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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. 2003…. 51 196 občanů.  
 

    2.  Vedení obvodu, volby 

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

Členové Rady MO Plzeň 1  
        -     Ing. Vladislav Bartman  (ODS) 
        -     Mgr. Ivana Krýslová (KDU-ČSL) 
        -     Ing. Helena Maciarzová  (US-DEU) 
        -     Jaroslav Malota  (ODS) 
        -     MUDr. Jiří  Podlipný  (PVP) 
        -     Ing. Stanislav Rauch  (PVP) 
        -     Petr Štrunc (ODS) 
        -     Jiří Uhlík (ODS) 
        -     Jiří Winkelhöfer (ODS) 
 

 

Ve dnech 13. a 14. 6. 2003 se konalo Referendum o přistoupení  České republiky  
                                                          k   Evropské  unii 
  
V Plzni  bylo  184  hlasovacích  místností, počet  oprávněných  osob  činil  140 981. Bylo   
vydáno 75 923 obálek. Účast oprávněných osob dosáhl 53, 85%. Počet  hlasů  pro  byl  
59 795, proti  přistoupení   České republiky k Evropské unii bylo 14 629 hlasů.   

V obvodě Plzeň 1  bylo  56 hlasovacích místností, počet oprávněných osob  činil 43 308. 
Bylo vydáno 22 300 obálek. Účast oprávněných osob dosáhla 51, 49 %.  Pro se vyjádřilo 
celkem 17 447 oprávněných osob, proti jich bylo 4 464.  

 

Zprávy ze zasedání Rady MO Plzeň 1: 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 14. 1. 2003 
-   projednala zvýšení schváleného rozpočtu 

    -   projednala návrh zabezpečení jednání zastupitelstva 
    -   projednala zprávu o činnosti kontrolního oddělení za rok 2002 
    -   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
     -   zhodnotila investiční výstavbu v roce 2002  
     -   jmenovala likvidační komisi pro vyřazování majetku 
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        -   schválila návrh na volbu přísedících u soudu 
       -   projednala změny ve složení komisí Rady MO Plzeň 1 

 
 Rada MO Plzeň 1 konaná 4. 2. 2003 

   -   projednala   zprávu   o  činnosti  komisí  Rady  MO Plzeň 1  v  roce 2002  a  plány     
               jejich práce na rok 2003 

       -   projednala zprávu  o  inventarizaci  majetku,  pohledávek a  závazků MO Plzeň 1  
             k 31. 12. 2002 

              -   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
              -   projednala  výroční  zprávu o činnosti  městského  obvodu v oblasti poskytování  
                  informací 
        -   projednala  možnost  poskytování   slev důchodcům na  divadelní  představení a  
                  zájezdy 

         -  stanovila sazby poplatku za vyhrazení parkovacího místa 
 

      Rada MO Plzeň 1 konaná 11. 3. 2003 
 -   projednala   zprávu  o   průběhu   zimní  údržby  v  zimním  období   2002 / 2003 
 -   projednala změny v Povodňové komisi 
 -   schválila   změny   daňového   koeficientu   pro daň z nemovitosti od  1. 1. 2004 
 -   schválila finanční příspěvky dle návrhu Sociální a bytové komise Rady 
 -   doporučila   zastupitelstvu   schválit   závěrečný   účet  MO Plzeň  1 za  rok 2002, 
     stav účelových fondů a výsledek hospodaření mateřských škol za rok 2002 
 

 Rada MO Plzeň 1 konaná 8. 4. 2003 
 -   projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO 
 -   projednala   informativní  zprávu o činnosti jednotek SDH  na území MO  Plzeň 1 
 -   schválila   přidělení   finančních  příspěvků  na návrh Komise pro sport a  mládež  
 -   vzala na vědomí informativní zprávu, týkající se smlouvy  o  nájmu   nemovitostí   
      Skateboard klubem Plzeň 
 -   vzala na vědomí návrh prodeje vstupenek do divadla pro důchodce 
 -   vzala na vědomí připomínku občanů k funkčnosti osvětlení  v ulicích  Libušina,    
      Karolíny Světlé a Růženy Svobodové na Lochotíně 
 -   vzala na vědomí postoj občanů k obchvatu Roudné 
 

 Rada MO Plzeň 1 konaná 13. 5. 2003 
 -   projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2003 
 -   doporučila   zástupce   MO  Plzeň  1  do rad  7.  ZŠ,  Bolevecké  ZŠ,  31. a  34.  ZŠ 
 -   schválila finanční příspěvky na návrh Sociální a Bytové komise 
 -   projednala  informaci  o  plánované  výstavbě  nové  pěší lávky z Dominikánské 
     do Lochotínské ul. 
 

 Rada MO Plzeň 1 konaná 27. 5. 2003 
    -   projednala  návrh  na  rozdělení výtěžku z provozu výherních hracích automatů  

      na veřejně prospěšné účely 
  

 Rada MO Plzeň 1 konaná 1. 7. 2003 
              -    projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 5. 2003 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2003 Stránka 4 

 

-    projednala zprávu o činnosti kontrolního odd. za 1. pololetí 2003 
-    projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 

             -    schválila   návrh  na  zadání  projektové   dokumentace  na  realizaci parkovacích  
                   stání   v   Hodonínské a   Kaznějovské ulici, chodníků v Manětínské, Strážnické  a  

      Vaníčkově   ulici,   včetně   projektové  přípravy   ulice  Vančurovy  na  Bílé  Hoře 
  

Rada MO Plzeň 1 konaná 29. 7. 2003 
             -    projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
             -    souhlasila  s  podnájmem  tělocvičny  v  areálu  Střední  odborné  školy  ochrany  

     osob  a  majetku  v  Krašovské ulici  30 pro badmintonový   klub Vlaštovka Plzeň,    
     dámský handballový club, sportovní klub BC Lokomotivu Plzeň a  sportovní klub 
     klub Slavie VŠ 

             -    schválila prodloužení pronájmu pavilonu v 91. MŠ 
             -    schválila dodatek nájemní smlouvy  pro  Speciální MŠ pro děti  s  vadami řeči se 
                   sídlem Ke špitálskému lesu, za účelem provozu speciální MŠ 
             -    schválila   návrh   na   zadání  projektové   dokumentace  a  následnou  realizaci  

      parkovacích   stání   v   aleji   Svobody   a   přístřešků   na   zastávkách  MHD  na    
      Karlovarské, Studentské a v Malém Bolevci 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná 26. 8. 2003 
        -    projednala  návrh  organizačního zabezpečení přípravy  zasedání  Zastupitelstva  

      MO Plzeň 1 
-     projednala rozbor hospodaření za 1. pololetí 2003 a aktuální stav 
-     provedla vyhodnocení vlastní investiční výstavby za 1. pololetí 2003 
-     schválila  finanční  příspěvek  ve výši 5000 Kč Dětskému nadačnímu fondu Plzeň    
      na  zajištění  léčebného   pobytu  v  Nízkých Tatrách  pro neslyšící děti a mládež 

             -     souhlasila  s  přijetím a   použitím  účelově  vázaných  peněžních  darů   od obce  
      Chotíkov  a  Města Touškov  ve   výši  268  766, 70  Kč od  každé  z  těchto  obcí  
      na financování úpravy a dokončení dětského hřiště na Roudné 
-     vzala na vědomí Povodňový plán MO Plzeň 1 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná 1. 9. 2003 
-     projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-     projednala zprávu o přípravě na zimní údržbu, plán na zimní údržbu, jmenovala 
       Štáb zimní údržby 
-     souhlasila s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení 
-     schválila   pronájem   tělocvičny  ve  školním   areálu v  Krašovské  30  pro  1. FC 
       Plzeň, respirační třídy ZŠ při FN Plzeň, Střední zdravotnickou školu 
-     doporučila  zastupitelstvu  schválit  realizaci  dětského   hřiště  v  prostoru mezi  
       hřištěm Prazdroj Plzeň a ulicí Pod Všemi svatými na Roudné 

             -     schválila rozpočtová opatření 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná 7. 10. 2003 
-     projednala   návrh   plánu   zasedání   Rady  MO  Plzeň  1  a  Zastupitelstva  MO    
       Plzeň 1 na rok 2004 
-     projednala  bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-     jmenovala   hlavní  inventarizační  komisi a  dílčí  inventarizační  komise pro rok  
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       2003 
-     jmenovala ing. Helenu Maciarzovou členkou Rady školy 1. ZŠ 
-     zhodnotila plnění  plánu  stavebních  akcí a  vlastní investiční výstavby za 1. - 3.  
       čtvrtletí 2003 
-     požádala Radu města  Plzně o  urychlené   odstranění valu v ul.  Na  Roudné  ve 
       vztahu k protipovodňovému opatření na řece Berounce 
 

     Rada MO Plzeň 1 konaná 4. 11. 2003 
             -      projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2003 

-      projednala návrh realizace staveb VIV na území MO v roce 2004 
-      projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-      schválila   změny  v   Komisi   pro kontrolu privátních správců  Rady a  v Komisi  
       bezpečnosti a veřejného pořádku 
-      doporučila Radě města Plzně projednat studii Generel odvodnění města Plzně 
-      souhlasila s uvolněním finančního příspěvku  na  zakoupení  vánočních balíčků  
        pro obyvatele Domova důchodců v Kotíkovské a Západní ulici 
-      schválila finanční dar členům Československé obce legionářské 
-      schválila finanční příspěvek pro Sdružení boleveckých rodáků 
-      schválila změnu ve složení Štábu zimní údržby na období 2003/2004 
 

     Rada MO Plzeň 1 konaná 20. 11. 2003 
- projednala návrh rozpočtu MO na rok 2004  
 
 

        3. Rozpočet obvodu     

V roce 2003 je v oblasti příjmové počítáno se 180 507 tisíci Kč včetně převodů, což je 
zhruba o 28 mil. Kč méně než v roce předchozím. Došlo totiž k ponížení přijatých dotací 
téměř o polovinu. V oblasti výdajů tak obvod ponížil některé výdajové složky, např. 
příspěvky neziskovým organizacím nebo příspěvky na údržbu mateřských škol, údržbu 
komunikací a příspěvky na sociální dávky. Poníženy jsou i výdaje v oblasti investic 
zhruba o čtyři miliony. Zastupitelé tak na investiční výstavbu pro letošek schválili 
částku bezmála 11 milionů Kč. V tomto směru je jednou z priorit vytváření parkovacích 
míst,  zejména  v  těsné  sídlištní  zástavbě.  Letos   je   počítáno  s  výstavbou  parkovišť  
v ulicích Strážnická, Manětínská a Žlutická. Z plánovaných a potřebných rekonstrukcí 
komunikací se letos dostane na ulici Nárožní na Bílé Hoře. Výčet investic pak končí 
přístavbou objektu SDH Bílá Hora. 
 
 

     4. Rozvoj obvodu  
 

8. 1. 2003 se starosta Jiří Winkelhöfer zúčastnil jednání u primátora města Plzně o 

Zadní Roudné. Probírali budoucnost této části MO Plzeň 1, možnosti rekonstrukcí 

zanedbaných vozovek a cest a protipovodňových opatření.  

V dubnu 2003 se konalo výjezdní zasedání ZMO Plzeň 1. Účastníci se seznámili se 

správním řádem. 
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Obr. 1: Pohled do sálu, kde se školili zastupitelé MO Plzeň 1 

V pátek 30. 5. 2003 byla slavnostně otevřena pro veřejnost rozhledna na Sylvánu. Bude 

otevřena od dubna do září. Tomu, kdo vystoupá po 121 schodech do výše 23 m, se 

naskytne krásný výhled na město Plzeň. Za dobré viditelnosti je možné dohlédnout až k 

vrcholkům Českého lesa, Šumavy či Brd.  

     Na jaře 2003 probíhala II. etapa stavby chodníků a cyklistické stezky v Lochotínském 

parku, a to směrem do ZOO. Cílem stavby je propojit Vinice, Kilometrovku a jižní vchod 

do zoologické zahrady chodníkem a samostatnou cyklistickou stezkou.  

V březnu byla zahájena rekonstrukce ul. Nárožní na Bílé Hoře. 

První skanzen lidové architektury v západních Čechách by měl vzniknout v Plzni – 

Bolevci přímo na návsi, kde město hodlá od soukromých vlastníků odkoupit historický 

statek a s pomocí památkářů zde zřídit historickou oázu.  

Část boleveckého objektu bude sloužit jako skanzen, část k prezentaci historické 

techniky. Stodolu by měli památkáři přestavět na víceúčelovou stavbu s přednáškovým 

sálem a poradenským střediskem pro lidovou architekturu. Do zahrady statku chtějí 

památkáři umístit drobné stavby lidové architektury, které převezou z různých míst 

západních Čech. Projekt, který zatraktivní rekreační zónu Bolevec v blízkosti 
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Boleveckého rybníka, podporují město, památkáři a o jeho prosazení se vedle Spolku 

boleveckých rodáků intenzivně snaží i zástupci prvního plzeňského obvodu. 

Bytový dům, který na Sylvánu před více než rokem nechala rozestavěný žatecká firma 

Oblastní stavební, dostaví firma Metrostav. Dům G čeká na dokončení od loňského 

června, kdy Oblastní stavební požadovala 15 – 20 milionů korun nad původně 

stanovených 60 milionů korun, částku, díky které vyhrála výběrové řízení.   

V červenci plzeňská radnice odstartovala druhou etapu výstavby v lokalitě Sylván. Byty, 

kterých se nebude týkat městský pořadník zájemců o bydlení, pak rozprodají 4 firmy, 

které si rozdělily pozemky - na starosti mají vše od stavby po prodej.  

První budovy, v nichž si nájemníci mohou odkoupit byty do osobního vlastnictví, už 

určila plzeňská radnice. Z přibližně 7, 5 tisíce bytových jednotek, které město má, si jich 

nechá jen kolem 2 tisíc, zbytek rozprodá.  

