřad městského obvodu Plzeň 1, 

alej Svobody č. 60, kancelář sociálního odboru č. 208, 
tel. č.: 378 036 187.

Mgr. Dana Krausová, ved. soc. odboru

Mgr. Dana Krausová,
ved. sociálního odboru
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Léto se rozjíždí, lákají nás výle-
ty, zahrádky, vnoučata. Ale pokud 
jste z Plzně neodjeli, nebo nemáte 
s kým na výlet vyjet, nesmutněte, 
nebuďte sami doma, dveře TOTE-
Mu zůstávají po většinu léta otevře-
né. Určitě si u nás najdete příleži-
tost k setkávání s přáteli a možná 
získáte i nové přátele při některém 
z TOTEMových programů. Vybí-
rat můžete v rámci TOTEMového 
rozcestníku – měsíčníku jednorázo-
vých akcí, mezi vycházkami, výle-
ty, cvičením, zpívanými, konverza-

Proběhl další ročník sousedské slavnosti Sousedský jarmark, 
tentokrát s podtitulem Pod střechou je všední život barevnější

P o s l e d n í 
květnovou so-
botu se kolem 
TOTEMu sešly 
stovky lidí, aby 
společně přispě-
ly, každý svým 
dílkem, k oslavě 

Evropského dne sousedů. TOTEM 
již pošesté zastřešil jedno z ohnisek 
s podporou Plzeň 2015, z.ú. Moc 

Slavnostní ukončení TOTEMového roku
Srdečně zveme všechny aktivní 

klienty TOTEMu na setkání před 
prázdninami, kterým chceme osla-
vit dvacet let života TOTEMu, 
poděkovat za krásný společný 
rok a ocenit všechny, kteří dělají 
TOTEM TOTEMem. V pondělí 

24. 6. 2019 v 17.00 hod. se mů-
žete těšit na úžasný koncert Nové 
České písně, informace o letních 
aktivitách, zápisech v září a další 
maličkosti. Nenechte si ujít tuhle 
poslední předprázdninovou příle-
žitost být s námi.

Nebuďte v létě sami, přijďte do TOTEMu
cí v cizích jazycích, jízdou na kolo-
běžkách a mnohým dalším. A kdo 
přece jen odjede, nezapomeňte se 
ve dnech 6.–11. 9. 2019 přijít do 
TOTEMu zapsat do aktivit na dal-
ší období. TOTEMový rozcestník 
i nabídku pravidelných aktivit na 
následující rok a přesné termíny 
zápisů (oboje bude zveřejněno po 
19. 8. 2019) naleznete na webových 
stránkách www.totemplzen.cz nebo 
si je vyzvedněte v TOTEMu v Bo-
levci, Kaznějovská 51, Plzeň.

Mgr. Petra Bláhová, TOTEM

Už jste navštívili s dětmi Sport park 1?
Sport park 1 najdete v Plz-

ni – Lochotíně mezi plaveckým 
bazénem Západočeské univerzity 
(Sokolovská ulice) a restaurací 
Impuls. Pro veřejnost je kluziště 
otevřeno ve všední dny od 12.00 
do 20.00 hodin, o víkendech, 
svátcích a prázdninách od 10.00 

do 20.00 hodin. V současné době 
se na ploše bruslí pouze na in-line 
bruslích. Bruslení je pro všechny 
návštěvníky zdarma.

IN-LINE BRUSLENÍ, PŮJ-
ČOVNA BRUSLÍ, CHRÁNIČŮ 
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ 
PRO VŠECHNY ZDARMA.

V měsíci květnu proběhla již tra-
diční výuka in line bruslení pro 
děti ze základních škol z obvodu. 
Tato akce se těší stále velké ob-
libě a během května se zde učilo 
bruslit přes 500 žáků. Instruktory 
těší, že pravidelná návštěva těchto 
kurzů se odráží na zlepšujících se 

schopnostech dětí v jízdě na ko-
lečkových bruslích. Žáci zde mají 
možnost zapůjčit si veškeré vyba-
vení zdarma. Výuka bude probíhat 
i v měsíci červnu a my se již těší-
me na další spokojené sportovce.

Václav Černý, 
Sport park 1

děkujeme za to, že záštitu nad le-
tošním ročníkem převzal Městský 
obvod Plzeň 1 a sousedy přišly po-
zdravit i paní Ing. Helena Řežábo-
vá, starostka městského obvodu Pl-
zeň 1, a paní Mgr. Ilona Jehličková, 
místostarostka městského obvodu 

Plzeň 1. Celkem 225 účinkujících 
a další stovky diváků či návštěvní-
ků rozproudilo sídliště kolem TO-
TEMu tak, že bylo na co koukat, co 
ochutnat, co si vyzkoušet. Hudba, 
tanec, výrobky, deštníková hra pro 
všechny, spousty krásných setkání.



K 74. výročí ukončení II. světo-
vé války se dne 3. 5. 2019 u Po-
mníku odboje před Boleveckou 
školou konalo shromáždění ob-
čanů. Cestu válečných hrůz ke 
svobodě připomenul za Spolek 
Boleveckých rodáků Ing. Bo-
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Není to kontinent
za mořem vzdálený
jsou to jen domečky
každý z nich schoulený
tak jako kuřátka
pod křídlem statku …
… obrázky životů
zůstaly na památku …

Není to kontinent
za mořem vzdálený
byl to jen malý kraj
dnes navždy ztracený.
Střechy a dvorečky
zahrádky, stromečky …
z dětských her a přání
zůstalo vzpomínání …

Májové pietní vzpomínky v našem obvodu

Příjemné místo vhodné pro pro-
cházky a odpočinek vzniklo v oko-
lí Pramenů v Plzni na Roudné. 
Místní dobrovolníci ho postupně 
zvelebují již několik let. Na konci 
letošního dubna zde byl odhalen 
památník, více o památníku, bý-
valém vodovodu a historii „Ame-
riky“ – viz vedlejší strana.

