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Děti z Domina mají od února nový domov
Zásluhou MO Plzeň 1 přibyl
k bytům v Západní a v Manětínské
ulici zcela nový ve Žlutické ulici.
V polovině měsíce února se
přestěhovala jedna rodinná skupina Dětského domova Domino
Plzeň do nově zrekonstruovaných prostor, kterými disponuje MO Plzeň 1. Tato rodinná
skupina žila již několik let ve
dvou bytech, v různých patrech
panelákového domu v Hodonínské ulici na Vinicích. Vhodnou
úpravou uvolněných prostor tak
mohla vzniknout bytová jednotka
přizpůsobená pro společné bydlení 6–8 dětí. V panelákovém
domě po uvolnění bytů vzniknou
dva startovací byty pro pět dětí,
které studují na středních školách
v maturitních oborech.
Dětský domov získáním bytu
ve Žlutické ulici pro rodinnou
skupinu naplňuje svou koncepci
– přiblížit život dítěte co nejvíce běžnému rodinnému modelu.
Děti si mohou přirozeně osvojovat za podpory pedagogů co nejvíce dovedností a návyků důležitých pro přechod do startovacích
bytů, ve kterých již samostatně
žijí, hospodaří a připravují se na
budoucí profesi.

Děti si užívají pohodu domácího prostředí v obýváku, který voní novotou.

I plánovaná doba výstavby v délce 2 měsíců byla zkrácena na přibližně 6 týdnů z důvodu možnosti
prodloužení lhůty na konečné vybavení nábytkem a ostatním zaříze-

ním. Celkové náklady na výstavbu
ve výši 1 888 tisíc korun byly hrazeny z rozpočtu MO Plzeň 1.
Otevřením bytové jednotky ve
Žlutické ulici se tak symbolicky

Obvod připravuje další stavby a rekonstruce
MO Plzeň 1 chystá výstavbu nových parkovacích ploch, chodníků, opravu i výstavbu nových kontejnerových stání, opomenuta
nebude ani oblast občanské vybavenosti a plnění koncepce rozvoje
dětských hřišť. Největší plánovanou stavební akcí je bezesporu opět
rekonstrukce další z mateřských škol spravovaných MO Plzeň 1.
Parkoviště – v roce 2013
bude rozšířeno stávající parkoviště v Jesenické 29, kde vhodnou úpravou dojde k nárůstu
o 4 parkovací stání. Zcela nové
parkoviště bude postaveno v Sokolovské 47–51, kde vznikne
23 parkovacích míst. U parko-

viště v Tachovské ul. 43–45 se
jedná o malou akci čítající 5 nových parkovacích stání a menší
úpravu komunikace. Prostor na
více parkovacích stání zde bohužel není. Parkoviště Sokolovská
108–114 – jedná se o již v minulém roce schválenou stavbu

21 parkovacích stání poblíž NC
Atom, jejíž začátek byl posunut
až na konec r. 2012 z důvodu
toho, že potřebná povolení nabyla právní moci až v posledních listopadových dnech tohoto
roku. Zahájit zemní a výkopové
práce v zimním období bylo zejména s ohledem na obyvatele
přilehlých domů nevhodné, proto
byl začátek stavby posunut až na
jarní měsíce roku 2013.
Dokončení na str. 2

uzavřel trojúhelník bytů, které
může DD Domino díky podpoře
ÚMO Plzeň 1 využívat.

(red)
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Zprávy z obvodu

Obvod připravuje další stavby a rekonstruce

V Sokolovské ulici se rozšíří parkovací možnosti o dalších 27 míst.
Pokračování ze str. 1

Chodníky – v této oblasti je
vždy v návrhu vycházeno z některých míst na území obvodu,
kde části chodníků zcela chybí
a kde dochází k poměrně velkému pohybu pěších mimo zpevněné chodníky a cesty. Tentokrát
přichází na řadu nezpevněné průšlapy na Plaské 27, další úseky
budou operativně doplněny
v průběhu roku.
Již tradicí se staly stavební úpravy v oblasti mateřských škol.
V roce 2013 přichází v úvahu realizace stavebních úprav 46. MŠ
ve Fibichově 4, kde dojde k výměně oken, dveří, zateplení fasády a opravě střech na celé budově
MŠ. Rovněž termín realizace je
tradiční – doba letních prázdnin.
Jak bylo zmíněno již v úvodu, jedná se o největší letošní investici.
Další navrženou akcí k realizaci
je oprava oplocení 7. MŠ v Kralovické 35. Tento záměr je v sou-

ladu s plánem oprav oplocení ve
všech obvodem spravovaných
MŠ vzhledem k přetrvávajícímu
vandalismu a soustavnému ničení
zařízení na zahradách MŠ. Tuto
opravu provedeme opět v době
letních prázdnin. V tomto období proběhnou i opravy chodníků
v areálu 81. MŠ v Břeclavské 12,
kde byly v loňském roce dokončeny stavební úpravy objektů MŠ.
Nové chodníky tak završí celkovou rekonstrukci areálu 81. MŠ
na Vinicích.
Letošní plán rovněž obsahuje
osazení fotovoltaické elektrárny na střeše jednoho z pavilonů
78. MŠ v Sokolovské 30. Práce
budou dokončeny v průběhu prvního pololetí, takže v době, kdy
není finančních prostředků zrovna nazbyt, se vedení i zaměstnanci MŠ již těší, že budou ušetřené
peníze za el. energii využity na
zlepšení podmínek pro výchovu
i pedagogickou činnost.

V plánu nebyly opomenuty ani
finanční prostředky na vybudování
12 nových kontejnerových stání,
tentokrát na sídlišti Sylván a Stará
Košutka. Tato stání budou určena
zejména pro separovaný odpad.
Probíhat budou i opravy stání
stávajících.
Odstraněny budou další části
nepotřebných sušáků, klepadel
a ostatních prvků občanské vybavenosti nejen na Vinicích, ale
i na dalších místech obvodu. Nově
vzniklé volné plochy budou zatravněny. Tuto činnost provádíme
již čtvrtým rokem a vzhledem ke
kladným odezvám a dalším námětům občanů budeme tyto nepotřebné betonové prvky nadále odstraňovat. Rozsah závisí pochopitelně
na finančních možnostech obvodu.
V souladu s dlouhodobým
plánem výstavby dětských hřišť
a přetrvávajícími žádostmi obča-

nů připadá na letošní rok realizace dalších nových hřišť, tentokrát
v Kotíkovské a Tachovské ulici.
Bude se jednat o standardní dětská hřiště vybavená dětskými
prvky, pískovišti apod. V průběhu roku budou rovněž instalovány
na vybraných vhodných místech
i jednotlivé samostatně umístěné
herní prvky.
O dalším průběhu všech plánovaných staveb a oprav, popř.
o dalším rozšíření našeho plánu
investiční výstavby MO Plzeň 1
vás budeme po celý rok v našem
zpravodaji průběžně informovat.
Vaše případné n áměty a připomínky k této problematice můžete
adresovat na Odbor investiční a stavebně správní ÚMO Plzeň 1, tel.
378036050, e-mail: brecik@plzen.eu.
Ing. Milan Brecík,
vedoucí Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

V letošním roce opraví obvod školku dětem ve Fibichově ulici.

Defibrilátory pomůžou zachránit životy
Jedná se o přístroje určené
k okamžitému poskytnutí první
pomoci. Jen několik málo minut
stačí k tomu, aby nám při srdeční
zástavě odumřel mozek.
Defibrilátor je přenosné kufříkové zařízení, které dokáže při
záchranné akci provázet obsluhu
srozumitelným hlasovým i textovým návodem. Vyhodnotí situaci
a vydá elektrický výboj k obnově srdeční činnosti postiženého
člověka.
MO Plzeň 1 vlastní celkem 6 ks
defibrilátorů, které se vyskytují na
několika místech obvodu.

1 ks – jednotka sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora
1 ks – jednotka sboru dobrovolných hasičů Bolevec
1 ks – Městská knihovna, pobočka Lochotín Kralovická ulice
1 ks – Městská policie Plzeň,
služebna Vinice
2 ks – Městská policie Plzeň,
služebna Lochotín (1 kus na služebně, 1 kus ve vozidle)
Místa uložení přístrojů jsou vyznačená, přístroje výrobce pravidelně
kontroluje po bezpečnostní i technické stránce, aby byly připravené
k bezodkladnému použití.
(red)

Tirá: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 15082, vydává Mìstský obvod Plzeò 1. Adresa: ÚMO Plzeò 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeò 23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002,
plzenskajednicka@plzen.eu, http://umo1.plzen.cz Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha.

