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 1. Počet obyvatel  
              

Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 : 
Dle údajů uložených na ÚMO 1 byl počet obyvatel k 1. 1. 2002…. 51 839 občanů.  
 

    2.  Vedení obvodu, volby 

Vedení obvodu do ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného  
12. 11. 2002   

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

Členové rady do ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného  
12. 11. 2002   

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

V roce 2002 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
komunální volby a volby do Senátu  
 

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 14. – 15. 6. 2002. 
V těchto volbách jsme volili 11 poslanců.  

 
 V našem obvodě bylo 56 volebních okrsků, v jejich seznamech bylo 43 144 voličů. Bylo 
vydáno 23 020 obálek. Volební účast představovala 53.36 %. Odevzdaných obálek bylo 
23 007, platných hlasů 22 941, což představuje 99,71 %. 

 
 

Kandidující strana    Platné hlasy % platných hlasů  

N  Národně demokratická strana                       35                     0.15 

Demokratická liga                     16                                         0.06 

ČSSD                7 472                   32.57 

Občanská demokratická aliance                   132                     0.57 

Volba pro budoucnost                   152                     0.66 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2002 Stránka 3 

 

Strana zdravého rozumu                     30                     0.13 

Strana venkova-spojené občanské síly                      52                     0.22 

Česká pravice                       5                      0.02 

 Republikáni                     24                     0.10 

Sdružení nezávislých                   508                     2.21 

Humanistická aliance                     24                     0.10 

Akce za zrušení senátu                     90                     0.39 

Naděje                   140                     0.61 

Republikáni Miroslava Sládka                   184                     0.80 

Cesta změny                     44                     0.19 

Česká strana národně sociální                   281                     1.22 

Občanská demokratická strana                6 573                   28.65 

Komunistická strana Čech a Moravy                        3 416                   14.89 

Koalice KDU-ČSL, US-DEU                2 759                   12.02 

Strana za životní jistoty                   250                     1.08 

Pravý Blok                     90                     0.39 

Strana zelených                   664                     2.89 

 
 

Zvolení poslanci podle abecedy 
 

Jméno Strana 

Jiří Bílý Občanská demokratická strana 

Vladimír Čada Česká strana sociálně demokratická 

Milan Ekert Česká strana sociálně demokratická 

Milada Emmerová Česká strana sociálně demokratická 

Ivana Levá Komunistická strana Čech a Moravy 

Jaroslav Lobkowicz KDU-ČSL 

Jiří Maštálka Komunistická strana Čech a Moravy 

Jiří Papež Občanská demokratická strana 

Jiří Pospíšil Občanská demokratická strana 

Ladislav Urban Komunistická strana Čech a Moravy 

Václav Votava Česká strana sociálně demokratická 
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Volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2002        

Obvod: 9 – Plzeň-město  

  

Jméno 
kandidáta 

Volební 
strana 

Politická 
příslušnost 

1. kolo 
hlasy 

1. kolo % 2. kolo 
hlasy 

2. kolo % 

Jana 
Bystřická 

KSČM KSČM 4 991 18,55 0 0,00 

Zdeněk 
Prosek 

ODS ODS 6 383 23,73 7 971 25,97 

Jiří  
Samek 

ČSSD ČSSD 2 892 10,75 0 0,00 

Richard 
Sequens 

US-DEU Bezpartijní 12 629 46,95 22 570  74,02 

Senátorem za obvod Plzeň – město se stal Richard Sequens  
 
 
Volby do zastupitelstev obcí se konaly 1. 11. – 2. 11. 2002.  
 
V těchto volbách jsme volili 47 členné Zastupitelstvo města Plzně a dále 27 členné 
Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1. 
 
V našem obvodě bylo 56 volebních okrsků, v jejich seznamech bylo 42 641 zapsaných  
voličů. Bylo vydáno 11 836 obálek. Volební účast představovala 27.76 %. Odevzdaných 
obálek bylo 11 770. 

 
Do Zastupitelstva města Plzně kandidovaly tyto politické subjekty: 
1. Česká strana sociálně demokratická 
2. Koalice US-DEU, SNK 
3. Komunistická strana Čech a Moravy 
4. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 
5. Občanská demokratická aliance 
6. Občanská demokratická strana 
7. Pravá volba pro Plzeň 
8. Strana za životní jistoty 
9. Strana zelených 
 
 
Výsledky voleb do zastupitelstva města Plzně 
 

Volební strana Počet 
hlasů 

Hlasy v 
% 

Mandáty 

Občanská demokratická strana 743 089 
 

    37,89 
 

      20 
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Česká strana sociálně demokratická 
 

403 889 
 

    20,59 
 

      10 

Komunistická strana Čech a Moravy 
  

260 123 
 

   13,26 
 

        7 

Pravá volba pro Plzeň 
 

183 245 
 

     9.34 
  

        4 

Křesťanská a demokratická unie – Československá 
strana lidová 
 

145 680 
 

     7,43 
 

        3 

Koalice US-DEU, SNK 
 

118 713 
 

     6,05 
 

        3 

Strana zelených 
 

  71 830 
 

     3,66 
 

        0 

Občanská demokratická aliance 
 

  26 005 
 

     1,33 
 

        0 

Strana za životní jistoty 
 

   8 820 
 

     0,45 
 

        0 

 
   

    Jmenný seznam zvolených zastupitelů statutárního města Plzeň podle abecedy 

Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

4 Pravá volba pro Plzeň Anderle Jan Ing. 

3 Občanská demokratická strana Aschenbrenner Lumír Ing. 

3 Občanská demokratická strana Bartman Vladislav Ing. 

3 Občanská demokratická strana Baxa Martin Mgr. 

1 Česká strana sociálně demokratická. Bis Jiří Ing. 

1 Česká strana sociálně demokratická Brabec Miroslav Mgr. 

7 Komunistická strana Čech a Moravy Bystřická Jana 

9 Koalice US-DEU, SNK Domanický Petr Ing. arch. 

4 Pravá volba pro Plzeň Duchek Vladimír Ing. Ph.D. 

3 Občanská demokratická strana Hajný Stanislav Ing. 

7 Komunistická strana Čech a Moravy Heřman Karel 

9 Koalice US-DEU, SNK Holenda Jiří Doc. RNDr. CSc. 

7 Komunistická strana Čech a Moravy Hornofová Zdeňka Dr. 

1 Česká strana sociálně demokratická Houška Josef Mgr. 

7 Komunistická strana Čech a Moravy Hrubeš František Dr. 

1 Česká strana sociálně demokratická Chovanec Milan 

3 Občanská demokratická strana Jurečko Roman 

3 Občanská demokratická strana Kalous Miroslav Ing. 

3 Občanská demokratická strana Kasl Rudolf 

3 Občanská demokratická strana Kopáček Radim 

3 Občanská demokratická strana Koutecký Zdeněk MUDr. 

3 Občanská demokratická strana Krejsová Marcela Mgr. 

3 Občanská demokratická strana Krejsová Vanesa Mgr. 

8 Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová Kreuzberg Boris Doc. MUDr. CSc. 

3 Občanská demokratická strana Levora Miroslav Ing. 

1 Česká strana sociálně demokratická Liška Jiří MUDr. CSc. 

8 Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová Lodr Jiří Ing. 
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8 Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová Náhlík Petr Ing. 

1 Česká strana sociálně demokratická Neuberg Lumír Ing. 

1 Česká strana sociálně demokratická Osvald Petr Ing. 

3 Občanská demokratická strana Paleček Karel Mgr. 

1 Česká strana sociálně demokratická Pavelková Milena Mgr. 

7 Komunistická strana Čech a Moravy Pihrt Miroslav Ing. 

1 Česká strana sociálně demokratická Průša Josef Doc. Ing. CSc. 

3 Občanská demokratická strana Pytlík Martin 

3 Občanská demokratická strana Rund Petr Ing. 

4 Pravá volba pro Plzeň Sequens Richard MUDr. Ph.D. 

7 Komunistická strana Čech a Moravy Straka Petr JUDr. 

4 Pravá volba pro Plzeň Syka Karel Mgr. 

1 Česká strana sociálně demokratická Šimák Miloslav Ing. 

3 Občanská demokratická strana Šneberger Jiří Ing. 

3 Občanská demokratická strana Štrunc Petr 

3 Občanská demokratická strana Uhlík František 

3 Občanská demokratická strana Uhlík Jiří 

7 Komunistická strana Čech a Moravy Vondryska Vlastimil 

3 Občanská demokratická strana Winkelhöfer Jiří 

9 Koalice US-DEU, SNK Zábranský Miroslav Ing. 

 
     

Do Zastupitelstva MO Plzeň 1 kandidovaly tyto politické subjekty: 
 

Kandidátní listina Počet hlasů Počet kandidátů Počet mandátů 

Ing. Petr Baumruk               1 215                             1                          0 

Pravá volba pro Plzeň             34 436                           27                          3 

KDU-ČSL             19 268                           27                          2 

ČSSD             57 139                           27                          6 

Koalice US-DEU,SNK             25 845                           27                          2 

KSČM             39 615                           26                          4 

Strana za životní jistoty                1 664                             8                          0 

ODS             86 660                           27                        10 

Strana zelených                6 615                           12                          0 

 
 

Zvolení kandidáti 
 

Jméno Kandidátní listina Stranická příslušnost 

Pavel Vlček MUDr. Pravá volba pro Plzeň Bezpartijní 

Stanislav Rauch Ing. Pravá volba pro Plzeň Bezpartijní 

Jiří Podlipný MUDr. Pravá volba pro Plzeň Bezpartijní 

Ivana Krýslová Mgr. KDU-ČSL KDU-ČSL 

Pavel Boček MUDr. KDU-ČSL KDU-ČSL 

Zdena Mejstříková  MUDr. ČSSD ČSSD 

Oldřich Sojka MUDr. ČSSD ČSSD 

Vítězslav Klíma ČSSD ČSSD 

Josef Mainzer Ing. ČSSD ČSSD 

Zdeněk Fritz Ing. ČSSD ČSSD 
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Jan Miška ČSSD ČSSD 

Helena Maciarzová Ing. Koalice US-DEU, SNK US-DEU 

Jaroslav Kadlec Koalice US-DEU, SNK US-DEU 

Jaroslav Čechura KSČM Bezpartijní 

Josef Poslední KSČM KSČM 

Jitka Pyrgalová KSČM KSČM 

Petr Treml KSČM KSČM 

Vladislav Bartman Ing. ODS ODS 

Jiří Winkelhöfer ODS ODS 

Petr Tofl ODS ODS 

Jaroslav Malota ODS ODS 

Jiří Uhlík ODS ODS 

Petr Štrunc ODS ODS 

Radek Malý ODS ODS 

Petr Jandl ODS ODS 

Karel Szikszay ODS ODS 

František Ruský ODS ODS 

 

 

Vedení obvodu po ustavujícím zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaném  
12. 11. 2002   

-     Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1 
-     Jiří Uhlík, místostarosta 
-     Ing. Helena Maciarzová, 2. místostarosta 
 

     Rada po ustavujícím zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaném  
     12. 11. 2002  

             -     Ing. Bartman Vladislav (ODS) 

      -    Mgr. Krýslová Ivana (KDU-ČSL) 

      -    Ing. Maciarzová Helena (US-DEU) 

      -    Malota Jaroslav (ODS) 

      -    MUDr. Podlipný Jiří (PVP) 

      -    Ing. Rauch Stanislav (PVP) 

      -    Štrunc Petr (ODS) 

      -    Uhlík Jiří (ODS) 

      -    Winkelhofer Jiří (ODS) 

  
    První ustavující zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konané 12. 11. 2002, řídil  
    v první části, do zvolení starosty MO Plzeň 1, Ing. Zdeněk Fritz, nejstarší člen ZMO  
    Plzeň 1.      
    Ing. Fritz přečetl text slibu a 26 zvolených členů ZMO Plzeň 1 složilo do jeho rukou  
    slib slovem „slibuji“. Do rukou prvního z nich složil slib Ing. Zdeněk Fritz. 
 

