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    1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2005…50 376 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) 
 

Ing. Vladislav Bartman oznámil, že odstupuje z důvodu pracovní vytíženosti  
z funkce člena Rady MO Plzeň 1 k 22. březnu 2005. 
 
Za člena Rady MO Plzeň 1 byl na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 konaném 
22. 3. 2005 právoplatně zvolen Petr Tofl. 
 

 
Zprávy ze zasedání Rady MO a Zastupitelstva MO Plzeň 1: 
 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 11.1. 2005  

- projednala návrh zadání studie Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky 
- projednala hodnocení plnění vlastní investiční výstavby za rok 2004 
- projednala zprávu o činnosti Kontrolního odd. ÚMO Plzeň 1 za 2. pololetí 2004 
- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- projednala změnu termínu zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v září 2005 
- projednala personální změny v Komisi pro kontrolu privátních správců Rady MO 

Plzeň 1 
- projednala personální změny v Komisi pro sport a mládež Rady MO Plzeň 1 
- Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1 
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Rada MO Plzeň 1 konaná dne 8. 2. 2005  

- projednala návrh organizačního zabezpečení přípravy 14. zasedání Zastupitelstva 
MO Plzeň 1 

- projednala zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek a 
závazků MO Plzeň k 31. 12. 2004 

- projednala bytové, nebytové a majetkové záležitosti 
- schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Západní 7, Plzeň, pro Dětský 

domov Domino, Vojanova 22, Plzeň 
- schválila odpisové plány příspěvkových organizací MŠ v působnosti MO Plzeň 1 

pro rok 2005 
- schválila zvýšení nájemného na pronájem pozemků pod halovými i řadovými 

garážemi 
- schválila změnu koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v roce 2006 
- projednala oznámení pro zjišťovací řízení posuzování vlivu na životní prostředí 

záměru Hypermarket Globus Plzeň-Chotíkov, souhlasila s předloženým 
záměrem, stanovila požadavky a doporučení pro další fázi řízení 

- souhlasila s návrhem na jmenování přísedících u Okresního soudu Plzeň-město, 
kteří tuto funkci vykonávali a skončilo jim čtyřleté funkční období 

- schválila Výroční zprávu o činnosti MO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 v oblasti 
poskytování informací za rok 2004 

- projednala návrh změny vyhlášky statutárního města Plzeň č. 21/2004, 
doporučila změnu článku 6 a vyhlášky, která mění vyhlášku č. 9/1995 o závazných 
částech Územního plánu Plzně 

- projednala činnost komisí Rady MO Plzeň 1 v roce 2004 a plány komisí na rok 
2005 

- Radě byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1 

 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 1. 3. 2005  

- projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2004 
- projednala zprávu o průběhu zimní údržby v zimním období 2004/2005 
- projednala návrh Komise pro sport a mládež Rady MO Plzeň 1 na přidělení 

finančních příspěvků 
- projednala návrh na jmenování přísedících u Okresního soudu Plzeň-město 
- schválila záměr uspořádat zábavný den v areálu Boleveckého rybníka dne 

6.  8.  2005 
- schválila personální změny v Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku Rady MO 

Plzeň 1 
- schválila aktualizaci Koncepce dětských hřišť v MO Plzeň 1 

 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 22. 3. 2005 

- projednala finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2004, stav účelových 
fondů MO po finančním vypořádání, finanční vypořádání MŠ za rok 2004 
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- projednala zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Plzně za období 
roku 2004 

- projednala rozpočtová opatření MO Plzeň 1 
- projednala personální změny v Komisi životního prostředí a územního rozvoje 

Rady MO Plzeň 1 
- schválila místo a termíny pro konání slavnostních obřadů na ÚMO Plzeň 1 
- schválila přijetí finančního daru 100 tisíc Kč od společnosti ELIOD servis, s.r.o., se 

sídlem Vřesová 494, Zruč-Senec na zajištění výměny písku v pískovištích na území 
MO 

- souhlasila se změnou názvu ulice Vontská na Tleskačova 
- souhlasila s poskytnutím finančních prostředků Policii ČR, Městskému ředitelství 

Plzeň na zakoupení počítačového vybavení ve výši 250 tis. Kč 
- souhlasila s pořízením U-rampy na skateboardové hřiště v Lochotínské ulici do 

výše 500 tis. Kč 
- projednala návrh úpravy a doplnění plánu realizace staveb VIV v roce 2005 
- Radě MO Plzeň 1 byla předložena informativní zpráva – Návštěvnost Lipové 

lékárny při pohotovostní službě 

 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 12. 4. 2005  

- projednala návrh organizačního zabezpečení přípravy 15. zasedání Zastupitelstva 
MO Plzeň 1 konaného dne 21. 6. 2005 

- projednala informativní zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 
JSDH Bílá Hora a JSDH Bolevec 

- projednala návrh Sociální a bytové komise Rady MO Plzeň 1 na přidělení 
finančních příspěvků 

- projednala informativní zprávu sociálního odboru o dávkách sociální péče 
a  o  příspěvcích zdravotně postiženým 

- projednala informativní zprávu odboru ŽP o zlepšení jakosti vody Velkého 
Boleveckého rybníka – návrh systému opatření 

 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 10. 5. 2005  

- projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3. 2005 
- souhlasila s jmenováním zástupců MO Plzeň 1 do školských rad při 1. ZŠ a 31. ZŠ 

pro nové funkční období 
- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě v MŠ v MO Plzeň 1 
- projednala návrh na zrušení odloučeného pracoviště 29. MŠ ve Žlutické č. 2 ke 

dni 31. 8. 2005 
- schválila umístění dětí z 29. MŠ ze Žlutické do 7. MŠ Kralovická 35 
- projednala návrh Sociální a bytové komise Rady MO Plzeň 1 na přidělení 

finančních příspěvků 
- doporučila výše nájemného v bytech v domě K – Dům s pečovatelskou službou 

Sylván 
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- vydala stanovisko ke zvýšení smluvního nájemného u bytů ve vlastnictví 
statutárního města Plzeň 

- schválila změnu loga zpravodaje MO Plzeň 1 Plzeňská jednička 

 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 7. 6. 2005  

- projednala informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1 
- projednala návrh zadání změn Územního plánu města Plzně 
- projednala základní regulační podmínky pro zástavbu lokality Vinická 
- souhlasila se zrušením veřejně prospěšné stavby D 301 – železniční spojka 

z pražské trati přes Pecihrádek do třídícího nádraží 
- souhlasila s poskytnutím půjček z fondu rozvoje bydlení 
- projednala zprávu o vybírání místních a správních poplatků v roce 2004 a 

v 1. čtvrtletí 2005 
- projednala návrh na použití části výtěžku z provozu výherních automatů na 

veřejně prospěšné účely 
- souhlasila se změnou Statutu fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 1 
- rozhodla o poskytnutí věcných darů za poskytnutí pomoci zraněné dívce Jakubovi 

Purkartovi, Janu Dominovi a Janu Vyhnánkovi  
- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ k zabezpečení prázdninového provozu 

v 60. a 87. MŠ 
- schválila personální změny v Majetkové komisi Rady MO Plzeň 1 
- schválila pronájem pozemků České poště za účelem umístění poštovních 

schránek; a to v Plaské ulici nad OC Delvita, v Komenského ul. 52, v Sokolovské 
u Severky, v Komenského 73, v Toužimské 6 a 22, v Gerské u tramvaje č. 4 na 
Košutce, v ulici V Prokopávce 16 A, v Tachovské u tramvaje č. 1 v Bolevci, 
v Brněnské 24, v Sokolovské 34, v aleji Svobody, v Bolevecké ulici 22, v ulici U Jam 
u OC Orlík a v Plaské 15 

- na každém zasedání jsou projednávány bytové, nebytové a majetkové záležitosti. 
Jedná se např. o pronájmy nebytových prostor a pozemků, směny pozemků, 
žádosti o odkoupení pozemků atd.  

- Radě jsou předkládány zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1 

 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 21. 6. 2005 

- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Sociální a bytové komise 
Rady MO Plzeň 1 

- souhlasila s návrhem na rozdělení části výtěžku z provozovaných výherních 
automatů 

 
Rada MO Plzeň 1 konaná dne 12. 7. 2005 

- projednala návrh organizačního zabezpečení přípravy 16. zasedání Zastupitelstva 
MO Plzeň 1 konaného dne 27. 9. 2005 

- projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 
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- schválila výpůjčku nebytového prostoru (místnost 018 v budově ÚMO pro 
účastníky kurzu Angličtina pro seniory) 

- souhlasila s jmenováním zástupců MO Plzeň 1 do školských rad Bolevecké ZŠ, 
7., 17. a 34. ZŠ pro nové funkční období 

- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě 60. a 7. MŠ 
- vydala stanovisko ke správě Domu pro seniory v lokalitě Sylván 
- souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku 10 tis. Kč na pořádání výstavy 

Filipíny 2004 v Galerii Jiřího Trnky konané ve dnech 13. 7. - 7. 8. 2005 
- schválila zhotovení U rampy pro skateboardový park v Lochotínské ulici 

Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s., s využitím nabídky generálního 
partnerství PMDP tohoto skateparku 

- schválila přidělení finančního příspěvku 10 tis. Kč FC Viktoria Plzeň na zajištění 
II.  ročníku Memoriálu Stanislava Štrunce 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 9. 8. 2005 

- schválila převod finančních prostředků z příjmového účtu na depozitní účet dle 
požadavků společnosti BYT-REAL pro výplatu přeplatků služeb za r. 2004 
(městské byty ve správě uvedené společnosti), a stanovila termíny pro zpětný 
převod těchto prostředků 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 23. 8. 2005 

- projednala zprávu o činnosti Kontrolního odd. ÚMO Plzeň 1 za 1. pololetí 2005 
- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1.  pololetí 

2005 a k 31. 7. 2005 aktuálně 
- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 1.  pololetí 
- souhlasila s jmenováním zástupce MO p. Jiřího Uhlíka, místostarosty MO do 

celoměstské Bytové komise RMP, doporučila Radě města Plzně jmenovat 
J.  Uhlíka členem této komise 

- vydala stanovisko k návrhu společnosti Triumfa na mimosoudní vymáhání 
pohledávek po splatnosti v lokalitě Plzeň-Vinice, souhlasila se základními 
podmínkami mandátní smlouvy se společností Sugar Twister – Inkaso, s.r.o. se 
sídlem V Lomech, Plzeň  

- projednala rozbor hospodaření MO k 30. 6. 2005 
- souhlasila s architektonickou studií Centrální park Plzeň – Lochotín 
- schválila změnu organizační struktury ÚMO Plzeň 1 s platností od 1. 9. 2005. 

Majetkový odbor byl od tohoto data přejmenován na odbor investiční. Odbor 
bytový a školský byl sloučen s oddělením vnitřních věcí a takto vzniklý odbor byl 
pojmenován jako odbor majetkový 

- schválila poskytnutí finančních prostředků XII. župě sdružení obcí baráčníků se 
sídlem v Plzni, ve výši 5 tisíc Kč na úhradu výdajů spojených se slavnostním 
zasedáním župy k 80. výročí jejího vzniku – tj. na materiál, propagaci, nájem sálu 
a hudební produkci 

- projednala návrhy na personální změny v komisích Rady MO Plzeň 1 
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- projednala informativní zprávu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně – zadání 
prověřovací dopravně technické studie Doplnění komunikačního systému města 
Plzně v oblasti Roudné 

 
Rada MO Plzeň 1 dne 6. 9. 2005 

- projednala zprávu o přípravě na zimní údržbu, schválila Plán zimní údržby MO 
Plzeň 1 pro období 2005/2006, jmenovala na toto období také štáb zimní údržby 

- schválila návrh na zadání projektové dokumentace a následné realizace 
parkovacích stání v Toužimské ulici, chodníků a chodníkových spojek ve Žlutické, 
Kralovické a Tachovské, komunikačních úprav na Gerské a Komenského a 
přístřešků na autobusových zastávkách MHD linky č. 30 v Plaské ulici. 

- schválila Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům v domech 
s pečovatelskou službou jakožto bytů v domech zvláštního určení v MO Plzeň 1 a 
postup s jejich nakládáním 

- přidělila finanční příspěvek ve výši 15 330 Kč pohybové školičce Želva za účelem 
dovybavení prostor 87. MŠ potřebným nářadím, tj. sestavou šplhací věže 

- přidělila finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč Občanskému sdružení pro 
hiporehabilitaci Jitřenka, za účelem nákupu jezdeckých helem a voltižního setu 

- projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 27. 9. 2005 

- projednala návrh organizačního zajištění 17. zasedání Zastupitelstva a souhlasila 
s návrhem změny termínu z 13. 12. na 29. 11. 2005 

- projednala finanční záležitosti – rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí finančních prostředků ZOO Plzeň 

účelově vázaných na vydání reprezentativní knihy k 80. výročí založení a otevření 
plzeňské zoologické zahrady 

- projednala záležitosti investičního odboru 
- souhlasila s žádostí o výpůjčku objektu Sokolovská 54 Gymnáziu Fr. Křižíka, s.r.o., 

doporučila Radě města Plzně souhlasit s výpůjčkou objektu na dobu 50 let 
- souhlasila s opravou havarijního stavu střechy v Denním centru Človíček 

z rozpočtu MO, doporučila Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schválit provedení této 
opravy 

- na každém zasedání Rady MO jsou projednávány bytové, nebytové a majetkové 
záležitosti. Jedná se např. o pronájmy nebytových prostor a pozemků, směny 
pozemků, žádosti o odkoupení atd. 

- Radě jsou předkládány zápisy ze zasedání komisí Rady Plzeň 1 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 11. 10. 2005 

- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 
1. - 3.  čtvrtletí 2005 

- schválila Domovní řád pro Dům s pečovatelskou službou Vrbovecká ulice 
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- schválila záměr pojištění budov MŠ v MO Plzeň 1 
 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 1. 11. 2005 
 

- projednala návrh Statutu Fondu rozvoje a rezerv MO a doporučila Zastupitelstvu 
MO Plzeň 1 tento návrh schválit 

- projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2005 
projednala návrh realizace staveb vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 
v roce 2006 

- schválila uzavření dalších nájemních smluv k bytům v Domově s pečovatelskou 
službou ve Vrbovecké ulici. Na základě doporučení Sociální a bytové komise Rady 
MO Plzeň 1 schválila poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč Miloslavovi Kristovi 
na realizaci výstavy Sedmá velmoc konané ve dnech 9. 1. - 3. 3. 2006 

- schválila uvolnění částky 20 tis. Kč na zakoupení vánočních balíčků s ovocem pro 
obyvatele DD a ÚSP Kotíkovská ul. a DD v Západní ulici 

- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na 
MO Plzeň 1 za 1.- 3. čtvrtletí 2005 
 

Rada MO Plzeň 1 konaná dne 6. 12. 2005   

- projednala návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2006 
- projednala návrh rozpočtových změn rozpočtu MO Plzeň 1 
- projednala návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO na rok 2006 
- projednala plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 

1.-  3.  čtvrtletí 2005 
- projednala výkup pozemků pro investiční stavbu cyklostezky Plzeň-Třemošná 
- projednala návrhy na pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. Bolevec v souvislosti 

s výstavbou rodinných domů na Pecihrádku a ulice vedoucí k hasičskému cvičišti 
SDH Bolevec. Souhlasila s novými názvy ulic: Nad Berounkou, Na Louce, Ke 
Krkavci 

- projednala návrh na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 
- na každém zasedání Rady jsou projednávány bytové, nebytové a majetkové 

záležitosti 
- Radě jsou předkládány zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané dne 22. 3. 2005 

- projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- projednalo zprávu o činnosti starosty 
- zvolilo nového člena Rady MO Plzeň 1 
- schválilo změnu termínu zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v září 2005 
- projednalo rozbor hospodaření MO k 31. 12. 2004, finanční vypořádání rozpočtu 

MO za rok 2004, stav účelových fondů MO po finančním vypořádání, výsledky 
hospodaření mateřských škol za rok 2004 
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- projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Plzně za období 
r. 2004 

- projednalo změnu schváleného rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2005 v souvislosti se 
změnou finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů 

- projednalo a schválilo rozpočtová opatření MO Plzeň 1 
- projednalo zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek a 

závazků MO k 31. 12. 2004 
- projednalo zprávu o průběhu zimní údržby v zimním období 2004/2005 
- zhodnotilo plnění vlastní investiční výstavby za rok 2004 
- schválilo úpravu a doplnění plánu realizace staveb VIV v roce 2005 
- jmenovalo nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- jmenovalo přísedící u Okresního soudu Plzeň-město 
- přidělilo finanční příspěvky dle návrhu Komise pro sport a mládež 
- přijalo finanční dar 100 tis. Kč od společnosti ELIOD servis, s.r.o. 
- schválilo změnu názvu ulice Vontská na Tleskačova 
- rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků Policii ČR, Městskému ředitelství 