 

Obr. 2 : Vizualizace nových domů na Sylvánu. 

Nadále průběžně probíhají stavební činnosti ve Fakultní nemocnici Plzeň v areálu na 
Lochotíně a v  Zoologické a botanické zahradě města Plzně.  
 
Vedle FN vyrůstá nová budova Českého hydrometeorologického ústavu, na jehož 
základní kámen nedávno poklepali představitelé našeho města. 
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Na Roudné se dokončují opravy a úpravy objektů poškozených povodní v srpnu 2002. 
Situace by měla být po zimním období stabilizovaná. Na letošek je plánována 
rekonstrukce ulice Na Roudné. 
 
Chodníky v Plánské, Malické ulici a v ulici Pod Všemi svatými mají být na jaře opraveny 
Správou veřejného statku města Plzně. 
 
Magistrát a Správa Plzeň – Ředitelství silnic a dálnic řeší protipovodňová opatření na 
silnici I/20 – křižovatka Karlovarská-rondel. 
 
Probíhá přepracování a novelizace Povodňového plánu MO. 
 
U Saského mostu je péčí soukromé firmy nainstalován elektronický orientační plán 
obvodu. 
 
OŘTÚ a ÚIMP zjišťuje provedení demolic staticky narušených objektů. Demolice budou 
provedeny do konce února 2003. 
 
Zdárně postupují práce na výstavbě rodinných domů v Pramenní ulici na Roudné a na 
Sylvánu. Na území našeho obvodu se plánuje i výstavba dalších bytových domů ve 
Štikově ulici a v ulici Pod Záhorskem.   

 

 
 
Obr. 3:   V Hodonínské ulici je čilý stavební ruch - vzniknou tu nová stání pro auta.  
 
Navrhovaný plán zahrnuje prioritní potřeby MO Plzeň 1 v oblasti investic, zejména pak 
přetrvávající nedostatek parkovacích míst. V oblasti parkovacích ploch je uvažována 
realizace dle projektové dokumentace zpracované v letech 2001 – 2002. Vzniknout by 
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měly zejména parkoviště na Košutce a Vinicích. Parkové cesty a chodníky budou letos 
realizovány v Bzenecké, Rabštejnské, Manětínské a Studentské.  
 
Je potřebné pokračovat v postupném zajištění přebudování dalších stávajících 
přechodů na přechody bezbariérové. Vznikne jich, a to v aleji Svobody, v Karlovarské a 
Kaznějovské ulici. Další akcí by měla být výstavba tří přístřešků na autobusových 
zastávkách MHD na Roudné a v aleji Svobody. K investičním akcím patří přístavba 
klubovny SDH na Bílé Hoře.  

 
Nová výstavba přijde obvod na 11 milionů Kč. Do obvodu směřují také investice 
hrazené z rozpočtu města. Jde například o následující akce: 
-   dokončení rekonstrukce horní části Karlovarské třídy 

     -   nový povrch komunikace v Sokolovské ulici 
     -   cyklistické stezky a chodníky v Lochotínském parku 
     -   úprava tramvajových zastávek MHD na Lidické třídě v úseku LF – Ve vilách 
     -   nové  veřejné  osvětlení,  bezbariérové    přechody  a   opravy    asfaltových   povrchů  
          ve vilové čtvrti Lochotín 

-   rekonstrukce ulice Na Roudné 
-   výměna plynového řadu včetně přípojek Pod Všemi svatými 

     -   opravy vodovodů v ulicích Špálova a Švandova 
 

 

 
 
Obr. 4:  Manětínská ulice hlásí hotovo! Pod hřištěm minigolfu je nové parkoviště  
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Všechny investiční akce plánované na letošek, jsou buď dokončeny, nebo v závěrečné 
fázi. Na nových parkovištích přibude více než 100 nových stání. Pozornost byla 
zaměřena i na opravy a rekonstrukce ulic na Bílé Hoře.  
 
První velkou investiční akcí obvodu v této lokalitě byly stavební úpravy v ulici Nárožní. 
Jedná se o kompletní rekonstrukci v úseku mezi ulicemi 28. října a Zručskou cestou. 
Ulice je provedena ze zámkové dlažby formou obytné zóny se zálivy na parkovací stání 
k jednotlivým domům. Ulice je osazena novým osvětlením a v říjnu budou po její délce 
vysázeny nové stromy. Celá akce vyšla na bezmála 3,5 milionu Kč.  
 

 
 
Obr. 5: Rekonstrukce Nárožní ulice na Bílé Hoře se opravdu povedla. Ještě přibydou 
stromy.  
 
Jako investiční akce Správy veřejného statku města Plzně vznikly na tramvajové lince č. 
1 v úseku alej Svobody – Karlovarská nové tramvajové zastávky o celkové délce 35 
metrů. Jsou také osazené novými čekárnami. Zároveň byly upraveny i chodníky 
navazující na nástupiště a nové přechody byly vybaveny varovným signalizačním 
zařízením. Před dokončením jsou chodníkové spojky v ulicích Bzenecká, Hodonínská, 
Sokolovská x Gerská a Rabštejnská x Manětínská. Další stavby na letošek plánované 
budou také dokončeny. 

 
První dětské hřiště na Roudné bylo vybudováno v režii MO Plzeň 1. Podařilo se zde 
získat výpůjčkou od TJ Prazdroj Plzeň pozemek v klidném prostředí mezi fotbalovým 
hřištěm TJ Prazdroj a ulicí Pod Všemi svatými. Hřiště je oplocené a v provozu po celý 
rok. Jeho přední část je oddělená a budou ji využívat děti z MŠ při 17. ZŠ na Roudné. 
Celkové náklady představují cca 930 tisíc Kč. Část prostředků je z finančního daru obcí 
Chotíkova a Města Touškova, který věnovaly po povodních. Oprava stávajícího 
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chodníčku a zpevnění jeho okolí bylo hrazeno z finančních prostředků OSS-MMP 
určených na legalizaci tzv. „akcí Z“. Dalším zdrojem financování realizace tohoto hřiště 
byly prostředky z výtěžku výherních hracích přístrojů. 

 
V srpnu 2003 se opravy Lochotínského parku dostaly do svého závěru. Štěrkem 

vysypané cesty pro pěší a cyklisty nahradil asfaltový chodník a cyklostezky. Cena celého 

projektu se vyšplhala na 3,5 milionu korun.  

     25. září to bylo 10 let, co spolu uzavřela partnerství Plzeň a Regensburg. Vytvořil se tak 

oboustranný vztah, zasahující do různých sfér života města. Partnerství má na čem 

stavět, už ve středověku obě města spojovala známá obchodní stezka. 

První Vánoce oslaví letos v městských bytech v obytné zóně Sylván 140 rodin. Přestože 

podle původního plánu mělo být 223 bytů obsazeno již v roce 2002, první nájemníci se 

stěhovali až letos. Skluz se daří snižovat.  V roce 2004 má být dokončeno dalších 163 

bytů. 

 

5. Doprava            

Na základě zvýšeného zájmu veřejnosti připravují Plzeňské městské dopravní podniky 
vydávání plnocenné jednodenní jízdenky, která umožní cestovat více spoji v rámci 
určitého časového období. Je přenosná a platí pro neomezený počet jízd v rámci 
jednoho kalendářního dne.  

K 1. 1. 2003 se rozšířilo území Integrované dopravy Plzeňska. Vzhledem k připojení obcí 
Malesice a Lhota k Plzni byla rozšířena vnitřní zóna o tyto dva nové obvody a vnější 
zóna byla rozšířena o obce Chválenice, Nezbavětice, Nezvěstice, Štěnovický Borek a 
Čižice. 

Letos a příští rok dojde k rozsáhlé stavební rekonstrukci v sadech Pětatřicátníků. Bude 
prováděna úplná výměna tramvajových tratí a zároveň i rekonstrukce inženýrských sítí 
a okolních komunikací. Se stavbou jsou spojena mnohá dopravní opatření a omezení 
provozu individuální dopravy a MHD, která se dotknou především obyvatel MO Plzeň 
1. Je rozvržena do pěti etap, celkové náklady se vyšplhají na 225 milionů korun.  

V některých termínech budou jezdit tramvaje po náhradních tratích, autobusové linky 
budou odkloněny a rekonstrukci se musí podřídit i individuální doprava. Úpravy celých 
sadů Pětatřicátníků by měly být dokončeny 31. 5. 2004. 

Dne 3. března byly zahájeny práce na tramvajových tratích a rekonstrukce bude 
rozdělena do pěti etap. Termín dokončení je 31. srpen 2003. Až do března 2004 budou 
prováděny další práce na okolních komunikacích a sadových úpravách. Po celou dobu 
rekonstrukce budou všechny autobusové linky MHD z našeho obvodu vedeny přes 
náměstí Republiky.  
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S ohledem na současnou intenzitu dopravy na Karlovarské třídě a omezenou možnost 
využití alternativních tras pro cestu ze Severního Předměstí do ostatních částí Plzně 
došlo na těchto komunikacích k enormnímu zvýšení provozu, protože sadům 
Pětatřicátníků se vyhýbá většina řidičů. Jedná se především o ulici U Velkého rybníka. 
Další trasa vede přes Roudnou, Saský most a sady 5. května a je zcela zaplněná.  Došlo i 
k zjednosměrnění komunikace mezi Košutkou a Radčicemi, aby řidiči mohli využít trasu 
přes Kalikovský most nebo Křimice.  

Chaos zažívají také cestující v tramvajích, protože od 14. dubna jezdí v sadech 
Pětatřicátníků nové linky MHD. Cestujícím tramvají číslo 4 především vadí dlouhá 
vzdálenost mezi zastávkami U Práce, kde čtyřky končí a Prešovskou ulicí, kde mohou 
nastoupit do další tramvaje číslo 4 a pokračovat v cestě ve směru Košutka. Stejně 
komplikované je to i z Košutky na Bory.  

Přitvrdit se rozhodly Plzeňské dopravní podniky. Od 1. 4. 2003 platí nová pravidla pro 
černé pasažéry. Ti, kteří nezaplatí pokutu a kauza dojde až k soudu, budou muset 
hradit i soudní výlohy – dohromady 6 200 Kč.  

Připravuje se rekonstrukce ulice Na Roudné. V úseku od ulice O. Beníškové ke 
křižovatce s Malickou bude provedena výměna vodovodního řadu kanalizačních 
přípojek, veřejného osvětlení a plynovodu. Pak dojde k výstavbě nové jednosměrné 
komunikace a 70 parkovacích stání.  

Dopravní situace na Roudné je i bez uzavírek velmi komplikovaná, a proto je zájmem 
MO Plzeň 1, aby jednotlivé etapy stavby omezovaly obyvatele a místní podnikatele 
pouze na nejnutnější míru a dobu. Zahájení stavby je plánováno na 15. 7. 2003 a 
celková částka na rekonstrukci je cca 15 milionů Kč. 

 
    Správa veřejného statku chystá na území MO Plzeň 1 : 

- Úpravu tramvajových zastávek na Lidické třídě u lékařské fakulty, kde proběhne 
sloučení obou párů zastávek do jednoho uprostřed úseku + nový přechod (náklady 
4 miliony Kč) 

- Celoplošnou opravu vozovky a chodníků aleje Svobody, úsek od Karlovarské 
k Lidické ulici + nový přechod (náklady cca 4 mil. Kč) 

- Celoplošnou opravu vozovky a chodníků aleje Svobody, úsek od Karlovarské 
k Lidické ulici. (Kvůli nedostatku financí bude probíhat po etapách) 

- Budují se cyklistické stezky v lochotínském parku mezi podchodem u lékařské 
fakulty, Kilometrovkou a ZOO, které budou dokončené v letošním roce 

- Realizovat se bude úprava křižovatky Gerská - Studentská, neboť tato křižovatka je 
na druhém místě nehodovosti v Plzni. Bude přesunuta zastávka tramvaje za 
křižovatku, čímž by se měl zlepšit přestup mezi tramvajemi a autobusy; rovněž 
bude upraven oblouk ze Studentské do centra 

- V brzké době by měly započít úpravy konečné tramvaje na Košutce; dojde 
k částečné výměně tramvajových kolejí (náklady 5 mil. Kč) 

- Bude doplněná světelná signalizace na křižovatce Plaská - Západní u Delvity 
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- Dojde ke změně podélných parkovacích stání na šikmá pro zvýšení bezpečnosti na 
přechodu u bazénu v Sokolovské ulici. Druhou etapou je pak návrh okružní 
křižovatky 

- Se zástupci ÚMO 1 se bude projednávat revitalizace a rozšíření Lochotínského 
parku 

- Dlouhodobě uplatňovaným požadavkem je také rekonstrukce světelné signalizace 
u tramvajové zastávky Karlovarská - B. Němcové (odhad nákladů 2 mil. Kč) 

- V plánu je úprava světelné signalizace na křižovatce Gerská - Manětínská, doplnění 
šipky pro pravé odbočení 

- Chystá se umístění radaru pro kontrolu dodržování rychlosti při vjezdu do města 
na silnici II/231 – Bílá Hora (11. radarové stanoviště v Plzni) 

- Plánuje se vyznačení cyklistických stezek podél ulic Lidická, Plaská a Studentská 
- Připravuje se studie dopravního řešení Bílé Hory 
- Na druhé napojení Severního předměstí, rekonstrukci ul. Na Roudné a 

rekonstrukci Malické ul. je zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí 
- Probíhá příprava na výstavbu trolejbusové tratě na Košutku + cyklistická stezka 

podél povodňového valu 
- Rekonstrukce ul. Na Roudné od ul. O. Beníškové k Malické bude zahájena v létě 

tohoto roku 
- Pokud jde o plánovanou trolejbusovou trať z Goethovy ulice na Sylván – dokončuje 

se projekt pro územní rozhodnutí, letos se má začít zpracovávat dokumentace pro 
stavební povolení na první úsek od Goethovy ulice po Rondel - má nahradit linku č. 
41 

- Průtah silnice I/20 + městský okruh v úseku Plaská - Na Roudné-Chrástecká je 
společná akce 4 investorů: Ředitelství silnic a dálnic, Plzeňského kraje, města Plzně 
a Českých drah (letos zpracovaný investiční záměr byl předán na ministerstvo 
financí ke schválení 

Tramvajové zastávky linky číslo 1 Ve vilách a Lékařská fakulta jsou přístupné pro 
chodce jen podchody pod komunikací a to je nepřekonatelný problém pro imobilní 
občany, maminky s kočárky apod. Proto dojde ke zrušení obou stávajících zastávek a 
uprostřed mezi nimi bude situována nová zastávka, která bude napojena na chodníky 
bezbariérovým přechodem pro chodce a zároveň zde bude vytvořen přejezd pro 
cyklisty.  

