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        1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2004…. 51 625 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) 
 

Rok 2004 byl opět  rokem volebním. V  České  republice se  konaly   troje  volby, a   to  do  
Evropského  parlamentu, Senátu  Parlamentu  České republiky  a  do  Zastupitelstev krajů.     

 

 
 
 Obr. 1:  Naše   vlajka   vlaje  mezi   vlajkami   ostatních  států  Evropské  unie  před    
                                                      Evropským parlamentem 
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Volby do Evropského parlamentu 
Ve dnech 10. – 13. června 2004 proběhly šesté přímé volby do Evropského parlamentu. 
Tentokrát však byly nepochybně výjimečné. Uskutečnily se totiž  po  rozšíření  Evropské 
unie na 25 členských států, týkaly se i České republiky, která se stala jejím rovnoprávným 
členem. 
 
Volby do Evropského parlamentu jsou tak po  Indii  druhými největšími demokratickými 
volbami na světě, neboť se   jich může účastnit  takřka   350 milionů oprávněných voličů. 
Ne  každý  Evropan  však  svého   práva využil –  klesající  účast  ve  volbách  byla jedním z 
hlavních otazníků evropských voleb v roce 2004.   
 
Pro české voliče se uskutečnily první volby do  EP 10.  a 11.  června  2004.  Ačkoliv voliči 
projevili velký zájem o referendum o  vstupu  České  republiky  do  Evropské unie, účast ve  
volbách do EP se  nesetkala s  větším zájmem. Volby poznamenala naše vnitropolitická 
situace, především pokles preferencí ČSSD, a vyznačovaly se i úspěšnou kampaní malých 
politických subjektů. 
 
                                  Přehled hlasování členských zemí Evropské unie 

 

 Země Počet poslanců v EP Volební účast v % 

 
Belgie                24            90,8  

 Česká republika                24            28,3  

 
Dánsko                14            47,8  

 
Estonsko                  6            26,8  

 
Finsko                14            41,1  

 
Francie                78            43,1  

 
Irsko                13            59,7  

 
Itálie                78            73,1  

 
Kypr                 6            72,5  

 
Litva               13           48,1  

 
Lotyšsko                 9           41,2  

 
Lucembursko                 6           90,0  

 
Maďarsko               24           38,5  

 
Malta                  5           82,0  

 
Německo                99           43,0  

 
Nizozemsko                27           39,1  

 Polsko                54           21,0  

 
Portugalsko                24           38,8  

 
Rakousko                18           41,8  

 
Řecko                24           63,2  

 
Slovensko                14           17,0  

 Slovinsko                  7           28,3  
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Španělsko                54           45,9  

 
Švédsko                19           37,2  

 
Velká Británie                78           38,2  

Počty českých kandidátů 

číslo                             název  strany 
počet 

kandidátů 

1 SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 32 

2 Koruna Česká 31 

3 Helax-Ostrava se baví 22 

4 Česká strana sociálně demokratická 32 

5 Národní koalice 31 

6 Občanská demokratická strana 32 

7 Strana pro otevřenou společnost 32 

8 Strana demokratického socialismu 29 

9 Strana zelených 32 

10 Humanistická aliance 30 

11 Konzervativní strana 5 

12 "Sdružení nestraníků" 32 

13 Strana občanů republiky České 21 

14 Masarykova demokratická strana 32 

15 Všeobecná občanská strana 20 

16 Dělnická strana 20 

17 Strana práce 17 

18 Balbínova poetická strana 3 

19 Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě 29 

20 KDU-ČSL 32 

21 Pravý Blok-str.za ODVOLATELNOST politiků, 

REFERENDA 

29 

22 Strana zdravého rozumu 32 

23 Unie liberálních demokratů 32 

24 Komunistická strana Čech a Moravy 32 
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25 Strana venkova - spojené občanské síly 32 

26 Strana za životní jistoty 25 

28 Nezávislá iniciativa (NEI) 26 

29 SVOBODNÍ 9 

30 "Viktor Kožený - Občanská federální demokracie" 13 

31 Republikáni Miroslava Sládka 32 

32 NEZÁVISLÍ 30 

 

 

 

Výsledky voleb v České republice 

      Strana       Počet zvolených europoslanců 

       ODS                                     9 

      KSČM                                     6 

      SNK- ED                                      3 

      KDU - ČSL                                     2 

      ČSSD                                     2 

      Nezávislí                                     2 

      Ostatní                            bez mandátu  

 

 

                        Obr. 2:  Graf výsledků voleb do Evropského parlamentu podle stran 

 

                                                  Zvolení kandidáti z České republiky   
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Jméno Národní strana 

Jana Bobošíková                                                      Nestraník za Nezávislé 

Jan Březina KDU-ČSL 

Milan Cabrnoch ODS 

Petr Duchoň ODS 

Hynek Fajmon ODS 

Richard Falbr ČSSD 

Věra Flasarová KSČM 

Jana Hybášková ED 

Jaromír Kohlíček KSČM 

Jiří Maštálka KSČM 

Miroslav Ouzký  ODS 

Miloslav Randsdorf KSČM 

Vladimír Remek KSČM 

Zuzana Roithová KDU-ČSL 

Libor Rouček ČSSD 

Ivo Strejček  ODS 

Franz Stros KSČM 

Nina Škottová ODS 

Oldřich Vlasák ODS 

Jan Zahradil ODS 

Tomáš Zatloukal SNK 

Josef Zieleniec SNK 

Jaroslav Zvěřina ODS 

Vladimír Železný Nezávislý 

 

Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Evropského parlamentu v 56 
volebních okrscích. Volební místnosti byly umístěny zejména v budovách základních škol. 
K volebním urnám se dostavilo 11 839 voličů, platných hlasů bylo 11 336, což bylo 26,93 % 
všech voličů.  

• Prvním českým  eurokomisařem se na zkrácené období  stal  Pavel  Telička,  zastupoval 
agendu zdraví a ochrany spotřebitele. 

• V pořadí druhý český eurokomisař Vladimír  Špidla  nastoupil  22. 11. 2004  do  funkce 
komisaře pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti. 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2004 se uskutečnily v listopadu 2004.  
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Vítězem se stala ODS. Volila se třetina Senátu, obměnilo se tedy 27 z 81 mandátů. Kandidát 
volebního obvodu 7 (Plzeň-město) Jiří Šneberger (primátor města Plzně) zvítězil jako jediný 
již v prvním kole. Městského obvodu Plzeň 1 se volby netýkaly.  
 
Volby do zastupitelstev krajů se konaly 5. - 6. 11. 2004. 
      
Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje v 
56 volebních okrscích. Volební okrsky byly označeny pořadovými čísly  1 až 56.  Volební  
místnosti  byly zejména v budovách ZŠ. V seznamech bylo 41 867 voličů, bylo vydáno 
12 640 obálek, volební účast činila 30,19 %.   Platných hlasů bylo 12 554.   
 
Do Zastupitelstva Plzeňského kraje kandidovaly tyto politické subjekty: 
     1.    Křesťanská a demokratická unie  -  Čs. Strana lidová 
     2.    Unie svobody – Demokratická unie    
     3.    NEZÁVISLÍ      

     4.    Strana zelených a Strana pro otevřenou společnost         
     5. Občanská demokratická strana 
     6. Pravý blok 
     7. Česká strana sociálně demokratická  
     8. Evropští demokraté       
     9. SNK sdružení nezávislých 
    10.    Masarykova demokratická strana 
    11.    Dělnická strana za snížení platů 
    12.    Váš hlas… pro zdravotnictví 
    13.    Konzervativní strana 
    14.    Národní sjednocení 
    15.    Komunistická strana Čech a Moravy 
 
  
                 Jmenný seznam zvolených zastupitelů Zastupitelstva Plzeňského kraje  
 

Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

 6       ČSSD Baborovský Jaroslav   

20       ODS Baloun Jan Ing.  

  2       ČSSD Bauer Jaroslav   

  8         ODS Baxa Martin Mgr.  

  7       BEZPP Benediktová Hana   

10         KSČM Branka Jiří RSDr.  

14         ODS Brom Hynek Mgr.  

  1         KSČM Bystřická Jana   

  1         KDU-ČSL Červený Václav MVDr.  

12         ODS Holeček Josef Ing.  

  4         ČSSD Honz Zdeněk   

  2         KSČM Hornofová Zdeňka RSDr.  
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15         ODS Hošek Petr   

  9         KSČM Hrubá Ivana Mgr.  

  7       ODS Jaroš Miroslav Ing.  

  3       ODS Kalčíková Olga Mgr.  

  6       ODS Kalista Jiří Ing.  

  4       ODS Karpíšek Pavel Ing. Mgr.  

21       ODS Kasl Rudolf   

10       ODS Koc František MUDr.  

19       ODS Koenigsmarková Eva Mgr.  

  7       ČSSD Koubík Václav   

  3       KDU-ČSL Kreuzberg Boris Doc. MUDr. CSc. 

  8       ČSSD Látka Jan   

15       KDU-ČSL Lobkowicz Jaroslav Ing.  

  2       SNK Petrus Václav PaedDr.  

  6       KSČM Pihrt Miroslav Ing.  

   8       KSČM Podlipský František JUDr.  

16       ODS Poduška Jan   

  5       ODS Rada Ivo Ing.  

  1       SNK Rampas Stanislav   

  3       ČSSD Rippelová Jiřina JUDr.  

  5       KSČM Rožánek Karel PaedDr.  

11       ODS Spalová Simona Bc.  

  9       ODS Steiner František Ing. Mgr.  

  3       KSČM Šidlo Karel Ing.  

  1       ČSSD Šlajs Václav   

  5       ČSSD Terela Jan   

22       ODS Toman Jan   

17       ODS Uhlík Jiří   

  4       KSČM Urban Ladislav RSDr.  

  2       ODS Vilímec Vladislav Ing.  

13       ODS Vracovský Jiří   

18       ODS Wollerová Jaroslava   

  1       ODS Zimmermann Petr MUDr.  

 
 
 

  

Zastupitelstvo Plzeňského kraje: 45 členů 
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Politická strana Počet členů v Zastupitelstvu PK 

ODS 22 

KSČM 10 

ČSSD 8 

KDU-ČSL 3 

SNK 2 

 

 

Rada Plzeňského kraje: 9 členů 

  Politická strana Počet členů v Radě PK 

  ODS                            7 

  KDU - ČSL                            2 

  

 

Členové Rady Plzeňského kraje 2004 – 2008 
 
MUDr. Petr Zimmermann – hejtman Plzeňského kraje 
 

      
 
     Obr. 3: Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann  
 
MVDr. Václav Červený – náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládeže  a sportu 
Ing. Vladislav Vilímec – náměstek hejtmana pro ekonomiku a finance 
Mgr. Olga Kalčíková –náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro  oblasti   kultury,  

památkové péče a cestovního ruchu 
Ing. Miroslav Jaroš – radní pro oblast dopravy 
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. – radní pro oblast životního prostředí 
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Mgr. Martin Baxa – radní pro oblasti kultury a památkové péče 
Ing. Jiří Kalista – radní pro oblast regionální rozvoj, zemědělství a podpora fondů EU 
Ing. Pavel Karpíšek – radní pro oblast zdravotnictví  a sociálních věcí 
 
 

Zprávy ze zasedání Rady MO a Zastupitelstva MO Plzeň 1: 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 13. 1. 2004  
-    provedla vyhodnocení vlastní investiční výstavby za rok 2003 
-    projednala zprávu o činnosti kontrolního oddělení za II. pololetí roku 2003 
-    projednala  bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-    projednala   návrh   organizačního  zabezpečení   přípravy  9.  zasedání  Zastupitelstva  
     MO Plzeň 1 
-    Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 10. 2. 2004  
-    projednala zprávu o provedené řádné inventarizaci   majetku, pohledávek  a  závazků   
      MO Plzeň 1 k 31. 12. 2003 
-    projednala činnost komisí v roce 2003 a plán práce komisí na rok 2004 
-    projednala bytové,  nebytové a majetkové záležitosti 
-    schválila    návrh   na   použití   přidělených   prostředků   z   fondu   Odboru   stavebně  
      správního MmP 
-    schválila návrh  na  zadání  projektové  dokumentace  na  realizaci   parkovacích  stání  
     v Manětínské a Sokolovské ulici 
-    schválila změnu ve složení Štábu zimní údržby ÚMO 
-    projednala Výroční zprávu o činnosti MO a ÚMO v oblasti poskytování  informací 
 
-    projednala   informativní  zprávu -  vyjádření  ředitele   SVMP k poruchám veřejného   
      osvětlení na území MO 
-    Radě MO byly předloženy zápisy z komisí Rady 
  
Rada MO Plzeň 1 konaná 9. 3. 2004 
-    projednala návrh Koncepce odpadového hospodářství města Plzně 
-    projednala rozbor hospodaření MO za rok 2003 
-    projednala  finanční  vypořádání  závěrečného  účtu  MO  za  rok 2003, stav účelových 
     fondů MO po finančním vypořádání, výsledky hospodaření MŠ za rok 2003 
-    projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO 
-    projednala zprávu o průběhu zimní údržby na MO za zimní období 2003/2004 
-    projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-    projednala  návrh  na  přidělení  finančních  prostředků,  předložený Komisí  pro sport 
      a mládež Rady MO Plzeň 1 
-    projednala návrh změn Územního plánu města Plzně 
-    projednala návrh na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení 
-    seznámila se se zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1  

 
Rada MO Plzeň 1 konaná 30. 3. 2004  
-    projednala nebytové a majetkové záležitosti 
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-    projednala auditorskou zprávu pro město Plzeň za rok 2003 
-    projednala návrh jmenování přísedících u Okresního soudu Plzeň-město 
-    projednala  podklady pro zadání technicko-ekonomické   studie  Bolevecké  rybníky 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 6. 4. 2004  
-    projednala   návrh  organizačního  zabezpečení  přípravy   10. zasedání   ZMO  Plzeň 1 
-    projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 
-    projednala   informativní   zprávu   o   činnosti    jednotek   SDH   Bolevec  a  Bílá Hora 
-    projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-    projednala  návrh  Sociální  a  bytové  komise  Rady  na přidělení finančních příspěvků 
-    projednala personální změny v komisích Rady 
-    Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 27. 4. 2004   
-    projednala   návrh  na  použití   výtěžku  z  provozu  výherních automatů  na  veřejně 
     prospěšné účely 
-    projednala majetkové záležitosti 
-    projednala návrh názvů nových ulic Nad Vodou a U Hasičů 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 11. 5. 2004  
-   projednala  návrh   organizačního   zabezpečení   přípravy   zasedání  ZMO  Plzeň  1 
-   projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2004 
-   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-   projednala koncepci dětských hřišť v prvním plzeňském obvodu 
-   Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady 
 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 8. 6. 2004 
-   projednala informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1 
-   projednala návrh poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
-   projednala  zprávu o  vybírání  poplatků a daní Finančním odborem  ÚMO Plzeň 1 
-   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-   projednala     žádost      společností     BYT-REAL    a   TRIUMF   o   krátkodobou   půjčku  
     k výplatě přeplatků služeb za rok 2003 za městské byty 
-   souhlasila   s   uvolněním  prostor   dvou    tříd  v  budově   82.  MŠ   od   školního  roku  
     2006/2007 pro zajištění výuky 7. ZŠ na Vinicích 
-   schválila   aktualizaci   přílohy    č.  3    Mandátní   smlouvy   pro   správu  domů,   bytů, 
     nebytových prostor a přilehlých pozemků pro DS 12 – BYT-REAL 
-   schválila    personální   změnu   v   Komisi   bezpečnosti   a   veřejného   pořádku   RMO   
-   souhlasila s  přidělením  finančních  příspěvků  dle  návrhu  Sociální  a  bytové   komise   
     Rady MO Plzeň 1 
-   nesouhlasila   s   předloženým   návrhem   vyhlášky   o    ochraně    městské    zeleně  a  
     doporučila předložit nové znění vyhlášky 
-   souhlasila  s předloženou  dokumentací  o  hodnocení  vlivu na životní prostředí k akci 
     Zkapacitnění silnice I/27 Plzeň - Třemošná 
-   seznámila se se zápisy z jednání komisí Rady MO Plzeň 1  
-   seznámila se s informativními zprávami  
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Rada MO Plzeň 1 konaná 22. 6. 2004  
-   projednala návrh na odblokování  prostředků  z Fondu rozvoje  a  rezerv   MO   Plzeň 1 
-   projednala rozpočtové změny rozpočtu MO 
-   projednala návrh na použití výtěžku z provozu výherních automatů 
-   projednala  návrh   na poskytnutí  finančních prostředků  Nadaci   700 let   města Plzně   
     ve výši 150 tisíc Kč na akci Karibský den na Boleváku 
-   projednala  pronájem  nebytových  prostor  v  budově ÚMO  Plzeň 1  Plzeňské  lékárně 
-   projednala návrh na poskytnutí finančního daru MŘ  PČR ve výši 200 000 Kč na pořízení  

  lokalizačního zařízení služebních vozidel PČR a další technické vybavení  služebních   
vozidel pro identifikaci osob a vozidel v pátrání 

