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    1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2010…..49 576 občanů 
Počet cizinců hlášených na MO Plzeň 1 …………………………………………………….3 044  
 

     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 
 
 

V roce 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, komunální volby a volby do Senátu  
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 
28. –  29.5.  2010. V těchto volbách jsme volili 11 poslanců za Plzeňský kraj.  
 
V našem obvodě bylo 56 volebních okrsků, v jejich seznamech bylo 41 506 voličů. 
Bylo vydáno 25 712 obálek. Volební účast představovala 61,95 %. Odevzdaných 
obálek bylo 25 686, platných hlasů 25 541, to je 99,44 %. 
 
 

Kandidující strana    Platné hlasy % platných hlasů  

OBČANÉ.CZ 50 0,19 

Věci veřejné 2 597 10,16 

Konzervativní strana 5 0,01 

Komunistická strana Čech a Moravy 2 219 8,68 

Koruna Česká   45 0,17 

Česká strana sociálně demokratická 5 426 21,24 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 132 4,43 
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STOP 15 0,05 

TOP 09 5 126 20,06 

KDU-ČSL 488 1,91 

Volte Pravý Blok www.cibulka.net 94 0,36 

Česká strana národně socialistická 29 0,11 

Strana zelených 555 2,17 

Suverenita-blok J.Bobošíkové 1 388 5,43 

Česká pirátská strana 276 1,08 

Dělnická strana sociální spravedlnosti 235 0,92 

Strana svobodných občanů 188 0,73 

Občanská demokratická strana 5673 22,21 

 
 

Zvolení poslanci za Plzeňský kraj podle abecedy 2010 
 

Jméno Strana 

Emmerová Milada Doc. MUDr. CSc. ČSSD 

Janek Michal MUDr. TOP 09 

Látka Jan ČSSD 

Levá Ivana Mgr. KSČM 

Lobkowicz Jaroslav Ing. TOP 09 

Papež Jiří Ing. ODS 

Pospíšil Jiří JUDr. ODS 

Šidlo Karel Ing. KSČM 

Škárka Jaroslav Mgr. VV 

Vilímec Vladislav Ing. ODS 

Votava Václav Ing. ČSSD 

 
  
Volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly ve dnech 15. 10. – 16. 10. 2010. Tentokrát 
se v MO Plzeň 1 nevolilo.     

 
Volby do zastupitelstev obcí se konaly 15. 10. – 16. 10. 2010 
 
V těchto volbách jsme volili 47členné Zastupitelstvo města Plzně a dále 27členné 
Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1. 
 
V našem obvodě bylo 56 volebních okrsků, v jejich seznamech bylo 41 627 zapsaných 
voličů. Bylo vydáno 14 854 obálek. Volební účast představovala 35,70 %. Odevzdaných 
obálek bylo 14 853, platných hlasů 372 778. 
 
Do Zastupitelstva města Plzně kandidovaly tyto politické subjekty: 

1. Občanská demokratická strana 
2. Pravá volba pro Plzeň 
3. Plzeňská aliance 
4. Volte Pravý blok www.cibulka.net 

http://www.cibulka.net/
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5. OBČANÉ.CZ 
6. Dělnická strana sociální spravedlnosti 
7. Česká strana sociálně demokratická 
8. Česká pirátská strana 
9. Suverenita-blok J. Bobošíkové 
10. Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová 
11. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
12. Věci veřejné 
13. Balbínova poetická strana 
14. TOP 09 
15. Komunistická strana Čech a Moravy 

 
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Plzně 

 

Volební strana Hlasy v % Mandáty 

Občanská demokratická strana 24,78 14 

Pravá volba pro Plzeň 5,04 2 

Plzeňská aliance 4,51 0 

Volte Pravý blok www.cibulka.net 0.06 0 

OBČANÉ. CZ 9,06 5 

Dělnická strana sociální spravedlnosti 0,19 0 

Česká strana sociálně demokratická 23,81 14 

Česká pirátská strana 0,82 0 

Suverenita-blok J. Bobošíkové 2,07 0 

KDU-ČSL 4,32 0 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0,63 0 

Věci veřejné 2,66 0 

Balbínova poetická strana 0,04 0 

TOP 09 12,31 7 

Komunistická strana Čech a Moravy 9,70 5 

 
 

Jmenný seznam zvolených zastupitelů statutárního města Plzeň 

Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

1 ODS Baxa Martin Mgr. 

7 ČSSD Bis Jiří Ing. 

7  ČSSD Boudová Světlana Bc. 

7 ČSSD Brabec Miroslav Mgr. 

15 KSČM Bystřická Jana 

7 ČSSD Dolejšová Marta 

2 Pravá volba pro Plzeň Duchek Vladimír doc. Ing. Ph.D. 

5 OBČANÉ.CZ Filipovský Jan prof. MUDr. CSc. 

5 OBČANÉ.CZ Hájek Marcel MUDr. 

7 ČSSD Herinková Eva 
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15 KSČM Hlásek František 

1 ODS Houdek Robert 

15 KSČM Hrubeš František Dr. Mgr. 

7 ČSSD Chalupný Michal Bc. 

7 ČSSD Chovanec Milan 

14 TOP 09 Janoušek Aleš Mgr. 

14 TOP 09 Jehličková Ilona Mgr. 

14 TOP 09 Jílek Tomáš 

1  ODS Krieglsteinová Eva 

7 ČSSD Kuthan Jiří 

7 ČSSD Maroušková Hana 

5 OBČANÉ.CZ Maříková Jaroslava Ing. 

1 ODS Matoušová Helena 

7 ČSSD Osvald Petr Ing. 

14 TOP 09 Procházka Antonín Mgr. 

5 OBČANÉ.CZ Rödl Pavel Ing. 

1 ODS Rottová Irena 

1 ODS Rund Petr Ing. 

7 ČSSD Sova Petr Ing. 

1 ODS Strobach Jiří 

14 TOP 09 Suchý Petr Bc. 

2 Pravá volba pro Plzeň Syka Karel Mgr.  

7 ČSSD Šimák Miloslav Ing. 

1 ODS Šindelář Pavel Mgr. 

1 ODS Šlajsová Miloslava Ing. 

1  ODS Šlouf David 

1 ODS Šneberger Jiří Ing. 

15 KSČM Štekl Václav Ing. 

7 ČSSD Štěrba Miroslav 

1 ODS Tichý Vladimír Ing. 

5 OBČANÉ.CZ Tydlitátová Věra Mgr. Th.D. 

1 ODS Uhlík Jiří 

1 ODS Uhlík Milan Ing. 

15 KSČM Valenta Jiří PhDr. Mgr. Mgr. 

14 TOP 09 Vozobule Michal Mgr. 

7 ČSSD Zrzavecký Martin 

14 TOP 09 Ženíšek Ondřej Mgr.  

 

     Do Zastupitelstva MO Plzeň 1 kandidovaly tyto politické subjekty: 

1. Česká strana sociálně demokratická 
2. Občanská demokratická strana 
3. TOP 09 
4. Komunistická strana Čech a Moravy 
5. Plzeňská aliance 
6. Pravá volba pro Plzeň 
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7. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
8. Strana Práv Občanů Zemanovci 
9. Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 
10.  Věci veřejné 

Zvolení kandidáti 

Příjmení, jméno, titul Kandidátní listina Stranická příslušnost 

Babnič Jan ČSSD ČSSD 

Bartman Vladislav Ing. ODS ODS 

Bednář Václav JUDr. Ph.D. TOP 09 TOP 09 

Brabec Miroslav Mgr. ČSSD ČSSD 

Brůhová Ivana ODS ODS 

Březina Pavel Ing. KSČM KSČM 

Denk Pavel Ing. Plzeňská aliance Bezpartijní 

Diviš Antonín Ing. ČSSD ČSSD 

Heřman Václav KSČM Bezpartijní 

Jehličková Ilona Mgr. TOP 09 TOP 09 

Kotora Tomáš Mgr. ODS ODS 

Krisl Jindřich ČSSD ČSSD 

Mráz Radek  ODS ODS 

Podlipný Jiří MUDr. Pravá volba pro Plzeň Bezpartijní 

Přecechtěl Jan MBA ODS ODS 

Pyrgalová Jitka KSČM KSČM 

Rauch Stanislav Ing. Pravá volba pro Plzeň Bezpartijní 

Šlajsová Petra ČSSD ČSSD 

Šteinová Helena Ing. Plzeňská aliance US-DEU 

Tichý Vladimír Ing. ODS ODS 

Topinka Milan Bc. ČSSD ČSSD 

Trnka Tomáš TOP 09 TOP 09 

Uhlík Jiří ODS ODS 

Vágner Josef ČSSD ČSSD 

Vozobule Michal Mgr. TOP 09 TOP 09 

Výborný Jaroslav ČSSD ČSSD 

Winkelhöfer Jiří ODS ODS 

 
Vedení obvodu po ustavujícím zasedání ZMO Plzeň 1, konaném 9. 11. 2010 
 
starosta a místostarostové 
·         Mgr. Miroslav Brabec 
·         Jiří Uhlík 
·         Ing. Vladimír Tichý 
 
a další členové Rady městského obvodu Plzeň 1 
  
·         Bc. Milan Topinka  
·         Jan Babnič 
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·         Jaroslav Výborný 
·         Ing. Antonín Diviš 
·         Jiří Winkelhöfer 
·         Mgr. Radek Mráz 

 
 

Obr. 1: Novým starostou MO Plzeň 1 se po komunálních volbách v roce 2010 stal 
Mgr. Miroslav Brabec 

 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 byly zrušeny stávající výbory ZMO 
Plzeň 1 a stanoveny nové výbory Zastupitelstva MO Plzeň 1, jmenováni noví předsedové 
a členové výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
 
Byly stanoveny tyto výbory Zastupitelstva Plzeň 1:   
 

1. Kontrolní výbor 
Předseda:   Mgr. Michal Vozobule  

Členové ZMO:              Bc. Milan Topinka 

    Petra Šlajsová 

    Jaroslav Výborný 

    Jitka Pyrgalová 

    MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. 

