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    1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2008……………..  50 036  
Počet cizinců hlášených na MO Plzeň 1 ………………………………………………………………..1 750 
 

     2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1:   
  
-  Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1  

-  Jan Husák, místostarosta MO Plzeň 1  

  

Členové Rady MO Plzeň 1: 
  
-  Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1  

-  Jan Husák, místostarosta MO Plzeň 1  

-  Petr Tofl (do 25.3.2008, poté Antonín Daniel) 

-  Ing. Vladimír Tichý 

-  Jan Přecechtěl  

-  Radek Mráz  

-  Ing. Stanislav Rauch  

-  MUDr. Jiří Podlipný  
-  Jiří Winkelhöfer 
 
Dne 9. 12. 2008 uvolnilo Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na jeho vlastní žádost Jana Škodu 
z členství ve Finančním výboru ZMO Plzeň 1 a zvolilo Lukáše Tuháčka za nového člena 
Finančního výboru ZMO Plzeň 1.   

 
 

V roce 2008 proběhly ve dnech 17. 10. – 18. 10. volby do Senátu Parlamentu  České 
republiky a zastupitelstev krajů 
 
Volby do senátu obvod 9 – Plzeň-město 
 

Jméno 
kandidáta 

Volební 
strana 

Politická 
příslušnost 

1. kolo 
hlasy 

1. kolo 
% 

2. kolo 
hlasy 

2. kolo 
% 

Rokyta Zdeněk   ODS BEZPP    10 975     27,28     14 906      47,02 

Kodeda Oldřich   KČ BEZPP         917       2,27              x             x 

Valenta Jiří   KSČM KSČM      5 669     14,09              x             x 

Bis Jiří   ČSSD ČSSD    10 694     26,58     16 795      52,97 

Líbal Vladimír   Zelení BEZPP      2 135       5,30              x             x 

 
Novým senátorem za obvod 9 – Plzeň-město se stal Jiří Bis  
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Volby do zastupitelstev krajů  
Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Zastupitelstva Plzeňského 
kraje v 56 volebních okrscích. Volební okrsky byly označeny pořadovými čísly 1 až 56.  
Volební místnosti byly zejména v budovách ZŠ. V seznamech bylo zapsáno 42 136 
voličů, bylo vydáno 15 912 obálek, volební účast činila 38,04 %. Platných hlasů bylo 
15 306.   
 
Do Zastupitelstva Plzeňského kraje kandidovaly tyto politické subjekty: 
 1.   Komunistická strana Čech a Moravy 
 2.   Zelení 
 3.   Strana zelených 
 4.   Dělnická strana - NE americkému radaru 
 5.   NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 
 6.   Česká strana národně socialistická 
 7.   Strana zdravého rozumu 
 8.   Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa 
 9.   Koalice pro Plzeňský kraj 
10.  SDŽ-Strana důstojného života 
11.  Balbínova poetická strana 
12.  Spojení demokraté - Sdružení nezávislých  
13.  Volte Pravý Blok-www.cibulka.net 
14.  Občanská demokratická strana 
15.  Česká strana sociálně demokratická 
16.  Koruna Česká (monarch.strana) 
 
                 Jmenný seznam zvolených zastupitelů Zastupitelstva Plzeňského kraje  
 

Číslo kandidátní 

listiny 

Volební strana Příjmení, jméno, titul 

47 ODS Baloun Petr Ing. 

48 ČSSD Bauer Jaroslav  

47 ODS Baxa Martin Mgr. 

1 KSČM Benediktová Hana 

48 ČSSD Bláha František 

48 ČSSD Brabec Miroslav Mgr. 

47 ODS Buriánek Jan 

36 KOLPLZ1 Červený Václav MVDr. 

48 ČSSD Emmerová Milada Doc. MUDr. CSc. 

48 ČSSD Fojtík Pavel 

48 ČSSD Grüner Ivo 

1 KSČM Hornofová Zdeňka RSDr. 

1 KSČM Hrubeš František RSDr. Mgr. 

48 ČSSD Chovanec Milan 

47 ODS Jaroš Miroslav Ing. 

48 ČSSD Jelínek Ondřej MUDr. 

47 ODS  Kalista Jiří Ing. 
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47 ODS Karpíšek Pavel Ing. Mgr. 

47 ODS Kastner Petr 

48 ČSSD Koubík Václav 

48 ČSSD Látka Jan 

1 KSČM Lišková Zdeňka JUDr. 

36 KOALPZ1 Lobkowicz Jaroslav Ing. 

48 ČSSD Macák Ladislav Mgr. 

1 KSČM Nágrová Alexandra 

48 ČSSD Neoral Jan 

1 KSČM Podlipský František JUDr. 

47 ODS Poduška Jan 

36 KOALPLZ1 Rampas Stanislav Bc. 

48 ČSSD Rippelová Jiřina JUDr. 

47 ODS Rödl Pavel Ing. 

47 ODS Salvetr Rudolf Mgr. 

48 ČSSD Smutný Petr Ing. 

48 ČSSD Struček Jiří 

1 KSČM Šídlo Karel Ing. 

48 ČSSD Šimánek Václav MUDr. PhD. 

1 KSČM Štekl Václav Ing. 

48 ČSSD Terelmešová Dagmar 

1 KSČM Váchalová Hana 

47 ODS Valentová Gabriela 

47 ODS Varga Robert JUDr. 

47 ODS Vilímec Vladislav Ing. 

48 ČSSD Votava Václav Ing. 

47 ODS Zezula Zdeněk Ing. 

48 ČSSD Zrzavecký Martin 

 
Vedení Plzeňského kraje: 
 
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.: hejtmanka  
 
Členové Rady Plzeňského kraje:  

• Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. (ČSSD): hejtmanka  

• Jaroslav Bauer (ČSSD) - 1. náměstek hejtmana pro oblast doprava 

• Ivo Grüner (ČSSD) - náměstek  hejtmana  pro  oblasti  regionální  rozvoj, fondy 
       EU a informatiku  

• Jiří Struček (ČSSD) – náměstek  hejtmana  pro oblasti  školství, mládež, sport 
a ekonomika 

• Václav Koubík (ČSSD) - člen rady pro oblasti kultura, památková péče, 
cestovní ruch 

• Ing. Petr Smutný (ČSSD) - člen rady pro oblasti životní prostředí, zemědělství 

• Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD) – člen rady pro oblast sociální věci 

• MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. (ČSSD) - člen rady pro oblast zdravotnictví 

• František Bláha (ČSSD) - člen rady pro oblasti investic a majetku 
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Obr. 1: Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2008 - 2012   

 
 
Jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2008 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 15. 1. 2008: 
- projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení 8. zasedání Zastupitelstva 
   dne  22.  1.  2008  a  návrh  organizačního  zabezpečení 9. zasedání  Zastupitelstva  
   dne  25. 3. 2008 
- vzala  na  vědomí  informativní zprávu – dopis  J.  Jindry  ve věci průtahu sídlištěm 
    Lochotín – alej Svobody a Berlín 
- vzala   na    vědomí    zprávu   o   činnosti    Kontrolního   oddělení   ÚMO   Plzeň  1 
    za II. pololetí r. 2007 
    r. 2007 
- souhlasila  s   plněním   plánu  stavebních  prací  a   vlastní  investiční  výstavby  za 

           rok  2007  
- vydala   stanovisko   k   územní   studii   Plzeň –  Velký   rybník  –  jihozápadní část,  
    doporučila zapracovat připomínky do předložené územní studie 
- vzala   na   vědomí  oznámení pro  zjišťovací  řízení  o  posuzování  vlivů na  životní 
    prostředí záměru Parkhouse Rabštejnská ul. – souhlasila s předloženým záměrem 
    z hlediska posouzení vlivů na ŽP 
- projednala personální změny ve složení Komise ŽP a Majetkové komise 
- schválila změnu organizační struktury ÚMO s platností od 1. 2. 2008 
- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2007 č. 62 – 66 
- souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2008 č. 1 
 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 22. 1. 2008: 

- schválila  změnu  smluvních podmínek v dodatku č.  1  ke Smlouvě o provozování  
    tenisové haly uzavřené 21. 11. 2007 s TK Škoda Plzeň, o. s. 
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Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 5. 2. 2008: 

- vzala  na  vědomí  zprávy  o  činnosti  komisí  Rady MO Plzeň 1  v  roce 2007 a plány 
    práce  komisí na rok 2008 
- schválila   Výroční   zprávu   o   činnosti   MO   Plzeň  1  a  ÚMO  Plzeň  1  v  oblasti  
    poskytování  informací  v  roce 2007 
- souhlasila se zprávou  o  provedené  řádné  inventarizaci  majetku,  pohledávek  a 
    závazků MO k 31. 12. 2007 
- jmenovala     likvidační      komisi    pro     vyřazování    majetku    MO    Plzeň   1   a 
    majetku  svěřeného   JSDH   Bolevec a  Bílá Hora a  škodní komisi  pro řešení škod 
    na majetku 
- schválila Dohody mezi  Statutárním  městem  Plzeň – MO Plzeň  1 a  společnostmi  
    ARTEP   reklama,   s. r. o.,  ELIOD   servis,   s. r. o.  a   Media    Marketing   Services,   
    a.  s.   o  vzájemné spolupráci v oblasti propagace 
- stanovila koeficienty daně z nemovitosti pro rok 2009 
- schválila   záměr   prvního   plzeňského   obvodu  uspořádat   v   roce  2008    další  
    ročník zábavného dne pro veřejnost v areálu Velkého Boleveckého rybníku 
- souhlasila   s   převodem   finančních   p rostředků   z    rozpočtu   MO   Plzeň 1  do 
    rozpočtu  města  Plzně   ve   výši  5000  tis.  Kč   účelově   vázaných   na    výstavbu 
    víceúčelové  sportovní   tělocvičny, umístěné   na    svěřených    pozemcích   31. ZŠ, 
    souhlasila s rozpočtovým  opatřením rozpočtu MO na rok 2008, č. 2 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 11. 3. 2008: 

- schválila uveřejnění  ankety  pro občany  ve  věci  zjištění zájmu o rozšíření služeb 
    ÚMO  ve  zpravodaji   Plzeňská   jednička  a   na   internetových   stránkách   ÚMO 
     v  souvislosti  s  obsazením  prostor, které  vzniknou  při  nástavbě  budovy 
- schválila personální změny ve složení Komise  bezpečnosti  a  veřejného  pořádku 
- schválila  Dohodu  o  partnerství  k  projektu  Výstavba   areálu  Zimního  stadionu 
    Košutka 
-   souhlasila s přidělením finančních prostředků dle návrhu Sportovní komise  Rady 
    MO Plzeň 1 

       -  souhlasila s  rozborem hospodaření MO k 31. 12. 2007, s  výsledkem hospodaření  
           za rok 2007, s finančním vypořádáním rozpočtu za rok 2007, se stavem účelových  
           fondů   ke  31.  12.  2007,  včetně   rozpočtů   jednotlivých  fondů  na  rok  2008  a 
           s  finančním  vypořádáním  MŠ  za rok 2007 včetně návrhu na rozdělení kladného  
           hospodářského výsledku 
      -   souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 č. 4 – 5 
      -   vzala  na  vědomí  zprávu  o  vyhodnocení  zimní  údržby  na  MO v zimním období  
          2007 - 2008 
      -   schválila návrh na zadání projektové dokumentace a následné realizace parkovišť 
           v Kaznějovské 7 – 9, Tachovské 37 – 45,  chodníků v Majakovského,  Tachovské  a 
           garáží u budovy ÚMO Plzeň 1 
       -  schválila provozování rozhledny Sylván pro Gymnázium F. Křižíka 
       -  schválila pronájem reklamní plochy na mantinelu kluziště v  Ice Parku společnosti 
           Plzeňské služby, a.s. 
       -  schválila  záměr  přestavět  volné  nebytové prostory  v  areálu 60. MŠ pro bytové 
           potřeby Dětského domova Domino 
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       -  schválila   záměr  zrekonstruovat   nově   pronajaté  nebytové  prostory   v   areálu 
          Žlutická  2    z   důvodu   zřízení   terapeutické  dílny  a  rané   péče  dle  požadavků 
          Motýl,o.s.,  stanovila podmínky 

- souhlasila s odstraněním stavby vodní nádrže – fontány  na  pozemku č. 149/104 
   k.   ú.  Bolevec;  schválila   odpisové  plány   MŠ,   příspěvkových    organizací,  
    v působnosti MO pro rok 2008 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 25. 3. 2008: 

- projednala návrh realizace nástavby budovy ÚMO, souhlasila s  realizací nástavby  
    v rozsahu, který bude upřesněn v průběhu let 2008/2009 
- vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně  za  rok 
    2007 
- souhlasila se svěřením areálu Prokopávka do trvalé správy MO  Plzeň 1 v případě,  
    že město Plzeň odkoupí nemovitý a movitý majetek v tomto areálu 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 15. 4. 2008: 

- projednala  a  schválila   návrh   organizačního   zabezpečení   10.   zasedání   ZMO  
    dne 24.  4. 2008 a návrh zabezpečení 11. zasedání Zastupitelstva dne  17. 6. 2008 

      -   projednala změny ve složení Majetkové komise a Investiční komise Rady MO 
      -   souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO na rok 2008 č. 6 – 15 

- vzala   na  vědomí  informativní  zprávy  o  činnosti  jednotek Sboru  dobrovolných 
    hasičů Bílá Hora a  Bolevec;  souhlasila  s  jmenováním  zástupců  za MO   
    do Školských rad při ZŠ 

      -   schválila   ukončení   nájemní   smlouvy   se   SVČDM   v  pavilonu  areálu  87.  MŠ 
          ke  dni    31.  7.  2008   z   důvodu   zprovoznění  pronajatého  pavilonu   v  areálu  
          této MŠ pro   účely  zřízení  nových  tříd   MŠ,   projednala    možnost  poskytnutí  
          náhradních prostor pro SVČDM  v  Bolevecké základní škole 
      -   souhlasila s použitím finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč na opravu  oplocení 
          areálu  SDH   Bílá  Hora  z  rozpočtu  Odboru  stavebně  správního  MMP určených 
          k legalizaci akcí Z 
      -   souhlasila s návrhem rozšíření plánu stavebních akcí vlastní  investiční  výstavby a 
          oprav na rok 2008, které bude finančně pokryto ze zdrojů MO 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 24. 4. 2008: 

- schválila pronájem části pozemků v k. ú. Plzeň  Správě  a  údržbě   silnic Kralovice, 
    příspěvkové   organizaci   Plzeňského   kraje, za  účelem  jejich  dočasného záboru 
    nebo   záboru   jejich   částí   v  souvislosti  s  výstavbou  stavby  I I/231  Provizorní  
    most Jateční ulice, stanovila podmínky pronájmu 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 13. 5. 2008: 