-   zrušila   Metodický   pokyn  starosty  MO  Plzeň  1  č.   1/2003   a   schválila  Metodický  
     pokyn starosty VZ/2004 v novém znění 
-   projednala nebytové a majetkové záležitosti 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 13. 7. 2004   
-   projednala  návrh  organizačního  zabezpečení  přípravy  12.  zasedání    Zastupitelstva 
    MO Plzeň 1 
-   projednala  zprávu o činnosti kontrolního oddělení za I. pololetí 2004 
-   projednala zásady pro  přijímání  a vyřizování  petic  a stížností v  MO  Plzeň 1  a ÚMO 
    Plzeň 1 
-   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-   souhlasila s návrhem novely vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity 
-   jmenovala nového člena Komise sociální a bytové Rady MO Plzeň 1 
-   schválila personální změny v Komisi investiční Rady MO Plzeň 1 
 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 24. 8. 2004  
-   projednala   hodnocení   plnění  plánu  stavebních  akcí  a  vlastní   investiční  výstavby  
     za  I. pololetí a k 30. 7. 2004 
-    projednala zprávu o provádění komunálních služeb  a údržby zeleně  za 1.pololetí 2004 
-   projednala rozbor hospodaření MO  Plzeň 1 k 30. 6. 2004 
-   zrušila   usnesení   Rady  MO  Plzeň  1  č.   68   ze   dne  11.  3.  2003   a  schválila   nový 
     Metodický  pokyn  starosty  MO  Plzeň 1   
-   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-   zrušila usnesení č. 50  ze  dne  4.  2.  2003 a  Metodický  pokyn   č. 2/2003  a   schválila  
     nový Metodický pokyn 
-   projednala   návrh   na  vybavení   členů  Rady,  případně  předsedů  komisí   a  výborů  
     Zastupitelstva notebooky  a  návrh  na předávání  materiálů   v  elektronické   podobě 
-   nesouhlasila   s   předloženým   návrhem   vyhlášky  města Plzně o poplatku   ze  psů a 
    některých povinnostech chovatelů zvířat 
-   Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 7. 9. 2004  
-   projednala přípravu  na  zimní  údržbu  a  Plán  zimní  údržby MO  Plzeň 1  pro období  
    2004/05, jmenovala Štáb zimní údržby 
-   projednala bytové záležitosti 
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-   projednala organizační řády MŠ  
-   souhlasila  se   změnou  účelu   čerpání   příspěvků   ve   výši   5 251  Kč  poskytnutého  
    z  výtěžku   VHP   Občanskému   sdružení   MYŠ   při   MŠ  Západní,   na   akci   Zahradní   
    slavnost – nově bude použit na akci Zavírání zahrady 
-  souhlasila s  jmenováním  Hany  Bělohlavé  a  Jindry  Kolečkové,  pracovnic  ÚMO  Plzeň 1,  

členkami Rady školy při 4. ZŠ 
-  seznámila se se zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1 
-  seznámila se s informativní zprávou, hodnotící akci Karibský den na Boleváku 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 5. 10. 2004  
-   projednala  návrh  organizačního zabezpečení  přípravy   13.   zasedání   Zastupitelstva  
    MO Plzeň 1 
-   zhodnotila   plnění    plánu   stavebních   prací    a     vlastní     investiční     výstavby   za  
    1. - 3.  čtvrtletí 2004 
-   projednala   návrh   na   vybudování   cyklistické   trasy    z     Vinic   přes   Karlovarskou 
    do ulice Lidická 
-   projednala   návrh   realizace   vestavby   lékárny   do   budovy   ÚMO   Plzeň  1  včetně 
     vybavení nábytkem 
-   projednala   rozpočtové   opatření   rozpočtu   MO   Plzeň   1   a   rozpočtová   opatření     
     privátních    domovních  správců 
-   projednala  návrh  na  uvolnění  zablokovaných  prostředků z  Fondu rozvoje  a  rezerv  
    do  Fondu  rozvoje  a  rezerv  MMP za   účelem   odkoupení  spoluvlastnických   podílů  
    na   nemovitostech  Bolevecká  náves   č. p.  1   s  pozemky  p.č.  1008  a  p.  č.   1009/1  
     v  k.ú. Bolevec 
-   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-   projednala  návrh  Sociální  a  bytové  komise  na  přidělení finančních příspěvků 
-   provedla personální změny v Komisi pro  kontrolu   privátních správců  Rady a v Komisi  
     životního prostředí a územního rozvoje MO Plzeň 1 
-   jmenovala inventarizační komise ÚMO Plzeň 1 pro rok 2004 
-   jmenovala novou členku Rady školy při Bolevecké ZŠ 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 2. 11. 2004  
-   projednala rozbor hospodaření k 30. 9. 2004 
-   projednala návrh realizace staveb   vlastní  investiční výstavby  na  území  Městského 
    obvodu Plzeň 1 v roce 2005 
-   projednala návrh názvů nových ulic na Sylvánu 
-   projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
-   schválila prázdninový provoz MŠ na území MO 
-   souhlasila s uvolněním  20  tisíc  Kč  na  zakoupení vánočních balíčků  pro DD a ÚSP 
     Kotíkovská 15 a DD Západní 7 
-   souhlasila s návrhem  na jmenování  přísedících u Okresního soudu  Plzeň-město 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná 17. 12. 2004   
-   projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 
-   projednala návrh rozpočtu na rok 2005 
-   projednala  návrh   plánu  zasedání Rady  a Zastupitelstva MO Plzeň 1   na  rok  2005 
-   projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za I. - III. čtvrtletí 
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-   projednala majetkové, bytové a nebytové záležitosti 
-   seznámila se se zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1  
-   seznámila se s informativními zprávami 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané 30. 3. 2004  
-   projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
-   projednalo zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
-   projednalo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za rok 2003 
-   projednalo finanční vypořádání účtu  MO Plzeň 1  za rok 2003,  stav  účelových  fondů 
    MO po finančním vypořádání, výsledky hospodaření MŠ za rok 2003 
-   projednalo auditorskou zprávu pro město Plzeň za rok 2003 
-   projednalo rozpočtová opatření MO 
-   projednalo   zprávu   o   řádné   inventarizaci   majetku,  pohledávek   a   závazků   MO  
     k 31. 12. 2003 
-   projednalo zprávu o průběhu zimní údržby v zimním období 2003/2004 
-   zhodnotilo plnění plánu vlastní investiční výstavby za rok 2003 
-   schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení 
-   projednalo návrh změn Územního plánu města Plzně 
-   schválilo přidělení finančních příspěvků sportovním a  mládežnickým organizacím 
-   jmenovalo nové přísedící u Okresního soudu Plzeň-město 
-   schválilo změnu ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva 
-   seznámilo se se zprávami o činnosti výborů Zastupitelstva 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané 27. 4. 2004  
-   projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
-   projednalo zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
-   projednalo konečnou zprávu o vyúčtování zimní údržby v zimním období  
    2003/2004 
-   projednalo informativní zprávu o  činnosti  jednotek  SDH MO Plzeň 1 
-   projednalo  informativní   zprávu o  spolupráci  Úřadu   MO   Plzeň 1   s   Úřadem práce  
    města Plzně při zřizování pracovních míst veřejně prospěšných prací 
-   projednalo návrh  na  použití  výtěžku z provozování výherních automatů  v roce 2003, 
    odvedeného  na  účet  MO Plzeň 1  ve  výši  1 444 874 Kč  na  veřejně  prospěšné účely  
-   schválilo     přidělení    finančních    prostředků    z    výtěžku    provozování    výherních  
    automatů 
-   schválilo  přidělení finančních  příspěvků  dle  návrhů  Sociální a  bytové  komise  RMO 
-   schválilo název ulice  Nad Vodou  pro  novou  ulici  na  Roudné a název ulice  U  Hasičů  
    pro příjezd k novému objektu Centrální požární stanice na Košutce 
-   projednalo zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 
-   projednalo informativní zprávu ve věci výstavby dětského dopravního hřiště 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané 22. 6. 2004  
-   projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
-   projednalo zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
-   projednalo  rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí a aktuální stav 
-   schválilo uvolnění zablokovaných prostředků Fondu rozvoje a rezerv MO 
-   projednalo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 a rozpočtová opatření PDS 
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-   projednalo   další    finanční   záležitosti ,   schválilo   poskytnutí   finančních  příspěvků 
    Sdružení boleveckých rodáků a Centru pro zdravotně postižené 
-   schválilo poskytnutí 150 tisíc Kč Nadaci 700 let na akci Karibský den  na Boleváku 
-   schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 200 tisíc Kč MŘ PČR 
-   schválilo   použití   části   výtěžku   z   hracích   automatů,  odvedeného   na   účet   MO  
     Plzeň 1 ve výši 255 251 Kč na veřejně prospěšné účely 
-   projednalo informativní zprávu o výstavbě na území MO 
-   rozhodlo o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
-   projednalo zprávu výborů Zastupitelstva 
-   projednalo bytové záležitosti 
-   schválilo  převod   prostředků   z   příjmového účtu   na   depozitní účet   společnosti    
    BYT-REAL a TRIUMFA 
-   seznámilo se s předloženými informativními zprávami  
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané 5. 10. 2004  
-   projednalo zprávu o činnosti Rady Plzeň 1 
-   projednalo zprávu o činnosti starosty 
-   projednalo rozbor hospodaření za I. pololetí a aktuálních stavebních akcí 
-   vyhodnotilo  VIV  za  I. pololetí  a  aktuální   stavební  návrh  realizace  cyklistické  trasy  
    z  Vinic do ulice Lidická 
-   zhodnotilo  realizaci  vestavby   lékárny   do   budovy  ÚMO   Plzeň  1  včetně  vybavení   
    nábytkem 
-   projednalo  zprávu o provádění komunálních služeb  a  údržby   zeleně  za   I.  pololetí   
    a aktuální stav 
-   jmenovalo nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 
-   schválilo uvolnění zablokovaných prostředků z Fondu rozvoje a rezerv 
-   projednalo  a  schválilo   rozpočtová   opatření   MO  Plzeň  1   a  rozpočtová   opatření 
     privátních domovních správců 
-   schválilo  převod   finančních   prostředků   z   Fondu  rozvoje a rezerv MO  do    Fondu 
    rozvoje    a    rezerv     MMP    za     účelem    odkupu    spoluvlastnických      podílů    na   
    nemovitostech na Bolevecké návsi 
-   projednalo žádost   o. s.  MYŠ  při   MŠ  Západní  a   schválilo změnu  čerpání příspěvku  
    z výtěžku VHP 
-   projednalo   varianty   rozdělení    kompetencí    v   oblasti   správy  bytového  fondu  a  
     vydalo své stanovisko 
-   schválilo   přidělení   příspěvků dle návrhu Sociální  a  bytové  komise  Rady  MO  Plzeň 1 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané 14. 12. 2004  
-   projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
-   projednalo zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
-   projednalo rozbor hospodaření  MO Plzeň 1  za I. - III. čtvrtletí  2004, aktuální stav 
-   projednalo návrh rozpočtu na rok 2005 
-   projednalo   zprávu   o   plnění    vlastní   investiční výstavby   za   I. - III.  čtvrtletí  2004  
    a  aktuálních stavebních akcí, návrh plánu VIV na rok 2005 
-   projednalo návrh plánu práce Rady a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2005 
-   projednalo     zprávu   o    provádění     komunálních     služeb    a    údržby   zeleně  za  
    I. - III. čtvrtletí 2004 
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-   provedlo volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň-město 
-   schválilo názvy nových ulic na Sylvánu 
-   seznámilo se se zápisy z výborů Zastupitelstva a informativními zprávami 
 

3. Rozpočet obvodu 
 

Rozpočet na rok 2004 byl zastupiteli schválen jako vyrovnaný. Vytvořená  rezerva  1  milion 
korun a získaná dotace 1,2 milionu Kč umožnily realizaci potřebných investic za 19 milionů 
Kč a navýšit některé provozní výdaje, např. na zlepšení vzhledu obvodu. Příjmy z daní tvořily 
30 % rozpočtu. Významné byly zejména dvě stavby, a to nových 91 parkovacích míst v  
Hodonínské ulici. Součástí parkoviště je kamerový monitorovací systém a vzhled vylepšilo 
i 27 nově vysazených listnatých stromů. V tomto případě šlo  
o investici za 6,2 milionu Kč. Druhou stavbou byla rekonstrukce ulice Nad Řekou na Bílé 
Hoře, na kterou se v roce 2004 v rozpočtu našlo 2,8 milionů Kč na její kompletní dokončení. 
 
 

    4. Rozvoj obvodu 
    
Plánované stavební akce v roce 2004 
Stavební akce na rok 2004 zahrnovaly  prioritní potřeby MO Plzeň 1 v oblasti investic, 
zejména v přetrvávajícím nedostatku parkovacích míst. Dalším důležitým bodem byla  
celková rekonstrukce ulice Nad Řekou II. etapa. V neposlední řadě vzniklo několik nových 
chodníků, bezbariérových přechodů a na zastávkách MHD byly osazeny přístřešky. Celkové 
finanční prostředky určené na vlastní investiční výstavbu na letošní rok měly  hodnotu 13 
milionů Kč. 
 

 

Obr. 4: Pohled na Plaskou třídu, významnou komunikaci obvodu 
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Investiční záměry v roce 2004 
1. realizace parkoviště, Manětínská 47 – 55 
2. realizace chodníků, Centrální park, Vaníčkova, Manětínská, Strážnická 13 – 15 
3. přístřešky MHD, Malý Bolevec, O. Beníškové, alej Svobody, Karlovarská 
4. realizace parkoviště, chodník, kontejnerová stání, Nýřanská 12 – 22 
5. realizace parkoviště, alej Svobody 37 
6. realizace parkoviště, Hodonínská 43 – 51 
7. rekonstrukce komunikace, ulice Nad Řekou, II. etapa - Bílá Hora 

 

 
 
Obr. 5: Nový přístřešek MHD v aleji Svobody 
 
Investiční akce roku 2004 byly dokončeny. První stavby byly zahájeny v jarních měsících a 
na podzim již probíhalo jejich dokončování a předávání. Již v březnu byla zahájena výstavba 
chodníků v Centrálním  parku, ve  Vaníčkově,  Manětínské a  Strážnické ulici, v níž navíc 
vzniklo i 6 nových parkovacích stání. V březnu rovněž byla zahájena realizace čtyř přístřešků 
na zastávkách MHD na Karlovarské, v aleji Svobody, v ul. O. Beníškové a v Malém Bolevci.  
 