    Ing. Pavel Denk 

Další členové:  Alena Klímová 

    Martina Šabková 

    Antonín Daniel  

    Mgr. Tereza Fakanová 

 

 

2.       Finanční výbor 
Předseda:  Ing. Antonín Diviš 

Členové ZMO:              Josef Vágner 
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    Ivana Brůhová 

    Tomáš Trnka 

    Ing. Pavel Březina 

    Ing. Stanislav Rauch 

    Ing. Helena Šteinová 

    Ing. Tomáš Kotora 

Další členové:  Jana Habánová 

    Jitka Řezáčová 

 Pavel Mádl 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 20. 10. 2010 zrušila stávající komise Rady MO 

Plzeň 1 a na svém zasedání 23. 11. 2010 zřídila tyto komise: 

1. Komisi povodňovou 
2. Komisi majetkovou 
3. Komisi investiční 
4. Komisi životního prostředí 
5. Komisi pro zadávání veřejných zakázek 
6. Komisi pro občanské záležitosti a sociální 
7. Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku 
8. Komisi sportovní 

 
a jmenovala tyto předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1: 

 

            1.      Komise povodňová 
                Předseda:     Mgr. Miroslav Brabec  
                         Členové:     Karel Szikszay, ÚMO Plzeň 1           
                                                   Ing. Zdeněk Hanzelín, ÚMO Plzeň 1                                                                                                                                                                                                                                                       
                                             Ján Slivka, ÚMO Plzeň 1   
                                                         Zdeněk Štorek, velitel JSDH Bolevec 
                                                    Jan Domin, velitel JSDH Bílá Hora 
                                                         npor. Zdeněk Musil, Policie ČR, vedoucí     
                                                                    OO Plzeň  1  
                                             Miloslav Novák, MP Plzeň, velitel sl. Lochotín                                                   
                                                                    MUDr. Milan Vozobule   
 
            2.      Komise majetková  
                         Předseda:     Bc. Milan Topinka 
                         Členové ZMO Plzeň 1:    Mgr. Radek Mráz  
                                                           Jan Babnič  
                                                          Josef Vágner  
                                                           Jindřich Krisl  
                Další členové:                 Antonín Daniel  
                                                         Stanislav Smeták  
                                                           Miroslav Klas ml.  
                                                         Vladimír Kopal   
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             3.      Komise investiční 
                Předseda:                 Ing. Vladislav Bartman  
                         Členové ZMO Plzeň 1:    Ing. Antonín Diviš  
                                                   Bc. Milan Topinka  
                         Další členové:     Jitka Řezáčová  
                                                           Kamil Černíček  
                                                         Kamil Mašek  
                                                       Josef Teršl  
                                                        Ing. Miroslav Klas  
                                                          Svatopluk Čech   
 
             4.      Komise životního prostředí 
                          Předseda:                Petra Šlajsová          
                Členové ZMO Plzeň 1:   Jaroslav Výborný  
                                                        Jan Babnič  
                         Další členové:                Václav Živný  
                                                        Michal Mládek  
                                                          Mgr. Tereza Fakanová  
                                                          Petr Jandl  
                                                       Martin Leška  
                                                          Zbyněk Šefčík  
  
   
             5.     Komise pro zadávání veřejných zakázek 
                         Předseda:                        František Uhlík  
                        Členové ZMO Plzeň 1:   Jiří Winkelhöfer  
                                                          Mgr. Radek Mráz  
                                                        Bc. Milan Topinka  
                                               Ing. Antonín Diviš  
                                                          Jindřich Krisl  
                                                          JUDr. Václav Bednář, Ph.D.  
               Další členové:                Zbyněk Kolařík   
                                                          Marek Görges  
  
             6.      Komise pro občanské záležitosti a sociální 
                Předseda:                Alena Klímová 
                         Členové ZMO Plzeň 1:   Jan Babnič  
                                                        Jaroslav Výborný  
                                                        Jitka Pyrgalová 
                         Další členové:    Jitka Bártíková  
                                                          Lucie Pernglau  
                                                          Mgr. Tereza Fakanová  
                                                        Mgr. Pavlína Brabcová  
                                                          Hana Hrdinová 
                                                         Ilona Tomanová 
                                                          Dagmar Šmejkalová 
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                                                        Ing. Vladimíra Čapková  
                                                          Jiřina Klírová 
                                                        Miloslav Jech 
 
             7.       Komise bezpečnosti a veřejného pořádku 
                 Předseda:    Tomáš Kotora 
                 Členové ZMO Plzeň 1:  Jan Babnič   
                                                       Josef Vágner  
                                              Václav Heřman   
                                                        Mgr. Ilona Jehličková                                                        
              Další členové:     Lucie Saláková 
                                                           Petr Jandl  
                                                         Daniel Pour  
                                                           Petra Továrnická  
                                                         Bc. Petr Baierl  
                                                           Vladimíra Nová    
 
             8.       Komise sportovní   
                          Předseda:     Mgr. Radek Mráz     
                         Členové ZMO Plzeň 1:    Jiří Winkelhöfer  
                                                        Jindřich Krisl  
                                                        Josef Vágner  
                                                           Jaroslav Výborný  
  
                Další členové:                 Jiří Bártík  
                                                         Pavel Mádl  
                                                          Bc. Ladislav Krajdl 
                                                        Tomáš Jindra, DiS.  
 
 
Jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2010 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 12. 1. 2010: 
- vzala na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO za II. pololetí 2009 
- projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 20. zasedání 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 23. 3. 2010 
- souhlasila s plněním plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 

2009 
- schválila uzavření nájemní smlouvy s Českou poštou na pronájem části pozemku 

v k. ú. Bolevec na Bílé Hoře za účelem umístění poštovní schránky 
- schválila výpůjčku nebytového prostoru – místnosti 018 v budově ÚMO Plzeň 1, 

Svazu tělesně postižených v ČR za účelem konání výborových schůzí 
- schválila spolupráci mezi Statutárním městem Plzeň – MO Plzeň 1 a společností 

Rencar Praha, a.s., dle reklamní smlouvy v oblasti propagace 
- schválila pověření vedoucího Odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 1 k ukládání 

smluvních pokut včetně podepisování oznámení na základě smluv k zajištění 
zimní údržby komunikací 
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- schválila změnu Organizační struktury Odboru životního prostředí MO Plzeň 1 
s platností od 15. 1. 2010 – schválila založení nového oddělení, Oddělení 
pomocných úklidových prací 

- souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2009 č. 80 
- schválila spolupráci mezi Statutárním městem Plzeň – MO Plzeň 1 a společností 

TPMC, s.r.o. dle smlouvy v oblasti propagace. 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 9. 2. 2010: 

- vzala na vědomí činnost komisí Rady MO Plzeň 1 v roce 2009 a plány komisí na 
rok 2010 

- schválila změnu usnesení Rady MO Plzeň 1  č. 362 ze dne 2. 12. 2008, tj. usnesení 
ve věci schválení cen za zveřejnění inzerátu – reklamy ve zpravodaji MO Plzeňská 
jednička, cen za zveřejnění reklamy – inzerátu či oznámení ve vitrínách a na 
nástěnkách v budově ÚMO Plzeň 1 a ve vývěskách na území MO Plzeň 1 a 
možnosti umístění novin nebo tiskovin na vrátnici, z důvodu změny sazby DPH 

- schválila Výroční zprávu o činnosti MO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 v oblasti 
poskytování informací za rok 2009 

- souhlasila s aktualizací Plánu zimní údržby MO Plzeň 1 pro období 2009/2010 
- souhlasila se zprávou o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek a 

závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2009 
- vzala na vědomí návrh vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů daně 

z nemovitosti pro rok 2011 a schválila návrh koeficientů daně z nemovitosti pro 
rok 2011 

- schválila pronájem reklamní plochy v areálu Ice Parku společnosti ELIOD servis, 
s.r.o. 