  ZMO schválilo jednomyslně 9 členů RMO Plzeň 1.  
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 Obr.1 : Rada MO Plzeň 1 při ustavujícím zasedání ZMO Plzeň 1 

 

     Nové vedení MO Plzeň 1 
     Jiří Winkelhöfer – starosta  
     30 let, svobodný, člen ODS 
     Před nástupem do funkce pracoval jako vedoucí prodejny 
     
     Jiří Uhlík – 1. místostarosta 
     32 let, ženatý, člen ODS 
     Před nástupem do funkce pracoval jako finanční poradce. Svěřená agenda – věci 
     majetkové, finanční, stavební a bytové 
 
     Ing. Helena Maciarzová, 2. místostarostka 
     32 let, rozvedená, šestiletý syn, členka US-DEU 
     Profesí ekonomka, praxe ve státní správě a bankovnictví. Poslední zaměstnání  

manažerka svazku obcí, samostatná práce v oblasti vzdělanosti, regionálním rozvoji a  
cestovním ruchu. Agenda - oblast životního prostředí, školství a sociální problematika. 
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    Obr. 2: Nově zvolený starosta MO Plzeň 1 s tajemnicí obvodu Ing. Helenou  
                Řežábovou 
 
 

    
 
  Obr. 3: Nově zvolený místostarosta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík skládá slib  
 

   
Na Zasedání MO Plzeň 1 byly zrušeny stávající výbory ZMO Plzeň 1 a stanoveny 
nové výbory Zastupitelstva MO Plzeň 1, jmenováni noví předsedové a členové 
výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
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Byly stanoveny tyto výbory Zastupitelstva Plzeň 1:   
 
1. Finanční výbor  
     Předseda:           Jaroslav Malota 
     Členové ZMO:   Radek Malý, MUDr. Zdena Mejstříková, Josef Poslední 
     Další členové:    MUDr. Kateřina Řezáčová, Ing. Jaroslav Hrubý, Ing. Marek 
                                  Svatuška  
 
2. Kontrolní výbor 
     Předseda:           Ing. Josef Mainzer 
     Členové ZMO:   Ing. Zdeněk Fritz, Petr Tofl, MUDr. Pavel Boček, Petr Treml 
     Další členové:    Ladislav Krajdl, Bohuslav Peroutka 
 
3. Výbor pro Roudnou 
     Předseda:           MUDr. Jiří Podlipný 
     Členové ZMO:   Ing. Helena Maciarzová, Karel Szikszay, Ing. Josef Mainzer 
     Další členové:    Ivana Maršičová, Ing. Pavel Denk, Václav Šobr, Ing. František   
                                  Holub, Ing. Jiří Černý 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 19. 11. 2002 zrušila stávající komise Rady MO 
Plzeň 1 a ustanovila nové komise Rady MO Plzeň 1 a jmenovala a jejich předsedy 
a členy: 
 
1. Komise povodňová 
     Předseda: Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1 
     Členové ZMO:            - 
     Další členové :     Ing. Zdeněk Hanzelín, vedoucí odboru výstavby, Ján Slivka,  
                                   pracovník oddělení vnitřních věcí, MUDr. Milan Vozobule,   
                            Miloslav Pytlík (SDH Bolevec), prap. Zdeněk Votava, Policie ČR                                  
 
 2. Komise majetková  
      Předseda:          Jaroslav Malota  
      Členové ZMO: Jiří Uhlík, místostarosta MO Plzeň 1, Petr Štrunc, Ing. Zdeněk  
                                  Fritz 
      Další členové : Ing. Zdeněk Mužík, Ludmila Gubernátová    
   
 
 3. Komise životního prostředí a územního rozvoje 
       Předseda: Jakub Rožánek 
       Členové ZMO: MUDr. Oldřich Sojka  
       Další členové : Jaroslava Ždimerová,  Ing. Helena Štvánová, Ing. Olga 
                                  Prudková, Ing. Josef Čihák  
 
 4. Komise sociální a bytová 
      Předseda: Mgr. Ivana Krýslová  
      Členové ZMO: MUDr. Zdena Mejstříková  
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      Další členové : Ing. Zdeněk Švarc (BO MmP), Pavlína Janků, Mgr. Miroslav 
                                  Svoboda, Blanka Řičicová, Alena Nováková (zdravotně  
                                  postižení), Jana Kolečková  
 
  5. Komise pro občanské záležitosti 
       Předseda: Jaroslav Kadlec  
       Členové ZMO:    - 
       Další členové : Ilona Tomanová, Libuše Götzová, Jiřina Bednaříková,   
                                  Hana Hrdinová, Lenka Lašková, Jiřina Klírová, Marie Spinerová,   
                           Milena Marková, František Procházka  

 
       6. Komise investiční 

       Předseda: Radek Malý, Toužimská 16, Plzeň 
       Členové ZMO: Petr Jandl, Toužimská 16, Plzeň 
       Další členové : Viktor Vilímek, Antonín Daniel, Ing. Přemysl Komrska,   
               Miroslav Klas, Zdeněk Macek (zdravotně postižení,  
                                  Ing. arch. Iva Mainzerová   
  
  7. Komise pro kontrolu privátních správců 
       Předseda: František Uhlík  
       Členové ZMO: Jiří Uhlík, místostarosta MO Plzeň 1, Karel Szikszay  
       Další členové : Jitka Řezáčová, Jiří Marek, Ing. Hana Miksová, Miloš Mráz,   
                            Jaroslav Marian  
 
   8. Komise pro sport a mládež 
        Předseda:  Petr Tofl  
        Členové ZMO:  Petr Jandl, Ing. Stanislav Rauch  
        Další členové :  František Janeček, Jan Martinů, Martin Vrba, František Šlédr,   
                                   Jan Šlajs, MUDr. Věra Vozobulová  
 
    9. Komise bezpečnosti a veřejného pořádku 
         Předseda:  Ing. Zdeněk Fritz  
         Členové ZMO:  - 
         Další členové : Jaromír Drozd, Vladimír Drudík, Michal Vozobule, Václav 
                                   Menšík, Václav Antoš, Ing. Leoš Mejstřík, Mgr. František  
                                   Berka, Jiří Hrach, MmP - OD,  zástupce OO Plzeň 1 Policie ČR –    
                                   npor. Pavel Trykar, zástupce OO Vinice Policie ČR – npor.  
                                   Miloslav Bohuslav, velitel Městské policie - služebna Lochotín 
                                   -  Miloslav Novák, Libor Trávníček  
 
           
Zprávy ze zasedání Rady MO Plzeň 1: 

 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 15. 1. 2002 
- projednala návrh organizačního zabezpečení 16. zasedání Zastupitelstva MO  
  Plzeň 1 
- projednala zprávu o činnosti kontrolního oddělení za období říjen až prosinec 2001 
- zhodnotila plnění plánu investiční výstavby za rok 2001 
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- projednala bytové a majetkové záležitosti 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 5. 2. 2002 
- projednala rozbor hospodaření MO k 31. 12. 2001 
- zhodnotila činnost komisí Rady MO v minulém roce a seznámila se s plány práce   
  komisí pro letošní rok      
- projednala bytové a majetkové záležitosti 
- vydala stanoviska k výjimečně přípustným stavbám 
- projednala Výroční zprávu o činnosti MO a ÚMO v oblasti poskytování informací za    
   rok  2001 
- schválila změnu velitele jednotky SDH Bílá Hora 
- obdržela informaci o postupu příprav Parku na přání, o výsledném návrhu jeho  
   podoby podle projektové dokumentace pro územní řízení 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 12. 3. 2002 
- projednala zprávu o finančním vypořádání závěrečného účtu MO roku 2001 a stav  
  účelových fondů MO po finančním vypořádání 
- projednala rozpočtové opatření MO – rozdělení části přebytku hospodaření 
- zhodnotila průběh zimní údržby na MO v zimním období 2001/2002 
- projednala bytové a nebytové a majetkové záležitosti 
- projednala návrh změn Územního plánu města Plzně 
- projednala možnost odkoupení nemovitostí ve vlastnictví TJ Sokol Plzeň Bolevec    
   městem    

     - nedoporučila odkoupení nemovitosti sportovního areálu v Ledecké ulici 19 z důvodu   
   vysokých nákladů na případnou rekonstrukci 
 - navrhla Zastupitelstvu MO a Zastupitelstvu města Plzně přijmout usnesení vedoucí 
   k získání objektu Impuls, Sokolovská ul., do vlastnictví města Plzně s cílem svěření    
   tohoto objektu Městskému obvodu Plzeň 1 k jeho využití 
- navrhla přidělení finančních příspěvků dle návrhu Komise pro mládež a tělovýchovu   
   Rady MO a Komise sociálně zdravotní MO 
- doporučila poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení dle vyhlášky MP č. 2/2001 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 16. 4. 2002 
- projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 
- projednala informativní zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 
- bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- projednala návrh řešení dopravní situace a zvýšení bezpečnosti v Sokolovské ul. a  

        na vnitroblokových komunikacích 
      - projednala personální změny v komisi sociálně zdravotní Rady MO Plzeň 1 

- rozhodla o přidělení finančních příspěvků na návrh Komise sociálně zdravotní Rady  
   MO 
- rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na akci Večer Sv. Floriána 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 14. 5. 2002  
- projednala rozbor hospodaření MO k 31. 3. 2002 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- projednala návrh a zabezpečení přípravy 17. zasedání Zastupitelstva MO 
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- projednala návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Plzeň-město 
- projednala návrh změn Územního plánu města Plzně 
- projednala Informativní zprávu o výstavbě na území MO 
- souhlasila s poskytnutím půjček z fondu rozvoje bydlení 
- projednala výsledky rozpravy Komise bezpečnosti, veřejného pořádku a dopravy Rady  
   MO Plzeň 1 o znepokojivém růstu trestní a přestupkové činnosti nezletilých a    
   mladistvých na území MO Plzeň 1 a na území celého státu a navrhla opatření k řešení 
   této situace 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 25. 6. 2002 
- projednala organizační zabezpečení přípravy 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- projednala rozbor hospodaření MO k 31. 5. 2002 
- projednala zprávu o vybírání daní a poplatků Finančním odborem ÚMO Plzeň 1 
- projednala zprávu o činnosti kontrolního oddělení za období leden – květen 2002 

     - projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- schválila organizační řády mateřských škol 
- schválila návrh příloh č. 1 ke zřizovacím listinám mateřských škol 
- vydala stanoviska k žádostem o povolení výjimečně přípustných staveb 
- schválila přidělení finančních příspěvků na návrh Komise sociálně zdravotní Rady MO 
- pověřila Správní odbor ÚMO 1 k provádění jmenování členů správní rady obecně  
   prospěšných společností v souladu se zákonem č. 208/2002 Sb. - novela zákona č.       
   248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 
- doporučila k realizaci: 
   a/ dopravně urbanistickou studii Napojení rozvojových ploch při Karlovarské třídě v    
   Plzni 
   b/ studii Mimoúrovňová křižovatka Vinice – sever 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 20. 8. 2002 
- projednala rozbor hospodaření MO k 30. 6. 2002 
- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně MO za I. pololetí  
   2002 a aktuální stav 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- zhodnotila plnění plánu stavebních prací a vlastní investiční výstavby za I. pololetí    
  2002 a k 7. 8. 2002 aktuálně 
- schválila změnu jednatelky Majetkové komise Rady MO 
 

      Rada MO Plzeň 1 konaná 30. 8. 2002 - mimořádné zasedání 
- projednala povodňovou situaci na území MO Plzeň 1 
- poděkovala za pomoc při odstraňování následků povodní 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 10. 9. 2002 
- projednala zprávu o vymáhání pokut v MO k 31. 8. 2002 přestupkovým oddělením  
   správního odboru 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- projednala informativní zprávu o výstavbě na území MO 
- projednala zprávu o přípravě na zimní údržbu a schválila Plán zimní údržby MO pro  
   období 2002/2003 
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- schválila rozpočtová opatření MO 
- schválila rozpočtová opatření Privátních domovních správců 
- schválila návrh na volbu přísedícího u Okresního soudu Plzeň-město 
- schválila umožnění placené inzerce v Plzeňské jedničce politickým stranám v rámci  
   předvolební kampaně 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 24. 9. 2002: 
- projednala rozpočtové změny rozpočtu MO 
- projednala návrh na rezervaci finančních prostředků Fondu rozvoje a rezerv na podíl   
  obvodu na výkupu nemovitostí Bolevecká náves čp. 1 pro rozpočet roku 2003 
- projednala přijetí daru Města Blansko – finanční příspěvek 5 000 na odstranění škod  
   po povodních 
- projednala poskytnutí daru pro občanská sdružení Sbor dobrovolných hasičů Bolevec  
   a Bílá Hora 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 8. 10. 2002 
- projednala návrh organizačního zabezpečení přípravy 2. zasedání Zastupitelstva MO 
   Plzeň 1 
- projednala návrh plánu zasedání RMO a ZMO Plzeň 1 na rok 2003 
- projednala bytové záležitosti a pronájmy nebytových prostor 
- projednala majetkové záležitosti 
 - zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1. - 3. čtvrtletí   
   2002 
- jmenovala hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise ÚMO 
- projednala zprávu o činnosti likvidační komise 
- vydala stanoviska k žádostem o povolení výjimečně přípustných staveb 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 29. 10. 2002 
- projednala bytové záležitosti 
 