V místě původní zastávky Lékařská fakulta zůstane podchod pouze pro průchod chodců 
z jedné strany komunikace na druhou a podchod zastávky Ve vilách bude úplně zrušen 
a zakonzervován. Stavba bude realizována ve druhé polovině roku 2003 a 
předpokládané náklady jsou cca 3,5 milionu Kč. 

     Letos bude postaveno 5 nových parkovišť a 5 chodníků, dále proběhne kompletní 
rekonstrukce Nárožní ulice na Bílé Hoře, budou osazeny 3 přístřešky na zastávkách 
MHD. Prvním novým parkovištěm je plocha čítající 23 nových stání ve Strážnické 13 – 
15. Akce byla zahájena začátkem dubna a koncem května byla stavba již dokončena.  

 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2003 Stránka 14 

 

 
 
Obr. 6:  Slavnostní otevření nového parkoviště ve Strážnické ulici.  
 

     Další parkoviště bude vybudováno ve Žlutické ulici, kde vznikne 34 kolmých stání. 
Stavba bude dokončena v červenci. Třetí stavba je v Manětínské ulici poblíž hřiště na 
minigolf,  kde  vznikne  šest  parkovacích stání.  Další odstavná plocha bude realizována  

     v sousedství autosalonu Porsche v Manětínské ulici, kde vznikne 20 kolmých stání. Obě 
stavby byly zahájeny v květnu a dokončeny budou v červenci tohoto roku.  

     Poslední stavební akcí v oblasti parkovišť v roce 2003 bude nová plocha v Bzenecké 
ulici na Vinicích, kde v době červenec až září vznikne 20 kolmých stání včetně 
příjezdové komunikace. Rekonstrukcí Nárožní ulice na Bílé Hoře pak vznikne i 23 
nových parkovacích stání. Tato akce probíhá v termínu květen – srpen. V termínu srpen 
– říjen budou realizovány chodníkové spojky v Rabštejnské, Manětínské, Hodonínské, 
Bzenecké a Studentské. 

     Pozdržet a nejlépe zcela zamezit výstavbě čtyřproudové komunikace Roudnou je cíl 
jejích obyvatel. V červenci se uskutečnila jejich další protestní podpisová akce.  

     Výstavba nových parkovacích míst na Lochotíně je trnem v oku Dětí země – preferují 
parkovací dům. Nakonec ale jejich plzeňští představitelé slíbili, že stáhnou odpor proti 
parkovišti v Manětínské a Nýřanské ulici. Stále však bojují proti novým stáním na rohu 
Studentské a Kaznějovské ulice. Tam zřejmě vznikne až v roce 2005.  
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     Silný provoz a letní tropické teploty změnily komunikaci na mostě Generála Pattona na 
tankodrom. Silničáři proto museli od září 2003 vyměnit celý povrch. Oprava však velmi 
komplikovala řidičům život - tvořily se kolony od mostu až k hotelu CD na Lochotíně. 
V jednom směru by měla být vozovka hotová do konce října, práce pak budou 
pokračovat v druhém směru.  

     Videokazetu s názvem „Bourá jen blb“ rozdávali kromě pokuty 2. 9. 2003 plzeňští 
policisté. Kazetu natočila Nadace Malina Daniela Landy. Řidiči se z ní dozvědí, jak 
ovládat vozidlo v krizové situaci a jak zvládat zásady první pomoci.  

     Snaha zkrátit cestu vlakem z Prahy do Plzně získává jasnější obrysy. V plánu je 
železniční koridor pod vrchem Homolka severovýchodně od Červeného Hrádku. 
V současnosti se k záměru vyjadřují účastníci řízení, aby se mohl dokončit územní plán 
a dokumentace. Plánovaný tunel bude svými 2 400 metry délky nejdelší v republice. 
Stavba bude zahájena nejdříve za 10 let.   

     Parkoviště na Severním Předměstí stále více připomínají vrakoviště. Už tak omezené 
parkovací plochy zabírá čím dál víc nepojízdných vraků. Radnice prvního plzeňského 
obvodu ročně platí téměř ¼  milionu korun, aby je dostala z ulic obvodu.  

     V prosincových dnech se začnou v ulicích Plzně objevovat automaty na jednodenní 
jízdenky MHD. Nahradí tak automaty, které „uměly“ jen časově omezené běžné 
jízdenky.  

     Plzeňská radnice má v oblasti MHD velké plány. Tramvaje a trolejbusy by měly 
v budoucnu jezdit na Borská pole a další tratě by měly být prodlouženy – například 
trolejbus číslo 11 by měl mít konečnou až u obchodního centra na Rokycanské třídě.  

 
     

       6. Životní prostředí 
 
     Na přelomu roku 2002 – 2003 opět obyvatele našeho obvodu, žijící v blízkosti řeky, 

vystrašilo stoupání jejího koryta: 
 

30. 12. 2002 -  byl vyhlášen na Bílé Hoře 1. stupeň povodňové aktivity (255 cm). 
 

31. 12. 2002 – Městská policie Lochotín upozornila na přítomnost říční vody u 
pivovarských studní; řeka u Kalikovského mlýna vystoupala v nočních hodinách o 15 
cm; řeka na Roudné rovněž zaznamenala zvýšení hladiny a voda tak vystoupala z koryta 
v zadní části Roudné; v Pecihrádku byla hladina řeky na hraně koryta; na Bílé Hoře 
vystoupala hladina na 346 cm. Protože však teplota klesla na mínus 7°C, voda začala 
zamrzat. 

 
2. 1. 2003 došlo k oteplení (+7°C), zmrzlá voda znovu roztála a stoupala. Pro případ   
nutné evakuace byly zajištěny ubytovací kapacity na vysokoškolských kolejích 
v Bolevecké ulici, internátech na Karlovarské třídě, vysokoškolských kolejích v Baarově 
ulici a v Hotelu CD. 
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3. 1. 2003 kolem šesté hodiny ranní příslušníci městské policie rozhlásili po Zadní 
Roudné informaci, že by se její obyvatelé měli pro případ zhoršení situace připravit 
k evakuaci. Povodňová komise města Plzně vyhlásila na řece Berounce a Mži 2. SPA 
(stav pohotovosti); na Roudné byly zatopeny tenisové kurty v Luční ulici (řeka 
vystoupala o 30 cm). Starosta obvodu Jiří Winkelhöfer svolal Povodňovou komisi MO 
Plzeň 1 k poradě; Městská policie Lochotín po celý den informovala občany na Roudné 
o povodňové situaci. Nejhorší situace byla v Luční ulici na Roudné. Oteplení přetrvávalo 
(+6° C). 

 
4. 1. 2003 v noci došlo k evakuaci čtyř rodin z Luční ulice; na Hracholuskách došlo 
k problematické situaci - přítok Mže do přehrady dosáhl historického maxima; na 
Roudné byla zaplavená pole; v areálu sportovišť v Luční ulici a ze zahrad rodinných 
domků v této ulici začali hasiči odčerpávat vodu obřím čerpadlem (+4°C). 

 
5. 1. 2003 - hladina Hracholuské přehrady dosáhla historického maxima, díky 
neobvyklé manipulaci vody do velkého retenčního prostoru se však vodohospodářům 
podařilo Plzeň ochránit od další zničující povodně; zatopen byl 1 objekt v Lochotínské 
ulici. Ochladilo se na mínus 5°C.  

 
6. 1. 2003 - zůstal setrvalý stav z předchozího dne, na řekách byl stále vyhlášen 2. SPA 
(stav pohotovosti). Teplota klesla na mínus 6°C.  

 
7. 1. 2003 hladiny řek začínají klesat na 1. SPA. 

 
8. 1. 2003 - Berounka zůstala na 1. SPA, Mže však dosáhla 3. SPA (stav ohrožení) kvůli 
vypouštění Hracholuské přehrady (-12°C). 

      
     9. 1. 2003 – došlo k trvalému poklesu hladin Berounky i Mže. 

 
Město Plzeň a plzeňský první obvod se zároveň stále vyrovnávaly s následky loňských  
povodní na Roudné: 
 
Rada města Plzně rozhodla o prominutí daně z nemovitostí občanům postiženým 
loňskými srpnovými povodněmi. Osvobození od této daně by mělo platit ve 
zdaňovacích obdobích 2003 až 2007. 
 
V rámci pomoci občanům postiženým povodněmi přijalo město Plzeň od řady firem 
věcné dary. Nejštědřejšími dárci byly společnosti Matsushita Television Central Europe 
s.r.o., K+B Elektro-Technik s.r.o., Ardo s.r.o., Koryna nábytek a.s. a další. Jejich zásluhou 
bylo možno v našem obvodu rozdělit 41 televizorů Panasonic, 11 ledniček, 7 praček, 14 
mini kuchyňských linek a 2 sporáky. Příjemci darů byli občané zařazení do skupiny se 
100 % poškozením bytové jednotky, v několika případech pak občané ze skupiny s 60 % 
poškozením bytu žijící na Roudné. 
 
V průběhu února vyřizoval ÚMO žádosti o příspěvky z povodňového konta. 
Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo o tom, že částka 4,5 milionu Kč bude rozdělena 
fyzickým a právnickým osobám, 4,5 milionu Kč neziskovým organizacím a 3,8 milionu 
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Kč zůstane v rezervě na financování odstranění škod, které se mohou ukázat po zimním 
období. K podpisům smluv a vyplácení příspěvků pak došlo ve druhé polovině dubna. 
 
Při Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byl ustaven Výbor pro Roudnou, jehož členy jsou nejen 
zastupitelé, ale i místní občané a podnikatelé. Za cíl si dal mimo jiné spolupráci při 
zabezpečení protipovodňové ochrany Roudné; koordinaci investičních akcí v oblasti 
Roudné; spolupráci při řešení dopravní situace a dopravní obslužnosti Roudné; 
připomínky k územnímu plánu města Plzně v oblasti Roudné; spolupráci na zlepšení 
bezpečnostní situace na Roudné; zlepšení životního prostředí v této části obvodu a 
spolupráci na zlepšení komunikace mezi občany Roudné a MO Plzeň 1. 
 
V lednu proběhl již druhý plošný úklid Roudné a náklady na jeho provedení byly 40 tisíc 
Kč. 
 
OŘTÚ řeší náhrady škod spojené se zřícením městských objektů. 
 
Bude  zajištěn   nákup   cca  40 000 ks  pytlů  jako  provizorní  protipovodňová  zábrana,  
v případě potřeby využitelná na Roudné. 
 
Pracovní skupina složená z pracovníků města a Povodí Vltavy po prohlídce toku Mže a 
soutoku s Radbuzou určí nutné zásahy do koryta, popřípadě do břehů a přilehlého 
okolí. 
 
Opatření ze studie Komplexní protipovodňová ochrana Plzně z roku 1996 a z 
navazujících aktualizací jsou průběžně zapracována do projektových dokumentací 
připravovaných staveb. 
 
Pracovní skupina složená z pracovníků města a Povodí Vltavy po prohlídce toku Mže a 
soutoku s Radbuzou určí nutné zásahy do koryta, popřípadě do břehů a přilehlého 
okolí.  
 
Plzeňský holding zajišťuje v rámci pomoci EU možnost financování vyvložkování cca 2/3 
kanalizační sítě na Roudné.  
 
Od 16. srpna loňského roku do konce února letošního roku jsou nepřetržitě 
přistavovány  velkokapacitní  kontejnery  na  odpad ,  který  vznikl  následkem  
povodně v oblasti Roudná. V poslední době se již jednalo výhradně o kontejnery na 
stavební suť. Od 1. 3. 2003 nebude již likvidace ani tohoto odpadu zajišťována a 
financována MO. Během zmíněného období bylo do oblasti Roudné přistaveno téměř 
1000 ks velkoobjemových kontejnerů, odvezeno 4700 tun odpadu a náklady na tyto 
služby činily téměř 3,5 milionu Kč. 

Zima 2002 - 2003 byla ve srovnání s předchozím zimním obdobím plná teplotních změn 
a zvratů. Z toho důvodu byla velmi náročná na údržbu pěších komunikací a zimní 
údržbu vybraných místních komunikací. Jako v předchozích letech ji zajišťovalo 6 firem 
(Dušan Duna, Pavel Badura, Ján Bandy, Radek Čuda a Stanislava Šafandová). 
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Už ke dni 18. 2. 2003 zaplatilo ÚMO Plzeň 1 za posypovou sůl 432 856,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že již k tomuto datu bylo překročeno čerpání prostředků na nákup posypového 
materiálu z příslušné kapitoly rozpočtu, bylo nutné podstatně navýšit tyto prostředky, 
aby bylo možné zajistit zimní údržbu na pěších komunikacích a vybraných místních 
komunikacích  do konce března a v listopadu t. r.  