S bezstarostným dětstvím má 
bývalou osadu Amerika spojenou 
63letý roudenský rodák Vilém 
Matas. Do osady chodil denně ke 
svým prarodičům na statek. „Po-
máhal jsem jim s obstaráváním 

Bývalá osada Amerika, místo plné vzpomínek
dobytka, v zimě jsme s partou na 
Americe sáňkovali nebo bobovali. 
Byla to v podstatě vesnice. Vlevo 
od Roudné jsem byl za chvilku 
v centru města, vpravo ve vsi,“ 
skládá střípky z minulosti Vilém 
Matas a s úsměvem dodává: „Ba-
bička měla husy, vždycky jsme jim 
s klukama přehradili kus potoka, 
aby zde měly tůňky. Celý den 
mohly být u vody a večer se pak 
všechny do jedné vrátily. Zajímalo 
by mě, jestli by tam takto vydržely 
i dneska.“

Jeho babička na statku žila až 

do 70. let, kdy celá osada muse-
la ustoupit rozšiřujícímu se areálu 
Fakultní nemocnice v Plzni a zcela 
zanikla. Pro lidi, kteří na Americe 
strávili celý život, to byly velmi těž-
ké chvíle. „Naše rodina se v podstatě 
rozpadla. Můj otec je z osmi souro-
zenců, ti už také měli své potomky 
a všichni jsme se scházeli na statku. 
O tohle místo jsme přišli. Babičce 
snad trochu pomohlo, že zde po-
stavili něco potřebného, a ne třeba 
fabriku,“ konstatuje pan Matas.

U potůčků na Americe se s přá-
teli schází dodnes. „Na Roudné 

Před boleveckou sokolovnou.

Na horním i dolním snímku pietní vzpo-
mínka u pamětní desky U domu Pod 
Záhorskem č. 1.

Pamětní deska v parku U Bazénu.

Není to kontinent
na mapě světa
jen drobná osada
co jarem vzkvétá.
Místa kde prameny 
jsou darem země
místo jež dětstvím
mluví vždy ke mně …

Není to kontinent
ta naše „Amerika“
tak se těm místům
u Roudné říká. 
Tak se jim říkalo,
tak se tam žilo
než jen pár stromů
s potůčkem zbylo.

Zmizely domečky
zmizely statky
zmizely záclonky
a krůčky za vrátky.

Ztratil se dětí smích 
jen vodička šplíchá
a šeptá pozdravy
do prázdného ticha …

Jen ten, kdo vzpomíná
na zašlý svět říká:
„Kdysi tu stávala
Plzeňská Amerika“

Amerika Hana Gerzanicová

jsou čtyři trampské osady, vždy 
v půlce prosince se na Americe 
sejdeme, povídáme, vzpomíná-
me, opečeme buřty. Stále máme 
k tomuto místu velmi silný vztah,“ 
potvrzuje.

A jak se mu okolí Pramenů líbí 
po nejnovější úpravě? „Je to hezky 
upravené, jsem rád, že sem lidé 
častěji najdou cestu, mohou zde re-
laxovat. Jen mám obavu, aby nové 
sochařské dílo neponičili vandalo-
vé nebo bezdomovci. Byla by to 
škoda,“ uzavírá povídání Vilém 
Matas.                             (red)

huslav Strejc. Důležitost tohoto 
výročí byla zvýrazněna účastí 
všech předních představitelů MO 
Plzeň 1. Závěr a význam vzpomín-
ky přednesla starostka MO Plzeň 1 
Ing. Helena Řežábová.

Ing. Bohuslav Strejc

Pietní akce u Pomníku odboje před Boleveckou ZŠ za účasti boleveckých 
občanů rodáků v plzeňských krojíc za účasti představitelů obvodu.

Na Saském mostě.U památníku na hřbitově v Bolevci.
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Okolí Pramenů na Roudné 
zvelebují místní již několik let. 
Loni s podporou spolku Pěstuj 
prostor a díky daru pivovaru 
Gambrinus zapojili do jeho roz-
voje i sochaře Kurta Gebauera. 
Společně upravili koryto prame-
nů a vytvořili připomínku osady 
Amerika, která zde v minulosti 
stávala. Její odhalení proběhlo 
v sobotu 27. dubna.

Prameny na Roudné – vzduš-
nou čarou vzdálené necelé 2 km 
od hlavního náměstí, přesto však 
pro řadu Plzeňanů neznámé. Toto 
místo je v historii Plzně velmi 
významné – v minulosti pro-
střednictvím unikátního gravitač-
ního vodovodu zásobovalo pitnou 
vodou centrum města. Na počátku 
20. století tuto funkci ztratilo, vodu 
z Pramenů však i nadále využívali 
obyvatelé přilehlé osady Amerika. 
Ta byla postižena bombardováním 
za 2. světové války a zcela zanikla 
při stavbě fakultní nemocnice. 

Další rozvoj okolí studánek si 
vybrali Plzeňané ze tří plzeňských 
projektů prostřednictvím hlasová-
ní v Gambrinus tramvaji. Pivovar 

U Pramenů na Roudné byla odhalena připomínka 
zaniklé osady Amerika

Gambrinus tak na něj věnoval 
100 000 Kč. Po skončení hlasová-
ní spolek Pěstuj prostor uspořádal 
s aktivními Roudeňany setkání, na 
kterém byly podrobněji promyšleny 
jejich podněty na to, co by mohlo 
u Pramenů vzniknout. Z řady zají-
mavých nápadů byly pro loňskou 
realizaci zvoleny drobné úpravy ko-
ryta pramenů a vytvoření připomín-
ky zaniklé osady Amerika. Vedle 
toho také ve spolupráci se studenty 
Katedry výtvarné výchovy a kultu-
ry FPE ZČU vznikla minibrožura 
s ilustrovanými pověstmi od Prame-
nů (vyzvednout si ji můžete např. 
v Infocentru na náměstí Republiky 
nebo na vrátnici ÚMO Plzeň 1). 

„Amerika“, jejíž „střešní štíty“ 
se při pohledu od silnice tyčí v dál-
ce mezi stromy, doplňuje již dříve 
vytvořené historické nápovědy – 
infoceduli o této osadě ukrytou ve 
dvířkách třetího z Pramenů (který 
vyschl po blízkém dopadu váleč-
né pumy) nebo kamennou stezku 
„Zpět k pramenům“ s důležitými 
daty vztahujícími se k tomuto mís-
tu – a je tak součástí netradiční 
naučné stezky.

Prameny byly po staletí hlavním zdrojem pitné vody pro řadu 
Plzeňanů. V posledních letech však dle výsledků testů, které ÚMO 
Plzeň 1 pravidelně zajišťuje, nebyla voda z nich vhodná ke kon-
zumaci. O to více potěšující je letošní zjištění, že obě roudenské 
studánky v hodnocených ukazatelích vyhovují příslušné legislativě. 
ÚMO však upozorňuje, že konzumace přírodní vody je vždy na 
vlastní zodpovědnost – ani zdroj, který měl včera atest na pitnou 
vodu, nemusí být v době její konzumace v pořádku. 

