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    1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2009…..49 768 občanů 
Počet cizinců hlášených na MO Plzeň 1 ………………………………………………………………….2674 
 

     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  

-  Antonín Daniel 

-  Ing. Vladimír Tichý 

-  Jan Přecechtěl  

-  Radek Mráz  

-  Ing. Stanislav Rauch  

-  MUDr. Jiří Podlipný  
-  Jiří Winkelhöfer 
 
 

Od 5. do 6. 6. 2009 se konaly v České republice druhé volby do Evropského 
parlamentu.   
 
Evropský parlament je volen evropskými občany, aby zastupoval jejich zájmy. Jeho 
počátky sahají do padesátých let a do období vzniku zakládajících smluv. Jako jediný 
orgán Unie je od roku 1979 volen v přímých volbách a představuje mnohonárodní 
parlament reprezentující přes 500 milionů občanů. Přidělování křesel jednotlivým 
státům je neproporcionální a relativně zvýhodňuje malé státy. V roce 2009 měl Evropský 
parlament 736 členů ze všech 27 členských zemí EU. 
 
Eurovolby v roce 2009 vyhrály pravicové strany. Nejsilnější uskupení EPP-ED obsadilo 
263 křesel, socialisté o sto méně. Zatímco levice neskrývala hořkost, pravici 
k triumfálním oslavám chyběla vyšší účast voličů. Volit totiž šlo v průměru "jen" 
čtyřiačtyřicet procent lidí z 375 milionů, kteří byli oprávněni volit. Nezájem o eurovolby 
byl největší na Slovensku, ve Slovinsku, v Česku, Rumunsku a Polsku. Tam všude zůstalo 
doma více než sedmdesát procent lidí.  
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Obr. 1: Jednací sál Evropského parlamentu v Bruselu 
  
 

 
Počty českých kandidátů podle kandidátních listin 

 

Kandidátní listina (strana) 

číslo zkratka název počet 

1 Libertas Libertas.cz 29 

2 KDU-ČSL Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 29 

3 VV Věci veřejné 25 

4 ODS Občanská demokratická strana 29 

5 Suveren. Suverenita 29 

6 PB Volte Pravý Blok - www.cibulka.net 29 

7 SPR-RSČ Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 20 

8 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická 24 

9 EDS Evropská demokratická strana 22 

10 SSD Strana svobodných demokratů 1 

11 DSZ Demokratická Strana Zelených 29 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/cs/brussels/briefing-hemicycle-visits
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12 ČSNS Česká strana národně sociální 1 

13 NS Národní strana 19 

14 SDŽ SDŽ - Strana důstojného života 29 

15 HS Humanistická strana 26 

16 M Moravané 20 

17 SD-SN Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 0 

18 LIB Liberálové.CZ 20 

19 SDaS Strana demokracie a svobody 4 

20 HNDPSDZP Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 24 

21 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 25 

22 VAŠEALT. "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" 29 

23 Svobodní Strana svobodných občanů 25 

24 SNK ED SNK Evropští demokraté 29 

25 BPS Balbínova poetická strana 7 

26 SZ Strana zelených 25 

27 "KČ" Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) 29 

28 LAP Lidé a Politika 20 

29 SsČR "Strana soukromníků České republiky" 26 

30 "Z" Zelení 6 

31 DS Dělnická strana 27 

32 NEZ NEZÁVISLÍ 23 

33 ČSSD Česká strana sociálně demokratická 28 
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Zisky a ztráty českých mandátů oproti volbám z roku 2004 
  

Jméno strany +/- celkem trend 

Občanská demokratická strana 0 9  
Česká strana sociálně demokratická +5 7  
Komunistická strana Čech a Moravy -2 4  
KDU – ČSL 0 2  
NEZÁVISLÍ -2 0  
SNK Evropští demokraté -3 0  

 

                     
                                                Zvolení kandidáti z České republiky   

Jméno Národní strana 

Brzobohatá Zuzana Ing. ODS 

Březina Jan Ing. KDU-ČSL 

Cabrnoch Milan MUDr. ODS 

Češková Andrea JUDr. ODS 

Dušek Robert ČSSD 

Fajmon Hynek Mgr. ODS 

Falbr Richard JUDr. ČSSD 

Havel Jiří Doc. Ing. CSc. ČSSD 

Kohlíček Jaromír Ing. CSc. KSČM 

Kožušník Edvard ODS 

Maštálka Jiří MUDr. KSČM 

Ouzký Miroslav MUDr.  ODS 

Poc Pavel RNDr. ČSSD 

Ransdorf Miloslav PhDr. CSc. KSČM 

Remek Vladimír Ing. KSČM 

Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL 

Rouček Libor Dr. ČSSD 

Sehnalová Olga MUDr. MBA ČSSD 

Strejček Ivo PaedDr. ODS 

Tošenovský Evžen Ing. ODS 

Vlasák Oldřich Ing. ODS 

Zahradil Jan Ing.  ODS 

 

Novým předsedou Evropského parlamentu se podle očekávaní stal bývalý polský 
premiér Jerzy Buzek. V tajné volbě ho zvolili europoslanci na plenárním zasedání ve 
Štrasburku. Jde vůbec o prvního zástupce nové členské země Evropské unie na takto 
vysokém postu.  

Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Evropského parlamentu v 56 
volebních okrscích. Volební místnosti byly umístěny zejména v budovách základních 
škol. Bylo vydáno 11 613 obálek, platných hlasů bylo 11 550, volební účast činila 
27,69 %.  
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Jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2009 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 13. 1. 2009: 

- schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 15. zasedání Zastupitelstva 

dne 31. 3. 2009 

- vzala na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního odd. ÚMO Plzeň 1 za II. pololetí 

2008 

- souhlasila s výkupem části pozemku pro stavbu cyklistického a pěšího propojení 

Plzeň – Chotíkov, vydala doporučení pro Radu města Plzně 

- schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Kasform s.r.o., jejímž předmětem 

je zhotovení a instalace dětských prvků v ulicích Brněnská a Rabštejnská 

- stanovila finanční sazby za poskytování kopií projektových dokumentací 

v souvislosti s registrací Statutárního města Plzně k placení DPH 

- souhlasila s plněním plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 

2008 

- schválila návrh na zadání studie Zručská cesta – Bílá Hora 

- schválila spolupráci mezi British Council ČR, Útvarem koordinace evropských 

projektů města Plzně, Centrem pro komunitní práci Západní Čechy a Statutárním 

městem Plzeň - MO Plzeň 1 dle dohody – Memoranda porozumění o Hře budoucí 

město v MO Plzeň 1, leden 2009 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 

- schválila personální změny v Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku Rady MO 

Plzeň 1– jednalo se o změnu zástupce za PČR – Obvodní oddělení Plzeň 1 

 

Rada MO Plzeň 1 na zasedání 10. 2. 2009: 

- vzala na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady MO Plzeň 1 v roce 2008 a plány 

práce komisí na rok 2009 

- schválila Výroční zprávu o činnosti MO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 v oblasti 

poskytování informací za rok 2008 

- souhlasila se zprávou o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek a 

závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2008 a zůstatky rozvahových a podrozvahových 

účtů k 31. 12. 2008 

- souhlasila se zněním Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 

- zrušila metodický pokyn starosty MO Plzeň 1   č. 1/2006 a schválila Pravidla Rady 

MO Plzeň 1   č. 1/2009 pro zadávání veřejných zakázek 

- schválila zadávání projektové dokumentace na opravu kontejnerových stání na 

území MO Plzeň 1 dle mapových podkladů 

- schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Západočeské 

komunální služby a.s., jejímž předmětem je zabezpečení nakládání s vytříděným 

odpadem 

- schválila uzavření dodatku o pronájmu a vyvážení odpadkových košů a 

odstranění odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

- schválila uzavření dodatku ke smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů a 

zajištění sběrových dní nebezpečného odpadu se společností AVE CZ 
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- schválila spolupráci mezi Statutárním městem Plzeň – MO Plzeň 1 a společností 

ARTEP reklama v oblasti propagace 

- schválila spolupráci MO Plzeň 1 se společností TPMC v oblasti propagace 

- schválila pronájem reklamní plochy pro společnost Plzeňské služby, a.s. 

- schválila personální změny ve složení Majetkové komise Rady MO Plzeň 1 a 

v Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku Rady MO Plzeň 1 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 3. 3. 2009:  

- souhlasila s poskytnutím finančních dotací dle návrhu Sportovní komise Rady MO 

Plzeň 1 

- vzala na vědomí průběžné hodnocení plnění Dohody o vzájemné spolupráci při 

zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti s PČR, MŘ – Obvodním odd. Plzeň 1 

a Obvodním odd. Plzeň – Vinice 

- zřídila Komisi pro rozdělování části výtěžku výherních automatů na veřejně 

prospěšné účely 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2008, s finančním 

vypořádáním rozpočtu za rok 2008, se stavem účelových fondů MO Plzeň 1 po 

finančním vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2008, a s finančním 

vypořádáním MŠ za rok 2008 

- schválila změny daňových koeficientů pro rok 2010 na pozemcích, u kterých 

dochází ke změně užívání, tj. ke změnám funkčního využití území 

- vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby na MO Plzeň 1 v zimním 

období 2008/09 

- souhlasila s předloženým návrhem novely vyhlášky Statutárního města Plzně 

o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001. Město připravuje vyhlášku, která by 

měla vstoupit v platnost od 1. 4. 2009. Připravuje se v souvislosti s vytvořením 

integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem na území města a se 

záměrem rozdělení kompetencí v oblasti nakládání s odpadem mezi 

celoměstskými orgány a orgány MO Plzeň 1 

- schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o odborně technické kontrole a 

opravách dětských hřišť a sportovišť se společností Prolemax s.r.o., z důvodu 

navýšení stanovišť s dětskými prvky a legalizovanými sportovišti 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 31. 3. 2009: 

- vzala na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Plzně za rok 2008 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 

- souhlasila s provozováním rozhledny Sylván Gymnáziem F. Křižíka 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 7. 4. 2009: 

- schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 16. zasedání Zastupitelstva 

MO Plzeň 1 konaného 23. 6. 2009 a program jednání 
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- schválila zadání projektové dokumentace  na  parkoviště u  budovy ÚMO Plzeň 1 

- vzala na vědomí informativní zprávy o činnosti jednotek SDH Bílá Hora a Bolevec 

- souhlasila s návrhem stavební úpravy Brněnské ulice, s návrhem celoplošné 

opravy ulice Pod Záhorskem, s návrhem okružní křižovatky Sokolovská 

u Gymnázia F. Křižíka, s návrhem stavební úpravy vnitrobloku Kralovická 

- Manětínská a s návrhem celoplošné opravy ulice Křížkova 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 23. 4. 2009: 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2009 

č.  21  –  25, s převodem finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do 

rozpočtu města v rámci projektu Plzeň – Bezpečné město a dále s blokací 

finančních prostředků ve fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro 34. ZŠ na projekt 

a úpravy školy pro potřeby zřízení dislokovaného pracoviště 91. MŠ a pro 

Gymnázium F. Křižíka na projekt a úpravy prostor školy pro potřeby zřízení 

dislokovaného pracoviště 78. MŠ 

- souhlasila s rozdělením části výtěžku z provozu výherních automatů na veřejně 

prospěšné účely 

- souhlasila s rozšířením plánu stavebních akcí vlastní investiční výstavby, oprav a 

projektové dokumentace na rok 2009 

- vzala na vědomí potřebu realizace přeložky distribučního zařízení Vnk+NNk 

nacházejícího se v místě plánovaného parkoviště v Kaznějovské a budoucí 

uzavření smlouvy o realizaci této přeložky s ČEZ Distribuce 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 12. 5. 2009: 

- schválila změnu organizační struktury Investičního odboru ÚMO Plzeň 1 a 

Organizačního odboru s platností od 1. 5. 2009 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2009 

- souhlasila s přidělením finančních prostředků na společenskou, kulturní, 

vzdělávací a zájmovou činnost dle návrhu Komise sociální a pro občanské 

záležitosti Rady MO Plzeň 1 

- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí hudební produkce s Kapelou 

35. plzeňského pěšího pluku Foligno, jejímž předmětem je zajištění tří hudebních 

vystoupení v Centrálním parku v průběhu roku 2009 

- schválila uzavření smlouvy o dílo o výrobě a instalaci laviček na území MO 

Plzeň  1 se společností Milan Beniš, Plzeň, jejímž předmětem je odborně vyrábět 

a průběžně instalovat lavičky 

- schválila uzavření smlouvy o dílo ve věci desinsekce na území MO Plzeň 1 se 

společnosti Desinsekta 

- schválila výpůjčku vývěsní skříňky v Plzni, alej Svobody, u zastávky MHD 

o.s. Totem 

- schválila využití objektů na území MO Plzeň 1 pro zřízení odloučených pracovišť 

7., 78., a 91. MŠ 
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- schválila uzavření smlouvy o dílo na provedení sekání travnatých ploch, včetně 

odvozu odstraněné biologické hmoty na území MO Plzeň 1 se společností Eliod a 

Versado 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 9. 6. 2009: 

- vzala na vědomí zprávu o vybírání místních a správních poplatků v roce 2008 

- schválila návrh na zadání projektové dokumentace na parkoviště nám. Odboje 

- schválila odpisové plány MŠ, příspěvkových organizací v působnosti MO Plzeň 1 

pro rok 2009 

- souhlasila s předloženým návrhem novely vyhlášky statutárního města Plzně 

č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů s mapovým podkladem, 

který je součástí vyhlášky. Jedná se o rozšíření území, kde nesmí volně pobíhat 

psi 

- vzala na vědomí informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 7. 7. 2009: 

- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 za 1. pololetí 

2009 a Přehled stavu kriminality na území města Plzně za rok 2008 a porovnání 

s rokem předcházejícím 

- projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 18. zasedání 

Zastupitelstva Plzeň 1 konaného 22. 9. 2009 

- vzala na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za 

1. pololetí 2009 

- schválila Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém 

řízení na investora pro zástavbu částí pozemků v lokalitě Obytná zóna Sylván 

- schválila vypsání a zveřejnění záměru – soutěže pro výběr investora na zástavbu 

části pozemků v lokalitě Sylván, schválila Podmínky zástavby částí těchto 

pozemků bytovým domem B v lokalitě Obytná zóna Sylván 

- schválila výpůjčku areálu Ice Park společnosti HD Production za účelem pořádání 

kulturně sportovních akcí, včetně výpůjčky reklamních zařízení, souvisejících 

s propagací 

- schválila smlouvu o pronájmu reklamní plochy – 3 mantinelů kluziště v Ice Parku 

společnosti Strabag a.s. 

- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2009/10 u MŠ na území 

MO Plzeň 1 

- schválila uspořádání zábavného dne pro veřejnost Město her dne 18. 7. 2009 

v areálu Velkého Boleveckého rybníka 

- schválila plán zimní údržby pro období 2009/10, jmenovala Štáb zimní údržby 

ÚMO Plzeň 1 

- souhlasila s předloženým návrhem smlouvy o poskytování služeb s MVDr. 

Zdeňkem Drozdem, spočívající v trvalém označování psů na území MO Plzeň 1 

formou čipů 
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Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 21. 7. 2009: 

- schválila uzavření smlouvy se společností Západočeské komunální služby, jejímž 

předmětem je zabezpečení nakládání s vytříděnými složkami z komunálního 

odpadu na území MO Plzeň 1 

- schválila uzavření smlouvy o zajištění zájezdů pro seniory MO Plzeň 1 s CK Prima 

Via, jejímž předmětem je zajištění požadovaného počtu jednodenních zájezdů 

v průběhu roku 2009 a 2010 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 11. 8. 2009: 

- schválila ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Žlutická 2 

MUDr.  F. Zahálkovi dohodou o ukončení nájmu 

- schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Západočeské 

komunální služby, jejímž předmětem je zabezpečení nakládání s vytříděnými 

složkami z komunálního odpadu 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 1. 9. 2009 

- umožnila placenou inzerci v Plzeňské jedničce politickým stranám v rámci 

předvolební kampaně 

- souhlasila se zprávou o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO 

Plzeň 1 za 1. pololetí 2009 a s aktuálním stavem 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2009 a se stavem 

účelových fondů MO Plzeň 1 k 30. 6. 2009 

- souhlasila s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení 

- projednala náměty na změny Územního plánu města Plzně – cyklus 2009 - 2010 

- souhlasila s plněním plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 

1. pololetí 2009 a k 31. 7. 2009 aktuálně 

- schválila realizaci dvou zpomalovacích prahů ve Špálově ulici 

- souhlasila s neuplatněním inflačního navýšení nájemného za období 1 roku vůči 

nájemcům nebytových prostor v domech ve vlastnictví statutárního města Plzně 

na území MO Plzeň 1 

- schválila výpůjčku nebytového prostoru v budově ÚMO Plzeň 1 účastníkům kurzu 

Angličtina pro seniory za účelem výuky angličtiny 

- schválila nájemní smlouvu na pronájem části nebytového prostoru v Bolevecké 

ZŠ Mlékárně Kunín za účelem umístění mléčného automatu 

- vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidy a údržba komunikací a 

zeleně na území MO Plzeň 1 v užším řízení, schválila ustavení hodnotící komise 

na uvedenou veřejnou zakázku, jmenovala komisi 

- jmenovala Ing. Martina Skrziszowského vedoucím Odboru ŽP ÚMO Plzeň 1 na 

dobu určitou po dobu čerpání mateřské dovolené, následně navazující řádné 

dovolené stávající vedoucí odboru, a to na základě výběrového řízení 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 22. 9. 2009: 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2009 
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- souhlasila s převodem finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu 

města Plzně – pro Městský ústav sociálních služeb na zajištění dopravy na 

koncert Chceme žít s vámi pro klienty Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Nováček 

- souhlasila s převodem finančních prostředků do rozpočtu města Plzně – pro 

Kojenecký ústav s dětským domovem na rekonstrukci nevyhovující chodby, 

přebudování na herní koutek a zázemí pro krmení dětí 

- souhlasila s poskytnutí finančních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1: 

a/ společnosti Hrákula na výdaje spojené s opravou interiéru promítací 
kabiny promítacího zařízení ve skříňové verzi automobilu Praga V3S 
b/ manželům Janeckým na výdaje spojené s přípravou dětského 
tanečního muzikálu 
c/ sdružení Alpinum klub Plzeň na zajištění oslav 50. výročí vzniku 
zájmové organizace 
d/ ČR – HZS PK na vybudování víceúčelového přístřešku na pozemku 
centrální požární stanice Košutka 

- souhlasila s převodem finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu 

města pro 34. ZŠ a Gymnázium F. Křižíka na úpravy prostor pro zřízení 

dislokovaných pracovišť MŠ 

- souhlasila s poskytnutím finanční dotace SPŠS na zakoupení formátovací pily 

- souhlasila s návrhem na rozšíření plánu stavebních akcí vlastní investiční 

výstavby a oprav na rok 2009 

- souhlasila s převodem financí z investičního fondu 7. MŠ 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 13. 10. 2009: 

- schválila personální změny v komisích Rady MO Plzeň 1  

- projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 19. zasedání 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 konaného 8. 12. 2009 

- souhlasila s plněním plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 

1.  -  3.  čtvrtletí 2009 

- schválila nové odpisové plány MŠ pro rok 2009 

- schválila Plán zimní údržby pro období 2009/10, jmenovala Štáb zimní údržby na 

období 2009/10 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 10. 11. 2009: 

- schválila novou organizační strukturu Majetkového odboru a Odboru ŽP ÚMO 

Plzeň 1 s platností od 10. 11. 2009 

- schválila návrh termínů a program zasedání Rady a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na 

rok 2010 

- schválila poskytnutí věcných darů 2 policistům ČR a 2 strážníkům MP za příkladné 

činy 

- souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 č. 60, spočívajícím ve 

zvýšení příjmů rozpočtu MO Plzeň 1 o částku 150 tis. Kč a převodem těchto 
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prostředků do rozpočtu města Plzně, určených pro zoo na výstavbu japonské 

zahrady v areálu zoo 

- souhlasila s poskytnutím finanční dotace o.s. Totem ve výši 450 tis. Kč na pokrytí 

provozních nákladů projektu Totem 

- souhlasila s poskytnutím finanční dotace ZUŠ Třemošná ve výši 25 tis. Kč na 

nákup hudebních nástrojů 

- projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška statutárního 

města Plzně č. 11/2003 o poplatku z ubytovací kapacity 

- schválila výpůjčku nebytového prostoru v budově ÚMO Plzeň 1 ÚAMK ČR AMK 

invalidů Plzeň za účelem konání členských schůzí 

- souhlasila s poskytnutím finanční dotace Sdružení sportovních klubů Bolevec ve 

výši 35 600 Kč na výdaje spojené s provozem Sdružení sportovních klubů Bolevec 

– nájemné sportoviště 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 8. 12. 2009: 

- souhlasila s návrhem rozpočtu MO na rok 2010, s rozpočtovým výhledem MO 

v letech 2011 – 13 a výší provozních příspěvků MŠ na rok 2010 

- souhlasila s přijetím finančního příspěvku 75 tis. Kč na restaurování sošky 

andělíčka z Košuteckého jezírka od Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů 

města Plzně 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2009 

- souhlasila se zakoupením datového projektoru pro PČR za 25 tis. Kč 

- souhlasila s poskytnutím finanční dotace NPÚ na vyzvednutí a restaurování sošky 

andělíčka z Košuteckého jezírka v Plzni ve výši 125 tis. Kč 

- souhlasila s názvy ulic na Mikulce – Jestřábí a Sokolí a s názvem nově vzniklé ulice 

při výstavbě rodinných domů Pod Jezírkem 

- souhlasila se zrušením Statutu sociálního fondu MO Plzeň 1, souhlasila s návrhem 

nového Statutu sociálního fondu MO Plzeň 1 

- souhlasila s rozšířením plánu stavebních akcí vlastní investiční výstavby a oprav 

v roce 2010 

- souhlasila se zásadními připomínkami k návrhu novely Statutu města Plzně 

- souhlasila se svěřením nebytové jednotky v budově, kde sídlí 81. MŠ do trvalé 

správy MO Plzeň 1 

- schválila nové odpisové plány MŠ pro rok 2009 

 

Na každém zasedání Rady jsou předkládány zprávy o plnění usnesení 
z předchozích jednání, dále jsou projednávány majetkové záležitosti. Radě jsou 
předkládány zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1 

 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 31. 3. 2009: 

- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. a 14. zasedání Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
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- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 

- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2008, výsledek hospodaření 

MO Plzeň 1 za rok 2008, finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2008, 

stav účelových fondů po finančním vypořádání a finanční vypořádání MŠ za rok 

2008 včetně návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku 

- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2009 

- schválilo výsledky řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků MO 

Plzeň 1 k 31. 12. 2008 

- vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby na MO Plzeň 1 v zimním 

období 2008/09 

- schválilo plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 2008 

- schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 

- schválilo poskytnutí finančních dotací jednotlivým subjektům 

- schválilo provozování rozhledny Sylván Gymnáziem F. Křižíka 

- vzalo na vědomí zápisy jednotlivých výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

- vzalo na vědomí informativní zprávy, mj. Zprávu o průběhu Hry na téma Plzeň 

–  město kultury 2015, zprávu o projektu Bezpečné město nebo informaci 

o třídění bioodpadu v sídlištích MO Plzeň 1 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 17. 6. 2009: 

- vzalo na vědomí kontrolu usnesení z 9. a 10. 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 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 Rady 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. Bolevec 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 22. 9. 2009: 

- projednalo náměty na změny Územního plánu města Plzně, cyklus 2009/10 

- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání ZMO Plzeň 1 

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2009 Stránka 14 

 

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 

- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2009 a stav účelových fondů 

MO Plzeň 1 k 30. 6. 2009 

- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2009 

- schválilo poskytnutí finančních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1: 

a/ společnosti Hrákula 
b/ manželům Janeckým  
c/ sdružení Alpinum klub 
d/ HZS PK 

- schválilo převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města 

Plzně pro Kojenecký ústav 

- schválilo převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města 

Plzně pro Městský ústav sociálních služeb na zajištění dopravy na koncert pro 

klienty Nováčku 

- schválilo poskytnutí finanční dotace SPŠS na zakoupení formátovací pily 

- zhodnotilo plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1. pololetí 

2009 a k 31. 7. 2009 aktuálně 

- vzalo na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na 

území MO Plzeň 1 za 1. pololetí 2009 a k 31. 7. 2009 aktuálně 

- projednalo a schválilo návrh rozšíření plánu stavebních akcí vlastní investiční 

výstavby a oprav na rok 2009 

- schválilo poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 

- schválilo převod části investičního fondu 7. MŠ do rozpočtu zřizovatele 

- vzalo na vědomí zápisy jednotlivých výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

- projednalo náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 8. 12. 2009: 

- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZMO Plzeň 1 

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1  

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 

- vzalo na vědomí program zasedání Rady MO Plzeň 1 na rok 2010 a schválilo 

program zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2010 

- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2009 a přehled hospodaření 

k 31. 10. 2009 

- schválilo rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 60, spočívající ve zvýšení 

příjmů rozpočtu MO Plzeň 1 o částku 150 tis. Kč a převod těchto prostředků do 

rozpočtu města Plzně určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města 

Plzně na výstavbu japonské zahrady 

- schválilo poskytnutí finanční dotace ZUŠ v Třemošné ve výši 25 tis. Kč na nákup 

hudebních nástrojů 

- schválilo o. s. Totem poskytnutí finanční dotace ve výši 450 tis. Kč na pokrytí 

provozních nákladů projektu Totemu 

- schválilo poskytnutí finanční dotace Sdružení sportovních klubů Bolevec ve výši 

35 600 Kč 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2009 Stránka 15 

 

- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2009 

- schválilo rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2010, rozpočtový výhled MO Plzeň 1 

v letech 2011 – 13 a dále výši provozních příspěvků MŠ na rok 2010 

- schválilo hodnocení plnění plánu staveních akcí a vlastní investiční výstavby za 