   
27. 5. 2003 schválilo ZMO Plzeň 1 usnesení na stanovení protipovodňových opatření. 
Za zásadní považuje  zabezpečení plynulého odtoku vody z Plzeňské pánve, což 
představuje obnovení průtokových profilů řečišť na úroveň roku 1937, kdy byly 
v regulovaných částech Mže a Radbuzy dokončeny nábřežní zdi. Původní niva Mže a 
Radbuzy však byla před několika desetiletími přeťata náspem Karlovarské třídy a 
náspem železniční tratě Plzeň - Žatec, řeka se tedy v případě vylití z břehů nemá kam 
rozlévat. 

 
Kontrolní výbor zastupitelstva předložil na zasedání ZMO Plzeň 1 konané 27. 5. 2003 
Zprávu o první kontrole nakládání s odpady. Z ní vyplývá, že: 

 
V současné době má obvod zřízeno 18 stanovišť, po kterých rotují tři velkokapacitní 
kontejnery. Od 1. 3. bude tato bezplatná služba redukována, neboť náklady zhruba 100 
tisíc Kč měsíčně letošní rozpočet nepokryje. Není bez zajímavosti, že od 14. 8. 2002 do 
24. 2. 2003 bylo na Roudnou přistaveno 960 kontejnerů, náklady na ně činily 2,2 
milionu Kč a vyvezeno bylo zhruba 5 tisíc tun odpadu.  
 
Významnou službou veřejnosti je sběrný  dvůr  odpadů v  Úněšovské ulici  na   Košutce.  
Jen vloni zaplatil obvod za likvidaci všech druhů odpadu mimo běžný komunální odpad  
2 306 000 Kč plus 18 500 Kč fixních nákladů za každý měsíc na provoz sběrného dvora. 
Mezi jiným tak bylo zlikvidováno 45 tun ledniček a 1425 tun směsného objemného 
komunálního odpadu. A právě ten činí tři čtvrtiny celkových nákladů. 

 
Od 1. 4. 2003 bude zavedeno zpoplatnění ukládání některých odpadů ve sběrném 
dvoře. Konkrétně za stavební suť a zeminu. Nebezpečné složky odpadů je možné 
nadále odevzdávat zdarma.  

 
Řádově desetitisíce korun měsíčně stojí radnici MO likvidace černých skládek na 
sídlištích. Pravidelně se u kontejnerů objevují kusy nábytku. Loni stála obvod likvidace 
těchto sídlišťních skládek kolem 50 tisíc Kč měsíčně. Obdobné to bude i letos. Nejhorší 
situace je na sídlišti Vinice. Přitom za založení černé skládky může být uložena až 200 
tisícová pokuta. 

 
Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1 oznamuje, že v červenci provedl Zdravotní ústav v Plzni rozbor 
vzorků vody odebraných z pramenů v našem MO. Voda byla odebrána ze dvou 
pramenů na Roudné pod FN. Voda z pramenu vpravo vyhovuje normě pro pitnou vodu 
pro dospělou populaci a její tepelná úprava není nutná. Není však ani po převaření 
vhodná pro přípravu umělé kojenecké stravy. Vodu z levého pramenu je třeba 
převařovat po dobu cca 20 minut. V žádném případě není vhodná pro kojence. 
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Na Severním Předměstí probíhalo ozeleňování před 20 lety, kdy se brigádníci 
dopouštěli řady chyb. Od začátku 90. let jsou plochy zeleně rozděleny mezi jednotlivé 
odborné firmy a kvalita údržby zeleně se postupně výrazně zlepšila. Do budoucna není 
možné, aby neodborné zásahy prováděli sami občané. Na údržbu zeleně nejsou 
zdaleka dostatečné finanční prostředky, jaké by dokonalá údržba vyžadovala. Přesto 
jsou prostředky do údržby pravidelně přidělovány. Podle požadavků občanů je možné 
provádět určité zásahy do zeleně, ale zásadně odbornými firmami. 
 
V roce 2003 proběhly bez závad a ve stanovených termínech první a druhé seče 
travnatých ploch a komunikačních pásů, dále pak jarní vyhrabávání trávníků, sestřih a 
zmlazování keřů na určených místech v sídlištích. Dále byla provedena likvidace 
nevhodných náletových dřevin, likvidace suchých a vyvrácených stromů, pokácení 90 
stromů na základě povolení orgánu ochrany přírody. Na 18 místech obvodu bylo 
vysazeno celkem 8,5 tisíce kusů letniček. 
 
Na sídlištích bylo rovněž vysazeno a dosazeno 850 růží. Obnova travnatých ploch 
proběhla především v lochotínském parku, na Chmelnicích a v aleji Svobody. V prvním 
pololetí bylo vysazeno 14 nových stromů a s další výsadbou se počítá na podzim.  

 
Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 1 informuje: 
Od srpna probíhají pravidelně úklidy pěších komunikací v oblasti Roudné (obyvatelé 
této části obvodu do té doby kritizovali, že se tak neděje). 
 
Od června minulého roku je MO Plzeň 1 zapojen 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. Jen za první pololetí roku 2003 byla našemu 
obvodu přiznána odměna ve výši 1 206 tisíc Kč.  
 
Byl zaveden sběr a svoz bioodpadu v lokalitách Zavadilka, starý Lochotín, stará Košutka, 
kde přibyly hnědé nádoby. Do nich lze odkládat zbytky ovoce, zeleniny, drobné větve, 
trávu, listí a zbytky jídel bez obalů. 
 
MO Plzeň 1 ve spolupráci se společností Reodepona zahajuje v rámci separace 
komunálního odpadu třídění nápojových kartonů. 
 
V současné době probíhá  na  území MO likvidace exkrementů  na travnatých plochách,  
v  těsné  blízkosti  chodníků,  panelových   domů  a  dětských  hřišť.  Úklid   je  prováděn 
vysavačem, který exkrementy vysává do speciální nádoby. 
 
Začátkem  března 2003  se  opět  konala  v   budově   ÚMO  zajímavá přednáška,  která 
navazovala  na  předchozí  a  obdobnou činnost v oblasti péče  o  městskou  zeleň. Tyto 
přednášky organizuje Sdružení zahradnických firem ve spolupráci s MO Plzeň 1. 
 
V květnu 2003 přibyly do Parku na přání ve Žlutické ulici nové dětské dřevěné prvky. 
Mají podobu obyvatel ptačí říše. Vytvořil je plzeňský dřevořezbář Pavel Indra a děti 
jsou z nich nadšené.  
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Likvidace nepovolených skládek odpadů proběhla v květnu, červenci a říjnu 2003, kdy 
bylo uklizeno 13 lokalit. Celková částka za likvidaci činí cca 350 tisíc Kč. Stále se 
opakující černé skládky v lokalitách bývalého košuteckého statku a Pod Všemi svatými 
byly svým rozsahem jedny z největších nepovolených skládek v tomto roce na území 
MO Plzeň 1. 
 
Ve dnech 19. - 21. 11. 2003 byla obnovena alej v lokalitě Pod Záhorskem.  Na místo 
starých a nebezpečných stromů bylo vysázeno 15 kvalitních výpěstků červeně 
kvetoucích akátů. V jarních měsících 2004 dojde ke konečné úpravě celého zeleného 
pásu v ulici Pod Záhorskem včetně dosetí travního semene.  

Končí přistavování velkokapacitních kontejnerů. V roce 2004  již  nebudou přistavovány  
z důvodu nedostatku financí na zajištění této služby.  
 
Stále se ještě setkáváme s následky povodně ze srpna 2002. V nejbližší době bude  
provedena likvidace následků povodně na území MO Plzeň 1 v lokalitě železničního 
mostu a silničního mostu na Jateční třídě. Na břehu Berounky budou odstraněny 
naplavené a náletové dřeviny a zlikvidovány černé skládky, které přinesla velká voda. 
Náklady na likvidaci těchto povodňových škod budou činit statisíce korun. 

 
Letos bude zajištěn svoz a likvidace vánočních stromků obdobně jako loni. V týdnech 
od 12. do 16. ledna a od 16. do 20. února 2003 bude proveden jejich svoz 
z kontejnerových stání. Poté budou naštěpkovány a biologický materiál bude využit pro 
mulčování  výsadeb. 

 
Ekologické   praktikum 32. ZŠ   vyhlásilo v rámci výchovy  ke  zdravému životnímu   stylu  

     výtvarnou, literární a fotografickou soutěž „Zeměkoule v rukách dětí“  pro  tvořivé  děti  
     z  MŠ, ZŠ  a ze  zájmových  organizací.   Výstava,  vyhlášení  výsledků  soutěže a  předání     
     cen   proběhnou   v  březnu   2004.  Zároveň   byla  vyhlášena   sběrová  soutěž  O 
nejtěžší   
     hliníkovou  zeměkouli. 

 
      Zpráva o provádění komunálních služeb: 

- Úklidy MO Plzeň 1 prováděly nasmlouvané firmy podle příslušných harmonogramů 
- Přes prázdniny byl proveden generální úklid parkovišť v Sokolovské ulici 
- U vybraných pískovišť byla provedena výměna písku v kombinaci s desinfekčním 

zásahem 
- Letos byly osazeny nové lavičky v „Parku na přání“ 
- U separovaného odpadu zůstává stejný počet nádob a svozu jako v loňském roce; 

v letním období se objednávají mimořádné svozy jednotlivých komodit (např. 
plastu) 

- U velkokapacitních kontejnerů se stále střídá 18 stanovišť pravidelně po dobu 14 
dnů 

- Odpadkové koše jsou podle potřeby a využívanosti přesouvány na jiné místo; při 
zničení koše nebo odcizení jsou do 10 dnů nahrazovány novými 
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- Od dubna 2003 je zpoplatněno ukládání velkoobjemového odpadu, sutě a zeminy 
ve sběrném dvoře odpadů - pro fyzické osoby však nadále platí odkládání 
nebezpečného odpadu bez poplatku 

- V roce 2003 byly uspořádány dva sběrové dny nebezpečného odpadu na Bílé Hoře 
a na Roudné  

- Likvidace vyřazených lednic byla v letošním roce hrazena z dotace Státního fondu 
životního prostředí 

- V letošním roce zajišťuje firma KOVO Prchal výrobu a osazení nových laviček včetně 
údržby stávajících laviček (cca 500 ks) na MO Plzeň 1. Nové lavičky jsou velmi pevné 
(železné stojiny, silná prkna) a s kvalitním ukotvením, aby odolávala častým útokům 
vandalů.  

       

Obvod dbá na to, aby byly všech dětské herní prvky – houpačky, prolézačky, kolotoče a 
podobně, v pořádku a bezpečné. Ty, které jdou opravit, opravuje a ty, které jsou hodně 
zničené, vyřazuje a nahrazuje novými. 

 

 

Obr. 7 : Tato houpačka bude nahrazena novou, bezpečnější. 

 
Ze zprávy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1: 
 
Členové Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 provedli v průběhu července a srpna 
závěrečné kontroly veřejného pořádku v celém rozsahu MO Plzeň 1. Kontroly byly 
zaměřeny na situaci v rekreačních oblastech rybníků (Šídlovského, Kamenného, 
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Seneckého, Košináře, Boleveckého) a v okolí zoologické a botanické zahrady. V plném 
rozsahu také proběhla kontrola okrajových neobydlených částí obvodu. 

 
Z poznatků členů KV je patrné, že přes vysokou zátěž jsou rekreační oblasti dobře 
obsluhovány a je zde pořádek. Naopak u vnějších částí obvodu je vše dovoleno a 
ponecháno přirozenému vývoji. Jedná se především o černé skládky a náletovou 
vegetaci a zeleň. Zatím nejsou vidět žádná nápravná opatření. Je nutné vytvořit 
hodnotící kritéria, jak má území obvodu splynout s okolní přírodou u konkrétního 
územního uspořádání. 

 
Kontrolní výbor se rovněž zabýval dopisem občanů zadní Roudné – V Ráji, který byl 
publikován v Plzeňském deníku a upozorňoval na špatný stav vnitřních cest osady, 
chodníků a špatný stav příkopů a krajnic vozovky.  

 
Komunikace Na Roudné má být v plném rozsahu rekonstruovaná (je již zpracován 
projekt), ovšem zatím její část v uvedené oblasti není ve výhledu 8 – 10 let určená 
k realizaci. KV doporučuje vedení MO 1 provést takové zpevnění chodníků a cest, které 
by plánované rekonstrukce silnice Na Roudné potřeby občanů uspokojilo  
(kamenná drť a asfaltový nástřik).  

Díky sdružení MYŠ, které funguje při 90. MŠ v Západní ulici, byl vypracován projekt 
Ekozrnka. Nadační fond Zelený poklad ho podpořil finančně a školka jím nyní prochází. 
Je to například umístění krmítek a zimní přikrmování ptactva, vysazování ovocných 
stromů, nákup encyklopedií a atlasů pro poznávání přírody, ale i  sběr použitých baterií 
nebo umístění nádob na třídění odpadu atd. 
 
Žáci a vyučující 17. ZŠ na Roudné se zapojili do projektu Den Země a nabídli svoji 
pomoc při úklidu Roudné. Uklízeli od řeky Mže směrem na Zadní Roudnou k Lipové ulici 
do okolí školy a skončili až Pod Záhorskem.  
 
Reodepona ve spolupráci s MO připravila pro MŠ z MO dětský den aneb Ekohrátky ve 
sběrném dvoře v Úněšovské ul. V pátek 30. května 2003 tak 120 dětí ze školek 
zkoušelo různé soutěže – lapená „zvířátka“ v odpadcích, přechod zamořeným územím, 
srážení PET lahví a další. 
 
Zatímco léto 2002 bylo deštivé, letní měsíce letošního roku jsou nebývale suché. Trpí 
veřejná zeleň i zahrady. Horka s teplotami kolem třiceti stupňů začala již koncem 
května a začátkem června.  
 
Plzeň má řadu památných a významných stromů, řada z nich se nachází v našem 
obvodě a je bedlivě sledována odborníky.  
 