 Rada MO Plzeň 1 konaná dne 19. 11. 2002 
- projednala rozbor hospodaření MO k 30. 9. 2002 
- projednala návrh plánu vlastní investiční výstavby na rok 2003 
- projednala bytové záležitosti a pronájmy nebytových prostor 
- projednala majetkové záležitosti 
- rozdělila působnost místostarostů MO 
- schválila uvolnění částky 20 000 Kč na zakoupení vánočních balíčků s ovocem pro  
   obyvatele Domova důchodců, Kotíkovská 15, Plzeň a částku 5 000 Kč na zakoupení  
   vánočních dárků s ovocem pro obyvatele Domova důchodců, Západní 7, Plzeň 
- schválila finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro Chirurgickou kliniku Fakultní  
   nemocnice v Plzni na Lochotíně na zakoupení ultrazvukového disektoru 
- schválila odprodej vyřazeného materiálu, případně jeho fyzickou likvidaci 
- souhlasila se jmenováním členů do školské rady pro 1. ZŠ, Západní 18, 4. ZŠ Kralovická  
  12.  a 34. ZŠ, Gerská  32 
- zrušila dosavadní komise Rady MO, stanovila nové komise a jmenovala předsedy a  
   členy těchto komisí 
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 Rada MO konaná dne 3. 12. 2002 
- projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 
- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na území MO  
   Plzeň 1 za II. pololetí 2002 
- projednala rozpočtová opatření MO Plzeň 1 
- projednala návrh rozpočtu MO na rok 2003 
- projednala bytové záležitosti a pronájmy nebytových prostor 
- projednala majetkové záležitosti 
- projednala žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 

 
  

        3. Rozpočet obvodu     

V roce 2002 se oproti roku předchozímu v oblasti výdajů i příjmů rozpočet snížil. 
Zatímco loni obvod disponoval 175 832 tisíci Kč, v letošním roce to bude jen 154 041    
tisíc Kč v oblasti příjmů, protože se snížily vlastní příjmy o 1 a čtvrt milionu Kč. Snížily se 
i dotace. Loni přijal obvod dotace ve výši 113 495 tis. Kč, pro letošek je to pouze 97 084 
tis. Kč. V oblasti výdajů tak došlo také ke snížení, především co se týká investičních 
výdajů. Loni mohl obvod využít např. na investice 19 932 tis. Kč, letos to bude jen 7 450 
tis. Kč. 
      

4. Rozvoj obvodu  
 

Bilancování končícího volebního období očima starosty Petra Baumruka: 
 
Náš obvod je nejlidnatějším plzeňským obvodem. Žije v něm nejvíce práceschopného 
obyvatelstva a je průměrným věkem nejmladší. Převážná část bytového fondu je v 
panelových domech ze 70. a 80. let a tomu odpovídá sociální skladba obyvatel. Je to 
největší část města s integrací romské menšiny. Avizuje v současné době nesmírnou 
potřebu školství pro dospívající generaci. Žádá i budování zařízení pro starší generaci, 
ať sociálních nebo odpočinkových a kulturních. 
 
Dále obvod vykazuje infrastrukturu odpovídající jeho budování a postupně přecházející   
k požadavkům na alespoň postupnou obnovu. Dopravní infrastruktura, zejména místní, 
ale i tepenní, nedostačuje požadavkům doby a vytváří z obvodu zejména v krizi 
nedostupnou část města. Zavádění nových linek MHD, zejména ekologicky napájených, 
je nezbytné a musí reflektovat na požadavky růstu nového osídlení, zejména Sylvánu, 
ale i částí obvodu i města. 
 
Na území obvodu leží kritická oblast, která bude i v budoucnu nejvíce ohrožena 
záplavami (Roudná). Na obvodě je rozsáhlá obchodní síť především se spotřebním 
zbožím. Je zde minimum příležitostí kulturního vyžití a stále jsou tu slabé možnosti pro 
aktivní a rekreační sport. Oblast Boleveckých rybníků je unikátní rekreační zóna a bylo 
by hříchem, aby nebyl umožněn její rozvoj s přiměřeným, ale rozumným vlivem 
soukromých aktivit a orientací města na oblast relaxace, cykloturistiky, vodních sportů 
a podmínek výchovy mládeže – skauting, ochrana přírody atd. 
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V neposlední řadě je obvod vhodný pro rozvoj a budování nových parků, místo 
pasivního odpočinku. Samostatnou kapitolou je zoologická zahrada. Unikátní je 
skanzen Starého Bolevce se zachovalou původní venkovskou architekturou, kdy boj za 
jeho zachování nebyl v 70. letech marný. 
 
Co by mělo být, co se nepodařilo nebo co je novým problémem: 
Myslím, že se jen zčásti podařilo prosadit u vedení města posílení složek městské 
policie. Nutnost dalších personálních nárůstů je nabíledni. Jde též o technické 
prostředky MP i možnost zřídit služebnu na Vinicích. Domnívám se, že by bylo velkou 
škodou, pokud by došlo k zániku byť jediného ze zavedených sportovišť na obvodě. To 
je případ dosud neukončeného konkursu majetku TJ Sokol Bolevec. 
  
Nepodařilo se realizovat zřízení obvodního kulturního centra neziskového typu, avšak 
se schopností si na sebe vydělat. Zde byla otevřena otázka získání objektu bývalé 
diskotéky Impuls. Ale již dohodu o ukončení jejího provozu považuji za velký úspěch. 
Nepodařilo se rovněž jasně definovat rámcová pravidla pro otevření školních sportovišť 
veřejnosti. Přesto již mnohá školní sportoviště pro veřejnost fungují, zejména péčí 
ředitelů škol. 
 
Náš obvod je obvodem zdravotnictví. Líbí se mi a podporuji jeho městskou centralizaci, 
zejména specializované odborné a výchovné části. Výchovná je příkladem pro rozvoj 
středního školství. 
 
Rozvoj parků a veřejné zeleně je limitován množstvím vlastních prostředků obvodu, i 
když jiné zdroje především státní, získané zejména odbornými útvary Magistrátu 
města, umožnily např. vznik Parku na přání v severní části sídliště Košutka. Parkoviště a 
parkovací místa jsou největší bolestí dnešní doby. Věnovali jsme tomuto problému 
maximální péči a prostředky, aby vzniklo co největší množství nových parkovacích míst, 
pokud možno co nejblíže bydlení majitelů aut. Souběžně je třeba hledět na možnost 
výstavby podzemních parkovacích prostor. 
 
Okrajovým čtvrtím také něco dlužíme, zejména v komunikacích a sítích. Je to stále 
otázka objemu prostředků a bohužel i finanční náročnosti na jednoho obyvatele 
lokality. 
 
Poslední, důležitou a stále deficitní oblastí je oblast bydlení. Je uskutečňována výstavba 
Sylvánu, kde vyvíjejí významnou aktivitu soukromí investoři. I tak je třeba pečovat o 
stávající bytový fond, zejména v rámci vládního dotačního programu revitalizace sídlišť 
i v rámci péče nových vlastníků sdružovaných ve společenstvích či stávajících bytových 
družstvech. 
 

    Investiční výstavba v roce 2002 
 
Převážná část finančních prostředků byla v roce 2002 věnována na řešení 
nedostatečného množství parkovacích míst. V lokalitách Košutky a Vinic je situace 
nejhorší, proto výstavba nových parkovacích ploch směřovala právě tímto směrem. 
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     Již na jaře byly  zahájeny stavební práce výstavbou nových parkovišť v Manětínské ulici, 
     kde vzniklo 42 parkovacích míst včetně příjezdové komunikace a součástí celé akce je i  

výsadba nových stromů. Vlastní parkoviště bylo do užívání předáno v červnu. Ve 
stejném termínu jako v Manětínské ulici byly zahájeny práce na výstavbě nových 
parkovišť v Bzenecké a Hodonínské ulici na Vinicích. V Bzenecké vzniklo 29 nových 
kolmých stání lemovaných stromy. V Hodonínské bylo vybudováno 30 šikmých 
parkovacích stání. Obě parkoviště na Vinicích byla dokončena a předána do užívání v 
červnu.  

 
     V červenci byly zahájeny práce na výstavbě parkoviště v Kralovické ulici. Zde vzniklo 24  
     míst a stavba byla předána do užívání v srpnu. V říjnu bylo v Rabštejnské předáno na 40    
     kolmých parkovacích stání včetně příjezdové komunikace. V Sokolovské to bylo 25 stání.    
     Začátkem srpna byly zahájeny  práce na  posledních dvou  v letošním roce plánovaných  
     parkovištích v Rabštejnské a Sokolovské ulici. 
 

Oproti loňským 90 novým parkovacím stáním na území obvodu dochází letos k nárůstu 
na plánovaných 123 parkovacích stání. 

 
     V  oblasti  chodníků  stojí  za  zmínku  největší  letošní  investiční akce vlastní  investiční  
     výstavby  obvodu, a tou  je    kompletní  rekonstrukce chodníku na  Karlovarské v  úseku     
     ulic Špálova – K Sytné. Koncem října byla stavba dokončena. Nové pásy  zeleně oddělují  
     chodník od  komunikace a  motoristé  uvítají  40  nových  podélných  parkovacích  stání.       
     Další  chodník,  jehož  výstavba  byla  zahájena v červenci, se  nachází  v  ulici J. J. Ryby.  
     V srpnu byl vystavěn chodník v Kralovické ulici nad Hypernovou. 
 
     V   oblasti  sociální  je   třeba  zmínit  i  dokončení  rekonstrukce  pavilonu  C  Domova  
     důchodců  v  Západní ulici.   

Obyvatelé Sokolovské ulice se zbavili diskotéky, na kterou si řadu let stěžovali. Pro 
majitele přestal být objekt v této lokalitě atraktivní. První městský obvod uvažuje o 
využití objektu jako centra kulturního a společenského života.  
 
7. 3. 2002 odsouhlasilo Zastupitelstvo města Plzně priority při výstavbě hlavních 
komunikací v Plzni. Mezi nimi  je  opět výstavba druhého napojení Severního Předměstí  
(obchvat Roudné, rekonstrukce ulice Na Roudné, propojení do aleje Svobody), včetně 
trolejbusového spojení na Košutku. 
 
Během léta by měla být zahájena výstavba cyklistické stezky a chodníku 
v Lochotínském parku. Hlavní myšlenkou je oddělit cyklisty a pěší na trase 
Kilometrovka- Lochotínský pavilon – ZOO. 
 
Zoologická a botanická zahrada převzala Lochotínský amfiteátr v poněkud dezolátním 
stavu. Provedla již řadu rekonstrukcí a oprav, například renovaci předpódia, obnovu 
některých částí hlediště, natření promítacího plátna a bude pokračovat.  
 
Vánoce noví obyvatelé Sylvánu v nových bytech slavit nebudou. Radní se stále radí o 
nájemních smlouvách, první nájemníci se zřejmě nastěhují až v lednu.  
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Letos se počítá s dokončením 223 bytů v lokalitě Sylván. Domy budou mít až 5 
nadzemních podlaží. Nájemní byty budou po 20 letech předány do osobního 
vlastnictví. Celkem město Plzeň počítá v této lokalitě s výstavbou 500 bytů v bytových 
domech. O přidělení bytů se bude rozhodovat náhodným výběrem (losováním). Zájem 
trhal rekordy. 
První byty na Sylvánu byly dokončené v květnu. 
 

 
 
Obr. 4: Výstavba na Sylvánu pokračuje 
 
 

  5.  Doprava 

Od Nového roku mohou občané Plzně a okolí využívat Integrovaný dopravní systém.  
Umožňuje za jednotnou cenu kombinovat městskou dopravu, linkové autobusy a vlaky.  
 
Stavba části obchvatu Plzně mezi Ejpovicemi a Černicemi se opět přiblížila. 
Ministerstvo dopravy a spojů na ni vydalo stavební povolení. Tento úsek dálnice D 5 za 
cca 2,5 miliardy korun měří přes 8 km a měl by být zprovozněn alespoň ve dvou 
úsecích do r. 2003. V té době bude dokončen i opačný konec obchvatu od Sulkova. 
Střední úsek s vrchem Valík a tím i celý obchvat by měl přivítat první automobily v roce 
2005. 
 
