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     1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 31. 12. 2001  
dle údajů Českého statistického úřadu………..52 223 občanů 
 

                2.  Vedení obvodu, volby 

Vedení obvodu:   
-          Ing. Petr Baumruk, starosta MO Plzeň 1 
-          Jiří Samek, zástupce starosty MO Plzeň 1 

  
Členové Rady MO Plzeň 1  
-          Ing. Petr Baumruk 
-          Ing. Zdeněk Fritz 
-          František Janeček 
-          MUDr. Zdena Mejstříková 
-          Ing. Lumír Neuberg 
-          Jiří Samek 
-          Zdeněk Sedláček 
-          Karel Stöckelmayer 
-          Miroslava Stropnická 
 

Zprávy ze zasedání Rady MO Plzeň 1 
Rada MO konaná 16. 1. 2001: 
- projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území obvodu 
- projednala zprávu o výkonu státní správy na odboru životního prostředí v roce 2000 
- zhodnotila vlastní investiční výstavbu za rok 2000 
- projednala bytové a majetkové záležitosti 
 
Rada MO konaná 6. 2. 2001: 
- projednala zprávu o přestupkovém řízení za rok 2000 
- projednala rozbor hospodaření MO k 31. 12. 2000 
- stanovila podmínky poskytování slev důchodcům obvodu 
- projednala bytové a majetkové záležitosti 
- schválila rozmístění pěti přístřešků na autobusových zastávkách MHD 
- projednala Výroční zprávu o činnosti MO a ÚMO v oblasti poskytování informací 
 
Rada MO konaná 6. 3. 2001: 
- projednala zprávu o finančním vypořádání závěrečného účtu MO roku 2000 a stav  
   účelových fondů MO po finančním vypořádání 
- zhodnotila průběh zimní údržby na MO v zimním období 2000/2001 
- projednala zprávu o činnosti kontrolního oddělení za období říjen 2000 – leden 2001 
- projednala investiční záměr města Plzně  - výstavbu silničního obchvatu Roudné 
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 - vydala stanoviska k žádostem o povolení výjimečně přípustných staveb 
 - schválila přidělení finančních příspěvků na návrh Komise pro mládež a tělovýchovu 
 - projednala bytové a majetkové záležitosti 
 - schválila návrh na zadání projektové dokumentace a následnou realizaci     
   parkovacích stání v Kralovické ulici a chodníkové spojky v Gerské ulici 
 

        Rada MO konaná 15. 5. 2001: 
- schválila zásady pro přijímání a vyřizování petic, stížností a podání orgány MO a  
  ÚMO 
- projednala plnění programu prevence kriminality 
- schválila rozbor hospodaření MO k 31. 3. 2001 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- schválila přidělení finančního příspěvku dle návrhu Komise sociálně zdravotní Rady  
   MO 
- rozhodla o použití příspěvku z provozu herních automatů 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- projednala informativní zprávu o výstavbě na území MO 
- projednala návrh změn Územního plánu města Plzně 
 
Rada MO konaná dne 26. 6. 2001: 
- projednala činnost stávajících privátních domovních správců na území MO 
 
Rada MO konaná dne 3. 7. 2001: 
- projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 14. zasedání  
   Zastupitelstva MO 
- projednala rozbor hospodaření MO k 31. 5. 2001 
- souhlasila s poskytnutím dvou kanceláří pro služebnu Městské policie Lochotín 
- souhlasila s návrhem vyhlášky města Plzně o některých povinnostech chovatelů  
  zvířat       
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO 
 
Rada MO konaná dne 21. 8. 2001: 
- projednala rozbor hospodaření MO k 30. 6. 2001 
- odsouhlasila návrh vyhlášky o poplatku 100 korun za užívání veřejného prostranství 
- projednala stavební úpravy aleje Svobody v úseku Lidická ul. - Karlovarská ul.  
   a dále v úseku Gerská ul. - Karlovarská ul. 
- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za I. pololetí  
   2001 
- projednala návrh opatření ke snížení provozních nákladů na sběrném dvoře odpadů  
   v Úněšovské ulici 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO 
 
Rada MO konaná dne 9. 10. 2001: 
- projednala návrh organizačního zabezpečení 15. zasedání Zastupitelstva MO 
- projednala návrh plánu práce Rady a Zastupitelstva na rok 2002 
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- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1. - 3.  
  čtvrtletí 2001 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- vydala stanoviska k výjimečně přípustným stavbám 
- projednala zprávu o činnosti Kontrolního oddělení MO 
 
Rada MO konaná dne 6. 11. 2001: 
- projednala rozbor hospodaření MO k 30. 9. 2001 
- projednala rozpočtová opatření MO 
- projednala návrh sazeb poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- schválila uvolnění částky 20 tisíc Kč na zakoupení vánočních balíčků s ovocem pro 
   Domov důchodců v Kotíkovské ulici 
- souhlasila s předloženým návrhem na pojmenování místních komunikací na Sylvánu 
- doporučila Dopravním podnikům prostřednictvím TÚ MmP zřídit dvě zastávky na  
   lince MHD č. 30 v Bolevci 
 
Rada MO konaná dne 4. 12. 2001: 
- projednala zprávu o plnění programu prevence kriminality 
- projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO 
- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO za 1. - 3.  
  čtvrtletí  
  2001 a aktivní stavební plán staveb VIP MO na rok 2002 
- projednala návrh investic typu „I“ na rok 2002 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- přidělila finanční příspěvky dle návrhu Komise sociálně zdravotní Rady MO  
- uvolnila částku 2 300.- Kč na zakoupení vánočních balíčků s ovocem pro obyvatele  
  Domova důchodců v Západní 7 
- projednala rozpočtová opatření MO a rozpočtová opatření PDS Triumfa Košutka 
- schválila návrh rozpočtu MO na rok 2002 – upravené znění vlivem změny postavení   
  mateřských škol od 1. 1. 2002 
- vydala stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky města Plzně, kterou se má  
  vydat Statut města Plzně 
- projednala personální změny v komisích Rady MO 
- byly předloženy zápisy z komisí Rady MO 

 
V roce 2001 se v České republice nekonaly žádné volby 

 

3. Rozpočet obvodu 

Na rok 2001 je počítáno s daňovými příjmy ve výši 5 970 tisíc Kč (oproti r. 2000, kdy 
činily 7281 tisíc Kč). V nedaňových příjmech dojde také snížení na 47 526 tisíc Kč (v r. 
2000 to bylo 55 096 tis. Kč).  
Vlastní příjmy tak budou činit celkem 53 496 tis. Kč. Přijaté dotace budou činit 148 669 
tis. Kč (oproti r. 2000 – 156 575 tis. Kč).  
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Celkem letos očekává MO příjmy ve výši 154 498 tis. Kč (v roce 2000 to bylo 161 220 
tis. Kč) 
Rozpočet bude vyrovnaný, neboť se počítá s výdaji ve stejné výši. V případě běžných 
výdajů se počítá s výdaji ve výši 142 065 tis. Kč. Letos budou oproti loňsku investiční 
výdaje sníženy na 8 170 tis. Kč (v r. 2000 činily 14 086 tis. Kč). V případě financování 
(příděl do sociálního fondu, převody do fondu výstavby a fondu životního prostředí) 
počítá rozpočet s 1 084 tis. Kč. Celkem tedy budou výdaje činit 154 498 tis. Kč. 
 

Zastupitelstvo obvodu na svém zasedání 20. 3. 2001 schválilo finanční příspěvek        
40 000,- Kč Středisku volného času dětí a mládeže v Ledecké ulici na Olympiádu MŠ; 
28 000.- Kč na provoz klubovny Junáka, 2. střediska Stopa u Seneckého rybníka; 
25 000.- Kč tenisovému oddílu, oddílu kanoistiky TJ Prazdroj, oddílu kopané, jachtingu, 
lyžování, badmintonu a turistickému oddílu. 

 

4. Rozvoj obvodu 
 

 

 

Obr.1: Letecký snímek Severního Předměstí 

Městský obvod Plzeň 1 vznikl jako správní jednotka v roce 1981 v období rozsáhlé bytové 
výstavby a tím i přílivu nových obyvatel. Dnes je zároveň plzeňskou "jedničkou" v počtu 
obyvatel (více než 50 tisíc), čistotou ovzduší, rozlohou sídlišť bytových domů, počtem 
rybníků a rozsáhlým rekreačním zázemím. 

Plánovaná setkání vedení MO Plzeň 1 s veřejností v roce 2001: 
29. 1. Bílá Hora (sál restaurace v Hájích) 
12. 3. Bolevec (požární zbrojnice na Bolevecké návsi) 
23. 4. Bolevec (kinosál ÚMO 1) 
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Obr. 2, 3: Setkání s občany Bílé Hory 

Město Plzeň podporuje bytovou výstavbu vymezením rozvojových ploch. Z našeho 
obvodu to jsou: 
Vinice-jih (23,6 ha, na kterých by mohlo být postaveno 1240-1440 bytů), Vinice – sever 
(33,2 ha; 790 – 1075 bytů), Pod Mikulkou (11,0; 130 – 160 bytů), Bílá Hora-Pecihrádek 
(10,2; 150 – 180 bytů), Bílá Hora – sever (1,4; 15 – 20 bytů), Košutka – cihelna (8,4 ha; 
20-60 bytů) 
 
400 nových nájemních bytů v roce 2001 (a další v roce 2002) bude postaveno v lokalitě 
Sylván na Severním Předměstí. Vznikne tak zcela nová čtvrť. Cena je relativně nízká: 
700 tisíc za byt o rozloze cca 50 m čtverečních. Nájemníci budou byt splácet 20 let, pak 
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bude v jejich osobním vlastnictví. O tom, kdo byt dostane, bude rozhodovat los. 
Prvních 25 bude známo již letos.  
 
Výstavbu areálu ústředny s vyhlídkovou věží dokončil RadioMobil a.s. a v současné 
době má povoleno předčasné užívání administrativní budovy. V Lochotínské ulici by 
měl vyrůst administrativní areál firmy Sitel. Na sídlišti Vinice se realizuje výstavba 
halových garáží. 
 
Ve 34. ZŠ na Gerské třídě bude zahájena výstavba a rekonstrukce hřiště s umělým 
povrchem, tenisovými kurty a osvětlením za cca 4 miliony korun. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1 schválilo pojmenování nových ulic 
v rozvojovém území Sylván: Pálavská (mezi ulicemi Na Chmelnicích a Vrbovecká), 
Mělnická (mezi ulicemi Bzenecká a Na Chmelnicích), Mutěnická (mezi ulicemi 
Znojemská a nově zaváděnou ulicí Mělnická). 
 
Obyvatelé Severního Předměstí by se mohli v blízké době dočkat příjemnějšího okolí 
svých panelových domů. Radnice požádala ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na 
tuto akci. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 dne 26. 6. 2001 projednalo a schválilo žádost Sdružení 
boleveckých rodáků na rozšíření hřbitova v Bolevci. 
 
V červenci byla dokončena oprava Sokolovské ulice. Město do obnovy asfaltového 
koberce a dalších prvků investovalo 2,5 milionu korun. Zároveň probíhala oprava ulice 
Elišky Krásnohorské, kde by měla vzniknout nová parkovací plocha. Poté je v plánu 
rekonstrukce plochy u obchodního centra Družba. 
 
Magistrát města Plzně přidělil prvnímu plzeňskému obvodu 6 milionů korun na 
dokončení dvou nevyužitých objektů v Západní ulici. Je to o čtyři miliony více než na 
etapu první.  
 
Rekonstruované prostory získá koncem tohoto roku Městský ústav sociálních služeb, 
který se stane jejich provozovatelem. V opravených objektech s bezbariérovým 
přístupem vznikne zhruba šestnáct jednolůžkových pokojů. Počítá se i s rozšířením o 
přechodné pobyty důchodců. Vznikne i nová příjezdová komunikace.  
 
V areálu v klidném a příjemném prostředí je celkem šest objektů. Tři využívá mateřská 
školka, jeden od únoru letošního roku domov důchodců, stejně jako začnou využívat 
zbývající dva.  
 