 
 
Obr. 6:  Tak to vypadalo v Centrálním parku před výstavbou chodníků… 
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                                  Obr 7:  … a tak po dokončení investiční akce na podzim 2004 
 
 
Další stavby spadaly z velké části do oblasti parkovišť. První parkoviště roku 2004 vzniklo 
v Nýřanské ulici. Před domy č. 12 – 22 vzniklo 34 kolmých stání, nové kontejnerové stání 
a chodník, před domy č. 36 – 40 přibyla 3 parkovací stání a nová plocha pro  kontejnery.  
Přibylo  i  parkoviště  v  aleji  Svobody  s  18  kolmými  stáními, v Manětínské přibylo dalších 
19 parkovacích možností.  
 
Největší takovou stavbou bylo   vybudování velkokapacitního  parkoviště  s 91 novými 
parkovacími místy v  Hodonínské ulici.  K této výstavbě přibyla i realizace kamerového 
systému. Obvod tak v roce 2004 vybudoval 171 parkovacích míst, což je o několik desítek 
více než v roce 2003.  
 

 
 

Obr. 8:  Obyvatelé Nýřanské ulice se dočkali nového prostorného parkoviště 
 
V srpnu 2004 byly zahájeny práce na vestavbě lékárny v budově ÚMO. Lékárna pak byla 
od ledna 2005 otevřena non stop. Proběhla také kompletní oprava výtahu v budově ÚMO. 
Jeho provoz byl zahájen 1. 9. 2004. 
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              Obr. 9:  Starosta obvodu Jiří Winkelhöfer vstupuje do nového výtahu 
 
V roce 2004 byla také kompletně opravena druhá část ulice Nad Řekou na Bílé Hoře. 
Kromě   odkanalizování  asfaltového  povrchu  byla  ulice lemována novými chodníky.  
Z   dalších  akcí   je   třeba uvést  nové dětské hřiště v horní části Kotíkovské ulice a další v 
téže ulici poblíž Privamedu. Opraveno bylo i dětské hřiště v areálu skautské klubovny u 
Seneckého rybníku, a  byla  provedena celková oprava  ústředního  topení v objektu Sboru 
dobrovolných hasičů na Bolevecké návsi.  
Poslední akcí roku 2004 byla realizace cyklistické stezky vedoucí z Vinic do Lidické ulice. 
Tato spojka  v roce 2005  navázala na páteřní cyklotrasu spojující střed města v sadech 
Pětatřicátníků s Bolevcem. 
  
V rámci prevence a dopravní výchovy byla v roce 2004 zařazena do plánu výstavba prvního 
dopravního hřiště na území obvodu. Hřiště bylo situováno v areálu 1. ZŠ. Součástí je i 
sociální zázemí a sklad pro možnost výpůjčky jízdních kol. Je vybaveno kamerovým 
systémem.  
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Obr. 10:  Otevření dopravního hřiště v areálu 1.ZŠ bylo velmi dobrým počinem 
 
V  roce  2004  se zároveň projednával plán investiční výstavby MO Plzeň 1  na rok  2005. U 
některých záměrů již probíhaly práce na projekční přípravě, další akce byly teprve ve 
stadiu hrubých nákresů do vytypovaných pozemků. Realizace plánovaných akcí byla 
odvislá od finančních možností obvodu. Snahou byla realizace co největšího množství 
těchto záměrů pro zlepšení přístupových cest na frekventovaných trasách legalizací tzv. 
průšlapů. Dalším krokem ke zlepšení situace v oblasti parkování bylo i plánování budování 
halových garáží. 
 
MO Plzeň 1 se rovněž zabýval úrovní dětských hřišť na svém území a další koncepcí v této 
oblasti. Na území MO Plzeň 1 žilo v roce 2004 přibližně 7,5 tisíce dětí do 15 let.K vyžití  dětí 
slouží mj. dětské prvky a hřiště, pískoviště, sportovní hřiště a volné travnaté plochy.  
 
Pro potřeby koncepce byl obvod v roce 2004 rozdělen do osmi lokalit. Relativně nejlépe  
byly vybaveny sídliště Košutka, Roudná a Bílá Hora. Nejhorší byla situace v Bolevci, kde se 
nacházelo v roce 2004  jen  jedno  hřiště.  
 
 
V koncepci byla vybraná tato stanoviště pro umístění hřišť:  
VINICE – Brněnská, ZOO, Břeclavská, Lochotínský park.  
STARÁ KOŠUTKA – Turistická, Košutecké jezírko, Kotíkovská.  
SÍDLIŠTĚ KOŠUTKA – Zemník – Park na přání, Rabštejnská, Žlutická 56, Kralovická, Nad 
Remusem, Manětínská. 
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LOCHOTÍN – Centrální park Sokolovská 9, Majakovského 16, 37, Sokolovská 147, 86, 
Komenského 5, U Atomu.  
BOLEVEC – Tachovská 15, Kaznějovská 33, 56, Nýřanská 18, Jesenická 38, Tachovská 45, 
Gerská 14.  
ZAVADILKA – Pod Stráží, Pod Mikulkou/Mikulka.  
ROUDNÁ - Pod Všemi svatými, Na Poříčí.  
BÍLÁ HORA – Sokolovna. 
 

 
 

Obr. 11:  Velké oblibě se těší hřiště v Kotíkovské ulici 
 
 

     5. Doprava 
 
V průměru o 5,5% vzrostly od 1.1.2004 ceny jízdenek v autobusech ČSAD. Dopravce prý  
k tomu donutila inflace a růst spotřebitelské daně.  
 

     29. června 1899 vyjela poprvé Křižíkova tramvaj do plzeňských ulic a zahájila tak provoz 
elektrické dráhy v Plzni.  

 
     Město je dnes jedním z mála v Evropě, která disponují všemi třemi trakcemi – tramvajovou, 

trolejbusovou a autobusovou. Plzeňské městské dopravní podniky se mohou pochlubit 
procentuálně nejvyšším počtem předplatitelů z českých měst. Některou z forem 
předplatného tu využívá pravidelně více než 85 tisíc cestujících. 

 
     Za rok přepraví PMDP více  než 107 milionů cestujících, přičemž  v roce 2004 byl překonán  

rekord v počtu kilometrů. Investice do vozového parku od roku 1998t dosahují částky téměř 
700 milionů Kč. 

       
     Další zajímavá čísla o MHD v Plzni v roce 2004: 
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• Plzní vedlo 43,4 km kolejových tratí a 77,4 km trolejových vedení   

• Městskou dopravou se denně přepravilo téměř 300 tisíc osob 

• Denní spotřeba nafty činila 8 tisíc litrů 

• Městská doprava měla 583 zastávek, průměrná   vzdálenost  mezi nimi  byla  400 metrů 

• Cestující měli k dispozici více než 88 prodejních jízdenkových automatů 

• Na  trasy  denně  vyráželo  391   řidičů –  projížděli  80  světelnými   křižovatkami    a  15  
kruhovými objezdy 

• Průměrně každý řidič ujel v roce 2004 více než 36 tisíc km 

• Vozový park představoval 329 vozů s kapacitou 9837 míst k sezení 

• Počet předplatitelů v roce 2004 přesáhl 85 tisíc osob 

• Denně se prodalo více než 14 500 jednorázových jízdenek 

• Od roku 1998 do roku 2004 se zvýšil počet spojů o 490 

• Revizoři ročně pokutovali 31 500  černých  pasažérů a vybrali  přes  5 milionů Kč 

• Roční tržby z přepravy osob představovaly částku téměř 200 milionů Kč 

• Informace o spojích a jízdních řádech poskytovaly PMDP nepřetržitě  

• Nejstarší používaný vůz pocházel z roku 1955 

• Trať nejdelší linky – N1 – měřila 22,4 km 

• Časově nejdelším spojem byla linka 30, které projetí trasy trvalo 52 minut 
 
Od 23. 3. 2004 staví v nové zastávce v Plzni – Bolevci 22 vlaků.  Vznikla  nedaleko  konečné  
tramvaje číslo 1 a včetně úpravy okolí za 18 milionů korun. Vedle nástupiště 
s bezbariérovým přístupem je zbudováno parkoviště pro 20 osobních aut. Cesta 
z plzeňského Hlavního nádraží do zastávky Bolevec trvá 20 minut a cestovat v tomto úseku 
může každý, kdo vlastní jakoukoliv časovou jízdenku MHD. 
 
Zcela nové možnosti otevřel projekt zavedení Plzeňské karty. Byl zahájen aktivním 
provozem 1. 5. 2004. Plzeň se tak jako první v ČR přihlásila mezi technologicky vyspělá 
evropská centra a naplnila v praxi rozvojový dokument nazvaný „e-Europe+“. Na počátku 
projektu byl stanoven odhad, že do konce roku 2004 by mělo mít kartu v peněžence téměř 
100 tisíc obyvatel plzeňského regionu. Čtyři měsíce po spuštění projektu bylo přijato už více 
než 75 tisíc žádostí o vydání Plzeňské karty. Nejprve byla vydávána zdarma, od 1. 11. 2004 
bylo vydání karty zpoplatněno částkou 170 Kč.  
 
Plzeňská karta postupně nahrazovala i jiné průkazky, vstupenky a podobně.   
 
Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků se kvůli mrazu na začátku roku 2004 zastavila. Rozeběhla 
se však hned, jak nízké teploty polevily a na jaře spěla do finále. Opravy se netýkaly jen 
samotné komunikace a tramvajových tratí a zastávek, ale i jejich okolí. Novou tvář dostaly 
i chodníky kolem komunikace a přilehlé zástavby. Součástí úprav byla i výsadba nových 
stromů a keřů.  
 
Po jarních prázdninách 2004 se Plzeň dočkala některých pozitivních změn v MHD. Například 
tramvaj číslo 4 zkrátila v ranní špičce interval z pěti na čtyři minuty a na začátku odpolední 
špičky o minutu. 
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Od května 2004 došlo v některých částech historického centra ke zrušení dopravy. Oblast 
byla rozdělena na samostatné sektory tak, aby došlo k omezení tranzitního průjezdu přes 
historické jádro. 
 
Jen skončila rekonstrukce v sadech Pětatřicátníků, začali dělníci opravovat Gerskou třídu. 
Skončili poslední srpnový den a pokračovali Karlovarskou třídou. Práce na komunikaci, 
která spojuje plzeňské centrum se Severním Předměstím, trvaly do října. Od listopadu pak 
pokračovaly opačným směrem. Po nějakou dobu na Karlovarské nefungovaly ani zastávky 
MHD a ČSAD a v některých dnech byly na křižovatkách vypnuté semafory. Tehdy se o 
bezpečnost chodců a jejich pohyb starali strážníci. Tramvajových linek se omezení nedotkla.  
 
Přestože krajský úřad zrušil územní rozhodnutí na výstavbu komunikace přes Roudnou, 
město pokračovalo v přípravě projektu. Vyčlenilo na něj z městského rozpočtu milion 
korun. Proti výstavbě komunikace již několik let bojovali nejen roudenští obyvatelé, ale i 
ekologové a památkáři. Chtěli druhé dopravní spojení Severního Předměstí s centrem 
města vést jinudy, dále do říční nivy řeky Berounky. Toto řešení však narazilo na nesouhlas 
privátních firem, které měly v dané lokalitě pozemky a provozy.  
 
 

 6. Životní prostředí                                                       
 
Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2004 počítal s částkou 23,5 milionu Kč na zajištění čistoty, 
údržby travnatých ploch, úklidy a nakládání s odpady. Po omezení počtu velkokapacitních 
kontejnerů se obvod soustředil na zefektivnění služeb a rozšíření možností separovat a 
ukládat všechny druhy odpadu. 
 
Vzhledem k tomu, že zimní období 2003/2004 bylo poměrně bohaté na teplotní výkyvy a 
značný spad sněhu, byl počet výjezdů jednotlivých firem v této sezóně častější. Na tomto 
základě byla zvýšena kontrolní činnost štábu zimní údržby, která na jednotlivých úsecích 
zjišťovala schůdnost chodníků a komunikací. Protože byly opakovaně shledány nedostatky 
v zimní údržbě pěších komunikací na sídlištích Košutka a Lochotín, byla s firmou Dušan 
Duna ukončena smlouva dohodou k 31. 3. 2004. 
 
Na MO Plzeň 1 bylo v roce 2004 194 stanovišť na separovaný odpad, na nichž bylo 
rozmístěno celkem 621 nádob o objemu 1 100, 360 a 240 litrů.  Měsíčně za vývoz 
separovaného odpadu obvod zaplatil cca 299 tisíc korun. Od dubna 2004 tuto službu pro 
obvod zajišťovala na základě výběrového řízení společnost Západočeské komunální 
služby,  a.s.  
 
MO Plzeň 1 je již dva roky zapojen do systému EKO-KOM. V praxi to znamenalo, že čím více 
separovaného odpadu se v obvodu sebral, tím vyšší příspěvek za tuto činnost obvod 
obdržel.  V roce 2003 byla takto obvodu přiznána odměna ve výši 2, 254 milionu Kč 
a  za  I.  čtvrtletí roku 2004 byla obvodu přiznána odměna ve výši 958 tisíc Kč. Získané 
prostředky byly využívány na separaci odpadu. 
 
Na území MO Plzeň 1 bylo v roce 2004 rozmístěno 275 odpadkových košů. Přednostně byly 
umístěny na zastávky MHD, k nákupním centrům, na hlavní pěší komunikace a k dětským 
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prvkům. Byly vyváženy dvakrát týdně. Kvůli vandalismu byly průběžně kontrolovány a 
zničené koše nahrazovány novými, což zvyšovalo náklady.  
 
Ke zlepšení životního prostředí a tím i ke kvalitnějšímu bydlení občanů v městském obvodě 
Plzeň 1 zajišťovala nasmlouvaná firma  úklid psích exkrementů pomocí speciální techniky. 
Úklidy byly pravidelně prováděny pomocí speciální techniky v lokalitách Vinice, Košutka, 
Lochotín a Bolevec. Četnost úklidu se zvyšovala i na Roudné, v Centrálním parku, v Parku 
na přání, u Košuteckého jezírka a na větších travnatých plochách v sídlištích.  
 
V letošním roce probíhala likvidace černých skládek v obvodu. Bylo uklizeno 12 lokalit a 
bylo z nich odstraněno 232 tun odpadu. V obvodu jsou od občanů zdarma odebírány staré 
lednice v prostoru sběrného dvora, kde jsou recyklovány. Vyřazené výrobky domácího 
chlazení se likvidují za pomoci mobilní technologie, která zajistí kompletní odčerpání   
nebezpečných   freonů  včetně  olejů z chladicího systému a izolace lednice.  
Z korpusů lednic jsou pak odděleny plastové a kovové součásti vhodné k dalšímu 
zpracování. Letos bylo v našem obvodu bezplatně zneškodněno 355 lednic. 
 
V rámci rozvoje třídění komunálního odpadu přibylo loni i třídění nápojových kartonů. Loni 
byl také zaveden sběr a svoz bioodpadu, přibyla tak hnědá popelnice na tento odpad. 
 
Z Roudné zmizela na přelomu let 2003 a 2004 jedna z významných překážek plynulého 
odtoku vody z oblasti Roudné a centra města při povodních – zemní val v blízkosti 
pivovarských studní. Jak nebezpečný je, se  prokázalo  při tak velké povodni, jaká byla v roce 
2002, kdy se zachoval jako hráz velkého jezera a vodu, která se za něj dostala po lukách, 
zadržoval. 
 
Odstranění valu, které město  přišlo na víc než půl milionu korun, bylo prvním významným 
krokem  ke  zmírnění  průběhu  povodní  v  Plzni,  další by  měly následovat.   
 
Na sídlištích MO Plzeň 1 proběhlo v roce 2004 3 – 4 x sekání travnatých ploch a 
komunikačních pásů, na většině těchto ploch jak jarní, tak podzimní vyhrabávání trávy a 
listí; dále v období vegetačního klidu sestřih a zmlazovací řez keřů, nejnutnější likvidace 
nevhodných náletových dřevin, kácení a odvoz suchých, nebezpečných, nevhodných a 
vyvrácených stromů a podobně.  
 
Do okrasných betonových nádob na řadě míst Severního Předměstí (a do 8 ks 
neudržovaných pískovišť v sídlišti Bolevec) bylo osazeno 8,7 tisíc kusů letniček; vysazeno 
575 kusů růží.  
 