Plzeň, na zakoupení počítačového vybavení 
- schválilo pořízení U-rampy na skateboardové hřiště v Lochotínské ulici 
- schválilo záměr uspořádat zábavný den v areálu Boleveckého rybníka dne 

6.  8.  2005 
- Zastupitelstvu byly předloženy zápisy z jednotlivých výborů Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 

 

 

Obr. 1:  V roce 2005 se opravovala komunikace před budovou ÚMO 1 
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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané dne 21. 6. 2005   

- projednalo návrh zadání změn Územního plánu města Plzně – cyklus 2005-2006 
- projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- projednalo zprávu o činnosti starosty 
- projednalo rozbor hospodaření MO k 31. 3. 2005 + aktuální stav  
- projednalo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- schválilo návrh na rozdělení výtěžku z výherních automatů 
- schválilo přidělení finančních příspěvků na návrh Sociální a bytové komise Rady 

MO Plzeň 1 
- schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení a rezerv MO Plzeň 1 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané dne 27. 9. 2005   

- projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- projednalo zprávu o činnosti starosty 
- projednalo rozbor hospodaření MO za 1. pololetí 2005 + aktuální stav 
- projednalo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč ZOO Plzeň na vydání 

reprezentační knihy k 80. výročí založení a otevření zoologické zahrady 
- vyhodnotilo vlastní investiční výstavbu za 1. pololetí 2005 + aktuální stav 
- projednalo zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 1. pololetí 

2005 
- schválilo změnu termínu zasedání Zastupitelstva z 22. 11. 2005 na 29. 11. 2005 
- schválilo opravu havarijního stavu střechy v Denním centru Človíček z rozpočtu 

Městského obvodu Plzeň 1 
- Zastupitelstvu byly předloženy tyto informativní zprávy: 

1. architektonická studie Centrální park Plzeň-Lochotín 
2. informativní zpráva o základních školách na území MO Plzeň 1 
3. výstavba bytů na území MO Plzeň 1 v letech 2002 – 2006 
4. problematika černých skládek na území MO Plzeň 1 
5. výstavba bytového domu, objektu hromadných halových garáží a 

administrativního objektu prováděná firmou INGEM, s.r.o. 
6. informativní zpráva Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 

 
- na každém zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 jsou předkládány zápisy z jednání  

jednotlivých výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 konané dne 6. 12. 2005  

- projednalo zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- projednalo zprávu o činnosti starosty 
- projednalo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za 1. - 3. čtvrtletí 2005 
- projednalo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- projednalo návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2006 
- projednalo návrh plánu práce Rady MO a Zastupitelstva na rok 2006 
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- projednalo vyhodnocení vlastní investiční výstavby za 1.- 3. čtvrtletí 2005 
- projednalo návrh realizace staveb vlastní investiční výstavby na rok 2006 
- projednalo výkup pozemků pro investiční stavbu cyklostezky Plzeň – Třemošná 
- projednalo zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO 

Plzeň 1 za 1.- 3. čtvrtletí 2005 
- projednalo zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2005 a 

plány práce výborů na rok 2006 
- Zastupitelstvo projednalo návrh názvů nově vzniklých ulic v souvislosti 

s výstavbou rodinných domů na Pecihrádku 
- Zastupitelstvu byly předloženy zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 
- Zastupitelstvu byly předloženy informativní zprávy o výstavbě na území MO, 

o výběrovém řízení na zajištění údržby zeleně a úklidů, o zadávání veřejných 
zakázek a výsledky výběrových řízení, o biologickém průzkumu Velkého 
Boleveckého rybníka, o provozu Lipové lékárny.  

 

 
V roce 2005 se v České republice nekonaly žádné volby.   
 
Změna však byla ve vedení MMP: 

13. 1. 2005 zvolili plzeňští zastupitelé Miroslava Kalouse primátorem města Plzně. 
Dosavadní primátor Jiří Šneberger, který se stal senátorem, mu předal primátorské 
insignie a popřál mnoho zdaru. 
 
Když Jiří Šneberger bilancoval svou šestiletou práci, byl nejvíce spokojen s tím, že se 
dotáhla dostavba obchvatu města Plzně, vyřešil letitý problém s dostavbou 
rozestavěného hotelu Diplomat a nastartoval projekt komplexního dobudování 
kanalizační a vodovodní sítě. 
 
Miroslav Kalous při svém jmenování prohlásil, že by rád dosáhl ve své funkci toho, aby 
se Plzeň, tak jako v minulosti, stala křižovatkou obchodních cest, přirozeným centrem 
průmyslu, kultury a vzdělanosti nejen regionu, ale dosáhla evropského formátu. K tomu 
by měl přispět i projekt Vědeckotechnického parku, který již v roce 2005 odstartoval. 
 

3. Rozpočet obvodu 
 
Již v prosinci 2004 byl schválen rozpočet na rok 2005. Příjmová stránka obnášela částku 
178 870 tis. Kč, výdajová pak 178 942 tis. Kč. Na vlastní investiční výstavbu bylo 
vyčleněno zhruba 17 mil. Kč. Finance tradičně směřovaly na zmírnění největších bolestí 
obvodu, kterými jsou zejména nedostatek parkovacích míst a potřeba rekonstrukcí 
nezpevněných místních komunikací v okrajových oblastech obvodu. K řešení i v roce 
2005 podstatně přispěly investice celoměstského významu realizované plzeňskou 
radnicí. 
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Obr. 2: Nové parkoviště v aleji Svobody  
 
Ke dni 31. 8. se v hospodaření MO Plzeň 1 projevilo navýšení objemu rozpočtových 
příjmů a výdajů v celkové výši 20 165 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2005. 
Navýšení příjmů objemu spočívalo v navýšení příjmů z podílu sdílených daní – daň 
z příjmu fyzických osob 1 557 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 4 163 tis. Kč, použití 
prostředků z fondu rezerv a rozvoje – vyšší o 10 152 tis. Kč, zvýšení krytí salda příjmů a 
výdajů z prostředků města – 4 156 tis. Kč a zvýšené dotace ze státního rozpočtu 
– 137 tis.  Kč.  
 
Získané prostředky byly použity ve výdajích na zvýšení příspěvků pro neziskové 
organizace, na úseku péče o zeleň, odpadového hospodářství, na zvýšení provozních 
příspěvků MŠ a k navýšení prostředků pro údržbu bytů a nebytových prostor ve správě 
bytových správců. V investičních výdajích se jednalo o výstavbu U-rampy v Lochotínské 
ulici, počítalo se s výstavbou a vybavením dětských hřišť a obnovou klubovny SDH 
Bolevec. 

 
 

Obr. 3: V roce 2005 přibyla na území „jedničky“ nová hřiště 
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   4. Rozvoj obvodu 
 
Navržený plán investiční výstavby v roce 2005 zahrnoval prioritní potřeby MO Plzeň 1 
v oblasti investic, zejména přetrvávající nedostatek parkovacích míst. Po předchozí 
výstavbě parkovišť na Vinicích a Košutce se plány zaměřily na budování parkovacích míst 
v ostatních místech obvodu. 

• parkoviště: Kaznějovská (u Orlíku), E. Krásnohorské 1–15, Sokolovská (pod 
bazénem), Studentská, Sokolovská 9–29 (u pošty 23) 

• realizace chodníků: Sokolovská, Tachovská, Komenského, Lidická, 
El.  Krásnohorské, ul. Na Roudné 

• stavební úpravy komunikace: ul. Vančurova - Bílá Hora 

• přístřešky MHD: Krašovská, Na Roudné, Na Chmelnicích 

Celkové finanční prostředky na investiční výstavbu na rok 2005 měly hodnotu 
16 700 000 Kč. 
 
Plzeňská radnice v roce 2005 vyrazila do boje o peníze na oživení panelových sídlišť. 
Začala připravovat projekty, ušité jednotlivým sídlištím na míru. Cílem je, aby správci 
panelových domů v rámci projektů dosáhli na peníze na rekonstrukce budov, to 
znamená zateplení, výměny rozvodů a oken.   
 

 
 

Obr. 4: Vančurova ulice na Bílé Hoře v roce 2005 opravdu „prokoukla“ 
 

Útvar investic města Plzně ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 zařadil do plánu investiční 
výstavby v roce 2005 rekonstrukci dalších komunikací v oblasti Roudné. Jednalo se 
o úsek ulice Na Roudné od křižovatky s ulicí Lipovou, po křižovatku s Malickou ulicí, kde 
se stavba napojila na komunikaci, která je již opravená a dále pokračovala Malickou až 
ke křižovatce s ulicí Otýlie Beníškové. 
  



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 14  

Rekonstrukce se skládala z nových povrchů komunikace a chodníků. Před úpravami 
došlo k výměně vodovodního řadu včetně přípojek a zároveň k výměně vedení 
plynovodu. Rekonstruováno bylo i veřejné osvětlení. Na světelné křižovatce Malická – 
Otýlie Beníškové byl zřízen samostatný pravý odbočovací pruh. Vlastní stavba probíhala 
v několika etapách. Poslední čtvrtá skončila 31. 10. 2005. 
 
V průběhu dubna 2005 byly předány do užívání 3 přístřešky na zastávkách MHD, a to na 
konečné v Toužimské, v ul. Na Chmelnicích a Na Roudné. V oblasti parkovišť byly 
dokončeny první stavby tohoto charakteru. První z nich v Sokolovské pod bazénem 
zahrnuje 7 nových kolmých stání. Ve Studentské bylo stávající parkoviště rozšířeno, 
takže přibylo 14 nových stání včetně části zrekonstruovaného přístupového chodníku. 
Původně plánovaný termín byl zkrácen o 14 dní.  
 
V ul. El. Krásnohorské bylo vybudováno 41 kolmých stání včetně vyhrazených míst pro 
invalidy. Součástí díla je i výsadba nových stromů a keřů. Akce byla rovněž dokončena 
ve zkráceném termínu. Na západní straně Kaznějovské u NC Orlík došlo k rozšíření 
stávajícího parkoviště. Nová parkovací plocha čítá 85 parkovacích stání. 
 
 

 
 

Obr. 5: Jedno z dalších nových parkovišť dokončených v roce 2005 
 
Počet bytů, které v obytné zóně Sylván vybudovalo město Plzeň, dosáhl do poloviny roku 
2005 hranice 500. Prioritou se stala dostavba 26 bytů s pečovatelskou službou pro 
seniory. V Plzni stárne populace, a tak je snahou radnice usilovat o dostatečnou kapacitu 
v zařízeních typu domovů důchodců, či domů s pečovatelskou službou. 
 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 15  

 
 

Obr. 6: Velkou radost z nového hřiště měly děti na Vinicích 
 

V květnu 2005 stavebníci dokončili na Sylvánu poslední bytový dům v režii města. Kromě 
obytných domů tu stavebníci vybudovali i nové komunikace a chodníky, občanskou 
vybavenost dotváří i obchodní zázemí a služebna policie. V lokalitě investovaly 
i soukromé společnosti a přibývaly byty ve viladomech i rodinné domy.  
 

 
 

Obr. 7: V roce 2005 byl rovněž dokončen Domov důchodců v Západní ulici 
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Skautské hnutí a Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara daly při příležitosti dubnového 
skautského setkání jamboree jména novým plzeňským ulicím. Místa poblíž Kotíkovské 
ulice pod vrchem Sylván byla pokřtěna jako ulice Metelkova, Dušínova, Hojerova, 
Tleskačova, Skautská a Foglarova.   
 
Pojmenování ulic již předtím odsouhlasilo zastupitelstvo prvního městského obvodu, a 
to na návrh náměstka primátora města Plzně Petra Náhlíka, který má skautskou 
přezdívku Vokoun. 
 

 
 

Obr.8: Firma Eliod předala 100 000 Kč na výměnu písku na dětských pískovištích  
 

V roce 2005 se začalo na Severním Předměstí budovat další obchodní centrum. Nedaleko 
výpadovky na Karlovy Vary ho stavěl obchodní řetězec Globus spolu s velkým 
parkovištěm a čerpací stanicí. Pod prodejnou FORD Hornát byl dokončen motosalon 
Honda a do užívání byl předán autosalon Renault. Bylo rovněž zkolaudováno obchodní 
středisko LIDL. 
 
Bohužel stále nebyly dokončeny halové garáže na Vinicích. Investor na výzvy státního 
dohledu nereagoval a nepředal dokumentaci skutečného provedení ke změně stavby 
před dokončením, jelikož byly při místním šetření zjištěny značné odchylky od schválené 
projektové dokumentace.   
 
ZOO dokončilo rozsáhlou rekonstrukci havarijního stavu historického statku Lüftnerka, 
opravu Amfiteátru pro zázemí ZOO a oddělení karantény u Radčické ulice. 
 
V lochotínském areálu FN Plzeň pokračovala stavba nové gynekologicko-porodnické 
kliniky a stavba oddělení nukleární medicíny. 
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V srpnu a na přelomu září 2005 probíhala v 90. MŠ v Západní ulici rekonstrukce bytu pro 
děti z Dětského domova Domino. 
 

 
 

Obr.9: DD Domino získal pro děti krásné nové prostory 
 
1. 12. 2005 byl v MO zahájen provoz v novém Domě pro seniory ve Vrbovecké ulici na 
Sylvánu. Jedná se dvoupatrový dům s 26 bytovými jednotkami, z toho 4 bezbariérovými. 
Jednotky jsou o velkosti 1 + kuchyňský kout a 2+ kuchyňský kout. Objekt slouží jako Dům 
s pečovatelskou službou, přednostně pro občany s trvalým bydlištěm na území MO 
Plzeň 1. Na výstavbu objektu byla poskytnuta dotace Státního fondu rozvoje bydlení. 
 
Všechny investiční akce, které byly naplánovány na r. 2005, byly dokončeny 
ve  stanovených termínech a rozsahu. Od podzimních měsíců již probíhala příprava 
nových investičních záměrů pro rok 2006. 
 
 

     5. Doprava 
 
Na zarputilý odpor narazili v únoru 2005 autoři studie, která doporučovala vybudovat 
přes město přednostně silniční průtah podél Klatovské třídy, a nikoliv západní okruh. 
Průtah chtěli rychle vybudovat představitelé města, Západní okruh, který by spojil 
Severní a Jižní Předměstí podél Křimic a Radčic, prosazovalo vedení Plzeňského kraje.  
 
Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí města Plzně v roce 2005 byla oprava mostu 
U Jána. Plánovalo se, že po jejím dokončením v první polovině roku 2006 by měly trasu 
opět využívat trolejbusy.  
 
Most, který byl v chatrném stavu, prošel generální rekonstrukcí. Ta se samozřejmě 
projevila i zásahem do dopravy. Tramvaje číslo 1 a 2 totiž mohly využívat pouze jednu 
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kolej a musel se proto upravit grafikon. Město počítalo s náklady zhruba 90 milionů 
korun. 
 
Podobu v roce 2005 začalo měnit i náměstí Republiky. Dlažba tam postupně nahradila 
asfaltový povrch a vyrostly i kašny, kdysi pro prostor kolem katedrály svatého 
Bartoloměje typické.  
 
Pasažéři, kteří byli v létech 1995 až 2002 přistiženi ve vozech MHD při jízdě „na černo“, 
a nezaplatili pokutu a jízdné, dlužili v roce 2005 Plzeňským městským dopravním 
podnikům 49 milionů korun. Za tuto sumu by mohlo město pořídit 4 nové trolejbusy 
nebo 7 nízkopodlažních autobusů. Proto se dopravce rozhodl přitvrdit při vymáhání 
dluhů od více než 14 tisíc lidí a využil možnosti exekuce. Dlužníkům dal ještě šanci uhradit 
závazky v posledním lednovém týdnu. Ty, kteří tuto možnost nevyužili, pak čekala 
exekuce včetně nákladů s ní spojených. 
 
Stavba garážového domu byla v plánu mezi Studentskou a Kralovickou ulicí. Mělo se 
jednat o třípodlažní objekt. Kapacita byla omezena na 108 garáží. Prodejní cena 
standardních garáží ve druhém a třetím podlaží byla stanovena ve výši 175 tis. Kč + DPH 
a náklady na pořízení pozemku. Celková cena by pak byla 230 tis. Kč. Skutečnost, že 
v docházkové vzdálenosti do 300 m je soustředěno zhruba 2300 bytů, napovídala, že 
k výstavbě dojde. 
 
V dubnu 2005 opět zahájilo provoz dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ v Plzni. Je 
navrženo tak, aby vyhovovalo výuce pravidel silničního provozu a děti zvládaly základní 
dopravní situace v městském provozu v jejich složitosti. Hřiště, které má i bohaté zázemí, 
je určené školám na území Plzeňského kraje. Výuka pro mateřské a základní školy 
probíhala v roce 2005 celý týden, včetně sobot a nedělí až do října. Ve skladu jízdních 
kol bylo 10 kol a 20 koloběžek. V srpnu 2005 bylo pořízeno na dopravní hřiště dalších 15 
ks nových koloběžek včetně přileb. 
 