21. 4. 2002 se začal stavět dálniční přivaděč mezi Liticemi a Šlovicemi. 
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Oddělení dopravy ÚMO 1 zpracovalo studii lokalit v městském obvodu Plzeň 1 
vhodných ke zklidnění dopravy s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců. Zklidnění lze 
řešit dvěma způsoby, a to obytnou zónou nebo tzv. Zónou TEMPO 30. 
 
Obytné zóny jsou zklidněné komunikace se smíšeným provozem, kde nejsou odděleny 
chodníky od vozovky, a stavebními úpravami je zajištěna omezená rychlost vozidel. V 
obytných zónách smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Jako tyto zóny jsou již 
budovány nebo projekčně připravovány oblasti Bolevecké návsi, Sylvánu, lokalita nad 
nemocnicí Privamed u Kotíkovské ulice, Pecihrádek na Bílé Hoře a Pramenní ulice na 
Roudné. S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí je navržena jako obytná zóna i 
komunikace u 31. ZŠ v ulici E. Krásnohorské.  
 
Druhou možností, jak zklidnit dopravu, je tzv. Zóna TEMPO 30. Jedná se oblast, která je 
vymezena dopravním značením a kde jsou ulice klasicky uspořádány: vozovka-chodník. 
Tomuto uspořádání odpovídá většina stávajících ulic v obytné zástavbě. Rychlost 
vozidel je omezena na 30 km/h a průjezd vyšší rychlostí neumožňují příčné prahy, 
zvýšená úroveň vozovky v křižovatce, zpomalovací prahy integrované s přechody pro 
chodce, apod. Tyto zóny lze umisťovat do stávající zástavby bez nutnosti rekonstrukce 
celé komunikace. Jsou však vhodné spíše do oblastí nízkopodlažních budov, zejména 
rodinných domků. Uvedená opatření byla již realizována v ulici K Prokopávce a uvažuje 
se i o lokalitě Zavadilka, Stará Košutka, Starý Lochotín a v některých ulicích Bílé Hory. 
 
 

          6. Životní prostředí 
 

Povodně roku 2002 
V polovině srpna zasáhly převážnou část Čech povodně, o jejichž možném rozsahu a 
důsledcích nemohl mít žádný z našich současníků ani tušení. Situace na známých 
místech města Plzně mohla připadat a také leckdy připadala jako záběr z hororového 
filmu. Nejhorší situace byla v úterý 13. 8. 2002 
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Obr. 5: Tak to vypadalo při povodních v Lochotínské ulici 
 
V plzeňském prvním obvodě byla nejvíc zasažena čtvrť Roudná, která se nakonec stala i 
v podvědomí mimoplzeňských občanů synonymem pro poškození města Plzně 
srpnovými přívaly vody. Na Roudné dva domy spadly, další musely být strženy. Je 
nepochybné, že nastala prakticky po století neopakovatelná situace, s níž těžko mohl 
jakýkoli poznatek z minula počítat – to je kulminace vod všech plzeňských řek. Zároveň 
je pravdou, že v Plzni byla zasažena naprosto klasická záplavová území, kde byly 
problémy s povodněmi zřejmě vždy, i když samozřejmě v menším rozsahu. 
                                                                                                                                                                                                              
Také se zejména na Roudné projevilo podcenění úrovně stavebních úprav na 
objektech, původně při vzniku určených výhradně k bydlení a nyní leckdy na divoko 
adaptovaných novými vlastníky k podnikatelským účelům. Je povinností veřejné správy 
po přechodu na normalizovaný stav života v postižené oblasti vynakládat nejen 
finanční prostředky, určené k užití na území obvodu, a to prioritně, a neukončit zájem 
o tyto naše spoluobyvatele do okamžiku, kdy bude zaznívat jediná oprávněná výtka 
vůči veřejné správě v souvislosti s povodněmi. 
 
S lidmi postiženými v Plzni povodněmi se okamžitě zvedla obrovská vlna solidarity. 
Pomoc při odklízení škod nabídly stovky dobrovolníků, lidé věnovali velké množství 
darů jak věcných, tak finančních.  
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Obr. 6: Voda z plzeňských řek se rozlila daleko od svých koryt 
 
Poděkování:                                                                                                                                                                                                                             
Vážení spoluobčané, dovolujeme si ještě dodat pár vět k velké vodě, která v nás všech 
vyvolala emoce, vášně, strach, bezmoc, odhalila naše lepší i horší stránky, zkrátka 
prověřila nás ze všech stran. Když k nám přišla, nevěřili jsme tomu, nikdo z nás s ní 
nepočítal, překvapila nás. Úvahy na téma, kdo mohl nebo měl vědět, jsme v té době, 
kdy tu už byla, museli přenechat na později, stejně jako různá kdyby. 
Pracovali jsme zpočátku dny i noci s nasazením, které nikdo z nás předtím nepoznal. 
Když spadly první domy, báli jsme se. Ale jedno jsme měli společné – chtěli jsme 
pomoci. Dali jsme se dohromady rychle, provizorně. Snažili jsme se udělat, co bylo v tu 
chvíli nejlepší.  
Chtěla bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přišli sami, aby pomohli, vojákům za 
jejich nasazení, policii, hasičům, kolegyním a kolegům, kteří na tu dobu zapomněli, že 
mají své rodiny, děti, ale i zástupcům jednotlivých organizací, všem, kteří přijeli 
pomoci. V neposlední řadě chceme poděkovat Vám lidem, které voda postihla, ublížila 
Vašimi domovům. Děkujeme za trpělivost při Vaší práci i s námi, kdy jsme Vám v ní 
mnohdy bránili, komplikovali ji. Naše spolupráce ještě není u konce, jsme připraveni 
být kdykoli nápomocni v rámci možností našeho úřadu.  
Za kolektiv pracovníků ÚMO Plzeň 1. ing. Helena Řežábová, tajemnice 
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Obr. 7: Bez dobrovolníků by následky povodní byly ještě horší 
 
Stavební odbor se v poslední době soustředil na řešení nouzového stavu vyvolaného 
povodněmi, které zasáhly Plzeň 13. srpna 2002. V celé zaplavené oblasti bylo 
provedeno statické prověření objektů zasažených vodou skupinou statiků. Bylo 
prověřeno 280 objektů. U 167 z nich bylo zkonstatováno, že jsou staticky nenarušeny, 
u 73 objektů bylo zjištěno mírné narušení. Tyto objekty lze používat za předpokladu, že 
vlastníci zajistí podepření kleneb nebo provedou jiné drobné úpravy, které byly 
navrženy statikem na základě prohlídky. 32 objekty byly hodnoceny jako staticky silně 
narušené. Zde bylo do doby provedení nezbytných úprav zakázáno jejich užívání v 
celém rozsahu.  
 
Stavební úřad nařídil rozhodnutím jednotlivým vlastníkům ohrožených objektů 
provedení nezbytných úprav na základě statické prohlídky, a to v nejbližším možném 
termínu. Osm objektů je určeno k odstranění. Pouze tři objekty byly zasaženy povodní 
tak, že došlo k jejich zřícení. V mnoha případech totálně narušenou statiku nezpůsobila 
povodeň, ale i dlouhodobé neudržování objektů, např. z důvodu stavební uzávěry 
oblasti Roudná. Z důvodu narušené statiky a podmáčeného podloží byla v centrální 
části Roudná do odvolání zakázána doprava vozidel nad 3,5 t s tím, že výjimku může 
udělit odbor výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 1 pouze vozidlům k zásobování nebo pro 
zajištění prací spojených s opravami objektů. 
 
V období krizového stavu, kdy postižení obyvatelé Roudné řešili následky povodní a 
pracovali na obnově svých domovů, nabídli vojáci uspořádání tábora pro děti ve svém 
zařízení v Hojsově Stráži na Šumavě. Krizovému štábu se tak spolu s vojáky a za pomoci 
Odboru obrany a ochrany a Sociálního odboru Magistrátu města Plzně podařilo pro 
děti z Roudné, o které se v té době nemohli rodiče starat, uspořádat dětský tábor. 
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Občané, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné 
pohromy nebo požáru, si mohou požádat o peněžitou dávku sociální péče. Účelem této 
nenárokové dávky je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních 
potřeb občanů a jejich rodin. Je určena na zakoupení základního ošacení, potravin, 
hygienických potřeb apod. Výše dávky je až 30 tisíc Kč.  
 
Další nenárokovou dávkou je možné přispět na úhradu mimořádných výdajů rodiny s 
nezaopatřeným dítětem, těhotné ženě nebo nezaopatřenému dítěti, které nemohou 
výše uvedení občané uhradit ze svých běžných příjmů. A to do výše 15 tis. Kč v případě 
peněžité dávky, věcné do výše 8 tisíc Kč, ve výjimečných případech do výše 15 tisíc Kč. 
Občané Roudné si o tyto dávky mohou požádat na sociálním odboru ÚMO Plzeň 1. 
 
Obě jednotky sborů dobrovolných hasičů MO Plzeň 1 reagovaly v době povodní pružně 
a operativně, velitelé Domin a Štorek zmobilizovali v krátkém čase dostatečný počet 
členů pro dlouhodobé nasazení ve střídavých směnách. Operativně konal z funkce 
vrchního velitele hasičů starosta Ing. Petr Baumruk, který svými včasnými rozhodnutími 
pomohl řešit potřeby týlového zajištění, stravy, prostor k odpočinku i uvolnění 
dobrovolných hasičů u jejich zaměstnavatelů.  
 
Obě jednotky se tak mohly plně soustředit na své vlastní záchranářské poslání. Více než 
6500 hodin, odsloužených 50 nasazenými členy jednotek svědčí o velkém potenciálu 
sil, které jsou dobrovolní hasiči schopni v mimořádných situacích nabídnout. Jejich 
obětavost ocenili občané i v jiných částech města, např. při ochraně motorů čerpadel v 
plzeňské vodárně, v rozvodně a trafostanici dopravních podniků, skladu Keramontu na 
Jateční třídě atd.  
 
V technické sféře však byla řada nedostatků, chyběla čerpala, osvětlovací agregáty pro 
práci v noci a nakonec i potřebné ochranné oblečení pro práci ve vodě. Hasiči se 
domnívají, že prostředky vložené do technického vybavení jsou prostředky moudře 
investovanými k ekonomicky výhodné ochraně majetku a životů. 
 
V plném nasazení byla během povodní celá služebna Městské policie Lochotín. Už 11. a 
12. srpna strážníci sledovali nárůst hladin řek a stavy hlásili na krizový štáb ÚMO Plzeň 
1. Strážníci nebyli ale jen na Lochotíně, působili i v Liticích, při zajištění mostu a ulic v 
Koterově, hlídka byla i v Doubravce, kde zajišťovala most na Rokycanské třídě a také ve 
středu města. Podíleli se i na evakuaci Roudné. Strážníci procházeli dům od domu, byt 
od bytu a vše spolu s vojáky a hasiči zajišťovali. Ještě 13. srpna, kdy v ulici Na Roudné 
byl už skoro metr vody, pomáhali strážníci do bezpečí starším a nemocným občanům a 
někdy i rodinám s malými dětmi. To ráno byla Roudná ze všech stran uzavřena a stala 
se oblastí bez života. Když začala voda opadávat, mohlo se na Roudnou Malickou ulicí a 
to na propustku. Městští strážníci hlídali čtvrť i v dalších dnech. 
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Obr. 8: V plném nasazení byli po dobu povodní policisté a hasiči z našeho obvodu 
 
V plné pohotovosti byly zhruba dva týdny desítky policistů. Doprava kolabovala. 
Navzdory maximálnímu úsilí policistů, kteří obsadili prakticky všechny frekventované 
křižovatky a příjezdové komunikace do města, byli motoristé nuceni stát v dlouhých 
kolonách vozidel.  
 
Policejní hlídky se rovněž musely zhostit úkolů represivní povahy. Oblasti postižené 
povodněmi byly řadu dní neprodyšně uzavřeny. Zcela určitě jedinou pozitivní stránkou 
povodní byl výrazný pokles kriminality. Díky maximálnímu nasazení a také posilám 
neměli zloději šanci a zvýšené počty hlídek v ulicích zastavily i ty nejotrlejší pachatele. 
Tak nebyl zaznamenán ani jeden případ rabování.  
 
Spolu s policií vykonávali službu v ulicích Plzně profesionální hasiči z Kroměříže a 
vojenská policie. Pomáhali i policisté z Královéhradeckého kraje, policisté z okresů 
celého západočeského regionu, příslušníci celní stráže, cizinecké a pohraniční policie a 
další. Také díky těmto posilám se podařilo ochránit životy a majetek Plzeňanů. 
 