Kontrolní výbor ZMO Plzeň 1 se rovněž v roce 2004 věnoval kontrole veřejného pořádku a 
údržbě zeleně. Z vážnějších nedostatků upozornil zejména na nepořádek kolem kontejnerů 
na Severním Předměstí, velké množství odpadků v okrasných dřevinách jak na Vinicích, tak 
v okolí Krašovské a Žlutické ulice. Záplava odpadků pak byla v okolí rozhledny na Sylvánu. 
Komise upozornila na to, že pozemky na Sylvánu a v nejbližším okolí území Košutky jsou ve 
velmi neutěšeném stavu, rostou na nich alergenní plevely a bylo by třeba tento stav řešit. 
Naopak se komise velmi kladně vyjádřila ke stavu Parku na přání.  
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V roce 2004 bylo na MO Plzeň 1 24 stanovišť s dětskými prvky, které byly průběžně 
kontrolovány a udržovány. V dubnu 2003 k nim přibyla 3 nová hřiště (v lokalitě Košutka v ul. 
Sokolovská 147, v lokalitě Zavadilky v ulici Pod Stráží a v blízkosti Košuteckého jezírka v ulici 
Kotíkovské, kde bylo realizováno oplocené sportovní hřiště). Byla rovněž provedena 
instalace 4 dvouhoupaček v lokalitě Košutka (Turistická ul., Žlutická ul., Kralovická ul.) a 
Lochotín (Komenského ul.). 
 
Z celkového počtu 136 pískovišť na území obvodu byla u 45 z nich provedena v roce 2004 
výměna písku v kombinaci s dezinfekčním zásahem. Ostatní pískoviště bylo v plánu 
postupně likvidovat, zatravnit, případně osázet letničkami. V závislosti na výši finančních 
prostředků se uvažovalo i o tom, že některá pískoviště, pokud si to obyvatelé v jejich okolí 
budou přát, budou znovu zařazena do programu pískovišť.  
 
V roce 2004 proběhla údržba stávajících 520 laviček na území obvodu a bylo vyrobeno a 
zabudováno 31 nových laviček, z toho 9 v sídlištní zástavbě, 6 laviček do Lochotínského 
parku, 8 laviček k pískovištím a 8 laviček na nová dětská hřiště.  
 
Léto bylo v roce 2004  plné teplotních zvratů. V červnu byly jen 4 dny s teplotou alespoň 
25°C, začátek prázdnin byl chladný a deštivý a v polovině srpna nastoupily teploty kolem 
33°C.   
 
Chloubou našeho obvodu je alej Kilometrovka, kterou již v roce 1893 vysázel spolek Jednota 
pro zakládání sadů a okrášlení města Plzně a jeho okolí v širokém údolí přes lochotínské 
louky. Od Kalikovského mlýna k Lochotínskému parku měří 1070 m. V roce 1987 byla 
vyhlášená za chráněný přírodní útvar. Památnou alej tvoří převážně jasany ztepilé, lípy 
srdčité a velkolisté, olše lepkavá a další dřeviny. Nejmohutnější jsou exempláře topolu 
černého. Alej v roce 2003 tvořilo 211 stromů a tvoří nejvýznamnější stromořadí na území 
našeho města.  
 
Na 170 tisíc obětí si vyžádalo ničivé zemětřesení a ničivé vlny tsunami v jihovýchodní Asii. 
Mezi těmi, kteří řádění živlů nepřežili, byla i řada Čechů, kteří tam trávili dovolenou.  

• Otřesy u ostrova  Sumatra začaly  26.  prosince  2004  v 07:58  místního času  (1:58 SEČ).      

• Zemětřesení mělo sílu 9 stupňů Richterovy škály. Bylo tak pátým nejsilnějším       
zemětřesením od dob, kdy se otřesy měří.  Otřesy se šířily pevninou rychlostí 8 kilometrů 
za sekundu. České seizmografy je zaznamenaly za 12 minut. 

• 04:30 SEČ - Přílivové vlny zasáhly Indii a Srí Lanku. Později zasáhly i Malajsii, Maledivy, 
Barmu a Bangladéš a během dne se dostaly až na východní pobřeží Afriky na Seychely a 
pobřeží Somálska.  

• Svět dal na obnovu regionu 5 miliard dolarů. Významně přispěla i Česká republika. Podařilo 
se zdokonalit systém varování proti vlně tsunami.  

 

   7. Sociální oblast 
 
Jan Hlaváč (3,9 kg; 52 cm) se v Plzni narodil 1.1. ve 3:15 a stal se tak prvním plzeňským  
miminkem roku 2004.  
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Výročí 
12. února oslavili 60 společných let manželé Jakub a Jarmila Svobodovi z Plzně, 
Komenského ulice. S blahopřáním a dárkem k diamantové svatbě přišli manželům popřát 
pevné zdraví a životní optimismus členky Komise občanských záležitostí Rady MO. 
 
V  pátek  20.  února  se  dožila  100 let  paní  Augustina  Hrubá.  Do   domova  důchodců  
v Západní ulici, kde paní Augustina bydlí, jí kromě dalších gratulantů přišli popřát zástupci 
vedení obvodu. 
 
8. května oslavili zlatou svatbu manželé Václav a Vlasta Křížovi z Plzně, Strážnické ulice. S 
blahopřáním přišli manželům popřát členky Komise občanských záležitostí  Rady MO. 
 
Novopečenými rodiči vyhledávanou tradicí byly i v roce 2004  obřady uvítání občánků. 
Komise  občanských  záležitostí  Rady  MO  Plzeň 1,  která  tyto   akce  zajišťuje,  přivítala  
v prvním pololetí roku 2004 83 dětí a další desítky budou uvítány v podzimních měsících. 
Při slavnosti obdrží rodiče dětí malý dárek a fotograf zachytí slavnostní okamžik. 
 
V pátek 2. 1. 2004 začaly chodit po celé České republice, a tedy i v Plzni skupiny koledníků, 
které vybírají peníze na pomoc lidem v nouzi. Byl tak zahájen již čtvrtý ročník Tříkrálové 
sbírky. Za peníze, které věnují, dostali lidé drobné dárečky, které vyráběli lidé z charity. 
Sbírka probíhala až do 15. 1. 2004. Při zahájení sbírky na plzeňském náměstí Republiky 
koledníky doprovázel dřevěný velbloud na kolečkách. Živá velbloudice Josefína z plzeňské 
zoologické zahrady, která se měla slavnostního aktu zúčastnit, totiž měla „partnerské 
problémy“. 
 
Tříkrálová sbírka v roce 2004 přinesla 213 tisíc korun. Všichni koledníci se znovu sešli 23. 2. 
2004 v Šeříkovce, kde si společně zazpívali Tříkrálovou koledu a představitelé plzeňské 
Charity jim poděkovali. Peníze byly v dalších měsících dobře využity ve prospěch 
potřebných.  
 
V Plzni se v roce 2004 narodilo 3206 dětí, což je o téměř 500 dětí více, než v roce 1999. 
Přesto tu počet obyvatel poklesl – jednak za to mohl přirozený úbytek počtu úmrtím 
obyvatel a jednak se řada rodin přestěhovala do nových domů v okolí města.  
 
 

   8. Kultura a akce obvodu 

Rok 2004 začal v Plzni  velkolepým ohňostrojem. Půlnoc slavily v plzeňských ulicích tisíce 
lidí.  
 
1. 5. 2004  zavlála  na  plzeňské  radnici  modrá  vlajka  s  kruhem  žlutých hvězd, z nichž 
jedna patří i České republice. Česká republika se oficiálně stala členem  Evropské  unie.  Už 
30. 4. 2004 zažila   Plzeň  v areálu  Plzeňského  Prazdroje velkou show Vítej, Evropo,  
ukončenou ohňostrojem.   

Pro rok 2004 byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen program Česká hudba-nedílná součást 
evropské kultury. Město Plzeň se k tomuto programu přihlásilo. Je to lokalita s významnou 
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hudební   tradicí.  Narodila   se   tu,  nebo  působila   řada  významných  českých  skladatelů 
- například Bedřich Smetana, A. Dvořák nebo  Emil František Burian.  
 
V současné době působí v Plzni mnoho hudebních těles a organizací (Plzeňská filharmonie), 
souborů a sborů (Česká píseň, Nová česká píseň, Plzeňský dětský sbor aj.) Každoročně jsou 
tu organizovány hudební festivaly.  
 
Od 29. 2.  do 7. 3. 2004 se v Plzni konal již 24. ročník festivalu Smetanovské dny. Na jejich 
programu byly koncerty plzeňských umělců, a zajímavá sympozia. Ta byla tentokrát 
zaměřena na téma „V práci a vědění je naše spasení“. Součástí festivalu byla  mezinárodní 
klavírní soutěž. 
 
17. ročník  festivalu  českých  filmů  Finále  probíhal v kině  Elektra  od 29. 3. do 4. 4.  2004. 
Sály a ulice zaplnili  příznivci české filmové tvorby, herci, tvůrci, přijeli  i hosté ze zahraničí. 
 
Soutěžní část doplnily nesoutěžní sekce, diskusní kulaté stoly o současném stavu 
kinematografie. Moderátorské veslo pozvedli  herci divadla Sklep. Ledňáčka za nejlepší film 
předchozího roku si odvezl  film  Nevěrné hry režisérky  Michaely Pavlátové, Cenu diváků 
film Nuda v Brně Vladimíra Morávka, ceny za nejlepší herecký projev Bolek Polívka za 
Pupendo a Aňa Geislerová za Želary.  

 
Plzeňský masopust zaujal. 21. února 2004 se uskutečnil I. masopustní průvod z Vinic do 
historického centra Plzně. Již ze seřadiště před 7. ZŠ zamířil průvod více než 500 masek a 
přihlížejících na statek Lüftnerka v ZOO. Až ke Kalikovskému mlýnu průvod doprovázeli dva 
jezdci na opentlených koních plemene hafling, chloubou zemědělského skanzenu 
Lüftnerka. U jezu u mlýna byl shozen do vody hořící Bakchus, symbol odcházející zimy. Pak 
pokračoval průvod přes nám. Republiky do Malé ulice, kde se mohli účastníci občerstvit.                                                                                                     

 
Společnost  Plzeňský  servis, zabývající se správou bytového a nebytového fondu, oslovila  
děti 5. ZUŠ v Sokolovské ulici k účasti ve výtvarné soutěži na téma Bydlení ve světě dětské 
fantazie. Do soutěže bylo přihlášeno 60 děl mladých tvůrců. Vítězné obrázky byly 
vystaveny  v prostorách klientského centra Plzeňského servisu v Komenského ulici. 
 

V.  ročník dnes  již  tradiční  Apriliády se  konal 1. 4. 2004. Plzeň se opět obrátila naruby,       
proměnila se  v  pestrý  rej  taškařic a  netradičního  soutěžení,  jako  byly  například Běh      
kolem  katedrály,  Plzeňský  tahoun či velmi oblíbený  Běh  na  plzeňskou věž.  Apriliáda     
v Plzni tradičně zahajuje turistickou sezónu, proto řada turistických cílů připravila       
zajímavý program plný překvapení. 

Při letošních oslavách osvobození Plzně americkou armádou byly opět ulice města plné 
dobových uniforem a vozidel. Konala se řada vzpomínkových aktů, koncertů. Příští rok bude 
jubilejní, šedesátý. Proto se již v této době připravuje program oslav, který rozhodně předčí 
ten letošní.  
 
Čarodějové, čert, král, princezna i vodník vedli v neděli 23. 5. 2004 průvod pohádkových 
postav po Bolevecké návsi. Ten byl součástí Boleveckých slavností, které začaly již o den 
dříve večerem s hudbou, které doplnilo opékání pašíka. V neděli se kromě průvodu konaly 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2004 Stránka 28 

 

pro děti výtvarné dílny; děti si vyzkoušely práci s hrnčířskou hlínou, malování na textil či 
výrobu a malování vlastních svíček. Odpoledne si zasoutěžily a obdržely malé dárky a mohly 
shlédnout divadelní představení Studna z Českých Budějovic. Vzdor dešti a zimě přišlo 
hodně návštěvníků. 
 
Bolevecké slavnosti připravilo již čtvrtým rokem občanské sdružení Centrum dětí a mládeže 
(CEDR) při 1.ZŠ. Jejich první ročník se uskutečnil v roce 2001 s podtitulem „Divadlo se vrací 
na Boleveckou náves“. Na počátku 20. století se totiž na Bolevecké návsi pravidelně konala 
divadelní představení pro děti.  
 
Městský obvod 1 ve spolupráci s Rádiem  FM Plus  uspořádal  Dětský den  na Roudné a  
to 2. 6. 2004 od 13 hodin na novém dětském hřišti Pod Všemi svatými. 

 
Oblíbená pětidenní přehlídka dětských divadelních souborů z celé ČR i zahraničí  Skupova 
Plzeň začala v pátek 11. 6. 2004. Představilo se 15 českých a 4 zahraniční soubory a zájem 
diváků byl obrovský.  

 
Město  Plzeň uspořádalo  v  roce   2004   otevřenou   architektonicko-výtvarnou  soutěž  
o návrh nových kašen na náměstí Republiky v Plzni. Zúčastnilo se jí 42 soutěžních týmů. 
Vítěze vybrala ve dvou kolech porota, v níž zasedli například architekt Roman Koucký 
(předseda poroty) nebo historik umění a současný  rektor Akademie výtvarných  umění  
v Praze Jiří Kotalík. Zvítězil Ondřej Císler. Inspiroval se sestavou v heraldickém znaku Plzně   
a  převedl   jej   do    abstraktní   podoby   tří   samostatně   stojících   bronzových  
soch-objektů, respektive chrličů vody spíše než kašen.   
 
Západočeská galerie v roce 2004 slavila 50. výročí svého založení. Pro návštěvníky proto 
připravila ojedinělou výstavu nejvýznamnějších přírůstků do své sbírky. Čítala 120 maleb, 
kreseb a grafických listů a plastik, které galerie získala za posledních 13 let. Nejvzácnější 
mezi nimi byla litografie Pabla Picassa Malíř a model, kterou objevila ředitelka Zpč. Galerie 
Jana Potužáková na půdě jedné staré chalupy. Přes všechno úsilí však galerie 50 let po svém 
vzniku stále neměla prostor pro souhrnnou prezentaci sbírek.  
 
12. – 13. 6. 2004 se v Plzni opět konal Historický víkend. Dorazilo na 40 tisíc lidí. Největší 
zájem poutala „vodnická rodina v rybníku Barchán“ a opička Baruška. V sobotu dopoledne 
prošel průvod masek ulicemi v plzeňském historickém centru. Nejoblíbenější atrakcí pro 
děti byla střelba z kuše. Výšlapu na plzeňskou věž se účastnilo 2 607 strašidel a tím byl 
pokořen loňský rekord.  
 
31. 7. 2004 se pláž Boleveckého rybníka změnila v prosluněný Karibik. Pořadatelé Nadace 
700 let města Plzně, Městský obvod Plzeň 1 a agentura RLA Stallion zde přivítali  návštěvníky 
akce Karibský den na Boleváku. Účastníci se společně ve žhavém rytmu latinsko-amerických 
tanců přenesli do půvabného prostředí ostrovů stálého léta. Připraveny byly hry na vodě i 
na souši, hudba, salsotéka a v neposlední řadě i míchané nápoje pro děti i pro dospělé. 
Hodinu před půlnocí ozářil hladinu největšího plzeňského rybníka ohňostroj na hudbu 
s využitím speciálních vodních efektů.   
 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2004 Stránka 29 

 

 
 

Obr. 12:  Karibský den si nejvíc užívaly děti 
  
Dvanáctý ročník festivalu Divadlo 2004  v Plzni byl devítidenní. Téměř 23 tisícům diváků  
nabídl 60 představení. Jeho cílem bylo představit především mimořádné a pozoruhodné 
inscenace zahraniční a dále výběr českých inscenací, a to v široké škále tematické, stylové i 
žánrové (činohra, hudební, taneční, loutkové i pouliční divadlo).  
 