V Plzni se velmi osvědčil integrovaný dopravní systém. IDP je systém, ve kterém Plzeňské 
dopravní podniky, ČD, ČSAD, PROBO TRANS BEROUN a dopravce Miroslav HROUDA 
uznávají jednotné jízdní doklady.  
 
Systém je rozdělen na dvě zóny, tj. na vnitřní zónu P, která zahrnuje města a obce Dýšinu, 
Chrást, Kyšice, Plzeň, Smědčice, Starý Plzenec, Tlučnou a Vejprnice, a vnější zónu Z 
zahrnující města a obce Bděněves, Chválenice, Čeminy, Čižice, Dobřany, Dolany, 
Druztovou, Ejpovice, Horní Břízu, Chotíkov, Klabavu, Kozolupy, Ledce, Letkov, Lhůtu, 
Líně, Losinou, Město Touškov, Mokrouše, Myslinku, Nadryby, Nezbavětice, Nezvěstice, 
Novou Ves, Nýřany, Rokycany, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Třemošnou, 
Tymákov, Úherce, Útušice, Vochov, Zbůch a Zruč-Senec.  
 
V každé zóně se cestuje za odpovídající tarif, tj. předplatné jízdné aktivované na Plzeňské 
kartě. Má-li občan předplatné, může využít ten dopravní prostředek, který právě jede. 
Největší výhodou jízdného v IDP je cena, která je při pravidelném cestování nižší, než by 
bylo jízdné dopravce.  
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Cestování s IDP nabízí v jarních a letních měsících řadu možností na výlet, např. na Kozel, 
Radyni, do ZOO, ale i do okolí Krkavce, rybníků Boleveckého, Šídloveckého, Košináře či 
do okolí Borské přehrady. Vycházky do přírody lze naplánovat i s využitím železniční 
zastávky v Bolevci. Ke všem těmto cestám stačí mít předplatné vnitřní zóny. 
 
V rámci rekonstrukce vozovky a chodníků aleje Svobody byly rozšířeny parkovací plochy 
a vybudovány bezpečnější přechody pro chodce. Celá stavba byla ukončena 18. 11. 2005. 
 
Začátkem září 2005 rozmístil ÚMO Plzeň 1 na svém území 25 ks speciálních stojanů na 
jízdní kola. Postupně bylo osazeno 100 stojanů po celém městě. Stojany byly umístěny 
u ZŠ, zdravotnických zařízení a u sportovních hřišť, ZOO a areálu bazénu v Centrálním 
parku. Kolo je možné uzamknout k pevné konzoli běžným cyklozámkem nebo použít 
speciální uzávěr stojanů. Zámek není součástí stojanu, ale bylo možné si ho půjčit ve 
vrátnicích budov, u nichž jsou stojany umístěny. 
 
Obyvatelé Severního Předměstí a zejména cyklisté přivítali v roce 2005 otevření nových 
cyklistických tras. Jedná se o trasu ze sídliště Vinice ke Karlovarské třídě, od Šídloveckého 
rybníka do Lochotínské ulice a na Rychtářku a navazující trasu podél ulic Plaská a Lidická.  
 
Trasy mají převážně formu stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem – na 
stávajících chodnících byl vymezen pruh pro cyklisty. Stezky byly opatřeny svislým 
i vodorovným dopravním značením a v rámci stavby byl vybudován např. zpomalovací 
práh v Tachovské ulici a došlo k propojení ulic Majakovského a Ledecké samostatnou 
stezkou. 
 

 
 

Obr. 10: Na kole lze projet ze Slovan či Doubravky až do Manětína 
 
Trasa od Šídloveckého rybníka do centra je nejdelší ucelenou trasou na území města 
Plzně, která navazuje na již existující trasy do Doubravky a na Slovany a je zároveň 
součástí cykloturistické trasy č. 35, která vede z Plzně do Manětína. 
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    6. Životní prostředí  

V roce 2004 byla uvedena do zkušebního provozu a od roku 2005 naplno funguje 
budova Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni-Bolevci. Je vybavena 
nejmodernějším zařízením a významně přispívá k celorepublikové i celosvětové 
mapě, která sleduje vývoj počasí.  

Přes miliardu a čtvrt získalo město Plzeň z fondu EU na dobudování své 
vodohospodářské infrastruktury. Dotace by měla pokrýt tři čtvrtiny nákladů na 
projekt, který bude dokončený v roce 2008. 
 
Ten má za cíl vybudovat nový vodárenský soubor v plzeňských lokalitách Vinice a 
Lobzy, zhotovení retenčních nádrží Gera a Bolevec a kanalizace na Valše, v Radčicích 
a Křimicích s napojením na systém sběru a čištění odpadních vod. 
 
Město dále požádalo o dotaci ve výši 10 % Státní fond životního prostředí. V současné 
době jedná s Evropskou investiční bankou o podmínkách poskytnutí úvěru, který by 
měl zajistit zbytek prostředků na dofinancování projektu. 
 
Zima 2004/2005 byla na rozdíl od té předchozí plná teplotních změn a zvratů. Z toho 
důvodu byla náročná na zimní údržbu pěších komunikací a vybraných místních 
komunikací. Nasmlouvané firmy až na firmu Bandy prováděly zimní údržbu bez 
větších stížností obyvatel obvodu. Firmě Bandy byla na základě opakovaných 
nedostatků vyměřena pokuta.  
 
Počasí koncem května 2005 trhalo rekordy. V Plzni meteorologové naměřili 34,9 °C a 
dosavadní rekord pro tento den byl překročen o bezmála pět stupňů Celsia.   
 
Bohužel dva dny nato už teploty klesly o více než patnáct stupňů a spousta lidí 
s nemocným cévním systémem měla zdravotní problémy. 
 
Kontrolní výbor ZMO Plzeň 1 předložil na jednání ZMO dne 21. 6. 2005 zprávu o své 
činnosti za 1.- 5. měsíc 2005, která se zaměřila především na ochranu životního 
prostředí a jeho utváření. Všichni členové KV konstatovali, že veřejný pořádek a 
údržba zeleně v sídlištních celcích Vinice, Košutka, Bolevec, Lochotín a Bílá Hora se 
oproti roku 2004 podstatně zlepšily.  
 
Větší závady však byly zjištěny v okrajových částech obvodu, kde krajinná úprava 
nevykazovala zlepšení. Velmi kriticky se rovněž KV vyjádřil o nepořádcích 
v Lochotínském parku, v okolí jezírka na Košutce, na Roudné v ulici Ke Stráži a kolem 
zahrádek na Zavadilce a Mikulce. 
 
V červnu 2005 proběhl ve Velkém Boleveckém rybníku výlov plevelných ryb, které 
požírají vodní rostliny. Cílem bylo zlepšit kvalitu vody, protože vodní rostliny 
významně brání šíření sinic a řas, které ji kazí. Výlov tohoto rybníka proběhl naposled 
v roce 1963 a býložravé ryby se přemnožily.  
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Obr. 11: Lochotínský park láká k procházkám v každé roční době 

 
Velký bolevecký rybník lze od léta 2005 pohodlně obejít nebo objet na kole. Podél 
jihovýchodního břehu směrem k Bílé Hoře tu vznikla 3,5 metru široká, 313 metrů dlouhá, 
štěrkem a pískem zpevněná bezbariérová cesta. Její vybudování rovněž přispělo 
k ochraně břehu rybníka, který pomalu ustupoval a docházelo tak k obnažování kořenů 
stromů, i k ochraně přilehlého svahu, který kvůli dešťovým srážkám podléhal erozi. 
Celkové náklady činily necelé dva miliony korun. 
 
Lidé v městské části Roudná se mohou od roku 2005 cítit bezpečněji. Čtvrť totiž byla 
nově vybavena varovným zařízením, které umožňuje přenos varovného signálu 
i mluveného slova. Ozvučení, jehož instalaci vyvolaly katastrofické povodně v roce 2002, 
zahrnulo výstavbu devíti zařízení pro přenos zvuku. Prostředky z odboru krizového řízení 
MMP ve výši půl milionu korun pokryly pouze výstavbu prvních sedmi, další finance 
vyčlenil ze svého rozpočtu MO Plzeň 1. 
 
Ke čtyřem hlavním turistickým cílům vede od roku 2004 z hlavních příjezdových tras 
k městu nové značení. Řidiči přijíždějící do Plzně tak mohou snáze najít, kudy do městské 
památkové rezervace, Plzeňského Prazdroje, Pivovarského muzea a ZOO Plzeň. Na 
příjezdu do města od severu jsou hnědobílé navigační tabule umístěny na silnici od 
Karlových Varů a od Mostu. 
 
Po dlouhých letech se v Plzni v roce 2005 zdražily poplatky za psy. Roční poplatek za psa 
chovaného v obytném domě se zvedl na tisíc korun, což je dvojnásobek dosavadní ceny. 
U psů chovaných v rodinném domě se částka zvýšila z dosavadních 240 korun na 600. Za 
druhého a každého dalšího psa je od té doby platba jednotná a to 1 500 korun. Pro 
držitele psů, kteří jsou příjemci invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, se roční poplatek zvýšil ze sta na dvě stě korun. 
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V roce 2005 se také připravovala nová městská evidence psů. Každé zvíře by mělo mít 
identifikační čip, který nahradí dosavadní identifikační známky, a to nejpozději do ledna 
2006. Strážníci byli vybaveni čtečkami čipů, takže snadno zjistí majitele každého 
označeného psa. Náklady na jedno čipování dosahují cca 5OO korun a hradí je město. 
 
Od března 2005 začala v Plzni platit nová obecní vyhláška o ochraně městské zeleně. 
Neukáznění řidiči parkující na zelených plochách podle ní mohou očekávat od strážníků 
až tisícikorunovou blokovou pokutu na místě. V přestupkovém řízení lze za těžší 
prohřešky očekávat pokutu až 30 tisíc korun. Lidé, kteří si v parcích sednou na trávník, 
se postihu obávat nemusejí. Nesmí ovšem trhat květiny a ničit vegetaci. 
 
Od roku 2004 má město Plzeň k dispozici Povodňový model města Plzně, který dokáže 
určit nebezpečná místa u břehů řek, která by mohla zasáhnout povodeň. V těchto 
lokalitách platí přísné předpisy, omezující stavební činnost. Z MO Plzeň 1 se tato omezení 
týkají části Roudná.  
 
Obyvatelé Plzeňského kraje obsadili v roce 2005 druhé místo v republice v třídění 
odpadů. Jistě k tomu přispěl i náš obvod, který i v roce 2005 zajišťoval odvoz vytříděných 
složek komunálního odpadu a neustále navyšuje počet jednotlivých stanovišť.  
 
V roce 2005 bylo na území MO Plzeň 1 rozmístěno celkem 233 nádob o objemu 240 litrů 
a 33 nádob o objemu 360 litrů na 71 stanovištích a na Roudné a 385 nádob o objemu 
1 100 litrů na 128 stanovištích v sídlištích Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice a 
samostatná nádoba na plast o objemu 1 100 litrů v Lochotínské ulici na skateboardovém 
hřišti. Nádoby byly vyváženy převážně 2x týdně, sklo 1x za 21 dnů. Obvod platil za tuto 
službu cca 310 tisíc korun měsíčně.  
 
Na MO Plzeň 1 bylo rozmístěno v roce 2005 290 odpadkových košů. Byly vyváženy 
dvakrát týdně a obvod měsíčně tato služba stála cca 51 tisíc korun. Velkým problémem 
jsou neustále zničené či chybějící koše, jejichž náhrada opět stojí finance.  
 
Sběrný dvůr v roce 2005 fungoval 6 dní v týdnu včetně státních svátků a stále rostoucí 
návštěvnost byla velmi uspokojivá. Z 80 % ho využívali občané obvodu. Kromě toho byly 
v roce 2005 zorganizovány sběrové dny odpadu na Roudné a Bílé Hoře jako doplňková 
služba ke sběrnému dvoru. Při nich byly v těchto částech obvodu umístěny kontejnery 
na nebezpečné a velkoobjemové odpady. 
 
Stálou bolestí jsou černé skládky. V květnu 2005 byly po odsouhlasení pracovníkem 
odboru ŽP MMP uklizeny skládky většího rozsahu na pozemcích ve vlastnictví města 
Plzně, které se nacházely u výstaviště, u Kilometrovky, na Roudné (pod FN), na Mikulce, 
na Sylvánu (bývalý košutecký statek), v Lochotínském parku, na Karlovarské (u jezírka), 
v okolí Berlína, na Karlovarské (za zahradnictvím Fišer), na Zručské cestě, v sídlišti 
Bolevec, Lochotín, Vinice, Košutka v okolí kontejnerových stání. Celkem bylo z těchto 
skládek odstraněno 60 tun odpadů.  
 
Nasmlouvané firmy provedly v roce 2005 několik sečí travnatých ploch a komunikačních 
pásů. Kvůli deštivému počasí byla první seč provedena o týden déle, než byl stanovený 
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termín (tj. k 10. 6. 2005). Byla provedena likvidace nevhodných náletových dřevin, 
zmlazovací řez keřů, bezpečnostní, zdravotní a výchovný řez stromů, likvidace starých a 
vyvrácených stromů. Byl rovněž proveden výhrab trávníků, a vyplety určené keřové 
výsadby.  
 
9,5 tisíce letniček bylo vysazeno do okrasných betonových mis a neudržovaných 
pískovišť. Bylo vysazeno 2 100 ks keřů a růží a jen v prvním pololetí 2005 25 nových 
stromů. 
 
V květnu provedl Zdravotní ústav v Plzni rozbor vzorků vody odebraných z pramenů na 
území MO Plzeň 1. Voda byla odebrána z prameniště pod FN na Roudné. Rozbor potvrdil, 
že voda z pramenu vpravo i nadále vyhovuje normě pro pitnou vodu pro dospělou 
populaci. Tepelná úprava není nutná. Pro přípravu umělé kojenecké stravy voda vhodná 
není ani po převaření. Ve vzorku vody z levého pramenu bylo zjištěno překročení 
bakteriálních ukazatelů. Voda není vhodná ani pro kojence ani pro dospělé. 
 
Stále přetrvává nepořádek u kontejnerů, často jsou zde ukládány i jiné, velkoobjemové 
odpady jako lednice, pneumatiky, nábytek, koberec, okna atd. K uváděnému nepořádku 
přispívají přeplňované kontejnery. Pro zlepšení je organizován svoz odpadu s jeho 
následným uložením na skládku. Jedná se o úklid veškerého objemného odpadu, který 
se v kontejnerových stáních nachází.  
 
Ke zlepšení stavu musí ale přispět i občané tím, že velkoobjemové odpady odvezou do 
sběrného dvora na Košutce. K bezplatnému uložení odpadu mohou občané využít 
i mimořádných sběrových dnů odpadu. 
 
V celém obvodu je 140 pískovišť, které ÚMO nemůže z ekonomických důvodů udržovat 
tak, aby byla splněna všechna kritéria pro jejich provoz. Proto se úřad rozhodl jejich 
počet zredukovat a ponechat jen ta pískoviště, která jsou dostatečně využívána. Na 
základě požadavků občanů, finančních prostředků a také s ohledem na docházkovou 
dostupnost bylo vybráno 55 pískovišť, která budou nadále udržována. Prázdné plochy, 
které vzniknou po zlikvidování pískovišť, budou upraveny a osázeny travním semenem. 
 
U těchto 55 pískovišť na území MO Plzeň 1 byla v období duben -  červen 2005 provedena 
výměna písku v kombinaci s dezinfekčním zásahem. Z každého pískoviště byla odebrána 
30 cm vrstva písku a byl navezen písek nový. Finanční dar ve výši 100 tis. Kč od 
společnosti ELIOD servis pokryl náklady na zajištění výměny písku zhruba ve 30 
pískovištích. 
 
I v roce 2005 pokračovala údržba laviček na území obvodu a v případě jejich velkého 
opotřebení i výměna za pevnější, s kvalitním ukotvením. Bylo proto firmou 
MVP  Plzeň  –  M. Beniš vyrobeno a zabudováno 28 nových laviček, z toho tři lavičky na 
dětském dopravním hřišti, 4 lavičky v Lochotínském parku a 21 laviček v sídlištní 
zástavbě.  
 
Vzhledem k zájmu o třídění bioodpadu ÚMO Plzeň 1 zvýšil od září počet nádob na 
bioodpad a to o 71 kusů. Především byla posílena stávající stání. Jedná se o lokality  Starý 
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Lochotín, Berlín, Zavadilka, Malý Bolevec, Bílá Hora, Roudná, Sylván, sídliště Bolevec a 
Bolevecká náves. V současné době je na území MO umístěno 124 nádob na bioodpad o 
objemu 240 l. Jedná se o hnědé nádoby, kam se nesmí odkládat velké větve, obaly od 
potravin a tekuté a hodně mastné potraviny. 
 