Amerika v roce 1979 těsně před demolicí, vzadu vlevo jsou patrné locho-
tínské studentské koleje.

Oficiální odhalení díla a křest 
brožury proběhl v sobotu 27. dub-
na během akce Objevení (se) 
Ameriky, která se nesla v příjem-
ném „sousedském“ duchu. Zhruba 
sto návštěvníků, vč. představitelů 
města Plzně a MO Plzeň 1, si uži-
lo zajímavý doprovodný program 
– báseň o Americe a Pramenech 
přednesla roudenská rodačka 
Hana Gerzanicová, velký ohlas 
měla také opera v netradičních 
venkovních kulisách v podání 
skupiny Site-specific opera. Po 
samotném odhalení „Ameriky“ 
a křtu brožurky s pověstmi se 
o své vzpomínky na zaniklou 

osadu podělili její pamětníci 
a večer zakončil koncert plzeň-
ského multiinstrumentalisty Jirky 
Muchy. Velmi nás potěšila hojná 
účast nejen místních občanů a lidí 
z celé Plzně, ale zejména přítom-
nost řady pamětníků včetně pů-
vodních obyvatel osady Amerika, 
kteří přišli i se svými rodinami, 
a dodali tak akci jedinečnou at-
mosféru.

Silvie Hašlová, Marek Sivák 
(Pěstuj prostor, z. s.)

Níže uvedené obr: Akce Objevení 
(se) Ameriky u Pramenů na Roudné 
(27. 4. 2019)

Sady kolem Ameriky založené v roce 1894 jednotou pro zakládání sadů.
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Den pro seniory
Senioři si užívali svůj den. Pobavili se u hudby a učili se žít aktivně.

„Akce Den pro seniory se ko-
nala poprvé. Cílem bylo seznámit 
spoluobčany se zdravým životním 
stylem, dopravní bezpečností i mo-
derní technikou,“ řekla starostka 
MO Plzeň 1 Helena Řežábová. 
Na pódiu se představila hudební 
skupina Švejk band nebo harmo-
nikářské duo Josef Pospíšil s man-

želkou. Své dovednosti předvedly 
i děti ze sborů Jiskřičky nebo Bo-
leváček. Součástí programu byly 
i vzdělávací aktivity.

Mezigenerační a dobrovolnic-
ké centrum Totem zde mělo svůj 
koutek. Lidé si pod jejich vedením 
vyzkoušeli nordic walking, zapo-
jili se do tvořivé dílny nebo pro-
zkoušeli svou paměť. Návštěvníci 
se účastnili besed s fyzioterapeut-
kou a nutriční specialistkou. Před-
ní odborníci z FN Plzeň mluvili 
o správné životosprávě, držení těla 
i zodpovídali dotazy seniorů.

Městská policie Plzeň informo-
vala o bezpečnosti seniorů nejen 
v dopravě. Zájemci si vyslechli 
odbornou přednášku a mohli se při-
hlásit do Plzeňské senior akademie. 

Odnesli si i drobné dárky. Po celou 
dobu trvání akce rozdávaly hostes-
ky Vodárny Plzeň vodu zdarma.

Pro seniory si připravily překva-
pení i děti z 1., 4. a 31. ZŠ. Na-
malovaly jim obrázky na téma Já 
a senior. „Počasí nám moc nepřálo, 

ale jsem potěšena, že i tak lidé za-
vítali do amfiteátru za OC Plaza 
Plzeň a přišli si s námi užít boha-
tý kulturní program. My budeme 
i nadále akce pro seniory pořádat,“ 
dodala starostka MO Plzeň 1 He-
lena Řežábová.                  (red)
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Pro příznivce nevšedních zážitků 
chystá Divadlo J. K. Tyla již pátý 
ročník zcela mimořádného pro-
jektu Noc s operou, který v pátek 
28. června 2019 v prostředí Lo-
chotínského amfiteátru představí 
slavnou operu Giuseppe Verdi-
ho Nabucco. Vášnivá a působivá 
Verdiho hudba, kvalitní pěvecké 
obsazení a silný biblický příběh 
o utiskovaném židovském národu 
a jeho osvobození z babylonského 
zajetí, to vše umocněné neobvyk-
lým prostředím pod širým nebem, 
slibuje, že se tento večer stane pro 
nejednoho diváka zkrátka nezapo-
menutelným. Divadlo J. K. Tyla 
spolu s režisérem Tomášem Pila-
řem připravuje pro tuto příležitost 
úplně novou inscenaci, která na-

Velkolepá opera Nabucco pod širým nebem!
plno využije možnosti amfiteátru. 
„Nabucco je velkolepé starozákon-
ní plátno s obřími sbory a efektními 
davovými scénami. Opět zapojíme 
stovky účinkujících, živá zvířata, 
mohutné scénické efekty zahrnující 
světelnou show, videoart, pyrotech-
niku, nový cirkus, balet, parkur, 
gymnastiku a tak dále.  Nicméně 
to vše bude sloužit úchvatné Ver-
diho hudbě pod taktovkou skvělého 
Jiřího Štrunce, která je sama o sobě 
zárukou skvělého zážitku,“ láká di-
váky na akci Tomáš Pilař.

První ročník Noci s operou se 
uskutečnil již v roce 2015 a při-
nesl úspěšný koncert sboru, sólistů 
a orchestru DJKT s hosty Evou Ur-
banovou a Miroslavem Dvorským. 
O rok později se v rámci projektu 

uskutečnila velkolepá produkce 
Verdiho opery Aida. Jedinečné 
scénické provedení kantáty Car-
mina burana bylo nastudováno 
v roce 2017 a zatím poslední, 
loňský ročník, na kterém se sešlo 
více než šest tisíc diváků, byl ve 
znamení Pucciniho Turandot. Cí-
lem celého projektu je představit 
operu v její plné monumentalitě, 
oslovit příznivce operního žánru 
i nové návštěvníky, kteří preferují 
neformální prostředí, a nabídnout 
nevšední a mimořádný zážitek 
v prostředí přírodního amfiteátru. 
Náročná open air produkce letos 
vzniká opět pod záštitou primá-
tora města Plzeň Martina Baxy, 
hejtmana Plzeňského kraje Josefa 
Bernarda a starostky městského 

obvodu Plzeň 1 Heleny Řežábové 
a za významné podpory městské-
ho obvodu Plzeň 1, statutárního 
města Plzeň a Plzeňského kraje. 
Díky vzájemné spolupráci DJKT 
a MO Plzeň 1 mohli senioři to-
hoto městského obvodu navštívit 
jednu z generálních zkoušek je-
dinečného muzikálu Billy Elliot, 
který měl premiéru 11. května na 
Nové scéně DJKT.