Organizátorům se podařilo konfrontovat českou profesionální divadelní tvorbu se 
špičkovými zahraničními inscenacemi, a přiblížit tak české divadelní i laické veřejnosti 
moderní divadelní trendy, u nás neobvyklé divadelní styly a inscenační postupy evropského 
a světového divadla, a přispět tím k naší integraci do evropských struktur, vytvořit prostor 
pro setkání divadelníků. 
 
Od 1. do 3. 10. 2004 se konal v Plzni Pilsner Fest, oslava Plzeňského Prazdroje a piva Pilsner 
Urquell. Po tři dny se na nádvoří pivovaru střídaly kapely a nechyběl ani staročeský jarmark 
a noční prohlídky Pivovarského muzea. Pivo se čepovalo ze 40 kohoutků, lidé za půllitr 
zaplatili 25 korun. Zájem byl opět obrovský.  
 
V posledním říjnovém týdnu 2004 se konal jubilejní desátý ročník mezinárodního filmového 
a televizního festivalu dětí a mládeže Filmák 2004. Přestěhoval se do Dobřan, ale přihlášené 
filmy se promítaly také v kině Eden a SVČ v Pallově ulici.  
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Obr. 13: Velkou událostí byl v podzimním čase 2004 výlov Senečáku 
 
15. 12. 2004 se pod rozsvíceným vánočním stromem opět konalo společné zpívání koled. 
Zúčastnilo se ho na 4 000 malých a velkých zpěváků. 
 
Skauti a skautky ze střediska ICHTYS opět rozdávali zájemcům v plzeňských kostelích 
betlémské světlo. Roznášeli ho také ve spolupráci s charitou starým a nemocným lidem.  

 
 

    9. Organizace, spolky 
 
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje nabízí od začátku roku 2004 novou 
neplacenou službu pro spoluobčany, tzv. doprovázení. Zájemce si v Centru pro zdravotně 
postižené může v pracovních dnech od 9 do 16 hodin dohodnout požadavek na 
doprovázení. V dohodnutém termínu se dostaví doprovázející osoba k bydlišti zdravotně 
postiženého občana nebo seniora, spolu s ním navštíví místo, kde potřebuje něco vyřídit a 
doprovodí ho zpátky domů.  
 
Centrum samozřejmě nadále poskytuje poradenský servis, například informuje, jaké 
existují slevy pro držitele průkazu zdravotně postiženého. Pomáhá rovněž řešit klientům   
jejich pracovně-právní problémy. Provozuje  také  půjčovnu  kompenzačních pomůcek a 
v  roce 2004 uvedlo do provozu bezbariérovou počítačovou učebnu. Poradenská služba je 
zdarma, půjčovna a učebna za mírné poplatky.  
 
Centrum také prodává publikaci Sociálně právní minimum. Příchozím jsou k dispozici  
aktuální katalogy či ukázky specializovaných časopisů pro zdravotně postižené. Zájemci si 
zde mohou vybrat některou zájmovou organizaci (např. Diabetici, Okno, Kardavci atd.), 
které pořádají ozdravné pobyty, zájezdy nebo odborné přednášky. Kdo potřebuje 
bezbariérově upravit byt, může se poradit s odborným poradcem. Nabídky zaměstnání a 
jinou inzerci si příchozí mohou přečíst v hale Centra, které sídlí  na Koterovské třídě číslo 
134 v Plzni. 
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1. ZŠ umožňuje dětem od 6. ročníku rozvoj v řadě oblastí:  

• rozšíření vyučování cizích jazyků (angličtina, němčina) 

• rozšířené vyučování tělesné výchovy (atletika, fotbal, vodní pólo a plavání, 
lukostřelba) 

• rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky 

• rozšířené vyučování hudební výchovy (zpěv) 

 
1. ZŠ rovněž stále zkvalitňuje podmínky pro práci s talentovanými dětmi: 

• v  oblasti  výuky  pořádá  jazykové  kurzy, výjezdy  do  zahraničí,  rozvíjí  
partnerství  se zahraničními školami  

• v personální oblasti prohlubuje vzdělávání učitelů a odborných trenérů 

• nabízí rovněž odborná centra jazyků, 2 PC centra s internetem, školní divadlo, 
hudební centrum, bazén, 4 tělocvičny, posilovnu. 

 
Na 1. ZŠ  vychází již pátým rokem  školní  časopis.  Jmenuje se Jumper a redakční radu  tvoří 
osm žáků z devátých tříd. Časopis byl také zaslán do soutěže o nejlepší školní časopis, kterou 
vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe. V soutěži, do níž se přihlásilo 70 účastníků, 20 ze ZŠ, 
zbytek ze SŠ, obsadila 1. ZŠ 2. místo. 
 
Do osmadvaceti plzeňských škol v září 2004 usedlo 1261 žáků prvních tříd. Znamená to, že 
po několika letech se zastavil pokles v jejich počtu (o 58 žáků víc něž vloni). 
 
ZUŠ Lochotín působila v roce 2004  na 3  pracovištích – v Sokolovské 30,  U  Jam  14  a   na  
Bolevecké ZŠ působí 16 let. Jednalo se o tříoborovou školu, která má hudební, taneční a 
výtvarné oddělení. V akordeonovém oddělení působily dva soubory, dětský DAKSO a 
UNIVERSE pro starší žáky. Dalšími odděleními byly dechové a žesťové dechové. Na škole 
působil také jazzový orchestr. Klavírní  oddělení  úspěšně  reprezentovalo  školu  na  různých 
soutěžích.  
 
V roce 2004 poprvé Zájmová umělecká škola Lochotín pořádala 1. ročník kytarové soutěžní 
přehlídky Lochotínská kytara. V pěveckém oddělení měli žáci možnost získat a rozvíjet 
pěveckou techniku a správné pěvecké návyky. Oddělení pořádalo již třetím rokem Benefiční 
koncert v kostele sv. Anny, jehož výtěžek byl věnován dětem Kojeneckého ústavu v Plzni. 
Na škole působilo 10 komorních smyčcových souborů.  
 
Výtvarné oddělení nabízelo žákům od 5 do 26 let pestrou nabídku vzdělávání a orientace v 
různých technikách a směrech. Zaměřovalo se hlavně na malbu, ať již v klasické malbě 
temperou nebo olejovými barvami, mazacími a olejovými křídami. Další oblíbenou 
výtvarnou disciplínou byla keramická tvorba. Ve zvýšené míře se škola zabývala loutkovou 
a objektovou tvorbou, výtvarným divadlem. V posledních letech se pozornost přikláněla k 
loutkovému, animovanému filmu. Dále na škole pracuje také taneční oddělení. Jeho 
důležitou složkou práce je příprava žáků z vyšších tříd, kteří se hlásí na některou ze škol, kde 
je třeba dělat pohybové – rytmické zkoušky. 
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Kdo si hraje, nezlobí, to je krédo 7. MŠ. Děti tu zpívají, tancují, malují, cvičí, navštěvují 
divadelní představení, učí se anglicky, hrát na flétnu, poznávají svět. Z bohaté nabídky 
činností si děti mohou vybrat podle svého zájmu. 
 
78. MŠ pořádala 31. 3. 2004 a 1. 4. 2004 Dny otevřených dveří. Po celý rok 2004  nabízela 
dětem řadu akcí a slavností. Děti putovaly za pečenou bramborou, zamykaly les, vyráběly a 
pouštěly draky, navštívily divadlo Spejbla a Hurvínka a tvořily. S rodiči vázaly adventní 
věnce, navštívily výstavu betlémů. Učily se anglicky, chodily plavat, tancovaly, navštěvovaly 
divadla. Zimu oslavily Bílým dnem.  
 
Děti Kosíci z  87.  MŠ  prožívaly   zimní období nejen tradičně, zimními  radovánkami, ale 
i  netradičně kulturními akcemi, soutěžemi, masopustem. Mimo jiné Kosíci zpestřili vánoční 
svátky návštěvníkům ZOO se svým vánočním pískáním na  flétničky.   Předškoláci se 
zúčastnili výtvarné soutěže Krásy a historická tajemství ČR – Plzeňský kraj. 18. února 2004 
se  konal  maškarní rej, 24. 3. 2004 byl Den otevřených dveří v MŠ. Zápisy do MŠ proběhly 
31. 3. 2004  a 1. 4. 2004. 
 
Vítězstvím v mezinárodním grantu, který pořádala v ČR, Švýcarsku a Finsku kanadská 
společnost    Smart   Technologies   Ins.,   získala   34.   ZŠ   jako   jediná  v regionu, dotykovou 
tabuli Smart Board 560. Hodnota tohoto grantu byla  cca  160 tisíc Kč.  Jedná se o   
interaktivní   bílou  tabuli,  z  níž  je  možné  dotykem  rukou  ovládat  počítačovou  PC  a z 
běžících aplikací zapisovat poznámky. Díky tomuto zařízení mají učitelé i žáci možnost 
používat jednu z nejmodernějších didaktických pomůcek.  
 
Kromě rozšířené výuky informatiky a výpočetní techniky nabízí 34. ZŠ v Plzni  celou řadu 
volnočasových  aktivit  v  rámci  školního  klubu.  Jedná se o  kurzy  zájmové,  vzdělávací 
i  sportovně relaxační.  Ve školním roce 2003/2004 bylo v  této škole  připraveno 22 kurzů. 
Součástí školního klubu je tzv. Volný školní klub s útulnou klubovnou, která nabízí 
příležitosti, jak smysluplně strávit odpoledne. 
 
23. - 24. 1. 2004 se konalo v plzeňském divadle ČAS republikové kolo 6. ročníku kytarové 
soutěže Zlatá struna, kterou vyhlašuje každoročně Sdružení pro volný čas dětí a mládeže 
DEMARO spolu se Střediskem volného času dětí a mládeže v Ledecké ulici. Do letošního 
ročníku postoupilo z krajských kol 33  soutěžících. Plzeňský kraj  v  něm  reprezentovalo 
12  kytaristů a kytaristek, dalších 26 přijelo z Českobudějovického, Karlovarského a 
Ústeckého kraje a Prahy. Na prvním místě se umístila Julie Těťálová,   členka kytarového 
kroužku SVČ v Ledecké ul., na 2. místě byl Lukáš Filip z Kladna a 3. místo obsadila Bára 
Klimešová ze Šťáhlav. 
 
20. 2. 2004 proběhlo na 31. ZŠ školní kolo dětské recitační soutěže. Síly změřilo 27 žáků 
zařazených do 4 kategorií. Největší úspěch měly výstupy předškoláků – předskokanů a žáků 
prvních třech ročníků základní školy. Do dalšího kola postoupili v 1. kategorii Marie 
Strnadová  a  Jan  Tuka  (3. ročník),  ve  2.  kategorii  Michaela   Kurzová  a  Lucie  Puchrová 
(4. ročník), Klára Císařová (5. ročník), ve 3. kategorii Kamila Mottlová, Kateřina Plešmídová  
(7. ročník)  a   ve  4.  kategorii   Kristýna  Ječmenová,  Michaela  Hamáčková (9. ročník). 
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V pátek  30.  4.  2004 bylo v  hasičské  zbrojnici na Bílé Hoře rušno. Navštívily  ji  totiž  děti z 
místní mateřské školy. Součástí programu byly soutěže, ukázka techniky, výcviku mladých 
hasičů.  V  červnu se  pak  konala obdobná akce  pro žáky místní základní školy.   
 
Sbor dobrovolných hasičů na Bílé Hoře se již řadu let věnuje výchově mládeže. Děti se 
zúčastňují různých soutěží včetně celorepublikové hry Plamen. Tuto soutěž loni vyhrálo 
bělohorské družstvo v kategorii od 11 do 15 let. Družstvo nejmenších od 6 do 11 let se 
rozrostlo o nové členy. Letošní sezonu děti zahájily Halovou soutěží ve Skvrňanech a 
zúčastnily se i Jarního soutěžního klání. 
 
Děti hrály dětem. I letos v květnu připravily děti lochotínské ZUŠ program výchovných 
koncertů pro děti MŠ celého sídliště. Ve dnech 10.  a  11.  5. 2004 dopoledne  se  v   aule 
32.  ZŠ vystřídalo na 500 dětí, které si vyslechly koncert, při kterém se vystřídaly nástroje 
smyčcové, dechové i klávesové, nechyběly ani zpěv a tanec. 
 
Třída III. B z 87. MŠ zareagovala na vyhlášení soutěže O nejtěžší hliníkovou zeměkouli, 
kterou pořádala 32. ZŠ. Jejich zeměkoule byla největší, nejtěžší a nejoriginálnější. Po zásluze 
získaly děti první místo.  
 
Ve výtvarné soutěží Krásy a historická tajemství ČR – Plzeňský kraj byli předškoláci rovněž 
oceněni a jejich práce  byly vystaveny v  galerii  Paletka.  Velkou   radost vyvolalo i   4. místo 
v celostátní výtvarné soutěži Krásné je žít.  
 
Úspěchy měla 87. MŠ i na poli sportovním. 4. 5. 2004 organizovalo lochotínské  SVČ  
sportovní   olympiádu  mateřských škol. Téma 5. ročníku se neslo v duchu olympijských 
tradic. O putovní pohár starosty přišlo bojovat 11 družstev z obvodních MŠ. Třetí místo 
vybojovali Myšáci I. z 60. MŠ, druhé místo obsadili Zajíčci z 90. MŠ. Putovní pohár do další 
olympiády zdobil prostory 87. MŠ, neboť jejich Kosíci byli nejlepší.  
 

 
 

Obr. 14:  Sportovní olympiáda mateřských škol je pokaždé velká událost 
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Dobrou   pověst   mají i flétničkoví Kosíci. V červnu 2004 měly děti této mateřské školy 
zahradní slavnost, při které se slavnostně rozloučily s předškoláky.   
 
8. 5. 2004  se kostelík v Domaslavi u Konstantinových Lázní rozezněl zvukem akordeonů. 
Své kolegy z výtvarného oddělení ZUŠ Lochotín přijeli navštívit mladí akordeonisté ze stejně 
školy. Plzeňští výtvarníci v místní faře pořádali již počtvrté Keramickou Domaslav, na kterou 
pozvali i své spolužáky z hudebního oddělení. Připravili pro ně vernisáž svých výtvarných 
prací v místním kostelíku. Mladí hudebníci na oplátku uspořádali hodinový program, o který 
se postaral akordeonový soubor Universe a jeho sólisté. 
 
Pod Střediskem volného času dětí a mládeže v Ledecké ulici pracovaly  řadu let divadelní 
soubory Thália (od 5 do 15 let) a Sebranka (od 15 do 26 let), které každým rokem 
nastudovaly jednu novou premiéru a vystupovaly při mnoha významných příležitostech. 
Rok 2004 trhl rekord v počtu premiér, protože soubor Sebranka nastudoval 2 inscenace, 
Thalia jednu. Tou první od Sebranky byla inscenace No, nekup to aneb červené sáčko. 
Druhou premiérou byla kriminální komedie Mrtvý prd ví. V této sezoně připravil ještě 
soubor inscenaci bláznivé komedie ze současnosti Je to pod vodou. 
 
Zajímavé trasy k poznání města a okolí si vybírá ke své činnosti přírodovědný kroužek na 7. 
ZŠ. Tematické soutěže z oblasti kulturních památek a přírody  vedou častokrát do míst   
někomu   zcela   neznámých.  Jarní  putování  členů  kroužku  začalo u lékařské fakulty, 
zastavili se na Roudné  u básnířky  Hany  Gerzanicové, která  jim   povyprávěla  o svých  40  
letech  prožitých  v  Austrálii. Odtud   žáci   šlapali   zase  domů  na Vinice. 
 