- schválila personální změny v Komisi sociální a pro občanské  záležitosti  Rady  MO 
- souhlasila s rozborem hospodaření MO k 31. 3. 2008 
- souhlasila s přidělením  finančních  příspěvků  dle  návrhu  Komise  sociální  a  pro 
    občanské záležitosti Rady MO 
- souhlasila   s   darováním   sušáků   prádla   a   klepadel  koberců  a  s   bezplatnou 
    výpůjčkou částí   pozemků   pod   sušáky  a  klepadly  na  dobu  10 let  s   možností  
    prodloužení     sdružením       vlastníků      bytových     jednotek,    která    souhlasí   
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    s  uzavřením  příslušných  smluv, vydala doporučení pro Radu města Plzně  
- schválila  návrh  na  zadání   projektové  dokumentace  na  stavební  úpravy   bytu 
    v areálu 60. MŠ pro potřeby  Dětského domova  Domino, opravu kontejnerového 
    stání Sokolovská 17 a 21,  opravu a  zpevnění plochy v  Manětínské  65 a  realizaci  
    nového, resp. obnovu stávajícího vodorovného značení na parkovacích   plochách 
    v   lokalitách   Kaznějovská,   Sokolovská,   Sokolovská  x  Vlastina,  Komenského  a 
    Manětínská 
- souhlasila s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadateli 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 3. 6. 2008: 

- vzala  na  vědomí  zprávu  Finančního  odboru  ÚMO  Plzeň 1  o  vybírání  místních 
    poplatků  v roce 2007 
- souhlasila   s   návrhem   na    rozdělení   finančních   prostředků  z   části   výtěžku 
    z  výherních automatů ve  výši 2 427 423, 48 Kč na  veřejně  prospěšné  účely MO 
    Plzeň 1  
- schválila uzavření dodatků  č. 2  ke smlouvám  o  poskytování služeb  na  čipování 
    psů    na   území   MO   Plzeň   1   se   společností   VETA   JEDNA,  s.r.o.,  s   MVDr. 
    Ladislavem Kunclem a  s  MVDr. Jitkou Drozdovou 
- souhlasila s poskytnutím  půjčky  z fondu  rozvoje bydlení, vydala doporučení pro 
    Zastupitelstvo MO Plzeň 1 
- vzala na vědomí informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1 
- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2008/09 u MŠ v MO Plzeň  1 
- souhlasila  se  zajištěním  vybavení  služebny  obvodního   oddělení  PČR   ve   výši  
    130  tis.  Kč, souhlasila s rozpočtovým opatřením MO č. 17, vydala doporučení 
    pro Zastupitelstvo MO Plzeň 1 
- schválila  zadání   projektové  dokumentace na chodník v  ul. Nad  Šídlovákem, na 
    opravu  chodníku  v  areálu  7. MŠ a  na opravu sportovního hřiště v areálu  7. MŠ 
- souhlasila  s   rozpočtovými   opatřeními    rozpočtu  MO   Plzeň  1   na   rok   2008 
    č.  20  –  25,   doporučila   Zastupitelstvu   MO  Plzeň  1 schválit   tato   rozpočtová 
    opatření 
- souhlasila s vypsáním městské soutěže pro neurčený okruh zájemců na pronájem 
    s   následným   prodejem   pozemků   parc.   č.  11092/4   a  parc.   č.  11095,  oba  
    v  k.ú. Plzeň  za účelem výstavby  rodinných a  bytových domů  v  lokalitě  Sylván,  
    stanovila podmínky, vydala doporučení pro Radu města Plzně 
- schválila   vypsání   soutěže   a  schválila  složení  komise  k výběru  investora  pro 
    zástavbu částí pozemků parc. č. 11102/127  a  parc. č.  14430/99  v  k. ú. Plzeň za 
    účelem výstavby bytového domu B v lokalitě Sylván, stanovila podmínky 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 17. 6. 2008: 

- projednala návrhy změn Územního plánu města Plzně 
- souhlasila  s  návrhem Sportovní komise  Rady MO  Plzeń 1 na  zapracování změny 
    priorit 
    obvodu  v  rámci  Koncepce  podpory  sportu  a volnočasové  aktivity  mládeže na 
    území MO Plzeň 1 

  
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 8. 7. 2008: 

- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci  na  území MO Plzeň 1 za  1.  pololetí 
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    2008  a analýzu stavu kriminality a  dopravní  nehodovosti na území města  za  rok 
    2007 
- projednala  a  schválila  návrh  organizačního  zabezpečení  přípravy  12.  zasedání 
    Zastupitelstva MO dne 23. 9. 2008 
- vzala na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO za 1.  pololetí  2008 
- schválila uzavření dodatku ke smlouvě dílo, uzavřené se společností Západočeské 
    komunální služby a.s., jejímž předmětem je zabezpečení nakládání s vytříděnými 
    složkami komunálního odpadu 
- schválila uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTROM Bohemia s.r.o., jejímž 
    předmětem je provádění celoroční komplexní údržby zeleně  v  Centrálním parku 
    Lochotín 
- schválila smlouvu o pronájmu reklamní plochy – 3 mantinelů kluziště  v  Ice Parku  
    pro společnost Strabag, a.s. 
- souhlasila s návrhem na rozšíření plánu stavebních akcí vlastní investiční výstavby 
    o  realizaci  garáže  na   hasební  techniku  v  areálu  SDH   Bílá   Hora  s  termínem  
    výstavby říjen 2008 až 1. pololetí 2009, vydala doporučení pro Zastupitelstvo MO 
- schválila realizaci Jedinečné zahrady v areálu  46. MŠ  ještě v  roce 2008  a  zadání 
    projektové dokumentace  pro územní  řízení a  stavební povolení  na  Relaxační  a 
    sportovní centrum v Plzni, Krašovská ulice 
- vzala na vědomí oznámení pro zajišťovací řízení o posuzování vlivu na  ŽP  záměru  
    Plzeň,  propojení  Karlovarská – Kotíkovská;  souhlasila  s  předloženým  záměrem 
    z hlediska posouzení vlivů na ŽP 
- vzala na vědomí oznámení pro zjišťovací řízení o posuzování vlivů na ŽP koncepce  
    Integrovaný  plán  rozvoje  města  Plzně – Evropské   hlavní  město   kultury 2015;   
    souhlasila   s  předloženou  koncepcí  Integrovaný  plán  rozvoje  Plzně – Evropské 
    hlavní město kultury 2015 z hlediska posouzení vlivů na ŽP 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 26. 8. 2008: 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO k 30. 6. 2008 
- vzala na vědomí projekty  regenerace sídlišť  Bolevec, Lochotín  Košutka  a Vinice, 
    které   jsou   na   území   MO   Plzeň   1,  doporučila  Zastupitelstvu   MO   Plzeň  1 
    souhlasit  s těmito projekty   
- vzala na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb  a  údržby zeleně na MO 
    Plzeň 1 za 1. pololetí 2008 + aktuální stav 
- vzala na vědomí oznámení pro zjišťovací  řízení o  posuzování vlivů na  ŽP  záměru 
    Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné; souhlasila s předloženým záměrem 
    z hlediska posouzení vlivů na ŽP 
- schválila  uzavření  dodatku  ke  smlouvě  o  dílo  o  provozování   sběrného dvora 
    odpadů a zajištění sběrových dní  nebezpečného  odpadu  se  společností  AVE CZ 
    odpadové hospodářství s.r.o. 
- schválila   uzavření   smlouvy  o  spolupráci  při  poskytování   veřejných   služeb  a 
    o provozování dětského hřiště se 17. ZŠ a MŠ 
- souhlasila  s  plněním  plánu   stavebních  prací  a  vlastní   investiční  výstavby   za 
    1.  pololetí 2008   a  k  31.  7.  2008 aktuálně  a  doporučila  ZMO  Plzeň 1   schválit  
    plnění   plánu  stavebních  prací  a  vlastní  investiční výstavby za 1.  pololetí  2008 
   +  aktuální stav 
- schválila uzavření Dohody o partnerství k projektu Výstavba domova  pro  seniory 
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    Senior Residence Terasy Plzeň-Bolevec se sdružením Kompas Social, o.s. 
- schválila   uzavření   smluv  na  sekání  travnatých  ploch  se  společnostmi  ELIOD 
    servis,  s.r.o., Západočeské komunální služby, a.s. a s p. Petrem Loužeckým 
- schválila  poskytnutí  věcného  daru  (náramkových  hodinek) pro dvanáctiletého 
    Václava  Peštu, za  záchranu  zdraví  své babičky, které  se stal  úraz  na dovolené 
    v Chorvatsku 
- umožnila   placenou   prezentaci   v   rozsahu   jedné   čtvrtiny    strany politickým  

          subjektům   v   posledním   čísle    Plzeňské    jedničky    před    volbami    2008   za 
    komerční  sazbu  inzerátu  při  dodržení  zákonných   podmínek  textu, jmenovala 
    komisi    pro   umístění    reklamy    v   posledním    předvolebním   čísle   Plzeňské  
    jedničky 
- schválila změnu Organizační struktury ÚMO 
- vzala   na  vědomí  usnesení  RMP  č. 15  z  10.  1 . 2008  a  usnesení ZMP  č. 16 ze  
    21. 1. 2008,  kterými  byl  MO  pověřen  k  určení  podmínek  zástavby  části dvou 
    pozemků, k projednání a odsouhlasení  podmínek zástavby  s Technickými úřady 
    města Plzně a k výběru investora pro zástavbu (jedná se o bytový dům B) lokalita  
    Sylván: 1. schválila obecné podmínky pro výběrové  řízení;  2.  schválila hodnotící 
    kritéria pro výběr; 3. schválila lhůtu pro podání nabídek 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 9. 9. 2008: 

- vzala na vědomí zprávu o přípravě na zimní  údržbu, schválila  Plán  zimní  údržby, 
    jmenovala Štáb zimní údržby na období 2008/2009 
- souhlasila  s  realizací  dětského  hřiště  v  Pálavské ul.,  v   lokalitě  Sylván,  vydala 
    doporučení pro Zastupitelstvo MO Plzeň 1 
- schválila výpůjčku nebytového prostoru (místnosti 018 v budově ÚMO)  pro  kurz 
    Angličtina pro seniory za účelem výuky angličtiny 
- souhlasila s přidělením   finančních  příspěvků  dle  návrhu Komise  sociální  a  pro 
    občanské  záležitosti  Rady  MO  Plzeň  1, doporučila  Zastupitelstvu  MO   Plzeň  1 
    schválit  přidělení příspěvků dle tohoto návrhu 
- projednala  návrh  rozpočtových  opatření  rozpočtu MO na  rok  2008  č. 30 – 33, 
    souhlasila s rozpočtovými opatřeními dle návrhu 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 23. 9. 2008: 

- projednala návrh na změnu termínu zasedání Zastupitelstva v prosinci 2008 
- vzala     na    vědomí    projekt   Bezpečné   město;   souhlasila   se   zapojením    do 
    tohoto projektu 
- zrušila   usnesení  Rady  MO  Plzeň  1   č.  96    ze   dne   11.  3.  2008, kterým   byla 
    schválena smlouva  o  budoucí  smlouvě  nájemní  pro  odbornou  lékařskou péči a  
    usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 97 ze  dne  25. 3. 2008, kterým byl vysloven  souhlas 
    s  realizací nástavby 
- souhlasila s návrhem na poskytnutí dotací subjektům 
- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 č. 34 a 35    

 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 14. 10. 2008: 

- projednala a schválila  návrh  organizačního  zabezpečení  zasedání Zastupitelstva 
          MO Plzeň 1 dne 9. 12. 2008 
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- schválila vyřazení a likvidaci nefunkčního  inventáře a  majetku  z  účetní evidence 
- svěřila   pravomoc   Majetkového   odboru   ÚMO  Plzeň  1  ve   věci   rozhodování 
    o  uzavírání nájemních  smluv  na  nebytové  prostory  nacházející  se  v  MŠ  nejvýše 
    na dobu jednoho školního roku 
- souhlasila s uzavřením  smlouvy o  výpůjčce  dosud geometricky neoddělené části  
    pozemků v  k.ú.  Bolevec se  Společenstvím  vlastníků  jednotek domu Sokolovská 
    86,  88 za účelem umístění rampy pro bezbariérový přístup  do  objektu bytového 
    domu, stanovila podmínky, vydala doporučení pro Radu města Plzně 
- souhlasila   s   plněním  plánu  stavebních   akcí  a   vlastní   investiční  výstavby  za  
    1.  -   3.  čtvrtletí 2008 
- schválila   uzavření   dodatku   ke   změně   dohody   o   spolupráci  a  zřízení místa  
    zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností 
- schválila uzavření rámcové kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání posypové 
    soli a posypové drti 
- schválila  uzavření  rámcové  smlouvy  o  dílo,  jejímž  předmětem  je  zhotovení  a 
    instalace informačních tabulí 
- schválila  uzavření  smlouvy  o  dílo,  jejímž   předmětem  je   provedení   instalace 
    oplocení dětského hřiště Sokolovská 147 a U Jam 19 
- schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je dodávka a  výsadba stromů  
    a  keřů  v  rámci  Grantu  MMP  OŽP  Sídliště  Bolevec   zelenější  a Za  lepší vzhled 
    sídliště Bolevec 
- projednala  finanční  situaci  v  bankovnictví  a  vývoji  na světových a  evropských 
    finančních trzích v souvislosti s uloženými finančními prostředky MO Plzeň 1 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 11. 11. 2008: 

- provedla personální změny v Komisi životního prostředí  
- schválila rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2008 
- projednala    zprávu   o    provádění   komunálních   služeb   a   údržby   zeleně na 
    území MO Plzeň 1 za  1.  -  3. čtvrtletí 2008 + aktuální stav 
- souhlasila   s    uvolněním   částky   20 000 Kč   na   zakoupení   vánočních   balíčků  
    s ovocem pro obyvatele  Domova   pro  seniory  a  Domova se zvláštním režimem 
    Kotíkovská  a  Domova v Západní ulici 
- souhlasila  s  návrhem  plánu  realizace  staveb  vlastní   investiční   výstavby   MO  
    Plzeň 1 v roce 2009 
- souhlasila   s   návrhem   rozpočtu   MO   Plzeň  1  na   rok   2009,  s  rozpočtovým 
    výhledem  MO  Plzeň  1  v  letech   2010 – 2012  a  s  výší  provozních, respektive    
    investičních  příspěvků pro MŠ na rok 2009 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 2. 12.2008: 

- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 
- schválila   pravidla   pro   zveřejňování   inzerátů v  Plzeňské  jedničce, zveřejňování 
    reklamních letáků na  nástěnkách v  budově ÚMO a  na  vývěskách na  území  MO 
    Plzeň 1 v souvislosti s registrací města Plzně k placení DPH, zrušila  usnesení  Rady 
    MO Plzeň 1 č. 488 z roku 2007 v této věci v plném rozsahu 
- projednala  návrh   termínů  a  plánu  práce Rady MO Plzeň 1 a  Zastupitelstva MO 
    Plzeň 1 na rok 2009   
- schválila   zvýšení   nájmů   v  budově   ÚMO  Plzeň 1  a   poplatků   za   kopírování 
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    v   souvislosti  s  registrací města k placení DPH 
- projednala   informativní   zprávu   o   aktuálním  stavu  městských  pozemků  pod 
    obchodními centry na území MO Plzeň 1 k 30. 9. 2008 
- schválila aktualizaci koncepce dětských hřišť v MO Plzeň 1 
- souhlasila  se  záměrem  města   uzavřít   s  nově  založenou  společností Plzeňské 
    komunální služby, s.r.o., mandátní  smlouvu,  jejímž  předmětem   bude zavedení 
    a organizace celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem 
- souhlasila  s  předloženým  návrhem  novely  vyhlášky  statutárního  města  Plzně,  
    kterou  se  mění  vyhláška   statutárního   města   Plzně  č.  19/2006,  o  některých 
    povinnostech chovatelů psů 
- projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 36 – 54 
- schválila pronájem rekreačního střediska Javorná organizaci Junák 