Rovněž v roce 2001 pokračovala rekonstrukce kostela Všech svatých a přilehlého 
hřbitova na Roudné. 
 
Kostel Všech svatých, který se nachází na táhlé vyvýšenině cca 1,2 km od centra města, 
je jedním z nejstarších plzeňských kostelů a ve středověku býval nazýván „matkou“ 
kostela městského. Dnes je součástí farnosti Plzeň-Severní Předměstí, kterou spravují 
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bratři františkáni a na obnově a udržování této nemovité kulturní památky se kromě 
obvodu podílí občanské sdružení i jednotliví obyvatelé plzeňské čtvrti Roudná. 
 

 
 
Obr. 4: Rekonstrukce jednoho z objektů v areálu hřbitova u kostela Všech svatých 
 
Na místě bývalého objektu provizorní samoobsluhy v křižovatce Rabštejnská a 
Kralovická vzniklo na zpevněné ploše nové prozatímní parkoviště s počtem stání 70 
osobních vozů.  
 
Varianta výstavby podzemních garážových stání byla vzhledem k náročnosti hledání 
vhodného investora odložena na neurčito také proto, aby bylo umožněno bezplatné 
parkování všem občanům.  
 
Definitivní podoba parkoviště bude výsledkem investice přesahující 1.600 tisíc korun a 
bude počítat s prvky zeleně. Termín dokončení -  nejpozději v příštím roce. 
 
V rámci plánovaných stavebních akcí vlastní investiční výstavby bude zahájena první 
letošní výstavba nových parkovacích stání. Nová kolmá parkovací místa vzniknou v 
Kralovické ulici před domy č. 31 – 33. Bude zde postaveno celkem 14 parkovacích míst.  
 
Druhým zahajovaným objektem je výstavba 12 parkovacích stání v Tachovské ulici 57. 
Plánovaný začátek akce je stanoven na začátek dubna. První auta budou moci využívat 
tato dvě nová parkoviště již v polovině tohoto roku. 
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Obr. 5: Stavba parkoviště na křižovatce Kralovická - Rabštejnská 
 
V návaznosti na výstavbu nových parkovacích stání, kdy vznikla parkoviště v Kralovické 
a Tachovské ulici, bude tento trend pokračovat. Začátkem srpna byla zahájena 
výstavba parkovacích míst také v Toužimské ulici, kde vznikne 60 nových stání.  
 
Součástí tohoto projektu je rozšíření příjezdové komunikace, přilehlých chodníků a 
vybudování osvětlení nově vznikající parkovací plochy. Počítá se i se sadovými 
úpravami. Akce přijde na více než 4 miliony korun a do užívání bude předána koncem 
listopadu.  
 
V oblasti výstavby nových chodníků budou v podzimních měsících realizovány nové 
chodníky a chodníkové spojky v ulicích Majakovského, Sokolovská, Plaská a 
Hodonínská.  
 
Nezapomíná se ani na výstavbu bezbariérových přechodů pro lepší pohyb invalidních 
spoluobčanů.  
 
Do konce roku budou vybudovány ještě 4 přístřešky na autobusových zastávkách MHD 
v ulicích Studentská, U Boleveckého rybníka, alej Svobody a v ulici Na Chmelnicích. 
Výstavba dalších přístřešků bude pokračovat v závislosti na finančních možnostech. 
 
Velkokapacitní parkoviště v Toužimské bylo dokončeno v plánovaném termínu. 
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I v roce 2001 pokračovala rekonstrukce budovy Úřadu městského obvodu Plzeň 1, 
která započala v roce 1998. 
 

 
Obr. 6: Budova ÚMO 1 před rekonstrukcí 
 

 
Obr. 7: Budova ÚMO 1 po rekonstrukci 
 

  5.  Doprava 

    V roce 2001 začaly platit novinky v dopravních předpisech. Řidiči musí jezdit      
s rozsvícenými světly a děti musí být upevněny v autosedačce. V lednu ještě byli 
policisté při kontrolách shovívaví.  

 
 19. 2. 2001 se na Roudné konalo Setkání s veřejností, kterého se zúčastnil náměstek 

primátora Plzně Ing. Kalous.  Občané této části obvodu zcela odmítli plánovaný silniční 
obchvat Roudné. 
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19. 3. 2001 poklepal ministr dopravy ČR Jaromír Schling na základní kámen stavby osmi 
kilometrové části obchvatu Plzně, části Sulkov - Útušice. Došlo k tomu 3 a půl roku po 
otevření dálnice D 5. 
 
28. 3. 2001 vynesl Vrchní soud rozsudek, kterým zamítl žalobu obcí Štěnovice a 
Útušice, občanských sdružení Děti země, Sdružení pro ochranu přírodního útvaru vrchu 
Val a 33 fyzických osob proti územnímu rozhodnutí na stavbu dálnice D5, stavba 
Ejpovice- Sulkov. Celý 20 km dlouhý úsek by měl být hotový v roce 2004, nejpozději 
2005. 

Dne 15. 5. 2001 Poslanecká sněmovna ČR přes prezidentovo veto schválila v 
opakovaném projednávání hlasy 145 poslanců zákon o obchvatu Plzně. Důsledkem 
přijetí zákona se mj. zkrátí na polovinu příslušná správní řízení a urychlí se majetkové 
vypořádání s vlastníky pozemků v trase obchvatu. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 projednalo 20. 3. 2001 investiční záměr města Plzně 
ohledně výstavby silničního obchvatu Roudné. Usnesením schválilo propojení ulice Na 
Roudné – FN, Plzeň – alej Svobody.  
 
Občanské sdružení Roudná však nesouhlasí s plánovaným průtahem Roudné, protože 
podle jeho názoru nerespektuje přirozený průběh ulic, který se historicky vyvíjel a 
znehodnotí sportoviště (tenisové kurty a fotbalové hřiště.  
 
Z Plzně do dvacet kilometrů vzdálených Dobřan by mohla v dohledné době jezdit 
tramvaj. Projekt schválili plzeňští radní. Vyroben by měl být prototyp tramvaje, která 
by byla schopná jezdit po tramvajových i železničních kolejích. 
 
Na Karlovarské třídě probíhá rekonstrukce kruhového objezdu. Oproti plánovanému 
dokončení v listopadu roku 2001 se zřejmě bude finišovat až v roce následujícím. 
Objekt je totiž v daleko horším stavu, než se předpokládalo. Opravovat je třeba nejen 
mostní pilíře, ale i vozovku, zábradlí a římsy. Předpokládaná investice města se zřejmě 
vyšplhá na 17 milionů korun. 
 
Stávající časové jízdenky MHD v Plzni nahradí v prosinci kupóny integrovaného 
dopravního systému. Ten by měl od 1. 1. 2002 propojit západočeskou metropoli 
s okolními městy až do vzdálenosti cca 20 km.  
 
Jízdné v Plzni se v roce 2001 na rozdíl od řady jiných měst nezdražuje. Dospělí platí za 
jízdenku  8. - Kč, děti polovinu.  
 

          6. Životní prostředí 

9. 1. 2001 ve 21 hod 25 minut byl lednový úplněk Měsíce spojen s úplným zatměním. 
Celou hodinu od 20:50 do 21:51 byl ztemnělý a nezářil obvyklým jasem. 
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11. 1. 2001 zasáhla Plzeň velká sněhová nadílka. Zkomplikovala dopravu, došlo k řadě 
dopravních nehod, naštěstí ne vážných. Silničáři měli plné ruce práce.  
 
Nezávislá komise rozhodla, že prvním „Parkem na přání“ na území Plzně, který navrhli 
lidé žijící v jeho okolí, bude lokalita nazývaná „na Zemáku“ nebo také „Haldy“. Na 
základě přání vznesených obyvateli Košutky jim bude v listopadu předložen první návrh 
parku k připomínkování. Realizace je plánovaná na duben 2002.  
 
19. 3. 2001 se nad Plzeňským krajem přehnala vichřice o rychlosti cca 90 km/hod, která 
i v Plzni vyvracela stromy. Občance Bílé Hory spadla bříza na rodinný domek, naštěstí 
velkou škodu nezpůsobila. 
 
3. 4. 2001 opět žáci druhého stupně ZŠ v Sokolovské ulici uklízeli břehy Berounky. Tato 
škola se významně věnuje ekologické výchově. 
 
22. 4. 2001 připomněli ekologičtí aktivisté občanům Plzně Den země na kolech a 
koloběžkách, jako ukázku alternativních dopravních prostředků, které neničí životní 
prostředí. V plzeňské ZOO se rozezněly zvonky budíků, aby upozornily na vybíjení 
vzácných zvířat v afrických pralesích. 
 
V září vypukla bohatá houbařská sezóna. Mykologové prohlásili, že hub rostlo nejvíc za 
posledních 30 let. Varovali však, že kromě jedlých hub (nejčastěji hřibu smrkového), se 
v lesích okolo Plzně vyskytovalo i množství hub jedovatých, z nichž řada je snadno 
zaměnitelná s jedlými.   
 
Plzeň hodlá získat více peněz od majitelů psů. Pokud návrh odsouhlasí městská rada a 
zastupitelé, budou platit od r. 2002 dvojnásobek. (1000,- korun místo dosavadních 
500.- Kč v panelovém domě, 500.- Kč místo 240.- Kč v rodinném domě a 200.- Kč místo 
100.- Kč důchodci). 
 
Bohužel „psí vyhláška“ na jednání zastupitelů města Plzně v prosinci 2001 opět spadla 
pod stůl. Zastupitelé se rozdělili na dvě stejně velké skupiny, z nichž jedna byla pro a 
druhá proti.  
 
Pyl potrápil alergiky v Plzni mnohem více než vloni. Lékaře navštívilo o víc jak třetinu 
více pacientů s potížemi. Koncem září opět výrazně stoupl počet nemocných 
s respiračními chorobami.  
 
V květnu obepnula ochoz kostela svatého Bartoloměje na náměstí Republiky mříž. Má 
zabránit sebevražedným skokům z šedesátimetrové výše, kterých stále přibývalo.  
 
Na 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 konaném 26. 6. 2001 byl schválen 
požadavek na přeměnu travních porostů v oblasti Vinice-sever (jedná se o městský 
pozemek) na parky a sportoviště. 
 
Na podzim roku 2001 bude na Správě veřejného statku města Plzně dokončena studie 
Lochotínského parku (zpracovatel Ing. Chvojka), který je v nevyhovujícím stavu. 
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Součástí průzkumné části je i dotazníková akce. Výsledky budou zahrnuty v návrhové 
části studie.  
 

 
 
Obr. 8: Stále oblíbenější je Centrální park na Lochotíně 
 
Nedaleko konečné tramvaje č. 4 na Košutce se nalézá ve výšce cca 340 m nad mořem 
členité údolí Boleveckého potoka. Údolí, které spojuje rybník Strženka se Šídlovským 
rybníkem se nazývá Petrovka. Je vedeno jako přírodní památka, protože se v něm 
nalézá 207 druhů rostlin, z nichž řada je vzácných. Vzbuzuje zvyšující se zájem 
návštěvníků.  
 
Údržba a úklid 
Zimní údržbu pěších komunikací a vybraných místních komunikací zajišťovaly shodné 
firmy jako v předchozích letech: 

 Dušan Duna prováděl zimní údržbu pěších komunikací v oblasti sídlišť Lochotín, 
Košutka, Vinice a na vozovkách vybraných místních komunikací dle Plánu zimní 
údržby 

 Pavel Badura zajišťoval zimní údržbu pěších komunikací na sídlišti Bolevec a na 
vozovkách vybraných místních komunikací dle Plánu zimní údržby 

 Ján Bandy zajišťoval zimní údržbu schodišť (převážně u nákupních center) 

20. 12. 2001 napadlo v Plzni až 17 cm sněhu. Od 4 hodin ráno bylo v ulicích Plzně 14 
sypačů.  
 
Po několika letech byly i v Plzni pravé ladovské Vánoce. V noci na Štědrý den dokonce 
teploty klesly pod mínus 15°C. Zatímco počasí potěšilo děti, méně už silničáře.  
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     Letošní zima byla ve srovnání s loňským zimním obdobím velmi náročná na zimní        
údržbu vozovek vybraných místních komunikací.  Jako nejproblémovější zásah lze 
považovat den 3. 1. 2001.  