- schválila změnu usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 381 z 2. 12. 2008 – usnesení ve věci 
schválení ceny za pronájem kinosálu v budově ÚMO Plzeň 1 a schválení cen za 
kopírování, z důvodu změny sazby DPH 

- schválila zadání projektové dokumentace na rozšíření parkoviště u křižovatky ulic 
Rabštejnská x Manětínská 

- schválila spolupráci mezi MO Plzeň 1 a společností ARTEP reklama, s.r.o., dle 
smlouvy o spolupráci v oblasti propagace 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 9. 3. 2010: 

- souhlasila s poskytnutím finančních dotací dle návrhu Sportovní komise Rady MO 
Plzeň 1 

- vzala na vědomí oznámení pro zjišťovací řízení o posuzování vlivů na životní 
prostředí záměru Komerční centrum Plzeň. Souhlasila s předloženým návrhem 

- souhlasila s návrhem na rozšíření a změny plánu stavebních akcí vlastní investiční 
výstavby a oprav v roce 2010, který byl schválen usnesením Zastupitelstva MO 
Plzeň 1 dne 8. 12. 2009 

- souhlasila s návrhem na předání dokončené projektové dokumentace Výstavba 
víceúčelového objektu občanské vybavenosti v rekreační oblasti Boleveckého 
rybníka v pořizovací hodnotě 589 050 Kč Správě veřejného statku města Plzně 

- schválila výpůjčku nebytového prostoru – místnosti č. 018 v budově ÚMO Plzeň 1 
Českému svazu bojovníků za svobodu za účelem konání členských schůzí 
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- schválila odpisové plány MŠ, příspěvkových organizací, v působnosti MO Plzeň 1 
pro rok 2010 

- vzala na vědomí průběžné hodnocení plnění Dohody o vzájemné spolupráci při 
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti s Policií ČR, MŘ – OO Plzeň 1 a OO 
Plzeň Vinice za rok 2009 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 23. 3. 2010 

- schválila rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2009, finanční vypořádání 
rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2009, stav účelových fondů MO Plzeň 1 po finančním 
vypořádání a finanční vypořádání MŠ za rok 2009 

- souhlasila s uvolněním účelově zablokovaných finančních prostředků z Fondu 
rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 ve výši 150 tis. 
Kč na provedení vícečetných nátěrů na in-line dráze v areálu hřiště Gymnázia 
F. Křižíka 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 č. 1 – 9 
- souhlasila s návrhem změn Územního plánu města Plzně – cyklus 2009/10 
- souhlasila s převodem finančních prostředků z investičního fondu 78. MŠ do 

rozpočtu zřizovatele na úhradu investičních výdajů spojených s výstavbou 
víceúčelového hřiště ve výši 500 tis. Kč 

- schválila spolupráci mezi Statutárním městem Plzeň – MO Plzeň 1 a společností 
Media Marketing Services, a.s. v oblasti propagace 

- vzala na vědomí informativní zprávu o investičních akcích SVSmP na území MO 
Plzeň 1 

- schválila navýšení rozpočtu zaměstnanců zařazených do ÚMO Plzeň 1 – tito 
zaměstnanci budou vybráni z evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce Plzeň 
- město na výkon veřejně prospěšných prací 

- souhlasila s provozováním rozhledny Sylván dle smlouvy o provozování 
s Gymnáziem F. Křižíka 

- souhlasila s předloženým návrhem úsporného řešení dopravního propojení 
sever-jih, sloužícího jako průjezdní úsek silnice I/27 v úseku Sukova – Karlovarská 
 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 13. 4. 2010: 
- schválila návrh organizačního zabezpečení 21. zasedání Zastupitelstva MO 

Plzeň  1 dne 15. 6. 2010 a program tohoto jednání 
- souhlasila s předloženým návrhem druhé fáze optimalizace provozu MHD v Plzni 
- souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajišťování zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se  společností  ASEKOL 
- schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem zasklené informační tabule 

v  majetku MO Plzeň 1 v aleji Svobody 56 se společností Alkap CZ a se společností 
Globál, stanovila podmínky pronájmu 

- schválila uzavření dodatku k nájemním smlouvám, na základě kterých se mění 
sazby nájemného dle výměru ministerstva financí a prodlužuje se doba nájmu 
nebo se mění výměra pozemků na základě provedené digitalizace 

- souhlasila s prodejem obsazených nebytových jednotek nájemcům – v případě 
nezájmu nájemců nebytových prostor doporučila pronájem nebytových prostor 
ukončit v souladu s platnými nájemními smlouvami a prodat je jako volné dle 
řádu městské soutěže 
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- vzala na vědomí informativní zprávy o činnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů MO  Plzeň 1– JSDH Bílá Hora a Bolevec 

- povolila výjimku v souladu se zákonem z počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 
2010/ 11 u MŠ v MO Plzeň 1 

- schválila změnu v personálním složení Komise pro zadávání veřejných zakázek 
Rady MO Plzeň 1 

- schválila uspořádání zábavného dne pro veřejnost Město her aneb Prázdniny na 
Boleváku 2010 dne 14. 8. 2010 v areálu Velkého Boleveckého rybníka 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 11. 5. 2010: 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2010 
- souhlasila s návrhem na rozdělení části výtěžku z provozu hracích automatů na 

veřejně prospěšné účely  
- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 
- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Komise sociální a pro 

občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1 
- souhlasila s bezplatným převodem pozemků pod místními komunikacemi od ČR 

– Správy Pozemkového fondu ČR do majetku města Plzně 
- schválila pronájem dvou ploch společnosti Coca-Cola HBC ČR za účelem umístění 

nápojových automatů 
- schválila spolupráci mezi MO Plzeň 1 a společností Rencar Praha v oblasti 

propagace 
- schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám, kterými se mění sazby 

nájemného, výměra pozemků na základě provedené digitalizace a prodlužuje se 
doba nájmu 

- schválila uzavření Smlouvy o prodeji odpadkových košů a nádob na separovaný 
odpad ve vlastnictví MO Plzeň 1 

- vzala na vědomí vyhodnocení zimní údržby komunikací na území MO Plzeň 1 
- souhlasila s návrhem na rozšíření plánu stavebních akcí vlastní investiční 

výstavby a oprav v roce 2010 
- schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 22. zasedání Zastupitelstva 

MO Plzeň 1 dne 18. 5. 2010 a program jednání 
- souhlasila se změnou projektu Regenerace sídliště Košutka dle předloženého 

záměru výstavby bytového komplexu a parkovacího domu v k.ú. Bolevec 
společností Immobilia Bohemia, stanovila podmínky pro investora záměru 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 8. 6. 2010: 

- schválila uzavření smlouvy o dílo na rozmístění a vývoz 100 ks uzamykatelných 
kontejnerů, které jsou určeny na odpad, který vzniká při provádění úklidu 
pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce 

- vzala na vědomí zprávu Finančního odboru ÚMO Plzeň 1 o vybírání místních 
poplatků a správních poplatků v roce 2009 

- souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010, 
spočívajícím v převodu finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 
1 do rozpočtu města Plzně a doporučila Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schválit toto 
rozpočtové opatření. Jde o finanční prostředky určené pro: 
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o zoo na nakoupení soutěžního radaru a na zakoupení potřeb na 
facepaiting 

o Boleveckou ZŠ na zajištění kurzů pro seniory Senioři komunikují a na 
zajištění účasti žáků v soutěži Novinářský kalamář 

o Odbor sociálních služeb MMP na zajištění akce pro rodiny s dětmi Hodíme 
se do pohody, špacírujem kolem vody 

- souhlasila s návrhem na rozšíření plánu stavebních akcí vlastní investiční 
výstavby a oprav na rok 2010 o realizaci oprav kontejnerových stání v ulici Elišky 
Krásnohorské č. 1 – 27 v počtu 8 ks dle zpracované projektové dokumentace 

- schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám, kterými se mění sazby 
nájemného a výměra pozemků na základě provedené digitalizace 

- souhlasila se zajištěním vybavení služeben OO PČR Plzeň Vinice a Plzeň 1, 
doporučila Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schválit zajištění vybavení pro tyto 
služebny 

- schválila převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu 
ve výši 200 tis. Kč na nákup herních prvků na zahradu MŠ 

- vzala na vědomí informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1 
- souhlasila s poskytnutím finančního daru obci Špičky ve výši 30 tis. Kč na 

odstraňování následků povodně v květnu 2010 – doporučila Zastupitelstvu MO 
Plzeň 1 schválit poskytnutí tohoto daru 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 
- schválila uzavření dodatků ke smlouvám o dílo mezi MO Plzeň 1 a společnostmi 

Eliod servis a Versado ve věci provádění sečí na území MO Plzeň 1 
- vzala na vědomí doplnění dokumentace záměru propojení Karlovarská 

–  Kotíkovská, souhlasila s předloženým záměrem 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 15. 6. 2010: 

- vzala na vědomí kontrolu usnesení z 20. a 21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň  1 
- souhlasila s odvodem finančních prostředků z investičních fondů MŠ do rozpočtu 

zřizovatele z důvodů částečného krytí financování nových tříd 60., 81., a 29. MŠ 
- souhlasila s poskytnutím finanční dotace sdružení Point 14 Plzeň ve výši 10 tis. 