Místa k sezení jsou již vyproda-
ná, vstupenky takzvaně „na deku“ 
za 200 Kč do zatravněných částí 
amfiteátru jsou v prodeji v poklad-
ně předprodeje ve Smetanových 
sadech 16, na webových stránkách 
divadla djkt.eu nebo v síti Plzeň-
ská vstupenka.

Edita Laštovková, DJKT

V pondělí 3. června se v jídel-
ně 7. základní školy uskutečnilo 
setkání vedení prvního plzeňské-
ho obvodu, představitelů Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně 
s občany – obyvateli oblasti, která 
je součástí záměru regenerace vni-
trobloku Bzenecká – Strážnická.

Na setkání byla představena stu-
die možné regenerace s uvedením 
všech reálných variant dovybavení 
vnitrobloku. Jedná se např. o výsadbu 
dalších neovocných stromů, osazení 
herních prvků z přírodních materiá-
lů či zapuštěné trampolíny, zpevnění 
průšlapů s využitím materiálů, které 
pomohou s průsakem vody do půdy, 
modelaci terénu pomocí vyvýšenin, 
které mohou posléze sloužit např. dě-
tem k sáňkování, či zvýšení počtu 
odpadkových košů a odpočinkových 
míst. Návrh počítá rovněž s dovy-

Regenerace vnitrobloku Bzenecká – Strážnická
Ano, nebo ne? Když ano, tak jak? 

bavením zázemí u hřiště, kde by se 
mohl objevit stojan na kola či zastře-
šená lavička pro případné diváky.

„Představený návrh vychází 
z celkové koncepce revitaliza-
ce Vinic a je v této chvíli pouze 
záměrem. Tímto setkáním jsme 
chtěli zjistit potřeby místních oby-
vatel, jejich požadavky i to, co by 
se ve vnitrobloku rozhodně objevit 
nemělo,“ uvedla starostka MO Pl-
zeň 1 Helena Řežábová a dodala: 
„V případě, že se v dalším veřejném 
projednávání ukáže, že navrhovaná 
regenerace vnitrobloku není místní-
mi vítaná, jsme připraveni připrave-
né finanční prostředky použít v jiné 
části prvního plzeňského obvodu.“

Studie návrhu regenerace vnit-
robloku Bzenecká – Strážnická je 
k vidění na stránkách 

www.ukr.plzen.eu.

Připomínky k představené studii 
je možné předat prostřednictvím 
kontaktního formuláře, který je 
k nalezení na adrese ukr.plzen.eu, 
případně zaslat poštou na adresu: 

Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně, příspěvková organizace, 
Škroupova 5, 305 84 Plzeň, nej-
později do 17. června 2019.

(red)
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V posledních týdnech získala 
kolekce chovaných zvířat řadu 
atraktivních posil ať už formou pří-
chodů, tak mezi odchovy. Spoustu 
přírůstků nalezneme hlavně mezi 
kopytníky.

Zebry Chapmannovy mají hned 
dvě mláďata, chovatelé jim začali 
říkat Ebby a Franta. Zebry jsou 
zde chovány nepřetržitě od roku 
1974 a počet odchovaných hříbat 
čítá na sedm desítek. V součas-
nosti žijí s antilopami voduška 
lečve, které mají rovněž 5 letoš-
ních mláďat, a africkými pštro-
sy. U velbloudů dvouhrbých je 
dvojnásobný důvod k radosti. 
Kromě příjezdu mladé samičky 

Zvířecí novinky v plzeňské zoo
Terezy z ostravské zoo přivedla 
na svět jubilejní 20. mládě v Plzni 
samice Kayla. Mláděti se zatím 
říká Aiko. Prvnímu plzeňskému 
odchovu, populární Josefíně, bylo 
v březnu již neuvěřitelných 22 let. 
Na přelomu dubna s květnem se 
nenechaly zahanbit ani ovce al-
jašské nebo zubři a rovněž hlásí 
přírůstky.

Zajímavá dvě zvířata doplnila 
rajóny šelem a primátů. Ze Švý-
carska, Walter zoo Gossau, dora-
zila samice šimpanze učenlivého 
Brigitte, z Polska mladá levhar-
tice čínská Tika. Nová šimpan-
zice pochází z Konga a narodila 
se v roce 1981. Je jednou z mála 

čistokrevných samic poddruhu 
šimpanz čego (Pan troglodytes 
troglodytes) v Evropě. Je již ně-
kolikanásobnou matkou. Skupina 
má tak znovu 5 členů. 

Kolekce plazů hlásí nejprve osm 
unikátních mláďat jedovatého ješ-
těra korovce mexického a doslo-
va několik hodin před uzávěrkou 
tohoto vydání expoziční premiéru 
páru mamby zelené. Čtyřletý pár 
v plzeňské zoo pochází ze soukro-
mého chovu, dosud žil v zákulisí 
a oba hadi byli odděleni. Jejich 
předkové mají původ v Tanzanii. 
Nyní jsou premiérově v expozi-
ci v sousedství příbuzné mamby 
černé. Samec měří dle sdělení 

ošetřovatele Jana Dohnala kolem 
2 metrů a jeho zelená má namod-
ralý nádech, samice má přibližně 
1,5 metru a je mírně nažloutlá. 
V lidské péči jde o druh náročný 
na bezpečnost chovu a zkušenost 
chovatele. V 60. a 70. letech byl 
i v expozici Akva Tera.

Už jen několik týdnů zůstane 
v Plzni druhá odchovaná sami-
ce nosorožce indického Růženka 
(Shakti). O prázdninách zamíří do 
Zoo Basilej, což je rodiště samce 
Baa bua. Samice Maruška byla 
nedávno převezena do polské zoo 
ve Wroclavi. Přijďte se rozloučit 
s Růženkou!

Mgr. Martin Vobruba, zoo 
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V sobotu 25. 5. se pod záštitou 
pana místostarosty Mgr. M. Brab-
ce konala již tradiční 30. jízda his-
torických vozidel okolím Plzně. 
Startovalo se z autokempu Osten-
de. Od rána se diváci mohli kochat 
výstavou veteránů. Mezi skvosty 
patřil auto veterán Hudson z roku 
1910, dva vozy Laurin a Klement 
a mnoho dalších tuzemských a za-
hraničních značek. 