V části městského obvodu Plzeň 1 Zavadilka byla zahájena výměna jalovců v zelených 
pásech podél komunikací. Dřeviny byly totiž napadeny rzí hruškovou a tak byly postupně 
nahrazeny malokorunnými alejovými stromy a vhodnými keři. Dále byla od října do 
listopadu provedena v Lochotínském parku II. etapa bezpečnostního a zdravotního řezu 
vzrostlých stromů a zároveň vysázeno 28 jírovců za pokácené nebezpečné dřeviny. Podél 
ulice Na Roudné bylo pokračováno v obnově stromořadí a dle možností došlo k zakládání 
nových alejí malokorunných stromů. V Západní ulici bylo vysázeno 18 alejových stromů.  
 
Dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ bylo v roce 2005 otevřeno pro veřejnost od dubna do října. 
Nová dětská hřiště byla dána do provozu na Košutce v Turistické ulici a na Vinicích ve 
Strážnické ulici. Děti zde mohou využít dětské prvky jako je houpačka, věž se skluzavkou, 
pružinová houpadla atd. 
 
8. října 2005 se uskutečnilo, za přispění PMDP, a.s., slavnostní znovuoevření skateparku 
v Lochotínské ulici. Vybavení bylo obnoveno a celý areál byl vylepšen o velkou U-rampu.  
Provoz byl celoroční.  
 
K zachování čistoty veřejných prostranství a tím ke zlepšení ŽP přišel MO Plzeň 1 s novou 
službou pro chovatele psů. Tou se rozumí vydávání papírových sáčků s lopatičkou na psí 
exkrementy. Zájemci si pomůcky mohli vyzvednout od 1. srpna 2005 ve vrátnici ÚMO 
Plzeň 1. Stojany s těmito pomůckami se na území MO Plzeň 1 neosvědčily, byl kolem 
nich nepořádek a vandalové je ničili.  
 
V listopadu 2005 se uskutečnilo první setkání občanů Vinic s architekty. Obdobně jako 
Park na přání by totiž v této lokalitě měly vzniknout další dva parky v projektu Zelená pro 
Vinice. Jeden park by měl vzniknout za lochotínským amfiteátrem a druhý v nevyužívané 
lokalitě na Chmelnicích. 
 
Poprvé od svého založení v 15. století se dočkalo do prosince 2005 svého vyčištění sedm 
rybníků z bolevecké soustavy. Tím do té doby posledním byl třetí největší rybník Košinář. 
Bagry a buldozery zbavily rybník o rozloze 5,9 ha více než 14 tisíc kubických metrů 
usazenin, převážně bahna. Odbahnění Košináře přišlo radnici na téměř pět milionů 
korun. 
 

 
    7. Sociální oblast 
 
V prvních minutách roku 2005 přišly na svět v porodnici na Slovanech dvě holčičky, 
dvojčata Lucie a Natálie Křížkovy. Narodily se předčasně, byly umístěny do inkubátoru. 
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Plzeňané stejně jako obyvatelé celé republiky museli od ledna 2005 platit víc peněz za 
všechny druhy energií. Zdražil plyn i elektřina. V Plzni zdražila i voda z městského 
vodovodu a poplatky za psy.  
 
Během tří lednových týdnů zacinkalo v charitních kasičkách při Tříkrálové sbírce v Plzni 
bezmála 300 tisíc korun. Plzeňané byli téměř o třetinu štědřejší než před rokem. Nemalý 
vliv na to měla přírodní katastrofa v Asii, která vzala životy nebo majetek statisícům lidí. 
Deset procent ze sbírky proto putovalo právě do míst postižených koncem roku 2004 
vlnou tsunami. Město Plzeň věnovalo ze svého rozpočtu na pomoc postiženým tři 
miliony korun. 
 
 

 
 

Obr. 12: Vedení obvodu ocenilo obětavé dárce krve Jánského plaketou  
 
V uplynulých letech využíval magistrát a příspěvkové organizace města služeb mladých 
lidí vykonávajících civilní službu. Po ukončení civilní vojenské služby koncem roku 2004 
začal úřad využívat nezaměstnaných občanů na výkon veřejně prospěšných prací. Jejich 
činnost byla od začátku roku 2005 dotována ze státního rozpočtu úřadem práce. 
Vykonávali různé pomocné činnosti. 
 
Spor o referendum o osamostatnění plzeňské čtvrti Roudná skončil koncem září 2005 
u soudu. Magistrát na žádost občanských iniciativ o vypsání referenda mezi občany 
Roudné reagoval argumentem, že referendum by se muselo konat na území celé Plzně.  
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8. Kultura a akce obvodu 
 

Dvanáct tisíc lidí přivítalo Nový rok na náměstí Republiky. Nad nimi zářil mohutný 
ohňostroj. Bohužel po nich zbyly čtyři tuny střepů, plastových kelímků a lahví. 
Dvouhektarovou plochu čistily úklidové čety do novoročního poledne. 
 
V pátek 28. 1. 2005 byla slavnostně znovuotevřena Měšťanská beseda v Plzni. Této 
nejvýznamnější společenské budově v Plzni se po téměř pěti letech rekonstrukce vrátil 
ztracený lesk a reprezentativní sály se skvěly stejně jako před 104 lety, kdy byla 
postavena. Rozsáhlá rekonstrukce přišla městskou kasu na tři sta milionů korun. Vrátit 
památkově chráněný objekt do původní podoby nebylo vůbec jednoduché, protože 
v minulosti byla budova několikrát devastována nevhodnými stavebními úpravami. 
Polovinu interiéru museli řemeslníci vyrobit podle původních předloh, dobových 
fotografií anebo nalezených částí původního vybavení. 
 
Budova byla postavena v novorenezančním stylu v roce 1901 podle návrhu architekta 
Čenského a vyzdobena malbami Ladislava Nováka. Na stavbě se podíleli František Křižík 
nebo Škodovy závody. Nad jevištěm velkého sálu nechali tehdy měšťané namalovat 
nápis Plzeň sobě. Ten při opravě pod vrstvami omítky objevili restaurátoři a obnovili jej. 
Měšťanská beseda je totiž pro Plzeň stejnou chloubou, jako pro Prahu Obecní dům.  
 
Rekonstrukce Měšťanské besedy získala titul Stavba roku 2004 v kategorii novostavby a 
rekonstrukce. Cenu v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH Praha 2005 převzal koncem 
srpna primátor města Plzně Miroslav Kalous spolu s architekty Janem Soukupem a Jiřím 
Oplem. 
 
Velký úspěch zaznamenali tanečníci TK IMPRO při 7. ZŠ na republikovém finále v tanci, 
který se konal 14. – 16. 1. 2005 v Českém Dubu. Plzeňáci si odvezli 1., 3. a 4. místo ve 
folkloru, plesových choreografiích a tanečních kompozicích. Ocenění je o to větší, že se 
na finále  sjelo 700 tanečníků, kteří předvedli 110 vystoupení.  
 
12. února 2005 proběhl na statku Lüftnerka v plzeňské zoologické a botanické zahradě 
Masopust. V jeho průběhu mohli diváci na statku v ZOO vidět staročeský zvyk – stínání 
kohouta. I tentokrát mířil průvod z Vinic ke Kalikovskému mlýnu, kde se všichni 
zapálením Bakchuse a jeho vhozením do Mže rozloučili se zimou.  
 
Novinkou bylo i vyhodnocení nultého ročníku soutěže O plzeňského koblížka. Čelo 
průvodu tvořily masky z Oselce na jižním Plzeňsku, které Plzeňanům předvedly, jak 
vypadal pravý vesnický masopust včetně předzpěvování řemeslnické balady podle 
malovaného textu. Poslední novinkou bylo ukončení průvodu až ve Středisku volného 
času dětí a mládeže v Pallově ulici. 
 
Na Bílé Hoře v restauraci Oktan si dali sraz čarodějové, princezny, víly a jiné pohádkové 
bytosti na maškarní show, kterou připravil MO Plzeň 1 s bělohorskými hasiči. Tančilo se, 
zpívalo se, soutěžilo. Nechyběla diskotéka. 
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Na přelomu února a března 2005 proběhl v Plzni již 25. ročník Smetanovských dnů. 
Na programu byla řada témat – například slovanský živel v hudbě, bohaté tradice 
plzeňského a západočeského hudebního dění nebo otevřené setkání odborné a laické 
kulturní veřejnosti napříč generacemi. Na dvaadvaceti koncertech, spolu s tradičním 
klasicko-romantickým repertoárem komorním i symfonickým, tak zazněla i hudba 
renesance a baroka v takzvané autentické interpretaci, český a moravský folklor, jazz, 
worldmusic i hudba experimentálních směrů dvacátého století. V rámci Smetanovských 
dnů se uskutečnily i dvě mimořádné výstavy a jedno sympozium. 
 
Želízkem v ohni na republikovém finále Dětské porty byla skupina Casiopea, která 
postoupila z oblastního kola v Plzni a porotu zaujala tak, že si zahrála v Kongresovém 
centru v Praze a sklidila velký aplaus. V rámci finále Dětské Porty byla také 
vyhodnocována soutěž O pohár předsedy vlády, do které se mohli zapojit všichni 
organizátoři oblastních kol. V roce 2005 tuto trofej získali vyhlašovatelé a pořadatelé 
oblastního kola v Plzni - Sdružení po volný čas DEMARO Plzeň a Středisko volného času 
dětí a mládeže v Ledecké ulici v Plzni. S pohárem byl předán i obrovský plyšový králík, 
který v Plzni zůstal a který byl pasován na maskota dalších oblastních plzeňských kol. 
 
Filmoví fanoušci se dočkali svého svátku - 18. ročník Finále probíhal v Plzni v termínu 
24. 4.  –  1.  5.  2005. Bylo přihlášeno rekordních čtyřiadvacet soutěžních snímků. První 
projekce však patřily dětem – Velký sál kina Elektra nabídl Tuláčka plzeňského filmaře 
Václava Chaloupka. Zlatého ledňáčka si odvezl celovečerní film Sluneční stát aneb 
hrdinové dělnické třídy. Cenu diváků získal film režiséra Filipa Renče Román pro ženy.  
 
26. 4. 2005 proběhlo v prostorách ÚMO 1 předání cen vítězům soutěže Plzeň magická. 
Vyhlásilo ji Středisko volného času dětí a mládeže Ledecká ve spolupráci s ÚMO. 
Tématem byly plzeňské pověsti. Největší úspěch měla pověst o lochotínském 
poustevníkovi a o pokladu, který tu zanechalo francouzské vojsko. Komise vybrala ze 
71 prací 20 nejlepších. Na 1. místě se umístil s expresivní rytou kresbou Jaromír Parák 
(7  let), 2. místo za kreslený komiks o poustevníkovi získala Lenka Radová (11 let) a 
o  3.  místo se podělily Karolínka Rauchová (6 let) a Zuzanka Zemanová (7 let). 
 
Koncem dubna 2004 se do Plzně sjeli skauti z Plzeňského a Karlovarského kraje na čtvrté 
Západočeské jamboree. Toto tradiční setkání, které se v Plzni koná jednou za tři roky, 
neslo tentokrát název „Jamboree bez hranic“. Účastníci si dali sraz na Ostende v Bolevci. 
Byly mezi nimi i skupiny z dalších krajů i ze zahraničí. V sobotu 30.dobna 2005 prošel 
jejich průvod od Chodského náměstí na náměstí Republiky. Tam a v Mlýnské strouze se 
také konalo hlavní shromáždění plné her a dalších aktivit. U příležitosti oslav 60. výročí 
osvobození Plzně americkou armádou uctili památku osvoboditelů na pietních místech.  
 
Plzeňským králem Majáles 2005 se 29. 4. 2005 stal Martin Januška. Volbou krále žilo celé 
odpoledne a večer plzeňské náměstí Republiky. Ale pestrý byl celý víkendový majálesový 
program.  
 
Plzeň připravila velkolepé oslavy 60. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Hlavní 
akce proběhly 5. – 8. 5. 2005. V průběhu čtyř dnů se na většině památných míst, zejména 
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v historickém jádru města uskutečnila řada pietních i vzpomínkových akcí. Nechyběly 
přehlídky historické vojenské techniky, kulturní, sportovní a společenské akce.  
 
Plzeň navštívila zhruba stovka amerických a belgických veteránů, kteří zahájili ve 
slavnostních uniformách konferenci Plzeňské rozhovory.  Nejvzácnějším hostem byl 
zajisté vnuk Pattona George Patton Waters. 
 
Program květnových oslav přilákal do Plzně na 200 tisíc lidí. Mezi hosty byl i prezident 
Václav Klaus, premiér Jiří Paroubek a americký velvyslanec William Cabaniss. 
 
V roce 2005 oslavil 25 let svého založení  Plzeňský dětský sbor. Za dobu své existence 
reprezentoval republiku na řadě míst v USA, Kanadě a prakticky po celé Evropě. Jubilejní 
koncert, ve kterém se představil jak „velký“ sbor, tak přípravná oddělení Notičky a 
Javořičky, se konal 6.5.2005. 
 
Cenu 1. června získal v roce 2004 Ivan Medek za významný přínos k prosazení principů 
demokracie a svobody. Byl signatářem Charty 77, v roce 1979 emigroval, působil 
v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. V letech 1993-1998 pracoval 
v kanceláři prezidenta Václava Havla.  
 
Do Plzně v roce 2005 doputovalo prestižní ocenění americké Akademie filmových umění, 
slavná soška Oskara. Nebylo to však za konkrétní snímek, ale za technický přínos filmu. 
Oskara dostala plzeňská společnost Technocrane za teleskopické jeřáby, které vymyslel 
majitel firmy Horst Burbulla. Akademici ocenili, že tento vynález umožnil natočit náročné 
filmové scény, které dosud natočeny být nemohly.  
 
Ve dnech 17. až 19. června 2005 ožilo centrum Plzně opět po roce Historickým víkendem 
aneb strašidly a mumraji plzeňskými. Tentokrát byly slavnosti spojené s oslavami 
710. výročí založení Plzně. Organizátoři připravili bohatý program v centru města. Scéna 
v Mlýnské strouze přiblížila života ve slovanské vesnici, proluka v Křižíkových sadech 
patřila dětem, nechyběla řada představení, šermířských soubojů, vystoupení soudobých 
hudebních a tanečních skupin. Oblíbený průvod plzeňských strašidel vyšel do ulic 
v sobotních večerních hodinách z náměstí Republiky. Jejich počet - 3557 - byl zapsán do 
Guinessovy knihy rekordů.  
 
První zářijový víkend roku 2005 se uskutečnila v prostorách Valdštějnské zahrady v Praze  
prezentační akce „Plzeňské dny v Senátu Parlamentu České republiky. Bohatý dvoudenní 
program přibližující život v západočeské metropoli shlédlo na 5000 návštěvníků.  
 
Město her aneb zábavný den na Boleváku – tak byla nazvaná akce, která proběhla 
6. 8.2005. Bavili se malí i velcí. Uskutečnila se soutěž o Miss Pláž, vystoupil tu Leoš Mareš 
a Patrik Hezucký, nechyběla dětská diskotéka, ohňostroj a mnoho dalšího. 
 
V letních měsících roku 2005 Plzeň opět ožila tradičními a divácky oblíbenými akcemi. 
Byl to například srpnový festival Na ulici. Organizátoři nezapomněli ani na děti a jako 
tradičně pro ně přichystali pohádky pod širým nebem nebo zářijový festival Divadlo. 
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Soubory v rámci festivalu Divadlo hrály nejen na tradičních scénách, ale například 
i v areálu bývalého pivovaru Světovar.  
 
Recesisté i v září 2005 přichystali kuriózní plavidla, kterými pobavili tisíce diváků při 
šestém ročníku Plavby 21. stoletím. Na šestikilometrový úsek po řece Radbuze, tradičně 
zakončeným sjezdem šlajsny na jezu poblíž mostu přes Americkou třídu, vyrazilo 
40 plavidel.  
 
V polovině září zase přinesl Plzeňanům podívanou velkolepě pojatý rytířský turnaj na 
louce u kostela svatého Jiří na Doubravce. 
 
Miss Plzně se stala 26.9. 2005 Iveta Lutovská.  Za vítězství v soutěži získala auto. 
Maminkou, která nejvíce podmanila porotu, se při finále soutěže Missis pro Čechy, které 
se konalo 23.10. 2005 ve Františkových Lázních, stala Lenka Davidová z Plzně s dcerou 
Anetou. Do celostátního finále postoupila i další Plzeňanka, Markéta Šantínová s dcerou 
Denisou.  
 