Kč na realizaci projektu Předcházení krize v rodinách klientů sociálních úřadů 
–  na nákup testů na přítomnost drog 

- souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 spočívajícím v převodu 
finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu města 
Plzně, určených pro plzeňskou zoo ve výši 900 tis. Kč, na pokračování výstavby 
japonské zahrady (vybudování zahradního jezírka, přístupové cesty, mostku 
v japonském stylu a části venkovního vodovodu a kanalizace) 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 13. 7. 2010: 

- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 za 1. pololetí 
2010 

- vzala na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za 
1. pololetí 2010 

- projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení 23. zasedání 
Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného 7. 9. 2010 a program jednání 
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- souhlasila s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška Statutárního města Plzeň o místním poplatku za provozovaný výherní 
automat s tím, že tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. 10. 2010 

- schválila výpůjčku vývěsní skříňky v Plzni v aleji Svobody, Občanskému sdružení 
Totem – regionálnímu dobrovolnickému centru, za účelem zveřejňování 
informací o své činnosti 

- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2010/11 pro 46. MŠ 
- schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení 

se společností Askol 
- souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Ave CZ odpadové 

hospodářství, která zajišťuje vývoz odpadkových košů na nových dětských 
hřištích a z důvodu umístění nových košů na nových dětských hřištích a z důvodu 
výstavby nových domů v lokalitě Sylván 

- schválila uzavření Smlouvy o dílo na provedení oprav dětských hřišť a sportovišť 
s firmou A-Z Sportservis 

- schválila uzavření smlouvy o dílo na zajištění údržby zeleně s firmou Asagaj 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 24. 8. 2010: 

- umožnila placenou inzerci v Plzeňské jedničce politickým stranám v rámci 
předvolební kampaně, jmenovala komisi pro umístění reklamy v posledním 
předvolebním čísle zpravodaje 

- souhlasila s návrhem Sportovní komise Rady MO Plzeň 1 na zapracování změn 
v dokumentu Koncepce podpory sportu a volnočasové aktivity mládeže na území 
MO Plzeň 1 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 a stavem účelových fondů MO 
Plzeň 1 k 30. 6. 2010 

- souhlasila se změnou účelu poskytnuté dotace Sdružení boleveckých rodáků, 
schválené ve výši 15 456 Kč, dotace bude použita na obnovu památného kříže za 
městskou hájovnou Sofronka u Kamenného rybníka 

- souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 32, spočívajícím v převodu finančních 
prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně, 
určených pro zoo ve výši 300 tis. Kč na dokončení výstavby Japonské zahrady 

- vzala na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO 
Plzeň 1 za 1. pololetí 2010 + aktuální stav 

- souhlasila s uzavřením Dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Rumpold-P, která 
zajišťuje vývoz odpadkových košů. Od 1. 9. 2010 došlo k navýšení počtu 
odpadkových košů z důvodu umístění nových košů a ke změně některých 
stanovišť dle potřeb a požadavků občanů 

- souhlasila s plněním plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 
1.  pololetí 2010 a aktuálně k 31. 7. 2010 

- schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Come-automaty na pronájem 
nebytového prostoru v Bolevecké ZŠ za účelem umístění mléčného automatu 

- schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám, na základě kterých se mění 
sazba nájemného – garáže ul. Komenského  

- schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám, na základě kterých se mění 
sazby nájemného a prodlužuje se doba nájmu – garáže Plaská 
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- schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám, na základě kterých se mění 
sazba nájemného, výměra pozemků, příjmení a bydliště nájemců – garáže 
Komenského ulice 

- souhlasila s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, jíž se mění vyhláška 
statutárního města Plzně o poplatku za užívání veřejného prostranství, a 
poplatku ze psů 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 7. 9. 2010: 

- souhlasila s poskytnutím finančních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 
- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 
- schválila nájem bytu areálu 60. MŠ pro Dětský domov Domino 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 21. 9. 2010: 

- schválila výpůjčku požárního cvičiště pro dobrovolné hasiče na Košutce 
manželům Janeckým – taneční skupina Twin za účelem pořádání kulturní akce 
pro děti dne 25. - 26. 9. 2010 

- schválila Plán zimní údržby MO Plzeň 1 pro období 2010/2011 
- schválila krátkodobou výpůjčku areálu kluziště - Ice Parku v Centrálním parku 

Lochotín společnosti Inlinetalent Praha, zastoupené Tomášem Heroutem, pro 
výuku bruslení 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 20. 10. 2010: 

- zrušila stávající komise Rady MO Plzeň 1 ke dni 20. 10. 2010 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 23. 11. 2010: 

- zřídila komise Rady MO Plzeň 1, jmenovala předsedy a členy komisí 
- jmenovala likvidační komisi pro vyřazování majetku MO Plzeň 1 a majetku 

svěřeného JSDH Bolevec a Bílá Hora a škodní komisi pro řešení škod na majetku 
- schválila změnu organizační struktury ÚMO Plzeň 1 s platností od 1. 12. 2010 
- schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 2. zasedání Zastupitelstva 

MO Plzeň 1 dne 30. 11. 2010 a program jednání 
- souhlasila s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 k 30.9. 2010 
- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 
- souhlasila se zakoupením vánočních balíčků pro obyvatele Domova pro seniory 

a Domova se zvláštním režimem v Kotíkovské a Domova v Západní ulici v hodnotě 
20 tis. Kč 

- souhlasila s plněním plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 
1. -  3.  čtvrtletí 2010 

- souhlasila s návrhem plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby a oprav 
na rok 2011 

- schválila nový Organizační řád 46. MŠ z důvodu vzniku odloučeného pracoviště 
- schválila výpůjčku areálu kluziště Ice Parku společnosti Inlinetalent Praha pro 

výuku bruslení 
- vzala na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na 

území MO Plzeň 1 za 1.-3. čtvrtletí 2010 + aktuální stav 
- vzala na vědomí informativní zprávu ve věci uzavření smluv na Odboru ŽP ÚMO 

Plzeň 1 
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Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 30. 11. 2010: 

- schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 3. zasedání Zastupitelstva 
MO Plzeň 1 dne 14. 12. 2010 a program jednání 

- schválila poskytnutí věcných darů zástupcům PČR a MP Plzeň 
- vydala stanovisko k dokumentaci pro OC Plzeň Gerská 

 
Na každém zasedání Rady MO Plzeň 1 byly předkládány zprávy o plnění usnesení 
z předchozích jednání, dále byly projednávány majetkové záležitosti. 
Radě MO Plzeň 1 byly předkládány zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 23. 3. 2010: 

- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání dne 8. 12. 2010 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2009, výsledek hospodaření 

za rok 2009, finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2009, stav 
účelových fondů MO Plzeň 1 k 31. 12. 2009 a finanční vypořádání MŠ za rok 2009 
včetně návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku a Zprávu o 
výsledcích přezkoumání hospodaření města Plzně za období roku 2009 

- schválilo rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 č. 1 – 9 
- schválilo rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2009 č. 80 
- schválilo uvolnění účelově zablokovaných finančních prostředků Fondu rezerv a 

rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 150 tis. Kč na provedení 
vícečetných nátěrů na in-line dráze v areálu hřiště Gymnázia F. Křižíka 

- schválilo zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek a závazků 
MO Plzeň 1 k 31. 12. 2009 

- schválilo hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 
rok 2009 

- schválilo návrh na rozšíření a změny plánu stavebních akcí vlastní investiční 
výstavby a oprav v roce 2010 

- schválilo návrh na předání dokončené projektové dokumentace Výstavba 
víceúčelového objektu občanské vybavenosti v rekreační oblasti Velkého 
Boleveckého rybníka v pořizovací hodnotě 589 050 Kč SVSmP 

- schválilo poskytnutí finančních dotací na návrh Rady MO Plzeň 1 a Sportovní 
komise Rady MO Plzeň 1 

- schválilo návrhy změn Územního plánu města Plzně – cyklus 2009/2010 
- schválilo převod finančních prostředků z investičního fondu 78. MŠ do rozpočtu 

zřizovatele na úhradu investičních výdajů spojených s výstavbou víceúčelového 
hřiště ve výši 500 tis. Kč 

- vzalo na vědomí informativní zprávy: 
1. informativní zprávu „Strážníci dbají na bezpečnost dětí“ 
2. informativní zprávu o investičních akcích  SVSmP na území MO Plzeň 1 
3. informativní zprávu „ÚMO Plzeň 1 zlepšuje své služby 
4. informativní zprávu od společnosti Cortis Consulting 

- projednalo náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
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- Na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 složila slib nová členka Zastupitelstva MO 
Plzeň 1 Lucie Pernglauová místo slečny Terezy Jandurové, která rezignovala na 
funkci člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání 15. 6. 2010: 

- vzalo na vědomí kontrolu usnesení z 20. a 21. zasedání ZMO MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností RWE GasNet, 

jejímž předmětem bude vlastnictví k plynárenskému zařízení společnosti RWE 
GasNet 