Budou rozdány věcné povodňové dary, které město obdrželo od soukromých 
společností a firem jako příspěvek nejvíce postiženým oblastem. Za předpokladu, že 
19. prosince Rada města Plzně schválí přijetí a kritéria pro rozdělení, budou se z darů 
moci obdarovaní těšit ještě před koncem roku. ÚMO Plzeň 1 už připravil návrh na 
rozdělení darů, které budou předány 23. prosince ze skladu na Roudné. 
Město Plzeň zřídilo Povodňový fond pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci 
bytového fondu poškozeného povodněmi. Fond bude plněn ze zdrojů Státního fondu 
rozvoje bydlení. Prostředky budou formou úvěru poskytovány pouze vlastníkům domů 
a bytů, tj. fyzickým osobám, bytovým družstvům a dalším právnickým osobám.  
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Úvěry jsou určeny na úhradu části nákladů ve výši max. 50% finančních prostředků 
potřebných na opravy a modernizaci bytových domů, rodinných domků a bytů, které 
byly poškozeny povodněmi. Velmi výhodnými činí tyto úvěry nízká úroková sazba a 
fakt, že město se zavazuje použít minimálně 20 procent z prostředků fondu na opravy 
nebo modernizaci bytů jiných fyzických nebo právnických osob. Lhůty splatnosti úvěrů 
budou stanoveny tak, aby město splnilo podmínku, že lhůta splatnosti úvěru Státnímu 
fondu rozvoje bydlení nepřesáhne 10 let. 
 
17. 9. 2002 poděkoval primátor města Plzně Jiří Šnebergr povodňovému krizovému 
štábu za obrovské nasazení při povodních a organizaci odklízení jejich následků. 
 
27. 9. 2002 znovu zcela obnovila provoz plzeňská čistírna odpadních vod. 
 
Životní prostředí – ostatní oblasti 
Je to dva roky ode dne, kdy byl zprovozněn sběrný dvůr odpadů v Úněšovské ul. Dvůr 
slouží k odkládání odpadů zejména občanů. Sebraný odpad je zde tříděn, případně 
upravován tak, aby jej bylo možné vhodně využít nebo zneškodnit. Občané i 
podnikatelské subjekty zde mají možnost 6 dní v týdnu odložit odpad, který nepatří do 
kontejnerů na domovní odpad a nepatří ani ke kontejnerovým stáním. Vybavení 
sběrného dvora umožňuje ukládat jak nebezpečné složky komunálního odpadu, tak i 
ostatní odpad. 
 
Návštěvnost dvora za dva roky výrazně stoupla. Jen počet návštěvníků v roce 2000 byl 
téměř 5 300. Loni sběrný dvůr navštívilo 9 300 občanů i podnikatelů. Celkem bylo v 
roce 2001 odloženo ve sběrném dvoře 1 570 tun odpadu, z toho 71 tun tvoří odpad 
nebezpečný. 
 
Úklid v kontejnerovém stání a v jeho blízkém okolí (do 3 m) zajišťuje majitel – 
provozovatel domu, který toto stání používá. V případě, že nájemníci domu tuto 
činnost nechtějí zajistit vlastními silami, zajišťuje majitel či správce domu tuto činnost 
prostřednictvím najaté firmy za úplatu, kterou hradí nájemníci. Zároveň majitel či 
správce zajišťuje odvoz odložených ledniček, praček či kusů nábytku za úplatu, kterou 
opět hradí nájemníci. 
 
Majitel domu zajišťuje úklid zeleně včetně keřů do 3 m před i za domem. Tuto činnost 
opět zajišťují najaté firmy za úplatu, kterou hradí nájemníci. 
 
Kontejnery na komunální odpad objednává majitel domu a zároveň určuje jejich počet. 
Majitel také kontroluje jejich vyvážení a úklid kontejnerového stání. 
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Obr. 9: Obyvatelé domů si často pletou okolí kontejnerů se sběrným dvorem 
 
Na konci loňského roku byly v Plzni vydány dva nové informační materiály týkající se 
životního prostředí. Prvním je Praktický rádce – životní prostředí. Jeho třetí rozšířené 
vydání připravil odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně. Nové vydání má 
oproti předchozímu větší formát (A5) a dvojnásobný počet stran (105). Brožura 
obsahuje informace řazené do jednotlivých tematických skupin - zeleň, voda, ovzduší, 
odpady, ekoznačky, veřejný pořádek, zvířata, energie a krizová situace. Samostatnou 
přílohu tvoří telefonní seznam důležitých institucí, který bude dle potřeby aktualizován. 
Rádce vyšel v nákladu 10 tisíc výtisků. Publikaci je možné bezplatně získat i na odboru 
životního prostředí ÚMO 1. 
 
Druhou publikací je fotografické zpracování vývojového cyklu klíněnky jírovcové, jehož 
autorem je Lubomír Volter, posluchač Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Materiál vznikl 
za finanční podpory Fondu ŽP města Plzně a finanční spoluúčasti Správy veřejného 
statku města Plzně ve spolupráci s katedrou biologie Fakulty pedagogické ZČU. Text a 
mnohé obrázky přibližují životní cyklus tohoto v poslední době rozšířeného škůdce 
jírovce, tzv. kaštanu. Publikace je v omezeném množství k dispozici na odboru 
životního prostředí ÚMO Plzeň 1. 
 
Nový zákon o odpadech určuje, že obec může stanovit místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Ten musí platit každá osoba, která má v obci trvalý pobyt a každá 
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci a v níž není trvale hlášená žádná osoba. Maximální sazba poplatku pro oba 
případy je 500 Kč/rok. Město nevyužilo svých zákonných možností, takže pro občany se 
nic nemění. 
 
Odpady ze sběrného dvora na skládce nekončí. Motorový olej, olejové filtry, čistící 
tkanina a odpadní dřevo mají energetické využití a odstraňují se ve spalovnách. 
Nebezpečné odpady, jako rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, 
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zářivky, barvy, lepidla, odmašťovací prostředky, léky, suché baterie a ostatní 
chemikálie se odstraňují ve spalovně nebo končí na skládce nebezpečných odpadů.  
 
Olovo z akumulátorů a železný šrot se využívají v kovohutích. Při kompostování má 
využití jak kompostovatelný odpad, tak i znečištěný olej a tuk. Cementárny a gumárny 
využívají pneumatiky. Stavební suť a zemina se používá při terénních úpravách skládky. 
Papír je po dotřídění lisován do balíků a odvážen do papíren. Sklo se odváží k 
opětovnému zpracování do skláren a plasty putují ke zpracování a stávají se vstupní 
surovinou při výrobě umělého vlákna.  
 
V kovohutích a elektrotechnice se využívá elektrotechnický odpad. Mobilní linka 
recykluje na základě speciální technologie lednice a mrazáky. Objemný směsný 
komunální odpad jako jediný končí na skládce komunálního odpadu. Skladba odpadu 
ve sběrném dvoře je různorodá a veškerý odpad je zde tříděn, případně upravován. 
 
Zbytkový netříděný komunální odpad je každý povinen odkládat do vlastní nádoby a 
tuto si nechávat pravidelně vyprazdňovat svozovou firmou. Velkoobjemový odpad – 
koberce, nábytek, nepatří do prostoru kontejnerových stání nebo vedle popelnic.  
 
Nepatří sem ani nebezpečné odpady, které patří do sběrného dvora, stejně jako 
lednice a mrazáky. Pro občany je služba dvora zatím bezplatná, podnikatelské subjekty 
se odpadu z podnikatelské činnosti zde mohou za úplatu zbavit. V rámci provozu dvora 
je organizován mobilní svoz nebezpečných odpadů, kdy jsou v obvodech přistaveny 
kontejnery. Letos je naplánováno šest sběrových dní odpadů. Tato služba je pro občany 
bezplatná. 
 
Pro odkládání separovaných složek komunálního odpadu je třeba využívat barevné 
nádoby pro oddělený sběr, které jsou rozmístěny po celém obvodu. Do modrých patří 
papír, do zelených sklo a do žlutých se soustřeďují plasty. V současné době se na území 
obvodu nachází 171 sběrných míst, což činí 513 kusů nádob, což je nejvíce ze všech 
obvodů v Plzni. Ze strany občanů je velký zájem o velkoobjemové kontejnery.  
 
V obvodě se však stále objevují nepovolené skládky odpadů, které obvod nechává 
průběžně likvidovat. Poslední likvidace skládek proběhla v březnu a dubnu. Bylo tak 
uklizeno 15 lokalit. Celková částka za likvidaci činí 250 tis. Kč.  
 
Za zmínku stojí velký počet odpadkových košů. Na území obvodu je 277 košů, z toho 10 
na psí exkrementy, které jsou vyváženy 2x týdně.  
 
Obvod se letos v červnu zapojil do systému EKO-KOM. V praxi to znamená, že čím více 
separovaného odpadu se v obvodu sebere, tím vyšší finanční příspěvek obvod na tuto 
činnost obdrží. Tyto peníze budou využívány na zajišťování recyklace a následně rozvoj 
separace v našem obvodu. 
 
Za celkové množství odpadu byl obvodu letos přiznána odměna v celkové výši 602 tis. 
Kč. Tyto z EKO-KOMu získané prostředky nepředstavují 100% náklady na separaci, ale 
je to významná finanční podpora, která se využívá na zajištění zkvalitnění služeb 
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týkajících se odpadů. Jedná se o rozšíření sběrových míst, zvětšování objemu nádob, 
četnější svozy. Pro lepší informovanost jsou všechny nádoby (celkem 520 ks) na sběr 
tříděného odpadu polepeny samolepkami upozorňujícími na druh odpadu, který do 
nádob patří. 
 

 
 
Obr. 10: O ekologii se učí už ti nejmenší. Starosta MO Plzeň 1 Petr Baumruk předává 
cenu vítězům „eko soutěže“. 
 

     15. 12. 2002 se zapsalo do černé kroniky plzeňské dopravy. Díky námraze došlo v Plzni   
     k 27 dopravním nehodám a množství pádů na kluzkých chodnících.  
 

V noci na pátek 27. 12. se Plzeň stala jedním velkým kluzištěm a na silnicích led 
rozpoutal peklo. Na namrzlé silnice dopadal déšť, posypová sůl byla zcela neúčinná. 8 
lidí bylo hospitalizováno na Ortopedické klinice FN Plzeň a muselo se podrobit operaci.  
 
Oteplení koncem roku, které zvedlo hladiny řek, vyděsilo ty, kteří na vlastní kůži zažili 
běsnění letních povodní.  
 
10 košů na psí exkrementy v Centrálním parku se neosvědčilo, občané kolem nich 
dělají nepořádek a házejí tam spoustu odpadků. Projekt se proto nebude rozšiřovat na 
další části obvodu.  
 
Zkrášlovacím procesem projdou lavičky v Bolevci, na Košutce, na Vinicích a na 
Lochotíně. Ty, které půjdou opravit, budou opravené, zbytek se vymění. Rada MO 1 
vyčlenila na jejich rekonstrukci 150 tisíc korun. Celá akce skončí v květnu.  
  
Poslední dubnový pátek a sobotu odstartuje první etapa stavby „Park na přání“ na 
Košutce. Na základě návrhů občanů zahradní architekti zpracovali návrh, který měli 
občané možnost připomínkovat. Je to stavba ojedinělá, protože místní občané, kteří 
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park plánovali, se rovněž budou podílet na realizaci. Budou například podle projektu 
sázet všechny stromy a keře.   
 
Stavba bude organizována podobně jako plánovací víkendy. To znamená, že se začne v 
pátek odpoledne a skončí v sobotu večer. V první etapě se budou sázet stromy a keře, 
veškeré nářadí i pracovní pomůcky budou připraveny na místě. Počítá se i s účastí dětí, 
pro které bude připraven program. Pro pracovníky bude zajištěno po celou dobu 
občerstvení, v sobotu oběd. Na sobotní večer je připraven táborák s opékáním vuřtů a 
koncert na oslavu dokončení stavby. Stavbu parku nepřipravuje jen Správa veřejného 
statku, ale i občanské sdružení CpKP Západní Čechy, zahradní architekti z firmy Florart 
a zahradnická firma Arbo a také místní aktivní občané – Spolek přátel a příznivců Parku 
na přání. 
 

7. Sociální oblast 
 

     Plzeň slavila ve velkém příchod Nového roku.  

 
Prvním dítětem letošního roku v Plzni byl chlapec - Matyáš Souček (51 cm, 340 g). 
Narodil se 1. 1. 2002 ve 2 hodiny 20 minut v porodnici na Slovanech. 
 