 
     V odpoledních hodinách 2. 1. 2001 začalo pršet a v noci mokré chodníky začaly 

namrzat. Po telefonickém pokynu začaly jednotlivé firmy provádět posyp namrzajících 
pěších komunikací solí a tento posyp byl dokončen okolo třetí hodiny ranní, kdy byla 
zároveň provedena kontrola provedené práce. Bohužel okolo šesté hodiny ranní začal 
padat namrzající déšť a veškeré pěší komunikace i trávníky byly pokryty poměrně 
silnou vrstvou ledu. „Noční“ posyp solí byl spláchnut vodou, a proto smluvní firmy opět 
prováděly posyp solí vybraných místních komunikací a všech pěších komunikací na 
území obvodu. Schůdnost byla obnovena až okolo půl jedenácté.  

 
     Protože k 31. 1. 2001 již byla uhrazena z rozpočtu MO Plzeň 1 za posypovou sůl částka 
     287 432.- Kč, bylo nezbytné zvýšit plánovanou částku na podzimní a zimní měsíce o cca 

200 tisíc korun. 
 
Nakládání s tříděným komunálním odpadem na území obvodu, který je největším 
obvodem ve městě z hlediska počtu obyvatel, probíhalo loni v trendu zkvalitnění této 
činnosti. Zaměřili jsme se na rozšíření stanovišť separace jednotlivých složek 
komunálního odpadu a úpravu harmonogramů odvozu jednotlivých komodit podle 
skutečné potřeby. Plošnou separaci papíru, plastů a skla zajišťuje pro celý obvod 
společnost Reodepona.  
 
Došlo k celoplošnému sjednocení požívaných typů sběrových nádob, kdy se začaly 
používat nádoby s horním výsypem o objemu 1100 l na sídlištích a menší typ nádob o 
objemu 240 l v zástavbě rodinných domků. 
 
S přechodem na jednotný typ nádob se zvýšil i počet sběrných míst a tím se zkrátila 
donášková vzdálenost k nádobám, která nyní činí cca 100 – 150 m. V obvodu se 
nachází 102 stanovišť s 306 nádobami o objemu 1100 l a 65 stanovišť se 195 nádobami 
o objemu 240 l. V současné době se nádoby se separovaným odpadem vyvážejí – plast 
2x týdně, papír 1x týdně, sklo 1x za dva týdny stanoviště 240 l, 1x za měsíc stanoviště 
1100 l. 
 
I letos pokračuje likvidace velkoobjemového odpadu prostřednictvím velkokapacitních 
kontejnerů, které jsou rozmísťovány na již stálá, informační tabulí označená stanoviště, 
většinou do čtvrtí s rodinnými domky a zahrádkami. Loni bylo sebráno 644 tun tohoto 
odpadu. Částky na svoz se pohybují okolo částky 1 mil. Kč. Stanovišť je 18 a kontejnery 
jsou přistavovány vždy na tři stanoviště současně buď od pondělí do čtvrtka, nebo od 
čtvrtka do pondělí. Souhrnný rozpis je umístěn na vývěskách ÚMO. 
  
Od roku 2000 obvod spolu s Reodeponou provozuje sběrný dvůr v Úněšovské ulici. Zde 
je od občanů odebírán jakýkoliv odpad – objemný komunální odpad, stavební suť, 
zemina, papír, sklo, dřevo, železo, pneu, lednice, televizory, akumulátory, zářivky, 
oleje, chemikálie. Možnost ukládat zde odpad mají i podnikatelské subjekty za úplatu. 
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Loni odložilo ve sběrném dvoře odpad přes 5200 občanů a podnikatelů téměř 1000 tun 
odpadu. Odpad sem vozí i občané ze vzdálenějších míst obvodu – Bílá Hora, Roudná. 
 
Po zimě po roztání sněhu se objevuje na travnatých plochách a v keřích velké množství 
nečistot – papíry, krabičky od cigaret, obaly od nápojů, ale i psí exkrementy. Velký 
nepořádek bývá i v kontejnerových stáních. Příčinou je, že od podzimního až do jarního 
výhrabu se neprovádí žádná údržba travnatých ploch. K nepořádku přispívají i 
přeplňované kontejnery.  
 
Pro zlepšení stavu obvod podnikl následující kroky: 
- nechal uklidit všechny zatravněné plochy 
- ve vnitroblocích v okolí dětských prolézaček a pískovišť byl ve dvou cyklech proveden  
  úklid psích exkrementů 
- proběhl jarní výhrab 
- během února a března provedli pracovníci civilní služby a občané vykonávající  
  u MO alternativní trest úklid okrajových částí obvodu, na které není s úklidovými 
  firmami nasmlouván pravidelný úklid 
- nad rámec povinností v únoru tito pracovníci vyčistili všechna kontejnerová stání 
 
Čistota sídlišť se zlepšila, na čemž mají podíl přijatá opatření majitelů resp. správců 
nemovitostí. Nově se problém nepořádku na stanovišti kontejnerů objevil u nákupního 
střediska Družba. Odtud musel obvod stáhnout kontejnery na separovaný odpad. 
Důvodem byla skutečnost, že kontejnery byly hojně využívány podnikateli z objektu 
Družby, kteří odpad odkládali neroztříděný. Vzhledem k velkému znečištění 
využitelných složek tříděného odpadu svozová firma odmítala kontejnery 
vyprazdňovat.  
 
Nyní úřad prověřuje nakládání s odpady v jednotlivých provozovnách v objektu Družby. 
Zároveň upozorňuje, že v případě zjištění nepovoleného odkládání odpadů pachatelům 
hrozí vysoké sankce. 
 
Jarní likvidace nepovolených skládek na území MO město stála téměř 200 tisíc korun. 
Úklid, kde nebyl znám původce odloženého odpadu, provedla společnost Rumpold-R 
Rokycany. Vyčištěny a upraveny byly tyto lokality: Mikulka, ul. Pod Stráží, Pode Dvory, 
Jateční, Na Roudné, Na Hrádku, Pod Cihelnou, J. Lady, Mechová, Zručská cesta, Úzká, 
Lochotínská, Kotíkovská, prostor u Boleveckého hřbitova a plocha mezi sídlištěm Vinice 
a ZOO.  
 
Odstranění nepovolených skládek ze všech těchto lokalit stálo město téměř 200 tisíc 
Kč. Na vybraná místa byly instalovány zákazové cedule a o všech lokalitách byla 
informována městská policie a požádána o zvýšený dohled nad dodržováním pořádku. 
V případě nepovoleného odkládání odpadu lze uložit fyzické osobě pokutu až 50 tisíc 
Kč, právnické osobě nebo osobě fyzické oprávněné k podnikání až 300 tisíc Kč. Zvláštní 
pozornost je věnována lokalitě bývalého Košuteckého statku. 
 
Jednotlivé úřady městských obvodů vedou evidenci malých zdrojů znečišťování ovzduší 
– jedná se o kotelny o tepelném výkonu do 50 kW (nevztahuje se na lokální topeniště v 
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bytech a obytných domech v rodinných domcích). Provozovatel má povinnost nahlásit 
tento malý zdroj úřadu MO. Pro tyto účely je na ÚMO připraven formulář, v němž je 
požadováno vyplnění údajů, na jejichž základě je vypočítáván roční poplatek za 
znečišťování ovzduší, který v případě spalování ekologických druhů paliv je podle 
stávající legislativy nulový. 
 
Od začátku školního roku se v Centrálním parku na Lochotíně objevily nové barevně 
odlišené odpadkové koše. Slouží na psí exkrementy. Od běžných košů se odlišují jak 
barvou, tak příslušenstvím. U každého je totiž připevněn zásobník na mikrotenové 
sáčky, které se používají na psí exkrementy. Tato lokalita byla vybrána záměrně, neboť 
je tu velká kumulace pejskařů. Důvodem je skutečnost, že obvod chce pokračovat v 
započaté rekonstrukci parku.  
 
Čisté trávníky a pískoviště bez exkrementů je jeden z prvních kroků. Jedná se o 
zkušební provoz, který bude koncem roku vyhodnocen. Budou-li tyto speciální 
odpadkové koše využívány k účelu, pro který jsou určeny, stanou se trvalou součástí 
obnovovaného parku. Je pravděpodobné, že koše by se postupně mohly rozšířit i do 
jiných vnitrobloků na našich sídlištích.  
 
V říjnu proběhl v obvodu projekt Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího 
chlazení z území Plzeňského kraje. Realizovalo ho Sdružení města a obcí PK a je 
financováno na základě dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí. Cílem 
je ekologické zneškodnění všech složek nebezpečného odpadu z výrobků domácího 
chlazení. Sběrným místem vyřazených lednic se stal stávající sběrný dvůr v Úněšovské 
ulici, kde se nashromáždilo 700 kusů chladicího zařízení.  
 
Realizace projektu trvala týden a všechny lednice a mrazáky byly za tuto dobu 
ekologicky zlikvidovány prostřednictvím mobilního zařízení. Ekologická likvidace 
spočívá v odsání freonu a olejů, kdy se uloží do připravených nádob, které zabraňují 
úniku nebezpečných složek do okolního prostředí. Nejdůležitější fází celého projektu se 
stal sběr starých chladících zařízení od občanů do místa likvidace. 
 

7. Sociální oblast 
 
V prvním pololetí roku 2001 proběhlo v České republice Sčítání lidu, domů a bytů. Na 
území Plzně podle údajů ze sčítání žilo 166 274 obyvatel, z toho 99,4% bylo hlášeno 
k trvalému pobytu. V rekapitulaci posledních 21 let je město „chudší“o 4427 občanů. 
Ve struktuře obyvatelstva stále převládají ženy.  
  
Plzeň 1 je podle výsledků sčítání nejsilnějším plzeňským obvodem s 51 973 obyvateli. 
Nepříjemným faktorem je pokles počtu příslušníků nejmladší generace, město stárne.   

     
První dítě se v Plzni v roce 2001 narodilo  až v 5:49 hod. Julie Gáborová vážila 2950.- g  
a měřila 47 cm. 
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V lednu opět na území celé České republiky proběhla Tříkrálová sbírka, kterou 
zorganizovala Česká katolická charita. Koledníky se zapečetěnými pokladničkami a 
v kostýmech tří králů jsme potkávali i v ulicích Plzně a možná vás i navštívili. Plzeňští 
dárci přispěli do charitních pokladniček částkou 150 584,- Kč. Z příspěvků byl v Plzni 
zakoupen nábytek do denního a týdenního stacionáře pro staré a postižené občany, 
který se specializuje na občany s Alzheimerovou chorobou, 5% ze získané částky bylo 
použito pro vytvoření fondu pro rodiny a lidi v nouzi.   

Loni se v obvodu narodilo 328 novorozenců. Slavnostního vítání se zúčastnilo 226 z 
nich. V prvním pololetí letošního roku bylo v obřadní síni obvodního úřadu přivítáno 
156 občánků. O tuto slavnost je velký zájem mezi rodiči. Vítání probíhá převážně v 
měsících březnu až červnu a v září až v listopadu.  
 
Obvodní úřad věnuje každému děťátku hračku nebo kojeneckou láhev a rodičům je v 
upomínku předán grafický list. 
 

 
 
Obr. 9 : Vítání občánků je pokaždé slavnostní událost 
 
Začátek roku obyvatelé Plzně ve velké míře prostonali s akutními onemocněními 
horních cest dýchacích. Nejčastěji stonaly děti do pěti let. Poté se objevily první 
případy chřipek, jejich počet stoupl natolik, že byly vyhlášeny od 29. 1. do 9. 2. 2001  
v plzeňských školách chřipkové prázdniny. Druhá vlna chřipek následovala v březnu.  
 
Na začátku roku 2001 zaznamenal plzeňský úřad práce větší nápor nezaměstnaných. 
Volných míst nebylo mnoho a problémem byla nízká kvalifikace uchazečů o práci. 
Situace se zlepšila až s nástupem sezónních prací.  
 