- schválilo rozšíření plánu stavebních akcí VIV a plánu oprav za rok 2010 
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za 1. čtvrtletí 2010 + aktuální stav 
- schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- schválilo poskytnutí finančního daru obci Špičky ve výši 30. tis. Kč na odstranění 

následků povodně v květnu 2010 
- vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby v období 2009/2010 
- vzalo na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí informativní zprávy (o činnosti jednotek sborů dobrovolných 

hasičů Bolevec a Bílá Hora a o výstavbě na území MO Plzeň 1) 
 

 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání 7. 9. 2010: 

- vzalo na vědomí kontrolu usnesení z 22. zasedání ZMO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- schválilo rozbor hospodaření k 30. 6. 2010 a stav účelových fondů 
- schválilo poskytnutí finančních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 
- schválilo změnu účelu poskytnutí dotace Sdružení boleveckých rodáků 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

o poplatku za užívání veřejného prostranství 
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj 
- schválilo plnění plánu stavebních akcí a akcí vlastní investiční výstavby za 

I. pololetí 2010 
- vzalo na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 

I. pololetí 2010 
- schválilo koncepci podpory sportu a volnočasové aktivity mládeže na území MO 

Plzeň 1 
- vzalo na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí informativní zprávu o pomoci jednotek SDH Bílá Hora a Bolevec 

při povodních a zprávu o poskytnutí  finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč na 
materiál jednotkám SDH 
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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém ustavujícím 1. zasedání dne 9. 11. 2010: 
- vzalo na vědomí zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí složení předepsaného slibu všech členů Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 
- stanovilo počet členů Rady MO Plzeň 1 na 9 a počet dlouhodobě uvolněných 

členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 v počtu 4, a to starosta, dva místostarostové a 
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeň 1.  
Zvolilo  
vedení MO Plzeň 1: 

o starostu MO Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce 
o místostarostu MO Plzeň 1 Jiřího Uhlíka 
o místostarostu MO Plzeň 1 Ing. Vladimíra Tichého 

další členy Rady MO Plzeň 1: 
o Bc. Milana Topinku, Jana Babniče, Jaroslava Výborného, 

Ing.   Antonína Diviše, Jiřího Winkelhöfera, Mgr. Radka Mráze  
              předsedu Kontrolního výboru Michala Vozobuleho a dále členy tohoto výboru 
              předsedu Finančního výboru Antonína Diviše a členy výboru 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání 30. 11. 2010: 

- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2010 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010 
- schválilo plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 

1.- 3.  čtvrtletí 2010 
- schválilo návrh plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 

v roce 2011 
- vzalo na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO 

Plzeň 1 za 1. - 3. čtvrtletí 2010 + aktuální stav 
- schválilo zakoupení vánočních balíčků pro Domovy seniorů v Kotíkovské a 

Západní ulici v hodnotě 20 tis. Kč 
 
            

    3. Rozpočet obvodu 
 
Celkový objem příjmů MO pro r. 2010 činil 138 057 tis. Kč 
Celkový objem výdajů MO pro r. 2010 činil 149 288 tis. Kč.  

 
Příjmy 
Daňové příjmy tvořily 81,7 % celkových příjmů rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2010, tzn. 
112 839 tis. Kč, svým objemem byly velmi důležitou částí příjmové části rozpočtu MO 
Plzeň 1. 
 
Na daňových příjmech města Plzně (konkrétně na dani z přidané hodnoty a dani z příjmu 
fyzických osob ze závislé činnosti) se dle ustanovení článku 28 Statutu města Plzně 
podílejí i městské obvody. Výše podílu jednotlivých obvodů byla schválena 
Zastupitelstvem města Plzně samostatným usnesením ZMP ze dne 12.11. 2009 v rámci 
stanovení finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů. 
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MO Plzeň 1 se v roce 2010 podílel na dani z přidané hodnoty 4,322 %, tj. 61 805 tis. Kč, 
na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6,494 %, tj. 39 484 tis. Kč. 
 
Daňové příjmy dále tvořily správní poplatky vybírané dle zákona o správních poplatcích. 
Správní poplatky byly vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského 
obvodu plní výkon státní správy.  
 
Dále tvoří daňové příjmy místní poplatky, které se vybírají na základě obecně závazných 
vyhlášek statutárního města Plzně. Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psa, za 
užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a poplatek za provozovaný výherní 
hrací přístroj. 
 
Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy ve výši 12 950 tis. Kč, tj. 9,4 % z celkových příjmů rozpočtu byly 
převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku, dále také příjmy za separování 
odpadu z přijatých úroků. 
 
Dotace 
V rozpočtu na rok 2010 byla zahrnuta dotace na výkon státní správy ve výši 
12 268 tis.  Kč. Tato dotace je oproti roku 2009 vyšší o 29,5 %, a to dle návrhu u zákona 
o státním rozpočtu na rok 2010. V rámci finančního vztahu města a obvodů není 
zapracována dotace z kapitoly MPSV na sociální dávky a účelová dotace na výkon státní 
správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Tyto dotace byly zapracovány do rozpočtu 
MO Plzeň 1 na rok 2010 rozpočtovým opatřením. 
 
Financování 
Financování zahrnovalo v roce 2010 použití, resp. tvorbu účelových fondů MO Plzeň 1, 
11 231 tis. Kč.  
 
Výdaje 
Výdaje lze definovat jako nenávratné platby na běžné a kapitálové účely. Provozní výdaje 
jsou výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce MO Plzeň 1 s cílem udržení kvality 
služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy.  
Provozní výdaje činily 112 588 tis. Kč, tj. 75,4 % z celkových výdajů rozpočtu MO Plzeň 1 
na rok 2010.  
Z toho: 

• běžné provozní výdaje (103 588 tis. Kč) byly výdaje na zajištění chodu úřadu, 
údržby silnic, zimní údržby silnic, péče a údržby zeleně, dětských prvků, sběru a 
svozu nebezpečných, resp. komunálních odpadů, zajištění údržby MŠ, na 
zajištění provozu a údržby dětských hřišť apod. 

• příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem (9 000 tis Kč) byly výdaje 
na provoz mateřských škol 
 

Kapitálové výdaje 
Kapitálové výdaje činily 36 700 tis Kč, tj. 24,6 % z celkových výdajů rozpočtu MO Plzeň 1 
na rok 2010. 
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I v roce 2010 tyto výdaje směřovaly do výstavby nových parkovacích míst, chodníků, 
komunikací, dále do stavebních úprav 7. MŠ a na úpravu bytové jednotky v objektu 60. 
MŠ pro potřeby Dětského domova Domino. 
 
 

    4. Rozvoj obvodu 

Navrhovaný plán rozvoje MO Plzeň 1 v roce 2010 zahrnoval aktuální priority prvního 
plzeňského obvodu v oblasti investiční výstavby. Plán zahrnoval výstavbu nových 
parkovacích ploch, chodníků a opomenuta nebyla ani rekonstrukce jedné z ulic na Bílé 
Hoře. Největší plánovanou akcí byla rekonstrukce další ze školek spravovaných MO 
Plzeň 1. 
 
V květnu 2010 byly zahájeny práce na rekonstrukci 7. MŠ, kde došlo do konce srpna 
k výměně oken, dveří, zateplení fasády, opravě střech a interiérů ve čtyřech pavilonech. 
Navýšení kapacity došlo v 78. MŠ. Obdobnou akcí byla i úprava části objektu Gymnázia 
Fr. Křižíka pro potřeby 46. MŠ. Vznikly zde dvě nové třídy. 
 

 
 

Obr. 2:  Kulturní program před nově zrekonstruovanou 7. MŠ 
 
Byl upraven také stávající pavilon v areálu 78. MŠ, využívaný ZUŠ, která se přestěhovala. 
Tak byla navýšena kapacita MŠ. Uvažováno bylo i se zřízením sportovního hřiště v této 
MŠ s umělým povrchem.     
 
V průběhu května 2010 byla pro o. s. Totem upravena stávající asfaltová plocha u jejich 
objektu v Kaznějovské ul. tak, že zde vzniklo 11 parkovacích stání.  
 
Na Bílé Hoře byly v roce 2010 zahájeny práce na 1. etapě stavebních úprav Senecké ul. 
Do konce září byla komunikace osazena betonovou dlažbou, obnoveno bylo veřejné 
osvětlení a bylo vzdušné vedení NN přeloženo do země. 
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Obr. 3: Nové parkoviště v Kaznějovské ulici 
 

Na podzim 2010 bylo dokončené parkoviště v Tachovské, kde vzniklo 53 nových stání 
včetně 3 stání pro tělesně postižené. Dokončeno bylo i dětské a sportovní hřiště ve 
Studentské ul., v Plaské ulici a v areálu 78. MŠ. 
 
Ve čtvrtek 15. 9. 2010 došlo ke slavnostnímu otevření nového bytu pro děti z Dětského 
domova Domino, který byl vybudován v prostorách 60. MŠ. Je to již třetí byt, který MO 
Plzeň 1 pro děti z Domina připravil. Domov zde našlo 8 dětí. 
 