 
Na každém jednání Rady MO Plzeň 1 jsou předkládány zápisy ze zasedání komisí Rady 
MO Plzeň 1 
 
  
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 22. 1. 2008: 

- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2007 č. 62 – 66 
- schválilo rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2008 č. 1 
- vzalo na vědomí zápis  ze zasedání  Finančního  výboru  Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 25. 3. 2008: 

- vzalo na  vědomí  rezignaci Petra  Tofla  na  funkci  člena Rady MO Plzeň 1, zvolilo 
    nového  člena pana Antonína Daniela 
- vzalo na vědomí kontrolu plnění  usnesení ze 7. a 8. zasedání  Zastupitelstva Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- schválilo rozbor  hospodaření  MO Plzeň 1   k  31. 12. 2007,  finanční   vypořádání 
    rozpočtu   za   rok   2007 ,   stav   účelových   fondů   MO   Plzeň  1   po   finančním 
    vypořádání  a     výsledky hospodaření MŠ za rok 2007 
- schválilo převod finančních prostředků z  rozpočtu MO  Plzeň 1 do rozpočtu města  
    Plzně   ve   výši   5 000    tis.  Kč    účelově    vázaných   na    výstavbu    víceúčelové 
    Sportovní  tělocvičny,   umístěné    na   svěřených    pozemcích    31.  ZŠ,  schválilo 
    rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2008 č. 2 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 4, 5 
- schválilo   výsledky   řádné   inventarizace   majetku,  pohledávek   a  závazků  MO 
    Plzeň 1 k 31.  12. 2007  
- vzalo  na  vědomí  zprávu  o  vyhodnocení  zimní  údržby  na  MO Plzeň 1 v zimním 
    období 2007/2008 
- schválilo plnění plánu stavebních prací a vlastní investiční výstavby za rok 2007 
- zvolilo  nového  člena  Kontrolního výboru  ZMO Plzeň 1 a Finančního výboru   ZMO 
    Plzeň  1   
- schválilo přidělení finančních prostředků dle návrhu Rady MO Plzeň 1 a Sportovní  
    komise 
- projednalo   návrh    realizace    nástavby    budovy   ÚMO  Plzeň 1 v  rozsahu,  který 
    bude upřesněný v průběhu let 2008/2009 
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- souhlasilo   se    svěřením    areálu   Prokopávka   do   trvalé   správy   MO  Plzeň 1 
    v   případě, že město Plzeň odkoupí nemovitý a movitý majetek v tomto areálu 
- vzalo na vědomí zápisy jednotlivých výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí informativní zprávu o navýšení četnosti svozu  u  nádob  na plast 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 24. 4. 2008: 

- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2008 č. 6 – 15 
- schválilo účelový převod částky 1 200 tis. Kč kryté  finančními prostředky  z Fondu 
    rozvoje a rezerv MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně za účelem úhrady výdajů na 
    opravy  a  rekonstrukci  určené  pro  Boleveckou ZŠ, schválilo rozpočtové opatření 
    rozpočtu MO Plzeň 1 č. 16 
- schválilo  použití  finančních  prostředků  ve výši  100  tis.  Kč  na  opravu oplocení  
    areálu  SDH  Bílá Hora  z  rozpočtové  kapitoly  odboru stavebně  správního MMP,  
    určených  k legalizaci tzv. akcí Z 
- schválilo návrh rozšíření plánu stavebních akcí  vlastní  investiční výstavby a oprav 
    MO Plzeň 1 v roce 2008 
- vzalo na vědomí zápis ze zasedání  Finančního výboru  Zastupitelstva  MO  Plzeň 1 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 17. 6. 2008: 

- vzalo  na  vědomí   kontrolu  plnění usnesení  z   9.  a  10.  zasedání  Zastupitelstva  
    Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2008 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1  č. 17 – 27 
- schválilo  přidělení  finančních  prostředků  z  části  výtěžku z výherních automatů 
    v celkové výši 2 427 423, 48 Kč na veřejně prospěšné účely 
- schválilo   přidělení   finančních    příspěvků   dle  návrhu   Komise  sociální  a   pro  
    občanské   záležitosti MO Plzeň 1 
- schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům 
- schválilo zajištění vybavení služebny OO PČR ve výši 130 tis. Kč 
- souhlasilo se svěřením pozemků v k.ú. do vlastnictví města Plzně 
- schválilo odvody z odpisů jednotlivých MŠ, do rozpočtu zřizovatele 
- vydalo stanovisko k návrhům změn Územního plánu města Plzně 
- schválilo  návrh  Rady  MO  Plzeň 1  na  zapracování změny priorit obvodu v rámci 
    koncepce podpory sportu a volnočasové aktivity mládeže na území MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zápisy jednotlivých výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí informativní zprávu o činnosti jednotek SDH Bolevec  a Bílá Hora 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 23. 9. 2008: 

- vzalo na vědomí představení projektu  Bezpečné  město; souhlasilo  se zapojením 
    MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň  1  
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za 1. pololetí 2008 + aktuální stav 
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- schválilo rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 29 – 35 
- vzalo na vědomí zprávu o provádění  komunálních služeb a údržby  zeleně na  MO 
    Plzeň 1 za 1. pololetí 2008 + aktuální stav 
- schválilo plnění plánu  stavebních akcí a  vlastní  investiční výstavby za  1.  pololetí 
    2008 + aktuální stav 
- schválilo  návrh  na  rozšíření  plánu  stavebních   akcí  vlastní   investiční  výstavby 
    o   realizaci   garáže   na  hasební  techniku  v areálu  SDH  Bílá  Hora   s  termínem 
    výstavby říjen 2008 až 1. pololetí 2009 
- schválilo realizaci dětského hřiště v lokalitě Sylván ještě v roce 2008 
- souhlasilo s projekty regenerace sídlišť Bolevec, Lochotín, Košutka a Vinice 
- schválilo   změnu   termínu   zasedání   Zastupitelstva   MO   Plzeň   1   z    původně 
    plánovaného dne 16. 12. na 9. 12. 2008 
- schválilo přidělení  finančních  příspěvků  na společenskou,  kulturní, vzdělávací  a 
    zájmovou    činnost    dle   návrhu   Rady   MO   Plzeň  1  a  Komise   sociální  a  pro 
    občanské záležitosti 
- schválilo poskytnutí finanční dotace jednotlivým subjektům  dle návrhu  Rady MO 
- zrušilo   usnesení   Zastupitelstva   MO  Plzeň  1   č.  134,  kterým   byla   schválena 
    realizace nástavby budovy ÚMO Plzeň 1 

  
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 9. 12. 2008: 

- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení 12. zasedání ZMO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2008 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2008 č. 36 – 54 
- schválilo   návrh    rozpočtu   MO  Plzeň  1  na    rok   2009   včetně   rozpočtového 
    výhledu   v   letech   2010  -  2012    a   výši    provozních,  respektive   investičních 
    příspěvků pro  MŠ na rok 2009 
- vzalo na  vědomí program  zasedání Rady  MO  Plzeň 1 na  rok  2009  a  schválilo 
    program zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2009 
- schválilo   plnění   plánu  stavebních  akcí  a  vlastní  investiční  výstavby  za  1. - 3. 
    čtvrtletí 2008 
- schválilo  návrh  plánu  realizace staveb vlastní  investiční výstavby MO Plzeň 1 na 
    rok 2009 
- vzalo   na   vědomí   zprávu   o   provádění   komunálních   služeb  a  údržby zeleně 
    za 1.  -  3.  čtvrtletí 2008 
- schválilo uvolnění 20 tis. Kč na zakoupení  vánočních balíčků pro  Domovy seniorů 
    v Kotíkovské a Západní ul. 
- provedlo personální změny ve Finančním výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- schválilo poskytnutí finanční dotace pro o. s. Mamma Help na její činnost 
- schválilo poskytnutí finanční  dotace  Západočeské  univerzitě  na nákup vybavení 
    pro zajištění vzdělávacích akcí pro veřejnost 
- schválilo     poskytnutí     finanční     dotace     SPŠS    na     zakoupení   technologie  

          průmyslového  popisu 
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3. Rozpočet obvodu 
 
Rozpočet  MO Plzeň 1 na rok 2008:    
     
Celkové příjmy: …………………………………………………………………………………      129 303  tis. Kč 
Celkové výdaje:………………………………………………………………………………….      149 325  tis. Kč 
Financování:…………………………………………………………………………………..     (+)   20 022  tis. Kč  
 
Provozní výdaje činí 97 270 tis. Kč, tj. 65,1 % z celkových výdajů rozpočtu MO. 
Z toho: 

• Běžné provozní výdaje – 86 585 tis. Kč – výdaje na zajištění chodu úřadu,  údržby 
silnic, zimní údržby silnic, péče a údržby zeleně,  dětských prvků, sběru a svozu 
nebezpečných resp. komunálních odpadů apod. 

• Příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem  - 10 685 tis. Kč  --  výdaje 
na provoz  mateřských škol. 

Kapitálové výdaje činily 52 055 tis. Kč, tj. 34,9 % z celkových výdajů rozpočtu MO 1 na 
rok 2008. I v roce 2008 budou tyto výdaje směřovat do výstavby  nových parkovacích 
míst, chodníků, komunikací, stavebních úprav mateřské školy, na nástavbu budovy 
Úřadu městského obvodu Plzeň 1. 
 
Financování zahrnovalo: 

• použití, resp. tvorbu účelových fondů městského obvodu (fond rozvoje a rezerv,  
sociální fond) –  ve výši / použití sociálního fondu  – tvorba sociálního fondu , tj. 
1831 tis. Kč – 1809 tis. Kč / + 22 tis. Kč  

• financování z rozpočtu města Plzně  do rozpočtu městského obvodu  na investiční 
akce  – ve výši  + 20 000 tis. Kč. 

Hospodaření v roce 2007 bylo potvrzeno auditorem a jeho dobrý výsledek byl základem 
rozpočtu pro rok 2008.   
 
Největší položky na straně výdajů tradičně tvořily péče o vzhled obvodu a investiční 
výstavba. Na péči o vzhled obvodu a zeleň bylo spolu s prováděním úklidů komunikací a 
likvidací odpadů vyčleněno bezmála 28 mil. Kč. Možnost separace odpadu byla od dubna 
2008 rozšířena rozmístěním 117 hnědých nádob na bioodpad. 
 
Na stavební investice bylo v roce 2008 počítáno zhruba s 30 miliony Kč. V pořadí třetí 
rekonstruovanou školkou  byla v roce 2008 90. MŠ, na Bílou Horu směřovaly investice 
do rekonstrukce ulice Nad Štolou a na úpravu nástupního prostoru točny autobusů MHD 
č. 20. Nové dětské hřiště pro školku i veřejnost v hodnotě 1,5 mil. Kč v areálu MŠ na 
Zručské cestě bylo další akcí.  
 
V roce 2008 byl vyčleněn 5milionový příspěvek na výstavbu víceúčelové sportovní haly 
u 31. ZŠ. Příspěvky obvodu na podporu sportu, tělovýchovy a mládeže činily dvojnásobek 
obvyklé částky, konkrétně 500 tis. Kč. 
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Obr. 2: Rekonstruovaná 90. MŠ 
 

    4. Rozvoj obvodu 
 
Plzeň stále usilovala o pozici ekonomicky silného a konkurenceschopného města 
v Evropě. Zastupitelé proto počátkem roku 2008 schválili obecnou analýzu sociální a 
ekonomické situace. Její závěry podporovaly strategickou orientaci dalšího rozvoje 
města zaměřenou na ekonomické činnosti s vysokou přidanou hodnotou, vývoj a 
výzkum, a také zvyšování kapacity a kvality vysokoškolského vzdělávání.  
 
Z výsledků analýzy vycházel i návrh integrovaného plánu „Plzeň – univerzitní město 
2015“ pro období 2007 až 2013. Ten se měl stát po schválení v orgánech města 
nástrojem pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie,  pro 
přípravu oblastí pro podnikání, výzkum a vývoj a znalostní služby, které stojí na 
výzkumném programu veřejných institucí a které jsou v bezprostřední blízkosti areálů 
vysokých škol.   
 
Město se proto rozhodlo zvyšovat kapacitu a kvalitu vzdělávání na plzeňských vysokých 
školách, podporovat jejich výzkum a vývoj se zaměřením na podnikatelský sektor nebo 
propojení základního a aplikovaného výzkumu. Další podporovanou oblastí měla být 
dopravní dostupnost vysokých škol a center výzkumu a vývoje. Šlo o rozvoj městské 
trolejbusové a tramvajové dopravy k Západočeské univerzitě, přiléhajícímu 
industriálnímu parku Borská pole a k rozvojovému území takzvanému Zelenému 
trojúhelníku. 
  
Plán rozvoje měl koordinovat všechny aktivity pro posílení projektových záměrů na 
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zlepšení podmínek ekonomické stability města. Nejprve byl zveřejněn ve formě návrhu 
na webových stránkách města. Jednotlivci, organizace a společnosti měli do 30. dubna 
2008 možnost vznést připomínky. 

Přetrvávajícím problémem v prvním městském obvodu byl i v roce 2008 nedostatek 
parkovacích možností. V tom roce bylo rozšířeno stávající parkoviště v Rabštejnské ulici, 
u dalších se dokončovaly přípravné práce, aby mohly být zařazeny do plánu na další 
období.  

Užitečným realizovaným záměrem bylo rozšíření točny a parkoviště u 31. ZŠ. Nové 
chodníky vznikly v Gerské a Manětínské ulici. Komunikační úpravy  zahrnovaly hlavně 
provedení rekonstrukce ul. Nad Štolou. Druhým realizovaným záměrem v rámci 
komunikací byla úprava nástupního prostoru na točně autobusů č. 20 na Bílé Hoře. 
 
V roce 2008 také došlo ke stavebním úpravám 90.  MŠ, při kterých byla vyměněna 
všechna okna, dveře, zateplena fasáda, opraveny střechy, chodníky a oplocení. Zároveň 
byla opravena soc. zařízení, rozvody vnitřních sítí i spojovací chodby mezi pavilony. Šlo 
o nejrozsáhlejší akci tohoto druhu. Nové dětské hřiště vzniklo v areálu MŠ na Zručské 
cestě. 
 