Zprávy z obvodu
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Volby skončily, je čas pracovat
Vážení a milí,
tak jsme to přežili. Myslím
tedy nejen avizovaný konec
světa a začátek
nového roku.
Ale hlavně ty
volby. Zvolili jsme si nového prezidenta a „zakázali“ referendem
stavbu Corsa na Americké třídě.
Zda jsme obojí zvolili správně,
nechť posoudí každý sám, možná to
ukáže i čas. Byly to volby do poslední chvíle nejisté, vypjaté a v mno-

hém i první. Velký dík tak patří
pracovníkům úřadu, kteří souběžný chod voleb organizačně zvládli
bez sebemenšího zaváhání. Můj dík
patří pochopitelně i dalším organizacím a místům, kde byly volební
místnosti. A přestože prezidentské
volby národ rozdělily takřka na
dvě stejné poloviny, vím, že emoce
nyní vychladnou, a my budeme dál
společně žít v jednom státě, jednom
městě a jednom obvodě.
Co nás tedy v letošním roce čeká?
Zatím se zdá, že letos nás již žádné
další volby nečekají a budeme mít

klid na práci, na zvelebování našeho obvodu. Budou se dělat opět
tradiční stavby, rekonstrukce školky, budování a oprava parkovišť,
rekonstrukce chodníků, atd. Také
jsme letos otevřeli pro širokou veřejnost bazén, který jistě výrazně
zvýší úroveň života na obvodě.
Rok 2013 bychom chtěli využít k dokončení všech důležitých
projektů, abychom v tom dalším
supervolebním roce 2014 (kdy
se kromě komunálních konají
také parlamentní volby, volby
do části Senátu a do Evropské-

ho parlamentu), mohli přijít před
vás, své voliče, a s hrdostí vám
skládat účty.
Dovolte mi, moji milí spoluobčané, abych vám všem na závěr
popřál zpětně vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví, hodně
optimismu a hodně lásky, protože
ji všichni potřebujeme. A na úplný
závěr bych rád popřál já i můj syn
našim Viktoriánům ještě hodně
bodů ze zápasů v Evropské lize.
Ať se nám všem rok 2013 vydaří.
Miroslav Brabec, starosta

Finanční výbor projedná závěrečný účet
Finanční
výbor jako
poradní orgán
Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 1
pro celou oblast hospodaření s finančními prostředky se
i v uplynulém období pravidelně
scházel, a to v termínech podle
vlastního plánu práce a s přihlédnutím k termínům jednání
zastupitelstva. Při všech jednáních byl usnášeníschopný.
Projednával a obvykle po věc-

né diskusi zaujímal stanoviska
k záležitostem, které byly následně předkládány k projednání a schválení zastupitelům.
Tak například v návaznosti na
zastupiteli schválený rozpočet
městského obvodu se jednalo
o všechna rozpočtová opatření,
kterými bylo nutno v průběhu
roku reagovat na stav čerpání rozpočtu a potřeby obvodu.
V průběhu roku, vždy čtvrtletně
před zasedáním zastupitelstva,
předjednal průběžnou zprávu
o stavu hospodaření městského
obvodu. Finanční výbor také

projednal výsledky provedené
inventarizace majetku a závazků obvodu, stejně tak i zprávu
o vybírání daní a poplatků.
Poměrně širokou diskusi vždy
vyvolá návrh na rozdělení části finančních prostředků určených na
veřejně prospěšné účely. I v tomto
případě však zůstává diskuse vedená členy Finančního výboru věcná.
Na prosincovém zasedání Finanční výbor projednal návrh rozpočtu městského obvodu Plzeň 1
na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu na roky 2014–2016
a roční zprávu o své činnosti. Pro-

sincové zasedání zastupitelstva
potom oba materiály schválilo.
Zprávu o hospodaření za rok
2012 – Závěrečný účet za rok
2012 včetně finančního vypořádání projedná Finanční výbor na
svém zasedání 18. března a následně bude tento materiál předložen ke schválení březnovému
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1.
Ing. Antonín Diviš,
předseda Finančního výboru ZMO
Plzeň 1

Nabízím lepší řešení

Opravdu jen „Králíkárny“?

Velká koalice je v principu nemravná. Opět se to
potvrdilo při
rozhodování o umístění
PROHERNÍCH hracích přístrojů (legislativa používá falešný název „výherní“) na našem obvodu. Zpočátku
volebního období jsme se napříč
spektrem shodli, že je třeba problém gamblerů a s tím související
kriminalitu řešit. Rozumný je návrh Pravé volby pro Plzeň, a totiž
že lokalizujeme herny v Plzni na
jedno místo. Tam budou legální
herny snadno kontrolovatelné
a současně tam může probíhat terénní sociální práce. Bylo přijato
usnesení, které zakazovalo provozovat herny na našem obvodě.
Strany opoziční smlouvy, tedy sociální demokracie a ODS, po čase
otočily. Na prosincovém zasedání
zastupitelstva r. 2012 opět velká

Jsem ráda, že
mohu přispívat ke zlepšení
životního prostředí v našem
obvodě. Přírodu
máme takřka za
humny. Na sídliště navazuje chráněná přírodní rezervace s rybniční soustavou, řadou
přírodních památek a historických
zajímavostí. Máme překrásnou
zoologickou a botanickou zahradu.
Kilometrovka nás zavede až k povodí řeky Mže. Zeleň obklopuje
naše sídla, vytváří zdravé prostředí
a charakterizuje kulturu společnosti.
Činnost komise vychází z potřeb
Rady obvodu. Její hlavní činností je ochrana životního prostředí
a péče o něj. Pozornost je věnována provádění komunálních
služeb a údržbě veřejné zeleně,
odpadovému hospodářství a černým skládkám. Upozornila na černé skládky především na Košutce,
Vinicích, Roudné a Bílé Hoře. Na-

koalice povolila provozování heren na obvodě Plzeň 1. Argumentují tím, že získají pro obvod a neziskovky peníze. Je to ale Jidášův
groš. Slušné neziskové organizace
a státní instituce ve slušných zemích se přece ptají po původu peněz, se kterými hospodaří. Jak se
vám, milé neziskové, charitativní
a třeba i sportovní organizace líbí,
že jste financovány z výtěžku utrpení druhých? Pravá volba pro Plzeň má stále stejný názor na tento
problém. Nechceme PROHERNÍ
hrací přístroje po celé Plzni, ale
na jednom vymezeném místě. PVP
chce, aby daně od dealerů hracích
automatů šly na prevenci a léčbu
patologického hráčství. Chceme
financovat neziskovky z čistých
peněz. PVP chce spolu s Vámi
hledat lepší řešení. Myslete na to
při příštích volbách.
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.,
člen zastupitelstva Plzeň 1 za Pravou volbu pro Plzeň (PVP) a člen
kontrolního výboru

vrhla místa k provedení řezů keřů,
doplnění či výměnu stávajících
laviček. Monitoruje dětská hřiště.
Pro zajímavost uvádím, že trávníky z hlediska plošné výměry zabírají největší podíl cca 105 ha.
Nejčetnější pracovní operací údržby je jejich kosení. Na provedení
jedné seče obvod vynakládá cca
180 až 200 tis. Kč. Zimní údržba
chodníků a místních komunikací
je prováděna v souladu s plánem
zimní údržby. V případě sněžení
nebo náledí jsou výjezdy hrazeny
dle . Jeden výjezd přijde obvod
téměř na 550 tis. Kč. Na úklidy
a údržbu komunikací je vyčleněno 2,3 mil. Kč, na péči o vzhled
obce a zeleň se počítá s výdajem
16,5 mil. Kč, na odpady a jejich
separaci 15,3 mil. Kč.
Vnímám problémy, které obvod
trápí a přivítám náměty občanů, jak
zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.
Petra Šlajsová,
zastupitelka za ČSSD, předsedkyně
komise životního prostředí

Zprávy z obvodu
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Starosta přivítal prvního občánka obvodu
Stalo se již milou tradicí, že
počátkem nového roku vždy přivítáme prvního občánka obvodu
Plzeň 1. Tentokrát byla tato příležitost o to vzácnější, že malý
Josef Drábek, který spatřil světlo
světa 1. ledna 2013 ve 2 hodiny
10 minut, se zároveň narodil jako
první občánek Plzeňského kraje.
Rodiče Jana a Pavel Drábkovi
z Jesenické ulice v Plzni nás však
ujistili, že nešlo o žádné „plánované“ prvenství, termín porodu
byl stanoven ještě o několik dní
později. Malý klučina se ale už
zřejmě nemohl dočkat, a tak jeho
příchod na svět doprovázela doznívající světla silvestrovských
ohňostrojů, které rodiče sledovali
z oken porodního sálu.

Pepíček návštěvu u starosty spokojeně prospal.

Manželé Drábkovi převzali dárky pro svého synka od starosty obvodu Miroslava Brabce.

Starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec přijal novopečené
rodiče i s malým Josífkem ve
středu 30. ledna 2013 a předal
jim květiny, dárek pro miminko
a poukázky na zakoupení dětského
zboží v hodnotě 5000,- Kč. Popřál
jim hodně zdraví a radosti z jejich prvorozeného syna a zároveň
je ujistil o své podpoře pro mladé
rodiny s dětmi i o snaze vedení
prvního městského obvodu vytvořit příjemné prostředí, ve kterém
by se občanům – i těm nejmenším
– dobře a zdravě žilo.
Rodiče prvního občánka obvodu
přislíbili účast i na tradičním obřadu vítání občánků, který se koná
pravidelně asi jedenkrát za měsíc
kromě letních prázdnin v obřadní
síni ÚMO Plzeň 1. Slavnostní akt
uvedení novorozených dětí mezi
občany města Plzně zajišťují členové Komise sociální a pro občanské záležitosti RMO Plzeň 1.
V loňském roce projevili zájem
o tuto akci rodiče 220 dětí z městského obvodu Plzeň 1. Průběh
obřadu vždy zpestří svým milým
vystoupením děti ze 78. MŠ. Rodiče nových občánků obdrží pamětní
list a malý dárek, celý obřad je
završen zápisem do kroniky nově
narozených občánků.
Pokud mají rodiče o vítání občánků zájem, musí se vzhledem
k ochraně osobních údajů přihlásit na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1. Přihlášku obdrží zpravidla
již na matrice při vyřizování rodného listu děťátka nebo je k dispozici na vrátnici či na Sociálním
odboru ÚMO Plzeň 1. Nejbližší
termín vítání občánků v tomto roce
je 12. březen.
Mgr. Dana Krausová,
vedoucí soc. odboru

Úřad vám umožní prožít slavnostní okamžiky
Vítání občánků, jubilejní svatby, blahopřání k životnímu výročí
(80, 85, 90 a více let) – to vše můžete prožít na ÚMO Plzeň 1. Musíte
si však požádat.
Vzhledem k ochraně osobních Plzeň 1, Mgr. Danu Krausovou,
údajů nejsou členové Komise so- tel. 37 803 6180. Velmi rádi vám
ciální a pro občanské záležitosti či vašim blízkým přijdeme poblahoRady městského obvodu Plzeň 1 přát, v případě jubilejní svatby pro
oprávněni rodiče dětí nebo jubi- Vás můžeme uspořádat slavnostní
lanty sami kontaktovat. Prosíme obřad v prostorách Úřadu MO Plproto samotné jubilanty nebo je- zeň 1. Jubilanti obdrží od zástupců
jich rodinné příslušníky, přátele či Městského obvodu Plzeň 1 grafický
sousedy, aby se v případě zájmu list a dárkový balíček.
(red)
obrátili na Sociální odbor ÚMO

V obřadní místnosti úřadu vládne slavnostní atmosféra.
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Hřbitov U Všech svatých prochází rekonstrukcí
Na Roudné, v místě historicky velmi zajímavém, leží hřbitov U Všech svatých. Plzeňským
Slavínem je Mikulášský hřbitov,
hřbitov U Všech svatých lze určitě
pokládat za druhý plzeňský Slavín.
Tento hřbitov byl založen ve
12. století. Svého významu se
toto místo dočkalo v 19. století,
zejména od osmdesátých let. Místo posledního odpočinku u Všech
svatých nalezl arciděkan plzeňský
F. Herold, zakladatel Sokola v Plzni, T. Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plzeňskou
knihovnu, dobrodinec a zachránce
Husova rodného domku v Husinci,
A. Kludský ze známé cirkusové
rodiny, ředitel průmyslové školy
a odborný spisovatel A. Majer,
Ing. Mikolecký, který se zasloužil
o rozvoj Škodovky, veřejné osvětlení, dopravu, stavbu vývařovny
pro chudé a další a nese po něm
název nedaleký vrch Mikulka. Je
zde také hrobka významné měšťanské rodiny Rohrerovy, která

Archeologický průzkum, prosinec 2012.

Hřbitov U Všech svatých, centrální kříž.

se zasloužila o výsadbu veřejného
sadu v místech za dnešní Kollárovou ulicí a další významné plzeňské osobnosti. Od roku 1904 se
definitivně přestalo s pohřbíváním
v těchto místech. Později hřbitov
pustl a stal se cílem vandalů. Od
roku 1974 zásluhou nezištných lidí
z dobrovolného spolku aktivistů,
kteří zde odvedli úctyhodný kus
práce, se začal opět probouzet do
své bývalé podoby včetně kostela
Všech svatých.
Tento hřbitov díky své poloze
nebyl tak výrazně zasažen stavebními úpravami nebo likvidací náhrobků jako Mikulášský hřbitov.
Projevoval se zde však „dohled“
minulého režimu, domek hrobníka byl převeden do soukromého
vlastnictví a provozně oddělen od
hřbitova. Další devastaci mimo
jiné zabránil neustávající zájem
a dohled spolku aktivistů.
Hřbitov u Všech svatých byl pod
Správou hřbitovů a krematorií do
roku 1998. Ta již v první polovině
devadesátých let zahájila první etapu opravy hřbitovní zdi. Po převedení pod Správu veřejného statku
města Plzně opravy hřbitovní zdi
pokračovaly, proběhlo zrestaurování centrálního kříže, oprava hrobek přiléhajících ke hřbitovní zdi
a márnice. Z finančního příspěvku
fondu životního prostředí Magistrátu města Plzně byla provedena
sanace hlavní aleje a úpravy dřevin. V současné době je zpracována studie sadových úprav hřbitova,
která umožní klidové a meditační

Kostel U Všech svatých, pohled ze severu.

využití prostoru veřejností. Celkový koncept hřbitova se však nezmění a prostor zůstane pietním
místem. Veškeré úpravy jsou realizovány po konzultacích s církví,
odborem památkové péče, národním památkovým ústavem a ve
spolupráci se spolkem aktivistů.
Ti zajišťují ochranu hřbitova před
vandaly a spolupracují na méně
náročných úpravách.
Na konci loňského roku byla
zahájena úprava bezprostředního
okolí kostela. Navazuje na odizolování vlastní stavby kostela,
kterou v předcházejícím období
zajistila církev. Součástí úprav
je odvedení veškerých dešťových
vod od kostela. Zároveň v místě
terénních úprav probíhá archeologický průzkum. Stavba bude dokončena na jaře letošního roku. Již
nyní vynikají velmi pěkně opravené a vyčištěné dvě související
hrobky. Bylo nutné je vyčistit nejen z venku, ale i jejich podzemní
části. Ty ukrývaly letitý odpad.
V průběhu letošního roku bude
navazovat zajištění dvou propadlých hrobek v severozápadní části

hřbitova, jejichž stropy se zřítily
těsně před koncem loňského roku.
Pokud to finanční situace dovolí,
proběhne odborné zrestaurování
prvních náhrobků. Správce bude
zajišťovat běžnou údržbu zeleně
a zároveň začne drobnými úpravami jednotlivých hrobů, případně
osazením laviček.
Hřbitov U Všech svatých ještě
zdaleka nezískal podobu, kterou
si zaslouží. Dlouhá léta bez dostatečné údržby se na tomto objektu podepsala a jeho navrácení
obyvatelům Plzně vyžaduje nemalé finanční náklady. Přesto je
již nyní možné hřbitov navštívit,
a to při akcích, které se v kostele příležitostně konají. Pravidelné otevírání objektu hřbitova
pro veřejnost bude zahájeno po
dokončení úprav s ohledem na
bezpečnost návštěvníků. To je
však úzce spojeno s finančními
možnostmi města.
Ing. Hana Hrdličková, Správa
veřejného statku města Plzně, oddělení urbanistické zeleně
leden 2013
Foto: Pelíšková.
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Děti se zajímaly o chod úřadu
Na ÚMO Plzeň 1 dorazili žáci
sedmých tříd ze 34. ZŠ v Gerské
ulici. V obřadní síni úřadu k nim
promluvil starosta obvodu. Odpovídal na zvídavé dotazy žáků
ohledně práce volených zástupců
samosprávy, vysvětlil jim strukturu ÚMO Plzeň 1 a přiblížil práci

úředníků. Cílem návštěvy však
nebyla jen suchá teorie. Starosta
mladé návštěvníky provedl budovou, představil jednotlivé odbory,
vysvětlil žákům, ve které kanceláři
se například přihlašuje k trvalému
pobytu, kde si požádat o rybářský
lístek, kam zajít ohledně přihlášení psů, kde je možné požádat
o dávky, kde se vyřizují stavební
povolení a kde například zaměstnanci úřadu připravují stavby nových parkovišť a chodníků. Cestu
úřadem zakončili žáci ve starostově kanceláři. Z návštěvy úřadu
odcházely děti plné nových dojmů
a poznatků, které jistě zúročí jak
ve studiu, tak v dalším soukromém
životě.
(red)

Starosta Brabec přiblížil školákům práci, kterou se zabývají úředníci.