 

     5. Doprava 
 
V lednu 2010 zastavila plzeňská radnice přípravu plánů silnice přes Roudnou. Hrozilo, že 
nezíská kladný posudek na vliv na životní prostředí. Nevycházely především hlukové 
poměry. Zároveň radnice vzala v potaz množství negativních ohlasů obyvatel Roudné. 

Rada města Plzně souhlasila v únoru 2010 s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu Jihozápad na vybavení zastávek MHD 
inteligentními informačními systémy, a to ve výši 4 828 500,- Kč. Plán odsouhlasilo ZMP. 
 
Rada města Plzně rovněž v únoru 2010 souhlasila s podáním žádosti o příspěvek 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na stavební úpravy křižovatky v ulici 
Elišky Krásnohorské v Plzni na Lochotíně. Příspěvek ve výši 452 tisíc korun je určený na 
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace podle podmínek, které SFDI stanoví.  
 
Zmíněná křižovatka se nachází v blízkosti 31. ZŠ, která patřila v roce 2010 s 680 žáky 
k nejnavštěvovanějším v Plzni. V rámci stavby se město rozhodlo upravit chodníky a 
vozovku v prostoru křižovatky a zřídit široký příčný zpomalovací práh s integrovaným 
přechodem pro chodce. Vedle nových parkovacích míst zde město hodlalo upravit také 
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okolní zeleň. Celkové náklady na realizaci činily téměř 1,7 milionu korun, z čehož na 
zvýšení bezpečnosti připadlo celkem 565 tisíc korun.  
 
Od 1. 4. 2010 bylo opět v provozu dětské dopravní hřiště v Západní ulici v areálu 1. ZŠ. 
Provozní doba pro veřejnost byla zajištěna po celý týden, v době svátků byla doba 
shodná jako v neděli. Poplatek za aktivního účastníka byl 10 Kč, doprovod byl zdarma. 
V dopoledních hodinách tu probíhala výuka pro MŠ. 
 
V rámci projektu Bezpečné město začali v Plzni od začátku února 2010 fungovat dopravní 
asistenti na přechodech. Nový projekt byl spuštěn ve spolupráci Odboru bezpečnosti a 
prevence kriminality MMP, Policie ČR, ÚMO Plzeň 1 a s občanským sdružením Společně 
k bezpečí. Asistenty na přechodech bylo možné od 15. 2. 2010 najít pouze v MO Plzeň 1, 
kde bylo vytipováno několik přechodů u ZŠ. Dobrovolník nahrazuje práci strážníka nebo 
policisty. Stojí na přechodu a pomáhá dětem bezpečně přejít. Má na sobě reflexní vestu 
a v ruce stavěcí terč. Samozřejmě je proškolen a pojištěn. 
 
Realizátorem projektu a současně organizací, která dobrovolníky do služby vysílala, byla 
společnost Společně k bezpečí o. s., která se zaměřovala na bezpečnost a prevenci 
trestné činnosti. Tato společnost usilovala o větší zapojení občanů do rozhodování 
o bezpečnostních problémech a podporovala partnerství mezi občany a úřady při řešení 
otázek, které se týkaly bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí.  
 
Každý dobrovolník, který měl zájem spolupracovat se sdružením jako dopravní asistent, 
musel být starší 18 let, trestně bezúhonný, fyzicky a duševně způsobilý, který nebyl 
v minulosti příslušníkem PS VB. 
 
Od července 2010 zpoplatnily PMDP každé nahrávání předplatného na městskou 
dopravu nebo převod kreditu do elektronické peněženky. 
 
8. 7. 2010 začala oprava Klatovské třídy v Plzni, která paralyzovala dopravu v centru. 
O prázdninách probíhaly i další rekonstrukce ulic. Jedinou důležitou tepnou, kde se 
jezdilo bez omezení, byla Karlovarská třída.  
 
K největší změně v městské hromadné dopravě za posledních dvacet let došlo 
28. 8. 2010. Tramvaje, trolejbusy a autobusy začaly jezdit v taktech, tedy pravidelných 
časových intervalech a tak, aby na přestupních stanicích na sebe spoje navazovaly. 
Model už byl vyzkoušen od listopadu 2009 o víkendech. Do průmyslové zóny Borská pole 
začaly jezdit trolejbusy. Jízdenky na městskou hromadnou dopravu bylo možné od září 
2010 platit prostřednictvím SMS. 
 
 

 6. Životní prostředí   

Od ledna 2010 začal oficiálně sloužit opuštěným psům v Plzni nový a větší útulek. Areál 
na Borských polích převzala Liga na ochranu zvířat, která doposud spravovala provizorní 
útulek v Plzni na Valše. Za nové zařízení s kapacitou 130 psů zaplatilo město přibližně 
47 milionů korun.  
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Součástí nového útulku je celkem 9 budov. V chovatelské části je k dispozici celkem 
8 pavilonů s kotci, které jsou buď vytápěné, nebo temperované. Všechna nově příchozí 
zvířata musí projít jedním ze tří pavilonů, které slouží k 21denní povinné karanténě. 
Poslední, devátá budova, funguje jako správní. Její součástí je ošetřovna, úpravna psů se 
sprchovým koutem, přípravna krmení, nezbytné zázemí pro zaměstnance, ale 
i bezbariérové WC pro veřejnost. Zde si také noví majitelé psy přebírají.  

Koncem ledna 2010 bojovali řidiči na silnicích Plzeňského kraje s velkými problémy. 
Působil je sníh a vítr, který nafoukával až metrové závěje. Někde stály autobusy, někde 
kamiony a silničáři nestíhali přesto, že měli venku veškerou techniku. 

Koncem ledna 2010 zima ukázala, co umí. Teploty sestoupily pod mínus 20°C. Bruslaři 
hned vyrazili na Velký Bolevecký rybník. 

Otužilce také mrazy potěšily. 31. 1. 2010, kdy měla voda necelý jeden stupeň Celsia, už 
na Velkém Boleveckém rybníku trénovali. 

Složitá situace na silnicích v okolí Plzně i v Plzni samotné se kvůli sněhu zopakovala také 
3. a 10. 2. 2010, kdy přišla další bohatá sněhová nadílka.  

Střídání teplot v dalších únorových dnech roku 2010 způsobilo náledí. Chirurgové v Plzni 
ošetřovali až stovku pacientů denně, kterým pády způsobily naraženiny a zlomeniny 
končetin. 

V Plzni se v týdnu od 6. 2. 2010 lidem špatně dýchalo. Na Lochotíně překročily 
koncentrace prachu v metru krychlovém limity téměř dvojnásobně. To se projevilo 
v ordinacích praktických lékařů a plicařů. 

Koncem února 2010 přišla rychlá obleva, která zvedla hladiny řek. 1. povodňový stupeň 
byl vyhlášený na Berounce na Bílé Hoře, kde hladina vystoupala na 2,5 m.  

V březnu 2010 se na Lochotíně objevilo hned 8 nových černých skládek.  Hlídky městské 
policie na místě situaci zadokumentovaly a poznatek o výskytu černých skládek předaly 
k dalšímu řešení na Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 1. 

MO Plzeň 1 získal v roce 2010 dotaci ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci kontejnerových 
státní na separovaný odpad. Podporu věnovala nezisková společnost Asekol. 

11. 5. 2010 vystoupila teplota v Plzni na 34° C a okamžitě se bolevecké rybníky a 
Košutecké jezírko zaplnilo milovníky koupání, zvlášť, když voda byla velmi čistá. V dalších 
dnech však teploty opět klesly na květnový průměr.  

Od 12. do 19. 5. 2010 bylo pro veřejnost otevřeno arboretum Sofronka, kde je na 20 ha 
plochy jedna z největších sbírek borovic v Evropě, mezi nimi několik velmi vzácných 
druhů. Sofronka se otevírá veřejnosti dvakrát do roka. 

Na 12. 5. 2010 byl v Sofronce připravený tématicky zaměřený celodenní program pro 
děti i dospělé včetně exkurze s odborným výkladem, který připravilo město u příležitosti 
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Evropského týdne lesů na téma LES – DŘEVO - ENERGIE. Jeho součástí bylo také 
slavnostní otevření nové naučné stezky. Prostřednictvím dvaceti stanovišť seznamuje 
návštěvníky s nejzajímavějšími druhy borovic z celého světa. 

 

Obr.4.:  O návštěvu Sofronky je pokaždé velký zájem 

Vlna veder přišla do Plzně začátkem července 2010. Teplota dokonce vystoupila 12. 7. 
na 36°C. Horké počasí způsobilo, že se voda ve Velkém Boleveckém rybníku vypařovala 
rychlostí 1 cm za den. V noci z 22. na 23. 7. 2010 se však přihnala vichřice se silným 
deštěm a znatelně se ochladilo. 

Silné bouřky a deště potrápily Plzeň v polovině srpna 2010. 

Od druhé poloviny listopadu 2010 bylo v ulicích MO Plzeň 1 občanům k dispozici 
14 kontejnerů pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Cílem bylo 
ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších 
elektrospotřebičů, které obvykle končí ve směsném odpadu. Červený kontejner není 
určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů, herních displejů, zářivek, ledniček, 
praček a chladniček. 
 