V Plzni počátkem roku mírně vzrostla nezaměstnanost a to na 7,2%. Celkem však za 
poslední dva roky mírně klesá. Velký zájem je na trhu práce o řemeslníky, malý o lidi 
s nedokončeným vzděláním. Více než polovinu nezaměstnaných bohužel tvoří ženy.  
 
Začátkem ledna 2002 jste se již potřetí mohli v ulicích Plzně setkat s koledníky 
v převlecích Tří králů, kteří zazpívali novoroční písničku, popřáli „štěstí, zdraví, dlouhá 
léta“ a zároveň nabídli možnost přispět do zapečetěné kasičky na dobročinnou sbírku 
Charity. V Plzni se pohybovalo 58 skupinek koledníků. Sbírka je výrazem lidské 
solidarity a vychovává mladé lidi, aby pracovali ve prospěch těch, kteří to potřebují. 
 
Letos se v Plzni vybralo přes 220 tisíc korun, z toho na Severním Předměstí 30 tisíc 
korun. 70% z vybrané částky bude využito na projekty pro seniory, poputují do 
stacionářů, podpoří ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Charity, malá část i na 
sociální výpomoc.    
 
Výročí  
28. 5. oslavila 105. narozeniny paní Kateřina Poláková ze Žlutické ulice. Narodila se 
tedy v předminulém století, v roce 1897. K životnímu jubileu jí zástupci obvodu přejí 
hodně zdraví a životního optimismu. 
 
Diamantová svatba 
Dne 29. srpna oslavili 60 společných let manželé František a Karolína Steinbauerovi z 
Plzně, Horní ulice. S blahopřáním a dárkem k diamantové svatbě přišli manželům 
popřát zdraví a životní optimismus členky Komise občanských záležitostí Rady MO 
Plzeň 1. 
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Setkání s občany 
V úterý 1. října se uskutečnilo na ÚMO Plzeň 1 přátelské neformální setkání, kdy 
pozvání starosty obvodu přijali členové Staré gardy Plzeňských fotbalistů a zároveň 
jubilanti – pánové Eda Mornštajn a Miloslav Pufer. První z nich oslaví 10. listopadu své 
85. narozeniny, druhý oslavil 15. září své osmdesátiny.  
 
Edu Mornštajna  vedle jeho hráčské  a trenérské kariéry znají generace  fotbalových 
fanoušků i jako hlasatele na ligovém stadionu Viktorie Plzeň a milovníci hokeje nikdy 
nezapomenou na toho, kdo jim na starém  zimáku pouštěl „Šroubováka“ a „Frantu 
Váňu“.  
 
Miroslav Pufer zavzpomínal zase na svá fotbalová léta v plzeňské Spartě, na mistráky v 
Sokolově i své působení v Potravinách Plzeň. Je též autorem publikací Historie 65 let 
Sparty Plzeň a 85 let trvání SK Plzeň. Za dlouholetou práci a reprezentaci obvodu i 
města poděkovali oběma vedle starosty také předsedové a funkcionáři Staré gardy, TJ 
Plzeň, TJ Sokol Plzeň – Košutka, SSC Bolevec a TJ Prazdroj. 
 
Setkání s občany Bílé Hory 
Stalo se již dobrou tradicí, že vedení MO každoročně navštěvuje jednotlivé části 
obvodu, kde s místními obyvateli diskutuje o možnosti vyřešení jejich lokálních 
problémů a potřeb. První letošní setkání proběhlo 4. 3. na Bílé Hoře a bylo 
předznamenáno tím, že pro velký zájem se všichni nevešli do třídy Střediska volného 
času dětí a mládeže a další museli schůzku absolvovat ve stoje.  
 
Nejvíce se diskutovalo o stavu komunikací a chodníků, o dopravním řešení a dopravní 
obslužnosti Bílé Hory a o nakládání s odpady. Vedením obvodu byla zástupcům občanů 
nabídnuta schůzka na ÚMO nebo Magistrátu města Plzně s cílem řešení vždy 
jednotlivého problému a poskytnutím informací o stavu připravenosti města či obvodu. 
 

 

8. Kultura a akce obvodu 

15. 1. 2002 byl v Divadle Alfa slavnostně zahájen Rok Josefa Skupy a Jiřího Trnky.  
Připraven je velmi bohatý program.  
 
Vítězi hudební ankety Žebřík 2001 byli v březnu 2002 vyhlášeni zpěvák Dan Bárta, 
zpěvačka Lenka Dusilová, skupina Monkey Business, jako překvapení vybrali účastníci 
ankety skupinu Kryštof. 
 
Sice hrozilo, že se z nedostatku financí letošní ročník Mezinárodního filmového a 
televizního festivalu dětí a mládeže Filmák neuskuteční, ale nakonec se od 23. 3. 2002 
konal. Nejvíc cen od dětské i odborné poroty posbíral film Milana Šteindlera Perníková 
věž.  
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Sedmnáctiletá Markéta Judlová z Plzně se stala finalistkou soutěže Miss České 
republiky. Už ji zdobí titul Nejkrásnější Západočeška.  
 
1. 4. 2002 se už potřetí setkali milovníci legrace a recese na plzeňském náměstí 
Republiky. Apriliáda byl den plný soutěžení v netradičních disciplínách jako „Běž na 
plzeňskou věž“. Účastníky čekala překvapení na jednotlivých turistických cílech.  
 
22. – 28. 4. 2002 se konal již 15. ročník filmového festivalu Finále. Zahájil ho 
symbolicky Sen noci svatojánské letošního jubilanta a světově proslulého loutkáře a 
malíře Jiřího Trnky. Do soutěžní části se přihlásilo 16 filmů, které vznikly od dubna 
2001 do dubna 2002. Sekce Kam s ní se věnovala tématu holokaustu. Retrospektiva 
filmů byla ve znamení letos sedmdesátiletého režiséra Miloše Formana. Zlatého 
ledňáčka si odvezl snímek Vladimíra Michálka Babí léto.  
 
Korunovací krále byly 27. 4. 2002 zahájeny letošní majálesové oslavy. Králem Majáles 
se poprvé stal středoškolák - student Masarykova gymnázia Pavel Ryska.  

    
3. – 5. 5. 2002 se konala v Plzni letošní největší skautská akce v republice – 3.ročník 
Západočeského Jamboree. Plzeňané dlouho nezapomenou na obrovský, více než dvou 
tisícový průvod skautů a skautek, zakončený na náměstí Republiky.  
 
Od 4. 5. 2002 patřila opět Plzeň oslavám osvobození americkou armádou v roce 1945. 
Pestrý program byl na náměstí Republiky i v dalších prostorách centra Plzně, konala se 
divadelní představení, přijeli američtí a belgičtí veteráni, konaly se tradiční jízdy 
dobových vojenských aut. Součástí oslav byly i panelové diskuse na téma současnosti, 
mezinárodní konference Plzeňské rozhovory, oslava desátého výročí existence 
Městské policie v Plzni, Běh Terryho Foxe, jízdy zvláštních vlaků apod.  
 
24. – 26. 5. 2002 se opět konala Bambiriáda - řada soutěží a her o zajímavé ceny. 
Účastníci se seznámili s řadou zajímavých možností a nápadů, jak využít svůj volný čas.  
 
Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské se konaly od 14. – 16. 6. 2002. 
Celý střed města se proměnil v historické tržiště, na 5 scénách se zpívalo, tančilo, 
probíhaly líté boje. Návštěvníci si připomněli nejzajímavější okamžiky Plzně. Největší 
atrakcí byl opět sobotní průvod „Vejšlap plzeňských strašidel.“ 
 
Poslední červnový týden patřil Lochotínský amfiteátr už čtvrtému ročníku letního 
filmového festivalu, který pořádal Český národní registr dárců dřeně. Příznivci 
stříbrného plátna mohli vidět pod noční oblohou řadu filmových lahůdek. Výtěžek šel 
ve prospěch dárcovství kostní dřeně.  
 
Na přelomu října a listopadu se v Plzni konal již třetí ročník Středoevropského bienále 
kresby. O akci byl obrovský zájem - přihlásilo se 240 umělců z osmi zemí. Jejich tvorbu 
mohli zájemci shlédnout v řadě plzeňských výstavních síní.  
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6177 zpěváků přišlo 11. 12.2002 k vánočnímu stromu na náměstí Republiky. Společně 
zazpívali v třeskutém mrazu vánoční koledy. Mráz asi způsobil, že nebyl překonán 
rekord z r. 2000, kdy se jich pod věží shromáždilo přes 8 tisíc.  
 
Už podvanácté přivezli skauti ze 4. křesťanského střediska ICHTYS Betlémské světlo do 
Plzně.  Plzeňané opět projevili velký zájem a odnášeli si z katedrály sv. Bartoloměje 
nádoby se svíčkami a lampičky.  
 
Na Štědrý den v poledne zazněly z ochozů věže katedrály koledy a chorály v podání 
trubačů plzeňské skupiny Oty Hellera. Hrají tak již dvanáct let.  
 
Úderem silvestrovské půlnoci se před deseti lety rozdělilo Československo na dva 
samostatné státy. Silvestr 1992 se tak stal posledním dnem existence společného 
státu, který s válečným přerušením byl na mapách Evropy téměř tři čtvrtiny století.  
 
  

9. Organizace a spolky 

     Plzeň v nejbližší době získá nová hřiště za více než 15 milionů korun. Budou sloužit 
nejen školám, ale i veřejnosti. Na nové hřiště se mohou těšit v Bolevecké základní 
škole.  

 
 

 
 
Obr. 11: Děti z mateřských škol našeho obvodu měly hezky nacvičený program 
v soutěži Plzeňská mateřinka 
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Perfektně vybavenou keramickou dílnou se může chlubit 34. ZŠ v Gerské ulici v Plzni, 
která pracuje pod hlavičkou školního klubu. Výrobky putují i jako dárky pro mateřské 
školy, stávají se cenami pro vítěze nejrůznějších školních soutěží a olympiád a zdobí 
rovněž Dětský dům Domino. 
 
Do plzeňských škol nastoupilo 3. 9. 2002 14 070 školáků. Ze seznamu škol v Plzni mizí 
od začátku nového školního roku 8. ZŠ v Krašovské ulici na Košutce, která se provozně 
začlenila do 4. ZŠ v Kralovické ulici a její budova se stala odloučeným pracovištěm 
„čtyřky“. 17. ZŠ v Malické ulici na Roudné zahájí provoz až 17. 9. 2002. Stále se tu 
odklízejí následky povodní. Provoz je zatím v náhradních prostorách na Bílé Hoře.  
 
Prvňáčků bude letos v plzeňských školách stejně jako vloni – 1 400. 
 
Na Košutce ve Špálově ulici nabízí Galerie D výstavu Keramické imaginace Petry 
Ježkové, která představuje keramické obrazy a závěsné plastiky. 
 
Klub důchodců v Kaznějovské ulici 51 uspořádal 13. února tradiční maškarní rej. 
Přítomní si zazpívali a zatančili a v kole se představilo 37 masek. 
 
Členové Klubu důchodců Plzeň – Bolevec zvou své příznivce na oslavu 18. výročí 
založení klubu. Posezení s hudbou a tombolou se uskuteční 22. května od 14 hodin v 
Klubu v Kaznějovské ulici. 
 
„Podáváme si ruce s dětmi z celé Evropy“ je mottem výstavy v mázhauzu plzeňské 
radnice, kterou 4. 2. 2002 slavnostně otevřeli žáci a učitelé 32. ZŠ. Na několika 
panelech a ve vitrínách představuje škola průřez svou činností. Návštěvníky zaujaly i 
cizojazyčné materiály o přírodě a životním stylu mládeže v dalších evropských zemích. 
Jsou výsledkem zapojení školy do projektu EU Socrates – Comenius. 
 
Občanské sdružení Společenství Začít spolu pro obyvatele sídliště Vinice letos 
připravilo kulturně společenský projekt Vinické léto, který nabídl řadu kulturních akcí. 
Jen v červnu se na vinickém sídlišti uskutečnilo osm vystoupení. Zněla tu hudba, k 
vidění bylo divadlo a těsně před prázdninami se s písněmi, tanečky a divadelním 
představením představily samotné děti ze sídliště. Nejatraktivnějším hostem 
červnového programu byli novozélandští Island Breeze. Fotografie z jejich vystoupení 
byly pak uprostřed prázdnin vystaveny v mázhauzu plzeňské radnice.  
 