Nejmohutnější památný strom je Körnerův dub na území plzeňské Zoologické a 
botanické zahrady. Obvod spodní části činí 710 cm, výška 30 metrů a strom je pod 
stálým odborným dohledem. 
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Již v roce 1876 byla vysázena alej topolů v Lochotínské ulici. Pozůstatkem aleje je topol 
bílý (památný strom) na křižovatce Lochotínské a Kleisslovy ulice. Dalšími památnými 
stromy jsou 3 duby u Velkého boleveckého rybníka. Jedná se o zbytek původního 
osázení hráze z 15. století. 
 
Jediným zástupcem jehličnatých stromů mezi těmito jedinečnými stromy je takzvaný 
Smrk - troják v části lesa nazývaného Lány.  Je zajímavý tím, že ve výšce 2 a půl metru 
se rozděluje na tři kmeny. Je starý cca 140 let. Nachází se v boleveckém polesí 750 m 
severovýchodním směrem od křižovatky silnic směr Záluží a Ledce a je součástí 
Sigmondovy stezky.  
 
Mezi významné stromy patří dub letní Pod Všemi svatými, borovice lesní u rybníka 
Košináře a vrba křehká na lochotínských loukách (dosahuje obvodu cca 560 cm). 
 
Hustý sníh a náledí potrápily 15. 12. 2003 Plzeň. Do 14 hodiny vyjížděli policisté k 26 
nehodám, do večera jich bylo 50. Náledí zcela odřízlo Doubravku od centra města. 
Podstatně se zvýšil počet pacientů v chirurgických ambulancích. 
 
17. 12. 2003 se poprvé sešla porota, která posuzuje návrhy na 3 kašny, které by měly 
stát v rozích plzeňského náměstí Republiky. Stály tam a sloužily ještě na přelomu 18. a 
19. století jako zásobárny vody.  
 
 

    7. Sociální oblast   
 

     Prvním miminkem roku 2003 v Plzni byla Věra Horváthová (2,75 kg, 47 cm). Narodila se 
1. 1. 2003 ve tři hodiny a pět minut.  

 
Stále méně obyvatel žije v Plzni. Zatímco v roce 1990 žilo v krajském městě 174  975 
obyvatel, v roce 2002 to bylo 163 791. Za pokles může především pokles porodnosti. 
V roce 1990 se narodilo v Plzni 2 000 dětí, v roce 2002 jen 1 500. Na vině je i malá 
bytová výstavba v Plzni – lidé se stěhují do nových satelitů v okolních obcích.  
 
V Plzni se od 1. 1. 2003 zdražila cena tepla o 2,8 % a o 4 % cena vodného a stočného. 
Přesto krajské město patří v celorepublikovém průměru v těchto komoditách k těm 
nejlevnějším. 

 
Výročí 
28. května 2003 se dožila 106 let paní Kateřina Poláková ze Žlutické ulice. K přání zdraví 
a životního optimismu od nejbližších se připojili i zástupci MO s květinami, grafickým 
listem a dárkovým balíčkem. 
 
16. srpna 2003  oslavila své  sté  narozeniny paní  Marie  Schirschová z  Hynaisovy ulice.  
K významnému životnímu jubileu s květinami, dárkovým balíčkem a grafickým listem 
přišli popřát i zástupci MO 
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Zlaté svatby 
14. února 2003 oslavili svoji zlatou svatbu manželé Josef a Miloslava Havrlíkovi ze 
Sokolovské ulice. 
 
Dne 27. září 2003 oslavili v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 zlatou svatbu manželé Stanislav a 
Marta Skřivanovi z Rabštejnské ulice. S blahopřáním a dárkem k 50 rokům společného 
života přišli manželům popřát i zástupci MO Plzeň 1. 
 
V únoru 2003 měly děti v Plzni chřipkové prázdniny. Druhá vlna respiračních chorob se 
mezi malými i velkými obyvateli Plzně rozšířila v dubnu  

 
1. 6. 2003 si lidé připomněli měnovou reformu z roku 1953, která v Plzni vyvolala bouři 
nevole. Po masivních demonstracích bylo zatčeno na 600 lidí, odsouzeno 331 lidí, 
z toho 48 žen. Změnily se jim životy. Druhá forma komunistické odplaty byla ještě 
rafinovanější – desítky dalších lidí byly bez soudů vystěhovány ze svých domovů do 
často velmi zchátralých příbytků mimo Plzeň. 
 
Referendum o přistoupení ČR k EU se uskutečnilo 13. června 2003 od 14 do 22 hodin a 
dne 14. června od 8 do 14 hodin v okrscích 1 – 56. Hlasovací lístky obdrželi oprávnění 
občané až v místnosti pro hlasování v hlasovacích okrscích. Na adresu trvalého pobytu 
občanů se hlasovací lístky nedoručovaly. 
 
Místo pěti lékařských pohotovostí slouží nově Plzeňanům jen dvě. Vedení města tak 
rozhodlo, protože služba byla drahá a obyvatelé Plzně ji často zneužívali večer, v noci, o 
víkendech a o svátcích. Dál budou sloužit pouze dvě pohotovosti, a to na poliklinikách 
ve Francouzské ulici a na Denisově nábřeží. Město ještě zachovalo služby dětské a 
zubní pohotovosti.  
 
 

    8. Kultura a akce obvodu 

Na závěr březnového Týdne knihoven otevřela pobočka Knihovny města Plzně na 
Vinicích ve své výloze výstavku, která připomíná občanům sídliště, že toto místo se těší 
přítomnosti člověka již 7 000 let.  Zemědělce  mladší a pozdní doby kamenné vystřídalo  
v několika vlnách další pravěké obyvatelstvo bronzového a železného věku. Tito lidé 
zde zanechali i své hroby. Následovali Keltové a v době římské Germáni. Ve středověku 
dala nová aktivita plzeňských měšťanů místu i jeho jméno. Některé viniční domky se 
časem změnily v odpočinkové lusthausy a dále v hospodářské usedlosti.  
 
První archeologické nálezy pocházejí z roku 1889. V horních řadách hlediště 
lochotínského amfiteátru byl v 50. letech při stavbě letního kina zachycen popelnicový 
hrob z mladší doby bronzové. Od samého začátku výstavby (1980) sledují archeologové 
ohrožené plochy svými výzkumy. Jejich výsledky předvádí na deset fotografií, kreseb, 
plánů,  mapek  i  přímo zajímavých  ukázek  nálezů  tato  malá  výstavka.  V pobočce  
knihovny v Hodonínské ulici bude přístupná až do Vánoc 2003.  
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Již šestnáctý ročník Festivalu Finále se od 31. 3. 2003 konal v Plzni. Festival nabízí to 
nejlepší z české a slovenské filmové tvorby za uplynulý rok. Zlatého ledňáčka si odvezla 
hořká komedie z dob reálného socialismu režiséra Jana Hřebejka Pupendo.  
 
29. 3. 2003 se sešli v bolevecké Sokolovně milovníci koček na mezinárodní výstavě. 
K vidění tu byli mňoukající krasavci a krasavice všemožných plemen a „obyčejné“ kočky 
domácí.  
 
1. 4. 2003 opět obrátila město naruby Apriliáda. Bujné veselí, program plný 
nesmyslných soutěží získává mezi obyvateli Plzně stále větší oblibu.  
 
Řadu zajímavých akcí připravily na sváteční velikonoční dny plzeňské organizace. 

Středisko volného času dětí a mládeže pořádalo výpravu Po stopách velikonočního 

zajíčka. Na konci desetikilometrové trasy v okolí Krkavce čekalo malé i velké zájemce 

překvapení a oheň na opékání špekáčků.  

 

Další turistickou akci připravilo na Velikonoční pondělí občanské sdružení Centrum dětí 

a rodičů. Putování za zajíčkem v okolí boleveckých rybníků s řadou zajímavých soutěží 

se zúčastnili malí turisté v doprovodu rodičů; trasa byla vhodná i pro kočárky.  

 

Velikonoce oslavila se svými návštěvníky i plzeňská zoo. Po tři dny tu fungoval soutěžní 

koutek a třikrát denně soutěžní stezka. V areálu se představovaly velikonoční zvyky a 

tradice a ukázky starých řemesel. Na Velikonoční pondělí se tady připojili 

k mezinárodní kampani Zachraňte tygry. Odstartovalo ji výstražně zvonění budíků ve 

14 hodin. Každý, kdo si s sebou přinesl klasický budík, měl vstup zdarma.  Branami 

zoologické zahrady prošly tisícovky dětí se svými rodiči.  

 

Plzeň slavila počátkem května 2003 již 58. výročí osvobození americkou armádou. Po 

čtyřdenní pouti do jejích ulic vjel vzpomínkový konvoj 60 historických džípů a 

nákladních vozidel. Před radnicí se odehrála fiktivní bitva mezi Američany a esesáky (ti 

se samozřejmě museli vzdát). I další program byl bohatý, velkou pozornost vzbuzovali 

američtí a belgičtí veteráni, kteří se do Plzně po roce 1989 každoročně vracejí.  

 

18. 5. 2003 si plzeňští věřící připomněli 10. výročí založení plzeňské diecéze. Je to tedy 

již deset let ode dne, kdy se plzeňským biskupem stal mons. František Radkovský. 

Slavnostní bohoslužbu sloužil kardinál Miloslav Vlk. Během bohoslužby převzal Luboš 

Hruška za vytvoření Památníku obětem zla Řád svatého Silvestra od papežského nuncia 

Erwina Josefa Endera.  

 

Cenu 1. června, kterou plzeňská radnice uděluje každoročně lidem, kteří se mimořádně 

zasloužili o prosazování principů demokracie, svobody a spravedlnosti, obdržel na 

slavnostním zasedání plzeňských zastupitelů válečný reportér Jaromír Štětina. 

Nechyběl v posledních deseti letech na žádném z horkých míst naší zeměkoule.  



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2003 Stránka 26 

 

 

16. 3. 2003 vstoupil dětský filmový festival Filmák do devátého ročníku. Přihlášené 

snímky, z nichž je 8 celovečerních, hodnotí 2 poroty.  

Letos podruhé se na nejmladším plzeňském sídlišti uskuteční kulturně společenský 
projekt Vinické léto. Festival nabídne vystoupení řady hudebních, divadelních a 
tanečních souborů a také projekce filmů. Pořádá ho občanské sdružení Společenství 
Začít spolu. Během června se v prostorách před hlavním vchodem do 7. ZŠ uskuteční 
10 akcí.  
 
Celé Vinické léto odstartuje romská kapela Kontrast, dále vystoupí jazzové Con Brio 
spolu s česko - romskou skupinou Jiloro, indickou hudbu představí skupina Vishnu 
Tattva. Lákadlem bude vystoupení pražské skupiny Bengas a rokycanských Le 
čhavendar.  
 
V červnu se tu také odehrají dvě divadelní představení. Plzeňský soubor Střípek zde 
představí svou nejnovější inscenaci Kouzelnej mlejn. O druhé představení se postarají 
studenti Atelieru dramatické výchovy plzeňské pedagogické fakulty.  
 
Zajímavý zážitek nabídne vystoupení Martina Neila z Velké Británie. Tento muzikant-
cestovatel představí hudební nástroje z celého světa. Zajímavé bude i vystoupení 
pražské skupiny Tiditade, která představí africké bubny a tance. 
 
Na závěr školního roku připravili organizátoři pro děti akci Hurá prázdniny. Po červnové 
části bude Vinické léto pokračovat projekcemi filmů. Vinické kino T63 ožije na konci 
prázdnin. V září se pak dění festivalu na Vinice znovu vrátí, když odehraje ještě několik 
kulturních akcí.  
 
Vinické léto zajišťuje občanské sdružení Společenství Začít spolu. Sdružení provozuje 
dvě zařízení. Prvním je Centrum pro rodinu sídlící v Podmostní ulici. Zajišťuje 
volnočasové aktivity, poskytuje poradenskou činnost a sociální pomoc. Druhým 
zařízením je AD centrum ve Strážnické ulici a realizuje terénní sociální práci a 
protidrogovou prevenci zaměřenou zejména na romskou komunitu.  
 
Při příležitosti otevření parku na přání 11. června 2003 od 15 hodin v prostoru Zemníku 
na Košutce pořádá MO se Správou veřejného statku města Plzně a Rádiem FM Plus 
odpoledne plné her, zábavy a soutěží. 
 
První dva srpnové týdny patřily v Plzni hudbě a divadlu. Na několika volně přístupných 
místech v centru města se představily špičkové profesionální i amatérské hudební a 
divadelní soubory z celé republiky i zahraničí. O festival Na ulici je každoročně obrovský 
zájem.  
 
Počátkem září 2003 se konal v Plzni Mezinárodní festival Divadlo. Tentokrát se velkému 
zájmu našich i zahraničních návštěvníků těšila řada shakespearovských inscenací. Na 
festival navázal festivalový epilog Divadlo pod vodou, na kterém se představily pražské 
soubory, které nemají po loňských povodních kde hrát. 
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17. 9. 2003 zahájilo znovu provoz v Domě kultury na rohu Denisova nábřeží a Americké 
třídy v Plzni Divadlo Miroslava Horníčka. Vloni ho velmi zasáhla povodeň. 
Dramaturgickým záměrem je přivážet do Plzně úspěšné hry pražských divadel, a to 
především komedie.  
 
25. září 2003 to bylo deset let, co spolu uzavřela partnerství města Plzeň a Regensburg. 
Vytvořil se tak oboustranný vztah, zasahující do různých sfér života města. Partnerství 
má na čem stavět, už ve středověku spojovala tato dvě města obchodní stezka.  
 
Od pátku 3. 10. do neděle 5. 10. 2003 se konal Pilsner Fest, který každoročně oslavuje 
narozeniny Plzeňského Prazdroje. Na náměstí Republiky se konal bohatý program 
spojený s pokusem o zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu připíjejících si lidí 
zlatým mokem.  
 