Mladí Plzeňané dávají přednost civilní službě před nástupem na vojnu. Zájem dokonce 
převyšuje kapacity. Na zařazení do civilní služby tak musí čekat na 700 mladíků. 
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Výročí: 
90 let se letos dožil generál Jan Prokop, který řídil letadlo v mnoha bitvách 2. světové 
války, prožil řadu let v komunistických kriminálech. K významnému jubileu mu přišli 
popřát starosta Ing. Petr Baumruk, místostarosta Samek a tajemnice Ing. Helena 
Řežábová. 
 
Dne 28. května 2001 oslavila v kruhu svých nejbližších 104. narozeniny nejstarší 
občanka obvodu paní Kateřina Poláková ze Žlutické ulice. Narodila se v roce 1897. 
 
V sobotu 8. září 2001 oslavili v obřadní síni svoji zlatou svatbu manželé Oldřich a Marie 
Bauerovi ze Sokolovské ulice. Slavnostního obřadu, při kterém oslavenci obdrželi 
dárkový balík a v upomínku grafický list, se zúčastnili i zástupci obvodu. 
 
26. října 2001 oslavili 50 let společného života manželé Jaroslav a Stanislava Strakovi ze 
Žlutické ulice. Ke zlaté svatbě jim přišli s grafickým listem a dárkem popřát zdraví a 
spokojenost zástupci městského obvodu. 
 
Diamantovou svatbu oslavili 17. Listopadu 2001 v obřadní síni ÚMO manželé Lumír a 
Miloslava Mikutovi ze Sokolovské ulice. Slavnostního obřadu se vedle rodiny zúčastnili 
zástupci městského obvodu. 
 
Ke konci loňského roku byla dokončena přestavba jednoho pavilonu MŠ v Západní ulici 
na domov důchodců pro přechodný pobyt. Jak se ale ukázalo, většina uchazečů o pobyt 
upřednostňuje pobyt trvalý. Žije zde 23 seniorů, a objekt je plně využíván včetně terasy 
a zázemí pro malou procházku a posezení venku. 
 
Letos bude pokračovat přestavba dalšího pavilonu, jehož financování by zajistilo město 
Plzeň a MO by zařídil veškeré organizačně technické náležitosti spojené s přestavbou. 
Součástí domova důchodců s kompletním sociálním, společenským i zdravotním 
zařízením bude 12 pokojů s kapacitou 16 lůžek.  
 
Celý objekt je dvoupodlažní a pro lepší pohyb ubytovaných seniorů bude i tento 
pavilon, stejně jako pavilon A, vybaven hydraulickým výtahem. Bezbariérové 
uspořádání je samozřejmostí. Součástí stavby je i vybudování příjezdové komunikace 
pro možnost obsluhy objektu včetně příslušných parkovacích míst.  
 
Rozpočtové náklady zahrnující kompletní rekonstrukci objektu včetně vybavení a 
vybudování komunikace s parkovištěm jsou ve výši 6 mil. Kč. Do provozu by měl být 
pavilon předán do konce letošního roku. 
 
4. září 2001 proběhla oslava 1. výročí zahájení provozu Ústavu sociální péče Nováček v 
Rabštejnské ulici. Pozvání přijal i starosta obvodu Petr Baumruk, který dětem předal 
drobné dárky.  
 
Kromě povinné školní výuky se děti ve volném čase rády věnují pracovním činnostem v 
ergoterapeutických dílnách. Pod vedením vychovatelů vyrábějí různé předměty z hlíny, 
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které vypalují v peci, tkají na tkalcovském stavu, schopnější se seznamují s počítačem. 
Při příležitosti ročního provozu ÚSP byla v jídelně instalována poutavá výstavka 
výrobků dětí. V současné době se některé děti s vychovatelkami připravují na ozdravný 
pobyt v Kanicích u Domažlic, který se uskuteční v době od 10. do 14. září. 
  
V ústavu je 44 lůžek pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let se středním a těžkým 
mentálním postižením a s přidruženými pohybovými a smyslovými vadami z Plzně a 
příměstských oblastí. 
 
Sociální odbor ÚMO se snaží zpestřit život důchodců ve svém obvodu. Každý měsíc je 
možné si zde nakoupit za slevu vstupenky na divadelní představení do Velkého i 
Komorního divadla. Pro Klub důchodců byly zakoupeny od agentury Pluto vstupenky na 
divadelní představení Toulky světem s kabaretem, které se hraje v Lochotínském 
pavilonu. Senioři využívají i možnosti zájezdů. 
 
Sociální odbor ÚMO 1 pořádal ve spolupráci s cestovní kanceláří Prima via dva 
jednodenní zájezdy pro důchodce obvodu. A to 15. května po trase Kladno, Třebíz, 
Lány a 5. června po trase Děčín, Zubrnice, Benešov n. Ploučnicí. Účastník zájezdu 
zaplatil 100,- Kč. 
 
Další zájezdy byly naplánovány na 25. září – Česká Kanada, Třeboň, Jindřichův Hradec, 
Nová Bystřice, Kunžak, další pak 27. listopadu, kdy důchodci navštívili termální 
koupaliště v německém Waldmünchenu, rovněž za 100,- Kč. 
 
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o zájezd do termálního koupaliště v SRN byl uspořádán 
ještě jeden zájezd ve čtvrtek 13. prosince. Zájezd byl doplněn i možností krátkých 
předvánočních nákupů.  
 

 
 
Obr. 10 : Pohled do autobusu s důchodci obvodu, jedoucími na zájezd 
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8. Kultura a akce obvodu 

Příchod třetího tisíciletí neslavili Plzeňané zdaleka tak bouřlivě a pompézně jako 
začátek roku 2000. Ve čtyři ráno už byl v Plzni klid. Spokojeni byli policisté, zdravotníci 
i hasiči. 
 
V Plzni se rozvinula debata o potřebě nového divadla, protože Komorní divadlo (které 
vzniklo rekonstrukcí kinosálu) stále méně vyhovuje zpřísňujícím se normám a 
předpisům. Představitelé města a kultury zvažují, zda je lepší Komorní divadlo opět 
zrekonstruovat nebo postavit divadlo nové. Náklady na novou budovu Thalie se 
předpokládají ve výši 300 milionů korun. Místo, kde by měla stát, se hledá. 
  
Plzeňské kino Elektra a Minikino hostilo v únoru festival Febiofest. Stal se tak jednou 
ze tří filmových přehlídek v Plzni. 
 
17. - 22. 3. 2001 probíhal v Plzni Mezinárodní filmový a televizní festival dětí a mládeže 
Filmák 2001. Diváci mohli zhlédnout 15 celovečerních filmů z ČR a zahraničí, 
dokumentární filmy, televizní a dramatickou tvorbu, akci provázala řada 
doprovodných akcí.  Vítězem Filmáku se rozhodnutím dětské poroty stal film Rebelové 
režiséra Filipa Renče.  
 
7. 4. 2001 se konala v areálu TJ-Sokol Bolevec Mezinárodní výstava ušlechtilých koček. 
K vidění bylo na 200 koček, samostatnou soutěž mělo plemeno britských koček. 
 
Čáru za dosavadními aktivitami na plzeňském výstavišti se rozhodli 12. 4. 2001 udělat 
zastupitelé Plzně. Do konce roku 2001 skončí jeho provoz a bude vypsáno výběrové 
řízení na nové výstaviště na Borských polích nebo na využití dosavadního areálu. 
 
23. - 29. 4. 2001 se konala bilanční soutěžní přehlídka českých filmů Finále Plzeň. 
V soutěžní sekci byly představeny nejen nové české celovečerní filmy, ale i pohádky a 
dokumenty. Organizátoři připravili pestrý doprovodný program, přijeli zajímaví hosté. 
Zlatého ledňáčka si odvezly dva filmy, Otesánek režiséra Jana Švankmajera a Paralelní 
světy režiséra Petra Václava.  
 
24. 4. 2001 rozšířil řady čestných občanů Plzně herec, režisér, dramatik, hudebník a 
grafik Jiří Suchý. Osvědčení přijal jeden ze slavných plzeňských rodáků v kině Elektra 
při přehlídce Finále 2001.  
 
28. 4. – 30. 4. 2001 proběhly studentské slavnosti Majáles. Králem se stal na jeden rok 
pedagog katedry filozofie Fakulty humanitních studií ZČU Josef Královec.  
 
30. 4. 2001 byly postaveny májky na Bolevecké návsi a u Šídlovského rybníka. Staly se 
místem prvomájových veselic. 
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Oslavy 56. výročí osvobození Plzně americkou armádou se konaly od 4. - 6. 5.2001.  
Připraven byl opět bohatý program, setkání s americkými a belgickými veterány, 
koncerty. Na své si přišli i obdivovatelé historické válečné techniky. V konvoji jelo na 6 
desítek aut-veteránů z České republiky i zahraničí.  
 
26. 5. 2001 se na Bolevecké návsi konaly pestré Bolevecké slavnosti. 
 
Od 25. – 27. 5. 2001 se v Plzni konal další ročník dětských slavností Bambiriáda. 
Zúčastnilo se na 5 tisíc dětí.  
 
Prestižní Cenu 1. června, kterou město Plzeň uděluje od roku 1993, letos získala 
novinářka Petra Procházková. Cenu uděluje město osobnostem, které významně 
přispěly k obhajobě principu demokracie a spravedlnosti. Velmi intenzivně pomáhala 
v Čečensku, což se setkalo s negativní reakcí Kremlu.  
 
Na 500 dětských návštěvníků, doprovázených rodiči a prarodiči, slavilo Den dětí 
v plzeňské ZOO a botanické zahradě. Zaujaly je také vědomostní a sportovní soutěže.  
Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské se konal v červnu v Plzni na pěti 
scénách v historickém jádru města. Představilo se na 300 umělců a v průvodu strašidel 
prošlo Plzní na 3000 účastníků. 
 
Za rok proběhne v přírodním amfiteátru v Plzni-Lochotíně s kapacitou třiceti tisíc míst 
zhruba deset akcí. Po koncertu oblíbené formace Lucie, který zhlédlo přes 15 tisíc 
návštěvníků, byl amfiteátr v prvním červnovém týdnu určený dětem. V programu se 
představili například Martin Maxa nebo Dáda Patrasová.  
 
Týden trvající třetí ročník charitativního filmového festivalu tu pořádal Český národní 
registr dárců dřeně. Radost měli i příznivci countryových a folkových kapel 
z šestihodinového koncertu. Letošním trhákem bylo vystoupení obnovené rockové 
skupiny Citron v čele s Láďou Křížkem. 
 
Výtěžek, který získává provozovatel, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 
investuje zpátky do obhospodařování a zlepšování amfiteátru.  
 
I obyvateli Plzně otřásla zpráva ze Spojených států o nejhorších teroristických útocích 
v historii. 11. září 2001 se 19 teroristů zmocnilo v USA čtyř letadel. Dvě z nich narazila 
do věží Světového obchodního centra, jedno spadlo na budovu Pentagonu a čtvrté se 
zřítilo na pensylvánském venkově. Počet obětí dosáhl téměř 3 tisíc.  K útokům se 
přihlásila teroristická organizace Al-Káida. 
 
První děkankou v historii Západočeské univerzity v Plzni se stala 1. 10. 2001 Jana 
Miňhová. Povede Pedagogickou fakultu. 
 
Vánoční představení pro děti ze Základní školy speciální v DOZP Nováček v Rabštejnské 
škole na Lochotíně připravili žáci ze ZŠ v Tylově ulici. Kromě toho přinesli 3 tašky 
dárků.  
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22. 12. 2001 přivezli skauti z plzeňského střediska Ichtys do Plzně betlémské světlo, 
které si již tradičně odnášejí Plzeňané do svých domácností jako symbol Vánoc a 
zrození Ježíše. Oficiálního přivítání se mu dostalo při mši svaté v katedrále sv. 
Bartoloměje 23.12. Poprvé do Plzně dorazilo v roce 1991, kdy bylo připraveno na pět 
stovek svíček, letos jich bylo 3600.  
 
Silvestra slavili Plzeňané po mnoha letech na náměstí Republiky. Připraven byl bohatý 
program. Účastníky oslavy přišel pozdravit i primátor Jiří Šneberger.  
 