Na konci školního roku začala druhá část Vinického léta – projekce filmů. Každou 
středu se na zeď trafostanice promítal jeden z připravených deseti českých snímků. Na 
poslední, zářijovou část projektu, pořadatelé připravili pět akcí. Kromě koncertů, 
vystoupení loutkového divadla a šermířské skupiny byla připravena i tvořivá 
odpoledne. Na nich mohli obyvatelé sídliště vyzkoušet své malířské i sochařské umění. 
Na závěr Vinického léta bylo nachystáno vystoupení bubínkářů, žonglérů a plivačů 
ohně. Společenství Začít spolu chce na tento projekt navázat dalšími akcemi, v nichž by 
dosavadní diváci měli mít aktivnější roli. 
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Dětská porta se konala v Plzni již podruhé. V sobotu 23. listopadu v Měšťanské besedě 
proběhl 2. ročník oblastního kola. Pořadatelem této soutěže bylo DEMARO se 
Střediskem volného času dětí a mládeže v Ledecké 23 a kulturním střediskem Esprit. 
Do oblastního kola se přihlásilo 36 soutěžících, kteří hráli v 18 soutěžních formacích. 
 
Na prvních místech ve svých kategoriích se umístili a do republikového finále 
postoupili: 
- hudební skupina Casiopea a Julie Těťálová – SVČ Ledecká 23  
- hudební skupina Osmadvacítka a duo Drbny – 28. ZŠ 
- Jiří Vébr – Plzeň 
- Lukáš Filip – Postřekov 
 
Porota udělila také pět zvláštních cen, které obdrželi: 
- Martin Fiala za výbornou hru na kytaru 
- duo Skřítci doby za nadšení a statečnost 
- skupina Rošťandy za profesionální projev 
- Aneta Šperlová – za přesvědčivý projev 
- Kristýna Turičíková za všestranný projev 
 
Soutěžící přišlo podpořit téměř 150 diváků 
Poděkování patří všem, kteří výborně reprezentovali SVČ Ledecká. 
 
Klub boleveckých maminek se rychle rozrůstá.  Každou středu dopoledne se rozezní 
prostory mateřského centra v kostele Evangelické církve metodistické na Bolevecké 
návsi dětskými hlásky. Pravidelně je čeká pohádka, hrají si, cvičí, malují, zpívají s 
„tetami“. Maminky mají zatím vlastní program, vyslechnou si například přednášku o 
výchově dětí, mezilidských vztazích a rodinných vztazích a podobně.  
 
FN Plzeň 
V lednu 2002 bylo ve FN Plzeň na Lochotíně otevřeno nové pracoviště kardiochirurgie. 
Moderně zařízené pracoviště se specializuje na operace chlopní, vrozených vad 
dospělých, nádorů a ischemických chorob srdečních. Ročně se tu lékaři chystají provést 
na 600 operací.  
 
V březnu 2002 se do lochotínského areálu přestěhovala Dětská klinika a Oddělení 
dětské chirurgie FN Plzeň. Klinika má 78 lůžek, z toho deset pro JIP. S dětmi může na 
klinice pobývat 21 maminek. Dětská chirurgie má 15 lůžek, z toho 3 pro děti s matkami.  
 
Letos v červnu dosloužil lineární ozařovač pro onkologické pacienty FN Plzeň. Téměř 
stovka pacientů proto musí dojíždět na ozařování hluboko uložených nádorů do 
zařízení po celé republice. Vedení nemocnice  usiluje o nový přístroj se státní dotací.  
 
V červenci 2002 se v Plzni sešla stovka předních českých a slovenských cévních 
odborníků. Lékaři jednali o nejnovějších metodách léčby cévních chorob a poznatcích 
v cévní chirurgii. Cévní chirurgie ve FN Plzeň zaznamenala v posledních létech obrovský 
rozmach.  
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Rada MO Plzeň 1 schválila 19. 11. 2002 příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Chirurgickou 
kliniku FN Plzeň v Plzni na Lochotíně na zakoupení ultrazvukového disektoru. Ten se 
uplatní při náročných operacích jater, kde plzeňští chirurgové patří ke špičce 
v republice. 
 
Kampaň na nábor nových potencionálních dárců kostní dřeně byla mimořádně 
úspěšná, přihlásilo se přes dva tisíce mladých lidí. V roce, kdy si Nadace pro 
transplantace kostní dřeně připomíná 10. výročí svého založení a založení Českého 
národního registru dárců dřeně, je to velký dárek. ČNRDD, který je součástí světové 
databáze, má již přes 20 tisíc dárců, kteří mohou věnovat na záchranu života svou 
kostní dřeň neznámým pacientům s vážnými chorobami krvetvorby u nás i ve světě.  
 
V nových prostorách FN v lochotínském areálu zahájily 7. 11. 2002 provoz ambulance 
Ústavu imunologie a alergologie. Jsou v osmém patře v dokončené budově u vstupního 
traktu, kde je rovněž Dětská klinika.  
 
V listopadu 2002 se chirurgům FN Plzeň podařila unikátní operace jater. Odstranili 
pacientce rozsáhlý rakovinový nádor s pomocí špičkové technologie, která dokáže 
rozbít rakovinný nádor, aniž poškodí okolí a tedy bez větší ztráty krve.  
 
Zpříjemnit pobyt v nemocnici především seniorům a dětem se rozhodli dobrovolníci 
z Regionálního dobrovolnického sdružení Totem. Budou si s nimi povídat, číst jim a 
s dětmi si hrát.  
 
ZOO a Botanická zahrada Plzeň 
Plzeňská zoologická zahrada vstoupila do své 76. sezóny s řadou novinek. Na 21 ha 
plochy chová cca 800 druhů zvířat.   
 
Prvními letošními přírůstky jsou v zoologické zahradě 3 mláďata agamy vousaté. Je 
jedinou v tuzemsku, která tyto drobné ještěry chová.  
 
19. 2. 2002 oslavil své šestnácté narozeniny Čígo, jedna z nejstarších a největších pum 
v České republice. (Na oslavu dostal dvě slepice). ZOO ve stejný den rovněž otevřela 
australský pavilon pro ptáky z australské buše.  
 
V únoru se narodili na statku Lüftnerka dva ovčí sourozenci - jsou to první mláďata 
v nedávno otevřených prostorách  nové expozice. Velkému zájmu zejména malých 
návštěvníků na statku se těší koně, jalovice, ovce, husy, krůty, slepice, holubi a králíci. 
Půdu dokonce obydlely sovy. V expozici statku je rovněž na 200 hospodářských strojů a 
nástrojů. 
 
Ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2002 se koná na statku Lüftnerka v ZOO Plzeň akce Velikonoce 
na statku. Je připraven 3x celodenní program, soutěže pro děti o ceny, ukázka 
zabijačky, jízdy na koni, je zajištěno občerstvení. K hlavním magnetům bude patřit 
kovář, bude možné prohlédnout si i koupit pomlázky, kraslice, hračky, keramiku, 
pečivo, krajky.  
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Jako součást otvírání turistické sezony je na pondělí 1. 4. 2002 třináctou hodinu 
připravena akce Aprílové vítání jara. V ZOO se dále staví volný výběh lvů o rozloze 850 
m2, s příkopem, který bude z obou stran jištěn elektrickým ohradníkem. Vodní hraniční 
příkop dosahuje šířky 6 m a hloubky 3 m. První lvice berberská z Maroka přistane na 
Ruzyni v nejbližších dnech. Lva slíbila zapůjčit ZOO Olomouc. Výběh má být dokončen v 
průběhu jara nebo počátkem léta. 
 
Nejnovějším přírůstkem plzeňské zoologické zahrady je v březnových dnech 6 mláďat 
krkavců. Na 4 vajíčkách sedí tučňáci Humboldtovi. Mláďata se vylíhla i v inkubátorech 
plazů a želv ostruhatých a agam Pogona Vitticeps. Postupně se narodily i ovečky 
mongolské, šumavky, skudde a koza paví. Počátkem března se po 99denním spánku 
probudili medvědi. 
 
Dne 12. 3. 2002 oslavila první narozeniny velbloudice Košutka, její nejstarší sestře 
Josefíně bylo 1. 3. pět let, nejmladší Gobi bude rok v květnu.  
 

 
 
Obr. 12: Poblahopřát velbloudici Košutce k narozeninám přišel i starosta MO Plzeň 1 
Petr Baumruk 
 
22. května se v ZOO slavnostně otevírala nová expozice, volný přírodní výběh pro lva 
berberského. Lvice Zuoina pochází z Maroka a od 2. 5. 2002 ji můžeme vidět v plzeňské 
ZOO. Svůj nový domov si zatím prohlíží za mřížemi klece. Cílem ZOO je chovat lví pár a 
rozmnožováním přispět k záchraně ohroženého živočišného druhu. 
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V prosinci měli v ZOO Plzeň velkou radost - podařilo se odchovat první mládě jelena 
timorského v republice. Návštěvníci ho však uvidí, až bude hotová nová expozice 
v asijské části zahrady.  
 
Velmi úspěšná byla akce Vánoce v ZOO. Sobota před Štědrým dnem přilákala na 300 
návštěvníků, ti malí se zúčastnili diskotéky se soutěžemi a všichni obdivovali oživlý 
betlém.  
 
Centrum dětí a rodičů (CeDR) připravilo pestrý program na rok 2002: 
Leden – Za vysvědčení do Alp 
Únor – Večerníčkův maškarní bál 
Březen – Rodinné lyžování o jarních prázdninách, týden na horách pro maminky s 
dětmi  
Duben – Pochod za velikonočním zajíčkem, Velikonoce v CeDRu 
Květen – Bolevecké slavnosti, Víkend pro sebe (víkend pro ženy) + S tátou mě baví svět, 
Za divadlem do Prahy, Fit rodina – sportovní zápolení rodinných týmů, Rodinný ateliér 
– výtvarné tvoření 
Červenec – Týden v pohybu pro celou rodinu, Ateliér v přírodě – výtvarný pobyt 
Srpen – Týden pro maminky s dětmi, Vodácký rodinný víkend 
Září – Víkend na kolech 
Říjen – Putování za pečenou bramborou, S tátou mě baví svět + Víkend pro sebe (pro 
ženy) 
Listopad – Za Hurvínkem do Prahy 
Prosinec – Předvánoční výtvarné dílny, Čertování, Rodinný Silvestr na horách 
 
Středisko volného času v Ledecké ulici má i letos bohatou nabídku vyžití: 
Velkou akcí byl 4. ročník kytarové soutěže Zlatá struna, který se uskutečnil 25. - 26. 
ledna 2002. 
 
Únor – zájezd s dětmi do Weidenu 
Duben – červen – výjezd s dětmi o velikonočních prázdninách, Okolo Věžky na kole 
nebo pěšky, Noční pochod, Vystoupení hudebních skupin na jevišti v zahradě SVČ, 
soutěž Dobývání Krkavce.  
 
Oddělení turistiky  
Historický vláček k lomu Amerika vyjede opět 8. května 2002. Připravují se i  další jízdy 
na zajímavá místa kraje. 
 
 

10.   Sport 

     První den Nového roku oslavilo 1 056 turistů pochodem Z Bolevce do Bolevce. Bylo to  
     sice o 400 méně než v roce předchozím, ale 1. ledna panoval třeskutý mráz. Pochod se    
     konal již po osmadvacáté.  
 

TJ Rozvoj Plzeň nabízí v roce 2002:  
Turistika: 
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30. 3. - Plzeňská šlapka 
19. 4. - Aprílová noční dvacítka 
3. - 5. 5. -Přes Krkavec do Plzně 
11. 5. - Les plný her 
21. - 22. 9. - Přechod Haltravy – memoriál Jaroslava Danzera v Klenčí pod Čerchovem 
 
Cvičení pro ženy: 
Sobota pro krásu – jde o zhruba tříhodinové cvičení s přestávkami, součástí bude 
beseda, podáváno občerstvení. Aby byla cvičení pro ženy cenově dostupná, jsou 
nabízeny např. slevy při opakované účasti. Vše se bude odehrávat v tělocvičně 8. ZŠ v 
Krašovské ulici. Cvičení budou probíhat 9. února, 27. dubna, 5. října a 30. listopadu 
vždy od 9 do 14 hodin. 
 
Kalendář turistických akcí KČT Lokomotiva Plzeň na rok 2002: 
17. - 19. 1. - Vysoká Pec – na běžky a sjezdovky do Krušných hor 
25. 1. - Českým krasem 
7. - 9. 2 – Vysoká Pec 
8. 2. - Lyžařský přejezd Bavorského lesa 
15. - 23. 2. - Jarní prázdniny v Krkonoších 
22. 2. - Přes tři vlky 
28. 2. - 1. 3. - Přejezd Orlických hor 
 
MO Plzeň 1 uvolnil ze svého rozpočtu 250 tisíc Kč na podporu sportu, tělovýchovy a 
mládeže. Letos tak obdrží 32 subjekty příspěvky na svou činnost v rozmezí 2 – 35 tisíc 
korun.  
 