Čestné medaile obdrželo 28. 10. 2003 na slavnostním shromáždění k 85. výročí vzniku 
samostatného československého státu na plzeňském náměstí T. G. Masaryka pět členů 
Vojenského sdružení, rehabilitovaných po létech perzekuce za svou práci. Byli to Luboš 
Hruška, který v Plzni založil Meditační zahradu, Richard Smola, Josef Kašpar, Otakar 
Lichtenberg a Karel Vokurka.  
 
Jednou  z  dvanácti  finalistek  4.  ročníku  Miss  Junior České  republiky, který  vyvrcholí  
13. 11. 2003 v Praze, je i Plzeňanka Jana Hodinářová.   
 

     Sbor dobrovolných hasičů Bolevec již dlouho vyvíjí bohatou všestrannou činnost včetně  

     kulturních   aktivit.  Společně   se  Spolkem  boleveckých  rodáků   organizuje  řadu  akcí   

     na  Bolevecké  návsi (stavění  májky, posezení s  hudbou  pod   lipami,  setkání   rodáků,   

     vánoční  posezení). Tradiční je hasičský bál. 

 

     Významnou akcí je prestižní  akce požárních družstev  „Poslední káď “ o  pohár  starosty  

     MO Plzeň 1  s  účastí  až  50 družstev.  Velmi   aktivní   jsou  bolevečtí  dobrovolní  hasiči  

     v  práci s mládeží. Při  SHD pracují  dva  oddíly    mladých   hasičů  a  družstvo     

dorostu, 

     dále   přípravka  dětí   předškolního   věku.   Sbor   pořádá  letní   výcvikový  tábor  

hasičů.  

       

Téměř  milion  korun  letos  zaplatí plzeňská radnice za vánoční výzdobu v centru  

města.  Dokupovat se přitom budou jen žárovky – bude jich ovšem několik tisíc. Poprvé 

se  ulice  rozsvítí 1. 12. 2003 a zhasnou na Tři krále – 6. 1. 2004.        

    

     Slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromu  na  plzeňském náměstí Republiky  1. 12. 

2003 

     bylo   doprovázeno   zpěvem   koled   a   velkolepým   ohňostrojem. Náměstí  bylo  zcela   

     zaplněné.  
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Obr. 8: Také MO Plzeň 1 má svůj vánoční strom, stojí vždy v Centrálním parku a letos 

ho přišel rozsvítit místostarosta Jiří Uhlík   

 

 8. 12. 2003 se  v  Plzeňském  Prazdroji  rozloučili s  plzeňskou  raritou,  varnou, která tu 

 sloužila  rovných  sto let. Její  místo  zaujmou  nově  zřizované  varné soupravy, které  

 budou stát podnik na 300 milionů korun.  

 

10. 12. 2003 si pod vánočním stromem na náměstí Republiky zazpívalo koledy v rámci 

každoročně se opakující akce na 4 000 koledníků s Martou Kubišovou a Plzeňským 

akademickým sborem. Zápis do Guinessovy knihy rekordů o největší počet zpěváků 

koled na jednom místě se však překonat nepodařilo.  

 

Potěšit malé pacienty do plzeňské fakultní nemocnice přijela 11. 12. 2003 zpěvačka a 

moderátorka pořadu Kouzelná školka Magda Reifová. Doprovázel ji klaun Garry 

Edwards, který se věnuje péči o dobrou náladu malých pacientů v České republice již 

15 let. Vánoční besídku plnou písniček, vánočních dárků a zvyků připravilo občanské 

sdružení Zdravotní klaun spolu s Nadací Eurotel.  
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Při šestém ročníku Zlaté struny se v polovině 2003 sešlo v areálu internátů na 

Karlovarské třídě v Plzni na 40 soutěžících z celé republiky. Podle pořadatelů úroveň 

přihlášených mladých amatérských kytaristů rok od roku stoupá.  

 

Již dvanáctý rok se na Štědrý den konalo troubení z věže plzeňské katedrály sv. 

Bartoloměje. Mezi jednotlivými koledami museli muzikanti dělat pauzy, protože byl 

mráz mínus 6°C. Několika stovkám posluchačů dole na náměstí Republiky však zima 

nevadila.  

 

 

    9. Organizace a spolky 

 

29. 1. 2003 se starosta Jiří Winkelhöfer zúčastnil schůzky s Boleveckými rodáky. Je to 

spolek, který se vyznačuje mnohými aktivitami ve prospěch zachování historického 

rázu Starého Bolevce a zachování tradic našich předků. 

 

V roce 2003 CEDR (plzeňské Centrum dětí a rodičů, které sídlí v prostorách 1. ZŠ)  zahájí 
také projekt DysRodinky, který nabídne laickou i odbornou pomoc rodičům dětí se 
vzdělávacími problémy.  
 
8. 2. 2003 se uskutečnil ve Středisku volného času v plzeňské Ledecké ulici na 
Lochotíně již II. ročník soutěže o Lochotínskou buchtu a Lochotínský řízek. Hodnotila se 
nejen chuť krmě, ale i vtip a postřeh mladých kuchařů, nejrychlejší navlečení zástěry a 
oškrábání brambor. Nejlepší buchtu upekla Lenka Hrdličková a nejlepší řízek usmažil 
Michal Svoboda, který tak obhájil loňský titul Lochotínského řízku.  
 
Senioři si ve svém klubu v Kaznějovské ulici v únoru 2003 užili Masopust. Dělají ho už 
10 let a pokaždé se sejde na 60 masek. Lochotínský Klub důchodců se schází každých 
14 dní, společně slaví začátek a konec roku a další svátky.  
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání 28. 5. 2003 vzalo na vědomí použití 
výtěžku z provozu výherních hracích automatů za rok 2002 (podle platné novely 
zákona  č.  2002/1990  Sb. o  loteriích a  jiných  podobných hrách), odvedeného na účet  
MO Plzeň 1 ve výši 1 242 605,10 Kč a to na veřejně prospěšné účely. 
 
Finance byly rozděleny ve prospěch mateřských a základních škol v prvním plzeňském 
obvodu a sborům dobrovolných hasičů Bolevec a Bílá Hora. Další peníze šly ve 
prospěch Tyfloservisu (75 000,0 Kč), FN Plzeň (zakoupení „Tromboagitátoru“ Sahara 
pro  hematoonkologické  oddělení  dětské  kliniky). Odbor  životního prostředí ÚMO 
Plzeň 1 rozdělil přidělenou částku  na zařízení dětského hřiště na Roudné ( 300 000,0 
Kč), výrobu a zbudování nových laviček v obvodu (50 000,0 Kč),  úklid podchodů 
tlakovou vodou (50 000,0 Kč), desinfekci dětských pískovišť (20 000,0 Kč), opravy 
stávajících dětských prvků v MO 1 (100 000,0 Kč), úklid lokalit s vilovou zástavbou 
(63 000,0 Kč), osazení  nových  dětských  prvků  (100 000,0 Kč) a rekonstrukci  povrchu  
hřiště u  31.ZŠ  (150 000,0 Kč). 
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Obr. 9:  MO 1 se hodně věnuje malým i velkým školákům ve svém obvodu a 
podporuje jejich akce 

87. MŠ nabízí v letošním roce novinku – infra-saunu, která zvyšuje odolnost vůči 
nemocím, prospívá i alergikům a astmatikům. Druhou novinkou je zavedení cvičení  
s prvky jógy s názvem Želvička. Ve spolupráci se Zdravotní školou dr. Mauritzové byla 
zařazena do ozdravného programu MŠ fyzioterapie, kterou provádějí studentky této 
škola v rámci své praxe. Spočívá v rozcvičce, další částí fyzioterapie je míčkování, které 
již zvládají nejstarší děti samy. MŠ spolupracuje také s 32. ZŠ v rámci společného EKO 
projektu. 
 
Zápis do 87. MŠ se konal ve dnech 2. a 3. dubna od 14 do 17 hodin. 
 
Centrum protidrogové prevence a terapie ve spolupráci s PhDr. Dagmar Nechutnou a 
Bc. Slávkou Malíkovou uskutečnilo v průběhu 1. pololetí pro prvňáčky 1. ZŠ týden 
drogové prevence. Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře protidrogové komise 
města Plzně. 
 
30. 4. 2003 se starosta obvodu Plzeň 1 zúčastnil stavění májky u hasičské zbrojnice na 
Bolevecké návsi. Pod ní se pak v následujících dnech uskutečnila řada akcí. 
 
2. 5. 2003 byly položeny jako každý rok věnce u pomníku padlých a umučených v rámci 
56. výročí osvobození v Bolevecké škole. 
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Ve čtvrtek 20. listopadu 2002 se v salonku restaurace Prazdroj sokolovny na Roudné 
uskutečnilo „Přátelské symbolické setkání bývalých žáků“ k 100. výročí roudenské 
školy.  
 
Půl roku úspěšné práce má za sebou skupina tanečníků a přírodovědců na 7. ZŠ. 
Taneční klub IMPRO PS Mikulka při 7. ZŠ  se 17. - 19. 1. se zúčastnil republikového 
finále soutěže Sedmikvítek v tanci. Klub se může pochlubit 1. místem ve folkloru, 2. 
místem v tanečních  parketových  kompozicích a 3. místem v  plesových choreografiích.  
 
ZUŠ Sokolovská se stará o vyžití svých svěřenců i během letních prázdnin, které 
pravidelně organizuje akordeonové odd. spolu s flétnovým a výtvarným oddělením. Na 
soustředění se v bývalé faře v Blatně u Jesenice  sešlo  30 akordeonistů a flétnistů. 
Program se od běžného letního tábora liší společným muzicírováním. Veřejných 
vystoupení pořádá lochotínská „liduška“ každoročně desítky, nejen  v aule  32. ZŠ, ale  i  
v Západočeském muzeu či v městských galeriích.  
 
Jaro přivítaly děti na Vinicích bohatou nabídkou akcí, které pro ně přichystala 7. ZŠ a PS 
Mikulka. Děti si tak zatančily a zasoutěžily na maškarním bále. Tak jako každý rok 
proběhlo 10.  3.  2003  školní  kolo  Soutěže  dětských  recitátorů  na  7.  ZŠ  na Vinicích.  
V 1. kategorii (žáci 2. a 3. tříd) své básně předneslo 14 dětí, ve 2. kategorii (žáci 4. a 5. 
tříd) pak recitovalo 10 dětí. Ti nejlepší postoupili do obvodního kola soutěže, které se 
konalo 12. 3. na 32. ZŠ.  
 
Před 25 lety se poprvé otevřely dveře 31. ZŠ. Letos školu navštěvuje 654 žáků 
rozdělených do 29 tříd. Kromě poskytování základního vzdělávání se zaměřuje škola na 
rozvoj dětí a mládeže se sportovním nadáním ve třídách s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy a na speciální péči o žáky s tělesným handicapem. Každoročně škola pořádá 
největší celorepublikový mládežnický turnaj v házené ve své kategorii – Memoriál K. 
Šulce. Vždy se ho zúčastní na 50 družstev z Čech a Moravy a sehraje se tu na 200 
turnajů.  
 
Jarní měsíce jsou v 87. MŠ spojeny s mnoha akcemi, které pro děti chystá pedagogický 
sbor. V březnu se děti z výtvarného kroužku zúčastnily soutěže Miniskřivánek. V dubnu 
se děti z kroužku Flétniček zúčastnily oblastní soutěže Pískání pro zdraví. Jejich výkon 
byl oceněn 2. místem. Velikonoční eko-dílna na 32. ZŠ byla pro děti skvělou inspirací. 
Zaujalo i putování za velikonočním zajíčkem v lese na Košutce nebo akce Děti pozor, 
červená! A pak následovala škola v přírodě v Kašperských Horách, kam vyjely dvě 
předškolní třídy. 

 
Začátkem března 2003 oslavila 81. MŠ na Vinicích chlapský den, který pomáhá rozvíjet 
hlubší spolupráci s rodinou a v dětech prohlubovat lásku a úctu k rodičům. 12. února 
2003 se v Měšťanské besedě konalo každoroční dětské maškarní odpoledne pořádané 
81. MŠ. Vlastnoručně vyrobené jarní dárečky přinesly děti této MŠ do domova 
důchodců v Kotíkovské ulici. Velikonoční besídka dvou generací tu má dlouholetou 
tradici. Hravé odpoledne, které pořádala 81. MŠ, přilákalo děti celého vinického 
sídliště. Děti si tu mohly poměřit svou dovednost s kamarády v porážení kuželek, 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2003 Stránka 32 

 

cvrnkání kuliček, slalomu na koloběžce, kresbě na chodník nebo ve výrobě papírového 
ptáčka Střapáčka.  
 
13. května 2003 proběhla Obvodní olympiáda mateřských škol – 4. ročník soutěže o 
putovní pohár MO Plzeň 1 – pod názvem Dobývání tajemného hradu. Zvítězili Modří 
motýlci ze  46.  MŠ, druzí  skončili  Zajíčci  z  90.  MŠ, bronzové  medaile získali 
závodníci z družstva Žabiček, které vyslala 17. MŠ. 
 
První dětské hřiště na Roudné bylo vybudováno v režii MO Plzeň 1. Hřiště je oplocené a 
děti tu najdou pískoviště, pružinová houpadla, prolézačky, skluzavku a také zpevněnou 
plochu, která je vybavena brankami a streetbalovým košem. Hřiště budou využívat i 
děti z MŠ při 17. ZŠ. Celkové náklady na výstavbu hřiště představují cca 930 tisíc Kč.  
 
Protože 14 z jedenadvaceti škol stávkovalo za vyšší platy, většina z nich 1. 9. 2003 
nepřivítala své prvňáčky. Slavnostní přivítání se tam proto konalo až 2. září. Stávkovala 
rovněž většina plzeňských gymnázií, dopravní průmyslovka a učiliště, konzervatoř. 
Soukromé školy se nezapojily.  
 