Důležité v roce 2008 byly i prostředky určené na opravy a údržbu, bez kterých by nebylo 
možné zajistit běžný provoz a opravy svěřeného majetku v rámci MO Plzeň 1. Probíhaly 
práce spojené se zpracováním projektových dokumentací na realizaci zpomalovacích 
prahů. Tyto a další akce byly postupně zařazovány a doplňovány do plánu vlastní 
investiční výstavby na základě finančních možností MO Plzeň 1. Například v rámci 
pomoci dětem bez rodičů byla zpracována dokumentace na stavební úpravy bytové 
jednotky v areálu 60. MŠ v Manětínské ulici, která slouží Dětskému domovu Domino.  
 
Začátkem června 2008 byly dokončeny chodníky v Gerské v blízkosti konečné č. 4 a 
v Manětínské ul. v sousedství autosalonu. Z rozestavěných staveb lze zmínit rozšíření 
parkoviště v Rabštejnské 20 – 22, kde do konce srpna došlo ke zvětšení stávající 
parkovací plochy. Byly zahájeny práce v ul. Nad Štolou na Bílé Hoře, kde do konce září 
vznikl nový povrch ze zámkové dlažby.   

Z dodatečně zařazených investičních akcí byla v roce 2008 zařazena realizace 
sportovního hřiště v areálu 7. MŠ v Kralovické a oprava všech chodníků v areálu 87. MŠ 
v Komenského ulici. 

Rekonstrukce 90. MŠ byla dokončena v předstihu a přišla na téměř 23,8 mil. Kč, opravy 
sociálních zařízení a další vnitřní úpravy pak dalších 7,5 mil. Kč. Druhou dokončenou 
stavbou v posledních srpnových dnech 2008 bylo dětské hřiště v areálu MŠ při 17. ZŠ. 
Tato akce přišla MO Plzeň 1  na více než 1,4 mil Kč. 

Dokončena byla i stavba Jedinečná zahrada v areálu 46. MŠ. Náklady dosáhly necelých 
540 tis. Kč. Dokončena byla i stavba hřiště s umělým povrchem v areálu 7. MŠ. Na tuto 
stavbu vydal MO Plzeň 1 ze svého rozpočtu téměř 730 tis. Kč. 
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Obr. 3: Jedinečnou zahradu v areálu 46. MŠ si děti užívají 

Další dokončená stavba, kterou byla oprava chodníků a schodišť v areálu 87. MŠ, přišla 
na 1,115 mil. Kč. Na podzim pak byla na této školce navíc dokončena oprava plotu po 
celém obvodu areálu. 

V roce 2008 bylo vybudováno také nové dětské hřiště na Bílé Hoře v areálu  MŠ  a  
další  v  Pálavské ulici na Sylvánu. Hřiště obsahuje tři herní prvky pro nejmenší  děti 
s pískovištěm a oplocením. Oplocená byla ještě hřiště v Sokolovské ul. a U Jam. 

On-line přenos zasedání plzeňského zastupitelstva se poprvé objevil na webových 
stránkách města Plzně 4. září 2008. Na adrese www.plzenvkostce.cz měli občané 
možnost přímo sledovat názory a hlasování jednotlivých členů zastupitelstva. Dosud byly 
na informačním serveru města zveřejňovány jen písemné podklady pro jednání 
zastupitelů. Zasedání bude nadále přenášeno na plazmovou obrazovku v mázhausu 
radnice.  

 
 

  Obr. 4: Zasedání Zastupitelstva města Plzně 

http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/plzensti-zastupitele-budou-jednat-onlin
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Na přelomu let 2007 – 2008 byly zahájeny rekonstrukční práce v areálu selského dvora 
U Matoušů, který byl v letech 2004 – 2005 vykoupen od původních vlastníků Městem 
Plzní s tím, že bude převeden do majetku ČR a stávající správce – Národní památkový 
ústav -  statek obnoví a zpřístupní veřejnosti jako centrum výzkumu, dokumentace, 
prezentace a obnovy historické lidové architektury na Plzeňsku.  

Půdní prostor nad chlévem a stájemi by v budoucnu měl sloužit jako depozitář, v přízemí 
by se měla nalézat víceúčelová místnost pro pořádání přednášek, výstav a kulturních 
akcí. 

 
    5. Doprava 
 
Od začátku dubna 2008 bylo opět v provozu dětské dopravní hřiště MO Plzeň 1 v areálu 
1. ZŠ. Tradičně byla zahájena letní sezona akcí pro MŠ a družiny z obvodu, kterou pro 
děti připravilo Středisko volného času dětí a mládeže ve spolupráci s MO Plzeň 1 a 
Městskou policií.  
 
Podél Karlovarské a Gerské ulice byla v červnu nově vyznačena stezka pro chodce a 
cyklisty. Je dlouhá jeden a půl kilometru a navazuje na cestu vedenou z centra města 
přes Rondel, Boleveckou a starou Lidickou ulici. Na chodnících po obou stranách 
komunikace je bílou čarou vymezený jeden metr široký pruh pro cyklisty. 
 
Pouze v úseku křižovatky s ulicí alej Svobody v takzvaném Berlíně ve směru do centra 
byla cyklistická stezka svedena do vozovky kvůli stísněným prostorovým podmínkám a 
schodišti. Nově označená stezka pro chodce a cyklisty se napojuje na stezku vedenou ze 
středu města přes Rondel. Pokračuje alejí Svobody a cestou na Vinice a do 
Lochotínského parku. Další prodloužení úseku (od Studentské ulice od křižovatky Gerská, 
Studentská až ke křižovatce s Krašovskou ulicí) správa veřejného statku připravovala.   

Rekonstrukce Americké třídy začala v dubnu 2008 a skončit měla 31. prosince 2008. 
Finanční náklady byly plánovány ve výši cca 190 milionů korun. Stavebníci se snažili po 
celou dobu rekonstrukce práce provádět tak, aby lidé mohli alespoň omezeně 
procházet.  

Bohužel městská hromadná doprava stejně jako osobní automobily musely 
rekonstruovanou hlavní třídu objíždět. Odkloněné trolejbusové a autobusové linky se 
sem vrátily od 22. 12. 2008, auta pak v únoru následujícího roku. Nepodařilo se prosadit 
myšlenku, že by se Americká stala pěší zónou jen s hromadnou dopravou.   

 

    6. Životní prostředí 
 
Po oslavách příchodu Nového roku 2008 s ohňostrojem, kterého se zúčastnilo více než 
deset tisíc lidí, zůstaly na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích tuny odpadků, hlavně 
prázdné lahve nebo střepy, ale také zbytky pyrotechniky, kelímky a další odpad. Úklidová 
četa nastoupila hned ráno a měla co dělat po celý den. 
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První lednový víkend 2018 Plzeň trápila ledovka a následná sněhová nadílka. Proto se 
v ulicích našeho obvodu intenzivně sypalo solí. 
 
Statutárnímu městu Plzeň se po sérii náročných jednání podařilo získat finanční 
prostředky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ze dvou programů 
v oblasti životního prostředí. V rámci PRIORITNÍ OSY 3 (Udržitelné využívání zdrojů 
energie - Realizace úspor energie) město Plzeň získalo téměř 66 miliónů Kč z Fondu 
soudržnosti a téměř 4 milióny Kč ze SFŽP.  
 
Tyto prostředky posloužily (spolu s prostředky města Plzně) zejména k zateplení budov 
v 90. MŠ a ve dvou největších školských areálech vybudovaných v 80. letech 20. století 
na Severním Předměstí, tj. v areálech využívaných dnes 31. ZŠ a Gymnaziem Františka 
Křižíka. Další finance v rámci PRIORITNÍ OSY 4 (Zkvalitnění nakládání s odpady) šly na 
vybudování sběrného dvora ve čtvrtém plzeňském obvodu.    
 
28. 2. 2008 se přehnala v našem regionu vichřice, díky níž se více než 40 000 jeho 
obyvatel ocitlo bez proudu. Celou následující noc pracovaly na dvě stovky specialistů na 
odstranění poruch zejména vysokého napětí.  
   
Město Plzeň zpracovávalo v roce 2008 plán na vybudování sportovně – relaxačního 
centra v okolí soutoku řek Mže a Radbuzy. Jednalo se o území velké cca 100 ha, které 
bezprostředně přiléhá k městskému centru (Štruncovy sady, louky za Luční ulicí na 
Roudné, nábřeží Radbuzy a Mže v blízkosti jejich soutoku, částečně i areál plzeňského 
Prazdroje).  
 
Do přípravy plánu se zapojili i obyvatelé města. Centrum pro komunitní práci západní 
Čechy ve spolupráci s Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně pro ně 
připravilo anketu zveřejněnou na webových stránkách www.cpkp.cz (tuto možnost 
využilo několik desítek osob) a zorganizovalo několik jednání s ekology, sportovci a 
s matkami s dětmi. Získané informace a náměty byly využity jako podklady k definitivní 
architektonické podobě sportovně-relaxačního centra.  
 
Podle Plzeňanů měl mít tento prostor spíše relaxační charakter, nabízející stín, možnost 
odpočinku, posezení a občerstvení. Kolem celého prostoru by měla vést cyklostezka 
(napojená na existující trasy) i trasa pro pěší (s kočárky). Předpokladem k využívání parku 
by byla dobrá dostupnost areálu městskou hromadnou dopravou s důrazem na 
bezbariérovost přístupu. Zajímavá byla také představa loděk na soutoku, koupaliště 
proti stadionu, restaurace v podobě lodi umístěná na vodě.  
 
Pro využití luk za Roudnou byla navržena kromě parkové úpravy s travnatými hřišti, 
cyklostezek a in-line dráhy například galerie v přírodě, středisko ekologické výchovy 
s naučnou stezkou nebo jezdecký areál v podobě koňské stezky.  
 
Vlastní realizace navržených úprav by měla probíhat v letech 2009 – 2015. 
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Velkou pozornost MO Plzeň 1 neustále věnuje údržbě, opravě a rozšiřování stávajících 
kontejnerových stání. Na základě projektové dokumentace bylo v roce 2008 připraveno 
zahájení oprav 40 kontejnerových stání na Vinicích, další opravy 20 stávajících stání byly 
navrženy na Košutce, Lochotíně i Pod Záhorskem. Do plánu byly zařazeny i finanční 
prostředky určené na zpracování projektové dokumentace pro další období ve všech 
uvedených lokalitách. 
 
Zdravotní ústav provedl na jaře 2008 rozbor vzorků vody z pramenů v MO z prameniště 
pod FN na Roudné. Bylo zjištěno, že voda ani z jednoho pramene nevyhovuje normě pro 
pitnou vodu. Voda tedy není pitná ani po tepelné úpravě. 
 
Zlepšování podmínek při třídění odpadu patří mezi stálé priority Odboru ŽP obvodu. MO 
je od roku 2002 zapojen do systému EKO-KOM, což znamená, že čím více separovaného 
odpadu se v obvodu sebere, tím vyšší finanční příspěvek obvod na tuto činnost obdrží. 
Finanční prostředky představují 100% náklady na separaci v obvodu a využívají se na 
zkvalitňování služeb. Jedná se o rozšíření sběrových míst. 

Finanční prostředky získané od EKO-KOM od roku 2002 do roku 2007 činily cca 18 mil. 
Kč. Vynaložené prostředky za separaci v obvodu za totéž období činí cca 14 mil. Kč. 
V roce 2002 bylo rozmístěno na území MO 520 nádob a v roce 2008 to bylo již 722 
nádob. 

Celkové množství odpadů vytříděných od roku 2002 do roku 2007 bylo přes 9 tis. tun. 
Pro srovnání - v roce 2002 se vytřídilo 350 tun papíru, 210 tun plastu, 140 tun skla a 
v roce 2007 se vytřídilo 1200 tun papíru, 440 tun plastu, 580 tun skla. 

Rybářská sezóna na Velkém Boleveckém rybníku v roce 2008 odstartovaná nebyla.  
Správa veřejného statku města Plzně, která má boleveckou soustavu rybníků na starost, 
nevydala ani jednu povolenku k lovu ryb. Šlo o další nezbytný krok v rámci ozdravného 
projektu na zlepšení jakosti vody ve Velkém Boleveckém rybníku.   

Rok 2008 byl třetím, kdy pracovníci plzeňské správy veřejného statku realizovali zásadní 
opatření k vytvoření přirozeného a stabilního rybničního prostředí ve Velkém 
Boleveckém rybníku s cílem zvýšit průhlednost vody z jednoho metru na dva v letním 
období, omezit přítomnost rizikových druhů sinic, snížit biomasu plevelných druhů ryb a 
zvýšit podíl dravých ryb spolu s podporou růstu ponořené vodní vegetace. 

V posledních červencových dnech roku 2008 zažili Plzeňané rozdíl až šestadvaceti stupňů 
Celsia. Zatímco ve středu 23. 7. 2008 ráno meteorologové v Plzni naměřili jen necelých 
šest stupňů a denní teploty zůstaly pod dvacítkou, o víkendu už bylo přes třicet a tropy 
pokračovaly i v dalším týdnu.  

Výrazné teplotní zvraty se však projevily na zdraví. Lidé je odnášeli angínami a záchranáři 
vyjížděli ke kardiakům, kterým teplotní změny způsobily potíže s tlakem.   
 
Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 
a DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň pořádala v říjnu 2008 u příležitosti 
Světového festivalu ptactva podzimní ornitologickou vycházku. Trasa vycházky začínala 
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na hrázi Velkého Boleveckého rybníku, pak vedla přes Bílou Horu, pokračovala po lávce 
u kostela sv. Jiří a končila v Záchranné stanici živočichů v Doubravce. 
 
 

    7. Sociální oblast   
 
V plzeňské fakultní nemocnici nemocní od ledna 2008 museli platit třicetikorunovými 
kupony. Stejným způsobem platili jak v odborné ambulanci, tak i  devadesát  korun za 
pohotovost. Šedesát korun za den pobytu pacienti platili hotově v nemocnici, nebo 
složenkou či převodem do osmi dnů po propuštění. Stejný systém zvolily i jinde. 
Výjimkou byly nemocnice v Klatovech a Privamed Plzeň. Tady pacienti platili hotově 
přímo lékařům. 
  
Pracovníci lékáren prožívali začátkem roku 2008 perné dny. Bojovali se zavedením 
poplatků ve zdravotnictví a zvýšení DPH u léků z pěti na devět procent, přelepovali 
cenovky. Zákazníky na neplatnost starých cenovek upozorňovaly cedule. 
 
Plzeňanům provětraly v roce 2008 peněženky účty za nájmy, energie i dopravu. 
Tříčlenná rodina zaplatila v průměru měsíčně o 1500 korun navíc.  
Domácnosti zaplatily za zemní plyn o téměř osm procent víc. Teplo zdražilo o 12 procent, 
voda podražila o necelých osm procent. O  11  procent dražší bylo  také  jízdné v městské 
hromadné dopravě. Nájemné v bytu I. kategorie vzrostlo o čtvrtinu.    
 