1. - 3. čtvrtletí 2009 

- schválilo návrh realizace staveb vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 v roce 

2010 

- vzalo na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO 

Plzeň 1 za 1.- 3. čtvrtletí 2009 

- schválilo uvolnění částky 20 tis. Kč na zakoupení vánočních potravinových balíčků 

pro obyvatele Domova pro seniory v Kotíkovské a Západní ulici 

- schválilo návrh starosty na předání dokončených projektových dokumentací na 

stavební úpravy ulic Lipová, Malická a Luční 

- souhlasilo s trvalým odstraněním některých staveb z důvodu uvolnění prostoru 

pro výstavbu nového víceúčelového objektu občanské vybavenosti v oblasti 

Boleveckého rybníka 

- schválilo poskytnutí finanční dotace NPÚ na vyzvednutí a restaurování sošky 

andělíčka z Košuteckého jezírka ve výši 125 tis. Kč 

- schválilo zakoupení datového projektoru s příslušenstvím pro PČR ve výši 

25 tis. Kč 

- projednalo návrh obecně závazné vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity 

- souhlasilo se zásadními připomínkami k návrhu novely Statutu města Plzně 

- schválilo nové názvy ulic na Mikulce a nově vzniklé ulice při výstavbě rodinných 

domů¨ 

- stanovilo kompetenci k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v období 

od posledního zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 konaného v příslušném 

kalendářním roce do konce tohoto roku, stanovilo rozsah 

- schválilo zrušení Statutu sociálního fondu MO Plzeň 1, schválilo nové znění 

Statutu 

- souhlasilo se svěřením nebytové jednotky, kde sídlí 81. MŠ do trvalé správy MO 

Plzeň 1 

- schválilo přijetí finančního příspěvku ve výši 75 tis. Kč na restaurování sošky 

andělíčka od Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů Plzně 

- vzalo na vědomí zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2009 

a plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1na rok 2010 

- vzalo na vědomí zápisy jednotlivých výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

- vzalo na vědomí informativní zprávy:  k slavnostnímu předání ocenění zástupcům 

městské a státní policie; článek Chodníková novela zvýší výdaje na úklid 

v Radničních listech - říjen 2009; omluvný email od redaktorky Radničních listů 

za tiskovou chybu; plán Správy veřejného statku města Plzně pro rok 2010 na 

opravy komunikací na území MO Plzeň 1 

- projednalo náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
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    3. Rozpočet obvodu 
 

Rozpočet  MO Plzeň 1 na rok 2009:    
     
Celkové příjmy: …………………………………………………………………………………      139 269  tis. Kč 
Celkové výdaje: ………………………………………………………………………………..       148 365 tis. Kč 
Financování, které tvoří použití účelových fondů a jejich tvorbu ……...           9 096 tis. Kč 

PŘÍJMY 
Daňové příjmy 
Daňové příjmy tvořily 86,5 % celkových příjmů rozpočtu, tzn. 120 506  tis. Kč, svým 
objemem byly velmi důležitou částí příjmové části rozpočtu městského obvodu. 
MO Plzeň 1 se podílel na dani z přidané hodnoty 4,322 % tj. 64 839 tis. Kč, na dani 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 6,494 % tj. 43 964 tis. Kč. Jednotlivé podíly byly 
schvalovány ZMP pro každý rozpočtový rok – dle čl. 28, odst. 9 písm. i) Statutu města 
Plzně. 
 
Daňové příjmy dále tvořily správní poplatky vybírané dle zákona o správních poplatcích. 
Správní poplatky byly vybírány na základě přenesené působnosti, kdy MO plní výkon 
státní správy. Dále tvořily daňové příjmy místní poplatky, které se vybírají na základě 
vyhlášek Zastupitelstva města Plzně, resp. zákona o místních poplatcích.  
 
Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 ve výši 9 290 tis. Kč, tj.  7,0 % z celkových příjmů rozpočtu, 
byly převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (pozemků, mateřských 
škol), dále také příjmy za separování odpadů. 
Dotace  
V rozpočtu na rok 2009 byla zahrnuta dotace na výkon státní správy ve výši 9 473 tis. Kč.  
Tato dotace byla oproti roku 2008 vyšší o 3 %. V rámci finančního vztahu města a 
městských obvodů nebyla zapracována dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních 
věcí na sociální dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené, 
příspěvek na péči o osobu blízkou) a účelová dotace na výkon státní správy v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí. 
 
 
VÝDAJE  
Provozní výdaje 
Provozní výdaje = výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce městského obvodu 
s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy. 
 
Provozní výdaje činily 98 235  tis. Kč, tj. 66,21 % z celkových výdajů rozpočtu MO  Plzeň  1. 
Z toho: 

• Běžné provozní výdaje – 89 085  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  -  9 150  tis. Kč – výdaje 
na provoz zřízených příspěvkových organizací  -  mateřských škol. 
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Kapitálové výdaje 
Kapitálové výdaje činily 50 130 tis. Kč, tj. 33,79 % z celkových výdajů rozpočtu MO 1 na 
rok 2009. I v roce 2009 tyto výdaje směřovaly do výstavby nových parkovacích míst, 
chodníků, komunikací, do stavebních úprav (91. mateřská škola v Jesenické ul., do 
výstavby víceúčelového hřiště v areálu Gymnázia Fr. Křižíka v Sokolovské ul.)  
  
Financování zahrnovalo použití, resp. tvorbu účelových fondů městského obvodu (fond 
rozvoje a rezerv, sociální fond), ve výši 9 096 tis. Kč. 

 

    4. Rozvoj obvodu 
 
Expozice Česká řeka v plzeňské zoo získala 26. 3. 2009 ocenění Stavba roku 2008. O titul 
se v 5 kategoriích ucházelo 11 staveb našeho regionu, ocenění získaly 3.  
 
V průběhu roku 2009 bylo postupně zadáno zpracování projektových dokumentací na 
budování plánovaných investičních akcí v souladu se schválených plánem vlastní 
investiční výstavby.  
 
Jednou z prvních akcí roku 2009, které byly dokončeny, byla garáž pro hasební techniku 
v areálu SDH na Bílé Hoře. Objekt byl dán do užívání již koncem dubna a byl tak vyřešen 
problém s parkováním nového hasičského vozu. 
 
Koncem března byla dokončena v budově ÚMO Plzeň 1 úprava zasedací místnosti na dvě 
kanceláře a místnost pro kopírovací stroj.  

Plán vlastní investiční výstavby v prvním plzeňském městském obvodě v roce 2009 
kromě realizace nových parkovišť, chodníků a komunikačních úprav zahrnoval zejména 
stavební úpravy další MŠ. V roce 2009 tak byly vybudovány dvě nové menší parkovací 
plochy v Rabštejnské ul. Nové chodníky vznikly v Tachovské a Kralovické ul.  
 
Komunikační úpravy zahrnovaly zejména rekonstrukci ulice Nad Beranovkou. Došlo zde 
k vytvoření obytné zóny ze zámkové dlažby, zálivů se zelení a přibylo zde i 23 nových 
parkovacích míst.  
 
V roce 2009 se pokračovalo v budování zpomalovacích prahů v Toužimské a Rabštejnské 
ulici. Ke zvýšení bezpečnosti přispěla i instalace bezpečnostních kamer, které byly 
instalovány v Kralovické a Strážnické ul. 
 
Na rok 2009 byla naplánována rekonstrukce 91. MŠ v Jesenické ulici, která představovala 
nejrozsáhlejší investiční akci roku 2009. Byla zde provedena výměna oken, dveří, 
provedeno zateplení, oprava střech a chodníků. Byly opraveny i spojovací chodby mezi 
pavilony.  
 
Během prázdnin bylo opraveno sociální zařízení ve 29. MŠ a vzniklo nové oplocení areálu 
60. MŠ, kde byly zároveň opraveny rozvody vody a topení. Opravy rozvodů vody 
proběhly i v 7. MŠ a byla opravena také kotelna a rozvody topení ve 46. MŠ.  
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V rámci údržby rovněž v červnu a červenci 2009 proběhly nátěry všech oken v budově 
ÚMO Plzeň 1. Práce probíhaly za provozu a chod úřadu byl zachován v plném rozsahu.  
 
Byl zahájen nástřik názvů ulic s orientačními čísly domů přímo na chodnících.  
 
Do plánu byly zařazeny i finanční prostředky určené na zpracování projektových 
dokumentací pro další období ve všech shora uvedených oblastech. 

 

Od srpna do listopadu probíhala realizace největší stavby v oblasti využití volného času. 
Jednalo se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem a in-line dráhou v Sokolovské ulici. 
Tento záměr byl další etapou rozvoje okolí Centrálního parku u plaveckého bazénu na 
Lochotíně. Jako ideální místo bylo vytipováno stávající hřiště v areálu Gymnázia 
F. Křižíka, které bylo jednak ve velmi špatném technickém stavu, a navíc přímo sousedí 
s Centrálním parkem.  
 
Obnovou této plochy bylo získáno hřiště s umělým povrchem o rozměrech 35 m x 64 m. 
Umožňuje provozování většiny míčových her jako je košíková, odbíjená, házená, malý 
fotbal, nohejbal, ale i tenis. Na západní straně hřiště vznikla ještě navíc malá tribuna pro 
diváky.  
 
Hřiště bylo opatřeno i sociálním zázemím pro návštěvníky. Je lemováno in-line dráhou 
s akrylátovým povrchem. Dráha je široká 4,5 m a dlouhá 200 m. V blízkosti hřiště bylo 
vybudováno parkoviště se 26 kolmými stáními. Dopoledne hřiště slouží žákům gymnázia 
a odpoledne veřejnosti. 
 
V září 2009 ZMO Plzeň 1 navíc schválilo rozšíření plánu vlastní investiční výstavby 
o některé stavby a opravy, které byly následně realizovány ještě do konce roku 2009. 
Toto rozšíření umožnily finanční úspory v rámci výběrových řízení i nižší realizační 
náklady některých staveb. 
  
Mohlo tak vzniknout dětské hřiště ve vnitrobloku v Manětínské ulici, opraveny byly 
chodníky v areálu 7. MŠ, bylo opraveno a odvodněno dětské hřiště ve Strážnické ulici, 
upraven byl přechod pro chodce u halových garáží v Kralovické ulici a vodorovné značení 
na chodnících v podobě šipek s označením ulic a orientačních čísel.  
 
V rámci oprav stávajících kontejnerových stání byla schválena nad rámec již schváleného 
rozsahu ještě částka 500 tisíc korun, což umožnilo realizovat opravu dalších 9 stání. 
Z původních 45 bylo tedy celkem v roce 2009 opraveno 54 kontejnerových stání, která 
dostala nový asfaltový povrch.  
 
 

     5. Doprava 
 
Tramvajová trať z centra města na Severní Předměstí podstoupila v roce 2009 náročnou 
rekonstrukci.  Aby byl zachován tramvajový provoz, tramvaj č. 4 jezdila po jedné koleji, 
využilo se i náhradní autobusové dopravy. První etapa si vyžádala 178 milionů Kč 
z rozpočtu města. 
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V době úpravy křižovatky Karlovarská – Lidická byla výluka 1,5 měsíce. I zde bylo využito 
náhradní autobusové dopravy na lince číslo 1 do Bolevce.  
 
V rámci rekonstrukce tramvajové trati na Severní Předměstí v roce 2009 došlo i k zrušení 
podchodu pod Lidickou ulicí. Podzemní cestu nahradil přechod se světelnou signalizací. 
Tato akce odstartovala zrušení dalších podchodů na Karlovarské třídě, které pak rovněž 
nahradily přechody se světelnou signalizací.   
 
Pod Záhorskem a u lékařské fakulty však podchody zůstaly, protože mají výstup na terén. 
Cestujícím tramvají se ale vedle podchodu nabídl navíc i nový přechod pro chodce.   
 
Tramvaje číslo 1 začaly znovu jezdit na konečnou v Bolevci od 1. 9. 2009. 
   
Obyvatelé Severního Předměstí si pořádně oddechli až 1. 12. 2009. Tehdy oprava 
tramvajové trati a silnice, která spojuje centrum s největším plzeňským sídlištěm, 
skončila.  
 
Kromě téměř kilometrového úseku od kruhového objezdu se musela udělat i řada 
dalších věcí, které v původním plánu vůbec nebyly. Například opravovaný úsek 
tramvajové trati ve směru na Košutku je nakonec o 8O metrů delší, než technici 
plánovali. Důvodem je změna tramvajových pásů od sebe. Na to pak navazovaly 
například kanálové vpusti.  
 
Naděje, že by automobilový provoz na Americké třídě v Plzni byl zrušený, padla 
18. 6. 2009. Zastupitelé rozhodli, že zůstane průjezdná s výjimkou nákladních vozů nad 
7,5 tuny.  
 