Na přelomu září a října 2005 se v Plzni konal třídenní Pilsner Fest, tradiční oslava uvaření 
první várky piva Pilsner Urquell. Plechovkovým Prazdrojem si při zahájení festivalu na 
náměstí Republiky připilo 2773 lidí, což nestačilo k překonání rekordu z roku 2003, kdy 
si na stejném místě připilo o téměř třetinu lidí více.   
 
Na přelomu října a listopadu 2005 se konal již 11. ročník mezinárodního filmového 
festivalu pro děti a mládež Filmák. Promítaly se 4 desítky filmů jak v Dobřanech, kde se 
konal, tak v plzeňském kině Beseda. Zvláštní cenu za přínos dětskému filmu si odvezl 
režisér Václav Vorlíček. Mezi hosty festivalu byl i slavný Vinnetou – francouzský herec 
Pierre Brice.  
 
V listopadu 2005 Plzeň slavila 140. výročí založení Divadla J. K. Tyla. Oslav se účastnily 
nejen současné hvězdy, ale i ti, kteří na zdejších prknech začínali a pak zazářili v širším 
měřítku. Sto čtyřicáté narozeniny Divadla J. K. Tyla se staly i příležitostí k udělení 
uměleckých cen Vendelína Budila. Za významný umělecký přínos je získali členové 
činohry Zora Kostková, Monika Švábová a Antonín Procházka.  
 
Literární soutěž pro děti a dospělé s názvem Kniha v básni uspořádala v roce 2005 
Knihovna města Plzně a její organizací byla pověřena Obvodní knihovna Lochotín. Sešlo 
se na 150 soutěžních básnických prací z nichž porota vybrala 16 nejzajímavějších. Více 
než polovina přihlášených prací byla od autorů žijících v MO Plzeň 1.  
 
Nejmladším účastníkem a zároveň oceněným byl 7letý žák 4. ZŠ Tomáš Hovorka. 
Nejstarším byl 83letý Josef Haltmar. V dětské kategorii do 15 let byli dále vyhodnoceni 
Eva Zápotocká, Bára Krampolová, Mikuláš Zindulka, Karel Zach, Lukáš Fiala, Petr 
Vaněček, Tomáš Buchal, Klára Morávková, Marie Minaříková, Michal Miko a Adéla 
Hennebichlerová. Jedná se o žáky lochotínských základních škol – 4. a 1. ZŠ. V kategorii 
dospělých ocenění obdrželi Jaromír Jindřich, Jiřina Trhlíková, Jarmila Bártová, Josef 
Haltmar, Josef Ježek, Ladislav Hlavsa a V. Síkorová. 
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Kolem dvou tisíc lidí se v podvečer v pondělí 28. listopadu 2005 shromáždilo na 
plzeňském náměstí Republiky. Byli svědky slavnostního rozsvícení svíček na sedmnáct 
metrů vysokém vánočním smrku. Zažehl je primátor města Miroslav Kalous spolu 
s dětskými vítězi výtvarné soutěže ze Speciální školy pro sluchově postižené. Přítomný 
byl i plzeňský biskup František Radkovský. Součástí této slavnosti byl i velký ohňostroj. 
 

 
   

Obr. 13: Čert s Mikulášem a andělem přišel za dětmi do Saloonu na Roudnou 
 

 

 
 

Obr. 14: Slavnostní atmosféru při rozsvícení vánočního stromu v Centrálním parku 
podpoříl zpěv vánočních písní 
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Vánoční výzdoba v Plzni byla v roce 2005 zas o něco bohatší než v roce předchozím. 
Radnice za ni zaplatila 1,2 milionu korun, to je o 200 tisíc korun víc než vloni. Bohaté byly 
i vánoční trhy, kterých se v roce 2005 zúčastnilo 15O stánků. Z 90 % zde prodávali 
řemeslníci. Při trzích se uskutečnilo i společné zpívání koled.  
 
V prosinci bylo v Plzni otevřeno první multikino a to v areálu obchodního centra Olympia. 
CineStar nabídlo osm sálů pro více než patnáct set diváků, v nichž se může odehrát na 
150 představení týdně. Provozovatelé dosavadních plzeňských kin Eden a Elektra zahájili 
boj o diváky. 
 

 

    9. Organizace, spolky 
 
O 70 dětí více než před rokem přišlo do poloviny února 2005 k zápisu do prvních tříd 
základních škol v Plzni. Celkem jich bylo 1370. Největší zájem byl o školy se speciálním 
zaměřením. 
 
Mimořádné školní prázdniny vyhlásili hygienici koncem února v Plzni. Až do odvolání byla 
kvůli epidemii akutních respiračních onemocnění zavřena všechna předškolní zařízení 
základní a střední školy, učiliště a speciální školy, družiny a školní jídelny. V celém kraji 
zároveň platil zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a 
domovech důchodců.  
 
Řada základních škol v našem obvodu nabízela v roce 2004 rozšířenou výuku, která 
rozvíjí nadání dětí v různých oborech: 

• 1. ZŠ: 1. stupeň  - obecná škola s metodologií Začít spolu; 2. stupeň  -   hudební 
výchova, tělesná výchova se zaměřením na fotbal, lukostřelbu, vodní pólo, cizí 
jazyky, informatiku a výpočetní techniku.  

• 4. ZŠ: matematika a přírodovědné předměty, tělesná výchova se zaměřením 
na hokejbal. 

• Bolevecká ZŠ: tělesná výchova se zaměřením na házenou, volejbal, moderní 
gymnastiku a všeobecnou sportovní výchovu, rozšířená výuka cizích jazyků, 
matematika a přírodovědné předměty. 

• 31. ZŠ: tělesná výchova se zaměřením na fotbal, lyžování, plavání a stolní 
tenis.  

• 34. ZŠ: hudební výchova, informatika a hudební výchova. 

 
JSDH Bílá Hora zajišťovala v roce 2005 řadu akcí pro veřejnost: 

1. Preventivně-výchovné působení na mládež na základě konkrétních dohod se ZŠ 
a MŠ obvodu formou besed na téma PO, návštěv PZB formou Dnů otevřených 
dveří a ukázek z činnosti hasičů s hasební technikou a výzbrojí  

2. Mediálně preventivně-výchovné působení JDH- jednotka zveřejnila v médiích 
články s tématikou práce s mládeží 

3. Pro mládež připravili dobrovolní hasiči z Bílé Hory v areálu PSB několikadenní 
letní soustředění s požární výchovou a zábavným programem.  
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ÚMO Plzeň 1, sociální odbor, uspořádal v roce 2005 spolu s CA PRIMA VIA další oblíbené 
zájezdy pro důchodce: 

• 3. 5. 2005 - Stará Boleslav, Brandýs n. Labem včetně plavby parníkem 

• 17. 5. 2005 - Kolín, Kladruby n. Labem, Kouřim 

• 13. 9. 2005 - Lázně Kynžvart, Doubrava, Cheb, Pístov 

• 4. 10. 2005 - Strakonice, Hoštice, Malenice, Vimperk, Drslavice 

Každý účastník zaplatil 100 Kč, zbytek hradilo ÚMO 1. 
 
Základní umělecká škola byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění 
v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2005 nabízela obory hudební, taneční a 
výtvarný. Výuka probíhala na třech pracovištích – v Sokolovské ul., ve staré budově 
Bolevecké ZŠ na nám. Odboje a v budově bývalé ZŠ U Jam. Ve škole pracují komorní 
soubory akordeonové, dechové, kytarové, smyčcové, komorní pěvecký sbor i dívčí 
pěvecký sbor, dva akordeonové soubory, jazzový orchestr a další.  
 
Žáci vystupují nejen na koncertech pořádaných školou, ale zapojují se i při akcích 
pořádaných Západočeským hudebním centrem, konzervatoří, katedrou hudební 
výchovy PF. Zúčastňují se mnoha soutěží nejen v ČR ale i v zahraničí a velmi dobře tak 
reprezentují svou školu i město. Sklízeli například úspěch v soutěži komorní hry 
s převahou dechových i smyčcových nástrojů. 
 
Jednotka SDH Bílá Hora stále dosahuje velmi vynikajících výsledků a velmi nízký věkový 
průměr členské základny je výsledkem dlouholeté koncepční práce s mládeží. Činnost je 
soustředěna hlavně na teritoriu Bílé Hory a Roudné ale v řadě aktivit výrazně přesahuje 
rámec hranic obvodu a ovlivňuje dobrovolnou hasičinu na regionální úrovni. Jednotka 
měla v roce 2005 19 členů z toho 5 velitelů družstev a 6 strojníků s potřebnou kvalifikací. 
 
Mladí hasiči se i v roce 2005 scházeli na pravidelných schůzkách, kde se připravovali na 
různé soutěže, aby mohli reprezentovat sbor. Děti z obou kategorií, tedy mladší a starší, 
jsou pravidelně úspěšné. V roce 2004 se například účastnily halové soutěže ve 
Skvrňanech, hry Plamen a jarní soutěže pořádané sborem. Mladší kategorie se umístila 
celkově na 3. místě a starší na místě 1.   
 
17. dubna 2004 proběhla soutěž s názvem Jarní soutěžní klání. Zúčastnilo se ho 
13 družstev v obou kategoriích. Disciplíny byly dvě – zásah se džberovou stříkačkou a 
požární útok vodou. Na závěr soupeřili tři zástupci každého sboru ve zvláštní disciplíně 
obratnosti a zdatnosti v lesním terénu. Bělohorští zvítězili v obou částech soutěže. 
 
V červenci měly děti opět letní táborové soustředění v areálu bělohorské hasičské 
zbrojnice. V říjnu odstartoval nový ročník hry Plamen. Družstvo starších dobrovolných 
hasičů bylo v této části opět na prvním místě.  
 
V roce 2004 SDH obdržel na činnost mladých hasičů dotaci od MO Plzeň 1 ve výši 
800 tis. Kč. Další dvě dotace přišly od ministerstva školství, a to na materiálně technickou 
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základnu 7 457 Kč. Za ně byly zakoupeny dvě džberové stříkačky, a na volnočasovou 
aktivitu získali hasiči 6 232 Kč. Ta byla použita na letní soustředění. 
 
Počátkem ledna 2005 se už tradičně sešli v hospůdce U Myšáka bolevečtí hasiči ke svému 
výročnímu sněmování. Sbor zhodnotil 103. rok svého působení. Bolevecký sbor díky své 
systémové péči o výchovu mládeže nemá problémy s věkovým průměrem členské 
základny. Sbor také plnil své hlavní poslání; jeho členové zasahovali u 5 požárů a 
pravidelným výcvikem zvyšovali akceschopnost jednotky.  
 
Za významný úspěch sboru lze považovat zapojení v Západočeské hasičské lize. Velmi 
aktivně působí sbor na základních a mateřských školách, kde prezentuje zásady požární 
bezpečnosti a seznamuje děti s činností hasičů – záchranářů. Po vynikajících 
zkušenostech s více než pětiletou činností oddílu Soptíků z 24. MŠ rozšířil sbor v roce 
2005 svou práci i do 60. a 78. MŠ. 
 
Dobrovolní hasiči potvrdili své odborné i lidské kvality. 29. 5. 2005 na hrázi Seneckého 
rybníka spadla 13letá dívka na beton a utrpěla závažná zranění obou kolen, těžký otřes 
mozku, mnohačetné rány v obličeji, vyražené zuby a odřeniny v širokém rozsahu. 
Naštěstí to zahlédli tři chlapci, kteří okamžitě zasáhli.  
 
Zastavili krvácení, uvedli dívku do stabilizované polohy a prováděli protišoková opatření 
k zajištění životních funkcí až do příjezdu složek IZS, které přivolali ze svého mobilu. 
Jakub Purkart, Jan Domin, Jan Vyhnálek, to jsou jména tří chlapců, kteří nezaváhali. 
Možná byli tak pohotoví i díky tomu, že jsou členy dobrovolného hasičského sboru a 
poskytování první pomoci mají „v popisu práce“.  
 
4. ZŠ patří řadu let k nejmodernějším ZŠ ve městě. Vedle špičkového materiálně 
- technického vybavení má rovněž vysokou estetickou úroveň vnitřní výzdoby. V každém 
ročníku 2. stupně se jedna třída specializuje na rozšířenou výuku matematiky a 
přírodovědných předmětů. Tyto třídy mají tradici již od roku 1995/96. Vedle zvýšené 
dotace hodin matematiky se zaměřují na dokonalé zvládnutí základů informatiky a 
přírodovědných předmětů. Připravují žáky hlavně pro studium na gymnáziích a středních 
odborných školách.  
 
Škola se věnuje i rozvoji sportovního nadání dětí. Pro talentované je otevřena třída 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy, zaměřená na hokejbal. Tělesnou průpravu žáků 
doplňují plavecký výcvik a časté sportovní soutěže. Navíc škola otevřela v roce 2005  
třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy zaměřenou na keramiku, grafiku, lidová 
řemesla a základy designu. 
 
Zima běh života v 87. MŠ na přelomu let 2004/2005 nijak nenarušila, naopak, prosinec, 
leden a únor byly plné zábavných akcí. Událostí pro celou MŠ byla návštěva pana starosty 
a paní místostarostky, kteří dětem přinesli drobné dárky. Pro rodiče předškoláků byla 
první lednový týden 2005 sjednána informativní schůzka se zástupci okolních základních 
škol.  
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V únoru 2005 děti v 87. MŠ pobavilo představení Narodil se klaun. Od listopadu 2004 do 
konce února 2005 probíhala ve školce eko-soutěž Plný pytel plastových víček. Za necelé 
čtyři měsíce se nasbíralo obrovské množství víček. Nezůstalo jen u sběru, děti vymýšlely, 
co z víček vyrobit. Období masopustu bylo jako každoročně ukončeno maškarním rejem 
a to 22. 2. 2005 v aule ZŠ v Sokolovské ulici. 30. 3. 2005 pak proběhl v MŠ Den otevřených 
dveří. Zápisy do 87. MŠ pak proběhly 6. a 7. 4. 2005. 
 
Členové tanečního klubu TK IMPRO přijali pozvání na zasedání obce Baráčníků Plzeň 1. 
Děti ze souboru svými vystoupeními zpestřily jednání. Taneční a parketovou kompozicí 
Máš-li kapičku štěstí spolu s dalšími skladbami si získaly publikum také v Domově 
důchodců v Kotíkovské ulici. Nelze opomenout ani vystoupení pro Magistrát města 
Plzně. Taneční klub IMPRO se 5. 2. zúčastnil benefičního koncertu Děti dětem v Praze. 
Zde také soubor získal Pohár předsedy vlády S. Grosse. 
 
 

 
 

Obr. 15: Děti z mateřských škol rády soutěží. Líbila se jim i soutěž Miniskřivánek 
 
V rámci oslav 20. narozenin 1. ZŠ proběhla 28. 4. 2005 na dopravním hřišti v areálu školy 
soutěž nazvaná Cyklistický dvojboj. Uspořádali ji Autoklub Plzeň a 1. ZŠ pro rodinné 
kolektivy a jednotlivce prvního městského obvodu. Náplní byla jízda na kole po 
dopravním hřišti, kde rodiče a děti jezdili pět minut po jeho vozovkách s postupným 
zastavením u kontrolních stanovišť. Museli dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich 
chování sledovali a bodovali příslušníci PČR a Městské policie Plzeň.  
 
Následně účastníci Cyklistického dvojboje prokázali znalosti v poskytování první pomoci. 
A nakonec vyplnili test z požární ochrany. V kategoriích rodinných kolektivů zvítězili Klára 
Kopicová s maminkou Věrou a Jan Kohout s tatínkem Janem. V soutěži jednotlivců 
obsadili 1. místa Jan Krisman (1.ZŠ/6.A) a Jakub Rott (1.ZŠ/7.A) 
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Pro děti z mateřských škol prvního plzeňského obvodu připravila firma AVE CZ odpadové 
hospodářství ve spolupráci s MO, ekologickým praktikem při Bolevecké ZŠ a společností 
EKO-KOM na 1. června 2005 Dětský den aneb Ekohrátky. Na děti ve sběrném dvoře 
čekala jízda zručnosti, panák odpadák, dovednostní autodráha, třídění odpadu atd. 
 
2. června 2005 oslavily děti svůj svátek na hřišti Pod Všemi svatými. MO ve spolupráci 
s  Rádiem FM Plus a Sborem dobrovolných hasičů Bílá Hora pro ně připravil řadu soutěží 
a zážitků. Zpestřením byla pěvecká soutěž přihlášených o titul Roudenská Superstar. 
 
O pohár starosty MO v nohejbale se 15. 6. utkali žáci z obvodních ZŠ, v areálu 
dobrovolných hasičů na Bílé Hoře se souboj odehrál. Do finálových zápasů se probojovali 
žáci 31. a 34. ZŠ a družstvo hasičů. Z finále pak vítězně vyšlo družstvo 34. ZŠ, na druhém 
místě skončila 3. ZŠ a třetí byli hasiči. Součástí slavnostního vyhlášení vítězů bylo ocenění 
skupiny mladých bělohorských hasičů, kteří pomohli zachránit život 13leté dívce po 
úrazu u Seneckého rybníka. 
 