9. Organizace a spolky 

Vstupem do Evropské unie se 6. a 7. 4. 2001 zabývali v Plzni politici a další účastníci 
konference Quo vadis, EU. Zúčastnil se např. náměstek ministra zahraničí Pavel 
Telička, poslanci Nečas a Zahradil a senátor Michal Žantovský.   
 

Po následující 4 roky zůstane v čele Západočeské univerzity v Plzni stávají rektor Zdeněk 
Vostracký. „Považuji za správné, že Zdeněk Vostracký setrvá ve své funkci i v dalším 
volebním období. Jen málokterý člověk by totiž za tři roky dokázal naplnit svůj volební 
program,“ vyzdvihl Josef Průša, náměstek ministra školství. 

 
Méně prvňáčků nastoupí ve školním roce 2001/2002 do základních škol v Plzni.  Zatímco 
v roce 1994/95 to bylo 2323, letos by to mělo být 1776. V roce, kdy se tyto děti narodily, 
došlo k výraznému poklesu porodnosti.  

 
Rovněž do plzeňských mateřských škol nastoupí méně dětí než vloni (3711/3519). Velkou 
bouři nevole vyvolala zpráva o tom, že město uvažuje o tom, že základní škole 
v Sokolovské ulici hrozí zánik. Její zrušení navrhuje školská komise s tím, že ubývá žáků na 
Severním Předměstí.  

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 schválilo na svém zasedání 26. 6. 2001 použití výtěžku provozu    
výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely dle novely zákona  č.202/90  Sb. 
Finanční prostředky byly přiděleny na vybavení zahrad a herny sedmi mateřských škol, 
úpravu hřišť v ul. Krašovská a Toužimská a 350 501,- Kč na obnovu dětských prvků, laviček 
a zeleně v Centrálním parku.    

 
Mateřské a základní školy připravují pro své malé i větší žáky celoročně bohatý program, 
plný zábavy a soutěží. Na organizaci řady z nich se podílí i plzeňský první obvod. 
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Obr. 11 : Vítězka soutěže O zapomenutý Ježíškův dárek                                          
 
15. února 2001 bylo v prostorách bývalé ZŠ na Bílé Hoře otevřeno nové pracoviště 
Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň-Lochotín. Program připravily děti ze 
zájmových kroužků střediska a nové prostory si přišlo prohlédnout na 200 místních 
občanů.  
 
Na Bílé Hoře probíhá činnost v 10 zájmových útvarech, v nichž je zapsáno 77 osob, z 
toho 44 dospělých a 33 dětí. Největší zájem je o tělovýchovné kroužky, především o 
jógu, děti nejvíce zaujala práce v přírodovědném a keramickém kroužku. Víkendových 
akcí (Výlet do Bukovce, Pravěká sobota, Okolo Věžky na kole nebo pěšky) se zúčastnilo 
158 dětí a dospělých. Na prázdniny je připraven dětský příměstský tábor. 
 
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň-Lochotín opět připravilo jednu z 
nejúspěšnějších akcí, a to Čarodějné rejdy. Letos se odehrály v čarodějné škole na 
zahradě SVČ 24. dubna.  Zúčastnění přišli v maskách.  
 
26. května 2001 se v prostředí památkové zóny Bolevecké návsi konaly Bolevecké 
slavnosti, které uspořádalo Centrum dětí a rodičů. Nápad uspořádat je se zrodil při 
vzpomínkách ženy, která se tu narodila a prožila dětství. Vrátit divadlo na Boleveckou 
náves přivítalo i Sdružení boleveckých rodáků. Díky finančnímu příspěvku plzeňského 
magistrátu a Nadace VIA pro místní iniciativy z prostředků programu Fondu místního 
rozvoje se mohly rozjet přípravy naplno. Po 80 letech se tak divadlo vrátilo díky Centru 
dětí a rodičů zpět na Boleveckou náves.  
 
Představily se zde soubory Divadýlko Stašidýlko, Thalia, Sebranka a Rolnička. Sváteční 
atmosféru dokreslilo vystoupení dětského folklorního souboru Mladinka. Vše doplnil 
jarmark boleveckých dětí, které připravily ukázky z keramické tvorby, papírové 
drobnosti nebo výstavu výkresů a linorytů. Výtěžek z prodeje těchto věcí byl věnován 
kojeneckému ústavu nebo útulku pro psy na Valše. S historií Bolevce a ochotnického 
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divadla se mohli návštěvníci Boleveckých slavností seznámit také na výstavce, kterou 
uspořádalo Sdružení boleveckých rodáků. 
 
Ve Středisku volného času v Ledecké ulici tradičně funguje oddělení přírodovědy, kde 
mohou děti navštěvovat různé zájmové útvary. Ve školním roce 2000/2001 bylo v odd. 
přírodovědy zapsáno 120 dětí, které navštěvovaly 10 kroužků.  
 
Největšímu zájmu se těšili rybáři, kteří se učili poznávat ryby, používat rybářské náčiní. 
Na jaře pak složili rybářské zkoušky. Velmi úspěšní byli mladí závodníci v rybolovné 
technice, pracující pod názvem Zlatá udice, kde se za poslední dva roky zrodilo několik 
mistrů ČR a především jeden juniorský mistr Evropy.  
 
Pracuje zde i zoologicko-chovatelský kroužek, akvaristika, teraristika a kroužek 
přírodou krok za krokem, který funguje na odloučeném pracovišti na Bílé Hoře a 
navštěvují ho děti předškolního věku. Většina kroužků probíhá v Ledecké ulici ve dvou 
suterénních místnostech propojených skleníkem. V jedné části je umístěno 14 akvárií a 
12 terárií, kde se můžeme setkat s hady korálovkami, s krajtami královskými, gekončíky 
africkými a s více než metrovým leguánem Béďou. Novinkou jsou čtyři mláďata agam 
vodních. Druhá místnost slouží jako učebna.  
 
Přírodovědné oddělení také pořádá cyklické akce pro MŠ pod názvem Povídání se 
zvířátky a malí předškoláci se na nich dozvídají mnoho zajímavého o nejrůznějších 
zvířátkách a hlavně si mohou na některá sáhnout a pochovat si je. 
 
Odd. techniky Střediska volného času nabízí : 
- hry na PC 
- uživatel 1, 2 a 3 
- brouzdání po internetu 
- PC a internet pro dospělé 
- programování PASCAL 
- programování VISUAL BASIC a WWW 
- PC klub 
- elektro 
- modeláři 
- PROČ ? Pro zvídavé děti 
- SCI-FI klub 
- FANSASY klub 
 
15. září 2001 se SVČ rozeznělo hudbou folkových skupin Fregata, Blue Gate, Toman a 
lesní panna a sólistů Martina Fialy, Jirky Fiřta a Petra Merxbauera. 
 
20. září 2001 mohli diváci zhlédnout představení Komediantský pohár divadelního 
souboru SVČ Sebranka a ohňovou show skupiny historického šermu Lorika. 
 
Oddělení turistiky Střediska volného času v Ledecké ulici nabídlo ve spolupráci se členy 
Spolku přátel místních drah 28. září 2001 jízdu historickým vláčkem až k bývalému 
lomu Amerika. Kapacita 120 míst nestačila zájmu.  
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V říjnu připravilo středisko pro děti z MŠ a školních družin obvodu ve spolupráci s 
oddělením přírodovědy Turisticko-přírodovědnou stezku na zahradě SVČ. Po 
turistických stezkách se vydalo téměř 500 dětí. 
 
Velkému obdivu se ve Středisku volného času dětí a mládeže v Ledecké ulici těší i 
kroužek kombinované turistiky, do kterého se mohou přihlásit děti od 12 let. Scházejí 
se jednou měsíčně a nejvíce jezdí na kole, ale podnikají i pěší nebo lyžařské výlety a na 
jaro je připravován vodácký víkend. Kroužek Pěší turistiky je určen všem, kteří rádi 
chodí do přírody, jezdí na výlety, hrají hry a chtějí se naučit tábornickým dovednostem. 
 
Je už tradicí, že největší zájem je o hru na kytaru. Nabídka je letos rozšířena o kroužek 
Bluegrassové kytary a Folkový klub, který je určen pokročilým kytaristům z řad 
mládeže. Úspěšný je i kytarový kurz pro dospělé. Pokračuje také práce s talenty.  
 
Středisko reprezentuje hudební skupina Casiopea, která se v dubnu zúčastnila 
celostátního festivalu Lomnické hudební jaro 2001 a získala ocenění za autorský přínos 
a duo kytaristů z této skupiny obdrželo ocenění za profesionální přístup.  
 
V říjnu 2001 soutěžila v oblastním kole hudební soutěže Ostrovská veverka a umístila 
se jako třetí. 1. prosince se konalo v divadle Čas poprvé v Plzni oblastní kolo Dětské 
Porty. O přízeň poroty soutěžilo 14 jednotlivců, dvojic a skupin z Plzně a okolí. Casiopea 
získala druhé místo. Dva členové této skupiny, Martin Juha a Martin Fiala, tvoří duo 
Backhand, a ti se oblastním kole dětské porty umístili na druhém místě v kategorii 
dvojic. 
 
V sobotu 15. 12. 2001 se v hospodě U Myšáka sešli Bolevečtí rodáci. Při vánočním 
posezení s kulturní vložkou vzpomenuli boleveckých zvyků na Štědrý den i toho, jak 
naši předci trávili následující dva sváteční dny.  
 
O knihovnu v 1. základní škole v Bolevci je obrovský zájem. Z víc jak poloviny ji 
navštěvují děti, oblíbili si ji i dospělí, neboť jim vyhovuje prostředí školy. A škola si 
pochvaluje, že je v bližším spojení s okolím.  
 
Zoologická a botanická zahrada Plzeň 
V lednu začali pracovníci plzeňské zoologické zahrady vyrábět mořskou vodu a 
napouštět ji do akvárií v prostorách expozice Akva-Tera v Palackého třídě v Plzni. 
Prostory jsou návštěvníkům přístupné od února letošního roku. Nabízejí návštěvníkům 
tropické biotopy s rostlinami a živočichy tak, aby připomínaly skutečnou přírodu.  
 
Před letošními Velikonocemi dostali zoologové plzeňské ZOO krásnou nadílku - z písku 
v rohu výběhu varanů komodských, největších ještěrů na světě, vyhrabali osmnáct 
čerstvě nakladených vajec, z nichž některá vypadají jako oplodněná. Inkubace bude 
trvat přibližně 230 dnů. Kritický bude první měsíc v inkubátoru. Plzeňská ZOO patří 
mezi osm evropských zahrad, které varany chovají.  
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Plzeňská ZOO odchovala mláďata chameleona obecného. Odchov v zajetí je unikátní, 
protože tito ještěři potřebují velmi náročné životní podmínky. K vidění jsou 
v sukulentním skleníku o víkendu od 10-16 hodin. 
 
ZOO Plzeň chová jednu z největších skupin aligátorů čínských v Evropě a jediná 
v tuzemsku. Obává se však o jejich život, protože neukáznění návštěvníci házejí do 
expozice různé předměty. 
 
Po létech se tu narodily zebry Böhmovy. V České republice je chová jen plzeňská ZOO a 
ZOO ve Dvoře Králové.  
 
19. 6. Byla otevřena nová expozice pro šelmy. Pumy americké dostaly v ZOO nový 
výběh o ploše 200 m čtverečních. Součástí jsou stromy a skály, takže co nejvíce 
přibližují přirozené prostředí těchto krásných šelem. Do konce roku by měl být 
vybudován výběh pro klokany.  
 
25. září mohli návštěvníci poprvé obdivovat živočichy v rekonstruovaném pavilonu 
afrických savců. Noktunárium je zešeřelé, protože ho obývají především noční savci. 
Pavilon byl zasvěcen památce popularizátora a milovníka afrických zvířat Josefa 
Vágnera. 
 
Každý poslední čtvrtek v měsíci se pracovníci plzeňské zoologické a botanické zahrady 
scházejí s kmotry zvířat, sponzory a lidmi, kteří mají zahradu rádi. Provedou je areálem, 
seznámí s přírůstky a aktualitami.  
 