Kácení dřevin v ochranném pásmu plynovodu
V současné době odstraňují zástupci společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. v našem obvodu
a dále i na celém území města

Plzně dřeviny rostoucí v ochranném pásmu podzemního vedení
plynovodu. Jedná se především
o odstraňování keřových skupin

a vzrostlých stromů na základě
konkrétních požadavků revizního
technika společnosti RWE, která
zajišťuje bezpečný provoz této

Zvony na katedrále

Zvony jsou hlasem srdce každého kostela a obce.
Město Plzeň mělo na věži kostela sv. Bartoloměje po staletí soubor
zvonů, hlas toho největšího – Bárty, byl slyšet desítku kilometrů za
Plzeň. Nejstarší zmínka o zvonu je
z roku 1411, kdy se začalo zvonit
zvonem nazvaným Vorel. Jak velký
však byl, nevíme a zrovna tak nevíme, kde visel. Věž kostela ještě nestála, ale stanová střecha nad kostelními loděmi vrcholila věží, na které
bývaly menší zvony. Větší zřejmě
byly zavěšeny na dřevěné zvonici
někde po boku kostela. O zvony
město několikrát přišlo, nejznámější
pohromou je požár věže v roce 1835.
Tehdy se rozlily ve výhni požáru
a zpět byly pořízeny v rozpětí tří let.
V letech 1917 a znovu v roce 1941
padly za oběť válečnému běsnění.
Měly smůlu, nebyly považovány za
starožitné, a proto byly zrekvírovány
na výrobu děl.
Od začátku 16. století se počet
zvonů a jejich jména neměnily.
Vždy znovu byl pořízen největší
Bartoloměj, zvaný Bárta, doprovázený zvony Marií, Annou, Janem
a Prokopem. Dnes nás doprovází svým hlasem zvon Prokop
a Anna (od roku 1994) a nyní po
víc než 70 letech od posledního
zničení zvonů, v rámci Evropského hlavního města kultury 2015,
chceme ztrátu nahradit. Plzeňské

biskupství a farnost u katedrály
sv. Bartoloměje spolu se společností CrossCafe a architektem
Janem Soukupem zahájily práci
„Výboru pro pořízení zvonů“ na
naší nejvyšší kostelní věži a symbolu města a iniciovaly sbírku
finančních prostředků. Spojme se
všichni, město a jeho obyvatelé,
podnikatelé a mecenáši pro toto
krásné dílo cti, patriotismu a lásky
k našemu městu.
Pořizujeme zvony:
Bartoloměj
Marie
Jan
zatím bezejmenný

váha
váha
váha
váha

5,5
2,8
1,7
1,2

t
t
t
t

Konta, na která je možné přispět:
Římsko katolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni
Česká spořitelna,
č. ú. 722 356 359/0800
CrossCafe s.r.o., Plzeň
Komerční banka,
č. ú. 107-2517160217/0100
Dárci, kteří věnují na zvony více
jak 10 000,- Kč, obdrží certifikát,
který jim potvrdí, že bude jejich
jméno odlito přímo na plášti zvonu. Proto prosíme uvést jméno
s adresou na platbě. Více informací www.zijinak.cz/zvony
Ing. arch. Jan Soukup

Rozbíjení zvonu. Foto archiv.

distribuční soustavy v souladu
s energetickým zákonem.
Bc. Romana Tomašuková

Městský obvod Plzeň 1 ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně Vás
zve na veřejné projednání studie

Obnovy veřejného prostranství v ulici Majakovského,
které se bude konat
dne 13. března 2013 (středa) od 17:00 hod.
v kinosálu (suterén) Úřadu městského obvodu Plzeň 1, alej
Svobody 60.
Předmětem jednání s veřejností bude řešení úpravy veřejného prostranství
v ulici Majakovského a v blízkosti Bolevecké základní školy.

á
ick
Lid

Majako
v s kého

Přijďte s námi projednat úpravu veřejného prostranství, jak je zpracováno ve
studii a sdělit nám svoje názory.

Kontaktní osoba: Bc. Romana Tomašuková, odbor životního prostředí a
dopravy ÚMO Plzeň 1, e-mail: tomasukovar@plzen.eu , tel.č. 378 036 040.

BAZÉN LOCHOTÍN

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST:
PO - PÁ: 6 - 22 hodin
SO - NE: 9 - 20 hodin

Od ledna se plave celý den
Začátek letošního roku je ve
znamení příjemné změny na Lochotíně. Od rána do večera zde
můžete navštívit bazén, který je
veřejnosti otevřen každý den od

šesti hodin, ve všední dny do deseti a o víkendu do osmi hodin
večer. V plaveckém areálu můžete
využít velký bazén se šesti drahami
nebo malý bazén pro děti. Kromě

plavání nabízí nový provozovatel
různě zaměřené pohybové aktivity
pro všechny věkové kategorie.
Slavnostní otevření bazénu se
konalo 8. ledna za přítomnos-

ti vzácných hostů, kteří sepřišli
seznámit s novými možnostmi
sportovního zařízení.
(red)
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Zájezdy pro seniory MO Plzeň 1 – jaro a podzim 2013
Pro velký zájem seniorů o jednodenní zájezdy připravuje Městský obvod Plzeň 1 v roce 2013 deset zájezdů pro seniory obvodu. Tyto zájezdy
se uskuteční na jaře a na podzim letošního roku a Městský obvod Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci s cestovní kanceláří PRIMA VIA, s.r.o.
Prodej všech zájezdů proběhne ve čtvrtek 21. března 2013 od 8.00 hod. v budově občanského sdružení Totem, Kaznějovská 51, Plzeň.

Jarní zájezdy
První zájezd dne 18. 4. 2013 – JIŽNÍ PLZEŇSKO, prohlídka regionálního muzea na zámku v Hradišti, procházka nově otevřeným zámeckým
parkem. Prohlídka zámku Žinkovy – mimořádně pouze pro náš zájezd,
v Nepomuku navštívíme kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba,
dále je zajištěna prohlídka regionálního muzea (řemesla, kult sv. Jana
Nepomuckého, obrazy A. Němejce...). Na závěr navštívíme Chanovice
– skanzen lidové architektury Lnářska a malé zámecké muzeum. Pro
zájemce možnost krátké vycházky naučnou stezkou na rozhlednu.
Druhý zájezd dne 2. 5. 2013 – ROMANTICKÉ PODUNAJÍ –
PASOV – procházka městem, které Napoleon označil za jedno z nejkrásnějších na světě. Pasov je malebně rozložený ve zvlněné krajině
na soutoku tří řek. Je to město s více než 2000-letou historií, sídelní
město biskupů. V poledne návštěva varhanního koncertu v Pasovském
dómu Svatého Štěpána s největšími varhanami světa, po krátkém volnu
na občerstvení dokončení procházky městem s výkladem, odpoledne
před odjezdem hodinová okružní plavba parníkem.
Třetí zájezd dne 16. 5. 2013 – DROBNÉ PAMÁTKY KOLÍNSKA –
KOUŘIM – návštěva skanzenu lidových staveb. Procházka historickým
centrem s dochovaným opevněním (NKP), prohlídka unikátního kostela
sv. Štěpána (běžně nepřístupný). BAUEROVA VILA – je jedinou kubistickou vilou na českém venkově a po rekonstrukci je v ní umístěno
muzeum a galerie kubistického designu. Prohlídka zámku RADIM.
PEČKY – prohlídka kostela českobratrské církve evangelické. Jedná
se o jediný kostel na světě s kubistickým interiérem a slohově čistou,
v Evropě ojedinělou stavbou rané fáze kubismu.
Čtvrtý zájezd dne 28. 5. 2013 – TOULKY OKOLÍM TÝNA NAD
VLTAVOU – ALBRECHTICE – zastavíme se u románského kostela
sv. Petra a Pavla – 80 malovaných kapliček. Další zastávka nás čeká
v NEZNAŠOVECH, kde se projdeme k hrobce jihočeské větve rodu
Berchtodů, odkud je krásný výhled na soutok Vltavy a Lužnice. TÝN
NAD VLTAVOU – návštěva muzea v bývalém arcibiskupském zámku.
Projížďka lodí po Vltavě k jejímu soutoku s Lužnicí, zastavíme se na
zdejší rozhledně a podíváme se do míst někdejšího strážního hradu, kde
je dnes umístěno divadlo s otáčivým hledištěm. Odpoledne strávíme
v BECHYNI. Klášterní ko em. Uvidíme elektrickou úzkokolejku do
Tábora. Na závěr si prohlédneme interiéry zámku.
Pátý zájezd dne 11. 6. 2013 – ZA POHODOU A TRADICEMI – HORAŽĎOVICE – prohlídka regionálního městského muzea, umístěného
v horažďovickém zámku. Nahlédneme i do tvořivých dílen s předvedením
starých řemesel a do kostela, kde byl pohřben Půta Švihovský z Rýzmberka.
Poté nahlédnutí do střední školy, která sídlí v budově bývalého kláštera
školských sester DE NOTRE DAME. Následuje prohlídka Rosenauerova
mlýna, přestavěného na malou vodní elektrárnu a připomínající i dobu, kdy
mlýn sloužil svému původnímu účelu. Návštěva zbytků hradu PRÁCHEŇ.
Cesta zpět přes KLATOVY, kde se v bývalém dominikánském klášteře
prostřednictvím 20 minutového živě komentovaného filmu seznámíme se
zdejšími památkami a jejich stavebním vývojem od středověku po 18. století, doplněným záběry běžně nepřístupných prostor. S místním průvodcem
poté navštívíme interiér jezuitského kostela. Na závěr si vyslechneme krátký
varhanní koncert.