Hasiči z Bílé Hory uspořádali ve spolupráci s MO v prvním pololetí roku 2005 řadu 
společných preventivně výchovných akcí pro děti a mládež obvodu. Na svoji základnu 
zvali děti z mateřských a základních škol prvního městského obvodu, aby se zde nejen 
pobavily, ale i získaly informace o práci hasičů. O tyto akce je mezi dětmi velký zájem. 
 
Soukromá SOŠ ochrany osob a majetku v Plzni uspořádala 20. 6. 2005 již 2. ročník 
přespolního závodu pro žáky ZŠ Severního Předměstí v Plzni. Zúčastnilo se jí 80 žáků a 
konala se pod záštitou MO Plzeň 1. Po absolvování náročné běžecké trasy pod Krkavcem 
čekaly na účastníky ukázky záchranných prací plzeňských hasičů, svou práci předvedli 
i členové Záchranné služby Přeštice i členové kynologického kroužku. 
 
Také Sbor dobrovolných hasičů Bolevec si připravil dlouhodobý program výchovného 
působení na všech ZŠ a MŠ v obvodě. Jde o vstupy do školní výchovy formou odborných 
besed, a Dny otevřených dveří požární zbrojnice. Nabídka už má podobu konkrétních 
výsledků, spolupráce byla navázána se 17., 34. a Boleveckou ZŠ, 46., 60., 90., a 87. MŠ a 
samozřejmě za svůj klenot hasiči považují spolupráci se 24. MŠ a již legendárními 
Soptíky.  
 
S aktivním zapojením SDH Bolevec na Bambiriádě 2005 proběhlo již 9 neformálních 
zdařilých akcí s účastí téměř 2000 dětí ve věku od 5 do 12 let. K prvním kontaktům bylo 
v roce 2005 nakročeno i ve spolupráci se Střediskem volného času dětí a mládeže 
v Ledecké ulici. 
 
7. ZŠ na Vinicích se mohla i v roce 2005 pochlubit řadou zajímavých akcí a soutěží. Soutěž 
Carusošou, která měla desetiletou tradici, nahradila Superstar 7. ZŠ. V dubnu se konalo 
základní kolo ve všech třídách. Porota vybrala z každé z nich po třech nejlepších. Na 200 
posluchačů se sešlo v obou následujících kolech. Z 50 soutěžících se pak vybíral vítěz. 
V I.kategorii zvítězil Martin Kovář a ve II. kategorii Anna Kokyová. Ti měli pak příležitost 
ukázat se s finalisty na akademii 7. ZŠ 15. června 2005. 
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17. března 2005 přišlo do Bolevecké školy na 150 žáků a předškoláků na vyhlášení dvou 
soutěží – literární a výtvarné Pro úsměv naší planety a sběrové PPP+V, v níž bylo 
zapojeno 11 ZŠ a MŠ obvodu při sbírání víček z Pet lahví. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání 22. 3. 2005 schválilo přidělení finančních 
prostředků na činnost mládežnických oddílů a různé akce, které byly organizovány pro 
děti a mládež.  
 
Byly mezi nimi například TJ Rozvoj Plzeň, Duha Kopretina Plzeň, Hockey club 1970 
Bolevec, TJ Plzeň Bílá Hora, SDH Bílá Hora, Sdružení sportovních lubů Bolevec, SDH 
Bolevec, Středisko volného času dětí a mládeže, pracoviště Ledecká, JUNÁK – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko STOPA Plzeň a další. Celkem bylo mezi ně rozděleno 
242 tisíc korun. 
 
V pondělí 18. 4. 2005 proběhlo v Bolevecké škole vyvrcholení Projektového dne třídních 
kolektivů, zaměřených na problémy ekologie. Slavnostní představení projektů se 
uskutečnilo v aule školy. Své projekty prezentovalo 12 tříd. Oceněné třídy dostaly 
finanční příspěvky na školní aktivity. 
 
V dubnu 2005 uspořádala Bolevecká ZŠ pro děti z lochotínských MŠ zábavné odpoledne 
s názvem Malování na chodníku. Akce se zúčastnily děti z 46. a 87. MŠ. 
 
Již 14. ročník výtvarné soutěže MŠ města Plzně Svět pohádek zorganizovala v roce 2005 
91. MŠ na Lochotíně. Do uzávěrky bylo zasláno 172 prací ze 14 MŠ. Slavnostní 
vyhodnocení, které se konalo 26. května, proběhlo v penzionu U Jam. 
 
Akordeonisté ZUŠ Sokolovská bojovali v ústředním kole soutěže ZUŠ v Teplicích v květnu 
2005. Za školu se zúčastnili 4 sólisté a duo. V nejmladší kategorii získali dvě žačky druhá 
místa. Excelovala pak Adéla Visingerová, která přivezla zlato. Další dvě děvčata sáhla pro 
druhou cenu v soutěži duet. Akordeonisté si přivezli krásná ocenění z mezinárodní 
soutěže v německém Klingenthalu. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 schválilo na svém zasedání 21. 6. 2005 přidělení finančních 
prostředků na činnost řady společností a organizací působících na území obvodu a 
zajištění akcí, které pořádají. Bylo mezi nimi například Sdružení boleveckých rodáků, 
Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace Plzeň-Lochotín, Svaz 
důchodců ČR – obvodní organizace Plzeň 1, Občanské sdružení Motýl, Sdružení Ledovec, 
Pomocná škola Plzeň, pobočka Tachovská 19 a podobně. Celkem bylo rozděleno 149 tisíc 
korun. 
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Obr. 16: Obvod často spolupracuje s plzeňskou zoologickou a botanickou zahradou. 
Na jedné ze společných akcí děti „chytaly rybičky“ 

 
Na 1. ZŠ bylo v roce 2005 založeno školní arboretum. Zasadit si svůj strom přišlo na 30 
dětí, které také o stromy pečují. Zahrada, na níž jsou stromy vysázeny, je využívána nejen 
pro výuku, ale i pro různé školní a mimoškolní akce. Stala se relaxačním centrem pro děti 
a veřejnost v propojení s komunitní školou. Škola v roce 2005 rovněž vyráběla krmítka a 
budky pro ptáky, vyrobila popisky a orientační tabule o vysazené zeleni. Na tuto část 
projektu získala škola peníze od Nadačního fondu Zelený poklad. 
 
V areálu 90. MŠ došlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího bytu, který odpovídal 
potřebám Dětského domova Domino pro možnost získání nových ubytovacích kapacit. 
Po instalaci zařízení interiéru na úrovni odpovídající požadavkům na bydlení zde nalezlo 
nový domov 8 – 10 dětí z dětského domova. Věk dětí je záměrně různý, aby zde včetně 
stabilně přítomné dospělé osoby byla částečně navozena atmosféra rodiny. Kolaudace 
této akce proběhla 23. 9.2005 a zároveň v této době MO předal do užívání hotové dílo 
DD Domino. 
 
DD praktikuje program tzv. rodinných buněk. Kapacita DD je 56 dětí, které žijí 
v 7 rodinných skupinách. Tento způsob DD realizuje od roku 1994. Dvě osmičlenné 
skupiny dětí žijí mimo centrální budovu DD, jedna v Manětínské a druhá nově v Západní 
ulici.  Výchovně vzdělávací proces zde zajišťují dvě vychovatelky střídající se ve 
14denních cyklech. Noční dohled a ranní vypravování dětí do MŠ, ZŠ, učilišť a práce má 
na starost pomocná vychovatelka. 
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Obr. 17: 14. 11. 2005 navštívilo vedení MO Plzeň 1 děti v nové rodinné buňce 
Dětského Domova DOMINO v Západní ulici a předalo jim dárky 

 
 
Občanské sdružení Motýl ve Žlutické ulici na Severním Předměstí nabízí dětem a mládeži 
se zdravotním postižením bohatý výběr volnočasových aktivit. Pro malé děti připravují 
lektorky program do Veselé školičky, děti se mohou účastnit keramiky, dětského vaření, 
výtvarně pracovního kroužku Veselá dílna. Vztah ke zvířatům mohou děti rozvíjet 
v kroužcích Chovatelství nebo Canisterapie. Rostliny se učí děti rozpoznávat a pečovat 
o ně při aktivitě nazvané Kytička.  
 
V Motýlu je postaráno i o nejmenší děti. V malých skupinkách mohou cvičit již kojenci od 
3. měsíce věku. Součástí sdružení je klub Vlnka, jehož aktivity jsou zaměřeny již pro 
matky před porodem v kurzech těhotenského cvičení. Nejžádanější jsou tzv. Veselé 
školičky. Od září 2005 rozšířila Vlnka svou nabídku o kroužek Předškoláček. Další 
novinkou byly jazykové kurzy pro děti od 4 let. 
 
Od 1. 9. 2005 bylo zprovozněno nové hřiště ve Strážnické ulici. Obsahuje 11 herních 
prvků určených pro děti od 3 do 14 let s lavičkami a oplocením. Celkové náklady na 
vybudování a rekonstrukci hřiště uhradil obvod částkou 960 tis. Kč. Cílem nového hřiště 
bylo zajištění bezpečného sportovního vyžití dětí na sídlišti Vinice včetně každodenního 
využití této plochy mateřskými školami a rodinami s dětmi. 
 
12. října 2005 se opět sešli členové Klubu důchodců obvodu Plzeň 1 a zároveň oslavili 
staročeské posvícení. Schůzky klubu probíhají pravidelně 2x měsíčně v prostorách 
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penzionu U Jam. Společně oslavují např. Den matek, velikonoční svátky nebo 
Mikulášskou nadílku. 
 
Obvodní knihovna Lochotín, která je součástí Knihovny města Plzně, se stala pro 
obyvatele obvodu centrem kulturního a společenského dění. Přestěhováním hudebního 
oddělení na Slovany do Táborské ulice vznikl v knihovně Lochotín prostor pro novou 
čítárnu. Největší pozornost přitahuje nový bezbariérový výtah se vstupem do všech 
prostor knihovny. Velkou skupinou čtenářů jsou děti do 15 let. Pro děti ze ZŠ a MŠ 
knihovna připravuje naučné lekce, exkurze a besedy o knihovně a knihách.  
 
V průměru byly v roce 2005 v OK Lochotín denně obslouženy na 400 čtenářů a uživatelů 
knihovny. V roce 2004 a 2005 probíhalo slavnostní vyhodnocování nejlepších dětských 
čtenářů, a to vždy před Vánocemi a na konci školního roku. 
 
Divadelní soubor Sebranka působící ve Středisku volného času dětí a mládeže v Ledecké 
ulici nezahálel. Během prázdnin na Kraslicku zkoušel nastudovat historicko-satirický 
kabaret pro již IX. Ročník Divadla v atriu. Nastudování se ujal Zdislav Princ, který je také 
autorem textové předlohy. Premiéra i reprízy byly velmi úspěšné. Pro následující 
X. ročník Divadla v atriu připraví soubor reminiscenční kabaret s názvem Vivat desítka! 
Divadelní soubor Thália, který je líhní malých talentů pro Sebranku, připravil pohádku 
Šašek a Divukráska.  
 
Vedle jmenovaných souborů otevřelo SVČ Ledecká v oblasti divadla a módy pohybovou 
taneční přípravku pro nejmenší a pro ty starší módní návrhářství. Pokračoval i Móda 
klub, který je zaměřen na všestrannou výchovu dívek i chlapců k modelingu. 
 
Květnové městské kolo soutěže sborů dobrovolných hasičů v požárním sportu proběhlo 
v duchu souboje boleveckého družstva mužů s vítězným družstvem Doubravky. Druhé 
místo pro Bolevecké je úspěchem. Bolevecké ženy získaly titul nejlepšího plzeňského 
ženského týmu. 
 
Soptíci, nejmladší členové boleveckého sboru hasičů, reprezentovali Plzeň a ČR na 
vrcholné hasičské události roku 2005 v ostravském Mistrovství Evropy. Sebou si vezli 
i hasičský miniautomobil, který dětem umožňuje věrně napodobovat činnost hasičských 
záchranářů. 
 
Bolevečtí hasiči se i v roce 2005 podíleli na přípravě a zajištění bloku ukázek pro 
účastníky Bambiriády v Borském parku. Ukázky zhlédlo 1800 dětí. 
 
Bolevečtí hasiči připravili spolu s MO na svém výcvikovém areálu a v jeho okolí soutěž 
dětí Pohádkový les. Probíhal v pozdějších večerních hodinách, kdy na jednotlivých 
stanovištích tříkilometrového okruhu kontrolovaly pohádkové bytosti znalosti a 
zdatnost 5členných družstev. V cíli účastníky čekaly odměny i dobrý guláš. 
 
Tradiční prestižní hasičskou soutěž Poslední káď roku pořádali bolevečtí hasiči v roce 
2005 už po patnácté. Proběhla 5. listopadu a účastníky byli mistři ČR, mistři světa a 
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Evropy v požárním útoku, olympijské vítězky z Chválenic a nejlepší týmy z Plzeňského, 
Karlovarského kraje a dalších míst republiky. 
 
Křesťanská třída 90. MŠ se v roce 2005 podílela na realizaci projektu Soužití. V jeho rámci 
předvedly divadelní příběh O srdíčku seniorům v DD i v Hospicu sv. Lazara. Hodně 
příležitostí a nabídek zahrát příběh měly děti na konci roku, kdy si zahrály 
i v Lochotínském pavilonku. 
 
87. MŠ jako první v Plzni získala v roce 2005 oficiální statut Zdravá mateřská škola, který 
jí udělil Státní zdravotní ústav v Praze na základě obhajoby koncepce a programu MŠ. 
Cílem programu je, aby se děti již od MŠ naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví 
a praktickým dovednostem chránícím zdraví.  
 
Školka pokračuje v aktivitách, které byly zavedeny již před dvěma lety a jsou zaměřeny 
na podporu zdravého vývoje dětského organizmu – je to cvičení s prvky jógy s názvem 
Želva, saunování, plavání, na jaře pak pobyt ve škole v přírodě. Je zde kladen i důraz na 
dodržování pitného režimu během dne. Ve třídách jsou zásobníky na pitnou vodu, 
v barelech je čaj. Při svačinách si děti mohou vybrat z více druhů ovoce a zeleniny, 
mohou si samy namazat pomazánku podle chuti. Recepty na zdravá jídla mají k dispozici 
i rodiče. 
 
79. MŠ připravila v roce 2005 pro své žáčky řadu zajímavých akcí –  drakiádu v Borském 
parku, výlety. Děti potěšily svým vystoupením obyvatele DD v Kotíkovské, navštívily 
divadelní představení, užily si i tradici Tří králů. Vedle výchovy a vzdělávání je školka 
orientována na výtvarné a pracovní činnosti. 
 
Také 4. ZŠ nabídla žákům a jejich rodičům v roce 2005 řadu zajímavých akcí. V únoru se 
konal Den proti drogám. V dubnu 2005 byla připravena výstavka výrobků dětí a v květnu 
škola pozvala rodiče na Den naruby. 28.6. 2005 vyřadila deváťáky v Divadle Čas. Už 
27. 9. 2005 ve škole odstartoval Mexický den sérii dalších zajímavých celoškolních 
projektů. V listopadu navázala akce Zdraví nás baví.  
 
Společnost Člověk v tísni začala v roce 2005 působit také v Plzni. Jejími klienty jsou lidé, 
kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, jsou závislí na sociálním systému státu, 
dlouhodobě nezaměstnaní, žijí v bytových podmínkách neodpovídajících potřebám 
nebo jsou jinak znevýhodněni. V Plzni působí terénní pracovníci v lokalitách, které je 
možné považovat za sociálně vyloučené, v MO Plzeň 1 jsou to Vinice. Pracovníci 
docházejí přímo do domácností klientů nebo poskytují služby v kontaktních místnostech, 
v lokalitě sídliště Vinice je to Strážnická 12. 
 
Sdružení Ledovec, které pomáhá lidem s psychickým onemocněním nebo mentálním 
handicapem, otevřelo na konci listopadu 2005 Poradenské centrum v ul. Zikmunda 
Wintra 5. 
 
Dračí sobota nabídla dětem z Vinic pouštění draků a projížďku na terénní čtyřkolce. Závěr 
Hravého podzimu patřil Běh Kilometrovkou po šesti. Statek 2005 přivítal mj. Paní Janu 
Augustovou z Nepomuku, známá z Prima vařečky, napekla přes 900 malých koláčků, 
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velkých bylo 11 plechů, vdolků přes tisíc a bramboráků stejně. Velký úspěch mělo 
i domácí máslo. Úspěch měl i sběratel sýrů Václav Malovický, který byl také hostem 
adventní tvůrčí dílny na statku Lüftnerka v prosinci. Patronkou Běhu Kilometrovkou se 
letos stala místostarostka Helena Šteinová. 
 