Desítky koledníků v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara vyšly 2. 1. 2008 do ulic 
Plzně. Během osmého ročníku celorepublikové Tříkrálové sbírky se pokusily vybrat do 
zapečetěných kasiček co nejvíc peněz pro potřebné.  Sbírku pořádala Charita, která také 
určovala, kam půjdou vybrané peníze. 
 

 

 
 

Obr. 5: Malí koledníčci přišli i na ÚMO 1 
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24. 6. 2008 ochromila Plzeň generální stávka. Fakultní nemocnice v Plzni od rána do 
čtrnácti hodin ošetřovala jen  akutní případy. Odpoledne  se  na  čtvrt  hodiny  zastavila 
i  městská hromadná doprava. Generální stávku, jakou region ještě nezažil, připravili na 
protest proti reformám zdravotnictví odboráři z nemocnic, úřadů i továren. Vůbec 
poprvé stávkovali i zaměstnanci památkového ústavu. 
 
 

    8. Kultura a akce obvodu  
 
Největší plzeňský hudební festival Smetanovské dny v roce 2008 uvedl od 28. ledna do 
2. března mimo jiné unikátní koncerty inspirované Bedřichem Smetanou, které přinášejí 
originální i nečekaně rozverný pohled na dobu a dílo slavného skladatele. Při slavnostním 
zahájení představily Smetanovské dny premiéru jedné z prvních parodií na operu 
Bedřicha  Smetany  s  názvem   Provdaná  nevěsta.  Autorem  této   jednoaktovky z roku 
1891 je Jindřich Souček, děj navazuje na Prodanou nevěstu a odehrává se v sídle 
venkovského klubu cyklistů.  
 
Důkazy o neobyčejném vlivu nejpopulárnější české opery na malíře, sochaře i tvůrce 
užitého umění přinesla výstava s názvem „Druhý život Prodané nevěsty“, která 
představila Prodanou nevěstu v salónu, v kuchyni, hospodě a na ulici.  
 
Dalším zdrojem inspirace byla pro festival Smetanovské dny tradičně téma 
mezinárodního vědeckého sympozia, věnovaného kultuře 19. století. V roce 2008 zněla 
provokativně „Zralý věk nebo vetché stáří?“ a volně na ně navazovaly další koncerty a 
výstava fotografií Jindřicha Štreita s názvem Síla paměti.  
 
Smetanovské dny mají pověst festivalu, který inspirativním způsobem míchá hudební 
žánry. Vedle hudby věnované smetanovské tradici a tématu vědeckého sympozia plnily 
koncertní sály i  mimořádné  koncerty   a  osobnosti. Kromě  klasické  hudby  tak zazněl  
i jazz a dokonce i undergroundová hudba a ve zcela jiném hudebním duchu vtrhl přímo 
do plzeňských ulic tradiční masopust.  
 
Masky a  maškary  v   ulicích  města,  zabíjačka  na  nádvoří  pivovaru  i  večerní  veselice 
v  největší plzeňské restauraci – to vše a ještě mnoho dalšího přinesla plzeňská 
masopustní sobota 2. února.  Nejpestřejší částí masopustu byl průvod, který po 
16. hodině dorazil před plzeňskou radnici. Jeho jádro tvořily folklórní soubory, oblečené 
v tradičních maskách a doprovázené hudbou.   
 
Významného úspěchu dosáhl plzeňský fotograf Petr Frýba. Při vyhlašování výsledků 
3. ročníku soutěže Zlaté oko (o nejlepší snímek roku 2007 z automobilového sportu, 
vyfocený českým fotografem), které se uskutečnilo v pražském hotelu Hilton v rámci 31. 
ročníku novinářské ankety Zlatý volant, obsadil druhou příčku. Stálice mezi českými 
fotografy  motoristického  sportu   Petr  Frýba  tak  zkompletoval  svoji  sbírku  umístění  
– v 1.  ročníku skončil třetí a v roce 2007 se radoval z vítězství.  
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Obr. 6: Oceněný snímek vznikl na Sardinii v rámci Italské rallye 
 
Plzeň má od dubna 2008 velkou turistickou atrakci, neboť se tu otevřelo Muzeum 
strašidel  a  pohádek.  Expozice  ukazuje   strašidla, tajemné   bytosti  a   pohádky  Plzně  
i celého kraje. Tajemných bytostí je v místních pověstech obrovské množství. Hlavním 
knížetem strašidel   je  bájný Radouš z  nedalekého  hradu  Radyně   ve  Starém  Plzenci,  
v muzeu bude ale také Černá paní, Ohnivý pes nebo Hejkal.  
 
Unikátní muzeum našlo sídlo na náměstí Republiky v historických sklepech pod hotelem 
Central. Pohádkové a strašidelné bytosti jsou v muzeu vystaveny v životních velikostech, 
takže malé i velké návštěvníky určitě nadchnou.  V muzeu je také menší divadelní scéna. 
Některé pohádky nebo pověsti totiž organizátoři převádějí do malých divadelních her. 
 
21. ročník festivalu českých filmů Finále se uskutečnil v Plzni v termínu 21. – 27. dubna 
2008. Největší přehlídka českých filmů se přestěhovala. Novým centrem festivalového 
dění se stala zrekonstruovaná secesní budova Měšťanské besedy. S kinem Elektra, 
původním sídlem festivalu od prvního ročníku v roce 1968, měl soukromý majitel jiné 
záměry.   
 
21. ročník Festivalu Finále  získal i další prostory ve zcela novém multikině Cinema City 
Plzeň.  Moderní   multiplex  vytvořil  pro  návštěvníky     festivalu    zajímavý   kontrast 
s  historickou budovou Měšťanské besedy. 
 
Filmový týden byl doslova nabitý projekcemi českých snímků v nejrůznějších sekcích a 
retrospektivách, doprovázených besedami se zajímavými tvůrci.   
 
Vítězem 21. ročníku festivalu českých filmů se stal snímek Tajnosti Alice Nellis v hlavní 
roli s Ivou Bittovou. Jako nejlepší dokument ocenila tříčlenná porota v čele se scénáristou 
a režisérem Peterem Kerekesem snímek Občan Havel. Cenu diváků si odnesl režisér 
Tomáš Bařina za snímek Bobule, komedii z prostředí jihomoravských vinic, kde hlavní 
roli dvou mladíků ztvárnili Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer. Cena festivalových diváků 
za nejlepší herecký výkon připadla Ivanu Trojanovi za hlavní roli ve filmu Václav.   
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V tradičním termínu se po roce již po devatenácté vrátily do Plzně slavnosti jara Majáles.  
Studentský program Majálesu 2008 započal již 14. dubna, hlavními dny oslav pak byly 
pátek 25. a sobota 26. dubna. Majáles pak vyvrcholil v sobotu 26. dubna velkým open 
air festivalem v Lochotínském amfiteátru. Kromě koncertů stylově různých hudebních 
skupin na třech scénách byly připraveny různé majálesové soutěže, adrenalinové atrakce 
a samozřejmě populární svatby na 24 hodin.   
 
Oslavy 63. výročí konce druhé světové války a osvobození města americkou armádou 
nabídly od 2.5.2008 pestrý program. Nechyběl vojenský kemp nebo konvoje veteránů. 
Už od rána mohli Plzeňané nebo návštěvníci města zavítat do Mlýnské strouhy do 
historického kempu 16. obrněné divize americké armády.  
 
Hlavním tahákem dalších dnů byla ukázka střetu německého wehrmachtu a amerických 
vojáků na Rooseweltově mostě, ukázky akcí armády a policie, konvoj historických 
i současných vojenských vozidel, spousta koncertů nebo Hyde Park.  
 
O další exponát se rozrostlo muzeum generála Pattona – Patton Memorial Pilsen. 
Primátorovi města Plzně Pavlu Rödlovi předal vlastnoručně podepsanou čapku generála 
Pattona George Patton Watters, vnuk legendárního vojevůdce, který v roce 1945 velel 
americkým vojákům při osvobozování Plzně.  
 
Od roku 2005 se George Patton Watters do Plzně vrací vždy se vzácnou památkou 
spojenou s osobností jeho dědečka. Muzeum tak vlastní kopii generálova obrazu, 
vojenskou čepici, takzvanou lodičku nebo Pattonem vlastnoručně psané dokumenty.  
 
Setkávání s novými lidmi, zábavné aktivity a zážitky se skauty z různých koutů České 
republiky i zahraničí. Právě to bylo tématem setkání více jak 2.300 skautů z ČR, ale 
i Polska, Německa, Ruska a Nizozemí. Vyzkoušeli si třeba bungee running, velkou GPS 
hru nebo obří trampolínu. To vše nabízela na přelomu dubna a května 2008 akce 
s názvem Klíč 2008.  
 
Na 3. 5.2008 připravili skauti 12 soutěžních aktivit v plzeňské zoo. Jednotlivé disciplíny 
byly tematicky spojené s obyvateli zahrady. Skauti si připravili pro plzeňskou veřejnost 
i další překvapení během odpoledne na nám. Republiky. Zde byla v centru pozornosti 
akce Barevný skauting, což byly netradiční hry i prezentace skautských oddílů nejen 
z Plzeňska.  
 

Historický víkend se v Plzni v roce 2008 uskutečnil již po čtrnácté. Akce se vrátila zpět do 
historického centra a proběhla ve dnech 13. - 15. 6.  Mumraje představily zajímavé cechy 
– kováře, pekaře, řezníky, pivovarníky. V Mlýnské strouze vyrostl vojenský tábor, 
v proluce v Křižíkových sadech si na své přišly děti, které se formou her a soutěží 
seznamovaly s historií i starými řemesly.  

Oblíbená scéna v Pivovarském muzeu představila bohatou nabídku ukázek 
pivovarnického řemesla. Poprvé v historii mumrajů dorazili také hosté z partnerských 
měst z Francie, Německa a Holandska. Opět nechyběl vejšlap strašidel.  
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Plzeňští radní na svém mimořádném jednání rozhodli o udělení Ceny 1. června za rok 
2008 novinářce Sabině Slonkové. Cena jí byla předána na slavnostním zasedání 
Zastupitelstva města Plzně 1. června. Paní Slonková získala cenu za prosazování principů 
demokratického právního státu během svého působení v médiích.  

Na folklor, hard folkrock, středověkou hudbu, jazz, dětské divadelní představení a 
výstavu nových fotografií lákalo město Plzeň domácí i zahraniční turisty do pražské 
Valdštejnské zahrady. Již počtvrté se předposlední květnový víkend 2008 město na akci 
nazvané Plzeňské dny v Senátu prezentovalo jako zajímavý turistický cíl.  

Dvoudenní akci pořádalo město ve spolupráci s Nadací 700 let města Plzně a pod 
patronací místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Jiřího Šnebergera a primátora města 
Plzně Pavla Rödla. Pro zájemce radnice vypravila v sobotu a v neděli zdarma autobus do 
Prahy a zpět. 

12. 6. 2008 dopoledne byla na vysílači Plzeň-město – Krkavec provedena záměna 
analogových vysílacích kmitočtů ČT1 a ČT2. Jednalo se o nezbytný krok před zahájením 
provozu multiplexu veřejné služby pro Plzeňský kraj na 34. televizním kanálu od 
července 2008.  

Pro příjem multiplexu veřejné služby byl potřeba digitální integrovaný televizor nebo 
DVB-T set-top-box připojený ke stávajícímu analogovému televiznímu přijímači.  

Mezinárodní festival Divadlo získal v roce 2008 na červnovém zasedání ministrů kultury 
zemí sdružených v této skupině Visegrádskou cenu za rok 2007. Prestižní přehlídka, která 
se koná každý rok v září v Plzni, byla oceněna za dlouhodobé a systematické uvádění 
divadel právě z tohoto středoevropského regionu. 16. ročník Mezinárodního festivalu 
Divadlo se uskutečnil od 10. do 19. září 2008 v Plzni. 

Festival českého profesionálního loutkového divadla Skupova Plzeň se konal 
15.  –  19.  6.  2008. V průběhu tohoto ročníku Skupovy Plzně se představilo celkem 
22 souborů s 23 inscenacemi, z toho 6 zahraničních (ze Slovenska, Polska, Maďarska, 
Rumunska, Ruska a Itálie). Festival je koncipován jako soutěžní přehlídka vybraných 
inscenací českých divadel, ale také jako prezentace českého loutkového divadla pro 
zahraniční hosty s cílem podpořit export českého loutkářství do světa.  

Kalendář kulturních akcí byl v roce 2008 doplněn zcela novým projektem - prvním 
ročníkem plzeňského venkovního letního divadelního festivalu – Divadelní léto pod 
plzeňským nebem. Diváci z Plzně i nejširšího okolí si tak mohli po 14 večerů vychutnat 
Moliérovu hru Don Juan v ojedinělé atmosféře historických hradeb Proluky Theatrum 
mundi v Křižíkových sadech. Celkem čtrnáct představení vidělo na jevišti v Proluce přes 
3 000 diváků, vstupenky na všechny večery byly velmi brzy rozebrány.  

Novinku v konání zábavných akcí připravil pro své občany MO Plzeň 1. V polovině 
prázdnin připravil promítání filmů pod širým nebem s názvem LOLEK – Lochotínské letní 
kino. Promítalo se v Centrálním parku na Lochotíně od 22.00 hod. 
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V pořadí již 12. ročník Divadla v atriu připravil Divadelní soubor Sebranka. Hlavní letošní 
premiérou souboru bylo uvedení autorské pubertální komedie Anděl už není panic. Pro 
Divadlo v atriu soubor připravil představení Trpasličí koktejl. V Atriu cukrárny U Pernera 
v Pražské ulici proběhla představení 29. a 30. 8. a dále 5. a 6. 9. 2008 

19. 7. 2008 proběhla opět akce Město her aneb prázdniny na Boleváku. Na děti zde 
čekala řada soutěží, různé nafukovací atrakce, poníci, nebo sledování historické bitvy 
Vojna s Turkem. Celou akci zakončil velkolepý ohňostroj z vodní hladiny.   

 

Obr. 7: V Městu her na Boleváku se děti pořádně vydováděly 

Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni pořádal v červenci 2008 již čtvrtý 
ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp, která každoročně přivedla do Plzně a na 
Západočeskou univerzitu desítky českých i zahraničních účastníků, pro něž kurzy letní 
školy představovaly nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit 
svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách.   

Již potřetí pořádala v druhé polovině září roku 2008 ZČU ve spolupráci s městem Plzeň 
akci Dny vědy a techniky v Plzni. Vystavovatelé připravili pestrý program, během něhož 
si mohl návštěvník prohlédnout i vyzkoušet zařízení, která jsou k vidění jen 
v laboratořích, vyzkoušet si platnost přírodních zákonů, nalézt cestu k pochopení 
principů známých ale i zcela nových technologií. Kdokoliv se mohl přesvědčit, že věda a 
technika jsou vzrušujícím dobrodružstvím. Akce si v minulých letech získala velkou 
popularitu. 