Nadace sportující mládeže i letos oceňovala nejlepší plzeňské mladé sportovce. 
Předávání cen proběhlo na plzeňské radnici 27. 2. 2002. Mezi kandidáty na nejvyšší 
ocenění byli i mladí sportovci z našeho obvodu. Zněla tu mj. jména Jiřího Pelnáře a 
Jiřího Halamky, mezi kategorie nejlepších družstev se probojovaly 6. a 7. třídy 
Bolevecké ZŠ (házená) a chlapci z Hockey Clubu 1970 Bolevec.  
 
Nadace sportující mládeže poskytuje finanční podporu talentovaným sportovcům.  
O finanční dar může požádat TJ nebo sportovní klub pro jednotlivce i družstva. Ze svých 
vlastních prostředků bude Nadace letos rozdělovat podporu ve čtyřech následujících 
grantových okruzích: 
1. Fair play čin sportovce 
2. Podpora úspěšných zdravotně postižených sportovců 
3. Podpora organizátora soutěže s mezinárodní účastí nebo soutěže nemistrovského či 
mistrovského charakteru na republikové úrovni 
4. Podpora mladých talentovaných sportovců vysílaných školou, sportovním klubem 
nebo střediskem na soutěže v zahraničí nebo na mezinárodní soutěže pořádané v 
tuzemsku. 
 

      
      11. Bezpečnost 
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Počet trestných činů se v Plzni snížil, objasněnost vzrostla. Bilance kriminality za rok 
2001 lze považovat za úspěch. Podle policejních statistik se v roce 2001 oproti roku 
2000 počet vyšetřovaných případů snížil bezmála o 900. Celkem se odehrálo 6390 
trestných činů na území města. Zlepšila se i objasněnost, která oproti předloňsku 
vzrostla téměř o jedno procento. Počet případů, kdy se podařilo odhalit pachatele, 
tvořil loni bezmála 42 % z celkového nápadu trestné činnosti. 
 
Na plzeňské kriminální scéně dominují především pachatelé majetkové trestné 
činnosti. Za loňský rok tvoří majetkové delikty téměř 76% z uvedených 6390 případů.  
V roce 2001 bylo v Plzni odcizeno 513 motorových vozidel a dalších 969 případů spadá 
do kategorie vloupání do automobilů. Na území okresu Plzeň-město vykradli pachatelé 
223 bytů a rodinných domků, celkem 107 rekreačních objektů a stranou pachatelů 
nezůstaly ani obchody a výkladní skříně. Počet vloupání překročil 100. Obětí kapesních 
zlodějů se loni stalo 184 občanů. Vyhledávaným artiklem zlodějů jsou také jízdní kola, 
počet jejich krádeží se navýšil oproti předloňsku o zhruba 50 a vyšplhal na 241 případů.  
 
Nejčastěji si pachatelé vybírají objekty v centru města, které jako místo činu figurují u 
asi 1200 krádeží. Neméně rušno je i na Severním Předměstí, včetně Vinic, kde se loni 
stala téměř tisícovka těchto deliktů. Nejméně problematické se jeví Skvrňany a 
Doubravka, kde ročně řeší 400 – 500 případů.  
 
K lepší bezpečnosti realizovali plzeňští policisté během posledních let již desítky 
preventivních projektů, kterými se snaží veřejnost upozornit na možná nebezpečí a 
zároveň poradit, jak zamezit zbytečným ztrátám. 
 

 
 
Obr. 13: Policisté z našeho obvodu se hodně věnují dětem. Zúčastnili se i oslav 
dětského dne v Centrálním parku 
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Dopravních nehod v Plzni loni ubylo. V průběhu loňska počet kolizí ve srovnání s rokem 
2000 klesl o téměř 650 střetů na 4534 hlášených případů. Srážky a havárie si vyžádaly 
devět lidských životů, tedy o osm méně než předloni. Škody na majetku se při 
nehodách vyšplhaly na 195 milionů Kč, což znamená navýšení o 117 milionů Kč. 
Zatímco ubylo smrtelných zranění, navýšil se počet těžce i lehce zraněných. Závažné 
zdravotní následky utrpělo 57 účastníků kolizí a dalších 504 lidí vyvázlo s lehkým 
zraněním.  
 
Největší podíl viny na loňské nehodovosti mají opět motoristé, kteří jako viníci figurují 
ve 4320 případech. Necelých 70 zapříčinili chodci, což je podle statistiky o více než tři 
desítky méně. Porušováním zásad bezpečnosti jízdy se řidiči podepsali u téměř 3900 
střetů. Nedání přednosti bylo hlavní příčinou 285 střetů a téměř 150 kolizí způsobili 
řidiči, kteří mají problém s dodržováním rychlostního limitu v obci a přizpůsobení 
rychlosti stavu vozovky a povětrnostním podmínkám. Při nehodách policisté odhalili 
133 viníků, kteří usedli za volant podnapilí. Nejrušnějšími dny se jeví začátek a konec 
pracovního týdne. Nejvyšší počet kolizí přinesl páteční provoz. Nejbezpečněji je na 
plzeňských komunikacích o víkendu. 
 
Chodci patří k ohroženým účastníkům silničního provozu. Podle statistik došlo na území 
města v roce 2001 ke 145 srážkám s chodcem, z nichž chodci zavinili 69 událostí. 
Za příliš rychlou jízdu zaplatila téměř tisícovka řidičů 437 tis. Kč. Za chybné parkování 
zaplatili dalších 26 800 Kč. Několik stovek hříšníků neuniklo postihu za špatný technický 
stav vozidla. Neméně přísní jsou policisté i na pěší. Za přecházení na červenou nebo 
mimo vyznačený přechod jen v letošním dubnu pokutovali 126 chodců, kterým udělili 
blokové pokuty ve výši 13 400 Kč. 16 cyklistů si odneslo pokuty za 2700 Kč.  
 
Na mistrovství republiky policejních psů obhájili západočeští psovodi titul mistrů 
republiky. Podle odborníků je české mistrovství nejnáročnější v Evropě, možná i ve 
světě.   
 
Ve dnech 4. - 6. 5. se zásahová jednotka hasičů z Bílé Hory jako jediná z Plzně zúčastnila 
pokusu o světový rekord v dálkové dopravě vody. Pokus se povedl a hasiči z Bílé Hory 
získali certifikát, jímž byl potvrzen zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Vytvořili tak 
světový rekord, kdy byla pomocí 2567 kusů hadic B a 145 hasičských vozů dopravena 
voda z Máchova jezera bývalým vojenským prostorem Ralsko na vzdálenost 47,2 km. V 
čase 18 hodin a 30 minut bylo načerpáno 624 tisíc litrů vody. 
 
Už XII. ročníkem uzavřela hasičskou soutěžní sezonu Poslední káď v Bolevci, prestižní 
hasičská soutěž. Pozvání boleveckých hasičů přijalo 45 soutěžních družstev, z toho 13 
ženských, z 9 okresů Plzeňského, Karlovarského, Středočeského a Severočeského kraje. 
Účast v soutěži přijali i exmistři ČR z roku 2001, muži z Doubravky a ženy z Chválenic, 
mezi soutěžícími bylo i družstvo Lhůty, které v této soutěži dokázalo 9x zvítězit.  
Pohár starosty MO Plzeň 1 si za nejrychlejší požární útok odvezlo družstvo mužů z 
Vítně, Lhůtečtí svůj velký závod prohráli jen o 13 setin vteřiny. V soutěži žen nenechala 
chválenická děvčata nikoho na pochybách o své příslušnosti k české špičce a s jistotou 
vyhrála před soupeřkami z Vítně a Chodova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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12.    Osobnosti   
 

16. ledna uplynulo 110 let od narození nejznámějšího českého loutkáře Josefa Skupy. 
Spejbl a Hurvínek, loutky, které na jeho návrh vytvořil řezbář Karel Nosek, a které 
mluvily jeho hlasem, provázejí už několik generací dětí nejen u nás, ale i daleko ve 
světě. 

 

                                                    

     Foto 14: Josef Skupa jeho „děti“ Spejbl a Hurvínek 
      
Josef Skupa se sice narodil ve Strakonicích, ale od pěti let žil v Plzni a s tímto městech byla 
spjatá podstatná část jeho života. Vystudoval reálku a v letech 1911-15 pražskou 
UMPRUM. V roce 1915 - během 1. světové války – byl na rok odvelen do maďarského 
Székesfeherváru. Po návratu do Plzně působil u vojenské cenzury a poté jako kreslič ve 
Škodovce. V létech 1919-30 byl středoškolským profesorem kreslení (mezi jeho žáky patřil 
i Jiří Trnka).  
 
V rozmezí let 1916-24 spolupracoval jako scénograf a šéf výpravy s plzeňským Městským 
divadlem. V roce 1920 se oženil s Jiřinou Schwarzovou, která v roce 1928 na více než třicet 
let převzala vahadlo loutky Hurvínka V roce 1933 byl na kongresu v Lublani zvolen 
prezidentem mezinárodní loutkářské unie UNIMA. 
 
Skupův dětský zájem o loutky se prohloubil v době pražských studií. Tehdy si vyrobil 
maňásky, s nimiž se uplatnil na půdě kabaretu, kde měl navíc možnost rozvíjet svůj 
autorský, herecký a pěvecký talent. Loutky ho provázely i na vojnu a zavedly ho i zpátky 
do Plzně. 
 
V r. 1917 byl přizván ke spolupráci s proslulým plzeňským poloprofesionálním Loutkovým 
divadlem Feriálních osad (LDFO). Mnohostranně talentovaný Skupa se v LDFO uplatnil ve 
většině uměleckých i technických složek a postupně získával dominantní postavení jako 
scénograf, režisér a především hlasový představitel Kašpárka (vodičem byl slavný kočovný 
marionetář Karel Novák). Kašpárek se proslavil v kabaretních pořadech pro dospělé, 
z nichž nejslavnější byl ten, v němž Kašpárek „pohřbil Rakousko“ už 23. září 1918. V těchto 
kabaretech vystupoval i první Skupův nový loutkový typ, tzv. Duha Kukuřičňák. 
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Na přelomu let 1919-1920 vytvořil řezbář Nosek podle Skupova návrhu loutku Spejbla. 
Dřevěný panáček ve fraku a dřevácích dlouho hledal partnera - až v roce 1926 Gustav 
Nosek vytvořil Hurvínka. Obě postavy basem a fistulí mluvil Skupa. K nim v r. 1930 přibyla 
holčička Mánička a pes Žeryk. 
 
S+H se coby ústřední postavy úspěšných revue stali miláčky publika. Díky zájezdům, 
rozhlasovým přenosům představení a gramofonovým deskám jejich popularita záhy 
překročila hranice Plzně a v roce 1929 i hranice státu (triumfální zájezd do Paříže). 
 
Na základě těchto úspěchů Josef Skupa založil profesionální loutkové dovadlo, Plzeňské 
divadlo Josefa Skupy. Toto divadlo hrálo výhradně na zájezdech po celém Československu 
i v zahraničí (Belgie, Francie, Pobaltské státy) zhruba stejným dílem pro děti i pro dospělé.  
 
Jeho nejslavnější etapa se datuje od r. 1937 do roku 1943, kdy Skupa ve spolupráci 
s autory Františkem Wenigem a poté s Dr. Janem Malíkem alias Jiřím Kubešem uvedl 
několik alegorických her, které odvážně reagovaly na tehdejší politickou situaci.  
 
V lednu 1944 byl Skupa zatčen a v září v Drážďanech odsouzen na pět let káznice. Nálet 
spojeneckých letadel mu však umožnil návrat domů do Plzně už v únoru 1945. Po 
osvobození americkou armádou působil krátce v plzeňském rozhlase, ale 12. října 1945 
začal psát svoji už poslední divadelní kapitolu v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze na 
Vinohradech.  
 
Josef Skupa nadále požíval úcty, respektu i lásky svého publika. 3. února 1948 byl jako 
první loutkář jmenován národním umělcem. Divadlo slavilo velké úspěchy i v mnoha 
zemích na východ i na západ od nás. 
 
Hvězda Josefa Skupy však pomalu dohasínala. Trápil ho zhoršující se zdravotní stav i 
změněné společenské podmínky. Premiéra satiry J. Janovského Spejbl na Venuši na 
Silvestra 1956 byla posledním Skupovým představením. 8. ledna 1957 zemřel na následky 
mozkové mrtvice.  
 
Divadlo Spejbla a Hurvínka však rozdává radost u nás i ve světě i v jedenadvacátém 
století.  
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