27. 6. 2009 proběhla oslava 110 let MHD v Plzni. Součástí byl konvoj historických vozidel 
z vozovny na Slovanech, výstava vozidel a historie Dopravního podniku na náměstí 
Republiky, jízdy historických tramvají, trolejbusů a autobusů. Zájemci si rovněž mohli 
prohlédnout technické zázemí PMDP.  
 
Od konce října 2009 došlo v plzeňské MHD k výrazným změnám v jízdních řádech. 
Některé spoje posílily, upraveny byly i trasy nočních linek. Plzeňští radní schválili změnu 
víkendového a nočního provozu MHD, kdy byla od konce října ve dnech pracovního 
volna a pracovního klidu zavedena taktová doprava (to znamená v pravidelných 
intervalech) u tramvají a trolejbusů. 
 
Základní interval o sobotách a nedělích od 7:00 do 20:00 hodin byl pro linky č. 1, 2, 4 a 
16 v délce 7,5 minuty. Pro linky 11, 12, 13 a 15 pak byl interval v trvání 15 minut, a to 
v rozmezí od 7:00 do 20:00 hodin.  
  
Cílem optimalizace bylo dosáhnout větší pravidelnosti odjezdu nočních spojů 
z centrálního přestupního bodu, který se nově přeložil k Mrakodrapu. V noci z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli posílily MHD o nové linky N4, N5, N6, které byly vloženy 
jako proklad mezi celotýdenní spoje. Tak bylo dosaženo intervalu 30 minut až do třetí 
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hodiny ranní. Upraveny byly i trasy nočních linek v oblasti Borských polí, Severního 
Předměstí, centra města.  
  
V prosinci 2009 pak začala tramvajová zastávka „čtyřky“ sloužit i autobusům linky 41, 
jezdícím na Vinice. Cestující tedy od té doby nemusí přestupovat v sadech Pětatřicátníků 
a přecházet silnici. 
 
Cyklisté i v roce 2009 hojně využívali cyklistické trasy, které se nacházejí na území MO 
Plzeň 1. Jedná se o trasu ze sídliště Vinice ke Karlovarské třídě, od Šídlováku do 
Lochotínské ulice a na Rychtářku a na ni navazující trasu podél ulic Plaská a Lidická.  
 
Další stezky jsou podél Karlovarské a Studentské ul. Trasy mají převážně formu stezky 
pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. Trasa od Šídlováku do centra je nejdelší 
ucelenou trasou na území města, která navazuje na již existující trasy do Doubravky a na 
Slovany a je zároveň součástí cykloturistické trasy č. 35, která vede z Plzně do Manětína. 
 

 
 6. Životní prostředí   
 
Přelom roku 2008/2009 byl hodně mrazivý. 7. 1. 2009 mrazy poškodily hlavní rozvodný 
řad pitné vody pro část Lochotína a Bolevce. Z poškozeného potrubí se valilo na 2 tisíce 
kubíků vody před areál bývalého obchodního střediska Gera.   

Z pátku 9. 1. 2009 na sobotu 10. 1. 2009 byla v Plzni v tomto zimním období dosud 
nejstudenější noc. Rtuť sestoupila na mínus 17°C. Extrémní mráz se stal osudným pro 
40letého bezdomovce.  

Zima v roce 2009 skutečně dokazovala, co umí. 11. 2. 2009 silničáři jen s obtížemi 
odstraňovali následky silného nočního sněžení a vichřice, které zasáhly region. 

V polovině února 2009 byla v Plzni chřipková epidemie. Největší počet nemocných se 
vyskytoval mezi dětmi, nejmenší mezi seniory nad 60 let. 

Začátkem března 2009 stouply hladiny řek. 1. 3. 2009 byl vyhlášen první povodňový 
stupeň na Berounce. Obavy z povodní se naštěstí v dalších dnech nepotvrdily.  

Borovice vejmutovka a smrk ztepilý zmizely v únoru a březnu 2009 z lesních porostů 
u severního břehu Velkého Boleveckého rybníka. Těžbu stromů tady naplánovali 
pracovníci plzeňských městských lesů. Šlo o úmyslnou těžbu v porostech nepůvodních 
lesních dřevin, kterou provedli na základě projektu „Lesopark Ostende“.  

Cílem pěstebních opatření projektu byla postupná obnova přestárlých a stanovištně 
nevhodných porostů. Zachovány byly cenné vitální dřeviny a tzv. doupné stromy, ve 
kterých hnízdí ptáci.  Vzniklé maloplošné obnovní prvky pak lesníci zalesnili dřevinami 
přirozené druhové skladby.  

Projekt schválený v Zastupitelstvu města Plzně měl zvýšit rekreační potenciál severního 
břehu Velkého Boleveckého rybníka a navazujících lesních porostů. 
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Počátkem dubna 2009 vysoké teploty trhaly rekordy, když se rtuť teploměru v Plzni 
- Bolevci vyšplhala na 22,4°C. Někteří otužilci si již 3. 4. 2009 byli zaplavat ve Velkém 
Boleveckém rybníku.  

Příroda v dubnu 2009 skočila přímo ze zimy do léta. Všechno vykvetlo naráz a včely 
nestačily stromy opylovat.  

26. 5. 2009 byl v Plzni první tropický den toho roku, když teploty překročily 30°C. Večer 
však dorazily prudké bouřky, kdy napršelo tolik vody, jako jindy za měsíc. 

Kvalitní voda byla cílem akce, která několik let probíhala na Velkém Boleveckém rybníku.   
V roce 2008 došlo k chemickému ošetření sedimentu a vodního sloupce ve třech 
jednorázových aplikacích. Dalším opatřením byly zásahy do rybí obsádky, které spočívaly 
v jarních odlovech plevelných druhů ryb. Bylo odloveno 2000 kg ryb, především cejna, 
plotice, perlína.  

Zároveň bylo umístěno v mělkých partiích nádrže 200 ks umělých třecích substrátů, které 
byly z vody po výtěru odstraněny i s jikrami. Bylo pak vysazeno 10 tis. ks rychlené štičky.  

Na jaře 2009 došlo opět k chemickému ošetření sedimentu a vodního sloupce. První 
dávka byla aplikována v červnu, druhá zhruba koncem července. Došlo i na jarní odlov 
generačních ryb cejna a plotice s využitím omračovací lodě, vysazeny byly rychlené štiky 
a větší candát.  

Po celou vegetační sezonu byly sledovány vodní rostliny a objevil se nový fenomén 
–  omezování biomasy vodní vegetace. Jeho cílem bylo brzdit rozvoj rychle expandujících 
druhů. V této souvislosti byla důležitou součástí projektu i regulace ponořených rostlin 
v Šídloveckém rybníku. 

V roce 2009 tak byl realizován podrobný monitoring vodní vegetace, podpora druhové 
rozmanitosti vodních rostlin Velkého Boleveckého rybníka, regulace růstu vodních 
rostlin. Ze způsobů, které připadaly v úvahu, bylo nejvhodnější sečení vodních rostlin cca 
20-50 cm nade dnem, a to v hloubce 1,5 m a větší.  

 

Obr. 2: Letecký snímek Velkého Boleveckého rybníka 

http://www.turistik.cz/cz/kraje/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/plzen/velky-bolevecky-rybnik/galerie/ir/files/gallery/2419/14640--c800x600.jpg
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Od 1. 6. 2009 zřídil ÚMO Plzeň 1  20 pracovních míst na tzv. veřejně prospěšné práce. 
Jedná se o skupinu 20 lidí, kteří budou v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin vykonávat 
pomocné úklidové práce na území MO Plzeň 1. 
 
Velké sucho vystřídal v druhém červencovém týdnu 2009 déšť. Markéta 13. 7. 2009 srp, 
jak jí káže pranostika, do žita nehodila - zemědělci do polí vjet nemohli. Počasí však 
potěšilo houbaře, protože lesy v okolí našeho obvodu byly plné hub.  
Celá druhá třetina července 2009 se vyznačovala v našem regionu velmi deštivým 
počasím. V řece Úhlavě, která zásobuje Plzeň pitnou vodou, se zvýšil obsah pesticidních 
látek v množství vyšším než kdykoli v minulosti – na vině byl splach z polí. Vodárna začala 
jednat s městem o instalaci zařízení, které umožňuje filtraci přes aktivní uhlí a zbavuje 
tak pitnou vodu pesticidů.  

Zato po 22. 7. 2009 se teploty v Plzni opět vyhouply k tropickým hodnotám nad 30°C. 
Záchranáři však měli plné ruce práce, protože lidé kolabovali.  

Na podzim došlo k ozeleňování volných holých ploch v obvodu a k obnově stávajících 
stromořadí. Po obnově aleje v ulici Otýlie Beníškové a realizaci větších jarních výsadeb 
stromů na Vinicích a Lochotíně bylo pokračováno s výsadbou listnatých stromů 
v oblastech sídliště Košutka a částečně mezi panelovými domy a na větších volných 
plochách v lokalitě Bolevce.  

Do poloviny listopadu 2009 bylo vysázeno 200 ks kvalitních alejových stromů s vysoko 
nasazenými korunami. Byly použity dobře rostoucí druhy dřevin – javory, okrasné 
třešně, platany a v menší míře jasany, lípy a jeřáby. 

V létě byly odebrány vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů pod FN. Voda 
ani z jednoho pramene nevyhovuje normě pro pitnou vodu, a to ani po tepelné úpravě. 
Voda z levého pramene obsahuje lehce nadnormativní množství dusičnanů a těsně 
nevyhovuje svou kyselostí. Voda z pravého pramene je také mírně kyselejší. Případné 
užívání vody z obou pramenů je jen na vlastní nebezpečí. 

Na říjen neobvyklou teplotu 25,7°C naměřili meteorologové 7. 10. 2009 v Plzni na 
Mikulce. Byl tak pokořen dosavadní rekord pro tento den.  
 
Na počest vzniku samostatného československého státu vysadil 28. 10. 2009 starosta 
MO Plzeň 1 Jiří Uhlík v blízkosti budovy ÚMO Plzeň 1 lípu malolistou a tím symbolicky 
odstartoval obnovu obvodního porostu zeleně. Letos bylo vysazeno po území MO 
Plzeň 1 dvě stě nových okrasných stromů. Došlo i k částečné úpravě zeleně v okolí 
budovy ÚMO Plzeň 1. 
 
Zima vtrhla do našeho regionu 11. 12. 2009. Na následující noc předpověděli 
meteorologové pořádnou klouzačku na silnicích i chodnících, a bohužel se jejich 
předpověď vyplnila.  
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    7. Sociální oblast 
 
Dne 1. 1. 2009 ve 3:27 přišlo na svět první narozené dítě nového roku ve Fakultní 
nemocnici v Plzni. Byla jím Kateřina Moučková z Jesenice u Rakovníka. Maminka si 
vybrala tuto porodnici, protože slyšela o tamní vynikající péči a vybavení.  
 
V Plzni se v roce 2009 zvýšily ceny elektřiny, tepla, vody i nájemného. Průměrná rodina 
za celý rok zaplatila za provozní výdaje o cca 15 tisíc korun víc než v roce předchozím. 

Od 2. do 11. 1. 2009 opět v celé republice proběhla Tříkrálová sbírka, organizovaná 
charitou. V Plzni mohli obyvatelé potkat 72 trojic dětí doprovázených dospělým se 
zapečetěnými kasičkami.  
 
Výročí: 

14. února 2009 oslavil devadesáté narozeniny plzeňský rodák a čestný občan města 
Plzně Miroslav Zikmund. Blahopřání primátora Pavla Rödla společně se stříbrnou 
pamětní medailí a dárkem slavnému cestovateli osobně předal ve Zlíně, kde žije, známý 
plzeňský fotograf a také iniciátor a autor velkolepé výstavy z roku 2003 „Hanzelka & 
Zikmund: Fotografie z cest“ Radovan Kodera. 

                                        
28. 2. 2009 oslavili manželé Antonie a Vlastislav Foltýnkovi ze Sokolovské ulice zlatou 
svatbu, tedy 50 let společného života. Připomněli si to díky slavnostnímu obřadu 
v obřadní síni ÚMO Plzeň 1. 

18. 7. 2009 oslavili diamantovou svatbu manželé Růžena a Václav Blažkovi z Komenského 
ulice. Své první ano si řekli před 60 lety. K tomuto výročí jim přišly blahopřát členky 
Komise sociální a pro občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1 i jejich rodina a nejbližší 
příbuzní. 
 
21. 11. 2009 oslavili manželé Věra a Jaroslav Anýžovi z ulice Nad Beranovkou 
diamantovou svatbu. Slavnostní obřad se uskutečnil v obřadní síni ÚMO Plzeň 1. Vedle 
pracovnic Komise sociální a pro občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1 a jejich nejbližších 
jim přišli poblahopřát i členové Klubu vojenských veteránů v Plzni, jehož je pan Anýž 
členem. 
 
Významné jubileum – zlatou svatbu – oslavili v roce 2009 také manželé Danuše a Václav 
Mozrovi z Plaské ulice. Slavnostní obřad proběhl za přítomnosti nejbližší rodiny 
v soukromí jejich domácnosti.  
 