 Po desáté hodině se posádky 
vydaly na trasu dlouhou 90 km. Na 

30. jízda historických 
vozidel okolím Plzně

trase je čekalo několik soutěžních 
úkolů, které prověřily jak jejich 
znalosti, tak i šikovnost při ovlá-
dání strojů. První etapa končila 
v obci Kozojedy, kde se posádky 
občerstvily v místním pivovaru 
a zdejší diváci si mohli prohléd-
nout všechna vozidla. Po obědě 
se cca 110 auto i moto veteránů 
vydalo do cíle směr autokemp 
Ostende. Celá akce se vydařila 
ke spokojenosti jak soutěžících, 
tak pořadatelů.                  (red)

V sobotu 25. května se usku-
tečnil čtvrtý ročník Zdravého 
dětského dne FN Plzeň. Pro děti 
byly připraveny tři tratě běžeckého 
závodu a každý závodník obdržel 
při registraci odměnu v podobě 
tašky plné cen od našeho sponzora 
firmy Lear Corporation. Vítězové 
běhu získali medaile a hodnotné 
ceny jako síť na volejbal, teniso-
vou raketu nebo míč od městské-
ho obvodu Plzeň 1. Bohatá byla 
i nabídka doprovodného programu 
firmy Krašovská Aktivity centra 
Plzeň, kde se akce uskutečnila. 
Pro návštěvníky byly přichystány 
ukázky tance, fly jógy, parkour, 
basketbal a trampolínky. Rodiče 
si mohli zavzpomínat u retro her 
a děti měly radost z balónku od fir-
my BSJ group. Zdravou tvaroho-
vou buchtu, slaný cuketový závin 
i rady ohledně zdravé výživy roz-
dávala naše nutriční poradkyně se 
studentkami Střední zdravotnické 
školy a Vyšší odborné školy zdra-
votnické Plzeň. Aby byla akce ješ-
tě zajímavější, studentky Katedry 
rehabilitačních oborů Fakulty 
zdravotnických studií ZČU v Plzni 
si připravily pro všechny účastní-
ky zdravou stezku a poradenství 

Zdravý dětský den byl plný radosti 
v oblasti fyzioterapie včetně vy-
zkoušení rehabilitačních pomů-
cek. Po celý den klaunka Pepina 
svými dovednostmi s tvarováním 
balonků a různými vtipnými triky 
bavila malé i velké návštěvníky. 
Skřítek Zdravínek měl přichystáno 
plno her, úkolů a omalovánek pro 
malé i velké návštěvníky. K vý-
borné náladě hráli Zbyněk Janí-
ček a Michal Křížek, kteří svým 
moderátorským uměním dostávali 
děti do varu. I když si počasí hrálo 
s trpělivostí jak organizátorů, tak 
účastníků, nakonec se umoudřilo 
a akce se vydařila. Zdravý dětský 
den navštívilo velké množství 
návštěvníků a děti se opravdu 
vyřádily. Odměnou všem dob-
rovolníkům, kteří se na dětském 
dni podíleli, byl rozzářený dětský 
úsměv a spousta radosti. 
Čtvrtý dětský den FN Plzeň 

by se nemohl uskutečnit bez 
podpory sponzorů a dobrovolní-
ků. Akci podpořily svým časem, 
prací a nápady generální partner 
Lear Corporation, MO Plzeň 1 
pod záštitou starostky Ing. He-
leny Řežábové, SZŠ a VOŠZ 
Plzeň, Katedra rehabilitačních 
oborů FZS ZČU v Plzni, tvůrčí 

skupina DARDA v čele s Danou 
Křiváčkovou, klaunka Pepina 
a BSJ group. Za prostory, pomoc 

s přípravou dne a za ozvučení dě-
kujeme Krašovská Aktivity cent-
ru Plzeň.                            (red)
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Fotografie z Běhu pro Paměť 
národa – na levé fotografii paní 
starostka ing. Helena Řežábová 
běh zahajuje (Foto: Petr Sihelský), 
na vedlejší fotografii je paní mís-
tostarostka Mgr. Ilona Jehličková, 
která si zaběhla štafetu. (Foto: Mi-
lan Svoboda). 

Ing. Markéta Čekanová
ředitelka pobočky Paměť národa 

Plzeňský kraj
Post Bellum, o.p.s.

kancelář Thámova 23, 
301 00 Plzeň

Běh pro Paměť národa

Nezisková pacientská organiza-
ce lidí s diagnózou – roztroušená 
skleróza – uspořádala akci Zasaď-
me slunečnici, rozsviťme Českou 
republiku. Nad akcí převzala záštitu 
místostarostka obvodu Ilona Jehlič-
ková a spolu se všemi zúčastněnými 
zasadila před budovou úřadu sluneč-
nice. Akce organizace ROSKA si 
kladou za cíl šířit mezi veřejností 
povědomí o roztroušené skleróze, 
jejich příznacích a o možnostech, 
které nemocní mají.              (red)

Zasaďme slunečnici
Před úřadem rozkvetly slunečnice, ROSKA rozsvítila Česko.

Před Velikonocemi má každá hos-
podyňka napilno, peče, zdobí atd. 
Kdo chtěl najít inspiraci či si koupit 
něco pěkného, navštívil 14. dubna 
boleveckou sokolovnu. Městský 
obvod Plzeň 1 zde připravil jarní po-

Košutecké jezírko zažilo další
Pouť u Andělíčka

Velikonoční  jarmark 
inspiroval před jarními svátky

dobu známého vánočního jarmarku. 
Šikovní prodejci zde předváděli své 
výrobky od kraslic, pomlázek, koší-
ků a jiných velikonočních produktů 
po pečení jidášů, perníků a jiných 
tradičních dobrot.                  (red)

Stalo se již tradicí, že poslední 
dubnový pátek uspořádá městský 
obvod Plzeň 1 v okolí jezírka na 
Košutce Pouť u Andělíčka. Letoš-
ní rok nebyl výjimkou. O zábavu 
se postarala kapela Strašlivá po-
dívaná, nechyběly soutěže dobro-
volníků z organizace DORA pro 

děti s odměnami od městského 
obvodu Plzeň 1. O všechny při-
pravené atrakce byl mezi přítom-
nými velký zájem, každý, kdo 
splnil všechny úkoly, mohl si na 
závěr opéci buřta pod dohledem 
dobrovolných hasičů z Bílé Hory.