Obvodní knihovnu Lochotín v košutecké části Lochotína navštívil téměř každý obyvatel 
Severního Předměstí. Častými a početnými návštěvníky jsou žáci a učitelé blízké 4. ZŠ, 
která s knihovnou úzce spolupracuje. Škola zapojuje své kolektivy do akcí, které pořádá 
knihovna. Škola se stará i o výzdobu vstupních prostor knihovny. Ta spolupracuje 
i s dětmi z Ústavu sociální péče Nováček, které se s nadšením zúčastňují tematických 
výtvarných soutěží a rády navštěvují besedy v knihovně. Dobrá je i spolupráce se 
speciální školou se zaměřením na respirační choroby v Manětínské ulici. Spolupráce se 
vyplácí všem stranám. 
 
Práce s mládeží má u Sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora dlouhou tradici i dobrou 
úroveň. Mládež zde vedle nabývání základních znalostí a dovedností při hasičské činnosti 
také soutěží, a nemá nouzi ani o zábavu a sport. V roce 2005 se mladí hasiči zúčastnili 
řady soutěží, z nichž stojí za zmínku např. Dětské jarní klání, jehož je SDH pořadatelem, 
nebo závod požárnické všestrannosti.  
 
Největším hitem roku 2005 bylo vítězství v městském kole celorepublikové hry Plamen, 
postup do krajského kola ve Všerubech a získané stříbrné medaile. Oblibě se těší i 
zábavné akce, které sbor pořádá. Dětský karneval uspořádaný spolu s Radiem FM Plus 
se velmi vydařil. Ve spolupráci s MO se vydařily i Dny otevřených dveří v hasičském 
areálu pro děti z MŠ. Rok byl ukončen Mikulášskou a vánoční nadílkou. 
 
Děti z 7. ZŠ a z oddílu Mufíčci PS Mikulka rády navštěvují ZOO, kde na ně vždy čeká plno 
soutěží, hlavolamů, zajímavostí. Přírodovědný kroužek, který ve škole působí, navštěvuje 
také Martin Vobruba ze ZOO, který jim vypráví o životě zvířat nejen v ZOO. 
 
V rámci vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj si dům, navštívil zoologickou a 
botanickou zahradu v roce 2005 také taneční klub TK IMRO a akci zpestřil svým 
vystoupením. Současně se zde děti 7. ZŠ zúčastnily připravené soutěže v akci Do ZOO za 
pokladem. 
 
ZUŠ se sídlem v Sokolovské ulici se svým žákům věnuje i mimo školní rok. Již 
o prázdninách se sjeli akordeonisté a flétnisté ve Spáleném Poříčí, kde v rámci 
Spálenopoříčského letního hudebního festivalu připravili koncert v kostele sv. Mikuláše 
(výtěžek připadl na opravu střechy kostela) a koncert na zámku. Kytaristé zase 
koncertovali v Hojsově Stráži.  
 
Začátkem září 2005 žáci ZUŠ v Sokolovské ulici vystoupili v pořadu Básně a verše v Galerii 
U andělíčka. 1. října vyjeli dva studenti plzeňské konzervatoře, spolu se dvěma žákyněmi 
„Zušky“ do Drážďan na akordeonovou soutěž s mezinárodní účastí. Všichni přivezli 
krásné ceny.   
 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 42  

Druhý říjnový víkend roku 2005 soubory zobcových fléten BONI AMICI a PUELLAE 
CANTUS ze ZUŠ v Sokolovské ulici s velkým úspěchem koncertovaly na hradě Švihově, 
kde si žáci ZUŠ zahráli i před Vánocemi. 
 
20. října 2005 se v 90. MŠ konalo již druhé Podzimní zamykání zahrady. Akci předcházela 
výroba lucerniček ze sklenic a pak už u každého ze tří pavilonů školky probíhaly soutěže 
s podzimní tematikou. Mezi soutěžemi si rodiče dětí mohli prohlédnout výstavu skřítků 
Podzimníčků v chodbě školky. Pak děti s lucerničkami prošly zahradou, aby ji „zamkly.“ 
 
V roce 2005 začala první fáze rekonstrukce hřiště při 4. ZŠ. Postupně byl odstraněn 
nevyhovující povrch hřiště a bylo započato i s rozšířením hřiště na standardizované 
rozměry pro plochu na kopanou a pozemní hokej o jedenácti hráčích. Finanční 
prostředky letos ale umožnily provést jen stavební práce související s rozšířením hrací 
plochy.  
 
V roce 2006 by měl být položen umělý trávník včetně živičného podkladu. Dojde 
i  k modernizaci atletické dráhy, na níž umělý povrch nahradí současný škvárový. Takto 
zrekonstruovaný areál bude moci zajistit kvalitní výuku tělesné výchovy a v odpoledních 
hodinách nabídnout hodnotnou přípravu sportovců a mládeže. Zpřístupněním prostorů 
pozemkářům HC 1970 Bolevec a sportovním organizacím i sportovní veřejnosti se dále 
rozšíří vybavenost obvodu. 
 
V prvním pololetí 2005 se konal ekologický kurz 9. ročníků 4. ZŠ na Rýchorské boudě 
v Krkonoších. O další výuku doplňující program se postarali záchranáři z plzeňské 
záchranné služby a studenti Zdravotnické školy Ilony Mauritzové, kteří zrealizovali 
přednášku s ukázkami první pomoci. Od října probíhaly na zimním stadionu v Třemošné 
pravidelné výcviky bruslení, zakončení kurzu proběhlo jako lední karneval. Na 5. prosince 
2005 připravili žáci 9. ročníků Mikulášskou nadílku a nechyběla ani Čertí školka, kde se 
malí čertíci učili umění strašení. Rozběhl se rovněž už 3. ročník sponzorství prasátek 
pekari a opiček kosmanů v ZOO.   
 
V prvním plzeňském obvodu působí také ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, která je jediná 
svého druhu v ČR a poskytuje speciální péči pro děti s respiračním onemocněním. Nabízí 
navíc zdarma ozdravný program stejně jako provoz školní družiny. 
 
Na 90. MŠ zahájilo letos svou činnost ve spolupráci s SDH Bolevec nové družstvo malých 
hasičů Floriánci. Každé úterý se v MŠ schází 8 nadšených holčiček a kluků a postupně se 
seznamují s tím, co správný hasič musí dobře umět a znát. 
 
34. ZŠ nabízí moderní metody vyučování v projektu Dokážu to?. Ve dnech 17 a 19. října 
2005 škola uspořádala ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů 13. ročník 
turnaje ve stolním tenisu družstev. 120 žáků a žákyň 6. - 9. tříd ve 30 družstvech bojovalo 
o titul okresního přeborníka a o postup do krajského finále, které se uskutečnilo 
začátkem prosince opět na 34. ZŠ. Ve třetí a čtvrté kategorii v soutěži žáků vyhráli hoši 
z Masarykovy ZŠ. V soutěži děvčat si ve třetí kategorii vybojovaly vítězství žákyně 
Masarykova gymnázia a ve čtvrté kategorii si zopakovala loňské vítězství děvčata z 21. 
ZŠ. 
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Žákovský parlament 34. ZŠ přišel v roce 2005 s myšlenkou vyhlásit soutěž tříd ve sběru 
PET lahví. Soutěž probíhala po celý školní rok. Firma, která odváží posbírané lahve, 
vybavila školu kontejnery na třídění odpadů - žluté na plasty a modré na papír. 
 
ZOO 
Opakovaně s více než 300 000 návštěvníky byla i v roce 2005 ZOO absolutně 
nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Plzni i kraji. Stále ve větším měřítku sem směřují 
zájezdy z Karlovarska, jižních Čech a západní části Středočeského kraje. ZOO se nachází 
na území MO Plzeň 1 a proto se snaží aktivně se podílet na jeho kulturním 
i společenském dění. Naproti tomu obvod ZOO podporuje i finančně. Bez ní by se byla 
například jen těžko uskutečnila i pilotní akce Statek 2004 – festival řemesel k užitku 
i potěše. 
 
12. 2. 2005 proběhl již II. ročník Velkého plzeňského masopustu na trase z Vinic přes 
Lüftnerku do centra Plzně a otevřel celoroční kalendárium zábavných, kulturních a 
soutěžních akcí připravovaných ZOO spolu se sdružením IRIS a jejich partnery: 

• 26. - 28. 3. 2005 - vítání jara v ZOO, Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka 

• 2. 4. 2005 - aprílová soutěžní vědomostní stezka areálem zahrady o zajímavé 
ceny 

• 23. 4. 2005 - Den Země 

• 30. 4. 2005 - Jaro na vsi 

• 14. 5. 2005 - Slavnost květů (III. ročník) 

• květen – červen 2005 – ZOO patří dětem 

• 11. 6. 2005 - Život rozkvétá v tvých rukou – Jarmark pro šikovné ručičky (II. ročník 
charitativního projektu Nadace Terezy Maxové na podporu dětí z dětských 
domovů. 

• 2. polovina června 2005 -  ZOOPLENER 2005. Sochařský plenér studentů SŠUP 
Zámeček na terasách pod statkem Lüftnerka 

• 25. 6. 2005 – vítání léta (ukázky letních staročeských obyčejů na Lüftnerce) 

• 2. 7. 2005 - Adie školo, hurá prázdniny 

 
V prvních lednových týdnech roku 2005 se návštěvníci mohli potěšit se čtyřmi mláďaty 
tučňáků Humboldtových. Rozšířili počet tučňáků chovaných v Plzni na 24. Pro celé hejno 
musí pracovníci zahrady opatřit na 400 kg sleďů měsíčně. Krmení tučňáků patří 
k největším atrakcím ZOO. 
 
Radost měli v lednu 2005 i chovatelé koz kamerunských. Jedné matce tohoto 
roztomilého kopytníka se narodila hned čtyři kůzlata. Chovem těchto nejmenších koz, 
pocházejících z Afriky, se ZOO Plzeň zabývá již několik desítek let.  
 
Chovatelům udělaly velkou radost dva přírůstky - želva pavoučí původem z Madagaskaru 
a kočkodan Brazzův. V prvním případě jde o vůbec první mládě, které se v českých 
zoologických zahradách narodilo a současně o 11. odchovaný druh želvy v Plzni. 
O  výjimečnost kočkodana se zasloužili jeho rodiče. Narodil se totiž 5letému samci a 
21leté samičce.  
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Po Novém roce 2005 se tu narodilo šest mláďat pelikánů bílých. Návštěvníci je však mohli 
vidět až na jaře, první týdny trávili spolu s ostatními ptáky svého druhu v zimovišti. Černá 
mláďata je lehké mezi dospělými rozeznat.  
 
Mimořádně plodné bylo jaro 2005 na statku Lüftnerka. Mláďata přivedla na svět téměř 
všechna zde chovaná zvířata. U české bílé kozy Pepiny to byla trojčátka a dostala jména 
podle velikosti-Pepa, Pepík, Pepíček. Největší pozornost návštěvníků budilo hojné 
potomstvo prasnice Amálky. 
 
O připomenutí Dne Země 2005, který připadá na 22. dubna, se zasloužili stále aktivnější 
přátelé plzeňské zoologické a botanické zahrady z občanského sdružení IRIS. Průvod 
s výstražně zvonícími budíky vyšel od akva-tery a skončil v ZOO, kde byl připraven další 
ekologický program. Cestou měl zastávku v Kilometrovce, kde byl vysazen Strom Země. 
 
Květnový 3. ročník Slavnosti květů byl zasvěcen roli květiny jako projevu životního stylu 
a kultury. Lidé měli možnost seznámit se s různými typy vazeb, zahradními 
architektonickými prvky a hlavními trendy v nabídce květin pro menší zahrádky či 
balkony. Specifické místo rostlin v asijské kultuře prezentovala letos výstava japonských 
inspirací připravená různými typy středních škol.  
 
V červnu 2005 si ZOO Plzeň vybrala Nadace Terezy Maxové na místo konání II. ročníku 
Jarmarku pro šikovné ručičky. V roce 2005 poprvé vstoupil do ZOO mezinárodní folklorní 
festival. A lochotínský areál se stal dějištěm sochařského sympozia studentů 
SSUPŠ Zámeček na téma kámen a zvíře. Všechna díla zůstala hlavnímu pořadateli a 
budou zdobit ZOO. 
 
Akva-tera hostila v roce 2005 světovou výstavu sklípkanů. Byla na ní k vidění více než 
stovka těchto pavouků. V květnu výstavu zpestřila ukázka několika bezobratlých 
živočichů z Turecka. Byla mezi nimi i černá vdova, pavouček, který má na svědomí podle 
amerických statistik na 200 lidských životů.  
 
Vlajkovou lodí akcí byly v roce 2005 např. tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka. 
V jejich průběhu vznikla nejdelší česko-slovenská zcela funkční pomlázka. Jejími tvůrci 
byli mladí lidé právě z prvního plzeňského obvodu – Miroslav Volf a bratři Daniel a Jakub 
Jedličkovi. Během necelých tří dnů se jim podařilo dílo, které bylo po zásluze zapsáno 
agenturou Dobrý den Pelhřimov mezi národní rekordy a kuriozity. Pomlázka byla dlouhá 
41,32 m.  
 
Tradice posledního dubnového a prvního májového dne připomněl komponovaný pořad 
Rok na vsi. Novinkou kalendária 2005 byla Ptačí sobota. Z ní měli užitek ti, kterým byla 
věnována – v lesoparku na Vinicích a v okolí Lüftnerky bylo pověšeno přes 50 budek. 
 
30. května 2005 došlo v ZOO Plzeň k dlouho očekávané události. Tygří samici Tsamaře, 
partnerce tygřího samce Mauglího, se narodily tygří holčičky Berry a Bella. Před světem 
byly dlouho v utajení, aby nebyla rodinka vyrušována. Pokřtěny byly 21. 7. 2005 na 
statku Lüftnerka. 
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První prázdninová zmrzlina se jmenoval zábavně-soutěžní program, kterým 2. 7. 2005 
plzeňská zoo zpříjemnila prostor před tropickým pavilonem. Centrem dění byl prostor 
před Tropickým pavilonem. 
 
Pravděpodobně závada na elektroinstalaci připravila v noci na pátek 21. října 2005 
o život chovné stádo antilop jeleních. Ani  jedna z šestnáctihlavého stáda, které bylo 
v dřevěném zimovišti, nepřežila ničivý požár. Plzeňská zahrada přitom byla jednou ze 
čtyř v zemi, které tyto jihoasijské kopytníky chovala. Zbyl jen jeden samec, který byl přes 
noc v jiném objektu.  
 
Více než dvacet dětí strávilo vánoční prázdniny 2005 v zimním táboře, který již druhým 
rokem uspořádala ZOO Plzeň. Většinu času trávily na statku Luftnerka, kde je čekalo 
mnoho her, vyráběly dárkové předměty. Ale také krmily zvířata a dozvídaly se spoustu 
zajímavostí ze života obyvatel zahrady.  
 
ZOO Plzeň dostala pod stromeček o Vánocích 2005 mláďata čtyř druhů opic. V pavilonu 
nočních zvířat se narodilo mládě vzácné africké poloopice komby Garnetovy, které v ČR 
chová pouze plzeňská ZOO, potomka měla i skupina makaků lvích. Přírůstek do rodiny 
měl také pár kočkodanů Brazzových Ťulda a Beruška. Rok 2005 byl tedy na přírůstky 
mimořádně bohatý.  
   
V ZOO Plzeň nebyla v roce 2005 ani o další chovatelské úspěchy nouze.  Podařilo se 
například jen podruhé v republice rozmnožit papouška ara-vojenského mexického, který 
je zařazen do Červené knihy ohrožených druhů. Jedinému mláděti, které se ze snůšky tří 
vajec narodilo, daly ošetřovatelky jméno Adéla. 
  
FN 
Novou metodu vyvinutou japonskými odborníky pro léčbu rakoviny žlučníku a jejích 
metastáz v játrech vyzkoušeli lékaři chirurgické kliniky FN Plzeň. Postup spočívá v tom, 
že pacientovi do jater vstříknou speciální barvivo, které naprosto přesně určí, kde už se 
objevily metastázy, Pacientům tak neodebírají zbytečně velkou nebo naopak 
nedostatečnou část jater.  Specialisté z chirurgické kliniky stále drží krok s vyspělým 
světem nejen léčebnými postupy, ale i vybavením pracovišť.  
 
V roce 2005 získala chirurgická klinika i další přístroj k operacím rakoviny jater, který 
významně zjednodušuje operační proces, pacientovi hrozí méně pooperačních 
komplikací a navíc může jít po zákroku záhy domů. Přístroj, v roce 2005 jediný 
v  republice, je velmi výkonný, nádor odstraňuje spálení nemocné tkáně, která se 
okamžitě teplem zacelí. Nedochází tedy ke zbytečnému krvácení jako při běžných 
operacích jater a operace je o polovinu doby kratší. 
 