Při příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie připravili učitelé 4. ZŠ pro své žáky 
vyučovací dny zaměřené na poznání jednotlivých zemí EU. V úterý 20. 1. 2004 tak na 4. ZŠ 
proběhl Řecký den. Učitelé připravili sedm stanovišť s hrami, soutěžemi a netradičními 
úkoly pro žáky jednotlivých ročníků, rovněž výuka ve všech předmětech se vztahovala k 
Řecku. I školní jídelna připravila pokrmy podle tradičních  řeckých receptů.  
 
30. 3. 2004 proběhl na 4. ZŠ Český den. Úspěch měl rovněž turnaj v hokejbalu i Hry bez 
hranic. Vysokou estetickou úroveň měla také výzdoba školy důsledně laděná do národních 
barev.  Součástí výzdoby byla i výstava nejlepších prací soutěže Česká republika – můj 
domov.  
 
18. 5. 2004 pak ve škole vypukl Italský den, při němž se žáci seznámili dokonce se třemi 
zeměmi EU najednou – a to s Itálií, Španělskem a Portugalskem. Na podzim školáci takto 
poznali ještě Francii, Nizozemí, Lucembursko a Belgii. 
 
V krajské dějepisné soutěži se na druhém místě umístila Markéta Augustýnová z 9. D 
Bolevecké ZŠ. O historii se zajímá dlouhodobě a v budoucnu by se chtěla věnovat 
archeologii. 
 
Školní parlament Bolevecké ZŠ vyzval žáky ke sbírce, jejíž výtěžek byl určen útulku pro psy 
na Valše. Vybralo  se  1 350 Kč a  za  ty  byly nakoupeny konzervy pro psy a několik vodítek.  
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5. 3. 2004   byli  na  plzeňské  radnici  vyhlášeni  nejlepší   sportovci  města  za  rok 2003. 
V  kategorii nejlepší sportovní kolektiv mladších žáků byli oceněni žáci Bolevecké ZŠ. 
Jednalo se o házenkáře ze sportovních tříd, kteří bodovali v domácích i mezinárodních 
soutěžích. 

 

 
 
Obr. 15:  Mladým házenkářům z oddílů našeho obvodu se dařilo. Házenkáři Talentu 
                                               dostali ocenění Sportovec roku 
 
21. 4.2004 proběhl na 32. ZŠ formou projektového dne Den země., Den Země na 32. ZŠ 
proběhl formou projektového dne 21. 4. 2004. Zapojilo se více než 500 žáků školy do 
tematiky ochrany životního prostředí. Cílem bylo zasvětit žáky do problematiky ochrany 
životního prostředí, ale také zapojit dětskou fantazii,  schopnosti a vlastní aktivity do řešení 
řady problémů, se kterými se denně setkáváme na každém kroku. 
 
Celé předjaří  žáci 7. ročníku 32. ZŠ vyráběli v ekologickém praktiku ptačí budky. Své výrobky 
pak odvezli na Chlum, a umístili na stromy.  Žáci se těšili, že si jejich budky sýkorky, kterým 
jsou určeny, zamilují.  
 
Dobře se osvědčila spolupráce základních a mateřských škol. Například děti z 32. ZŠ strávily 
Den dětí ve sběrném dvoře spolu s dětmi z okolních mateřských škol. Byl plný soutěžení, 
pohybu a poučení, které pro děti z mateřinek připravili školáci.  
2. 6. 2004 v 60. MŠ ukázali výcvik služebních psů příslušníci služební kynologie MŘ PČR. Za 
to jim poděkovalo vedení školky, které věřilo v další dobrou spolupráci. 
 
2. 6. 2004 se rovněž konala oslava Dětského dne na Roudné na vloni otevřeném hřišti. Akce 
se těšila velkému zájmu dětí i dospělých.  
 
Dětský den uspořádala společnost RWE ve spolupráci s MO, ekologickým praktikem při 32. 
ZŠ a Západočeskou plynárenskou. Proběhlo ekologické klání MŠ ve sběrném dvoře, kterého 
se zúčastnily děti ze 14., 29., 87. a 90. MŠ. Děti se zde formou soutěží a ukázek seznámily 
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s  problematikou odpadů. Mimo jiné zde přenechávaly i vzkaz formou kreseb pro 
francouzské děti z ekologického gymnázia, které při návštěvě Plzně do sběrného dvora 
zavítaly týž den odpoledne. 
 
27. 6. 2004 se opět konala oblíbená akce Těšíme se na prázdniny.  
 
SVČ v Ledecké ulici na prázdniny připravila  řadu  prázdninových  aktivit.  Především  šlo  
o letní příměstské tábory a výjezdní pobyty. Letos bylo připraveno 10 táborů pro více než 
260 účastníků:  
- příměstský letní tábor v ZOO – Deset dní s kamarády ze ZOO 
- příměstský tábor Pastelka zaměřený na výtvarnou výchovu a keramiku 
- dva týdenní příměstské počítačové tábory pořádalo oddělení techniky   
- malí turisté měli připravený tábor pro mládež Cesta do neznáma a Cesta na 
     Severozápad v okolí Konstantinových Lázní a Cyklotábor 
- na Javorné na Šumavě se konal  všestranně zaměřený tábor   
- na Javorné se konala rovněž Rodinná dovolená pro děti a jejich rodiče 
- v hájovně Rotava probíhal letní tábor Sluníčko.  
 
V roce 2004 zasedlo do lavic v Plzni 1260 prvňáčků, což bylo o 58 více než vloni. Celkově 
však bylo v plzeňských školách o 240 dětí méně, protože odešlo na konci školního roku 
2003/2004 více deváťáků.  
 
4. 9. 2004 proběhl v areálu minigolfu V jamce v Manětínské ulici již druhý Dětský sportovní 
den. Děti spolu s rodiči měřili  síly v disciplínách jako například minigolf, vrh koulí, pětiskok 
v pytli do kopce, překážkový běh s vodou, házení kroužků nebo házení vlaštovkou na cíl. 
Nakonec více než padesát dětí si opeklo s rodiči buřtíky. 
 
Nové zájmové kroužky otevřeli ve školním roce 2004/2005 ve SVČ Ledecká. Oddělení 
společenských věd zahájilo pěvecké hodiny. Příprava může probíhat individuálně nebo také 
v menším kolektivu. Oddělení tělovýchovy a sportu nabídlo breakdance, který  byl určený 
klukům od 13 let. Oddělení přírodních věd nezůstalo pozadu – kroužek Příroda krok za 
krokem zaujal děti od 7 let, které mají rády zvířata, zajímají se o rostliny a přírodu kolem 
sebe.  
 
Oddělení estetiky přišlo s kroužkem Malý malíř, který navštěvovaly děti od 6 do 10 let. 
Knižní  ateliér, takový  byl  název  projektu  pro  všestranný rozvoj osobnosti. Jednalo se  
o autorské psaní, ilustrace, knižní vazby, a to vše pro mladé talenty od 12 let. Výtvarná dílna 
fungovala pro mládež od 14 let. Výtvarná dílna pro pokročilé byla určená  pro mládež od 14 
let a dospělé. 
 
1. ZŠ otevřela i ve školním roce 2004/2005, stejně jako v minulosti vzdělávací, kulturní, 
sportovní a relaxační kurzy pro všechny zájemce z okolí. Škola zachovala stávající kurzy a 
připravila i některé nové.   
 
Ve školním roce 2004-05 vyhlásilo Sdružení pro volný čas DEMARO  ve spolupráci  se  SVČ 
v Ledecké ulici 4. ročník oblastního kola Dětské Porty a 7. ročník kytarové soutěže Zlatá 
struna. Oblastní kolo Dětské Porty proběhlo 20. listopadu v divadle Čas. Letos poprvé v 
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autorské části této soutěže proběhl výběr mladých hudebníků na celostátní festival Folkový 
kvítek, který se  v jarních měsících 2005 konal na Konopišti. Krajské kolo Zlaté struny se 
konalo 4. prosince v SPŠ dopravní v Plzni. Soutěž byla  určena mladým kytaristům ve věku 
do 16 let.  
 
Seznamovací pobyt dětí  ze  6.  tříd  zorganizovali  ve  4. ZŠ.  Aby  se žáci lépe  vyrovnali 
s  přechodem na vyšší stupeň, připravili pro ně jejich učitelé tradiční seznamovací pobyty v 
přírodě. V září 2004 se děti vypravily do malebné přírody v okolí Plas. Znovu si prověřovaly  
své dovednosti i vědomosti a hlavně poznávaly své spolužáky a učitele. Pedagogové si pro 
ně připravili netradiční soutěže i zajímavé výlety a exkurze. 
 
Děti rády výtvarničí. Proto se 4.  ZŠ   rozhodla nabídnout zájemcům třídy s rozšířenou 
výukou výtvarných oborů.  Menší skupiny žáků mohly od podzimu 2004 pravidelně využívat 
moderní keramickou dílnu. V rámci výuky se také zdokonalovali v kresbě, malbě, grafice, 
prostorovém vytváření i modelování, osvojili si tradiční lidové techniky atd. Grafické práce 
na počítači i design uspokojily i všechny náročné. 
 
V prázdninových dnech členové divadelního souboru Sebranka, který patří pod SVČ 
Ledecká, nezaháleli. V hájovně u Kraslic nazkoušeli inscenaci do netradičních prostor Atria 
Cukrárny U Pernera v Pražské ulici. 8.  ročník  Divadla v atriu  probíhal od 3. do 11. září 2004. 
Po několika kabaretních žánrech v minulých sezónách sáhli členové a členky souboru 
Sebranka po komedii ze současnosti Je to pod vodou. Do nové divadelní sezony připravil 
soubor nastudování komediálního cestopisu Cesta kolem světa. Inscenací    kabaretu Plzeň 
je holt Plzeň si soubor připomněl 710. výročí založení Plzně. 
 
Les plný her se jmenovala akce pro děti, kterou pořádal 11. září 2004 již popáté OKČT TJ 
Rozvoj v lesích kolem boleveckých rybníků. Šestikilometrová trasa byla zpestřena 
kontrolními stanovišti s úkoly pro malé i velké účastníky. Za splnění úkolů účastníci dostávali 
razítka, z nichž postupně skládali podobu plzeňského znaku. Akce se zúčastnilo na 280 dětí 
s rodiči. 
 
Místní sbor dobrovolných hasičů v Bolevci je občanským sdružením mladých lidí, kteří také 
v sídlišti oživují tradice celou řadou akcí. Ať už to byl hasičský bál, výlet Hasičské šlápoty, 
postavení májky, či několikeré hudební sedánky u táboráku ve výcvikovém areálu. V roce 
2004 se bolevečtí hasiči zaměřili zejména na spolupráci se školami. Tradiční je spolupráce s 
24. MŠ, jejíž dvě družstva minihasičů Soptíků skvěle reprezentují sbor na desítkách soutěží 
v celé republice. Obdobnou spolupráci sbor aktivoval  v roce 2004 na 60. MŠ a připravil 
založení oddílu na 78. MŠ. Výchovnými programy působí sbor také na Bolevecké škole, 34. 
ZŠ, 7.ZŠ na Vinicích, Střední škole ochrany osob a majetku. 
 
Sbor dobrovolných hasičů na Bílé Hoře uspořádal i v roce 2004 spolu s MO Plzeň 1 několik 
akcí pro děti a mládež. Tyto akce byly zaměřeny na prevenci požární ochrany a boj proti 
kriminalitě mládeže. V dubnu proběhl Den otevřených dveří pro MŠ z Roudné a z Bílé Hory, 
v červnu provedla zásahová jednotka asistenci na Dětském dni starosty MO Plzeň 1 na hřišti 
Roudná. Další červnový den ožila požární zbrojnice na Bílé Hoře Dnem otevřených dveří pro 
17. ZŠ z Roudné. V červenci bylo uspořádáno pro družstvo mladých hasičů ze sboru letní 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2004 Stránka 38 

 

táborové soustředění. Společně se podívali na leteckou záchrannou službu Líně, nově 
otevřenou stanici HZS v Krašovské a zavítali do ZOO. 
 
Svaz tělesně postižených působí na území MO Plzeň 1 již řadu roků. V roce 2004 měla tato 
organizace na „jedničce“ 220 členů a snažila se pro ně vytvářet účelové programy, o kterých 
své členy průběžně informovala. Seznamovala je rovněž s působením několika druhů služeb 
domácí péče Diecézní charity.  Svaz členům přispívá na masáže, plavání a kulturní akce. 
Činnost je hrazena z části z prostředků členů organizace, ale bez podpory MO Plzeň 1 a 
Fondu nadace města Plzně by nebylo možné řadu programů poskytnout. 
 
 

 

Obr. 16:  Každý rok zástupci obvodu a Spolku Boleveckých rodáků položí v říjnu kytice a 
věnce u památníku obětí I. světové války na Bolevecké návsi 

Na podzimní 5. ročník Pohádkového lesa se vydalo na cestu kolem cvičiště boleveckých 
hasičů 22 pětičlenných soutěžních hlídek, z nich osm byly děti do 10 let. Bolevečtí hasiči 
akci mohli připravit díky spolupráci s MO Plzeň 1. Mezi mladšími účastníky byli nejlepší 
hasiči ze Všerub, za nimi sestava z Chotíkova a Nevřeně. 
 
Hasičská soutěž Poslední káď roku se v Bolevci konala 6. 11. 2004. O zážitky se postaralo 
svými výkony 35 sedmičlenných družstev mužů a osm družstev žen. Mezi pět nejlepších 
ženských týmů patřilo družstvo z Chválenic, Horního Hradiště, Vítně, Manětína a Skvrňan. 
V mužích se do finále dostala družstva Horního Hradiště, Hůrek, Štěnovického A i B týmu, 
Vítně a Mokrouší, takže se finále tentokrát konalo bez plzeňských hasičů.  Vítězem se staly 
Hůrky z Rokycanska, druhá skončila Víteň a třetí místo patřilo Hornímu Hradišti. 
 
Do bolevecké hasičské zbrojnice přišel 5. 12. 2004 Mikuláš s čerty i kouzelníkem. Pro 40 dětí 
z 5 družstev mladých hasičů a minihasičů připravili bolevečtí hasiči z MO Plzeň 1 
Mikulášskou nadílku, které se zúčastnily i děti členů sboru. 
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Sociální odbor ÚMO ve spolupráci s cestovní agenturou Prima Via uspořádal v roce 2004 
pro seniory prvního plzeňského obvodu čtyři jednodenní zájezdy. V dubnu senioři navštívili 
vodní zámek Červená Lhota a zámecký komplex v Jindřichově Hradci. Poučná byla na této 
cestě i návštěva provaznického muzea v Dírné, na zpáteční cestě se účastníci zastavili ještě 
ve Stráži nad Nežárkou, kde si připomněli osudy Emy Destinové. 
  
Cílem druhého jarního zájezdu byly krásy hlavního města. Na podzim senioři díky ÚMO 1 
zavítali do Liberce a vyjeli lanovkou na krajinnou dominantu Liberecka – Ještěd. Posledním 
zájezdem roku 2004  byla   říjnová   návštěva  Kutné   Hory,  Vlašského   dvora,  Hrádku  a  
kostnice v  nedalekém Sedlci. Kromě zájezdů sociální odbor zajišťoval každý měsíc pro 
důchodce prodej zlevněných vstupenek do divadla. 
 
Cestu až na západ Čech podnikli 9. 10. 2004 žáci 7. ZŠ. První zastávka byla na hradě Seeberg 
nedaleko Františkových Lázní, druhá zastávka byla v Národní přírodní rezervaci SOOS s 
bahenními sopkami, následovalo Muzeum přírody Chebska. Poslední zastávkou pak byly 
Františkovy Lázně. 
 
Den jazyků proběhl na Bolevecké ZŠ 24. 9. 2004. Zúčastnily se ho všechny třídy 1. stupně a 
přiměřenou formou se seznámily s životem v různých evropských zemích, se zvyky jiných 
národů, s jejich jazykem atd. V prvních třídách si děti povídaly o tom, kde strávily s rodiči 
dovolenou, ve druhých třídách žáci besedovali nad suvenýry z prázdnin. Ve třetí třídě se 
besedovalo o Francii.  
 