 
    8. Kultura a akce obvodu  

Méně lidí než obvykle kvůli velmi mrazivému počasí přivítalo Nový rok 2009 na nám. 
Republiky. Oslavy proběhly bez incidentů a zranění.   
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24. 1. 2009 se v Saloonu na Roudné konalo celorepublikové kolo soutěže Nebe, peklo, 
ráj. Třetí místo získala třináctiletá Gabriela Koppová z Plzně. Soutěž již třetím rokem 
organizovalo Středisko volného času v Ledecké ul. a organizátory potěšila stále se 
zvyšující úroveň. 
 
O zcela originální zahájení festivalu 29. ročníku Smetanovské dny v Plzni se 1. 2. 2009 
postarala premiéra divadelně - hudebního pořadu s názvem „Věž plzeňská 
v plamenech“. Jeho autor, dirigent a hudební vědec mezinárodního renomé Andreas 
Kröper, v něm nabídl divákům detailní pohled do plzeňského prostředí a života kolem 
roku 1835, významné doby města před příchodem Bedřicha Smetany (1840). Spolu 
s autorem v pořadu vystoupil známý plzeňský herec Martin Stránský a v podání Adama 
Viktory zazněly varhanní skladby z plzeňských archivů. 
 
Svým významem přesáhl festival hranice města a každoročně láká do Plzně vynikající 
interprety a hudební soubory. Poslední ročníky se vyznačovaly realizací náročných 
festivalových projektů – v roce 2008 byla uvedena Janáčkova Glagolská mše, v roce 2009 
Matoušovy pašije J. S. Bacha a ve stejném roce i zajímavé srovnání tvorby Mozarta a 
Salieriho v podobě provedení Requiem obou autorů.  
 
V sobotu 21. 2. 2009 opět vyšel maškarní průvod s množstvím tradičních masek z Vinic. 
Přes Lüftnerku pochodoval ke Kalikovskému mlýnu, kde byla vzhozena Morena do Mže, 
skončil v Malé ulici u nám. Republiky. Tam se rozpoutal boj o rekord v pojídání 
masopustních koblih. 
Kreativní hra „Plzeň město kultury 2015“ zaměstnala občany prvního plzeňského 
obvodu. Uskutečnila se ve dnech 4. - 5. 3. 2009 v jednacím sále ÚMO Plzeň 1 a byla 
součástí příprav kandidatury Plzně na titul Evropské město kultury pro rok 2015.  
 
Zúčastnilo se 20 občanů, kteří byli rozděleni do pěti týmů a měli během dvou dnů nalézt 
hlavní problémy obvodu a hledat řešení. Nejlepší z nich pak rozpracovat a představit 
ostatním zúčastněným. Nejlepším byl zvolen nápad modrého týmu na vytvoření 
projektu Plzeň osvěžující, který obsahoval vybudování restaurace na rozhledně Sylván a 
vodních kaskád s vyhlídkami a posezením směrem k Lochotínskému parku. Součástí 
návrhu byla i rekonstrukce a využití Lochotínského pavilonku k pořádání přednášek, 
dílen, výstav a dalších kulturních akcí.  
 
Mezi dalšími nápady se objevila myšlenka na využití sídlištních vnitrobloků. Třetím byl 
zvolen nápad nazvaný Lochotínský okruh na zřízení městského motorového vláčku. 
V projektu dalšího týmu byl návrh na vybudování tzv. retenčních rybníčků zachycujících 
dešťovou vodu s posezením a okrasnými prvky. Pátý tým navrhoval vybudování 
chybějícího zázemí pro volnočasové aktivity mládeže na sídlištích. Návrhy všech týmů se 
staly zdrojem nápadů pro investiční záměry v příštích letech.  
 
1. 4. 2009 opět centrum Plzně ovládla Apriliáda. Odstartovalo ji vypuštění balónků 
s přáními plzeňských dětí, které tak podpořily kandidaturu Plzně na titul Evropské hlavní 
město kultury 2015. 
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Plzeňští památkáři v dubnu 2009 slavili. V novinářské soutěži Prix non pereant 
s tématem Média na pomoc památkám obsadil památkář a nadšený milovník historie 
Plzeňan David Růžička druhé místo v kategorii tisk.  
 
V druhé polovině dubna pokřtil starosta prvního plzeňského obvodu na statku Lüftnerka 
novou reprezentační knihu vydanou o. s. IRIS a Zoologickou a botanickou zahradou 
města Plzně nazvanou Dodo byl jen první. Autorem textové části je František Hykeš, 
autorem fotografií je Jaroslav Vogeltanz. Hlavním sponzorem knihy byl MO Plzeň 1, který 
přispěl částkou 100 tis. Kč. 
 
22. ročník filmového festivalu Finále v přesposledním dubnovém týdnu 2009 představil 
filmůchtivým divákům 150 projekcí hraných filmů a dokumentů. Zlatého ledňáčka si 
odvezla režisérka Maria Procházková za film Kdopak by se vlka bál.  
 
Největší jarní pouť v regionu, pouť u svatého Jiří v Doubravce, přilákala koncem dubna 
2009 méně lidí než obvykle. Jednak Plzeň v té době hostila další akce, například Finále, 
ale na nižší návštěvnosti se podepsala i hospodářská krize. Značná část návštěvníků 
kolem atrakcí jen procházela.   
 
27. 4. 2009 tisícovky mladých lidí zaplnily plzeňské nám. Republiky, kde odstartovala 
finální část 20. ročníku majáles. Králem se stal BlueJack neboli Karel Nykles z FAV ZČU. 
 
Pestré oslavy osvobození proběhly od 1. do 6. 5. 2009. Sjeli se američtí a belgičtí veteráni 
i současní američtí vojáci. Přijel opět i vnuk generála Pattona Georg Patton Waters. 
Uskutečnila se řada vzpomínkových aktů, jako vždy největší pozornost poutala historická 
vojenská vozidla. 
 
Špalíry diváků lemovaly Klatovskou třídu v Plzni, po které 6. 5. 2009 v 11 hodin ze Sukovy 
ulice vyjela tradiční kolona historických vojenských vozidel. V čele Convoy of Liberty šli 
pěší vojáci s technikou a představovali příchod 16. obrněné divize do Plzně v ranních 
hodinách 6. května 1945. Za nimi následovalo defilé vlajek, při kterém jednotlivé jeepy 
vezly standarty států, které se podílely na osvobozování Plzně a hned je následovaly vozy 
s válečnými veterány.  
 
Historických vozů bylo v koloně více než sto. Divákům se v ní představila také moderní 
americká vojenská technika, a to obrněné transportéry Stryker a vozidlo HMMWV.   
 

 
Obr. 3: Convoy of Liberty 2009 
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27. 5. 2009 byla v Muzeu Patton Memorial Pilsen veřejnosti představena kniha 
vzpomínek válečného letce RAF a občana MO Plzeň 1 plk. v. v. Josefa Prokopce. Její 
vydání podpořil MO Plzeň 1 částkou 50 tis. Kč. 
 
Bambiriáda se v roce 2009 konala od 5. do 7. 6 v plzeňských Chvojkových sadech. 
Pořádala ji opět Česká rada dětí a mládeže (kromě Plzně v dalších 13 městech) a ukázky 
své celoroční práce tu předváděly desítky dětských spolků, organizací a center volného 
času. Přes rozmary počasí se na ně přišly podívat tisíce návštěvníků.   
 
Od 12. do 14. 6. 2009 pořádala Nadace 700 let města Plzně tradiční akci – Historický 
víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské, kdy opět ožilo historické jádro města. 
Tentokrát padl dosavadní rekord - na náměstí Republiky se sešlo 4 402 strašidel. 
 
Divadelní léto pod plzeňským nebem bylo zahájeno 28. 6. 2009 premiérou Gogolovy 
komedie Revizor, která se konala na náměstí Republiky. Všechna představení byla 
vyprodaná, stejně jako Moliérův Don Chuan, který se koncem července hrál v Proluce 
v Křižíkových sadech.  
 
Plzeňský Prazdroj byl oficiálním dodavatelem piva na akce pořádané v rámci 
předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie. Na přibližně pěti desítkách akcí a 
zasedání v období od ledna do června 2009 se vypilo více než  87 hl piva, převážně Pilsner 
Urquell a nealko piva Birell. 
 
18. 7. 2009 proběhla na pláži Boleveckého rybníka oblíbená akce Město her aneb 
prázdniny na Boleváku. Moderátory tentokrát byli Libor Bouček a Lucie Šilhanová. 
O program se postarali Ewa Farna, Olympic Revival, skupiny Starý Psi, Lucie Revival a 
další. 
 
Respektovaná   básnířka  a  propagátorka  české  kultury  Plzeňanka  Hana  Gerzanicová  
(která až do své emigrace poč. padesátých let a po návratu z Austrálie začátkem 
devadesátých let žije na Zadní Roudné) získala 23. 7. 2009 v Senátu ocenění Významná 
česká žena ve světě. Cenu uděluje Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. 
Její jméno se objevilo v antalogii největších českých básníků píšících anglicky a v Síni 
slávy anglicky píšících básníků ve Filadelfii. Po svém návratu z emigrace vydala i řadu 
básnických sbírek v češtině. 
 
Kapela plzeňského 35. pěšího pluku Foligno nabídla v roce 2009 dva promenádní 
koncerty v Centrálním parku na Lochotíně, a to 30. 7. a 3. 9.  Pořádal je MO Plzeň 1. 
 
Výtisk Nerudovy sbírky Písně kosmické, která s ním letěla do vesmíru, přivezl 4. 8. 2009. 
do Plzně ukázat americký astronaut Andrew Feustel. Chtěl tam vzít něco českého, 
protože jeho žena má české kořeny. V Plzni rovněž navštívili jejího strýce.  
 
Srpen byl v Plzni opět ve znamení festivalu Na ulici. Na náměstí Republiky a přilehlých 
ulicích a sadech zněl jazz, country a folk a hrálo se divadlo.   
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Září pak v Plzni tradičně patřilo Mezinárodnímu festivalu Divadlo (9. – 17. 9. 2009). 
V průběhu dosavadních ročníků se z DIVADLA stal jeden z nejvýznamnějších 
mezinárodních divadelních festivalů v České republice, na němž se do roku 2009 
prezentovalo na 120 souborů z šestnácti zemí světa.  
 
Objevují se zde inscenace velkých i malých, tradičních i experimentálních scén, a to 
inscenace „lehké" i „těžké". Na programu je pravidelně činohra, opera, pohybové 
i loutkové divadlo a další divadelní formy. Festival se setkává se širokým ohlasem 
v českém i zahraničním tisku.  Několikrát se stal místem setkání významných osobností.  
 
18. 9. 2009 bylo v Plzni otevřeno Muzeum loutek. Na rozdíl od jiných dvou, které 
v republice v té době byly (v Chrudimi a Prachaticích), je interaktivní, loutky se hýbou, 
děti si mohou některé z nich osahat, může se tam hrát divadlo. Jsou tam 
loutkoautomaty, kde si návštěvníci mohou navolit různé scény a děje. 
 
Muzeum do města patří, protože Plzeň má neuvěřitelně dlouhou loutkářskou tradici. 
Svůj nový domov zde našla více než tisícovka loutek. K unikátům patří například loutky, 
které vytvořil Jiří Trnka v době, kdy spolupracoval s naším nejslavnějším plzeňským 
loutkářem, Josefem Skupou.  
14. 10. 2009 se uskutečnil koncert akordeonistů z Lochotína v sále Západočeského 
muzea. Soubor UNIVERSE ze ZUŠ Sokolovská uspořádal koncert při příležitosti křtu svého 
CD. 
 
Dno Košuteckého jezírka vydalo 7. 11. 2009 své tajemství – potápěči v hloubce sedmi 
metrů našli sošku děvčátka z místního dávno zaniklého parku. Zhruba v roce 2003 v 
souvislosti s pátráním po pravdivosti legend o utopeném americkém vozidle či tanku z 
druhé světové války na dně jezírka bylo zjištěno, že na dně spočívá soška. Zjistilo se, že 
se nejedná o andělíčka, jak se nejprve domnívali, ale sošku děvčátka asi 120 cm vysokou, 
která stála na asi dvoumetrovém pískovcovém soklu.   
 

 
 

Obr. 4: Vyzvedávání sošky z Košuteckého jezírka 
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Tisíce lidí přišly 29. 11. 2009 na náměstí Republiky na rozsvícení vánočního stromu. 
Nechyběli plzeňský primátor Pavel Rödl a biskup plzeňské diecéze František Radkovský. 
Betlém pod nádherně ozdobeným stromem v průběhu následujících dnů obohatily 
figuríny Tří králů v životní velikosti. Vyrobili je žáci Střední uměleckoprůmyslové školy 
Zámeček, která sídlí na území prvního plzeňského obvodu.  
 
1. 12. 2009 byl opět v Centrálním parku rozsvícen vánoční stromeček. Akci již tradičně 
pořádal MO Plzeň 1 a obyvatelé se na ni pokaždé velice těší. 
 
8. 12. 2009 se Plzeň dostala do druhého kola v boji o titul Evropské hlavní město kultury 
2015. O titul pak bojovala s Ostravou. O postupu rozhodoval třináctičlenný tým porotců, 
z nichž 7 jmenovaly externí instituce a 6 ministr kultury.  
 