Obvod rovněž dává občanům zdarma k dispozici sáčky na sběr psích exkrementů, které 
si lze vyzvednout v budově ÚMO Plzeň 1. Sáčky jsou k dispozici ve vrátnici každý pracovní 
den od 7 hodin, v pondělí a ve středu do 18 hodin, v úterý a čtvrtek do 16,45 hodin, 
v pátek do 16,15 hodin.  
 
1. 12. 2010 v Plzni totálně zkolabovala doprava. Odpoledne totiž nastala „bílá tma“. 
 
5. 12. 2010 otužilci opět zahájili na Velkém Boleveckém rybníku sezónu. Voda měla 
teplotu lehce nad nulou.  
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    7. Sociální oblast 
 
Od ledna 2010 museli Plzeňané hlouběji sáhnout do peněženek, zvláště pak nájemci 
městských  bytů. Plzeň sjednotila regulované a smluvní nájemné.  

Nájmy v Plzni, která vlastnila v té době  3500 bytů, zdražily o 16 a půl procenta. Nová 
měsíční sazba byla 60,54 koruny za metr čtvereční u bytů nejvyšší kategorie.   

Vodné a stočné v Plzni zdražilo v roce 2010 z 46,10 Kč na 50,60 Kč za metr krychlový.  
Cena tepla a poplatky za odpady se neměnily. 
 
V lednu 2010 byla zveřejněna statistická zpráva, že v Plzni se v předešlém roce narodilo 
4 220 dětí. Taková byla statistika centrálního obvodu Plzeň 3, který zajišťuje zápisy do 
matrik pro celou západočeskou metropoli.  Na svět v Plzni přišlo v roce 2009 
2 172 chlapců a 2 048 holčiček. Mezi narozenými dětmi bylo 141 párů dvojčat.  
 
Statistika také prozradila nejčastěji dávaná jména. Od roku 2004 stáli v Plzni v čele 
žebříčku Janové a Terezy; k dalším oblíbeným jménům patřil Jakub, Tomáš a Eliška a 
v roce 2009 se nově mezi prvními třemi nejoblíbenějšími dívčími jmény objevila Anna. 
Mezi méně obvyklá jména, která v roce 2009 narození Plzeňané dostali, patřil Florian, 
Elemír, Bořivoj, Konrad, Jasmina, Augustýna, Kimi nebo Maja.  
 
Sňatků bylo v roce 2009 v Plzni 694. Matrika ÚMO Plzeň 3 zajišťuje také uzavření 
registrovaných partnerství pro celý Plzeňský kraj, těch bylo v roce 2010 uzavřeno 11, 
v sedmi případech se partnery stali muži.  
  
Podle v lednu 2010 uveřejněných statistických údajů v předchozím roce na území Plzně 
zemřelo 2 911 lidí, z toho 1 409, kteří měli mimoplzeňské trvalé bydliště, zemřeli 
v nemocnicích na území města Plzně.  Největší úmrtnost vykazovaly první a třetí městský 
obvod, protože právě na jejich území se nachází Fakultní nemocnice Plzeň, Mulačova 
nemocnice a Privamed. 
 
Nový informační materiál pro seniory připravil a zpracoval v roce 2010 Odbor sociálních 
služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s městskými obvody Plzeň 1 až 4. Útlá 
brožurka je pomocníkem především starším občanům města Plzně, kteří se obtížně 
orientují ve spletité síti informací sociálního charakteru. 
 
Průvodce světem sociálních služeb pro seniory (a nejen pro ně) ve městě Plzni měl být 
pro starší občany první pomocí v bludišti informací z této oblasti. Obsahoval jednak 
informace o službách, které senioři uvítají, ať již se týkají pobytových, pečovatelských 
nebo úklidových služeb, ale i kontakty na konkrétní pracovníky městských obvodů 
zabývající se vyřizováním žádostí o příspěvek na péči. Nechyběl ani přehled možností 
stravování v plzeňských školních jídelnách nebo nabídka rozvozu obědů z restauračních 
zařízení za přijatelné ceny.  
 
Průvodce si mohli senioři vyzvednout na městských obvodech Plzeň 1 až 4. Právě tyto 
obvody svou finanční podporou umožnily vznik užitečného infomateriálu. 
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Jeden z prvních tří stacionárních automatů na čerstvé mléko stojí také od roku 2010 
v MO Plzeň 1. Lze ho najít v nákupním centru Košutka ze strany od Kralovické ulice. Lidé, 
kteří v tomto mlékomatu nakupují, tím nepřímo podporují instituce pracující 
s  předškolními dětmi. Provozovatelem mlékomatu je zemědělská farma Milknatur ze 
severního Plzeňska. 

10. 5. 2010 byly v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 předány dobrovolným dárcům krve bronzové 
plakety prof. MUDr. Jana Janského za 10 bezpříspěvkových odběrů.   

 

 

Obr. 5: Městský obvod Plzeň 1 si dárců krve velmi váží 
 
Na konci srpna 2010 zemřel pan Oldřich Levý, který nezištně pracoval pro seniory MO 
Plzeň 1 a zajišťoval aktivity Svazu důchodců. S panem O. Levým jsme se rozloučili 
3. 9. 2010. 
 

 

    8. Kultura a akce obvodu  

V rámci akce „Noc otevřených kostelů“ otevřela svůj kostel 18. 1. 2010 v netradičních 
večerních hodinách i farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 – Lochotíně na 
Bolevecké návsi č. 2 v Plzni. Kostel byl otevřen od 18 do 23 h. Hlavním programem byl 
ve 20 hodin koncert komorního tria Kudrnatá Kapusta, který se věnuje hudbě období 
renesance, baroka a 20. století. V každou celou hodinu probíhalo představení kostela a 
činnosti farnosti a v každou půlhodinu čtení z Bible. Po celou dobu byla otevřena čajovna 
v kostele.   
 
V plzeňské diecézi na konci ledna 2010 po otevření pokladniček tradiční Tříkrálové sbírky 
mohli i přes časy krize slavit. Vybraná částka tu vůbec poprvé přesáhla tři miliony korun.   
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Výtěžek z jubilejního desátého ročníku dobročinné akce šel jako pokaždé na pomoc 
seniorům, lidem bez domova nebo dětem ze sociálně slabých rodin. Část sumy pak 
putovala také do katastrofou postiženého Haiti.  
 
Už 6. plzeňský masopust se v sobotu 6. 2. 2010 odehrál v ulicích města a v pivovaru jako 
úvodní akce 30. ročníku festivalu Smetanovské dny. Jedinečnou atmosféru lidové 
veselice zažili návštěvníci díky folklórnímu souboru Mladina a jeho hostům. K průvodu 
maškar, který prošel za doprovodu hudby z náměstí Republiky do pivovaru, se vloni 
přidalo více než dva tisíce lidí, mnozí z nich ve vlastních maskách.  
 
Průvod se jako tradičně zastavil u řeky, kde zahodil do vody zapálenou figurínu 
„Bakchuse“. Na nádvoří pivovaru pak byly od sobotního dopoledne k dostání zabijačkové 
speciality a po příchodu maškar tu byla připravena pravá staročeská zabijačka. Masopust 
vyvrcholil v restauraci Na Spilce večerní taneční veselicí.  
  

 
 

Obr. 6: Maškarní bál byl začátkem roku 2010 na Bílé Hoře 
 
Jubilejní 30. ročník největšího plzeňského hudebního festivalu Smetanovských dnů 
slavnostně zahájil v neděli 7. února 2010 v Měšťanské besedě koncert „Harfa a hoboj… 
dialog na hranici možného…“ přední české harfenistky Kateřiny Englichové a vynikajícího 
hobojisty Viléma Verky.   
 
V únoru 2010 získalo město Plzeň 1. místo v soutěži o nejlepší propagační materiál, 
vyhlášené v rámci mezinárodního cestovního veletrhu Holiday World 2010. Ten byl 
v tomto roce pro Plzeň mimořádně úspěšný. Po umístění mezi prvními 20 
nejatraktivnějšími místy v České republice se jednalo o další významné ocenění práce 
města v oblasti cestovního ruchu.  
 
Diplom a křišťálová soška do Plzně putovaly jako ocenění propagačního materiálu „Plzeň 
– nová kongresová destinace“. Katalog určený společnostem a firmám, které organizují 
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nejrůznější konference, kongresy a semináře, je nabitý praktickými informacemi od 
dopravy, ubytování, vyznačení kongresově - konferenčních prostor až po nabídku 
nejrůznějších volnočasových aktivit. Vše v češtině i angličtině doplněné působivými 
fotografiemi. Porota hodnotila zejména celkový dojem v kombinaci s přínosem pro 
potenciální uživatele.  
 
Rotary Club Plzeň Beseda a Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni v roce 
2010 uspořádaly již pátý ročník charitativní akce Lavičky Plzeň. V centru města v parku 
ve Smetanových sadech se počátkem dubna objevily pestrobarevné lavičky, které   
výtvarně zpracovali studenti Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. 
Třináct západočeských společností jejich prostřednictvím přispělo zdravotně postiženým 
dětem ze sdružení HELP ME k lepší adaptaci v normálním životě.  
 