Podzimní zájezdy
Šestý zájezd dne 10. 9. 2013 – KULTURNÍ TRADICE SEVERU
S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM – DUCHCOV – prohlídka barokního zámku. Poté procházka zámeckým parkem. OSEK – prohlídka
cisterciáckého kláštera ze 12. století. LITVÍNOV – návštěva divadelního
představení DŮM SPLNĚNÝCH SNŮ. Pomocí fiktivních vzpomínek
staré herečky nahlíží inscenace do dávné i docela nedávné minulosti
Československa tak, jak se odrážela v historii jednoho lidského osudu
a jedné divadelní budovy. Úsměvný i nostalgický pohled na 20. století
prostřednictvím písniček. Následně jen pro nás prohlídka divadelního

zákulisí v doprovodu herců. Před odjezdem navštívíme malebné historické
zákoutí Litvínova kolem barokního kostela svatého archanděla Michaela,
kde nám bude umožněna rovněž mimořádně prohlídka interiéru.
Sedmý zájezd dne 24. 9. 2013 – TOULKY SRDCEM JIŽNÍCH
ČECH – OHRADA – prohlídka zdejšího unikátního Mysliveckého
a rybářského muzea včetně velmi zajímavé zoo. Prohlídku uzavírají expozice dokumentující vývoj rybářství a proslulého jihočeského
rybníkářství. Zastavení u pomníku, kde byl zabit Záviš z Falkenštejna
(2. manžel královny Kunhuty) a poté plavba lodí 1,5 h z Hluboké nad
Vltavou do Českých Budějovic. ČESKÉ BUDĚJOVICE – prohlídka
města z doby Přemysla Otakara II. (náměstí, Samsonova kašna, Masné
krámy, radnice, Černá věž, chrám sv. Mikuláše…).
Osmý zájezd dne 1. 10. 2013 – CHODSKÉ PŘÍHRANIČÍ – KDYNĚ – Muzeum příhraničí. Na závěr prohlídka bývalé židovské synagogy s místním průvodcem. Poté prohlídka hradu RÝZMBERK a výhled
z rozhledny na KORÁBU, kde bude zajištěn oběd. K rozhledně se musí
dojít asi 1 km po lesní silničce pěšky s mírným stoupáním. Návštěva
CHUDENIC. Prohlédneme si starý zámek, jejich někdejší rodové sídlo.
Dále uvidíme zámek Lázeň, projdeme se parkem k arboretu – Americké
zahradě. Využijeme nabídku tematické vycházky Občanského sdružení
Otisk, zaměřenou na dendrologii Americké zahrady a osobnosti s ní spjaté.
Devátý zájezd dne 10. 10. 2013 – ROZHRANÍ STŘEDNÍCH A SEVERNÍCH ČECH – prohlídka nově otevřené expozice na NOVÉM
HRADĚ V JIMLÍNĚ. CÍTOLIBY – prohlédneme si farní kostel sv. Jakuba Většího. Hudebníci působící v kapele citolibského zámku se proslavili
i jako výteční skladatelé. V obci je pamětní deska na domě, kde se narodil
Josef Mocker. Prohlídka interiéru chrámu v Lounech. PANENSKÝ TÝNEC – zaniklý konvent klarisek u Panny Marie. TŘEBÍZ – národopisný
skanzen a památník v rodné obci V. B. Třebízského – prohlídka. V obci
je i soukromá likérka, kde je možnost ochutnávek i nákupů.
Desátý zájezd dne 7. 12. 2013 – KOUZLO ADVENTU V SOLNÉ KOMOŘE – ST. GILGEN – malebným, vánočně vyzdobeným
městečkem kolem muzea v domě, kde se narodila Mozartova matka,
přejdeme k přístavišti. Projížďka lodí přes jezero. Odpoledne SANKT
WOLFGANG – procházka městečkem, prohlídka jedinečného poutního kostela a jízda kočárem taženým koňmi. Městečko bývalo jedním
z nejznámějších poutních míst v Evropě a v předvánočním čase patří
k nejpůvabnějším městečkům Solné komory. V Rakousku je to jedna
z nejromantičtějších adventních oblastí.
Prodej všech zájezdů se uskuteční ve čtvrtek dne 21. 3. 2013 od 8.00 hod.
v prostorách občanského sdružení TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň.
Občanský průkaz vezměte s sebou. Těšíme se na vaši návštěvu a na
společné zážitky na hezkých výletech.
Mgr. Dana Krausová
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TOTEM-RDC znovu v Evropě
Občanské sdružení TOTEM-RDC po úspěšně
realizovaném projektu Šance stáří
a projektu Impuls
zahájilo v září 2012
nový přeshraniční projekt nazvaný ZeitBank55+.
Zatímco projekt Šance stáří byl
zacílen na rozvoj občanské angažovanosti seniorů pro svůj region a
projekt IMPULS přinášel podporu
a informace pro vedoucí klubů seniorů, nový projekt ZeitBank55+
pracuje s tématem sousedské výpomoci.
Tentokrát je určen pro seniory z Rakouska, Německa a plzeňského regionu. Město Plzeň
a Městský obvod Plzeň 1 bude
první v České republice, kde
bude projekt ZeitBank55+ vyzkoušen a realizován.
Starosta obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec projevil o projekt
velký zájem a přislíbil podporu při realizaci, kterou ředitelka
TOTEM-RDC Vlasta Faiferlíková
a vedoucí projektu Petr Kostner
rádi přijali.

O co se v projektu ZeitBank55+ jedná?
ZB55+ je dobrovolnický projekt,
který aktivně podporuje sousedskou pomoc a sounáležitost. Lidé
zapojení do projektu si vzájemně
pomáhají. Každý za sebe nabídne
oblast, činnost, kde může někomu
podat pomocnou ruku a na druhou
stranu pojmenuje oblast, ve které pomoc potřebuje sám. Hodiny
pomoci odvedené jinému člověku se zaznamenávají na časové
konto – v „časové bance“, kde se
střádají a tyto nastřádané hodiny
využije senior pro svoji potřebu.
Cílem projektu je zakládat malé
podpůrné skupiny, které přispějí
k udržení aktivity a samostatnosti
zapojených seniorů. Pomůže jim
to zůstat i co nejdéle v místě, kde
to znají, kde jsou doma a nemusí –
bez pomoci – opustit svůj domov.
Vzájemná pomoc přináší i radost,
pocit užitečnosti a zvyšuje kvalitu
života ve stáří.
Co mohou senioři zapojení
v projektu ZeitBank55+ nabídnout a získat?
Přiměřeně ke svým schopnostem a potřebám si poskytují se-

nioři zapojení do projektu služby
a vzájemnou pomoc ve všech oblastech života.
Příkladem může být pomoc
v domácnosti, výměna zkušeností,
organizování volného času, pomoc
při vyplňování různých formulářů,
pomoc při jednání s úřady, zajištění mobility – přesuny, pomoc při
stěhování, drobná domácí údržba,

třeba i pouhé posezení a povídání
se sousedem a nakonec i pomoc
s organizací vlastního spolku
ZB55+.
TOTEM-RDC bude první, kdo
podpoří vznik spolků ZeiBank55+
v České republice.
Další informace o projektu vám
jistě rád podá vedoucí projektu
Ing. Petr Kostner
tel. 736 534 158

„Ženy“ potěšily i dojaly...
Je 16 hodin a prostor malého
sálu v TOTEMu se stále plní diváky. V sále zní hudba a z úst Marie
Makové, Jany Hončíkové, Světly Kestlerové a Marty Novákové
zaznívají první slova divadelní
inscenace „Ženy“.
Dne 12. prosince 2012 představila divadelní skupina Světlonoš(ž)
ky pod vedením Báry Šťastné svou

téměř celoroční práci. Autorská
inscenace začala vznikat v únoru
2012. Diskutovali jsme o tom, jaké
téma nás zajímá, co je pro nás důležité, co by mohlo zajímat i diváky.
Předešlé představení v roce 2011
bylo tématicky spojeno s dopisy
a významem dopisové korespondence v životě člověka. Vrátili jsme
se k tomuto tématu a postupně jsme

pročítali dopisy významných osobností, až jsme se dopracovali k dopisům a životopisům 4 žen. Perchty
z Rožmberka, Kamily Schönfeldové – Zemanové, Emmy Destinnové
a Mileny Jesenské. Prostřednictvím
četby životopisů, dopisů či vlastní
tvorby jsme začali objevovat, sdílet
a prožívat životy žen, které přestože žily v jiných stoletích, zahrnují

v sobě tolik aktuálních témat dnešní
doby. Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky vznikla před dvěma lety jako
jeden ze seniorských klubů ve sdružení TOTEM-RDC.
Další představení proběhne
14. 3. 2013 od 17 hodin v TOTEM-RDC na Kaznějovské 51,
Plzeň. Rezervace míst předem
nutná!