Od začátku školního roku 2003/2004 začal ve 32. ZŠ nový projekt pro dívky od první  do 
deváté  třídy. Vznikly  tady  třídy   se   zaměřením  na  balet  s  názvem  Baleritmo  a  to  
ve  spolupráci s baletní školou DJKT a tanečním oddělení AMU Praha. První krůčky 
baletu si mohou vyzkoušet dívky od 1. třídy. Děvčata z páté, šesté a sedmé třídy jsou 
zařazena ve skupině, která plní osnovy 1. ročníku baletní konzervatoře. Starší dívky se 
kromě klasického baletu věnují i modernímu tanci a stepu.  
 
V 90. MŠ v Bolevci existuje již 11 let alternativní třída s křesťanskou výchovou. Po 
domluvě s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty ZČU studenti postupně 
zvelebují interiér třídy. Podařil se uskutečnit také projekt Korálky setkávání 2 a v rámci 
multikulturní výchovy již podruhé uskutečnili akci ve spolupráci s uprchlickým táborem 
z Červeného Újezda.  Účastnili  se Tříkrálové sbírky, navštěvují domovy důchodců.  
 
Koncepce  34.  ZŠ   vychází  ze  vzdělávacího  programu  Základní   škola,  Základní  škola  
s rozšířenou výukou hudební výchovy a Základní škola s rozšířenou výukou informatiky 
a výpočetní techniky. Od školního roku 2001/2002 škola rozšířila výuku předmětů, 
které dají žákům dobrou průpravu pro další studium na  odborných  školách a  učilištích  
s technickým zaměřením. Žáci mají k dispozici moderně vybavené dílny, dvě počítačové 
učebny, keramickou dílnu ad. Od února letošního roku organizuje škola vzdělávání 
nejširší veřejnosti v oblasti počítačové gramotnosti. 
 
Ještě po roce se 17. ZŠ v Malické ulici vyrovnává s následky povodní ze srpna 2002. 
Škola již investovala do oprav 1, 75 milionu korun. Zbývají jen úpravy zahrady. Na 
financích se podíleli sponzoři i množství drobných dárců.  
 
Ve dnech 26. - 28. 9. 2003 probíhal ve švýcarském městě Reinach 4. ročník soutěže ve 
hře na akordeon. V silné konkurenci se utkalo 70 účastníků z Polska, Číny, Německa, 
Ukrajiny, Rakouska, Švýcarska a ČR od muzikantů toho nejútlejšího věku až po 
akordeonové profesionály. Plzeňský kraj reprezentovali dva akordeonisté. Za kategorii 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2003 Stránka 33 

 

Junior 2  soutěžil  Jiří   Jílek,  žák   plzeňské   ZUŠ   Sokolovská 30,  který  získal  2.  cenu 
a v kategorii Junior 3 zvítězil posluchač IV. ročníku plzeňské konzervatoře Pavel Samiec, 
rovněž bývalý žák lochotínské ZUŠ.  
 
Na území našeho obvodu žije jedna z rodinných skupin Dětského domova Domino. 
Prostory, které děti a jejich „tety“ obývají, jsou v objektech MŠ v Manětínské ulici a 
dětský domov je získal od ÚMO Plzeň 1.  Tady se děti učí samostatnému hospodaření a 
samy se podílejí na životě svých rodin. Obvod na ně nezapomíná a jeho zástupci je 
navštěvují.  
 

 
 
Obr. 10:  Zástupci MO 1 přišli i na vánoční besídku dětí z DD Domino v Manětínské 
ulici.  
 
87. MŠ nese název Kosíci, díky výuce hry na zobcovou flétnu. Od letoška jsou již tři třídy 
vybaveny flétnou pro každé dítě. Kromě hry na flétnu zde pracuje kroužek hudebně -
pohybový, výtvarný, baletní školička. Keramický a počítačový kroužek navštěvují jen 
předškoláci. Na programu je i cizí jazyk – angličtina. 
 
4. ZŠ se dlouhodobě profiluje jako škola s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodovědných předmětů, rovněž otevírá třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 
Důkazem úspěšnosti žáků je dosažení 1., 4. a 6. místa v kategorii 7. tříd náročné 
Pythagoriády. Loni dosáhli žáci školy na vítězství i ve sportovních soutěžích, obsadili 
např. 1. a 3. místo ve Vánočním turnaji v hokejbalu, 2. a 3. místo v okresním a krajském 
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kole akce Hokejbal proti drogám, 2. místo v krajském kole turnaje v házené či 1. místo 
v obvodním kole vybíjené mladších žáků. 
 
Bolevečtí hasiči se starají o průběžné doplňování a omlazování sboru, spolupracují se 2 
MŠ na výchově minihasičů předškolního věku, mají své družstvo mladých hasičů i 
družstvo dorostu. Spolupracují se školami v obvodu při zajišťování ukázek výcviku a 
techniky, besed apod.  
 
Na večerní podzimní procházku v okolí výcvikového areálu boleveckých hasičů přijalo 
pozvání 23 družstev. Zorganizovali ji bolevečtí hasiči, včetně řady soutěží k ověření 
hasičských dovedností na okruhu dvou kilometrů.  
 

 
 
Obr. 11: Ing. Helena Maciarzová, 2. místostarostka MO Plzeň 1, navštívila vánoční 
besídku v jedné z mateřských škol našeho obvodu 
 
Po třinácté se uskutečnila hasičská soutěž Poslední káď. Pozvání přijalo 34 soutěžních 
družstev mužů a 7 družstev žen z Plzeňského, Karlovarského, Středočeského i 
Ústeckého kraje. Nejlepším plzeňským družstvem byla na 10. místě Bílá Hora. 
 
FN Plzeň 
Každé páté pacientce odhalí lékaři v plzeňské fakultní nemocnici jako první v České 
republice prostřednictvím přístroje mamotom zhoubný nádor prsu. Ten umožňuje 
zjistit rakovinu v raném stádiu, kdy je velká šance na uzdravení. Přístroj tak zachránil už 
několik desítek žen.  
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Od dubna letošního roku začali plastičtí chirurgové ve FN Plzeň operovat dětské 
pacienty do tří let na vlastním operačním sále. Na plzeňské plastice v lochotínském 
areálu nemocnice v současnosti nejčastěji operují i ty nejmenší děti s vrozenými 
vadami obličeje, rukou a genitálu. U častých dětských úrazů velmi často operují 
ztrátová poranění kožního krytu nebo poranění měkkých tkání.  
 
ZOO a Botanická zahrada Plzeň 
17. 6. 2003 otevřela ZOO Plzeň nový výběh pro jeleny wapiti kalifornské. Jelena a dvě 
laně chová plzeňská zoologická zahrada jako jediná v republice. Brzy návštěvníci uvidí i 
mladý pár afrického domácího skotu watusi. Býci dosahují hmotnosti půl tuny, mohou 
mít rohy dlouhé přes metr s rozpětím až 2 a půl metru. 
 
2. 9. 2003 pokřtili v plzeňské zoologické zahradě mládě želvy ostruhaté. Milan Broum a 
Petr Janda z kapely Olympic ho pojmenovali jednoduše - právě Olympic.  
 
V plzeňském Amfiteátru na Lochotíně pak rockeři Olympicu zahájí další sobotu svoje 
koncertní turné k 40. výročí této skupiny.   
 
11. 12. 2003 přicestoval z Olomouce do Plzně zhruba čtvrttunový samec tygra 
ussurijského. Stane se prvním obyvatelem tygří soutěsky, kterou Plzeň postavila. Teď 
mu plzeňští zoologové shánějí partnerku. 
 
 

  10. Sport  
 

Jednou ze základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy je 32. ZŠ v Sokolovské 
ulici, kde je výuka jak pro chlapce tak i dívky zaměřena od 6. tříd na volejbal. Tam je 
možné přihlásit žáky po ukončení 5. třídy ze všech škol v Plzni, zejména z Vinic, Košutky 
a Bolevce. Dopolední výuku zajišťují odborní učitelé, odpolední tréninky vedou 
kvalifikovaní trenéři z volejbalových oddílů Univerzitního sportovního klubu Slavie 
Plzeň a VŠ klubu Slavie Plzeň. Přípravky pro 4. a 5. třídy byly již zřízeny na 7. a 32. ZŠ. 
 
Akce TJ Rozvoj Plzeň v roce 2003: 
29. 3. 2003 - Plzeňská šlapka 
11. 4. 2003 - Aprílová noční dvacítka 
2.- 4.  5. 2003 - Přes Krkavec do Plzně 
20. 9. 2003 - Přechod Haltravy 
Akce pro nejmenší: 
13. 9. 2003 - Les plný her 
Akce pro ženy a dívky: 
8. 3. 2003 - dance aerobik, body forming, rubber band 
 
Plzeňský IX. ročník Běhu Terryho Foxe se bude konat 26. 4. 2003 v Borském parku u 
areálu TJ Slavia. Sraz 8 – 9.45 hodin, start v 10 hodin. V našem městě tuto akci pořádá 
katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU. Od 4. 11. 1995, kdy se konal 
první ročník, absolvovalo trať v Borském parku 12 tisíc běžců a díky jim na konto 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2003 Stránka 36 

 

výzkumu rakoviny bylo předáno více než půl milionu Kč. V mezinárodním srovnání se 
naše republika řadí počtem běhů i počtem účastníků mezi první na světě. 
 
Od 30. 5. 2003 mají obyvatelé a návštěvníci Plzně další cíl k výletům – rozhledna Sylván 
je vysoká 65 metrů, vyhlídková plošina je ve výšce 23 m. Výstup k ní je po 121 
schodech. 
 
Obřadní síň radnice 7. 3. 2003 zaplnili mladí sportovci za rok 2002 v kategoriích žactva 
a dorostu. Za účasti čelných představitelů města a řady hostů, mj. olympijského vítěze 
z Mexika 1968 Jana Kůrky či hokejového mistra světa Jiřího Kučery, zde bylo oceněno 
18 jednotlivců a devět družstev.  
 
Pohár primátora pro Sportovce Plzně 2002 v kategorii mladšího žactva převzal plavec 
Jan Šefl, který navázal na svůj triumf z minulého roku. Další kategorie již ovládli 
orientační běžci. Mezi staršími žáky dominoval Štěpán Kodeda a žezlo po loňské 
královně mezi dorostenci, střelkyni Kateřině Kůrkové, převzal Jiří Bouchal.  
 
V rámci slavnostního odpoledne byli oceněni také trenéři. Letos to byla bývalá 
vynikající volejbalová reprezentantka Táňa Benešová a dlouholetý trenér atletů 
Miloslav Krásný. Obtíženi řadou cen odcházeli z vyhlášení i rovněž úspěšní sportovci z 
prvního plzeňského obvodu, kterým přišel pogratulovat i starosta obvodu. 
 
21. – 24. 3. 2003 se Plzeň se stala dějištěm ISF SWIM CUP. V bazénu na Slovanech se 
sešly cca čtyři stovky nejlepších mladých plavců z celé zeměkoule. Týmy se 
reprezentovaly při příležitosti 10. výročí založení Nadace sportující mládeže.  
  
Na 6. 6. 2003 připravil Instel TT – Team Plzeň veřejnou sportovní akci „pro všechny 
příchozí  a  za  každého  počasí“. Jednalo se o  XVI.  ročník  Večerního  triatlonu  o  
pohár  starosty  MO  Plzeň  1, který  byl  současně  2.  závodem  Západočeského poháru  
v triatlonu 2003. Konal se v autokempinku Bílá Hora Bolevecký rybník.  Tratě činily 0,5 
km plavání, 30 km cyklistika, 5 km běh.   
 
Jedenadvacetiletá střelkyně Dukly Plzeň Lucie Valová získala 18. 7. 2003 na Mistrovství 
Evropy v Plzni stříbrnou medaili  v neolympijské  opakovací malorážce na 60 metrů 
vleže.  
 
Od pátku 12. 9. do neděle 14. 9. 2003 se Plzeň stala centrem světového MTBO – 
orientační jízdy na horských kolech. Setkalo se zde 82 nejlepších mužů a 47 žen z 19 
zemí. Z největší dálky přijeli závodníci Japonska a Austrálie. Přechodným domovem se 
jim  stal  kempink Ostende  u  Velkého rybníka. Ten  byl také centrem pátečního 
závodu s volným pořadím kontrol. Závodníci tak projeli velkou část lesních porostů od 
Krkavce až po Bílou Horu. Trať mužů s 24 kontrolami měřila 27 km. Ženy ujely 22 km s 
18 kontrolami. V mužích vyhrál český reprezentant Jaroslav Rygl. V ženách skončila 
třetí Marie Hrdinová. Květiny nejlepším předávali starosta Jiří Winkelhőfer spolu s 
dalšími zástupci MO Plzeň 1. 
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Obr. 12:  Na akci Koridor horských kol měl MO Plzeň 1 svá želízka v ohni. Jezdilo se 
okolo Divadla JK Tyla v plzeňském sadovém okruhu.  
 
 
V sobotu 20. 12. 2003 pořádal SK – Bacardi pod záštitou starosty MO Plzeň 1  5. ročník 
turnaje v  malé kopané na hřišti házené TJ Sokol Košutka. Startovné činilo 300 Kč, 
začátek byl v 8.00 hod.  
 

 
    11. Bezpečnost 
 
Od 1. 1. 2003 se rozšířily pravomoci obecní policie. Novela zákona umožňuje 

strážníkům řešit více případů přímo na místě a díky možnosti vyžádat si údaje tak    

dotáhnout věc až do konce. Patří mezi ně například: 

- Strážník může nově požádat i o prokázání totožnosti na žádost jiné osoby (která na 

tom má právní zájem nebo jde-li o osobu oznamující podezření ze spáchání 

trestného činu). 

- Strážník je též oprávněn vyžadovat údaje z informačních systémů (údaje o 

pohřešovaných a hledaných osobách, evidence odcizených vozidel a SPZ, údaje o 

přihlášených psech apod.) 
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- Strážník je oprávněn vyžadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět 

k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jeho pachatele. 