Ve dnech 3. a 4. října 2008 proběhl další ročník oslav plzeňského piva. Dvoudenní festival 
nabídl na dvou pódiích celkem devatenáct kapel nejrůznějších hudebních žánrů. 
Hudební akci doprovodily kulinářské zážitky vybraných plzeňských hospod v rámci tzv. 
gastrofestu. Pilsner Fest se stal oslavou umění sládků, kteří v roce 2008 už 166 let 
pokračovali ve vaření piva Pilsner Urquell.   
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4. 10. 2008 byl v Plzni zahájen Týden knihoven. Jeho heslo Rodinné stříbro ukazovalo na 
důležitost a nenahraditelnost knihy. V Plzni nabízely knihovny akce pro malé i velké.   
Pobočka na Vinicích se zaměřila na děti, které tu mohly bojovat o stříbrný poklad.   

 

Obr. 8: Knihovna na Vinicích nemá o čtenáře nouzi 

Plzeňské oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu zahájil 
v předvečer státního svátku 27. 10. 2008 slavnostní koncert v Měšťanské besedě spojený 
s předáním významných ocenění města. Již potřetí se za symbolických 28 korun otevřely 
dveře muzeí, galerie, podzemí, pivovaru, zoologické a botanické zahrady nebo některých 
sportovišť. V podvečer nechyběl „průvod světel“. Oslavy zakončil na náměstí Republiky 
ohňostroj. 

V úterý 4. listopadu 2008 se v bývalé budově Škodovky u páté brány v Plzni otevřely 
dveře nového technického muzea - Techmania science center – pro veřejnost. Nabízí 
zábavu a poznání pro celou rodinu. K vidění je deset interaktivních expozic: Malá věda, 
Vodní svět, MáToHáček, Historie průmyslu v Plzeňském kraji, Edutorium, Vzhůru dolů, 
Chemistři, Budoucnost na talíři, Vesmír a Entropa. V nich návštěvníci poznávají svět 
kolem sebe, fyzikální zákony, vlastní tělo nebo vzdálený vesmír.  

 

Obr. 9: Techmania láká malé i velké 

https://knihovna.plzen.eu/knihovny-a-kulturni-zarizeni/knihovny/knihovna-vinice.as
file:///C:/Users/Maminka/Dropbox/UMO 1/2008/javascript
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VI. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008 navázalo na tři ročníky Středoevropského 
bienále kresby (1998, 2000, 2002) a následné dva mezinárodní ročníky Bienále kresby 
(2004, 2006). Plzeň se od 9. října do 16. listopadu 2008 stala obdivovaným 
mezinárodním centrem evropské kresby, lákavým turistickým střediskem 
uměnímilovných cizinců i tuzozemců, i městem, které si právem dělalo ambice na titul 
Evropské město kultury. 
 
Vedení obvodu se 2. 12. sešlo v Centrálním parku na Lochotíně na tradiční předvánoční 
akci s občany, aby slavnostně zahájili advent. 
 

 
 

Obr.10: Každoročně přijdou popřát do DD Domino veselé Vánoce s dárky i zástupci 
MO Plzeň 1 

 
Jako každým rokem přivezli i v roce 2008, a to 20. 12. 2008 skauti z křesťanského 
střediska ICHTHYS do Plzně Betlémské světlo, které je nejen pro ně symbolem míru, 
přátelství a pokoje. V katedrále sv. Bartoloměje ho při nedělní mši svaté požehnal biskup 
František Radkovský. Zájemci si jej mohli odnést nejen odtud, ale i z řady dalších míst 
v Plzni.   
 
 

    9. Organizace a spolky 
 
Na začátku roku 2008 proběhla soutěž pro děti z mateřských škol. Šlo o IV. ročník 
soutěže O zlatou korunku, kterou organizovalo SVČDM, ÚMO a sdružení DEMARO. Do 
finále se probojovaly skupiny z 87. MŠ a dva kolektivy z 91. MŠ z MO Plzeň 1. Nejlepším 
se stal kolektiv Berušek z 91. MŠ, druhé místo obsadil kolektiv z 87. MŠ a třetí byl tým 
Sluníček z 91. MŠ. 
 
Tři plzeňské základní školy a devět mateřských uspěly v soutěži o Nejlepší projekt 
příkladné spolupráce se seniory. Soutěž vyhlásilo město Plzeň a vyhodnocena byla 
v lednu 2008. První cenu v podobě přenosného počítače získala 2. základní škola ve 
Schwarzově ulici za projekt Aktivní senior.   
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Projekt Den naruby spočívající v organizování tvůrčích dílen pro děti a jejich prarodiče a 
projekt Den se seniory, který se snažil interaktivními výukovými programy posílit 
vzájemné vztahy mezi mladou a starší generací, pořádala 4. základní škola z Kralovické 
ulice. Její aktivity byly vyhodnoceny jako druhé nejlepší. Škola vyhrála digitální kompakt.   
  
Starosta Jiří Uhlík přijal 23. 1. 2008 vítěze soutěže o nejlepší projekt v kategorii Příkladná 
spolupráce mateřských škol se seniory za rok 2007. Ocenění převzaly ředitelka 90. MŠ 
Dagmar Šmejkalová za projekt Moje ruka ve Tvé dlani (spolupráce dětí z křesťanské třídy 
90. MŠ s Hospicem sv. Lazara v Plzni) a absolutní vítěz soutěže ředitelka 81. MŠ Hana 
Steinbachová.  
 

 
 
 Obr. 11: Oceněné ředitelky mateřských škol se starostou Jiřím Uhlíkem 
 
Projekt, kterému se věnovala 81. MŠ, byl příkladem dlouhodobé a celoroční spolupráce 
se seniory žijícími v domově důchodců, s důrazem na aktivizační činnosti. Tento počin 
byl zároveň vyhodnocen jako nejlepší v kategorii všech MŠ v Plzni. 
 
Třídu pro křesťanskou výchovu dětí ve věku od 3 do 6 let při 90. MŠ (vznikla v roce 1992), 
v roce 2008 navštěvovalo 28 dětí. Třída navázala spolupráci s dětmi z uprchlického 
tábora v Červeném Újezdě, s dětmi z azylového domu sv. Zdislavy, s dětmi z ústavu ve 
Zbůchu, s církevní MŠ St. Johanna a církevní školou St. Maren v německém Neumarktu. 
Děti rozdávaly radost starým a nemocným lidem.   
 
Vyhlásit soutěž zaměřenou na vztah mládeže se seniory se město rozhodlo v rámci 
střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb. Byla schválena pro období 
2008 – 2015 a mimo jiné řešila i společenské a mezigenerační deficity. 
 
16. 2. 2008 uspořádal MO Plzeň 1 spolu s hasiči z Bílé Hory dětský maškarní ples. 
 
ÚMO Plzeň 1 pořádal v roce 2008 ve spolupráci CK PRIMA VIA tři jarní a dva podzimní 
oblíbené jednodenní zájezdy pro důchodce z obvodu: 
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• 20. 5. 2008  -  Kutná Hora 

• 17. 6. 2008  -  Chodský  folklor (tradice, řemesla i  chodská kuchyně);  Klenčí   pod 
                         Čerchovem; rozhledna na Čerchově 

• 26. 6. 2008  -  Kraj v okolí Mělníka ; Roudnice n. Labem; Mělník 

• 11. 9. 2008  -  Praha 

• 2. 10. 2008  -  Chebsko;  Doubrava; Františkovy Lázně 
 

Bolevečtí rodáci uspořádali v roce 2008 řadu zajímavých akcí: 

•    30. 4.  2008.……..stavění májky 

•   2. 5.   2008.……..položení  květin  k pomníku  padlých  a umučených boleveckých 
                               občanů ve II. světové válce   

• 17. 5.  2008……….Bolevecké slavnosti 

• 23. 5.  2008……….Pietní   vzpomínka  k  91.  výročí   tragického  výbuchu  muniční 
                               továrny na Orlíku 

• 31. 5.   2008……… výstava historických automobilů a motorek spojená se soutěžní 
                               jízdou do Stříbra a zpět na Boleveckou náves 

•    7. 6.  2008………velké rybářské závody na rybníčku u hasičského cvičiště 

•  25.10.2008………Dvanácté setkání boleveckých rodáků 

•    2.11.2008………slavnostní mše svatá v kapli Svatého Vojtěcha na hřbitově  
                               v Bolevci při příležitosti Dušiček a bolevecké pouti 

•  13.12.2008………vánoční posezení U Myšáka 
 

Sdružení boleveckých rodáků se rozhodlo, že každý rok na první jarní den udělá dobrý 
skutek. Cílem je obnovení nějakého památečního místa, obnovení zeleně, či studánek 
atd. V roce 2007 jeho členové vysadili dvě lipky u kamenných Šteklinských božích muk 
ze 17. století. 
 
V roce 2008 se rozhodli obnovit památeční místo U Obrázku, kde byl v lese nad 
Petrovskou dírou přepaden a zabit v 17. století ledecký sedlák loupežníky. Na paměť této 
události zde byl osazen kříž s obrázkem Panny Marie, který byl obnovován, naposled 
před 30 lety. Borovice, na které kříž s obrázkem visel, padla stářím. V její blízkosti byla 
vybrána staletá borovice a 21. 3. 2008 na ní byl kříž s obrázkem osazen. 
 
„Umíme žít naplno“, tak se nazývala celoroční kampaň sdružení pacientek s nádorovým 
onemocněním prsu Mamma Help v roce 2008, určená široké veřejnosti. Pacientské 
sdružení vzniklo v roce 1999 založením prvního centra v Praze a od té doby rozšířilo svou 
činnost do dalších pěti míst republiky, v roce 2007 otevřelo svoji pobočku v plzeňské 
Žlutické ulici. Kampaň odstartovala veřejnou sbírku ve prospěch center Mamma Help.  
 
ZUŠ Sokolovská 30 slavila v roce 2008 20 let svého působení. Učí děti lásce k hudbě, tanci 
a výtvarnému umění. K oslavám připravila škola Slavnostní koncert žáků, který se konal 
21. 4. 2008 v sále Západočeského muzea.  
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Víkend od 14. do 16. 3. 2008 byl naplněn soutěžním kláním žáků ZUŠ. První dva dny 
patřily krajskému kolu soutěže ve hře na klavír. Žáci lochotínské ZUŠ obsadili dvě druhá 
místa a čtyři třetí místa. Na krajské úrovni soutěžili také akordeonisté. Získali dvě 2. místa 
a šest 1. míst s postupem do celostátního kola. Okresní kolo zvládli kytaristé a do kraje 
postoupili čtyři žáci. Okresní kolo vyšlo i smyčcovým nástrojům. Do krajského kola 
postoupilo 6 žáků. 
 
Policie České republiky spolu s Aktivem Besip při Magistrátu města Plzně uspořádaly akci 
Daruj krev, nevíš, kdy ji budeš potřebovat sám. Proběhla 28. 5. 2008. 
 
V areálu HZS Košutka se odehrál 10. a 11. 5. 2008 Hasičský sportovní víkend. Jeho 
hlavními akcemi byla prestižní celorepubliková soutěž Český pohár Velkopopovického 
Kozla s mezinárodní účastí - Plzeňská stovka, dále požární útoky Globus Cup Junior, 
celorepubliková dorostenecká hasičská soutěž Memoriál Vendulky Fránové a nechyběl 
bohatý doprovodný program. 
 
87. MŠ pokračovala i v roce 2008 v projektu Zdravá MŠ stejně jako v projektu 
Pyramidáčkova kouzelná pyramida. 
 
Nový akademický rok 2008 zahájila Západočeská univerzita v Plzni "bohatší" o další, již 
osmou fakultu - Fakultu zdravotnických studií. Univerzita tak získala novou oblast 
vzdělávání, která jí jako jediná dosud chyběla. 
 
Od školního roku 2001/2002 byla Bolevecká ZŠ zapojena do projektu Comenius. Během 
něho spolupracovala s Německem, Norskem, Finskem, Polskem a Litvou. V letech 
2005/2006 měla ZŠ nový projekt na téma Naše lesnatá země. Tentokrát spolupracovala 
s Polskem, Francií, Slovenskem a Rumunskem. Ve všech státech se již uskutečnilo setkání 
žáků a učitelů. Ve dnech 14. – 18. 5. 2008 to byla Bolevecká ZŠ, kdy hostila 9 učitelů a 15 
žáků z partnerských zemí.  
 
Klub českých turistů si v roce 2008 připomněl 120. výročí. Při jeho příležitosti proběhla 
ve dnech 31. 3. - 11. 4. 2008 v mázhauzu plzeňské radnice výstava s názvem Šumava na 
mapách a v průvodcích. Hlavní oslavy proběhly 14. 6. v Praze, samozřejmě za účasti 
i plzeňských turistů. V Plzeňském kraji působí 37 odborů KČT, z toho 12 přímo v Plzni.  
 
V roce oslav 120. výročí připravil Odbor KČT Bolevec tradiční akce jako je Přechod 
Haltravy – mem. J. Danzera na sobotu 21. 6. 2008 a dále akci Přes Krkavec do Plzně, a to 
na 13.  9.  2008.  
 
Pobočnou knihovnou Obvodní knihovny Lochotín je knihovna Bílá Hora, kterou v roce 
2008 navštívilo 1400 návštěvníků, kteří si v průměru půjčili až 50 knih na jednoho 
čtenáře. K dispozici je zde i veřejný internet. Širokou nabídku knih doplňují tituly 
časopisů. 
 
V prosinci 2006 zahájila katedra celoživotního vzdělávání VŠ v Plzni, o. p. s., vzdělávací 
aktivity zaměřené nejen na odbornou zdravotnickou veřejnost, ale zaměřila se i směrem 
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k laické veřejnosti ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1. Škola zad a První pomoc pro laiky byly 
velmi úspěšné a zájem o jejich rozšíření projevili i občané s tělesným postižením.  
 
Představiteli Města Plzně a ÚMO Plzeň 1 byl v roce 2008 schválen příspěvek pro Sdružení 
svazu tělesně postižených, a tak se uskutečnila rekonstrukce bezbariérového vstupu do 
školy. Byl umožněn přístup vozíčkářům, pro které byly připraveny lekce zaměřené na 
relaxaci a duševní hygienu pro občany s tělesným postižením. 
 
Kurz První pomoc pro laickou veřejnost v rozsahu 10 vyučovacích hodin proběhl 
v předchozím roce ve třech termínech a pokračovalo se i v druhém pololetí roku 
2008.  Škola zad v rozsahu 30 vyučovacích hodin proběhla v tom roce již potřetí. Katedra 
celoživotního vzdělávání VŠ v Plzni, o. p. s.  pořádala v roce 2008 i další akce, např. pro 
administrativní pracovníky a zaměstnance státní správy. V této činnosti hodlá katedra 
pokračovat. 
 
14 žáků Bolevecké ZŠ se ve dnech 1. - 6. 5. zúčastnilo návštěvy Anglie. Byli ubytováni 
v rodinách, a proto si mohli vyzkoušet, jak se domluví jazykem, který se učili pět let. Měli 
zároveň možnost procestovat zajímavou část Velké Británie. 
 