A na jaké další akce můžeme v nejbližším období pozvat
21. 3. 2013 od 16 hod. – Velikonoce – přednáška o původu a výveřejnost?
znamu tohoto velice známého svátku. Přednášku povede rev. Mgr.

4. 3. 2013, 16 hod. – „Za trochu lásky…“ – beseda o Jaroslavu
Vrchlickém z pohledu dnešního čtenáře. Přednáší Dr. Mgr. Věra Kubová.
7. 3. 2013, 14 hod. – Drobnosti z korálků – šité náhrdelníky či
náramky, výtvarná dílna. Přijďte si za pomoci krásných korálků vyrobit
šperk, který může být ozdobou plesových šatů nebo i trička a kalhot.
7. 3. 2013, 16.30 hod. – Kuba – promítání fotografií s vyprávěním
cestovatele Petra Noska.
11. 3. 2013, 16 hod. – Moudření. Škola aktivních seniorů.
Od února do června 2013 nabízíme jednotlivé přednášky na téma
aktivní stárnutí. Pokud vás téma a přednášející zaujmou, můžete s námi
pokračovat od září 2013 v pravidelném tříletém cyklu setkávání. Garantkami celého programu jsou JUDr. Jana Lexová a MUDr. Ivana
Bouchnerová.
19. 3. 2013, 9 hod – Pečení velikonočních perníčků a 25. 3. 2013
v 9 hod. zdobení velikonočních perníčků – upečete si velikonoční
vajíčka, zajíčky a další jarní motivy, které díky barevné polevě rozsvítí
každý slavnostní stůl.

Luděk Pivoňka. Opravdu víte, co znamenají jednotlivé tradice spojené
s Velikonocemi? Chcete znát jejich historii? Přijďte se dozvědět více.
25. 3. 2013, 16 hod. – Na kus řeči s… Další z cyklu moderovaného
povídání Stanislava Juríka s hostem nad tématy, které vás zajímají.
26. 3. 2013, 14–18 hod. – Bazárek dětského zboží
Potřebujete koupit oblečení, hračky pro své děti? Přijďte se podívat
a vybrat si na náš bazárek. Zboží si zde prodávají maminky individuálně. Kromě oblečení, hraček a dalších potřebných maličkostí můžete
vyměnit i spoustu informací, zastavit se a chvilku odpočívat s dobrou
kávou, čajem a kouskem koláče od našich seniorek.
Další informace na tel. 739 338 269 (Michalidesová Pavlína) nebo
e-mailem: detskybazarek@totem-rdc.cz
Na všechny aktivity je nutné předem se přihlásit: rezervace@totem-rdc.cz, Tel.: 377 260 425. Další informace najdete na www.totem-rdc.cz,
nebo získáte osobně v budově TOTEM- RDC Kaznějovská 51, Plzeň–Bolevec.
Mgr. Petra Bláhová
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Festival „Jeden svět“ se představí i v Bolevci
Ve druhé polovině března se
v Plzni uskuteční festival dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět. Ve třech promítacích sálech se v termínu 18. –
23. března odehraje více než třicet
projekcí filmů pro veřejnost. Festivalové dění již tradičně doplní divácké diskuze, workshopy a koncerty. V dopoledních hodinách

bude připraveno promítání pro
studenty středních a základních
škol, které se mohou na festival
hlásit již nyní.
Hlavním heslem letošního festivalu „Bojíte se snášet?“ se pořadatelé ze společnosti Člověk v tísni
snaží upozornit na narůstající nesnášenlivé tendence ve společnosti. „Chceme s diváky diskutovat

o původu a dopadech napětí mezi
lidmi, kteří se nacházejí v různých
sociálních situacích nebo žijí odlišným způsobem života,“ upřesňuje hlavní koordinátorka festivalu Lenka Meteláková Pekařová.
Festivalovým centrem se pro
tento rok stane Divadlo Dialog.
Dokumentární filmy a koncerty
budou připraveny i v Divadle pod

lampou. Jeden svět však nebude
soustředěn pouze v centru města
a část programu nabídne v Domě
napříč generacemi regionálního
dobrovolnického centra TOTEM
v Bolevci.
Program festivalu a další informace: www.jedensvet.cz/2013/plzen
Mgr. Dalibor Hapl

PROGRAM FESTIVALU JS13 – PLZEŇ
DIVADLO DIALOG
16:30:00
18.3.2013

PO

18:00:00

17:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

20:30:00

O slušnosti, 60 min, 2012, ČR

Po propuštění / Beyond Wriezen,
88 min, 2012, Germany

VSTUP ZDARMA
19.3.2013

ÚT

Od Fica do Fica, 80 min, 2012, Slovakia

Chudoba cti netratí, 53 min, 2012, ČR

Na divokém severu, 52 min, 2011, ČR

20.3.2013

ST

Pevnost, 72 min, 2012, ČR

Ve vězení se burky nenosí / No Burqas
behind the Bars, 77 min, 2012, Sweden

Statečná srdce / Bravehearts,
118 min, 2012 Norway/Sweden

21.3.2013

ČT

Salma, 90 min, 2013, UK

Zakázané hlasy / Forbidden Voices,
52 min, 2012, Switzerland

Dejte nám peníze / Give us the money,
58 min, 2012, Sweden

22.3.2013

PÁ

Svobodu pro Smetanu, 52 min, 2012, ČR Polibek od Putina / Putin’s Kiss,
58 min, 2012, Denmark/Russia

23.3.2013

SO

Velvyslanec / Ambassador,
94 min, 2011Denmark

Po zemi, po moři / Across Land, Across
Sea, 52 min, 2011 South Korea

Ztracené řeky / Lost Rivers,
72 min, 2012 Canada

XXX

RDC TOTEM
15:30:00
19.3.2013

ÚT

17:00:00

JEDEN SVĚT DĚTEM
„Jednosvětové BUBNOVÁNÍ“

19:00:00

JEDEN SVĚT DĚTEM
Solární mámy / Solar Mamas,
Malé mužstvo, 9 min, 2012, Spain
75 min, 2012, USA/Denmark/UK
Škola v Kálú, 11 min, 2012, Afghanistan/UK/Nepal
Moje babička Lien, 15 min, 2011, Netherlands
Dávej pozor!, 15 min, Czech Republic

VSTUP ZDARMA
20.3.2013

ST

JEDEN SVĚT SENIORŮM
Hra o kámen, 58 min, 2012, ČR
Beseda: Vyrovnání s minulostí – ODSUN
VSTUP ZDARMA

Věra 68, 90 min, 2012, ČR

21.3.2013

ČT

JEDEN SVĚT PEDAGOGŮM
Beseda: INKLUZIVNÍ školství
VSTUP ZDARMA

Všichni spolu / Berg Fidel,
87 min, 2011 Germany

Vzdělání po čínsku / Education, Education,
58 min, 2012, China/South Africa

22.3.2013

PÁ

XXX

Nový život rodinného alba,
80 min, 2012 Česko/Slovensko

Normální život / A Normal Life,
75 min, 2013, Denmark

DIVADLO POD LAMPOU
18:30:00

21:00:00

19.3.2013

ÚT

Úžasný Ázerbájdžán! / Amazing Azerbaijan!,
55 min, 2012, UK

Je to jen vítr, 87 min, Maďarsko

20.3.2013

ST

Tygří holky / Miss Nikki and the Tiger Girls,
75 min, 2012, Australia

KONCERT NANO

21.3.2013

ČT

Vojta Lavička - Nahoru a dolů, 80 min, 2013, ČR

KONCERT PRVNÍ HOŘE

22.3.2013

PÁ

Fenomén /Duševní komfort Jurije Petroviče/, 54 min, 2013, ČR KONCERT Larsen (IT) feat. Little Annie (USA), Post-hudba (CZ)
Na sever od slunce / North of the Sun, 46 min, 2012, Norway

23.3.2013

SO

Svobodu pro Smetanu, 52 min, 2012, ČR

„POD LAMPOU JE TMA“ aneb UKONČENÍ FESTIVALU JEDEN SVĚT
KONCERT WHAT‘S YOUR FAVORITE NUMBER?
After party: DEAD SAILOR (MATYÁŠ VORDA)