Čtvrťáci si svůj Den jazyků připravovali celý týden. Nosili do školy materiály z různých zemí 
a sestavovali z nich výstavky. O určité zemi si každý připravil krátké povídání nebo 
zajímavosti. Dětem se líbila i anglická pohádka. Den zakončila soutěž Riskuj, která zábavnou 
formou prověřila, co si děti zapamatovaly. Žáci pátých tříd se pak zaměřili na Slovensko a 
Francii. 
 
87. MŠ vstoupila do nového školního roku 2004/2005 s projektem MŠ podporující zdraví. 
Pro zvýšení odolnosti dětského organismu byla využívána školní infra-sauna, pokračovalo 
se ve fyzioterapii a v pohybové školičce Želva. Základy hry na zobcovou flétnu mají všechny 
třídy ve svém programu. Úspěšně se rozběhly i zájmové kroužky – Flétničky, výtvarný 
hudebně pohybový, sportovní hry.  
 
Počátkem října 2004 se 87. mateřská škola zapojila do akce SVČ Chyťte si svého dráčka. V 
rámci spolupráce se 32.  ZŠ  se  pak  zúčastnila  soutěží O  zlaté jablko  a O největší kuriozitu 
z naší zahrady, které tato základní škola vyhlásila.  Výstavu všech exponátů bylo možné 
vidět ve vstupní hale ZŠ. Poté se konala společná sběrová akce Plný pytel plastových víček. 
Den jablka a Den brambor . Při první si děti vyzkoušely, jak očesat jablka, kam a jak je uložit 
a jak je lze zužitkovat. Podobně probíhal i Den brambor.  
 
Listopad  2004 se v 87. ZŠ nesl ve znamení kulturních akcí, např. představením Kamarádi ve 
školce. Vánoční minikabaret pak byl přípravou na vánoční svátky. V prosinci paní učitelky 
spolu s dětmi nachystaly Mikulášskou nadílku, vánoční posezení s  rodiči a divadelní 
představení Jak se pejsek s kočičkou chystali na Vánoce. 
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ZOO a botanická zahrada 
V roce 2004 se v jedné z nejoblíbenějších českých zoologických zahrad konala spousta akcí, 
na které pokaždé přišlo mnoho malých a velkých návštěvníků: 
• 27. 3. 2004              -   Vítání jara se slavnostním otevíráním zahrady 
• 1. 4. 2004                -    Apriliáda 
• 10. - 12. 4. 2004     -    Velikonoce v ZOO 
• 24. 4. 2004              -    Probuďte se …! (tradiční zvonění budíky na záchranu přírody) 
• 1. 5. 2004              -    Staročeské máje na statku Lüftnerka 
• 8. 5. 2004                -    Slavnost květů 
• 29. 5. 2004              -    Zahrada patří dětem  (tradiční dětský den v ZOO) 
• 16. 10. 2004            -    Hravý podzim - Dračí sobota v ZOO (II. ročník drakiády) 
• 23. 10.  2004           -    Hravý podzim – II. Ročník Kilometrovkou po šesti 
• 27. 11.  2004           -    Zahájení adventu a Vánoc v ZOO 
• 4. 12. 2004               -    Mikuláš v ZOO 
• 19. 12. 2004 -  2. 1. 2005             
                                         -   Vánoce v zahradě – Slavnosti slunovratu 
 
O Velikonocích zavítal do ZOO rekordní počet návštěvníků – na pět tisíc dětí a dospělých. 
Největší ruch byl  na  statku Lüftnerka,  kde  byly  k  vidění  velikonoční  zvyky  a  tradice 
v lidovém   pojetí.  Děti   si   mohly   vyzkoušet  otloukání  píšťalek  i   pletení   pomlázek 
z  vrbového proutí. (4 chlapci upletli dohromady patnáctimetrovou pomlázku). Lákadlem 
byla jako pokaždé domácí zvířata na statku.  
 
Rok 2004 byl v ZOO Plzeň ve znamení značného množství novinek: 
V oblasti expozic a nových zvířat poutal velkou pozornost 10letý tygr ussurijský Mauglí, 
přivezený v prosinci 2003. V  evropských zoologických zahradách pro něj intenzivně hledali  
nevěstu.   
 
To nově dovezený samec levharta čínského  se už záhy po svém příjezdu mohl seznamovat 
s partnerkou, která tu na něj čekala. V sousedství jejich výběhů pracovníci zahrady 
dokončovali skalní expozici irbisů – sněžných levhartů.  
 
Z Jižní Ameriky sem přicestovaly tři malpy hnědé. Plzeňská ZOO tyto roztomilé opičky, které 
mají výraz miminka, neměla 40 let, proto okamžitě  vzbuzovaly v tropickém pavilonu velkou 
pozornost návštěvníků.   
 
Dotvářeno bylo i okolí statku Lüftnerka, kde vznikl nový výběh pro koně a domeček pro 
domácí husy. Připravovaly se plány na expozici Česká řeka s velkými rybami a vydrou říční, 
která by měla být  hned za statkem. V okolí expozice tygrů vznikalo svišťárium a botanická 
expozice Himalájí.  
 
Přestěhování do vlastního bydlení z podnájmu ve voliéře dravých ptáků by se výhledově 
měli dočkat i goralové, vzácní středočínští kamzíci, kteří se v roce 2003 poprvé rozmnožili. 
 
Veškeré nové dění v zahradě sleduje webová stránka www.zooplzen.cz. 
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Obr. 17: Mauglí se v Plzni rychle zabydlel 
 
V ZOO Plzeň v roce 2004 vrcholila i stavba zajímavého madagaskarského pavilonu pro 
lemury, bodlíny, madagaskarské plazy a další zvířata a rostliny. Pracovníci zahrady  
připravovali pro návštěvníky další velké překvapení - africký a orientální výběh o ploše 
zhruba 4,5 ha a prostorným pavilonem pro žirafy a indické nosorožce. 
 
12. 6. 2004 otevřeli vedle rozália v plzeňském areálu Zoologické a botanické zahrady dlouho   
očekávanou   japonskou   zahradu. Slavnostního aktu  se  zúčastnil   její   tvůrce  
T. E. Harada společně s japonským velvyslancem v Praze a delegací z družebního 
japonského města Takasaki.  
 
Zoologická a botanická  zahrada  Plzeň se   v roce 2004 rovněž  prezentovala řadou výstav: 
• Od 6. 4. 2004 se ve výstavní síni statku statku  Lüftnerka konala dvouměsíční výstava       

Srí Lanka – perla Indického oceánu.  
• Od 4. 11. 2004 byly vítězné  práce  dětí ze soutěže časopisu Iris představeny v galerii       

Paletka 
• Od  15.  11.  2004  se  konala  v  mázhausu  plzeňské  radnice výstava Život bez mříží   
• V prosinci 2004 probíhala na statku Lüftnerka výstava  Hold stromům.  
 
Plzeňská zoologická zahrada v roce 2004 v číslech: 
Rozloha ………………………………………………………………………………………22 ha 
Počet chovaných živočichů (kusů)……………………………………………… 6 000                                              
Počet chovaných druhů……………………………………………………………….1 149                                        
Počet zaměstnanců ……………………………………………………………………….114  
Počet návštěvníků …………………………………………………….více než 300 000 
Roční rozpočet……………………………………………………………………..55 mil. Kč 
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FN Plzeň 
Fakultní nemocnice v Plzni provedla v roce 2004 redukci zaměstnanců. Přijímání nových 
pracovníků, především zdravotních sester a nižšího zdravotnického personálu, omezila na 
nejnižší možnou míru. Největší zdravotnické zařízení v kraji tak reagovalo na výtku 
ministerstva zdravotnictví, že ve srovnání s jinými nemocnicemi měla více zaměstnaného 
personálu. Všechny ostatní prověřované oblasti nemocnice vyšly na výtečnou. 
 
Pacienti Oční kliniky FN Plzeň mohli od října 2004 poslouchat na pokojích rozhlas či hudbu 
z cédéček nebo kazet. Velice to uvítali, protože mají po operacích očí nebo jiném zásahu 
tento orgán na určitou dobu zcela nefunkční. Děti si pochvalovaly poslech pohádek. Novou 
techniku a rozvody získala klinika díky plzeňskému dámskému Lion Clubu Bohemia, který 
pomáhá nevidomým a slabozrakým.  
 
 

   10. Sport 
 
10 otužilců, z toho 3 ženy, oslavili první den roku 2004 ve vodě Boleveckého rybníka. Kolem 
čtverce   vysekaného   v   ledu,  kde  se  ponořili  do  mrazivé  vody,  se  proháněli   bruslaři. 
 
Plzeň se v době od 20.  do 27. června 2004 stala dějištěm orientačního běhu. Centrem 
závodů Akademického mistrovství světa byly studentské koleje LF UK v Bolevecké ulici. 
Slavnostní zahájení se konalo 22. 6. 2004 v Křižíkových sadech. Vlastní závody proběhly ve 
městě a jeho okolí. Organizační výbor obdržel přihlášky z 31 zemí. Pořadatelem akce byla 
Česká asociace univerzitního sportu, technické zabezpečení zajišťoval Český svaz 
orientačního běhu prostřednictvím ZČU v Plzni a Klubu orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň 
s pomocí města a městských obvodů, tedy i MO Plzeň 1. 
 
Ačkoliv ještě v roce 2002 to vzhledem k tehdejší situaci v TJ Sokol Plzeň Bolevec  vypadalo 
s budoucností sportování v Bolevci velmi špatně, v roce 2004 se tu podařilo alespoň některé 
sporty zachránit. I když už z velké části nebyly provozovány v areálu Ledecká, pokračují v 
různých základních školách v obvodu v činnosti oddíly házené, národní házené, nohejbalu, 
volejbalu, stolního tenisu a odbor Sportu pro všechny. Tato sportovní činnost probíhá jak v 
rámci jiných subjektů, tak od roku 2004 pod hlavičkou Sportovního klubu Plzeň Bolevec, což 
je historický následovník tělovýchovné jednoty TJ Bolevec vzniklé již v roce 1913.  
 
Vítězem ankety o nejlepšího plzeňského sportovce roku žactva se stal Michal Michalík. 
Moderní pětibojař, který se v té době připravoval na Olympijské hry do Atén, obsadil na 
posledním mistrovství světa v Itálii třetí místo. V kategorii juniorů získala opět ocenění 
úspěšná střelkyně Kateřina Kůrková.  
 
Večerní triatlon proběhl 4. 6. 2004 od 18 hodin v autokempinku Bílá Hora. Účastníci     
absolvovali 0,5 km plavání, 30 km cyklistiky a 5 km běhu. Byly tři kategorie účastníků:  
juniorky a junioři do 19 let, ženy a muži do 39 let, veteráni a veteránky nad 40 let. 
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Obr. 18: Počasí večernímu triatlonu 2004 přálo 
 
14. 8. 2004 si Plzeňanka Kateřina Kůrková vystřílela na Olympijských hrách v Aténách 
bronzovou medaili ve střelbě ze vzduchové pušky.  
 
V sobotu 4. 9. 2004 proběhl v areálu minigolfu V jamce v Manětínské ulici již druhý Dětský 
sportovní den. Děti tu změřily své síly v disciplínách jako např. minigolf, vrh koulí, pětiskok 
v pytli do kopce, překážkový běh s vodou, házení kroužků na terč nebo hod   vlastnoručně 
poskládanou vlaštovkou na cíl. Zúčastnilo se více než 50 dětí se svými rodiči. 
 
24. 9. 2004 se  konalo  na  Ostende  pravidelné Mistrovství České republiky v orientačních 
soutěžích  zdravotně  postižených.  O  tuto  akci  byl  pokaždé  velký  zájem a  měla  vysokou 
úroveň.  
 
V říjnu 2004 oslavila 17. ZŠ 102. narozeniny. Připomenutí výročí se konalo tentokrát ve 
sportovním duchu. Doznívající zážitky z olympijských her inspirovaly k uspořádání 
atletických závodů, které se uskutečnily 6. 10. 2004 na městském stadionu ve Štruncových 
sadech. Žáci všech ročníků včetně MŠ mohli poměřit své dovednosti ve dvou  běžeckých  a  
dvou  technických disciplinách.  Tři  nejúspěšnější se pak mohli těšit  
z drobných předmětů a diplomů. 
 
Po trase 9. světové turistické olympiády 2005 se prošli účastníci odpoledního pochodu, 
který 24. 10. 2004 uspořádali  organizátoři  z  1. ZŠ a  Klubu  českých  turistů. Trasy byly  
6 km, 11 km v oblasti boleveckých rybníků.   
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TJ Rozvoj byl na EURO Sport hrách. O prvním zářijovém víkendu 2004 se konal v Doksech u 
Máchova jezera 1. ročník, který vyhlásila Asociace tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů ČR. Hry byly organizovány nejen pro členské TJ a SK, ale i další zájemce z řad občanské 
veřejnosti. Družstva soutěžila v 15 tradičních i netradičních disciplinách. Téměř každou 
doplňovaly znalostní testy nebo testy zručnosti. Plzeňský kraj a město Plzeň reprezentovalo 
družstvo TJ Rozvoj Plzeň a v počtu 25 soutěžících družstev se umístilo na 10. místě. 
 
V Bolevci se konaly turistické závody. 14. 11. 2004 uspořádal turistický oddíl v prostoru lesů 
v Bolevci první ročník turistického závodu pro účastníky Plzeňského kraje. Jednalo se o 
krosový běh po trati v délce 2 - 3 km  pro žactvo  a  5 – 10 km  pro  dorost a  dospělé.  
 
 

        11. Bezpečnost 

Policie 
Noc ze Silvestra 2003 na 1. ledna 2004 byla přes tisíce lidí v ulicích Plzně klidná. Ani 
dopravních nehod nebylo mnoho. O pořádek se starali 4 desítky policistů, ale práce neměli 
příliš.  
 
V rámci prevence kriminality na území MO Plzeň 1 se konala v roce 2004 řada akcí, 
podporujících  sport a  využití  volného času dětí  a mládeže v obvodu. Jednak  je obvod 
sám organizoval, na některých se spolupodílel a pomáhal je zajišťovat organizačně, 
materiálně či jinak: 
 

• 5.3.2004 – podpora vyhodnocených nejlepších sportovců roku v mládežnické 
kategorii. Akci pořádala Nadace sportující mládeže; ÚMO Plzeň 1 připravil ceny pro 
sportovce z obvodu – družstvo mladých házenkářů z Bolevecké ZŠ. 

• 28. 4. 2004 – v souvislosti se slavnostním otevřením nově vybudovaných dětských 
hřišť MO Plzeň 1 uspořádal sportovní hry v areálu TJ Bílá Hora. 

• 30. 4. 2004 proběhl v areálu SDH Bílá Hora pro děti z mateřských škol obvodu tzv. 
„Den u hasičů“- soutěže o ceny, ukázka techniky v hasičské zbrojnici, odborný výklad 
a ukázka výcviku mladých hasičů. 

• 4. 5. 2004 – se konala Obvodní olympiáda MŠ o pohár starosty MO Plzeň 1. 
Uspořádalo ji Středisko volného času dětí a mládeže v Ledecké ulici ve spolupráci 
s obvodem. 

• 6 – 8. 5. 2004 – připravila 31. ZŠ turnaj s celorepublikovou účastí v házené dívek. 
Patřil mezi největší turnaje v Evropě v kategoriích mini a mladších žaček. Přilákal 
značné množství diváků a byl dobrým návodem, jak vhodně naplnit volný čas. 
Obvod v rámci prevence kriminality zajišťoval ceny pro nejlepší hráčky. 

• 1. 6. 2004 - se uskutečnil Dětský den ve Sběrném dvoře MO Plzeň 1. Děti si odnesly 
díky pestrému a poutavému programu množství nových užitečných poznatků 
z oblasti nakládání s odpady, ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu. 