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN Plzeň získala díky čtvrtmilionovému 
sponzorskému daru v červnu roku 2005 jako první v republice nový špičkový přístroj pro 
monitorování činnosti srdce. Umožňuje sledovat činnost srdce pouhým připojením 
k zápěstí, zatěžuje proto organismus pacienta mnohem méně než použití dosavadních 
přístrojů.  
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Malí pacienti FN Plzeň měli v červnu 2005 radost – zábavný program jim přijel udělat 
zdravotní klaun Gery, který jim zároveň přivezl kredity do mobilních telefonů.  
 
K podstatnému snížení chronického zánětu žaludku, žaludeční a dvanáctníkové vředy a 
rakoviny žaludku by mohly v blízké budoucnosti snížit podstatně svoji četnost. Přispěje 
k tomu významnou měrou i výzkumný program, který v roce 2005 dokončili lékaři FN 
Plzeň. Potvrdilo se, že se na těchto chorobách výrazně podepisuje chronická bakteriální 
infekce zvaná Helicobacter pylori, jíž je v našem regionu infikováno 6 procent dětské 
populace.Počet infikovaných se pak zvyšuje s věkem.  Na tento projekt navazoval další, 
který si dal za cíl hledat látky, které by zamezily přenos a šíření bakterie v populaci. 
 
Za šest let od listopadu 1999, kdy se chirurgická klinika přestěhovala do nových prostor 
v lochotínském areálu FN Plzeň, provedli lékaři téměř 320 operací jater. Tím se dostali 
na špičku nejen v republice, ale i v evropském měřítku. Díky operacím, které tu provádějí, 
prodlouží ročně život nejméně 40procentům pacientů s nádorem jater o 5 let. 
 
Ruce předsedy vlády Jiřího Paroubka, ředitelky FN Plzeň Jaroslavy Kunové a Pavla Piláta 
z Metrostavu se 29. 10. 2005 chopily stříbrného zednického kladívka. Všichni tři klepli na 
žulový kvádr a oficiálně tak zahájili stavbu vytoužené nové porodnice v areálu nemocnice 
na Lochotíně. Měla by být hotová v polovině roku 2007 a nahradit nevyhovující porodnici 
v Plzni na Slovanech, která byla postavena jako škola a za války v ní byl lazaret pro 
německé vojáky. 
 
Akci komplikoval protest roudenských aktivistů, kteří chtěli premiéra upozornit na svůj 
nesouhlas se silnicí, která měla jít touto částí obvodu, i podél plotu fakultní nemocnice.   
 
Deset televizorů pro pacienty a dvě velké projekční televize pro výuku mediků a 
prezentaci na velkých mezinárodních konferencích získala chirurgická klinika FN Plzeň 
od firmy Panasonic. Nemocnice by je z peněz zdravotního pojištění pořídit nemohla a 
jsou velkým přínosem jak pro rozptýlení pacientů, tak přenos nových poznatků. 
Sponzorské dary každým rokem umožňují nemocnici nákup moderních přístrojů, 
vybavení klinik a pracovišť i vzdělávání odborníků.    
 
 

    10. Sport      
 
Kateřina Kůrková z SKP Rapid Plzeň, bronzová medailistka z olympiády v Aténách ve 
střelbě ze vzduchové pušky, byla vyhlášená Sportovkyní Plzně za rok 2004. Nejlepší 
plzeňskou juniorskou sportovkyní za rok 2004 se stala další střelkyně, puškařka Lenka 
Hyková z Dukly Plzeň. Ta si z Atén přivezla stříbro. 
 
Velkému zájmu se těšila autogramiáda plzeňských hokejistů, které mezi děti pozvala 
firma ELIOD servis ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1. Akce proběhla 9. 2. v aule 32. ZŠ. 
Hokejisté Andrašovský, Matějovský a Duda odpovídali celé dvě hodiny na dotazy a 
rozdali spousty podpisů. Vítěz slosování si odnesl opravdový dres s podpisy hokejových 
hvězd. 
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Sportovní naděje zaplnili 4. 3. 2005 obřadní síň plzeňské radnice. Vyhlášení nejlepších 
sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu pod záštitou primátora města 
nachystala Nadace sportující mládeže. I tentokrát mezi vyhodnocené patřili mladé 
naděje z MO Plzeň 1. Z úspěšných mladších žáků jmenujme triatlonistu Jakuba Janouška, 
v kategorii starších žáků vynikl kolektiv vícebojařů na rychlostních pramicích z KV Kotva 
Plzeň. Mezi dorostenci byli jmenováni také Aleš Vyzrál – Taekwon-do a zápasník 
František Kavalír. Jmenované sportovce ocenil i starosta prvního plzeňského obvodu.   
 
Tlustý ledový krunýř ještě v březnu pokrýval hladinu Boleveckého rybníka. To ale vůbec 
nevadilo členům plzeňského Klubu sportovních otužilců. Vysekali díru do ledu a ukázali 
divákům, že je pro ně koupel ve vodě s teplotou + 2°C příjemným osvěžením. 
 
V roce 2005 druholigová Viktoria Plzeň dostala v březnu toho roku nového vlastníka. 
Majoritním vlastníkem se stala společnost Plzeňská sportovní, která si dala za cíl postup 
do první ligy. Fotbalový klub tak otevřel čtvrtou kapitolu od roku 1992, kdy přestal být 
Škodou Plzeň a vrátil se k historickému názvu Viktoria Plzeň. Většinu akcií však poprvé 
vlastnila ryze plzeňská společnost.  
 
V dubnu se Plzeň stala centrem světového hokejového dění, když tu hostila Mistrovství 
světa juniorů do 18 let. Diváci v Plzni tak viděli kromě českých juniorů i celky Spojených 
států, Slovenska, Finska a Švýcarska.  
 
Plzeňané drželi palce ve finále mistrovství světa v hokeji i třem plzeňským hokejovým 
odchovancům – Martinu Strakovi, Petru Sýkorovi a Jaroslavu Špačkovi. Těšili se z toho, 
že byli na ledu při utkáních hodně vidět a přispěli ke konečnému zlatu. 
 
Již 18. ročník mezinárodního turistického pochodu Aprílová noční dvacítka se uskutečnila 
v pátek 15. dubna v okolí boleveckých rybníků. Jako každý rok byli vyhlášeni a oceněni 
nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníci. Trasy byly v délce 6, 10, 15 a 20 km a 
startovalo se od Bolevecké ZŠ, od Obecního úřadu Zruč-Senec a letos přibyla i novinka – 
trasa 25 km a startovalo se v Rokycanech na nádraží ČD s cílem v Plzni. 
 
O víkendu 4. a 5. května 2005 probíhalo v kempu Ostende u Velkého boleveckého 
rybníka Mezinárodní setkání majitelů motorek Harley-Davidson. Konvoj čtyř stovek 
strojů se vydal v sobotu dopoledne na jízdu městem, poté už čekal milovníky těchto 
motocyklů bohatý program v kempu. 
 
V sobotu 28. května proběhl 11. ročník veřejné cyklistické jízdy největší a nejmasovější 
svého charakteru v západních Čechách – Na kole z Plzně na hrady se startem v Bolevci 
u Kamenného rybníka. 
 
18. ročník veřejného závodu v triatlonu připravil INSTEL TT -TEAM Plzeň na pátek 
3.  6.  2005. Po překonání 0,5 k m v plavání byla následující disciplinou cyklistika po 35 
km dlouhé trase a poté následoval 5kilometrový běh. Soutěžilo se v okolí Boleveckých 
rybníků. Soutěžilo se v kategoriích mužských, ženských od juniorů po veterány. Na vítěze 
čekal Pohár starosty MO Plzeň 1. 
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Obr. 18: Muži se odvážně vrhali do vln 
 

 
 

 
 

Obr. 19: Starosta MO Plzeň l Jiří Winkelhöfer blahopřeje vítězkám triatlonu 
 

Rybářské závody pro děti připravil na 4. 6. MO Plzeň 1 ve spolupráci se Správou 
veřejného statku a MO ČRS Plzeň 3eCity. Závod proběhl u Seneckého rybníka. Největšího 
kapra ulovil v prvním kole Tomáš Květoň (58 cm). Vítězem celé soutěže se stal 15letý 
Radek Kovařík, který vylovil 1327 cm ryb, druhý byl Václav Bystřický s 1016 cm a třetí Jan 
Viták z Křimic s 967 cm nalovených ryb. 
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Obr. 20: Oblíbené je hřiště minigolfu v Manětínské ulici 
 

 
 

Obr. 21: „Stará garda“ navštívila ÚMO Plzeň 1 
 

V polovině června 2005 už bylo jasno - Viktorka se do první ligy vrátila. Ve druhé lize sice 
obsadila třetí příčku, ale protože prvoligové Drnovice měly finanční problémy, kvůli nimž 
musely ligu opustit, postoupily mimořádně tři celky. 
 
Nejlepší družstva mladých hasičů z ČR přijela na začátku července do Plzně, aby zde 
změřila síly v souboji o titul mistra ČR. Vše se odehrávalo na stadionu ve Štruncových 
sadech, jedna z disciplín proběhla pod patronací Sboru dobrovolných hasičů Bolevec ve 
výcvikovém areálu. 
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V polovině července 2005 začala v Plzni sloužit páteřní cyklotrasa, která spojuje centrum 
s nejlidnatější plzeňskou čtvrtí, Severním Předměstím. Vede od parkoviště Na Rychtářce 
až k Boleveckým rybníkům. Tam je napojená na síť cyklostezek vedoucích severně od 
Plzně. Celá cesta, která je opatřena dopravním značením a vede převážně po 
vymezených pruzích na chodnících, přišla město na 2 miliony korun.  
  
Plzeň se ve dnech 28. – 31. 7. 2004 stala v pořadí devátým městem, ve kterém se 
uskutečnila světová turistická olympiáda IVV. Sjelo se na pět tisíc účastníků z více než 20 
států, největší skupiny jako tradičně z Německa a Norska, ale i z Japonska, ve které byl 
i  starosta a místostarosta Tokia. Z Brazílie dorazili starostové čtyř velkých měst.  
 
Hlavní náplní byly pochody po zvolených trasách, přijela i početná skupina maratónců a 
mnozí turisté využili možnosti projet se na vypůjčeném kole po připravených 
cyklotrasách. 
 
6. 8. 2005 se v Plzni po roce odehrál prvoligový zápas. Viktoriáni se střetli s obhájcem 
titulu a účastníkem ligy mistrů Spartou. Zápas doprovázela přísná bezpečnostní opatření.  
 
Na sobotu 10. 12. 2005 připravil pro děti a jejich rodiče Autoklub Plzeň s aktivem Besip 
a MO Plzeň 1 zábavnou orientační automobilovou soutěž Jízda za vánočním stromkem. 
Cílem bylo prověřit znalosti dětí z dopravní výchovy. Všichni zúčastnění si na závěr 
odvezli vánoční stromek a ceny od pořadatelů. 
 

 
 

Obr. 22: Akce Jízda za vánočním stromkem byla velmi úspěšná 
 

    11. Bezpečnost  
 
Policie 
Nová služebna plzeňské městské policie začala sloužit od 26. 1. 2005 v Brněnské ulici 
obyvatelům sídliště Vinice. Její pořízení přišlo na 3,5 milionu korun. Zázemí pro svou 
práci tam našlo 12 městských strážníků.  
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Obr. 23: Před novou služebnou MP na Vinicích 
 
Zřízení služebny na vinickém sídlišti by mělo snížit počet častých stížností občanů, které 
se týkají zejména rušení nočního klidu. 
 
V Hodonínské ulici byla zároveň instalována bezpečnostní kamera. Těch bylo do roku 
2005 rozmístěno 27, tato je osmadvacátá. V roce 2004 strážníci díky kamerovému 
systému zjistili a řešili téměř tři tisíce událostí, zejména v oblasti dopravy a veřejného 
pořádku.  
 
Statistiky uveřejněné v roce 2005 ukázaly, že na území Plzně policisté v roce 2004 
vyšetřovali 8085 trestných činů. V porovnání s rokem předchozím je to o 123 případů 
více. Na teritoriu MO Plzeň 1, které spravují dvě obvodní oddělení PČR, byl ale trend 
opačný. Policisté zde zaznamenali 1752 trestných činů, což je v porovnání s rokem 2003 
o 78 případů méně. Zde se podařilo objasnit 619 případů.  
 
Policisté z obvodního oddělení Plzeň-Vinice podle publikovaných statistik v roce 2005 
zapsali do statistik roku 2004 1091 trestných činů, policisté z oddělení Plzeň-Lochotín 
evidovali 661 trestných činů. Dominovala přitom majetková trestná činnost, která 
představovala více než 76 % z celkového počtu trestných činů.  
 
Alarmující čísla byla stále v kolonkách krádeží věcí ze zaparkovaných automobilů. V roce 
2004 policisté na Lochotíně zaznamenali 204 případy vykradených vozů, na Vinicích šlo 
o 161 případů. V porovnání s rokem 2003 policisté řešili o 30 případů méně.  
 
Na území MO policisté v roce 2004 registrovali celkem 192 ukradených vozidel, což je 
o 10 vozů více než v roce předchozím. Během prvních pěti měsíců roku 2005 pátrali 
policisté po 56 vozech. Každý třetí den tak zmizel z ulic Vinic nebo Lochotína jeden vůz.  
 
V oblasti kapesních krádeží došlo k poklesu o 21 případů. Podíl násilné trestné činnosti 
v roce 2004 byl 6,4 % celkové trestné činnosti. V roce 2004 podle statistky policisté 
vyšetřovali 38 případů více než v roce 2003.  
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Mírný nárůst byl evidován u mravnostní trestné činnosti, kdy se ze 6 případů v roce 2003 
počet zvýšil na 10. Výrazný pokles byl zaznamenán u hospodářských trestných činů. 
V roce 2003 policisté do statistik zaznamenali 163 případů, v roce 2004 to bylo o 74 
případů méně. Podařilo se objasnit 381 činů, které na území Vinic a Lochotína spáchali 
recidivisté. Na trestné činnosti se v 8 případech podílely děti do 15 let a v dalších 46 
případech mladiství. 
 
Statistické údaje v roce 2005 rovněž odhalily, že v předchozím roce zloději „navštívili“ 
v prvním plzeňském obvodu více než 200 domácností. Převládala vloupání do bytů, 
kterých bylo na 150. Zloději se do bytů dostávají nejčastěji dveřmi, v přízemí patří 
k rizikovým místům také okna a balkonové dveře.  
 
Je třeba určitých organizačních opatření, jako vybírání schránek, udržování pořádku ve 
společných prostorách, péče o funkčnost osvětlení na chodbách atd. Je třeba dodržovat 
i pravidlo, že obyvatelé odzvoní jen osobám, které pozvali. Nejdůležitější zásadou je 
zamykání hlavních dveří po celých 24 hodin. 
 
Hasiči 
JSDH Bílá Hora v dubnu získala repasované zásahové vozidlo CAS K 24 L. 101. Bohužel se  
na něm brzy začaly projevovat závažné vady. Takže naše jednotka byla v uplynulém roce 
k dispozici jen čtyři měsíce. Hasiči doufají, že v roce 2005 bude zmiňované vozidlo již 
řádně sloužit. 
 
Jednotku SDH Bílá Hora lze hodnotit jako velmi kvalitní. Řízení jednotky i její výcvik a 
fyzická odborná příprava se nachází na vysoké úrovni. Členové jednotky se v roce 2005 
jednou zúčastnili výcviku s dýchací technikou v Polygonu HZS. Vedení této jednotky 
rozhodlo, že pro rok 2006 bude nutné zajistit tuto přípravu pro všechny členy, stejně 
jako pravidelné absolvování lékařských prohlídek s maximálně 12měsíční prodlevou. 
S činností jednotky je úzce spojena činnost soutěžního družstva, v našem případě 
družstva mužů a dorostu. 
 
 

    12. Osobnost 
 
Při příležitosti šedesátého výročí osvobození Plzně americkou armádou byla 
vzpomenuta i osoba primátora a předsedy Revolučního národního výboru 1945 Jindřicha 
Krejčíka. 
 
Stál v kritických hodinách květnových událostí 1945 v čele povstání v Plzni. Díky své 
odvážné protinacistické činnosti se stal jedním ze symbolů domácího odboje. Začal 
působit v ilegální odbojové síti Petiční výbor Věrni zůstaneme. Nakonec byl nucen 
v dubnu 1943 přejít do úplné ilegality. Šest let nasazoval život za ideál svobodného 
Československa a pomáhal přitom vytvořit největší západočeskou organizaci domácího 
odboje. Právě v květnu 1945 jednáním s velitelem německé posádky generálem 
Majewskim dosáhl jen minimálních ztrát na životech v kritických dnech. 
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    13. Zdroje 

- Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2005 
- Radniční listy 2005 
- Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva                       

MO Plzeň 1 
- Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2005 

               
  

 