  (red)
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XI. ročník Branného dne plzeňských škol už zná vítěze
Ve středu 15. května se uskutečnil 

v areálu SDH Bílá Hora 11. ročník 
projektu Branný den. Záštitu nad jeho 
konáním převzala v tomto roce sta-
rostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová. 
Ta přišla soutěžící týmy také podpořit. 

 Soutěž zahájil zástupce velitele 
Městské policie Plzeň Marek Šilhan. 
Závod pořádá Městská policie Plzeň 
ve spolupráci s MO Plzeň 1. Pro-
jektu se letos zúčastnilo 22 družstev 
z  plzeňských škol. Ta byla složena 
ze 4 závodníků ve věku 12–15 let 
v poměru dva chlapci a dvě dívky. 
Trať byla vytyčena v krásném pro-
středí boleveckých rybníků a na trati 
se nacházelo 8 soutěžních stanovišť, 
kde museli účastníci závodu plnit 

úkoly z oblasti zdravovědy, ochrany 
obyvatelstva a právní odpovědnosti. 
Nechyběly ani tradiční úkoly, které 
byly předmětem každého Branného 
dne v  minulosti, a to hod granátem, 
skok z místa a střelba ze vzduchovky. 
I  přes nepřízeň počasí a menší zdra-
votní problém jedné z účastnic závodu 
si závodníci i organizátoři závod užili. 
První místo získalo družstvo z  26. ZŠ 
a spolu s cenami si odneslo i putov-
ního plyšového velblouda, kterého si 
může škola celý rok ponechat jako 
symbol svého vítězství. Ceny předali 
spolu se strážníky Městské policie Pl-
zeň zástupci MO Plzeň 1 místostaros-
ta Miroslav Brabec a místostarostka 
Ilona Jehličková.                    (red)

Druhá květnová neděle byla na 
našem obvodě již tradičně ve zna-
mení mladých hasičů. Proběhl zde 
další ročník „Junior cupu – Má-
jových útoků“, atraktivní soutěže 
v požárních útocích dětských druž-
stev. Pro téměř čtyřicet družstev 
soutěžní plochu perfektně připra-
vili členové spolku Hasiči – Plzeň 
Košutka, spolu s SDH Úněšov, a to 

Hasičům zima nevadí
zcela symbolicky nedaleko stani-
ce HZS na Košutce. Celou akci 
opět podpořil MO Plzeň 1, když 
se soutěžilo o poháry starostky 
našeho obvodu. I z tohoto důvodu 
celodenní soupěření slavnostně za-
hájila starostka obvodu Ing. Helena 
Řežábová.

Přestože počasí nebylo ideální 
a více než květen připomínalo spí-
še chladný listopad, nic to neubralo 
závodníkům na chuti předvést co 
nejlepší výsledek. V kategorii star-
ších dětí se nejlépe dařilo družstvu 
z SDH Letkov (PJ) a v kategorii 
dětí mladších si obsazením prvních 
dvou míst odvezli pomyslného „da-
bla“ mladí borci z SDH Ledce (PS).

Závěrem bych velice rád vyjád-
řil touto formou poděkování všem, 
kteří se podíleli na celé přípravě 

Memoriál Karla Šulce

a zabezpečení soutěže, stejně jako 
všem soutěžním družstvům za 
vzornou reprezentaci svých sborů, 
a v neposlední řadě i jejich týmovým 

vedoucím, o jejichž obětavosti nelze 
ani nachvíli zapochybovat.

Václav Heřman
Hasiči Plzeň – Košutka z.s. 

Na hřištích na házenou a mini-
házenou se na 31. ZŠ a na Gym-
náziu Františka Křižíka utkalo cel-
kem 88 družstev. Po tři dny trvají 
boje, které jsou proložené zába-
vou a doprovodným programem. 
Mezi děti zavítali i házenkářští 

Největší dívčí turnaj pro nejmenší házenkářky v rámci České republiky.
reprezentanti. Jedná se o největší 
dívčí házenkářský turnaj i v rámci 
České republiky. Záštitu nad akcí 
převzala starostka obvodu Helena 
Řežábová, která spolu s místosta-
rostou Jiřím Uhlíkem předala ceny 
při závěrečném ceremoniálu.  (red)
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Sportovní hry MŠ

Jednoho krásného slunečného 
dne se u nás na zahradě objevila 
spousta lopatiček, hlíny a květi-
náčů a čekalo se, až dorazí ti nej-
menší, ti ze všech nejšikovnější.

V rámci workshopu Map II 
k nám na návštěvu zavítala Věra 
Dvořáková, která nás přišla sezná-
mit s tím, jak se o bylinky a různé 
rostliny a květiny pečuje a jak se 
sází. A pak už to šlo jako po más-
le. Děti dorazily spolu s rodiči na 
zahradu a měly chuť se pustit do 
práce. 

Zahradníčku, hop, hej, jahody rychle zasej!
Nejdříve si všichni poslechli 

zajímavé informace o zahrad-
nictví a pěstování. Po té už se 
šlo přímo na sázení. Každý měl 
přístup k jednotlivým sazenicím, 
které paní Dvořáková dovezla. 
Děti s úsměvem sázely sazenice 
jahod do květináčů a vkládaly 
je do připraveného společného 
„pařníku“. Nakonec samozřejmě 
nesměla být opomenuta zálivka. 
Poslední třešničkou na dortu byl 
poklop na pařník utvořený z pet 
lahví a drátu, na kterém se podíle-

ly děti společně s třídní učitelkou. 
A pařník byl hotov.

Tím vším ovšem práce nekon-
čila, ta právě naopak začala. Jako 
každá zelená rostlina i naše jahůd-

ky potřebují vláhu a péči, proto 
hurá do toho a v létě jdeme na 
jahody na naši zahradu.

Za 60. MŠ 
Bc. Lucie Plačková

Přiblížil se konec školního roku. 
Předsevzetí a plány se změnily ve vzpo-
mínky. V krásné a nezapomenutelné.