- Strážník nyní může rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou v provozu. 

- Strážník je oprávněn pokyny usměrňovat provoz, v případě, že je to nezbytné pro 

obnovení bezpečnosti provozu. 

- Obecní policie je oprávněna v blokovém řízení řešit přestupky, jejichž projednávání 

je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě, zejména 

v dopravě.  

Otázka vykrádání objektů určených pro letní rekreaci není v Plzni až tak naléhavá, 

důvodem může být absence klasických rekreačních oblastí a navíc řada majitelů své 

chaty a chalupy v okolí Plzně přestavěla na celoročně obývané stavby a tak je ve dříve 

rekreačních oblastech živo i v zimě.  

 

Od začátku letošního roku do 31. srpna přesto policisté vyšetřovali 92 případů 

vykradení rekreačních objektů. Loni to za stejné období bylo o 2 případy méně. Je nyní 

také čas přemýšlet o zabezpečení objektů. Je ideální nenechávat přes zimu v objektu 

žádné cennější věci, které by mohly být pro zloděje zajímavé – televize, mikrovlnky, 

rádia, sekačky a další zahradní techniku. 

 

 Je vhodné aspoň nepravidelně navštívit objekt i přes zimu. K nezaplacení jsou dobré 

sousedské vztahy. Při pobytu v zimním období je dobré věnovat pozornost neznámým 

osobám a vozidlům. Majitelé objektů by měli investovat alespoň do minimálního 

standardu zabezpečení. 

 

     V prvním městském obvodě se o pořádek a bezpečnost starají dvě obvodní oddělení -  

Policie ČR a služebna Městské policie Lochotín. Za prvních 9 měsíců letošního roku bylo 

evidováno, šetřeno a zčásti objasněno na OOP Plzeň 1 celkem 985 trestných činů (loni 

to bylo 672 činů) a 1275 přestupků (loni 1139). Převládá majetková trestná činnost - 

vykrádání aut (258), krádeže motorových vozidel (78), vloupání do bytů (37), vloupání 

do chat (24), vloupání do sklepů (44), vloupání do obchodů (35), krádeže v MHD (48), 

krádeže odložených věcí v restauracích (25), krádeže ve FN (31).  

 

     Navzdory zvýšené kriminalitě nebyl na území MO zaznamenán žádný závažný případ 

těžké násilné trestné činnosti včetně vražd. Stupeň objasněnosti v obvodě se 

dlouhodobě pohybuje mezi 40 – 42%. Je to jeden z nejlepších výsledků v rámci celé 

Plzně. Lochotínská služebna MP zavedla letos nový typ hlídkové služby prostřednictvím 

dvoučlenných cyklohlídek. Příští rok přinese otevření nové služebny MP na Vinicích. 

 

Ke změně současného nepříliš dobrého stavu v oblasti prevence kriminality chce 

přispět projekt Bezpečná lokalita, jehož cílem je minimalizovat podmínky pro páchání 

trestné činnosti za využití certifikované zabezpečovací techniky a při dodržování 
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předem dohodnutých organizačních opatření. Projekt  nyní  nabízejí  plzeňští  policisté 

občanům. V jeho rámci se  dají realizovat např. nezbytné  stavební  úpravy  vstupních  

částí  domu, zabezpečení  všech vstupních dveří, zabezpečení sklepních případně 

přízemních oken a instalace druhých dveří až za prostor s poštovními schránkami. 

 

     Obyvatelé domu musí také dodržovat předem dohodnutá opatření jako je celodenní 

zamykání vchodových dveří, či dohlížet na to, aby klíče od domu měl jen omezený 

okruh osob atd. Projekt není uzavřen ani pro majitele rodinných domků, rekreačních 

chalup  a  chat   nebo   samotných    bytů.   Pomoc   a   konzultace   nabízejí   i   policisté  

     z preventivně informační skupiny MŘ PČR v Plzni. 

 

     V současné době slouží u Městské policie v obvodě Plzeň 1  25 strážníků, kteří slouží ve 

směnách po pěti. Hlavní náplní jejich činnosti je prevence kriminality. Řeší až 400 

oznámení občanů našeho obvodu měsíčně. Snahou je otevření nové služebny na 

Vinicích.  

 

     Výbor pro Roudnou ZMO Plzeň 1 je nespokojený s aktivitou Městské policie na Roudné. 

Roudnou dle jeho názoru je třeba nejen projet nebo projít, ale všímat si a vyhledávat 

nedostatky, např. stálé opakování zakázaného vjezdu a parkování vozidel nad 3,5 tuny. 

Městská policie Lochotín usiluje o navýšení počtu strážníků, které by mělo zlepšit i 

kontrolu na Roudné. 

 

     Velmi úspěšný  Sbor dobrovolných hasičů z Bílé Hory  se  dočkal  v  roce  2003 přístavby 

své klubovny. Teď tu mají hasiči dost prostoru nejen na svá auta a potřebnou techniku, 

ale i na své četné aktivity. 

 

             
 

 Obr. 13: Hasičská zbrojnice v původním stavu 
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   Obr. 14: Hasičská zbrojnice na Bílé Hoře po přístavbě  

 

          12. Osobnosti   

Luboš Hruška v tomto roce obdržel dvě významná ocenění – 18. 5. 2003 při slavnostní 
bohoslužbě k 10. výročí založení plzeňské diecéze převzal za vytvoření Památníku 
obětem zla Velkokříž rytířského řádu sv. papeže Silvestra a 28. 10. 2003 na slavnostním 
shromáždění k  85. výročí vzniku samostatného československého státu čestnou 
medaili.   

 

                         
      
   
   Obr. 15: Luboš Hruška 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hru%C5%A1ka_Lubo%C5%A1_doma.jpg
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Plzeňský rodák Luboš Hruška vyrostl v hluboce vlastenecké rodině. Odmalička miloval 
přírodu. Na přání otce však vystudoval po válce Vojenskou akademii v Hranicích. Jeho 
učiteli byli jak „zápaďáci“, tak „výchoďáci“, váleční bojovníci, kteří se vrátili z fronty a o 
komunismu věděli své. Ostatně, leccos se o něm vědělo i u nás – v SSSR už vládl skoro tři 
desítky let a připravil tam o život statisíce lidí.  
 
Čerstvý  důstojník  Hruška  ukončil  akademii  krátce  po  únoru  roku 1948  a  byl   přiřazen  
k hipomobilní baterii sloužící na Šumavě. Zprvu se zdálo, že se rozpínavosti komunismu dá 
zabránit demokratickými prostředky. Postupně však byli zatýkáni důstojníci, učitelé, 
lékaři, kněží, zemědělci... Důvodem byl nesouhlas s komunistickou expanzí.  
 
Po neúspěšném pokusu založit ilegální skupinu, což chápal jako vlasteneckou povinnost, 
se tehdy dvaadvacetiletý Luboš Hruška rozhodl emigrovat. V den, kdy si přechod 
naplánoval (31. října 1949, na svatodušní svátky), byla však hranice neprodyšně uzavřena 
a mladý důstojník zatčen. Obviněn byl z vlastizrady a předpokládané špionáže, pokud by 
se mu byl útěk podařil. Dostal 18 let těžkého žaláře s půsty a temnicemi. 
 
Postupně prošel plzeňskými Bory, Opavou, Leopoldovem i uranovými doly v pracovním 
táboře Bytíz. Jedna z jeho nejsilnějších vzpomínek je pojená s borskou věznicí: 
„...Někdy v říjnu 1950, to už jsem byl opět v samovazbě, najednou slyším vyvolávání jmen. 
Bylo to divné, protože doposud jsme pro bachaře byli jenom čísla. A teď se ozývá: 
Kutlvašr, Janoušek, Pelich, Nosál... celý generální štáb, plukovníci a nakonec několik 
mladých poručíků... Když došlo i na mne, vidím na chodbě desítky vězňů. Pytle s 
oblečením, ve kterém nás zatýkali, naházené na hromadu. Prý: Převlečte se, jedete dál!  
 
Začali jsme se oblékat. Kolem samé uniformy – zelené i letecké modré. A já zírám: většina 
spoluvězňů má hruď plnou vyznamenání ze západní či východní fronty: Velitel Pražského 
povstání a kdysi náš nejmladší generál Karel Kutlvašr, maršál našeho letectva v Anglii Karel 
Janoušek, generál Pešek, generál Antonín Pelich, generál Nosál, plukovník Jakub Koutný, 
zápaďák Joe Bryks, dukelští hrdinové – plk. Josef Knop a pplk. Franta Hynek... Mnohé 
uniformy byly navíc natržené, s urvanými výložkami a krvavými skvrnami, jak do 
zatčených vyšetřovatelé při výslechu mlátili... Říkal jsem si, co to může být za 
demokratický režim, který dokáže vlastní hrdiny, jež riskovali ve válce život, zavírat, mučit 
a ponižovat?!“  
 
Mnohé z těchto frontových bojovníků poznal Hruška osobně na svých dalších štacích, 
třeba v Leopoldově nebo na Bytízi. Říkával tomu „nejlepší vysoká škola života“. Večer tam 
vězňové měli ve zvyku vzájemně se dělit o své zkušenosti. Například Rudolf Pernický 
vyprávěl o tom, jak cvičil naše parašutisty před atentátem na Heydricha, sám pak byl 
vysazen na Moravě. Jakub Koutný, jeden z prvních organizátorů československé jednotky 
v SSSR, zase vzpomínal na to, jak objížděli s  plk.  Svobodou sovětské gulagy, a nacházeli 
"trosky" z těch, kteří utekli z Československa, aby bojovali proti nacistům. Mjr. Josef Bryks, 
náš letec v Anglii, popisoval, jak byl třikrát sestřelen nad nepřátelským územím, zatčen a 
třikrát utekl. (Zemřel v jáchymovských lágrech v roce 1957 ve věku 41 let.)  
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Luboš Hruška se ve vězení setkal s mnoha kněžími a ti ho přivedli k víře. Poté, co viděl 
týrání a ponižování jak válečných hrdinů, tak dalších nevinných lidí, rozhodl se, že pokud 
se vrátí domů živý, udělá z rodinného ovocného sadu v Plzni - Doudlevcích památník 
obětem komunismu. 
 
Vrátil se po jedenácti letech, po velké amnestii v roce 1960. S podlomeným zdravím, bez 
peněz, bez zkušeností, ale s pevným odhodláním svou myšlenku realizovat. Pracoval jako 
pomocný dělník a všechny své síly i těžce vydělané prostředky věnoval do přebudování 
sadu v bývalém lomu na meditační zahradu. Za obětavé podpory manželky Ludmily, 
příbuzných (včetně svých tří dětí) a přátel vytvářel toto unikání dílo skoro třicet let. Za 
osudové pokládal setkání se sochařem Romanem Podrázským, který byl tehdy ve velké 
nemilosti režimu. Podrázský pak vytvořil pro zahradu zdarma 12 pískovcových soch 
křížové cesty a později i některé obrazy do nové kaple. Materiál a dovoz zaplatil Luboš 
Hruška za pomoci přátel a příznivců.  
 
„Když jsem se vrátil z kriminálu,“ svěřil se Luboš Hruška Ireně Kastnerové, která o něm a 
jeho zahradě napsala knížku Luboš Hruška a zahrada jeho duše, „věnoval jsem zahradě 
stovky hodin. Měl jsem při tom čas přemýšlet, modlit se, povídat si s Kristem. Docházel 
jsem k mnoha novým závěrům. Přesto mi trvalo deset roků, než jsem se zbavil nenávisti. 
Ale když se mi to podařilo, pocítil jsem obrovské osvobození duše... Naše duše jsou 
nemocné a mají dostat šanci uzdravit se. Dnes chápu zahradu jako prostor, kam ať přijde 
kdokoliv – mladý, starý, zdravý, nemocný, věřící, nevěřící - může se posadit a 
popřemýšlet. Pokud možno sám o sobě...“ 
 
Původně měl Luboš Hruška představu vybudovat Památník obětem komunismu. Později, 
při samotné práci na zahradě začal chápat, že zlo není dílem jedné doby, jednoho 
systému. Může vzniknout kdykoliv a kdekoliv, kde má k tomu vhodné podmínky. Proto 
nakonec přejmenoval svou zahradu na Památník obětem zla.  
 

       
 
Obr. 16:  Pohled do meditační zahrady 
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„Oáza pro ozdravění duše,“ tak ji nazýval. Magický přírodní areál tvoří několik stovek 
jedinečných odrůd stromů a keřů, většinu z nich sám vypěstoval, narouboval a vytvaroval.   
 
Po listopadu 1989 vznikl, jako dovršení projektu, záměr vybudovat v meditačním areálu 
kapli, která je dílem architektů J. Soukupa a J. Opla. Vybudovaná kaple byla zasvěcena 
svatému Maxmiliánu Kolbemu. Tento kněz, později svatořečený, se obětoval za již 
určeného vězně, otce 3 dětí, a podstoupil dobrovolně smrt popravou v nacistickém 
koncentračním táboře Osvětimi. V současné době se tu kromě kulturních a církevních akcí 
s oblibou konají také svatební obřady.  
 
Po revoluci byl Luboš Hruška plně rehabilitován a získal řadu významných ocenění. Mimo 
jiné Řád T. G. Masaryka z rukou prezidenta Václava Havla (1997) či v roce 2002 vysoké 
ocenění Jana Pavla II. - Velkokříž rytířského řádu sv. papeže Silvestra. Dokonce v roce 
1999 byla v observatoři Kleť pojmenována na jeho počest i nově objevená planetka 
(18841) – Hruška. 
 
Památník obětem  zla  si  Plzeňané  přejmenovali  prostě na  Hruškovu meditační zahradu. 
V roce 1995 ji její autor předal do péče plzeňského biskupství. Každoročně ji navštíví 
několik tisíc zájemců z domova i ze zahraničí.    
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