• 2. 6. 2004 – proběhl ve spolupráci s Výborem pro Roudnou ZMO Plzeň 1 Dětský den 
na Roudné se sportovními soutěžemi, ukázkou hasičské techniky, výtvarnou dílnou, 
vystoupením kouzelníka, návštěvou ZOO a podobně. 

• 4. 6. 2004 – MO Plzeň 1 podporoval v rámci prevence kriminality pravidelnou akci 
oddílu triatlonu TJ INSTEL- Večerní triatlon o pohár starosty. 
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• 15. 6. 2004 – se konala v areálu SDH Bílá Hora společná výchovná akce pro děti 
základních škol, obdobná té, která proběhla  koncem dubna pro děti MŠ. 

• 16. 6. 2004 – uspořádal MO Plzeň 1 společně se Soukromou střední odbornou 
školou ochrany osob a majetku v Krašovské ulici první ročník Běhu na Krkavec. Akce, 
jejíž součástí byl přespolní běh, překonávání překážek, sportovní disciplíny, základy 
zdravovědy, ukázka kynologického oddělení Městské policie, práce hasičů, 
sebeobrany, se zúčastnila družstva několika věkových kategorií dětí z obvodních 
základních škol. Odpoledne byl připravený obdobný  program pro co nejširší 
veřejnost.  

• 25. 6. 2004 - se v Lochotínské ulici ve spolupráci se Skateboard klubem Plzeň 
uskutečnila akce pro veřejnost Veřejná škola skateboardingu. Volně příchozí děti se 
dozvěděly, jak bezpečně provozovat tento moderní sport s možností zajezdit si na 
mobilní U-rampě. Na druhý den navázal na tuto akci veřejný závod. 

  
V roce 2004 připravoval MO Plzeň 1 s preventivní skupinou Městské policie Plzeň společný 
projekt – cyklus besed pro základní školy na téma trestní odpovědnosti mládeže, šikany, 
alkoholu a drog, veřejného pořádku a podobně. Kromě besed také chystali společný cyklus 
ukázek profesní sebeobrany, výcviku služebního psa a soutěže ve střelbě ze vzduchové 
pistole. 
 
Od roku 2001 se MO Plzeň 1 podílel na zajištění výkonu trestu  obecně prospěšných prací 
uložených v trestním řízení osobám žijícím  v MO Plzeň 1. Podíl obvodu na zajištění výkonu 
trestu obecně prospěšných prací spočívá v úkonech uvedených v zákoně, převážně pak 
v zajištění údržby veřejných prostranství, úklidu a údržby veřejných budov a komunikací.  
 
Alternativní trest je jednou z forem mírnějšího trestu, odsouzený pracuje v prostředí 
nezatíženém přítomností jiných delikventů, lze ho tedy považovat za jistou formu prevence 
kriminality. Protože počet osob vykonávající alternativní tresty na území MO Plzeň 1 vzrostl, 
zvýšily se i náklady pro zabezpečení technických pomůcek potřebných pro výkon obecně 
prospěšných prací. Z tohoto důvodu požádal MO Plzeň 1 o dotaci na polovinu nákladů 
(70 000,- Kč) na odvoz  odpadu, skládkovné a nákup pomůcek Komisi protidrogovou a 
prevenci kriminality – oblast prevence kriminality Rady města Plzně.   
 
Policie varovala důchodce před podvodníky. Starší lidé jsou skupinou vystavenou trvale 
zájmu podvodníků, kteří se snaží pod různými záminkami vetřít, například s tím, že senioři 
vyhráli v nějaké soutěži. S touto fintou uspěly dvě ženy u 82leté důchodkyně Šťastná 
„výherkyně“ je pozvala do bytu a po jejich odchodu zjistila, že se jí ztratilo 12 tisíc korun. 
Podobný osud potkal i dvě ženy ve věku 93 a 100 let. Stoletá stařenka přišla dokonce o 60 
tisíc Kč.  
 
Obvykle pachatelé žádají rozměnit bankovku vyšší hodnoty a tím jim oběť odhalí, kde má 
schované peníze. Druhou fintou je „Jsme v nouzi, prosím pomozte“. Tak u 84letého muže 
zastavil vůz s cizí poznávací značkou, z něhož vystoupila žena a začala mu říkat, že mají 
porouchané auto u Rokycan a potřebují české peníze, že  mají  jen  cizí  měnu.  Pán k nim 
přisedl, nechal se odvézt domů a půjčil jim 17 tisíc korun a do zástavy dostal kufřík 
s  bezcennými věcmi. Samozřejmě, že své peníze už neviděl. 
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Dalším trikem je „Jdeme vrátit přeplatek za elektřinu“. Na tuto zprávu slyšela 83letá žena, 
když u jejích dveří zazvonily dvě ženy. Aby mohly vyplatit přeplatek, potřebovaly rozměnit. 
Po jejich odchodu paní zjistila, že jí chybí 49 tisíc  korun, které  měla  ve  skříni v  pokoji. 
V  této souvislosti je třeba připomenout, že dodavatelé nevyplácejí přeplatky za elektřinu, 
plyn a další služby touto cestou! 
 
Každopádně staří lidé by neměli do svých bytů pouštět cizí osoby, jen toho, koho si pozvali. 
Měli by používat panoramatické zrcátko a bezpečnostní řetízek u dveří. Od pracovníků 
různých institucí musí vyžadovat průkazy a podomní prodejce rovnou odmítnout a 
nepouštět je dovnitř. Policie se snaží různými formami občany varovat před tímto druhem 
trestné činnosti, ať prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak při společných setkáních a 
besedách s důchodci. 

V podvečer 2. prosince 2004 se v Plzni na Lochotíně při příležitosti historicky prvního 
rozsvícení vánočního stromku uskutečnila malá slavnost. Bohužel po týdnu neznámí 
vandalové v noci povalili konstrukci na zem a poškodili ji i elektrickou instalaci.  
 
Vzhledem k neustálému nárůstu zejména majetkové trestné činnosti reagoval letos MO na 
tuto skutečnost. V rámci preventivního boje proti kriminalitě byly v roce 2004 instalovány 
první kamery pro možnost monitorování inkriminovaných míst. Jako doplňková akce k 
výstavbě velkokapacitního parkoviště v Hodonínské ulici na Vinicích proběhla instalace 
kamery, která monitoruje celou parkovací plochu s přilehlým okolím a je napojena přímo 
na pracoviště MP v budově ÚMO. Druhou lokalitou, kde byly instalovány dvě kamery, je 
dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ v Západní ulici. První zkušenosti naznačují správnost 
rozhodnutí investovat část finančních prostředků tímto směrem. 
 
Sledování a podrobná analýza záběrů z kamerového systému byla v roce 2004  významnou 
novinkou v práci Městské policie Lochotín. Za krátkou dobu, kdy byl systém v provozu, se 
okamžitě tam, kam je kamera zaměřena, projevil pokles majetkových a jiných trestných 
činů na mizivé procento. Za úspěšné policie považuje i dohledání dopravních nehod na 
místech pohledu kamery. Kamera sleduje i neukázněnost některých řidičů jako např. 
parkování na místech, kde to není dovoleno. 
 
Za léta, co je na Lochotíně služebna Městské policie, byly její hlídky stále vytíženy. Je patrné, 
že je občané nespojují jen s nasazováním botiček a dáváním pokut, ale že se občané na 
strážníky obracejí se závažnými problémy. MP tak řešila řadu záležitostí, od rvaček v 
hospodách přes krádeže až po manželské hádky. Policisté ale byli rádi u akcí, kde byla hlavní 
náplní dětská radost, jako jsou návštěvy na letních táborech, či otevírání nových hřišť pro 
nejmenší. Spolupracují s odbory ÚMO, kde společně konzultují konkrétní situace na 
Lochotíně, jako např. stavbu a úpravu nových parkovišť, jejich zabezpečení atd. MP 
připravuje i novou služebnu, která bude na sídlišti Vinice. 
 
Policie varuje před kapesními zloději. Za jednu z hlavních příčin majetkové trestné činnosti 
lze označit lidskou neopatrnost, nedbalost a lhostejnost. To vše nahrává kapesním 
zlodějům zejména v předvánoční době, kdy jejich činnost kulminuje. Nebezpečí hrozí 
zejména v prostředcích MHD, na zastávkách, v tržnicích, ve velkých nákupních centrech. 
Lidé tady přicházejí o peněženky, finanční částky, doklady, mobily a další věci.  
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Ve spolupráci s PMDP realizovala i v roce 2004 MP a PČR v Plzni projekt zaměřený na boj 
s  kapesními krádežemi. Díky podpoře města byly vytištěny preventivní letáky, které se 
1.  listopadu objevily ve všech prostředcích MHD. Ty měly  oslovit cestující přímo ve chvíli, 
kdy se mohou stát obětí kapesních zlodějů. Za prvních 14 dní listopadu klesl v porovnání 
s  koncem října 2004 počet krádeží v MHD zhruba o polovinu. 
 
Hasiči 
Do nové stanice na Košutce se koncem května 2004 přestěhovali plzeňští profesionální 
hasiči. Výstavba zbrojnice, která státní kasu přišla na 180 milionů korun a je jedna 
z nejmodernějších v republice, se začala připravovat v roce 2001. Nový areál, v němž 
sloužilo v roce 2004 58 profesionálních hasičů, nahradil přes 100 let starou a nevyhovující 
základnu v Pobřežní ulici.  
 

 
 
             Obr.19: Dobrovolní hasiči z Bílé Hory se mohli radovat z nového auta 
 

 

    12. Osobnost  
 

 
 
Obr 20: František Maloch 
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Zájem Plzeňanů vzbudila v jarních měsících roku 2004 naučná stezka, která začíná na Bílé 
Hoře. Byla otevřená na podzim předchozího roku a nazvaná „Po stopách Františka 
Malocha“. 

 
František Maloch (1862 – 1940) byl učitelem a významným plzeňským botanikem.  Narodil 
se do rodiny veterináře. Po ukončení vyšší reálky vystudoval učitelský ústav v  Kutné Hoře 
a začal učit na obecné škole v České Třebové, později učil v Třemošné, na školách v Plzni, 
po 1. světové válce učil  až  do  roku 1925  na Slovensku, později se vrátil  do Plzně, kde také 
během další války zemřel. 

 

Byl zapáleným botanikem – prováděl sběr rostlin, určoval je a byl autorem rozsáhlých 
herbářů. Od roku 1896 až do odchodu na Slovensko pracoval ve volném čase na rozsáhlém 
výzkumu flóry Plzeňska, které zahrnovalo území od Černošína na západě po Brdy na 
východě, od Vladaře na severu po Švihov na jihu.  
 
Kromě našich cévnatých rostlin byl odborníkem i na cizí rostliny, na houby, lišejníky a řasy. 
Objevil a popsal řadu nových forem rostlin. Podrobně zpracoval řadu území, která jsou dnes 
chráněná – např. Zábělá, Háj, Kamenný rybník. 

 
Herbáře Františka Malocha, obsahující celkově přes 25 tisíc položek, jsou dnes cenným 
majetkem univerzit (např. Masarykova univerzita v Brně vlastní 14 000 archů) a muzeí 
(Národní muzeum v Praze, Západočeské muzeum v Plzni, Městské muzeum v České 
Třebové, Východočeské muzeum v Pardubicích). 

 
Františku Malochovi byla roku 1951 odhalena pamětní deska na skalce nad Berounkou, 
kterou rád navštěvoval  a  která se  později  stala přírodní památkou  Malochova skalka. 
 
 S myšlenkou  vytvořit naučnou stezku věnovanou památce botanika Františka Malocha 
přišel  v roce 2001 Petr Charvát, absolvent PeF ZČU v Plzni. Na podzim téhož roku začal 
s  přípravou rigorózní práce Návrh naučné školní stezky s využitím flóry a vegetace 
spilitových skal v polesí Háj u Druztové v okrese Plzeň-sever. Rok nato práci obhájil a nabídl 
k využití starostovi obce Druztová. Později bylo rozhodnuto o prodloužení trasy až na Bílou 
Horu v  Plzni.  
 
V roce 2003 se podařilo zajistit dostatečné finanční prostředky a přistoupilo se  k  samotné  
realizaci, na  které se   kromě  orgánů  samosprávy  podílely  komerční firmy.  
 
Autorem textů a většiny fotografií na informačních panelech je PhDr. Petr Charvát. Stezka 
byla slavnostně otevřena 10. října 2003 v Druztové.  
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Obr. 21, 22: Pamětní deska  na Malochově skalce nad Berounkou 

 
Stezka je dlouhá přibližně 9 km, patří mezi dobře schůdné s nenáročným terénním profilem, 
je vhodná i pro rodiny s dětmi a seniory. Trasa nabízí několik vyhlídek do kaňonu řeky 
Berounky. Doporučovaná je návštěva na jaře s pestrou květenou či počátek podzimu, kdy 
se dominující habry zabarví dozlatova. Celkem 11 informačních tabulí nabízí ucelený pohled 
na krásu a rozmanitost zdejší přírody i historii území. 

 
Trasa začíná na autobusové zastávce č. 20 na Bílé Hoře v Plzni. Odtud vede po žluté 
turistické značce lesem mírným kopcem až k louce s rozcestníkem turistických tras 
nedaleko Černého mlýna. Cesta pokračuje polní cestou až k rozcestí „U dubu“, kde 
odbočuje vpravo a přibližně 100 m vede po silnici na Druztovou. Před mostíkem trasa uhýbá 
opět na polní cestu, která prochází chatovou oblastí až k přírodní památce Malochova 
skalka, kde je umístěna i pamětní deska botanika. 
 
Klikatící se chodníček vystoupá zpět na žlutou turistickou značku, která se pozvolna stáčí k 
severu, kde prochází po okraji přírodní rezervace Háj chránící přirozený smíšený porost 
dubohabrového lesa. Zpevněná cesta vede na okraj Druztové a pokračuje asfaltovou 
silničkou dolů ke hřbitovu s kostelem sv. Máří Magdaleny. Od hřbitova vede pěšina po hrázi 
rybníka a strmě stoupá na vrchol spilitové skalky, kde stával mohutný gotický hrad Věžka. 
Vrchol se zbytky polozbořených zdí nabízí krásnou vyhlídku na Berounku. 

Odtud lze dále pokračovat do Chrástu (zastávka ČD, ČSAD). Prohlídka celé trasy trvá 
přibližně 4 – 5 hodin.  

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%ADl%C3%A1_Hora_(Plze%C5%88)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A1_zna%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malochova_skalka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malochova_skalka
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1j_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9_Ma%C5%99%C3%AD_Magdaleny_(Druztov%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spilit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BEka
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MS-pam%C4%9Btn%C3%AD_deska_F._Malocha.jpg


Kronika obvodu Plzeň 1 - 2004 Stránka 50 

 

Seznam informačních tabulí:  

• Bílá Hora – historie městské části, pivovar Prior, těžba černého uhlí, Masarykův 
most, Pecihrádek 

• Tvrz Roudná – historie středověké tvrze, vznik přírodního parku Horní Berounka,  

• Čertův mlýn – pověsti  a  tajemství  mlýna,  prameniště  Dobrá voda,  ves  Senec 

• Botanik František Maloch – významný plzeňský botanik 

• Geologická minulost – geologická mapa Malochovy skalky 

• Biotop řeky Berounky – život v řece a jejím okolí 

• Květena habrového háje 

• Zvěř v polesí Háj 

• Polesí Háj – život v oblasti, skladba vegetačních pater 

• Obec Druztová – historie, kostel sv. Maří Magdaleny, škola, kaple sv. Jana 
Nepomuckého 

• Hradní zřícenina Věžka – historie hradu, pověst o kachně na zlatých vejcích 
 

         13. Zdroje 
 

           -           Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2004 

             -             Radniční listy 2004  
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO  Plzeň 1 
             -             Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2004 
             -             Webové stránky Českého statistického úřadu 
             -             Webové stránky Plzeňského kraje 
             -             www.lidovky.cz 
             -             www.festivaldivadlo.cz 
             -             https//zpravy.idnes/tsunami 
             -             www.Euroshop.cz 
             -             www.regionplzen.cz 
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