Jedním z velmi příjemných jarních 
zastavení byla dubnová návštěva Do-
movinky. Obecně prospěšná společ-
nost zajišťuje komplexní stacionární, 
domácí i terénní péči o seniory na 
území města, a to více než dvacet 
let. Také Kosíci pravidelně přispívají 
svými vystoupeními do programové 
nadílky pro starší občany. Děti z 2. B 
si tentokráte připravily tematicky za-
měřené pásmo jarních písní a básní 
i lidových písní, které si všichni spo-
lečně zazpívali. Seniorům děti předa-
ly keramické motýly a velikonoční 
přání z vlastní dílny, odměnou jim 
byl nejen obrovský aplaus, ale také 
dárek v podobě drobných sladkostí.

Hurá do finále……

Naprosto jedinečným se pro děti 
stal tříkolový cyklus „Tančíme 
s Malou mořskou vílou“, který volně 
navazuje na obdobný projekt, jímž 
se v roce 2016 DJKT v Plzni pre-
zentovalo předškolním dětem pod 
názvem Kouzelná flétnička. Operní 
svět vystřídal balet a my jsme mohli 
s vládcem moří Martinem Šintákem 
a jeho družinou vplout do světa kou-
zel, nadpřirozených bytostí a nesmr-
telné lásky. Příběh Hanse Christiana 
Andersena nás velmi zaujal a oslovil. 
Jeho prostřednictvím jsme mohli na-
hlédnout do zákulisí divadelní scény, 
maskéren, baletních sálů, dozvěděli 
jsme se zajímavé informace o tom, 
jak inscenace vzniká, kdo je kostým-
ní výtvarník, režisér nebo dramaturg 
a vyzkoušeli jsme si, jak obtížná a ná-

ročná je práce tanečníka v rámci cho-
reografie. Malá mořská víla uváděná na 
Malé scéně Nového divadla je ukáz-
kou skvěle odvedené práce baletního 
souboru a tou nejlepší pozvánkou pro 
dětského diváka do divadelního světa.

Krašovská Aktivity centrum v Plz-
ni se stalo dějištěm nesoutěžního se-
tkání mladých zpěváků a hudebníků. 
Projekt pod záštitou místostarostky 
Mgr. Ilony Jehličkové podpořil MO 
Plzeň 1. Mezi sborečky mateřských 
škol se naši Kosíci rozhodně neztra-
tili. Pod vedením učitelek Mirky 
a Markéty předvedli písně Kalamajka 
a Čarodějnice a vyzkoušeli si zcela 
profesionální účinkování před odbor-
nou porotou. Ve druhé části dopole-
dne si děti mohly zacvičit na tram-
polínkách a zatančit si s Culinkou. 

Více než pětistovka dětí z 23 pl-
zeňských a dvou hostujících přeš-
tických mateřských škol se zúčast-
nilo finále 4. ročníku Sportovních 
her mateřských škol, které se ko-
nalo 21. 5. 2019 na Městském at-
letickém stadionu ve Skvrňanech. 
Soutěžící změřili síly ve čtyřech 
disciplínách – člunkový běh 4×6 
metrů, podlézání a přeskakování 
překážky, hod míčkem, skok da-
leký z místa a štafeta. Přestože 
mnoho napověděly již únorové 
kvalifikační boje, závod zůstal do 
poslední chvíle zcela otevřený. 
Kosíci z 87. MŠ obsadili v ko-
nečném pořadí krásné 8. místo. 
Přejeme všem krásné prázdniny!

Kosíci
Bc. Lenka Hirschnerová

Jak jsem již dříve informovala, 
přihlásili jsme se s naším týmem 
do okresního kola sportovních 
her. S největším úsilím jsme se 
probojovali až do finále, které se 
odehrálo 21. 5. 2019 na atletickém 
stadionu ve Skvrňanech. 

Nepodcenili jsme přípravu a ve 
volných chvílích jsme pilně tré-
novali. Naše časy a rychlost se 
den ode dne lepšily. S velkým 
očekáváním jsme tedy vystoupili 
z autobusu a pustili se do boje. 
Každá kapka potu padla na úrod-
nou půdu. Naše 60. MŠ se umístila 

na krásném 4. místě. Radost byla 
obrovská, ceny skvělé a my mohli 
být hrdí na svůj tým, že do toho 
dal vše a že je vlastně celý spor-
tovní trénink vždycky bavil a sport 
obecně je naplňoval. DÍKY VÁM, 
ŠIKULKY NAŠE!

Chtěla bych za všechny zúčast-
něné poděkovat partnerům: De-
cathlonu, Sportovní Plzni, o.p.s. 
Pohyb a zdraví a Nadaci sportu-
jící mládeže, bez kterých by akce 
nemohla vůbec vzniknout. 

Už se těšíme zase za rok.
Bc. Lucie Plačková, 60. MŠ 
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Tátohrátky aneb s tátou do vesmíru, 14. 6. od 15.00 hod.
Týden otevřených dveří a zápisy do kroužků na nové pololetí, 17.–20. 6.
Seminář P.E.T. Výchova bez poražených, 20. 6. 17.30–19.00 hod.

Co nás čeká v MOTÝLu a Vlnce?

Školička i ma-
teřské centrum 
budou otevřeny 
celý červenec. 
Během srpna 
bude zavřeno. 
Již nyní a po ce-
lou dobu prázd-
nin jsou přijí-
mány přihlášky 
do školičky pro 
n a d c h á z e j í c í 
školní rok.

Prázdniny v kostele na Bolevecké návsi
Akce Evangelické církve metodistické z boleveckého kostela.
Dětské venkovní kluby

Srdečně zveme rodiče i děti 
k Oranžovému dětskému hřišti 
v Nýřanské ulici (hřiště s lezeckou 
stěnou ve tvaru hradu). Při vhod-
ném počasí, ve čtvrtek 13. a 27. 6. 
2019 od 16 do cca 17.30 hodin, bu-

dou připraveny soutěže, hry, 
dovednosti, kvízy, ale i biblic-
ký příběh, povídání o Bohu, 
občerstvení, odměny. Vstup 
je zdarma.

Tuto aktivitu pro děti ze 
sídliště jsme po pomlce ote-
vřeli opět na konci března, 
kdy i přes mírný déšť přišly 
tři statečné děti. Na dalších 
klubech už bylo lepší počasí, 
tak jsme uvítali více návštěv-
níků. Přes prázdniny kluby 

nebudou, ale v novém školním 
roce se opět budete moci těšit na 
programy na hřišti.