Reklama

strana 12

Organizace a spolky

strana 13

V Rodinném centru Vlnka začalo nové pololetí
Od 21. 1. 2013 do 31. 1. 2013
probíhaly v Rodičovském centru
Vlnka p ři MOTÝL o. s. zápisy
na nové pololetí do všech kroužků.
V tomto období se konal také Týden otevřených dveří, kdy si děti
mohly vyzkoušet kroužky a najít
si tak ten, který by se jim líbil.
Je možné se do aktivit RC Vlnka
zapojit i po zápisech?
Ano, o volné kapacitě je možné se informovat u koordinátorky
aktivit Jany Solničkové na tel.
774 855 134.
Jaké aktivity v Rodičovském
centru Vlnka najdete? Od kolika
let se mohou děti jednotlivých aktivit účastnit?
Výčet aktivit RC Vlnka při MOTÝL o. s. si dovolíme začít novou
aktivitou, kterou nabízíme teprve
od konce září roku 2012. Jedná
se o MOTÝLÍ MINIŠKOLKU,
kterou nabízíme rodičům dětí od
2 let, kteří nesehnali pro své děti
místo v mateřské škole. Provozní
doba MINIŠKOLKY je od pondělí
do čtvrtka od 8 do 16 hodin. Na
délce denního pobytu je možné
se domlouvat individuálně přímo
s paní učitelkou Silvií Voldřichovou na tel. 601 388 578.
Kroužky jsou rozdělené do několika okruhů:
Pohybové aktivity:
– cvičení kojenců – kojenecká
cvičení od 3 měsíců věku vedou
zkušené fyzioterapeutky, které rodiče učí, jak mohou psychomotorický
vývoj svých dětí podpořit, při cvičení
se využívají různé cvičební pomůcky
– cvičení batolat – navazuje na
cvičení kojenců, vedou ho stejné
lektorky, polovina cvičení je věnována postupnému procvičení

celého těla, ve druhé polovině se
dětí učí zejména obratnosti při
zdolávání překážkové dráhy
– cvičení dětí – do 3 let cvičí
děti s rodiči, od 3 let samostatně
(Sporťáček), při cvičení je využívána pestrá nabídka cvičebních
pomůcek, děti si zdokonalují pohybové dovednosti.
– jóga – vytváří návyk správného držení těla, pomáhá k rozvinutí
plného dechu, odstraňuje svalovou
dysbalanci a podporuje schopnost

relaxace. Kurzy jsou pro děti, pro
rodiče s dětmi i pro rodiče samostatně s hlídáním dětí.
Výchovně vzdělávací:
– Veselá školička – děti od 1,5
roku v doprovodu rodičů se učí
spolupráci v kolektivu vrstevníků,
učí se jednoduché říkanky, písničky, hrají na Orffovy nástroje,
vyrábí z různých materiálů, kreslí
a cvičí.
– Angličtina – od 3 let se děti
seznamují formou hry s cizím jazykem
– Předškoláček – příprava dětí
v předškolním věku na vstup do
školy, procvičování grafomotoriky, cvičení pozornosti, soustředění, prostorové i časové orientace,
děti se učí spolupráci ve skupině.
Umělecké aktivity:
– Hudební školička – rytmická
a hudební průprava dětí od 15 měsíců s využitím Orffových nástrojů
– Flétna – výuka hry na flétnu od
4 let, hra na flétnu podporuje správný návyk dýchání a držení těla.
– Keramika – je oblíbeným
kreativním kroužkem, který navštěvují děti samostatně nebo rodiče společně s dětmi. Keramické
výrobky dětí jsou krásnými dárky.

– Šikulka – děti se od 3 let učí
kreslit, malovat a pracovat s různorodými materiály, seznamují se

s jednoduššími výtvarnými technikami, rozvíjí si jemnou motoriku.
– Taneční kroužek – hudebně
pohybový kroužek pro holčičky
i kluky již od 3 let, učí se vnímat
hudbu a vyjadřovat ji pohybem,
nacvičují krátká vystoupení.
– Dramatický kroužek – rozvíjí
verbální i neverbální komunikaci,
hudebně pohybové dovednosti,
tvořivost, paměť, improvizaci a práci ve skupině, nacvičují vystoupení.
Nejbližší jednorázovou akci,
kterou můžete v MOTÝL o. s.
navštívit, je Velikonoční vyrábění v pátek 22. 3. 2013 od 15 hod.
Více informací o kroužcích, Motýlí miniškolce i o jednorázových
akcích naleznete na www.motyl-plzen.cz.
Hana Breníková
a Markéta Berešová

V ZOO se stále něco děje
Zima je stále v plném proudu, ale v Zoologické a botanické
zahradě se již horlivě připravují
akce na tento rok.
23. března přivítáme na statku
Lüftnerka jaro a současně dojde
k tradičnímu otevírání šesté plzeňské řeky (Mže, Radbuza, Úhlava,
Úslava, Berounka) – České řeky
pod statkem Lüftnerka. Celodenní

program pro rodiny s dětmi plný
soutěží o ceny a her je připravený.
30. března začínají třídenní
Tradiční velikonoce na statku
Lüftnerka. Od soboty do pondělí
budou po celý den probíhat ukázky velikonočních tradic, lidových
řemesel, děti se mohou těšit na
různé soutěže.
František Hykeš, ZOO
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Krizová pomoc seniorům je nový projekt Domovinky
DOMOVINKA – sociální služby,
o.p.s. je poskytovatelem sociálních
služeb zaměřených především na
seniory. DOMOVINKA už 15 let
v Plzni provozuje domácí péči,
6 let pečovatelskou službu, více
než 3 roky tísňovou péči, skoro
2 roky denní a týdenní stacionář
pro seniory. Od ledna 2012 zahájila DOMOVINKA poskytování
služby Krizové pomoci pro seniory.
Senioři v současné společnosti
patří mezi opomíjené skupiny obyvatel a přitom péči nejen potřebují,
ale i si ji zaslouží. Senior po letech strávených prací pro společnost není nepotřebným občanem,
ale člověkem, který si zaslouží
pozornost, péči, ochranu a má
právo na důstojný život. DOMOVINKA Krizová pomoc je služba,
která chce pomoci seniorům udržet
kvalitu života, dát jim podporu,
nabídnout pomocnou ruku a provázet těžkými chvílemi. Senioři se
na službu Krizové pomoci mohou
obracet v jakékoli situaci, se kterou si neví rady a která je pro ně
nějakým způsobem složitá a cítí,
že ji nejsou schopni zvládnout
vlastními silami. V možnostech
služby určitě není vyřešit všechny problémy, ale je zde prostor
o starostech mluvit a společně
s pracovníky služby hledat možná
řešení a východiska.
Ocitli jste se v situaci, kdy už si
sami nevíte rady, ztrácíte naději?
Cítíte se osamělí, je vám smutno, potřebujete si popovídat nebo
poradit? Jste odkázáni na pomoc

svých blízkých a oni se k vám
nechovají hezky? Máte dluhy
a nevystačíte s financemi, ztrácí
se vám peníze? Je vám více než
50 let? Pak čtěte dál!
Posláním služby DOMOVINKA
Krizová pomoc je poskytovat krizovou pomoc a poradenské služby
osobám starším 50 let věku trvale žijícím v domácím prostředí
a osobám jim blízkým, kteří jsou
ohroženi jakoukoli formou týrání
a zneužívání se zaměřením především na ekonomické zneužívání
vedoucí k zadluženosti a chudobě.
Služby jsou poskytovány v terénu nebo v poradně na Slovanech,
v provozovně Domovinky.
Cílem služby Krizová pomoc je
provést klienta náročnou životní
situací, poskytnout mu podporu,
poradenství, doprovázení tak, aby
byl klient schopen se informovaně
rozhodovat a zvládnout situaci bez
újmy na zdraví tělesném i psychickém. Poradenské služby jsou zaměřeny především na poradenství
v oblasti dluhové problematiky,
ale též na seniora týraného.
Služby jsou poskytovány ANONYMNĚ, ZDARMA, DISKRÉTNĚ, v terénu nebo v provozovně
DOMOVINKY na Slovanech
(Úslavská 75, Plzeň, u plaveckého
bazénu, dopravní spojení tramvají č. 2, zastávka Habrmannova),
v pracovní dny vždy po předchozí domluvě. Osobní konzultaci je
možno domluvit na telefonním
čísle 733 677 099 každý všední
den mezi 8.00 a 16.00 hodinou.