Velbloudí samec Haštal zplodil sedmého potomka. Roztomilou samičku pokřti starosta 
MO 1 na Košutku.   
 
 

 
 
Obr. 12: Starosta MO 1 Petr Baumruk v „rozhovoru“ s velbloudicí Košutkou 
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Jména Áda a Ája dostali v květnu dva malí lemuři vari, kteří jsou prvními mláďaty 
tohoto druhu narozenými v plzeňské ZOO. Lemury chová tato zahrada od loňského 
roku; jsou zapsáni v Evropském záchranném programu.  
 

 
 
Obr. 13: S lemury se pozdravil náměstek primátora města Plzně Jiří Bis. 
 
 
Plzeňská ZOO chová k radosti dětí stále více domácích zvířat. K vidění je několik druhů 
ovcí, koz, domácích holubů a slepic.  
 
FN Plzeň 
FN Plzeň získala pro rok 2001 ze státního rozpočtu 160 milionů korun, což je částka, 
která by měla stačit na dokončení stavby u hlavní brány lochotínského areálu. Pro rok 
2002 je přislíbeno dalších 130 milionů, za které bude nemocnice nakupovat přístroje a 
vybavení.  
 
Ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku se začne do západní části budovy stěhovat z Bor 
dětská klinika a dětská chirurgie. V plánu je v dohledné době spuštění kardiocentra a 
přestěhování oční kliniky a kliniky ORL z Purkyňova pavilónu.  
 
Požár v prvním patře FN Plzni v areálu FN na Lochotíně způsobil 16.1.2001 výbuch 
éteru v přípravné místnosti u operačního sálu plastické chirurgie. Hasiči ho zlikvidovali 
po třech hodinách. Škoda se vyšplhala na půl milionu korun. Lékaři museli odložit 
některé plánované výkony.  
 
5. a 6. 4. 2001 se ve FN Plzeň konalo sympozium ortopedů, které pořádala ortopedická 
klinika. Součástí bylo i školení sester, které asistují na operačních sálech.  
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Situace v operacích kyčelních a kolenních kloubů se po otevření nových operačních 
sálů výrazně zlepšila. Ortopedie má dva vlastní sály a může zkracovat čekací doby na 
operace. Problémem ovšem zůstává nedostatek peněz od zdravotních pojišťoven, když 
rostou náklady na přístroje, materiály a energie.  
 
60 zdravotních sester nastoupilo o prázdninách do FN Plzeň a dalších 40 by je mělo 
následovat. Přesto sestry stále chybí, nenahraditelné jsou zejména na operačních 
sálech.  
 
Nadace pro transplantace kostní dřeně vypsala nový grantový program na podporu 
dětských i dospělých pacientů, kteří se vinou těžké nemoci krvetvorby a náročné 
rekonvalescence po transplantaci kostní dřeně ocitli (nebo jejich rodiny) v tíživé 
finanční situaci. Příspěvek má usnadnit nemocným a jejich rodinám možnost ubytování 
v místě transplantačního centra a pomoci krýt další nezbytné výdaje.  
 
Stále více pacientů se žloutenkou typu B evidují lékaři FN Plzeň, nejčastěji u mladých 
narkomanů. Náš region bohužel patří i k oblastem s největším výskytem syfilis.  
 

10.   Sport 

Městský obvod Plzeň 1 uvolnil ze svého rozpočtu částku 350 tisíc korun jako finanční 
příspěvek na podporu sportu, tělovýchovy a mládeže. Letos tak obdrží 29 subjektů v 
obvodu příspěvky na svoji činnost v rozmezí 2 – 40 tisíc korun. Jak uvedl starosta 
obvodu, tyto každoroční příspěvky jsou určené výhradně na aktivity mládeže v 
nejrůznějších oblastech. Snahou zastupitelů je vytvořit podmínky pro účelné a 
prospěšné využívání volného času mladé generace. 
 
Oddělení turistiky Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň-Lochotín pořádalo  
28. 4. 2001 výlet Okolo Věžky na kole nebo pěšky. Start 9 – 10.00, Bílá Hora, areál 
bývalé školy, trasa 15 – 20 km, cíl Bílá Hora. 
 
TJ Rozvoj nabízí příznivcům rekreačního sportování následující aktivity:  
- volejbal pro muže a ženy na 1. ZŠ v Západní ulici vždy v pondělí a čtvrtek od 20 do  
  21.30 hod. 
- malá kopaná na 8. ZŠ v Krašovské 30 v úterý od 20 do 21.00 hod. 
- cvičení pro ženy – na 8. ZŠ v Krašovské 30 ve čtvrtek od 20 do 21.00 hod. 
 
7. ročník veřejné cyklistické jízdy Na kole z Plzně na hrady se konal v sobotu 26. května 
2001 v Plzni-Bolevci. Účastníci měli na výběr trasy: silniční – 35, 60, 100, 150, 200 km; 
horskou -  30, 55, 80 km; malí účastníci pak patnácti kilometrovou trasu.  
  
Bohatý program měli také vodáci: 5. a 6. května 2001 se konaly závody Českého 
poháru na pramicích. 5. 5. odpoledne na řece Mži proběhl sjezd z Vochova ke 
Kalikovskému mlýnu a 6. 5. sprint od Kalikovského mlýna k roudenské lávce. Divácky 
zajímavý byl slalom, který se konal 5. 5. od 8.30 na Senečáku. 
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KV Čochtan Plzeň Svazu vodáků ČR pořádal přebor plzeňských základních škol v jízdě na 
pramici. Konal se 25. června v disciplínách sprint a slalom na rybníku Šídlovák.   
 
16. 2. 2001 byli hosty základní školy v Západní ulici legendární čeští olympionici. Mezi 
žáky tříd s rozšířenou sportovní výukou přišli diskař Imrich Bugár, tenistka Helena 
Suková, plzeňský střelec Jan Kůrka a další.    
 
15. 5. 2001 se na území obvodu Plzeň 1 konala již tradiční Olympiáda mateřských škol. 
 

 
 
Obr. 14: Malí vítězové olympiády mateřských škol 
 
TJ Rozvoj pokračuje v tradici svých pochodů: 
20. 4. 2001 – Aprílová noční dvacítka, trasy 6, 10 a 20 km, start od 18.00 do 20.00 hod. 
v Bolevecké ZŠ. Cíl v místě startu do 24.00 hod. 
4. - 6. 5. 2001 – Přes Krkavec do Plzně, pěší a cykloakce IVV, start i cíl v Bolevecké ZŠ 
31. 8. 2001 – Setkání optimistů života a přátel turistiky. Cíl a start, ubytování a 
stravování v Kočkově mlýně v Čisté u Rakovníka 
22. - 23. 9. 2001 – Přechod Haltravy – memoriál Jaroslava Danzera. Start a cíl, 
ubytování v Masarykově ZŠ v Klenčí pod Čerchovem. 
 
V X. ročníku Memoriálu Karla Šulce, který se jako tradičně konal v květnu, se v roce 
2001 zúčastnilo celkem 49 družstev: 25 družstev v kategorii mladší žačky a 24 družstev 
v kategorii minižačky. Nejlepší střelkyní v kategorii mladších žaček se stala Veronika 
Němečková (DHC Plzeň, 39 branek). Nejlepší brankářkou v této kategorii byla Markéta 
Doláková (DHC Plzeň). Nejlepší hráčka v kategorii minižačky byla Lucie Bokrová z 31. ZŠ 
Plzeň.   
(Karel Šulc společně s Jiřím Císlerem byli zakladateli dívčí házené na lochotínském 
sídlišti. Memoriál Karla Šulce je největší turnaj pro nejmenší házenkářky. Každoročně 
do Plzně přijíždí několik desítek družstev, které zápolí v několika kategoriích. Hraje se 
na několika hřištích 31. ZŠ s umělým povrchem a umělou trávou.)  
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Obr. 15.: Předávání cen v X. ročníku Memoriálu Karla Šulce 
 
Na 1. ZŠ je na II. stupni 203 sportovců zařazených v 8 sportovních třídách se zaměřením 
na atletiku, kopanou, plavání a vodní pólo, lukostřelbu a sportovní tanec. Na I. stupni 
jsou přípravné sportovní třídy se zaměřením, kromě vyjmenovaných sportů také na 
moderní gymnastiku.  
 
Sportovci z 1. ZŠ dosahují ve sportovních soutěžích vynikajících výsledků.  Ve školním 
roce 2000 – 2001 to jsou v atletice 1. místa družstev mladších žákyň a starších žáků v 
regionálním finále přespolního běhu a 1. místa družstev mladších žákyň a mladších 
žáků v Lize škol. 
 
Lukostřelci soutěžili na mistrovství republiky, kde v terénní lukostřelbě vybojoval 
Robert Reichl 3. místo jednotlivců a družstvo mladších žáků 4. místo. 
 
Fotbalisté se zúčastnili tradičního turnaje o Pohár starosty MO 1 a tento turnaj vyhráli 
již počtvrté v řadě.  
 
Největších úspěchů v plavání dosahují naše žákyně ve vodním pólu, z nichž některé 
jsou dokonce v české reprezentaci. 
 

    1. 6. 2001 proběhl na Bílé Hoře závod v triatlonu.   

Ve středu 10. 10. 2001 se sešli na hřišti 4. ZŠ v Kralovické ul. kluci z osmých a devátých 
tříd základních škol Lochotína, Bolevce a Košutky na fotbalovém turnaji, jehož cílem 
bylo získat pro svou školu putovní pohár starosty MO.  
 
Letošního již čtvrtého ročníku turnaje se zúčastnilo sedm družstev. Z utkání o 5. místo 
vyšli vítězně žáci 31. ZŠ, když porazili 17. ZŠ. Třetí příčku obsadili hoši z 32. ZŠ, když 
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zvítězili nad Boleveckou ZŠ. Do celkového finále se probojovali hráči 1. a 4. ZŠ. 
Prvenství z minulých ročníků uhájili reprezentanti 1. ZŠ ze Západní ulice. 
 
Psi se závodníky z celé Evropy se 12. - 14. 10. 2001 se utkali na plzeňské Bílé Hoře 
v canicrossu a bike-jöringu. Toto mistrovství se vůbec poprvé konalo v České republice. 
Zúčastnilo se celkem 169 sportovců se svými čtyřnohými kamarády z osmi zemí Evropy. 
Organizace se s úspěchem zhostil Sportovní klub psích spřežení Plzeň. 
 
Dne 21. 11. se v hale Lokomotivy Plzeň uskutečnilo oblastní finále tradiční školní 
házenkářské soutěže O novinářský kalamář žáků 8. a 9. tříd. Finále organizovaly 
Bolevecká ZŠ a 31. ZŠ.  
 
Zúčastnilo se šest družstev dívek a čtyři družstva chlapců. Po celkových 320 minutách 
hry, během kterých padlo 251 branek, bylo uděleno 14 žlutých karet a 18 
dvouminutových trestů, bylo pořadí následující: 
 
kategorie chlapci: 
1. Bolevecká ZŠ Plzeň 
2. ZŠ Rokycany 
3. ZŠ Starý Plzenec 
4. ZŠ Zruč-Senec 
 
kategorie dívky: 
1. Bolevecká ZŠ Plzeň 
2. ZŠ Cheb 
3. ZŠ Horní Bříza 
4. ZŠ Přeštice 
5. - 6. 31. ZŠ a ZŠ TGM Rokycany 
 
Do dívčího republikového finále ve Skalné u Chebu ve dnech 13. - 15. 12. 2001 i do 
chlapeckého finále v Karviné od 19. do 21. 12. 2001 postoupili žáci Bolevecké ZŠ Plzeň. 
 
13. listopadu 2001 byl slavnostně otevřen sportovní areál hřiště 7. ZŠ na Vinicích. Děti 
tam při této příležitosti předvedly nacvičené skladby. Na jaře bude hřiště plně 
využíváno nejen při hodinách tělesné výchovy. Součástí této události byla i beseda o 
historii Roudné, kterou připravil člen klubu Boleveckých rodáků pan Kabát. 
 