I v roce 2008 se mohly děti z 91. MŠ zúčastnit soutěžního odpoledne, které pro ně 
připravilo SDH Plzeň Bolevec. Uskutečnilo se 20. 5. ve výcvikovém areálu hasičů. Děti si 
zde mohly ověřit svou zdatnost, měly možnost si prohlédnout vybavení hasičského vozu 
a byly zároveň poučeny, jak se chovat v případě požáru nebo jak mu předcházet. 
 
91. MŠ zorganizovala v roce 2008 již 17. ročník výtvarné soutěže MŠ Svět pohádek. 
Výtvarné práce dětí na motivy pohádek Neposlušná kůzlátka, Šípková Růženka, Červená 
Karkulka zaslalo 18 MŠ z celé Plzně v počtu 194 prací. 
 
 

 
 

Obr. 12: Děti z mateřinek prvního plzeňského obvodu byly v roce 2008 úspěšné 
i v soutěži „O zlatou korunku“ 
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Občanské sdružení CeDR uspořádalo 17. 5. 2008 již osmý ročník Boleveckých slavností, 
letos s podtitulem Pohádkový den pro celou rodinu. Slavnosti se uskutečnily díky 
finanční podpoře Magistrátu města Plzně a ÚMO Plzeň 1 a i díky podpoře a spolupráci 
se Sdružením Boleveckých rodáků.  

 
22. 5. 2008 se uskutečnila v 91. MŠ beseda se dvěma zástupkyněmi Městské policie. Ty 
s dětmi diskutovaly o různých dopravních situacích, objasnily prostřednictvím básniček 
s dopravní tematikou dětem, jak předcházet dopravním nehodám a jak se chovat 
v silničním provozu. 
 
23. 5. 2008 vystoupil sbor Berušky 91. MŠ se svým programem v plzeňské synagoze na 
dvoudenním festivalu Synagoga zpívá II., který pořádala 1. ZŠ. 
 
78. MŠ prošla v roce 2007 rozsáhlou rekonstrukcí interiéru a sociálního zázemí. V roce 
2008 byl dokončen projekt zaměřený na postupnou úpravu zahrady, který je orientován 
na ekologii, poznávání a pozorování přírody, ochranu přírodního prostředí. 
 
28. 9. 2008 se v areálu hasičů na Bílé Hoře konal slavnostní akt. Důvodem bylo předání 
nového vozidla CAS 20 do užívání JSDH Bílá Hora. Vůz byl zakoupen z prostředků města 
Plzně a jeho cena je 5 780 tis. Kč. Je vybaven čerpadlem a nádraží na vodu 3 400 l, 
průtokovým navijákem s 60 m hadicí, lafetovou proudnicí a stříkací lištou, dýchací 
technikou, plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou, osvětlovacím stožárem a další 
technikou, která z něj dělá špičkové zásahové auto. 
 
Od podzimu 2006 sídlí v MO Plzeň 1 Poradenské centrum Ledovec, které spadá pod 
neziskovou organizaci Ledovec o. s., která poskytuje služby lidem s duševním 
onemocněním anebo mentálním handicapem. Sídlí v Mozartově ulici č. 1. 
 
Oblastní kolo Dětské Porty v Plzni se uskutečnilo 22. 11. 2008 v Saloonu na Roudné. 
 
Krajské kolo Zlaté struny se konalo 6. 12. 2008 rovněž v Saloonu na Roudné. Zlatá struna 
je kytarová soutěž jednotlivců ve věku do 18 let.  
 
87. MŠ zvaná Kosíci se v roce 2008 rozrostla o dvě nové třídy. Již pátým rokem 
pokračovala v projektu MŠ podporující zdraví. Děti opět využívaly vlastní vířivý bazén a 
infra-saunu stejně jako Cvičení Želva, zabývaly se i hrou na zobcovou flétnu a novinkou 
letos byly hravé chvilky s angličtinou. 
 
Při 4. ZŠ byl 6. 9. 2008 slavnostně otevřen sportovní areál s hřištěm, vhodným pro fotbal 
a pozemní hokej s umělým povrchem. Hřiště bude využívat především škola k výuce 
tělesné výchovy a aktivit sportovních tříd. V odpoledních hodinách zde budou trénovat 
členové klubu HC Bolevec. 
 
1. 9. 2008 připravil MO Plzeň 1 v Ice parku zábavné odpoledne na přivítání nového 
školního roku. Děti tu čekaly soutěže na ledě, skákací hrad a mnohé další. Přijeli i hasiči 
z Bílé Hory s novým zásahovým vozidlem. 
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Občanské sdružení MOTÝL o. s., v Plzni na Košutce nabízelo v roce 2008 kromě 
rodičovského centra Vlnka tři sociální služby pro děti a dospělé se zdravotním 
postižením. Jsou jimi sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP, raná péče pro rodiny 
s dětmi od narození do sedmi let a sociálně terapeutické dílny pro dospělé se ZP.  
 
V lednu 2008 získalo sdružení od ÚMO do pronájmu další prostory v budově ve Žlutické 
ulici právě pro činnost terapeutických dílen pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením, které nemohou pracovat v běžném pracovním procesu ani v chráněných 
dílnách. Přes prázdniny došlo k rozsáhlé přestavbě. Celou akci jak finančně, tak technicky 
podpořil ÚMO 1. V září do nových prostor nastoupilo 12 klientů. 
 
V měsíci říjnu a listopadu 2008 proběhly výlovy tří rybníků, patřících do majetku města 
Plzně. Prvním byl Košinář, kde byl celkový výlovek lína 180 kg a v případě štiky 100 kg. 
Druhým rybníkem byl Senecký. Vydal 40 q kapra. Kapry si mohli zájemci koupit 
v předvánočním prodeji na městských sádkách. Posledním byl  rybník Drahotín u Zruče.   
 
26. 11. 2008 proběhl na 34. ZŠ projektový den s názvem Advent 2008 plní přání aneb 
učíme se nebýt lhostejní. Škola se proměnila v dílnu na výrobu adventních věnců. 
 
Ve 34. ZŠ se v prosinci 2008 sešly pěvecké sbory na 4. ročníku soutěže plzeňských MŠ. 
Hlavním organizátorem byl pěvecký sbor Jiřičky. Na koncert těch nejlepších se mohli 
zájemci přijít podívat do Synagogy 9. 12. 2008, kde se sbory představily na koncertu 
koled. 
 
 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
Vybudováním Domu afrických kopytníků v roce 2007 začala v zoo nová etapa v chovu 
afrických kopytníků. Zároveň tato stavba získala 1. cenu v soutěži Stavba roku 2007 
Plzeňského kraje v kategorii staveb pro volný čas a sportovní vyžití, která byla 
vyhodnocena a předána v roce 2008.  Celkové náklady činily 14,5 mil. Kč. 
 
Plzeňská zoologická zahrada nabídla svým návštěvníkům i v roce 2008 řadu 
doprovodných akcí. První byl 2. 2. 2008 masopustní průvod z Vinic přes Lüftnerku a 
Kalikovský mlýn na nám. Republiky.  
 
24. 3. 2008 mohli malí a velcí zájemci vidět tradice spojené se svátky jara. Na statku 
Lüftnerka byli také početně zastoupeni lidoví řemeslníci, kteří předvedli výrobu různých 
předmětů s velikonoční tematikou. Návštěvníci měli také jedinečnou možnost si většinu 
z těchto předmětů vyrobit.   
 
I další akce roku 2008 v zoo Plzeň byly zajímavé:  

• 30. 4. 2008           - „Český rok na vsi“ – S  věčně  mladým  Májem  K.  H. Máchy a  
                                 dětským folklorem pod staročeskou májí 

• 14. - 18. 5. 2008  - „Český rok na vsi“ -  II. ročník kovářského sympozia na statku 
                                  Lüftnerka; ve stejném termínu se konaly Dny japonské kultury 
                                  a Slavnost květů 
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• 14. - 18. 5.  2008 – „Český rok na vsi“ – Lochotínský sekáč – III. ročník soutěže  
                                  v sekání kosou a srpem pro veřejnost 

• 21. 6. 2008           -  Český rok na vsi“ – Vítání léta  

• 28. 6. 2008           -  Adie školo, hurá na prázdniny 

Po dobu prázdnin v prostorách zahrady probíhala Prázdninová štafeta, kterou 
organizovala zoo. 
 
29. 9. 2008 byla v zoo otevřena další z nových expozic, Česká řeka. S jejím budováním se 
začalo v září 2007, stavba akvárií a podzemní centrální filtrace vody byla dokončena 
v prosinci téhož roku. Následující měsíce pohltily terénní úpravy, instalace unikátních 
doprovodných trojrozměrných ukázek a botanické výsadby.  
 

 
 

Obr. 13: Otevření České řeky bylo velkou událostí MO Plzeň 1 
 

Expozice se člení do sedmi tématických celků, které představují vodní život od horního 
až po dolní tok našich řek. Formou naučné stezky přibližuje život v jednotlivých rybích 
pásmech typické české řeky od jejího pramene až k ústí. Inspirací byla řeka Úhlava, která 
pramení na nedaleké Šumavě. 
 

 
 

Obr. 14: Česká řeka od pramene až k ústí na metrech ne kilometrech 

http://www.zooplzen.cz/Files/zoo/Fotky/rostliny_foto/Ceska_reka/horni_tok_Ceske_reky.j
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Česká řeka se skládá ze soustavy nádrží a akvárií o celkovém objemu zhruba 300 m3 
vody. Největší akvárium představuje rybník o objemu 150 m3 vody, je pro lidi průchozí 
a je vybudován na 42 pilotech. Ve čtyřech rybích pásmech řeky, která začíná malým 
šumavským vodopádem, se návštěvník seznámí s říční faunou od perlorodek, raků, 
pstruhů, vyder a užovek až po velké sladkovodní ryby jako kapry.  
 
Akvária prvních tří stupňů jsou spojena protékajícím potůčkem, čtvrté, obří akvárium, 
„rybník“, má vlastní filtrační systém. V něm jsou hlavní atrakcí velcí sumci. Velkou 
přitažlivost má komentované krmení hravých vyder.  

 

 
 

Obr. 15: Při otevření České řeky nechyběl v obřím akváriu potápěč 
 
FN Plzeň 
 
Vybraní hráči FC Viktoria Plzeň zavítali 7. 1. 2018 na návštěvu Dětské kliniky Fakultní 
nemocnice Plzeň. Potěšili hospitalizované děti, povídali si s nimi o sportovním světě a 
rozdávali podpisy. Jednalo se vůbec o první akci svého druhu, ze které se ve fakultní 
nemocnici stala postupně krásná tradice.   
 
Plzeňská FN angažovala v roce 2008 „letušky“. Byly to elitní zdravotní sestry bez stálého 
pracoviště, které se přesouvaly podle potřeby po všech odděleních intenzivní péče.  
Důvodem pro zřízení jejich týmu byl neustálý nedostatek nelékařských zdravotních 
pracovníků na odděleních intenzivní péče.   
 
O víkendu 21. a 22. 6. 2008 jsme mohli na desítkách benzinových stanic po celé ČR 
včetně Plzně potkat skauty v bílých tričkách. Ti přinesli všem motoristům možnost zapojit 
se do humanitární akce KAPKA, která pomáhá lidem trpícím poruchami krvetvorby.   
  
Výtěžek sbírky putoval na konto plzeňské Nadace pro transplantaci kostní dřeně, která 
sbírku spolu se skauty pořádá. Peníze jsou využívány na rozšiřování Českého národního 
registru dárců kostní dřeně, který sídlí ve FN Plzeň a sdružuje dárce v naší republice.  
 
V roce 2008 se akce konala již podesáté. Poprvé KAPKA proběhla v roce 1998 pouze 
v Plzni, odkud se v dalších letech rozšířila do desítek měst a obcí po celé České republice. 
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V roce 2007 skauti na pumpách v padesáti městech po celé zemi vybrali téměř 
800.000 Kč.   
 
V roce 2008 se v největší a nejmodernější české porodnici, kterou byla FN Plzeň, narodil 
rekordní počet miminek. Za víkend 19 - 20. 7. 2008 tu měli rekordních 46 porodů. Když 
je tu plno, přesouvají maminky na gynekologická lůžka. Když to nejde ani tam, směřují 
rodičky do okolních porodnic. 
 
 

    10. Sport 
 
Čtvrtý ročník Memoriálu Josefa Žaloudka pořádala 5. 1. 2018 Viktoria Plzeň. Ve 
spolupráci s Nadací sportující mládeže přijely do Plzně usilovat o prestižní ceny přední 
žákovské celky z Česka. Mladí fotbalisté Viktorie usilovali o vítězný hattrick, ale 
nepodařilo se, po předchozích třech vítězstvích obsadili až sedmé místo, zvítězila 
Příbram.  V městské hale na Slovanech se představilo celkem osm žákovských týmů 
ročníku narození 1993, mezi nimi i pražské celky Sparty a Bohemians 1905. 

14. února se ve slavnostních prostorách plzeňské radnice odehrálo vyhlášení nejlepších 
sportovců Plzně za rok 2007 v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu, 
které se odehrálo pod záštitou primátora a organizací Nadace sportující mládeže. Mezi 
nimi nechyběli ani sportovci z MO Plzeň 1. 

 

 

Obr. 16: Vyhlášení nejlepších mladých sportovců na plzeňské radnici 

Na loňskou premiérovou účast na vyhlášení navázala elitní kanonýrka Viktorie Plzeň, 
fotbalistka Kateřina Svitková. Mistryni ČR a nejlepší střelkyni z několika turnajů doplnil 
mezi mladšími žáky plavec Jan Kopačka, šachistka Jitka Jánská a zápasník Filip Soukup.  
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Vítězem v kategorii staršího žactva se stal boxer Jiří Štádler. Do vybrané společnosti 
nejlepších starších žáků dále patřili plavec Šimon Ambrož, atleti Pavel Bouše a Veronika 
Kocová, rychlostní kanoista Ivan Procházka a házenkář Milan Škvařil. 

Mezi dorostenci kraloval plavec Slavie VŠ Plzeň Jan Šefl, silnou konkurenci mu dělali 
zápasník Filip Dubský, atletka Kateřina Huclová, orientační běžec Štěpán Kodeda, 
pětibojařka Barbora Kodedová, atlet Petr Langmaier a sportovní střelec Tomáš Těhan. 

Uznání za dlouholetou práci při výchově sportovních talentů převzali trenéři Milana 
Chudlařská (gymnastika), Konstantin Gemov (atletika) a Václav Ruprecht (lední hokej). 

Profily nominovaných sportovců a družstev byly pak k vidění na výstavě v mázhauzu 
plzeňské radnice od 17. do 28. března. 

Oceněnými z MO Plzeň 1 byli – Kateřina Svitková (1996), Petr Langmaier (1990) a Hockey 
Club 1970 Bolevec, starší dorostenci. 

Výstavba multifunkčního centra s novým fotbalovým stadionem na Borských polích byla 
v pátek 28. března 2008 předmětem dalšího jednání představitelů vedení města Plzně 
s developerem a současně investorem, společností IMPOWER FINANCE a. s. Jednání se 
zúčastnil primátor města Plzně Pavel Rödl, náměstci primátora Marcela Krejsová a Petr 
Rund, radní Petra Fischerová a zástupci FC Viktoria Plzeň.  