Pavel Wittner,
vedoucí pracovník s dětmi

Provoz mateřského centra a školičky

Volná místa na letním příměstském táboru v termínu od 5. do 9. 8.
Volná místa v letní Miniškolce v termínu od 29. 7. do 2. 8.
Veškeré informace jsou k nalezení na webu www.rcvlnka-plzen.cz

V Bolevecké základní škole pů-
sobí Kroužek lidových tanců BO-
LEVÁČEK. 

Díky vstřícnosti Bolevecké ZŠ lze 
nacvičovat a připravovat vystoupe-
ní, a můžeme tak rozveselit lidské 
tváře lidovou písničkou či tancem, 
zachovávat naše tradice a folklór.  
V loňském roce má za sebou Bo-
leváček 20 úspěšných vystoupe-
ní. Představil se v Národopisném 
muzeu Plzeňska“, v DEPO2015, 
v TOTEMU, v Domově se zvlášt-
ním režimem „Petrklíč“. Pěkné akce 
byly akce pořádané ÚMO Plzeň 1 na 
Selském statku „U Matoušů“ i jinde.

BOLEVÁČEK TANČÍ aneb ŠŤASTNÁ DVACÍTKA
„Boleváček vítá jaro“ 

I v letošním roce zavítal na „Ví-
tání jara“ i Stavění „Máje“ svým 
pásmem lidových písniček a tanců 
„Boleváček vítá jaro“, v květnu na 
„Den sousedů“ do TOTEMU „Den 
seniorů“ do amfiteátru u Plazy. 

 Blíží se čas dovolených, a pro-
to mi dovolte popřát všem mnoho 
odpočinku, dětem pěkné prázdniny 
a pořadatelům vyjádřit poděkování 
za možnost vystoupení na jejich 
pěkných akcích.
Věra Řežábová, vedoucí Kroužku 

lidových tanců Boleváček

Činnost TK IMPRO a pionýrského oddílu Mikulka
Taneční klub TK IMPRO a Pio-

nýrský oddíl Mikulka ani tento rok 
nezahálel. Letošní rok v Rukodělném 
a Výtvarném Pionýrském Sedmikvít-
ku v krajském kole kategorie C v Ze-
lené Lhotě získal Tadeáš Jan Novák, 
žák 4. třídy ZŠML, 3. místo a Cenu 
poroty, Kateřina Lapská, žákyně 
3. třídy Bolevecké ZŠ, v kategorii C 
1. místo. Oba postoupili do Republi-
kového finále do Holešova, kde Kate-
řina Lapská obhájila 1. místo. Námět 
výtvarných prací byl „Místo, které 
mám rád“. Oběma patří velký dík. 

Taneční vystoupení dětí ke Dni 
matek se konalo v Hradci u Stoda 
a patří též k velmi úspěšným. Povedl 
se i výlet dětí i rodičů do hrnčířské 
dílny rodiny Volfů do Kolovče a do 
Muzea řemesel a techniky.

Vždy s nadšením se děti zúčastňují 

akcí Národopisného muzea Plzeňska. 
Přiučí se zde vždy něco nového. Veli-
konoční jarmark, kde si každý vyrobil 
vajíčko či pozornost pro své rodiče, 
výstava „Život je sladký“ velmi upou-
tala, neboť děti hovořily se samotným 
a velice příjemným autorem, cukrá-
řem Vladimírem Miltem. Působivá 
byla i návštěva expozice „Rok na 
vsi“, kde nás lektorky zasvětily do 
tajů draní peří, předení na kolovrátku, 
práci na tkalcovském stavu…

Největším poutem je výborná spo-
lupráce s DJKT v Plzni. Návštěvou 
dvou Baletních ateliérů v baletním 
sále Nového divadla, kde šéf baletu 
Jiří Pokorný a sólisté baletu si získa-
li obdiv a byli motivací k návštěvě 
baletu Romea a Julie a dalších před-
stavení, zvláště činohry „Povídání 
o pejskovi a kočičce“. Též prohlíd-

ky DJKT v Plzni pomohly rozšířit 
kulturní život dětí i dospělých. A to 
je mým cílem, neboť tanec i hudba, 
láska k umění v mém životě převlá-

dá a snažím se ji předávat již po léta 
mnoha generacím.

Věra Řežábová, 
vedoucí TK IMPRO a PO Mikulka

Aktuální informace s detaily najdete 
na stránkách www.mc-slovicko.cz 

nebo facebooku www.facebook.com/mc.slovicko/
Dana Rohovská, vedoucí centra



Kromě lodiček, houpaček, posezení 
u vody a dobrého občerstvení nabízí 
zajímavý program.

Náplavka k světu odstartovala v pá-
tek 24. 5. na břehu řeky Mže (ul. Na 
Poříčí). Festival letos zahájil koncer-
tem plzeňské skupiny Celebration a KB 
Acoustic Band. Následovala Ohnivá 
show SWING IT! v podání fenome-
nálních Žongléros Ansámbl. Celý ve-
čer uvedla Helena Řežábová, starost-
ka městského obvodu Plzeň 1, která 
převzala záštitu nad celým festivalem.

Od 24. května až do konce června 
si užijete letní pohodu na náplavce, 
projížďku lodičkou, relaxaci u vody 
a osvěžující občerstvení po celý den 

od pondělí až do neděle. Letos jsme 
břeh řeky Mže vybavili houpačkami, 
lehátky i skluzavkou pro naše nejmen-
ší! Program festivalu je plný multižán-
rových večerů a možností potkat se s 
přáteli. Tak například úterní večery 
budou patřit Slam poetry a programu 
Na stojáka live. Ve středu promítáme 
dokumentární snímky formou silent 
kina ve spolupráci s KineDok. Ve 
čtvrtek můžete uskutečnit svůj sen 
naučit se novým tanečním krokům na 
našich pravidelných tančírnách pod ši-
rým nebem pod taktovkou plzeňských 
tanečních skupin (Afresh Dance Co-
mmunity, Dance Center Petry Parvo-
ničové, Tanec v Plzni, B-Original, 
Dance by Lion’s a jiné). Workshopy 
nového cirkusu Žongléros Ansámbl 
nás čekají v pátečním podvečeru. So-
botní pohodu pak zakončí koncerty na 
břehu řeky se skvělým odpočinkem 
u vody. Neděle a pondělí pak patří 
pohodě a poslechu vinylových vln.

Více informací naleznete na našich 
facebookových stránkách @naplavka.
ksvetu nebo v přiloženém programu.

Za tým k světu.
Kristýna Benetka
PR a sociální sítě

Plzeňské náplavky ožívají
Letní multikulturní festival u vody je v plném proudu.