       
11. Bezpečnost 
 
13. ledna se dvě zastupitelky Miroslava Stropnická a Monika Kulhánková rozhodly 
strávit pracovní noc s městskou policií. Policisté se zaměřili hlavně na rušení nočního 
klidu. Na místě byly uloženy dvě blokové pokuty a domluvou bylo řešeno dalších pět 
případů v okolí diskotéky Aréna. Průběžně byly kontrolovány pivnice U sněhuláka, U 
lebkouna v OD Severka, restaurace Music bar Sauna, diskotéky Aréna, Plzeňka, Solidní 
nejistota a Impuls. 
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Služebna MP Lochotín řešila 9 125 přestupků. Nejčastěji se jednalo o rušení nočního 
klidu, ničení veřejné zeleně a dopravní přestupky. Měsíčně je na lochotínskou služebnu 
podáno 90 oznámení. Jedná se zejména o agresivní návštěvníky diskoték, podezření na 
vloupání do automobilů, pohyb podezřelých vozidel a osob, požáry v kontejnerech, 
jízda vozidlem pod vlivem alkoholu, rušení nočního klidu, volné pobíhání psů, případně 
odchyt toulavých psů atd. Většinou jsou provedena opatření hlídkou na místě, v 
některých případech byla věc předána Policii České republiky nebo kompetentním 
orgánům k nápravě vzniklé situace. 
 
V polovině února zastavili plzeňští kriminalisté řádění podvodníka, který využíval 
důvěřivosti seniorů, a dopadli 53 letého Plzeňana, který měl na svém kontě 9 případů. 
Za to si vysloužil obvinění z trestného činu podvodu. Vybíral si hlavně starší ženy, 
jejichž věk se pohyboval v rozmezí 73 až 85 let. Odvolával se obvykle na potomky 
navštívených a pod různými záminkami vylákal od důvěřivých seniorek finanční částky 
od 1 500 do několika tisíc korun. Celkem si tak přišel na 50 tisíc korun.  
 
Krátce po zadržení tohoto podvodníka se objevila další škodná – jednalo se o dva 
mladíky, jejichž obětí se stala 88 letá paní v Gerské ulici. Nabídli jí ložní prádlo, paní 
před nimi ze zásuvky vytáhla peníze a pak s jedním odešla do kuchyně. Druhý toho 
využil a odcizil paní veškeré úspory ve výši 18 tisíc korun. 
  
Policisté důrazně varují před aktivitami těchto výtečníků zejména starší spoluobčany. 
Otevření dveří by vždy měl předcházet pohled do kukátka, ke zvýšení bezpečnosti 
poslouží i řetízek na dveřích. Pozor by si měli dát na podomní obchodníky, ale i 
podvodníky, kteří se vydávají za servisní pracovníky, kontrolu plynu, elektřiny, sociální 
pracovníky atd. Takové osoby by nikdo do svého bytu pustit neměl, pokud je nemá 
objednané. 
 
Značný podíl trestných činů na svém kontě mají mladiství (tj. ve věku 15 – 18 let).  
Za skupinou mladistvých nepokulhávají ani děti do 15 let věku, u kterých je ale trestní 
odpovědnost vyloučena. Počátkem února vyšetřovali policisté čtyři chlapce mladší 15 
let, kteří v jednom z bytů v Zábělské ulici po vyražení vstupních dveří odcizili věci za 15 
tisíc korun, na věci našli kupce a o peníze se rozdělili.  
 
Letošní rok vyhlásil policejní prezident v oblasti prevence Rokem ochrany juniorů. 
Proto plzeňští preventisté považují za jednu ze základních preventivních aktivit 
přednáškovou činnost na všech typech plzeňských škol.  
 
ÚMO Plzeň 1 v rámci plnění programu prevence kriminality navázalo na spolupráci 
s obvodní služebnou Městské policie Plzeň-Lochotín. Po úspěšné akci z roku 2000, kdy 
strážníci společně s dětmi upozorňovali obyvatele na správné chování při vycházkách 
se psy a nabádali je k dodržování městské vyhlášky, se tentokrát zaměřili na boj proti 
kouření školáků a proti prodeji cigaret osobám mladším 18 let. 
  
Celá akce probíhala na třech úrovních. Nejdříve byly vydány informační letáky, které 
obdržely všechny základní školy na území obvodu a rovněž většina prodejců 
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tabákových výrobků. Leták obsahoval výtažky ze zákonů, které řeší ochranu před 
alkoholismem a toxikomaniemi i přestupky s tím související.  
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 10. dubna projednala zprávy o aktuálním stavu 
bezpečnosti a veřejného pořádku na území obvodu. Touto problematikou se zabývala 
již 22. 3. komise bezpečnosti, veřejného pořádku a dopravy. Je potěšitelné, že v 
průběhu r. 2000 nedošlo k závažným narušením veřejného pořádku a lze konstatovat, 
že došlo k mírnému snížení trestných činů. 
Několik čísel v roce 2000 (v závorkách změna oproti r. 1999): 
- vloupání do motorových vozidel 233 (snížení o 56) 
- odcizení motorových vozidel 90 (snížení o 43) 
- vloupání do bytů a domků 41 (snížení o 35) 
- vloupání do chat a zahradních domků 51 (nárůst o 27) 
- vloupání do sklepů 20 (snížení o 48) 
- násilné a mravnostní trestné činy 31 (zvýšení o 13) 
Objasněnost se loni pohybovala na úrovni od 38,5% (OO Plzeň 1) do 48,2% (OO Vinice). 
Ukazuje se nutnost práce městské policie, která byla v minulých letech zpochybňována. 
Je potěšitelné, že představitelé obvodu dosáhli po více než dvou letech příslibu 
rozšíření stavu MP o dalších 8 strážníků a přidělení dalšího specializovaného vozidla.  
 
Varovné signály se objevují ve vývoji krádeží jízdních kol, kdy za první čtyři měsíce roku 
se objevilo 56 případů, oproti stejnému období předchozího roku, kdy jich bylo jen 29. 
Terčem zlodějů se stávají hlavně horská kola, která mizí z často nedostatečně 
zajištěných kočárkoven, sklepů a to hlavně v panelových domech.  
 
Plzeňští policisté vidí jako jediný způsob řešení tohoto problému v dostatečném 
zabezpečení ze strany majitelů kol. Ideálním řešením je použití tzv. bezpečnostních 
stojanů jízdních kol, které jsou pevně spojené s podlahou nebo zdí. Vzorovým 
způsobem si poradili obyvatelé jednoho panelového domu v prvním plzeňském 
obvodu, jejichž majetek je díky přijatým opatření v bezpečí. Vytipovali si nepoužívanou 
kočárkovnu, kterou zabezpečili proti zlodějům, když spojili finanční prostředky.  
 
Před čtyřmi roky byla otevřena poradenská místnost plzeňských policistů, kde 
čtyřčlenná skupina nabízí občanům, institucím a dalším zájemcům poradenství v oblasti 
ochrany osob a majetku a seznamuje s formami boje proti kriminalitě a situační 
prevencí. Poradnu využily již tisíce občanů na adrese Klatovská č. 56 každý všední den 
od 8 do 15 hodin. 
 
Policie a dopravní podniky se spojily v boji proti kapsářům. Loni se stalo obětí kapsářů 
279 lidí, přičemž více než v jedné polovině případů jsou terčem kapsářů cestující v 
prostředcích MHD. Mezi poškozenými je více žen než mužů. Policisté odhadují, že na 
jednoho okradeného muže připadají tři ženy.  
 
Nový projekt si klade za cíl eliminovat počet zmíněných případů. Projekt se opírá o 
masivní výlep letáků, které mají upozornit cestující na hrozící nebezpečí a zvýšit jejich 
ostražitost. V prostředcích MHD se začaly objevovat od začátku listopadu a budou 
veřejnost varovat před aktivitami zlodějů tři měsíce. 
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Poslední listopadový víkend proběhla rozsáhlá bezpečností akce na území Plzně. 
Podařilo se odhalit 14 pachatelů trestných činů, mj. i pachatele, který se pokusil v 
Komenského ulici znásilnit 21letou Plzeňanku. Horké chvilky zažili i motoristé, kdy 
policisté uložili 759 blokových pokut, za které neukáznění motoristé zaplatili téměř 300 
tisíc korun. 
 
Nového moderního areálu se do r. 2005 dočkají plzeňští hasiči. Bude stát poblíž 
Studentské ulice na plzeňském Severním Předměstí a vyžádá si investici cca 230 
milionů korun. Hlavním investorem bude ministerstvo vnitra.  
 
Bolevečtí hasiči slaví 100. výročí založení svého sboru.  
Byl založen 1. prosince 1901 v hostinci J. Kabáta. U zrodu bylo 5 zakládajících, 16 
přispívajících a 29 činných členů. Starostou byl zvolen Jan Štekl, velitelem Josef Rauch a 
jeho náměstkem Vojtěch Pechman. Za stejnokroj byl přijat ústřední stejnokroj jednoty 
hasičské v Čechách. První vybavení získal sbor již 22. února 1902. První veřejné cvičení 
s dodnes funkční stříkačkou se uskutečnilo 24. září 1902.  
 
Sbor dobrovolných hasičů Bolevec hrál v Plzeňské župě v průběhu předválečného 
období velmi významnou roli nejen svojí činností, ale i zastoupením zkušených a 
obětavých funkcionářů, především pana Františka Maura. Služba ve sboru byla 
považována za prestižní záležitost a sbor si mezi zájemci mohl vybírat jen ty 
nejschopnější. Těžkou ranou pro sbor bylo období německé okupace a celé 2. světové 
války. Spolková činnost se zcela zastavila, členové byli převedeni do oddílů tzv. 
Luftschutzu.  
 
Zatímco v jiných okolních plzeňských i mimoplzeňských sborech se činnost po válce 
rychle obnovila, v Bolevci trvala nečinnost až do roku 1953, kdy se podařilo činnost 
obnovit na bázi Hasičské jednoty. Prvním větším dílem boleveckých hasičů bylo 
vybudování hasičské nádrže na Bolevecké návsi v roce 1958.  
 
Slavná éra začíná rokem 1964. Výsledky práce s oddíly mladých hasičů proslavily sbor i 
mimo Plzeň a položily základ i dnešní aktivity sboru. V letech 1975 – 78 dokázal sbor 
vybudovat výcvikový areál a rekonstruovat starý objekt na Bolevecké návsi na Dům 
požárníků. V současnosti má sbor 93 členů z nich 35 mladých hasičů. V jednotce 
městského obvodu slouží 21 členů.  
 
Sbor spolupracuje s většinou škol v obvodu, hitem je spolupráce s 24. MŠ, kde vznikl 
oddíl minihasičů Soptíci. Jednou z populárních akcí sboru je tradiční hasičská soutěž o 
pohár starosty MO Poslední káď, které se zúčastňuje několik desítek soutěžních 
družstev plzeňského i pražského regionu. 
 
Přehled akcí ke 100. výročí 
30. dubna 2001 – stavění májky na Bolevecké návsi s hudbou a občerstvením 
2. června – soutěž mladých hasičů s rybolovem a zábavnými hrátkami pro děti na 
Bolevecké návsi 
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29. - 30. června a 1. července 2001 – Dny oslav 100. výročí založení a 80 let bolevecké 
kopané v areálu na Prokopávce 
srpen 2001 - setkání bývalých členů Odd. mladých hasičů a požárníků Bolevec ve 
výcvikovém areálu 
10. listopadu 2001 – soutěž hasičských družstev Poslední káď 
1. prosinec 2001 – Slavnostní valná hromada sboru v Bolevecké sokolovně 
 
Bolevečtí hasiči dobře spolupracují v prvním plzeňském obvodě se školami při 
předávání základních poznatků o požární ochraně. Oblíbené jsou dny otevřených dveří 
požární zbrojnice nebo veřejné ukázky výcviku spojené se soutěžemi pro děti. Tak také 
proběhla na 7. ZŠ beseda o požární ochraně, která se setkala s velkým zájmem téměř 
stovky žáků této školy.  
 
Součástí byla i výstava modelů požárních automobilů, kterou z části své sbírky připravil 
pro děti velitel SDH Bolevec p. Pytlík. Stejný zájem o výstavu měly i děti z 24. MŠ, kde 
bolevečtí pomáhají již pět let s vedením oddílu Soptíků. Nové poznatky děti přenesly 
pomocí pastelek na papír a nejlepší práce přihlásí do výtvarné a literární soutěže s 
tematikou Požární ochrana očima dětí, která má za několik dnů uzávěrku.  
 