Zástupci investora prezentovali studii multifunkčního komplexu. Jeho hlavní složkou měl 
být moderní, univerzální sportovní areál - EMPORUM ARÉNA® s otevírací střechou a 
vyjížděcím trávníkem pro dvacet tisíc diváků.  Mělo zde být možné konat akce i v jiných 
sportovních disciplínách, než je fotbal, pořádat kulturní představení, koncerty a 
společenské akce, dále pak výstavy, veletrhy a podobně. Investor také počítal 
s  výstavbou pro plzeňskou veřejnost potřebného aquaparku.  

14. ročník Běhu naděje (dřív Běh Terryho Foxe) odstartoval 6. května 2008 v Borském 
parku. 

Na maximum nafoukané pláště, špičkové závodní rámy, ale i na koleně svařované 
konstrukce koloběžek, mládež, studenti i závodníci středního věku a veteráni, půvabné 
slečny i zralé ženy, výkony na hranici možností, ale i jízda na pohodu a pro radost, taková 
je současná podoba českého koloběžkového sportu.  

To vše vidělo po roce, v sobotu a neděli 17. - 18. května 2008, město Plzeň a okolí při 
druhém kole Kostka koloběžky - ROLLO LIGY ČR 2008. Nejvyšší domácí soutěž se 
představila na západě Čech nejprve v sobotu v obci Druztová u Plzně společně s cyklisty 
v rámci Ramala Cupu 2008 - Velké ceny Ramala.   

V neděli dopoledne pokračoval koloběžkový program závodem Zlatá koloběžka Plzně od 
9:45 v Plzni - Košutce za konečnou tramvaje č. 4 směrem na obec Záluží závodem 
Mistrovství České republiky na dlouhé trati, tedy pro muže na 30 a ženy 22 km. Na úvod 
v 10:00 odstartoval vložený závod pro děti a přibližně před půl jedenáctou vyjely do 
mistrovského závodu všechny zbylé kategorie.  
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Plzeň od 21. do 27. července 2008 hostila tenisové mistrovství Evropy jednotlivců do 
14 let. Na šampionátu startovali největší mladí talenti z 41 evropských států. Tým 
českých chlapců tvořili Adam Pavlásek, Marek Jaloviec, Robin Staněk, a Marek Routa. 
Dívčí sestava pak nastoupila ve složení Pernilla Mendesová, Tereza Jankovská, Petra 
Rohanová a Soňa Hasovská.   

Bouřlivé oslavy čekaly v Plzni 29. 8. 2008 Kateřinu Emmons, když na olympijských hrách 
v Pekingu vybojovala zlato  ve střelbě ze vzduchové pušky. Rovnou z letiště zamířila na 
nádvoří Plzeňského Prazdroje, kde na ni čekala spousta fanoušků. 

 

 
 
Obr. 17: „Zlatá“ Kateřina Emmons dělala Plzni na olympijských hrách v Pekingu čest 

 
 

    11. Bezpečnost 
 
Policie: 
V sobotu 26. 1. 2008 po devatenácté hodině vznikl požár dřevěného objektu 
s osmaosmdesáti převlékacími kabinkami u pláže Boleveckého rybníka. Tento objekt 
kompletně shořel i s dalšími různými věcmi, které byly v kabinkách uloženy. Předběžně 
byla stanovena výše škody na 60 000 Kč. Na místo byl přivolán i služební psovod se psem, 
který je specializován na vyhledávání akcelerantů požárů. Zda byla příčinou požáru 
technická závada, úmysl či nedbalost, společně prověřovali policisté i hasiči. 

Městská policie ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1, Rádiem Kiss Proton, HZS PK a VŠ Dr. Ilony 
Mauritzové připravila na 11. 6. 2008 pro žáky II. stupně ZŠ preventivně výchovnou akci 
s názvem Branný den. Soutěž probíhala v areálu střelnice Plzeň - Košutka a přilehlém 
lesním terénu.  

Zúčastnilo se 20 družstev a soutěžily ve střelbě ze vzduchové pistole, na lanové dráze, 
házelo se granátem na cíl a běžela se trať 3 km. Den dětem zpestřili strážníci ukázkami 
profesní sebeobrany a ukázkou práce psovoda. Zástupci VŠ předvedli základy první 
pomoci, hasiči zase svou techniku, vyprošťování osob z vozidla. Vítězným týmem se stali 
žáci 13. ZŠ. 
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Třináct nových strážníků posílilo v dubnu 2008 řady plzeňské městské policie. Zvýšil se 
tak počet policistů obvodních služeben na Slovanech, Doubravce, Lochotíně, Borech a 
ve středu města. Seznámit se s nimi přišel v odpoledních hodinách radní pro bezpečnost 
pan JUDr. Karel Paleček. Ten jim popřál mnoho úspěchů a zdůraznil poslání strážníků, 
kterým by měla být především ochrana občanů, majetku a zabezpečování veřejného 
pořádku. Z jeho rukou poté strážníci převzali kopie osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu povolání strážníka městské policie. 

 

Obr. 18: S policejní hlídkou v ulicích se občané cítí bezpečněji 

Nepřehlédnutelné byly od začátku května 2008 hlídky plzeňských strážníků. Začaly totiž 
nosit ochranné žluté reflexní vesty s modrými nápisy Městská policie, a to nejen při 
mimořádných akcích, ale i při běžné hlídkové kontrolní činnosti. 

29. 5. 2008 byl v Plzni spuštěn projekt „Bezpečné město“. Vycházel z předpokladu, že za 
bezpečnost Plzně nenese odpovědnost jen Policie České republiky a Městská policie 
Plzeň, ale i politici a úředníci města a jeho obvodů. Měl dva základní pilíře -  koordinaci 
všech relevantních institucí na obvodní i celoměstské úrovni a osobní odpovědnost 
policisty, strážníka a zastupitele městského obvodu za jeho konkrétní část. 

V rámci druhého pilíře projektu byly rozděleny obvody (a tedy i MO Plzeň 1) na územní 
části (okrsky), kam byl přidělen k němu příslušný policista, strážník a zastupitel. Tím byla 
vytvořena pracovní skupina, která v rámci v rámci svých kompetencí měla být schopná 
odhalovat a řešit problémy bezpečnosti v celém spektru. Smyslem bylo zbavit se 
anonymity velkých institucí, navázat blízký kontakt s občanem a konkrétní problémy 
efektivně řešit na úrovni obvodního zastupitelstva.                                                                                       



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 42  

Hasiči: 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bolevec měla v roce 2008 21 členů, zúčastňovala 
se základní odborné přípravy, výcviku, školení řidičů, přezkoušení a pravidelných 
lékařských vyšetření dle plánu. Povedlo se uskutečnit i několik výcviků ve spolupráci 
s HZS Plzeňského kraje - PS Košutka. Zúčastnila se i hašení čtyř požárů, jedné technické 
pomoci a jednoho prověřovacího cvičení.  
 
Jednotka sice neměla tolik výjezdové činnosti, o to víc se jako tradičně každý rok 
zaměřovala na preventivní činnost ve školách, podílela se na přípravě řady 
společenských akcí a soutěží. 
 
Velmi dobrých výsledků své činnosti dosáhla v roce 2008 i JSDH Bílá Hora. Řízení 
jednotky, výcvik a fyzická odborná příprava byly hodnoceny na vysoké úrovni. Dosáhla 
i vynikajících výsledků v oblastech společenského a kulturního života.  Jednotka měla 
19 členů, jejich věkový průměr byl díky dlouhodobé práci s mládeží velmi nízký. 
 
Jednotka byla využívána HZS města Plzně k vykrývání požární bezpečnosti města.  
 
Město Plzeň v roce 2008 zakoupilo JSDH Bílá Hora novou CAS – Terno, v částce 6 milionů 
korun. Obvod Plzeň 1 přidal částku 170 tisíc korun na nákup nezbytného vybavení tohoto 
vozu. 
 
  

¨ 

Obr. 19: Dobrovolní hasiči z Bílé Hory před novou Tatrou 
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 12. Osobnost 
 

  
 
Obr. 20: Dr. Ing. Josef Sigmond 
 
Při příležitosti 140. výročí narození Dr. Ing. Josef Sigmonda se 18. 4. 2008 konala 
vzpomínková akce v areálu cvičiště boleveckých dobrovolných hasičů. Památku 
profesora Sigmonda uctili přítomní položením květin u pamětní desky, která se nachází 
na čtvrté zastávce Sigmondovy stezky, která byla zrekonstruována v roce 1998.  
  

 
 

Obr. 21: Pamětní deska na Sigmondově stezce 
 
Dr. Ing. Josef Sigmond byl významný městský lesní rada a profesor lesnické fakulty 
v Praze, který se stal výraznou osobností plzeňského i celoevropského lesnictví. Na konci 
19. století působil jako vedoucí hospodář plzeňských lesů a velkou měrou se zasloužil 
o nápravu tehdejšího špatného stavu lesních porostů. 
 
Již jeho předkové se v 17. - 18. století věnovali lesní správě. Josef Eduard Sigmond byl 
nejmladší ze sedmi sourozenců, z nichž pouze čtyři přežili do dospělosti. Absolvoval roku  
1891 v lesnickém ústavu vysoké školy zemědělské v Mariabrunnu v Rakousku. Po 
působení ve slezském Těšíně a v Haliči se v roce 1898 stal vedoucím hospodářem 
městských lesů v Plzni.  
 
Roku 1910 obhájil v lesnickém ústavu doktorát (jako první český lesník). O rok později se 
stal lesním radou a v roce 1917 pak vrchním lesním radou města Plzně. Ve 20. letech 
20. století působil současně na vysokých školách v Praze a v Brně. V roce 1926 pak Josef 
Sigmond opustil plzeňskou lesní správu, aby se mohl naplno věnovat pedagogické 
činnosti. Při výchově nových lesníků zdůrazňoval praktickou činnost v lese. 
 
Jeho velkou zásluhou proběhla obnova plzeňských lesů. Zhruba 3 300 ha lesa, jež mu 
město svěřilo do péče, bylo kvůli předchozímu nevhodnému hospodaření v poměrně 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bolevec_(Sigmondova_deska).j


Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 44  

špatném stavu. Působením nového správce se plzeňské polesí stalo vzorovým úsekem 
z hlediska hospodaření (výnosu), zdraví i rekreace.  
 
Sigmond pochopil místní obtížnější podmínky – chudé písčité půdy a slabé srážky i četné 
svahy s nízkou vrstvou zvětralin – a přizpůsobil jim hospodaření s jemu svěřenými lesy. 
Zavedl vhodnější maloplošné pěstování s podporou přirozené obnovy. 
 
V městských lesích založil více než 20 pokusných ploch, kde ověřoval různé dřeviny 
(původní i nepůvodní druhy) i lesnické postupy. Nejvíce lesnických pokusů bylo 
provedeno v letech 1909 – 1915 a Josef Sigmond se při nich zaměřoval právě na 
pěstování lesa v místních obtížných podmínkách.  
 
Zkoumal různé způsoby přípravy půdy pro zalesňování, možnosti zvyšování obsahu živin 
i vhodnost využití pionýrských dřevin a cizích, zejména amerických druhů. Dále studoval 
různé způsoby přirozené obnovy pasek náletem semen a věnoval se i možnostem 
omezení škod, způsobených houbovou chorobou sypavkou. 
 
Jeho pokusy přinášely řadu negativních výsledků, přesto však ukazovaly na správný 
způsob lesního hospodaření. Plzeňské lesnictví získalo v té době dobré jméno i ve 
vzdálenějších krajích a Sigmondovy pokusné plochy byly dokonce zapojeny do 
rozsáhlého výzkumu Vysoké zemědělské školy ve Vídni, který probíhal v rámci celého 
Rakouska-Uherska. 
 
Josef Sigmond nezapomněl ani na záměrné využívání příměstských lesů k rekreaci, kde 
navrhl zřízení mnoha procházkových cest, a také prosazoval výsadbu zeleně, sadů a alejí 
přímo ve městě. 
 
Místem posledního odpočinku tohoto významného lesnického odborníka se stal hřbitov 
v Plzni-Bolevci. 
 
Sigmondova stezka je naučná stezka, provázející návštěvníky rekreační oblastí 
Boleveckých rybníků na severním okraji Plzně. Byla věnována významné osobnosti 
plzeňského lesnictví, prof. Dr. Ing. Josefu Sigmondovi (1868–1956). Celkem 15 zastávek, 
rozložených na sedmikilometrové trase, seznamuje návštěvníky s přírodopisnými 
i historicko-vlastivědnými zajímavostmi bolevecké oblasti. Trasa začíná i končí na 
konečné stanici tramvaje č. 4 na Košutce. Prohlídka celé trasy trvá 2 – 3 hodiny. 

Koncepci naučné stezky (původně se 7 zastávkami) navrhl již v roce 1978 plzeňský 
lesnický historik Ing. Rudolf Stolařík (1913–1991) jako první naučnou trasu na území 
Plzně. Nakonec však byla pouze odhalena pamětní deska dr. Sigmonda při příležitosti 
110. výročí jeho narození dne 14. dubna 1978, sama trasa stezky ani jednotlivé zastávky 
nebyly v terénu vyznačeny.  
 
Záměr vybudování naučné stezky se podařilo dokončit až o dvacet let později skupině 
pod vedením Ing. Josefa Čiháka a s podporou města Plzně. Slavnostní otevření stezky 
v její současné podobě se konalo 24. června 1998. 
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Obr. 22: Plánek Sigmondovy stezky 

• Zastávka 1: Šídlovský vrch 

• Zastávka 2: U Ledárny 

• Zastávka 3: Petrovka 

• Zastávka 4: Sigmondova deska 

• Zastávka 5: Petrovská díra 

• Zastávka 6: Okrouhlík 

• Zastávka 7: U Četníka 

• Zastávka 8: U Řezníka 

• Zastávka 9: Americké borovice 

• Zastávka 10: Smrk a kleč 

• Zastávka 11: Buk a olše 

• Zastávka 12: Kolomazná pec 

• Zastávka 13: Rezervace Kamenný rybník 

• Zastávka 14: Kamenný rybník 

• Zastávka 15: Šídlovský rybník 

 

   13. Zdroje 

- Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2008 
- Radniční listy 2008 
- Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva                       

MO Plzeň 1 
- Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2008 
- www.plzen.eu 
- www.zooplzen.cz 
- Wikipedie 

  
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_1:_Šídlovský_vrch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_2:_U_Ledárny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_3:_Petrovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_4:_Sigmondova_deska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_5:_Petrovská_díra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_6:_Okrouhlík
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_7:_U_Četníka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_8:_U_Řezníka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_9:_Americké_borovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_10:_Smrk_a_kleč
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_11:_Buk_a_olše
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_12:_Kolomazná_pec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_13:_Rezervace_Kamenný_rybník
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_14:_Kamenný_rybník
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmondova_stezka#Zastávka_15:_Šídlovský_rybník
http://www.plzen.eu/
http://www.zooplzen.cz/
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmond.j