V Mateřském centru
Slovíčko to žije
Mateřské centrum Slovíčko je
otevřené v dopoledních hodinách,
v úterní a čtvrteční dny od 9 do
12 hodin. Program je zde hravý
a pestrý. Nechybí pohádka, zpívánky, pohybové hry. Čas zde
strávený je věnovaný společným
aktivitám a různým akcím, můžete zde oslovit odborníky z oboru
pedagogiky, psychologie a jiné.
V současné době připravuje MC
Slovíčko maškarní karneval, konat
se bude v sobotu 23. února 2013
v 16 hodin.
V měsíci září 2012 jsme otevřeli
školičku s názvem Klubíček pro
děti ve věku od 2 do 5 let. Jedná se

o celodenní hlídání dětí. Otevřeno
máme od pondělí do pátku v čase
od 8 do 15 hodin. Ve školičce je
připraven pohybový hudební a výtvarný program. Dětem je umožněn kontakt se svými vrstevníky
již v raném věku a pečují o ně laskavé, kvalifikované vychovatelky.
Za příznivého počasí trávíme čas
v prostorách na zahradě.
Na našich stránkách www.mc-slovicko.cz se vždy dozvíte, co
v dohledné době pro rodiče a děti
připravujeme. Najdete nás v prostorách Evangelické církve metodistické na Bolevecké návsi.
Dana Rohovská, MC Slovíčko

Více informací naleznete na našem
webu www.domovinka.cz
„Stáří si zaslouží stejnou pozornost jako dětství.“
Pro zajímavost uvádíme příběh
jednoho z našich klientů:
„Byl u mě doma takový milý mladý pán, nabízel mi pojištění bytu.
Něco jsem mu podepsala a nevím
co, mám teď strach, že po mě bude
chtít peníze. Stydím se o tom říct
synovi, naštval by se. Vždycky říká,
ať nic nepodepisuju…“
Službu Domovinka Krizová
pomoc vyhledala paní P. (81 let).
Požádala o pomoc a o radu. Den
předtím u jejích dveří zazvonil neznámý mladý muž a vyptával se
na pojištění bytu. Byl velmi slušný
a milý, paní P. ho pozvala do bytu
a povídali si. Paní P. měla radost,
že má návštěvu, mladého muže pohostila a mluvili spolu o pojištění
jejího bytu. Paní P. dostala strach,
že by se mohlo s bytem něco stát
a souhlasila s tím, že si byt raději
nechá od mladíka pojistit. Podepsala mu nějaké formuláře. Přes noc se
jí ale vše v hlavě rozleželo a dostala strach. V televizi varovali před
podomními prodejci. Paní P. ne-

rozumí tomu, co je ve formulářích
napsáno, potřebovala by se poradit,
co z toho pro ni vyplývá a co má
dál dělat. Bojí se říct synovi, zlobil
by se. Pořád jí opakuje, že nemá
nikoho pouštět do bytu.
Paní P. dostala možnost se svěřit,
promluvit si o své situaci. Následně
jsme společně prošli formuláře a naštěstí se ukázalo, že paní P. mladíkovi podepsala jen žádost o zaslání
nabídky pojišťovny, která paní P.
k ničemu nezavazuje. Paní P. se
ulevilo a rozhodla se do pojišťovny
zavolat a svou žádost odvolat. Ocenila pomoc služby, byla ráda, že byla
vyslechnuta a dostalo se jí podpory.
Paní P. měla výjimečně štěstí, že
vše dopadlo tak dobře a nepřišla
k žádné újmě. Častější jsou případy, kdy se z podomního prodejce
vyklube zloděj nebo podvodník.
Určitě musíme souhlasit s radou
syna paní P.: Nepouštějte do bytu
cizí osoby. Nepodepisujte nikomu
nic pod tlakem, okamžitě na místa,
aniž byste se předtím poradili s někým, koho dobře znáte a můžete
mu plně důvěřovat.
Mgr. Veronika Cebáková,
sociální pracovnice

Organizace a spolky
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Středisko v Ledecké připravuje tábory pro děti

Domeček v Bolevci nabízí řadu aktivit dětem i dospělým po dobu
celého kalendářního roku. Kromě toho připravil nabídku pobytových
i příměstských s různým zaměřením.

TÁBORY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Pobytové tábory
29. 6.–6. 7. 2013
CYKLOTÁBOR Lubenec
Rekreační středisko se nachází na kraji obce Lubenec 40 km
severně od Plzně. V okolí zámky v Chyši, Valči a Petrohradu,
keltské hradiště na vrchu Vladař,
podzemí ve Žluticích, Schillerova
rozhledna a další. Nejsme polykači
kilometrů, ale jezdíme na pohodu.
8. 7.–20. 7. 2013
KELTSKÁ OSADA – LOMY I.
Celotáborová hra – tématika život Keltů na našem území.
Výroba keramických keltských
nádob + stavba pece a výpal v přírodním milíři, netradiční výtvarné
techniky, turistika, sport, výlety
(Konstantinovy lázně, Bezdružice,
Krasíkov,…)
20. 7.–2. 8. 2013
PUTOVÁNÍ ZA DOBRODRUŽSTVÍM – LOMY II.
Pobyt v přírodě, turistika za poznáváním krásných míst v oko-

lí Bezdružic – hrady Gutštejn,
Krasíkov a Volfštejn, Ovčí vrch
a další, spousta her, sportovní
vyžití, koupání, posezení u ohně,
relaxace a samozřejmě celotáborová hra.
2. 8.–12. 8. 2013
SPORTOVNÍ HRY – LOMY III.
V programu tábora budou převládat sportovní hry na hřišti
i v přírodě, individuální i týmové.
Účastníci si vyzkouší méně známé sporty, odpočinek pak najdou
v drobné tvořivé činnosti a hrách
v klubovně. Chybět nebudou výlety do okolí Konstantinových Lázní
a celotáborová hra.
12. 8.–23. 8. 2013
ZÁHADY SVĚTA – LOMY IV.
Celotáborová hra, turistika,
sport, výtvarná dílna, kouzla, hádanky. Rekreační zařízení v Lomech u Konstantinových Lázní.

Každý den v nové školce je jiný
V zimních měsících a ve městě
udělat něco pro zdraví našich nejmenších? Je to možné?
Děti ze školky si s radostí užívají
pobytu v perličkové světélkující lázni, otužují se pomocí sauny a sprchy.
Mají totiž nově zrekonstruovanou
školku. Denně se učí něco nového,

hrají si s kamarády, lepí, malují, cvičí, zpívají, atd. – prostě je jim prima.
Proto se na každý společně prožitý
den v novém, podnětném, barevném
a útulném prostředí moc těší.
81. MŠ Vinice,
Břeclavská 12, Plzeň
Vilma Zábranská, učitelka

Příměstské tábory

15. 7.–19. 7. 2013 – Počítačový tábor I. – zaměření na počítače,
klubové hry a sport
22. 7.–26. 7. 2013 – Počítačový tábor II. – zaměření na počítače,
klubové hry a sport
8. 7.–12. 7. 2013 – Tajuplný ostrov I. – přírodovědný tábor
19. 8.–23. 8. 2013 – Tajuplný ostrov II. – přírodovědný tábor
22. 7.–26. 7. 2013 – Pastelka I. – zaměření na výtvarnou činnost
29. 7.–2. 8. 2013 – Pastelka II. – zaměření na výtvarnou činnost
5. 8.–9. 8. 2013 – Kamarádi I. – výtvarné zaměření + keramika
12. 8.–16. 8. 2013 – Kamarádi II. – výtvarné zaměření + keramika
Všechny příměstské tábory fungují v čase 7.30–16.30 hod. Zajištěna
je strava a pitný režim po celý den (2x svačina, teplý oběd) a tematicky
zaměřený program.

Pravidelné aktivity

Do všech našich zájmových
kroužků se můžete přihlašovat
i v průběhu školního roku.
Nejnovější kroužky pro děti
a mládež
Taneční pro nejmenší
Disko tanec, Street dance
Minisportovka

Plastikový modelář
Mladý gurmán, Hlíněnka
Miniškolka pro děti od 3 let
Cvičení pro dospělé – hodinové
vstupné
Bodyforming
Power jóga

Marcel Hlaváč, SVČDM Ledecká

Zprávy z obvodu
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4. ročník O pohár starosty MO Plzeň 1 vyhrál Písek
V sobotu 2. února se konal tradiční zimní turnaj
mladších žáků – O pohár starosty MO Plzeň 1. Pozvání
domácího HBC Plzeň přijaly čtyři týmy – Most, Kladno,
Stříbro a Písek.
Loňské prvenství obhajoval domácí tým HBC Plzeň. Hned v prvním utkání
však hostitele překvapili
stříbrští hokejbalisté, kteří
vyhráli 2:0. Buldoci byli
příjemným překvapením
turnaje a nakonec obsadili
druhou příčku. Vítězem
turnaje se stali mladší
žáci Písku, které doplnila
trojice hráčů českobudějovického Pedagogu. Písečtí
si poradili i s ambiciózním
Kladnem. Vysoko porazili

také Most a Stříbro. V souboji s Plzeňany zvítězili 2:1
a bez ztráty bodu získali
trofej pro vítěze z rukou
starosty MO Plzeň 1 pana
Mgr. Miroslava Brabce.
Na domácí hokejbalisty
HBC Plzeň zbylo nakonec třetí místo. O příčku
za nimi skončil kladenský
Alpiq a pátá pozice patří
mosteckým hokejbalovým
nadějím.
Michal Edl, HBC Plzeň