 
     9. Organizace, spolky 

7. 2. 2009 byla v Měšťanské Besedě v Plzni jmenovaná Ilona Mauritzová děkankou 
Fakulty zdravotnických studií ZČU. Na nejmladší fakultě univerzity v té době studovalo 
na 700 studentů bakalářských zdravotních oborů.  
 
13. 2. 2009 byly v obřadní síni plzeňské radnice slavnostně oceněny ty ZŠ a MŠ, které se 
zapojily do spolupráce se seniory. Byly oceněny i dvě MŠ z MO Plzeň 1. 81. MŠ obsadila 
zlatou příčku za dlouhodobou spolupráci s Domovem pro seniory v Kotíkovské ulici. 
90. MŠ si odnesla stříbro za spolupráci s Hospicem sv. Lazara v Plzni. 
 
MO Plzeň 1 připravil ve spolupráci s CK Prima Via pro nepracující důchodce čtyři 
jednodenní zájezdy: 

• 28. 5. 2009 - návštěva bývalého Frýdlantského vévodství 

• 11. 6. 2009 - Severní Čechy (Most, Ústí, Litoměřice) 

• 25. 6. 2009 - kraj Blanických rytířů 

• 24. 9. 2009 - Chebsko 
 

Další 4 zájezdy byly připraveny na druhé pololetí roku: 

• 10. 9. 2009 -  Východní Čechy (Poděbrady, Kuks) 

• 17. 9. 2009 -  Západní Čechy (Mariánská Týnice, Chyše, Valeč) 

• 1. 10. 2009 -  Severní Čechy (Frýdlant, Jablonec, Mšeno) 

• 8. 10. 2009  - Střední Čechy (Jemniště, Vlašim) 
 
Pohádkovou soutěž Zlatá korunka každoročně připravují pro děti z MŠ Středisko volného 
času dětí a mládeže z Lochotína, Demaro a ÚMO Plzeň 1. Školní kolektivy nacvičují 
divadelní ztvárnění pohádky a po výběrových kolech se utkávají ve finále v budově 
střediska v Pallově ulici. Motivem roku 2009 byla pohádka O kocourkovi. Finále proběhlo 
25. 3.  2009. Jedno z prvních míst vybojovala 91. MŠ z MO Plzeň 1. 
 
O. s. Totem – regionální dobrovolnické centrum získalo v únoru 2009 do výpůjčky objekt 
v Kaznějovské ulici. Jeho prvotním posláním je šířit a propagovat myšlenku 
dobrovolnictví. Dobrovolníci Totemu aktivně docházejí do 30 zdravotnických či 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2009 Stránka 29 

 

sociálních zařízení, kde dělají společnost pacientům dlouhodobě upoutaným na lůžko, 
asistují osobám s handicapem, vedou zájmové kluby atd.  
 
Dalším projektem je Aktivitou proti závislosti. Cílem je poskytování sociálních služeb 
v Denním aktivizačně vzdělávacím centru a tím přispět k eliminaci společenské izolace 
seniorů a nabízenými aktivitami předejít úbytku duševních schopností ve stáří. Totem 
nabízí také jazykové kluby, kurzy základů práce s počítačem či seznámení s internetem.  
 
Konečným cílem byl projekt Totem – Dům napříč generacemi. Bylo naplánováno, že 
v novém objektu v Kaznějovské ulici vznikne několik kluboven pro zájmové a vzdělávací 
aktivity, tělocvična, relaxační místnost či sál pro společenské akce. Od dubna 2009 již 
Totem nabídl zájemcům Akademii třetího věku – nultý semestr.  
 

 
 

Obr. 5: Akademie třetího věku je od svého počátku velmi oblíbená 
 

Na 4. ZŠ jsou využívány netradiční formy výuky. V roce 2009 to byly mimo jiné tzv. 
projektové dny. Byly zaměřeny na téma Poznej povolání svých rodičů, které by mělo žáky 
inspirovat k hlubšímu poznávání povolání svých rodičů. Na škole jsou oblíbeny 
i sportovní aktivity. Žáci využívají povinně volitelného předmětu Sportovní hry, jejichž 
náplní jsou míčové hry, posilovací programy, po dívky aerobik, moderní tanec atd. 
 
O. s. Motýl poskytovalo v roce 2009 tzv. ranou péči 20 klientům. Služeb 3 poradců 
z oblasti speciální pedagogiky, fyzioterapie a sociální problematiky ke konci ledna 2009 
využilo 43 rodin. Při projektu Raná péče vznikl klub Ulita na pomoc rodinám s dětmi 
s poruchami autistického spektra. O. s. dostalo od ÚMO Plzeň 1 dalších 100 m2 prostor. 
 
V roce 2002 začala 17. ZŠ při výuce na 1. stupni využívat prvky programu Začít spolu, 
který je založen na individuálním přístupu k rozvoji jednotlivých žáků. Výrazně je zde 
podporována i výuka cizích jazyků, a to od 1. třídy. Od školního roku 2009/2010 byla 
v rámci tohoto programu na 2. stupni zahájena rozšířená výuka cizích jazyků nebo 
předmětů praktického zaměření. 
 
V roce 2006 se stala 17. ZŠ a MŠ správcem rozsáhlého areálu, který do roku 2009 prošel 
podstatnými změnami. Původně jednotřídní MŠ byla rozšířena na dvoutřídní. Kompletní 
rekonstrukcí prošla veškerá sociální zařízení i plynová kotelna, ve všech učebnách byla 
vyměněna okna, interiér byl uzpůsoben jako bezbariérový. Opravena byla střecha a 
okapy. Změnil se i areál kolem školy. Ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 tu vzniklo nové 
moderní dětské hřiště. 
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Nový školní rok 2009/2010 v 78. MŠ začal v šesti třídách a pro děti byly připraveny 
zajímavé třídní vzdělávací programy, doplněné řadou akcí a tzv. Dny pro radost. V jejich 
rámci děti navštívily např. zoo nebo Muzeum strašidel. 
 
Den plný zábavy a her zažili ti, kteří si přišli 28. 5. 2009 zasoutěžit do areálu SDH na Bílé 
Hoře, kde proběhl 2. ročník soutěže Branného dne. Zúčastnilo se ho 17 čtyřčlenných 
družstev z 9 ZŠ. Žáci 2. stupně ZŠ museli zdolat běžeckou trať dlouhou 3 200 m a na ní 
plnit řadu úkolů – hod granátem, střelbu ze vzduchovky, zodpovídat otázky ze 
zdravovědy atd. Vše skončilo setkáním u táboráku, k němuž občerstvení připravil ÚMO 
Plzeň 1. 
 
Již 9 let žijí uživatelé sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Nováček na Lochotíně v Rabštejnské ulici. Poskytuje služby mentálně postiženým dětem 
a mládeži ve věku od 3 do 30 let a snaží se je zapojit do života srovnatelného s životem 
jejich zdravých vrstevníků. Obrovskou pomocí je sponzorství taxislužby Odas, která děti 
na většinu akcí vozí zdarma, stejně jako finanční dar ÚMO Plzeň 1, díky němuž může 
Domov pro své klienty akce pořádat. Finanční podporu Nováčku odsouhlasili radní a 
zastupitelé MO Plzeň 1 i v roce 2009. 
 
30. dubna 2009 proběhla tradiční stavba májky na Bolevecké návsi, kterou připravili 
hasiči a rodáci. Tentokrát se jí zúčastnilo 500 lidí. 
 

 
 

Obr.6: Spolek Boleveckých rodáků obnovil v roce 2009 další z pomníčků v lesích 
v okolí MO Plzeň 1 

 
O. s. Centrum dětí a rodičů (CeDR) uspořádalo 19. 5. 2009 již 9. ročník akce Bolevecké 
slavnosti. Akce proběhla v prostředí vesnické památkové rezervace Bolevecká náves. 
Akci navštívilo 500 osob. 
 
CeDR připravil program i na prázdniny 2009. Jednak to byla Prázdninová školička, kdy 
byl každý všední den připraven s pohádkovým Cedrýskem. Byly připraveny i dva 
příměstské tábory, o které je každoročně obrovský zájem. 
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V polovině dubna 2009 navštívilo 1. ZŠ několik skupin studentů učitelství z Anglie. 
Zahraniční studenti besedovali s tamními žáky, seznamovali je se životem v Anglii, a to 
v anglickém jazyce. 
 
V květnu 2009 navštívila křesťanskou třídu 91. MŠ delegace z Neumarktu. Přijelo 20 dětí 
z tamní církevní školy St. Johannes. České děti připravily program a pak se naše, německé 
děti a doprovázející pedagogové přemístili na plzeňské biskupství a nakonec i do zoo 
v Plzni. 
 
27. 5. 2009 navštívily děti z 91. MŠ výcvikový areál SDH Bolevec. Děti si prohlédly 
hasičské auto, zkusily si hasičské obleky a popovídaly si o práci hasičů. Vyzkoušely si 
i základy první pomoci. 
 
21. 9. 2009 byla oficiálně otevřena nová sportovní hala vedle 31. ZŠ. Určená je pro 
házenou, basketbal volejbal, tenis, florbal, sálovou kopanou atd. Hala byla financována 
z prostředků státních dotací, města, z rozpočtu MO Plzeň 1 a 31. ZŠ. 
 

 
 

Obr.7: Ze slavnostního otevření nové sportovní haly u 31. ZŠ 
 

4. 10. 2009 uspořádala Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s MO Plzeň 1 
rybářské závody na břehu Seneckého rybníka. Do soutěže se přihlásilo 47 rybářů. Na 
prvním místě se umístil Antonín Harant z Plzně, který zvítězil s celkovým počtem 
223 bodů (přičemž 1 bod znamenal 1 cm délky těla ryb). Tento závod byl již 5. v pořadí. 
 
ZŠ a MŠ při FN, která sídlí v MO Plzeň 1, byla i v roce 2009 svou koncepcí a rozsahem 
péče o nemocné děti jedinou v ČR. Výuka probíhá na všech klinikách. Před 17 lety byly 
založeny respirační třídy, které se nacházejí v MO Plzeň 1 a dále na Borech a Slovanech. 
V roce 2008 byla založena autistická třída – stacionář pro vysoce funkční autisty. Další 
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péče je věnována dětem těžce psychicky nemocným. Poslední skupinou jsou žáci 
s těžkými poruchami chování, kteří jsou zařazováni do tzv. Etopedických tříd. Součástí 
školy je i MŠ při Psychiatrické léčebně v Dobřanech. Posledním zařízením jsou respirační 
třídy v Mirošově. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Bolevec uspořádal 9. 11. 2009 již XIX. Ročník hasičské soutěže 
Poslední káď roku – Memoriál Miloslava Pytlíka. Uskutečnila se u požární stanice Plzeň 
- Košutka. 
 
Cyklus odborných akcí uspořádaly v roce 2009 organizace Totem a Člověk v tísni v rámci 
Poradny vyššího věku, což je program dlouhodobého vzdělávání seniorů v oblasti 
sociálního, psychologického a právního poradenství. Cílem bylo seznámit seniory 
s dovednostmi a znalostmi potřebnými k zajištění svého bezpečí a s možnostmi, jak 
ochránit svůj majetek, život a zdraví.  

Výbornou akci pro děti z 5. tříd plzeňských ZŠ připravili v roce 2009 zástupci PČR. Na akci 
se podílel MO Plzeň 1, MP Plzeň, Hasičský záchranný sbor PK a Zdravotnická záchranná 
služba. Účelem akce bylo dětem připomenout zásady bezpečného chování v silničním 
provozu a vlastního bezpečí. Děti také shlédly ukázky práce jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému. Vše proběhlo v okolí Velkého Boleveckého 
rybníka.  
 
Kosíci, tedy děti z 87. MŠ, získaly od září 2009 novou třídu pro děti předškolního věku. 
Vedle dosavadních aktivit a kroužků mohou nově využívat svoji vlastní keramickou pec. 
 
O. s. Komunitní škola (KoŠ) vstoupila po desetiletém fungování do dalšího školního roku. 
Její hlavní náplní byla ve školním roce 2009/2010 nabídka kulturních, sportovních a 
rekreačních aktivit pro děti a dospělé. Na mnohých z nich spolupracuje s 1. ZŠ, která 
poskytuje sdružení zázemí. Dále spolupracuje s Městskou knihovnou a Pedagogickou 
fakultou ZČU. 
 
Profilace 34. ZŠ vychází ze vzdělávacího programu Škola pro vaše děti. Při škole pracuje 
pěvecký sbor Jiřičky a při něm působí tři přípravné sbory – Kuřátka, Caparti a Škvrňata. 
Školní rok 2009/2010 nabídl žákům mnoho zájmových kroužků, pracoval i Školní klub při 
34. ZŠ, který je určen žákům šestých až devátých tříd. 
 
1. 9. 2009 přivítala 78. MŠ nové děti i učitelky. S loňskými předškoláky se MŠ rozloučila 
již 25. 6. 2009 na školní zahradě. Zahradní slavnost byla nazvána Pohádková zahrada, 
během níž probíhala i charitativní akce na podporu o. s. Zdravotní klaun, se kterým MŠ 
navázala kontakt. 
 