SDH Bílá Hora pořádá dětský letní tábor mladých hasičů u rybníka Drahotín. Koná se od 
15. do 27. 7. 2001, poplatek je 2 800 Kč. Ubytování je ve stanech s lůžky, vždy pro dvě 
děti. Stravování je 5x denně v budově vybavené kuchyní, jídelnou, sociálním zařízením. 
Program – táborové dny, výlety, koupání, diskotéky, sport, soutěže a doprovodné akce 
s profesionálními hasiči. 
 
V úspěšném tažení pokračovali bolevečtí dorostenci na mistrovství Plzeňského kraje v 
hasičských soutěžích. Ziskem 3. místa přivezli svému mateřskému sboru dárek ke 100. 
výročí založení. Nejprospěšnějšími členy družstva přitom byli Josef Kryštůfek a Martin 
Ráža a nejen je budou mít příznivci boleveckých hasičů příležitost vidět v akci na 
soutěži 1. července v areálu bolevecké Prokopávky. 
 
Dobrovolní hasiči našeho obvodu si o posledním květnovém víkendu vybojovali v 
městských mistrovských soutěžích řadu cenných výsledků, potvrzujících jejich zručnost. 
Vítězství vybojovali mladí hasiči Bílé Hory, kvalitu výborné práce s mládeží potvrdilo i 
druhé místo družstva Bolevec. Na toto místo mladých hasičů pak hasiči z Bolevce 
navázali další sérií stříbrných umístění v soutěžích mužů a žen v požárním sportu.  
 
Zatímco v kategorii mužů sváděli Bolevečtí téměř nerovný boj v běžeckých disciplínách 
s poloprofesionálně složeným týmem Doubravky, v soutěži žen bolevecká děvčata 
prohrála o neuvěřitelné 0,23 vteřiny s vynikajícím týmem hasičského sboru Skvrňany. V 
královské disciplíně požárního útoku letos muži z Bolevce získali časem 28,56 vteřiny 
prvenství a napodobili je i mladí hasiči, kteří si vítězství vybojovali časem 22,27 vteřiny. 
 
První květnový víkend na území bývalého vojenského prostoru Ralsko pořádali 
dobrovolní hasiči z Varnsdorfu a České Skalice pokus o překonání světového rekordu v 
dálkové dopravě vody, na kterém se podílelo 143 družstev dobrovolných hasičů ČR. 
Členové zásahové jednotky SDH Bílá Hora v počtu deseti lidí, jako jediní zástupci Plzně, 
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se zúčastnili tohoto pokusu s vozidlem AVIA 31 DVS12. Celková vzdálenost byla 55,6 
km a předpokládaná doba pokusu 11 hodin.  
 
Vzhledem k nedostatku techniky a nepříznivému počasí se původně plánovaná délka 
dopravního vedení zkrátila na necelých 48 km a doba trvání se prodloužila na 21 hodin. 
I přesto se světový rekord hasičů z Německa podařilo překonat. Platnost nového 
světového rekordu potvrdila i agentura Dobrý den. Odměnou pro SDH Bílá Hora bylo 
převzetí certifikátu o překonání rekordu a zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. 
 
V sobotu 10. listopadu začala hasičská soutěž Poslední káď roku s novým putovním 
pohárem starosty MO Plzeň 1 psát historii druhé desítky let svého života. Změřit síly 
přijelo 36 družstev mužů a 11 družstev žen, nejvzdálenější účastníci přijeli z Dolínku u 
Mělníka. Celá soutěž netrvala déle než 4 hodiny. To hlavní však bylo v časech nejlepších 
družstev. Není se čemu divit, neboť mezi soutěžícími byla 4 družstva mistrů ČR ve svých 
kategoriích mužů, žen, dorostenců a profesionálních hasičů.  
 
Výsledky finále mužů: Víteň (KT) s časem 21,14, 2. Štěnovice (PJ), 3. Lhůta (PJ), 4. 
Úněšov (PS), 5. Mokrouše (PJ) a 6. Hůrky (RO). Plzeňská družstva Doubravky a Bílé Hory 
zůstala těsně před branami finále. Domácí se prezentovali až 26. místem. V kategorii 
žen potvrdily kvality mistryň ČR ženy z Chválenic (PJ) časem 25,9, 2. místo Štěnovice 
(PJ), 3. Radobyčice (PM), 4. Víteň (KT), 5. Skvrňany (PM) a 6. Bolevec (PM). 
 
Na pozvání Svazu německých hasičů se bolevečtí mladí hasiči v závěru prázdnin 
zúčastnili Dnů německých mladých hasičů v Saarlouis na jihozápadě Německa. Byly to 
čtyři zajímavé dny pro delegaci doplněnou o kamarády ze Všerub, dny s příležitostí 
poznat mnoho nového, zvyky, soutěže i způsoby činností německých mladých hasičů.  
 
To nejzajímavější se odehrálo na sportovním stadionu, i když našim hasičům nebylo 
umožněno se soutěžení německého mistrovství účastnit. I tak si naši borci odvezli řadu 
cenných poznatků. 
 
Obrovským úspěchem našeho obvodu Plzeň 1 skončilo 20. října městské kolo soutěže 
mladých hasičů v závodu požárnické všestrannosti, který se běžel na tříkilometrové 
trati v okolí výcvikového areálu boleveckých hasičů. V soutěži pětičlenných hlídek si s 
šesti disciplínami nejlépe poradilo bolevecké „áčko“ před svými kamarády z „béčka“ a 
mladými hasiči Bílé Hory.  
 
Úspěšní borci našeho obvodu tak zcela jednoznačně dali ostatním plzeňským obvodům 
najevo, kde se v Plzni dělá letos nejlepší soutěžní příprava. Teď všechny čeká náročná 
zimní příprava na letní technické disciplíny a finálový požární útok s vodou.  
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12.  Osobnosti 

V roce 2001 se dožil devadesáti let generál letectva Jan Prokop, který prošel mnoha 
bojišti západní fronty druhé světové války a odměnou mu byl po roce 1948 
komunistický kriminál.  
 

 
 
Obr. 16: Jan Prokop na setkání se starostou MO 1 Petrem Baumrukem a tajemnicí 
obvodu Helenou Řežábovou 
 
Jan Prokop se narodil 19.11.1911 v Plzni, na Ferdinand Strasse č.19, která byla po 
vzniku republiky přejmenovaná na třídu Československých legií. Dětství a mládí prožil 
na letišti Plzeň-Bory, kam už jako osmiletý nosil obědy rodinnému příteli, panu 
Klieberovi. Ten tam tehdy stavěl pozdější československý letoun Bohemia. Právě v té 
době se Jan Prokop zamiloval do letadel a neodradila ho ani tragická havárie letounu 
na počest návštěvy prezidenta Masaryka, při které pan Klieber zahynul. 
 
Když dokončil povinnou školní docházku, vyučil se a nastoupil do plzeňské Škodovky,  
kde se podílel na tajném projektu letadla ing. Hallera. V roce 1930 narukoval na vojnu a 
už v armádě zůstal. V osmatřicátém roce, kdy se začala situace v Evropě přiostřovat, 
stal se členem takzvané četnické hlídky, která hlídala letiště v Terezíně, nad kterým 
stále přelétávala německá letadla. 
 
V březnu 1939 mu letecké oddělení ministerstva obrany ČSR umožnilo odchod do 
zahraničí. Vycestoval do Polska, odtud se spolu s dalšími Čechy plavil kolem Evropy do 
Francie.  
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1. 9. 1939 vypukla druhá světová válka a dvacátého září už mladé Čechy převáželi na 
frontu. Byli na letišti mezi první a druhou Maginotovou linií. To bylo nejznámější 
opevnění vybudované v meziválečném období. Udeřily třicetistupňové mrazy a 
napadalo půldruhého metru sněhu. 
 
Následovaly válečné cesty přes Belgii, do Danquerku a zpátky na Paříž. Tady se 
odehrála příhoda, o které tehdejší noviny napsaly: „Všichni utekli, jen jediný český lev 
tam zůstal“. Ten lev se jmenoval Jan Prokop. Co se tehdy vlastně stalo? „ Byli jsme na 
letišti, vedle kterého vedla silnice. Po ní se právě přemisťovala nějaká brigáda 
francouzské armády do Maginotovy linie. To letiště bylo obsazeno, všude byly 
protiletecké kanony, kulomety, hodně výzbroje. A nad námi se objevila německá 
letadla. Všichni zmizeli. Já jsem byl v letadle na druhé straně letiště. Vyskočil jsem a 
utíkal přes letištní plochu. Asi patnáct metrů ode mne byla v zemi díra a v ní šest 
kulometů. Vzal jsem si na mušku vedoucí letadlo. A to dostalo zásah ze všech šesti 
naplno!,“ vzpomínal Jan Prokop. Všechna další německá letadla rychle odletěla pryč.  
 
Další válečné měsíce zavedly české letce ve francouzských službách do Alžíru. Po 
podepsání francouzsko-německého příměří v červnu 1940 byla ustanovena nová 
francouzská vláda ve Vichy a to umožnilo Němcům jejím prostřednictvím uplatňovat 
nepřímo svůj vliv ve francouzských koloniích a zabránit tak útěku válkou neponičeného 
francouzského loďstva do britských přístavů a tak je udržet mimo válku. Anglická 
letadla potápěla francouzské lodě a čeští letci dostali rozkaz jít proti anglickým 
letadlům. Jan Prokop s dalšími českými kamarády se ale vzepřeli a dokonce byli krátce 
zavření. 
 
Naštěstí brzy nato byli Češi posláni do Anglie. Cesta lodí trvala dlouho, protože se 
musela uhýbat před německými ponorkami i letadly. Britské královské letectvo je 
přijalo do svých řad. A čtyři z nich, mezi nimi Jana Prokopa, přijal i prezident Edvard 
Beneš v exilové vládě v Londýně. Na audienci cestovali vlakem. Cestou si k nim přisedli 
dva muži a žena. A žena jim vyrazila dech, když je požádala, aby v uniformách 
kapitalistické Anglie přestali bojovat proti Německu, které hájí zájmy dělnické třídy. 
Byla to komunistická poslankyně Anežka Hodinová-Spurná. 
 
Tehdy ovšem Jan Prokop netušil, jak moc mu komunisté poznamenají život. Z války se 
vrátil do Československa v hodnosti kapitána. Jeho uniformu zdobil Francouzský 
válečný kříž s hvězdou, dva Československé válečné kříže, medaile Za chrabrost a Za 
zásluhy a další stužky. 
 
Po návratu působil v letecké škole v Liberci. Přišel Únor 1948. „Čekali jsme na rozkaz 
prezidenta, co se bude dít dál. Nedělo se nic. Ale mě odtáhli do Prahy, protože jsem 
s kamarády připravoval útěk, respektive úlet a jeden z nás ostatní udal,“ popisoval. 
Nejprve byl odsouzen na sedm let, pak byl trest změněn na absolutní, nakonec na 
dvacet let. Odseděl si sedmnáct let v nejhorších kriminálech, kde ho zmrzačili. 
S následky se potýkal do konce života.  
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Komunistickou věznici opustil Jan Prokop v roce 1966, kdy mu bylo padesát pět let. 
Vrátit do armády, natož k letadlům, se však nemohl. Pracoval na dráze jako elektrikář. 
Ale na ta léta vzpomínal rád, protože ho podle jeho slov obklopovali samí slušní lidé. 
 
Sametovou revoluci štěstím proplakal, ale řada kroků spojených s návratem 
demokracie do naší země ho v dalších létech zklamala. 
 
Jan Prokop byl povýšen do hodnosti generálmajora, v roce 1990 obdržel nejvyšší 
československé vojenské vyznamenání – Řád Milana Rastislava Štefánika. Morální a 
soudní satisfakce za zničené zdraví se však nedočkal.  

        13. Zdroje 

 Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 6 roku 2001 

 Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1   

 Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2001 

 Český statistický úřad 
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