Prostory Totemu získalo toto sdružení nejprve do bezplatné výpůjčky na 20 let a 
následně město Plzeň objekt 1. 7. 2009 darovalo sdružení k provozování sociálních 
služeb pro klienty nejen Plzeňského regionu. Evropský fond pro regionální rozvoj záměr 
vybudovat Multifunkční mezigenerační centrum podpořil částkou více než 19 mil. Kč.  
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V prosinci 2009 byly zahájeny stavební práce tak, aby v roce 2010 byla opravena 
vybavena dvě stávající podlaží objektu a také bylo přistavené jedno patro. Vzniklo tak 
mnoho kluboven pro zájmové a vzdělávací činnosti. 
 
Rodinné centrum Vlnka v o. s. Motýl v roce 2009 navštěvovalo 420 dětí, z toho 53 dětí 
s postižením. 25. 9. 2009 se zde uskutečnil tradiční den s názvem Pohádková zahrada, 
kde se vystřídalo 254 návštěvníků. Začátkem října v rámci Týdne sociálních služeb se 
mohli do Motýl o.s. podívat ti, co měli zájem si prohlédnout prostory.  
 
Novinkou pro rodiče a lektory pracující s malými dětmi byl říjnový seminář 
Psychomotorické prvky v pohybových aktivitách u dětí ve věku 1 – 3 let. Cesta kolem 
světa byla další akcí, jíž se zúčastnilo 123 dětí ze 4. ZŠ a pěti MŠ. Vánoční čas pak začal 
společně s rodiči a dětmi při Adventních keramických dopoledních dílnách a 
4. -  6.  12.  2009 se uskutečnil Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou. 
 
7. 10. 2009 pořádal Dětský parlament 17. ZŠ a MŠ školní soutěž o nejposlušnějšího pejska 
s názvem Azore lehni. V tělocvičně se sešlo 13 dětí se svými psy. Soutěžilo se ve třech 
disciplinách – představení psa, zvládání povelů a zdolávání překážkové dráhy. Nejlépe 
vše zvládli kokršpaněl Crazy, russel teriér Bára a irský setr Cesar. 
 
14. 10. 2009 navštívila žáky 1. ZŠ ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová. 
Odpovídala na otázky typu vězni a věznice, trest smrti a eutanázie. Mluvilo se také 
o zajímavostech kolem platů soudců, práce ministerstva a domácím vězení. 
 
Před čtyřmi lety začala 1. ZŠ pořádat tzv. Tmelení šesťáků, aby se lépe poznaly děti, které 
přešly do nových kolektivů 2. stupně. Žáci s pedagogy obvykle vyjíždějí na dvoudenní 
pobyt mimo Plzeň. V roce 2009 to bylo do kempu La Rocca v Konstantinových Lázních. 
 
26. 10. 2009 strávily děti 7. ZŠ a MŠ zajímavé chvíle spolu s hasiči a záchranáři. Ti za nimi 
přišli do školy a ukázali jim likvidaci požáru i ošetření „zraněných“ figurantů. Žáci se 
zároveň seznámili s první pomocí a mohli si vyzkoušet na maketě lidského těla masáž 
srdce, vyzkoušeli si i ošetření popálenin, odřenin a zlomeniny. 
 
V říjnu 2009 se za podpory Koordinačního centra česko- německých výměn mládeže 
Tandem uskutečnilo v programu Odmalička setkání rodičů a dětí z křesťanské třídy 
90. MŠ s partnerskou MŠ St. Johanes v Neumarktu. 
 
3. 12. 2009 proběhl v 7. ZŠ a MŠ Den otevřených dveří, během něhož se návštěvníci 
mohli seznámit se vším, co děti dokážou. Ve vestibulu byl připraven předvánoční jarmark 
s různými výrobky a vánočními dekoracemi. Předvedli se i tanečníci ze zdejšího kroužku. 
Rodiče si mohli prohlédnou učebny i způsob výuky.   
 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně: 
Prvním přírůstkem roku 2009 v plzeňské zoo bylo jehně kozy kamerunské. Narodilo se 
na Tři krále, dostalo jméno Klárka. Zoo kozy chová už přes padesát let.  
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Od 28. 3. 2009 má obří akvárium v expozici Česká řeka nového obyvatele. Zabydlel se 
tam 120 cm dlouhý bílý sumec, který dělal společnost dalším dvěma tam žijícím sumcům 
Drahošovi a Karlovi. 
 
I přes stavební práce se plzeňská zoo v dubnu a květnu 2009 dočkala vysoké 
návštěvnosti. V dubnu sem přišlo rekordních 60 tisíc návštěvníků. 
 
V květnu 2009 se v plzeňské zoo narodil hřebeček horského rakouského plemene 
hafling. Dostal jméno Mário. Místní zoologická zahrada je jediná, která haflingy v České 
republice chová.  
 
V roce 2009 tu byla i mláďata jiných rarit přežvýkavců - například kozy girgetánské, 
původem ze Sicílie, nejstarší švédské plemeno gotlandské ovce a Amálka, přeštické 
černostrakaté prase, jedno z posledních v té době v republice.  
 
V naší zoo měli v roce 2009 i další chovatelský úspěch, když se podařilo odchovat mládě 
lišky šedohnědé. Tato šelma tu žije jako jediná ve střední Evropě. 

 
Obr.8: Koza girgetánská 

 
Na letní víkendy roku 2009 zoo připravila řadu akcí: 

• 27. 6. 2009          -  Adié školo, hurá prázdniny 

• 29. 8. 2009          -  Ahoj prázdninám 

• 12. - 13. 9. 2009 -  Slavnosti babího léta na Lüftnerce 

• 19. - 20. 9. 2009 -  Český rok na vsi 
 
Zato ráno 22. 7. 2009 zažili chovatelé plzeňské zoo pořádný šok. Zloděj odnesl z klece 
dvě samičky vzácných lvíčků zlatohlavých a párek neméně vzácných kosmanů zakrslých. 
ZOO znikla půlmilionová škoda, z chovatelského hlediska škoda nevyčíslitelná.  
 
Příjemné překvapení však čekalo v létě 2009 na pracovníky a návštěvníky zoo v Plzni. 
Lemuří samičce kata Katce se v úctyhodném věku 22 let narodilo mládě.   

  

  
Obr. 9: Lemur Kata 

http://www.zooplzen.cz/zvirata/druhy/savci/iid_210/koza-girgentanska.aspx
http://www.zooplzen.cz/zvirata/druhy/savci/iid_148/lemur-kata.aspx
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Podzim vstoupil do plzeňské zoo historickým úspěchem odchovem dvou afrických 
pštrosů nebo desátým mládětem africké opice guerézy angolské. Oblíbená šimpanzice 
Bamia 23. 9. 2009 slavila 6. narozeniny.  
 
Velký úspěch měla včelařská výstava. Jubilejní 400 000 návštěvník dorazil 29. 9. 2009 a 
byl jím 2,5roční Hugo Martiňák z Frenštátu p. Radhoštem. Pokračovala výstavba 
afrických a asijských expozic. V roce 2009 přibyla do areálu Zoologické a botanické 
zahrady města Plzně Asijská zahrada se sedmi desítkami druhů asijských ptáků a 800 
taxony rostlin. 
 
FN Plzeň: 
FN Plzeň koupila v roce 2009 za 1,5 milionu korun pro kardiologické oddělení přístroj 
Impella, který dokáže zachránit život pacientům, kteří by jinak zemřeli. Dřív za ním 
museli až do pražského IKEMu. Toto zařízení dokáže přečerpat cca 2,5 l krve za minutu, 
zvládne tedy polovinu činnosti nemocného srdce.  Udržuje pacienta naživu do doby, než 
se jeho zdravotní stav zlepší.  
 
V červnu 2009 otevřela FN Plzeň nový kardiostacionář pro pacienty, kteří přicházejí na 
tzv. katetrizační vyšetření srdečních tepen. Lidé tu po vyšetření odpočívají a ten samý 
den mohou odejít domů. Podmínkou je, že čtyř až šestihodinové vyšetření přes zápěstní 
tepnu proběhne bez komplikací. Díky stacionáři se zkrátila čekací doba na srdeční 
katetrizaci či plánovanou angioplastiku.  
 
   

     10. Sport 

Plzeňské sportovní naděje se 5. 2. 2009 sešly v obřadní síni plzeňské radnice na vyhlášení 
nejlepších sportovců města za rok 2008 v kategoriích mladšího, staršího žactva a 
dorostu.  
 
Mezi úspěšnými nechyběli ani sportovci MO Plzeň 1. Za mladší žactvo bodovala Marie 
Horáčková (lukostřelba), za dorost Veronika Věžníková (vzpírání) a za družstva pak SSK 
Talent – 90 při Bolevecké ZŠ (házená). 
 
7. 2. 2009 převzala v plzeňském Parkhotelu ocenění za rok 2008 plzeňská sportovkyně 
Kateřina Emmons (dříve Kůrková). Střelkyně ze vzduchové pušky a malorážky 
z olympijských her v předchozím roce přivezla dvě medaile.  
 
V bazénu ZČU na Lochotíně byly v únoru 2009 zahájeny kurzy plavání kojenců a batolat. 
Rodiče, případně prarodiče, projevili nebývalý zájem.  
 
Plzeňští hokejoví fanoušci měli v březnu 2009 velkou radost. „Jejich“ hráči vstoupili po 
pěti letech do play off. Vyhráli proti Pardubicím i Slavii, v dalších utkáních však už tak 
úspěšní nebyli.  
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To však nebylo nic proti situaci, která hrozila totálním zmizením klubu z nejvyšší 
hokejové soutěže, když přišel o svého hlavního sponzora Lassesberger. Nejprve se 
jednalo o finanční injekci města a Plzeňské teplárenské, jednání však nedopadlo dobře.  
 
Proto se rozhodl angažovat Martin Straka. Legendární hráč NHL, který začínal svou 
bohatou hokejovou kariéru v Plzni a do rodného města se vrátil, koupil za 18 milionů 
korun 70procentní podíl v klubu, a tím smazal dluhy.  Představil i nový název bez 
generálního sponzora - HC Plzeň 1929 a do znaku vtělil indiána jako symbol americké II. 
divize, která západočeskou metropoli osvobodila. 

30. 5. 2009 pořádal Veteran Car Club spolu s Autoklubem ČR již XX. ročník jízdy 
historických vozidel s názvem Radyně. Zúčastnilo se jí kolem stovky vozidel a závod byl 
vypsán pro historické automobily a motocykly do roku výroby 1980. Nejstarší přihlášený 
vůz Chevrolet byl vyroben již v roce 1916. Start a cíl byl v Plzni na Bolevecké návsi. Na 
trať dlouhou 90 km vyjel první vůz v 10 hodin dopoledne. Trať vedla severním Plzeňskem. 
 
Připomeňme si, že 1. ročník motoristické soutěže Závod do vrchu Lochotín – Třemošná 
se konal v roce 1914. Na tuto tradici navázal i plzeňský Veteran Car Club, který od svého 
založení v roce 1972 pořádal několik ročníků Jízdy do vrchu Bolevec – Košutka, 100 
zatáček okolím Plzně, Lochotínský okruh a další.  
 
30. 5. 2009 proběhl 15. ročník veřejné cyklistické jízdy Na kole z Plzně na hrady. Start a 
cíl byl u Kamenného rybníka v Plzni Bolevci. 
 
Po 11 letech se v červnu 2009 do Plzně vrátil světový šampionát v hokejbalu.  Mistrovství 
se tu odehrálo během sedmi červnových dnů, 13. - 20. 6. 2009. O tituly se utkalo 
24 týmů. Arénou číslo jedna se pro MS stal plzeňský zimní stadion. Ženy odehrály svůj 
turnaj v hokejbalovém stánku na Lochotíně. Klání přenášela také televize.  
 
19. 6. 2009 čeští hokejbalisté slavili titul mistra světa. V nervydrásajícím finálovém utkání 
porazili v prodloužení Indii 4 : 3 a splnili tak slib, který dali svým fanouškům.  
 
V červnu 2009 padl projekt obřího fotbalového stadionu na plzeňských Borských polích 
pro 20 000 diváků. Stál by přes dvě miliardy korun. Od plánů Plzeň upustila poté, co se 
Praha přestala ucházet o olympijské hry v roce 2020.  

Aqua-ball show aneb první zápis do České knihy rekordů v chůzi po vodě se uskutečnil 
15. 8. 2009 na Velkém Boleveckém rybníku. Jednalo se o obrovskou plastovou kouli, do 
které se soutěžící zavřel a rozeběhl po vodě. Soutěže se zúčastnilo na 70 lidí. Plzeňan 
David Kalivoda vydržel v kouli, aniž se dotkl její stěny, 19, 63 sec.  
 
Dvě kryté ledové plochy byly otevřeny v září 2009 v Plzni u výpadovky na Karlovy Vary. 
Postavil je známý cyklokrosař Roman Kreuziger za ¼ miliardy korun, z toho 100 miliony 
přispěla Evropská unie. Ve všedních dnech plochy využívají školy, sportovní kluby a 
amatérští hokejisté, o víkendech slouží  veřejnosti. 
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Obr.10: Každoroční turnaj v házené v Bolevecké škole podporuje MO Plzeň 1 
 

 
 

    11. Bezpečnost 
 
Policie 
Od března 2009 naplno probíhá projekt Bezpečné město. Je společný projekt Policie ČR, 
MP Plzeň a samospráv na úrovni Města Plzně a jeho obvodů. Hlavním cílem je zlepšení 
bezpečnostní situace na území města a zvýšení pocitu bezpečí občanů v Plzni. Jednotlivé 
obvody byly rozděleny na okrsky, o které se stará tým složený ze zástupců MP a Policie 
ČR. Tento tým, složený z osob znalých konkrétních lokalit města, zajišťuje kompetentní 
pokrytí problematiky příslušného městského obvodu. MO Plzeň 1 byl rozdělen na 
16 okrsků. Projekt umožnil občanovi vyhledat policistu nebo strážníka zodpovědného za 
problematiku konkrétní lokality.  

Na webových stránkách města je portál www.bezpecnaplzen.eu. Pro občany, kteří 
neměli internet, byly zřízeny v průběhu června 2009 informační schránky v každém 
okrsku na podněty, připomínky a stížnosti občanů. K nejčastějším dotazům v poradně na 
internetovém portálu patřily problémy s parkováním. Opakované stížnosti byly na 
problémy s bezdomovci a narkomany u nákupního střediska Kaufland. Další stížnosti 
směřovaly k bezohledným majitelům psů. 

 

 

Obr  11:  Logo projektu Bezpečná Plzeň 

http://www.bezpecnaplzen.eu/
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Rekonstrukce se v roce 2009 dočkal objekt ve Strážnické ulici na Vinicích, kde sídlí 
obvodní služebna Policie ČR. Při opravě byly kompletně zrekonstruovány jak vnitřní, tak 
i venkovní části celé budovy. V přízemí byla vybudována nová čekárna pro veřejnost a 
byly osazeny nové bezpečnostní prvky. Ve vnitřní části došlo k výměně rozvodů el. 
energie, nahrazení starých svítidel, výměně podlahových krytin a obkladů. Opraveny 
byly místnosti sociálního charakteru i kuchyňky.  

V horním patře byla namontována klimatizace. Úprava venkovních částí spočívala 
v kompletním zateplení objektu včetně výměny oken, parapetů. Opravy se dočkala 
i střecha. Celkové náklady se vyšplhaly na 5 201 551 Kč, přičemž na stavební úpravy 
interiérů přispěl částkou 400 tis. Kč MO Plzeň 1. 

Hlavní náplní metodiků prevence kriminality MP jsou preventivní aktivity ve vztahu 
k sociálně patologickým jevům mládeže, zejména besedy v MŠ, ZŠ a SŠ. V MO Plzeň 1 se 
pořádá každoročně Branný den pro žáky druhého stupně ZŠ. 

Preventivně informační skupina PČR rovněž vydává letáky, které mají udržovat obyvatele 
v bdělosti. V roce 2009 to byly letáky Nedejte šanci zlodějům motorových vozidel a 
Automobil není trezor s návody, jak se ubránit zlodějům a kontakty na OO PČR Plzeň 1 a 
Plzeň Vinice.  

Další pravidelnou akcí pro děti se stala akce Na kole s rozvahou pro žáky prvního stupně 
ZŠ, která probíhá na dopravním hřišti 1. ZŠ. Další službou jsou informační nástěnky uvnitř 
jednotlivých úřadů. Pod každou je instalována schránka pro dotazy, náměty a sdělení 
občanů. Zřízena byla tísňová linka pro neslyšící, kde je možná komunikace formou SMS. 
Metodici MP se v roce 2009 také účastnili různých kulturních akcí v rámci obvodu, kde 
prezentovali MP. 

Od roku 2006 se MO Plzeň 1 podílí na zlepšování vzhledu služeben Obvodního oddělení 
PČR v Kaznějovské a ve Strážnické ul. V roce 2006 se jednalo o vybavení nábytkem, a to 
ve výši 270 tis. Kč. V dalším roce to byl rovněž nábytek, zejména vybavení počítačovou a 
kancelářskou technikou za 300 tis. Kč. V roce 2008 přispěl MO Plzeň 1 částkou 400 tis. 
Kč na rekonstrukci služebny ve Strážnické ulici a částkou 130 tis. Kč na vybavení služebny 
v Kaznějovské ulici výpočetní technikou, navigací, chladničkami atd. Pro rok 2009 byl 
schválen dar pro obě služebny ve výši 260 tis. Kč. 

Bílý kruh bezpečí od roku 1991 poskytuje pomoc obětem trestné činnosti. Nabízí 
bezprostřední, bezplatnou pomoc obětem v síti poraden BKB formou morální, 
psychologické a právní pomoci. Počínaje rokem 1998 působí BKB i v Plzni, a to v Husově 
ulici 11. Jeho pomoci využívají i občané MO Plzeň 1. 

Starosta Jiří Uhlík ocenil jménem obvodu zástupce městské a státní policie Vladimíra 
Straku a strážmistra Karla Hermana za duchapřítomnost. 29. 4. 2009 byli přivoláni 
k zavřeným dveřím v Bzenecké ulici na Vinicích, za nimiž se bez možnosti pohybu 
vyskytoval muž, který potřeboval péči ošetřovatelské služby. Strážmistři přivolali HZS, 
bez poškození dveří a zámku je otevřeli a zajistili životní funkce muže, který ležel asi 2 m 
ode dveří.  
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Praporčíci Aleš Toman a Jan Tomášek zase pomohli zachránit život mladé ženě v lednu 
2009. Byli vysláni do Komenského ulice k vyřešení konfliktu mezi mužem a ženou, kteří 
bydleli v přízemním bytu. Muž se domáhal vstupu do bytu a žena se uvnitř zatarasila a 
přes výzvy policie odmítala otevřít. Když žena přestala komunikovat, přivolala hlídka 
HZS. Pak praporčíci MP rozbili výplň ventilačního okna a vstoupili do bytu, kde našli ženu 
oběšenou na šňůře od žehličky. Okamžitě ji odvázali a prováděli resuscitaci a umělé 
dýchání s masáží srdce. Ženě obnovili životní funkce, čímž jí zachránili život. 
 
Hasiči:  
Členové JSDH – Bolevec považují rok 2009 v mnoha směrech za přelomový. Zejména 
změna koncepce, která byla ve všech směrech dlouze diskutována, se nakonec povedla 
přizpůsobit jak legislativě, tak i požadavkům ÚMO Plzeň 1 a v neposlední řadě i členům 
jednotky SDH Bolevec. Tato koncepce je založena na využití jednotky zejména při 
mimořádných událostech, jako jsou například povodně, vichřice, hromadné neštěstí a 
podobně. V roce 2009 bylo v jednotce 21 členů. 
 
V rámci změny koncepce bylo v JSDH Bolevec založeno v roce 2009 zdravotní družstvo, 
které se úspěšně začlenilo do činnosti v jednotce.  
 
300 tisíc Kč, které na činnost jednotky určil ve svém rozpočtu   roku   2009  MO  Plzeň  1 
a další přidělené finanční prostředky byly účelně vyčerpány na vybavení zdravotního 
družstva, nákup ochranných prostředků a v neposlední řadě i na částečné stavební 
opravy zbrojnice. V roce 2009 rovněž ÚMO Plzeň 1 zakoupil jednotce nové vozidlo 
Mercedes Benz s nástavbou.  
 
Během roku 2009 bolevečtí hasiči vyjeli k 16 ti událostem (čerpání vody, požár, dopravní 
nehoda, vyhledávání osoby, prověřovací cvičení). V průměru se těchto výjezdů 
zúčastnilo 6 členů. 
 
Členové jednotky také odpracovali stovky hodin při údržbě výstroje a výzbroje, údržbě 
techniky a hasičské zbrojnice a při údržbě výcvikové plochy. Zúčastňovali se rovněž 
základní odborné přípravy, výcviku, školení řidičů, přezkoušení a pravidelných lékařských 
vyšetření.  
 
V roce 2009 JSDH Bolevec ve spolupráci s o. s. SDH Bolevec připravila a realizovala řadu 
preventivně výchovných akcí pro mateřské a základní školy, ukázky pro širokou veřejnost 
a podílela se na přípravě společenských akcí a soutěží. 
 
JSDH Bílá Hora v roce 2009 měla 18 členů, z toho 3 velitele družstev a 7 strojníků. 
Maximální pozornost byla věnována odborné a fyzické přípravě a pravidelné ověřování 
znalostí a zdatnosti vykazovalo vysokou úroveň.  
 
Činnost JSDH Bílá Hora byla soustředěna především v teritoriu MO Plzeň 1, ale v řadě 
aktivit výrazně přesahovala rámec hranic prvního plzeňského obvodu a pozitivně 
ovlivňovala dobrovolnou „hasičinu“ na regionální úrovni. Jednotka byla využívána HZS 
města Plzně k vykrývání požární bezpečnosti města.   
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Každým rokem dochází k vylepšení stavu vybavení jednotky v rozsahu finančních 
možností MO Plzeň 1. Na vybavení, údržbu, ale i provoz JSDH Bílá Hora byl v roce 2009 
čerpán roční rozpočet ve výši 300 tisíc Kč. Mimo tento rozpočet byla v roce 2009  
jednotce postavena garáž pro její techniku a také v případě špatného počasí pro cvičení 
a propagační akce. 
  

 

  12. Osobnost  
 

 
 
Obr.12: Kateřina Emmons 

 
Drobná hnědovláska Kateřina Emmons, rozená Kůrková, patřívala k nejoblíbenějším 
českým sportovkyním posledních let. Skromná, milá a především veleúspěšná. Za svou 
kariéru závodnice SKP Rapidu Plzeň vystřílela ze vzduchovky a malorážky desítky medailí.  
Jen z olympiády v Pekingu v roce 2008 si přivezla hned dvě: zlatou a stříbrnou. Proto 
7. 2. 2009 převzala v plzeňském Parkhotelu ocenění za vítězství v domácí anketě   
o nejlepšího střelce roku. České ocenění převzala celkově už popáté a potřetí za sebou.  
Vzápětí oznámila konec aktivní kariéry. Jak se ukázalo, v Číně byla již těhotná. Na jaře 
v roce 2009 se Emmonsovým narodila dcera Julia. Její máma adrenalin ze závodů 
definitivně vyměnila za rodinu. 
 
Nejúspěšnější česká sportovní střelkyně má kompletní sadu olympijských medailí i tituly 
mistryně světa a Evropy.  
 
Ze tří olympijských účastí vyšla Kateřině Emmons nejlépe ta prostřední v Pekingu 2008, 
kde ke zlatu ze vzduchové pušky přidala stříbro ve sportovní malorážce. V kvalifikaci 
vzduchovky navíc čistým nástřelem vyrovnala světový rekord. Naprázdno nevyšla ani při 
své premiéře o čtyři roky dříve v Aténách, v řecké metropoli vybojovala ještě pod dívčím 
jménem Kůrková bronz. Blízko k medaili ze své oblíbené vzduchovky byla i na OH 2012 
v Londýně, nakonec skončila čtvrtá.  
 
Dcera dvojnásobného mistra světa ve střelbě z malorážky Petra Kůrky původně závodně 
plavala, zdravotní potíže ji ale přinutily s vrcholovým plaváním skončit. Se střelbou začala 
ve 14 letech pod otcovým dohledem, v 17 vyrovnala národní rekord a v roce 2002 se 
v Lahti stala první českou mistryní světa, ačkoli věkem patřila ještě mezi juniorky. Na MS 
2006 v Záhřebu získala ve vzduchovce stříbro. 
 

http://fotky.showbiz.cz/lide/katerina-emmons/104451-hlavni/1658629/
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Další triumf si rodačka z Plzně připsala na mistrovství Evropy 2004 v Györu, totéž 
zopakovala o tři roky později v Deauville. V témž roce se provdala za amerického střelce 
Matthewa Emmonse, v tom následujícím byla po úspěchu na hrách v Pekingu vyhlášena 
rovněž nejlepší světovou střelkyní roku.   
 
S manželem a dětmi žijí na Plzeňsku. K tomu říká: „V České republice je moc dobře. 
Spousta lidí si toho neváží, protože nevědí, jak se skutečně žije jinde.“ 
 

 
 

Obr 13: Kateřina Emmons byla v Pekingu úspěšná i ve sportovní malorážce 

 

13. Zdroje 
 

           -           Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2009 

             -             Radniční listy 2009  
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2009 
             -             Webové stránky Českého statistického úřadu 
             -             www.Regionplzen.cz 
             -             www.slavnostisvobody.cz/2009 
             -             www.totem.cz 
             -             www.bezpecnaplzen.cz 
 
 
 
 

http://www.regionplzen.cz/
http://www.slavnostisvobody.cz/2009
http://www.totem.cz/
http://www.bezpecnaplzen.cz/
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