Ve čtvrtek 1. dubna 2010 proběhl v centru Plzně již 11. ročník Apriliády aneb zahájení 
turistické sezóny v Plzni a Plzeňském kraji. V tento den plný legrace se představili na 
náměstí Republiky i skauti ze střediska Limba, kteří veřejnosti nabídli několik 
netradičních soutěží. Tímto způsobem doplnili řadu hudebních a tanečních vystoupení 
na pódiu a prohlídky turistických cílů. Na akci se představila i řada dalších institucí, spolků 
a neziskových organizací.   
 
V Plzni se skautingu věnovalo v roce 2010 více než 1300 dětí i dospělých, kteří se 
sdružovali ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem 
pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet 
se a hledat svůj životní směr. 
 
Výhradně do plzeňské Měšťanské besedy a na náměstí Republiky proudily od 
18  –  24.  4.  2010 davy fanoušků na další ročník Finále. Zlatého ledňáčka si v kategorii 
celovečerních filmů odvezl režisér Jan Hřebejk za Kawasakiho růže a nejlepším 
dokumentem se stala Krajina osudu režiséra Pavla Kolaji. 

Plzeň slavila na začátku května 2010 již 65. výročí osvobození americkou armádou v roce 
1945. Zcela jedinečný byl průjezd kolony 230 historických vojenských vozidel Convoy of 
Liberty. Na trasu po Klatovské třídě se vydal v neděli 2. května v 11 hodin. Přesně v 11:21 
nad ní proletěly bojové letouny Armády ČR JAS-39 Gripen.  
 
V čele kolony jeli američtí a belgičtí veteráni druhé světové války. Kromě domácích klubů 
vojenské historie představila v koloně svoji techniku také řada účastníků z Německa, 
Belgie, Švýcarska, Itálie a Francie.   
 
Kolona se v sadech Pětatřicátníků rozdělila - část jela dál na náměstí Republiky a druhá 
ke kulturnímu domu Peklo. 
 
Hned několik historických vojenských kempů přiblížilo návštěvníkům Slavností svobody 
v  Plzni život a atmosféru dnů osvobození v roce 1945. Vzpomínkový akt u památníku 
Díky, Ameriko! nebyl ve čtvrtek 6. května tečkou za Slavnostmi svobody. Po jeho 
skončení totiž Kopeckého, Šafaříkovy a Křižíkovy sady ožily atmosférou jara roku 1945.  
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V ulicích se objevili lidé v dobovém oblečení, hrála černošská kapela a další skupiny a 
zpěváci.  Program Slavností svobody vyvrcholil v devět hodin večer slavnostním 
ohňostrojem na Anglickém nábřeží. 
 
Plzeňští skauti a skautky se ve dnech 20. - 22. května 2010 představili dětem a rodičům 
na Bambiriádě ve Chvojkových lomech v Plzni na Slovanech. Spolu s dalšími více než 30 
občanskými sdruženími dětí a mládeže i středisek volného času během tří dní všem 
zájemcům nabízeli nejen informace o své činnosti, ale především originální program pro 
holky a kluky. 
 
V Plzni se 21. - 23. května 2010 konal již druhý ročník akce s názvem Gospel (až) na dřeň.   
Akci pořádal o.s. Gospel Train a plzeňský sbor Touch of Gospel ve spolupráci s plzeňskou 
Nadací pro transplantace kostní dřeně. Účastníci pod vedením hostujících dirigentů od 
pátku do neděle nastudovali gospelové písně a vystoupili s nimi v neděli večer 
v modlitebně Evangelické církve metodistické v Husově 14 v Plzni. Výtěžek ze vstupného 
na tento koncert připadl Nadaci pro transplantace kostní dřeně - organizaci, která 
finančně podporuje zdravotnické programy pro lidi s těžkými nemocemi krvetvorby a 
nádory.   
 
Rada města Plzně udělila v roce 2010 Cenu 1. června panu Jiřímu Gruntorádovi za 
odvahu při rozšiřování zakázané literatury v totalitním režimu a za založení knihovny, 
která ochraňuje největší sbírku zakázaných a exilových knih, dokumentů, časopisů a 
dalších materiálů v Česku. Cenu mu předal primátor města při slavnostním zasedání 
Zastupitelstva města Plzně 1. června 2010. V tento den si připomínáme veřejné 
vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění). Cenu 
1. června tvoří výtvarné dílo symbolizující Den prvního zvonění a věcný dar. 
 
4. 6. 2010 se v Západočeském muzeu a Západočeské galerii konala již po šesté Muzejní 
noc. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke 
stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie 
nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu 
doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných 
zážitků a setkávání.  

10. 6. 2010 se konal v Plzni "Prolog Historického víkendu". Na hlavním nádvoří 
Plzeňského Prazdroje mohli vpodvečer návštěvníci shlédnout představení Golem a 
koncert Strašlivé podívané. 
 
11. - 12. 6. 2010 pak u sv. Jiří na Doubravce proběhl samotný Historický víkend. 
Představila se řada souborů historického šermu i hudby, přijeli Komedianti na káře, 
kejklíř Vítek s přáteli, k nákupu lákalo historické tržiště, děti si užívaly interaktivní scénu, 
kde si vyzkoušely nejrozličnější dobové dovednosti. V sobotu si malí i velcí mohli užít 
oblíbenou pohádkovou cestu na nedaleký Pecihrádek na Bílé Hoře. Na ní potkali mnohá 
neuvěřitelná stvoření a dobře se pobavili.   
 
Jako každoročně proběhla v červnu 2010 Skupova Plzeň, Mezinárodní festival 
profesionálního loutkového a alternativního divadla, nejstarší profesionální divadelní 
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festival v České republice. 28. Skupova Plzeň byla v tomto roce poprvé koncipována 
nejen jako soutěžní přehlídka vybraných inscenací českých divadel, ale také jako 
prezentace českého loutkového divadla pro zahraniční hosty s cílem podpořit export 
českého loutkářství do světa.  
 
Tým úspěšného festivalu „Divadelní léto pod plzeňským nebem“ vybral pro třetí ročník, 
který proběhl v létě 2010, opět nový titul – italskou komedii „Král jelenem“ autora Carla 
Gozziho. Inscenace byla stejně jako v předchozích letech „ušita na míru“ některému ze 
zajímavých zákoutí historického centra Plzně. Oporou hereckého týmu se znovu staly 
známé tváře z plzeňských divadelních jevišť, podpořené pražskými posilami. Režie 
inscenace se zase ujal Vilém Dubnička. 
 
Zároveň proběhlo na náměstí Republiky před radnicí i několik repríz Gogolova Revizora.   
Revizor se stal Kulturní událostí roku 2009 a získal i Cenu kandidatury Plzně na titul 
Evropské hlavní město kultury 2015 pro projekt, který obdržel nejvíce hlasů 
v  internetovém hlasování.  
 
Spolupořadatelem projektu bylo opět Statutární město Plzeň – kandidát na titul 
Evropské hlavní město kultury 2015, koproducentem Divadlo Alfa, hlavními partnery pak 
Integrovaná střední škola živnostenská v Plzni a Plzeňské městské dopravní podniky. 
 
MO Plzeň 1 připravil v roce 2010 v Centrálním parku na Lochotíně promenádní koncerty. 
První z nich proběhl 10. 6. 2010 a představil orchestr ZUŠ Třemošná, který si připravil 
řadu známých filmových a muzikálových melodií. Orchestr zahrál ještě jednou 
24. 6. 2010 a tentokrát si přišli na své milovníci swingu. 29. 6. a 2. 9. 2010 pak zahrál 
orchestr Oty Hellera. 
 
Od 21. 6. 2010 bylo možné shlédnout společnou výstavku Bolevecké ZŠ, Sdružení 
boleveckých rodáků a ÚMO Plzeň 1, nazvanou Jak se mění náš obvod. Výstava prací a 
fotografií doplnila akce probíhající v rámci kandidatury Plzeň – Evropské hlavní město 
kultury 2015. V prostorách ÚMO Plzeň 1 si návštěvníci mohli prohlédnout měnící se 
vzhled obvodu včetně občanské vybavenosti. 
 
29. 7. 2010 byla na náměstí Republiky odhalena trojice moderních, zhruba 4 metrů 
vysokých kašen, vyrobených podle návrhů pražského architekta Ondřeje Císlera. Nové 
kašny, které vrátily na náměstí atraktivní prvek – vodu, stojí ve třech rozích náměstí 
stejně jako kdysi, ve čtvrtém rohu je morový sloup. Při rekonstrukci náměstí v roce 2007, 
kdy asfaltový povrch nahradila dlažba z italského kamene porfyru, nechalo město 
připravit potřebné technologické zázemí.  
 
O konečné podobě plzeňských kašen rozhodla v roce 2003 odborná porota. Vítězný 
návrh architekta Císlera vybrala z celkem 30 návrhů. Porota ocenila zejména skutečnost, 
že se autor úspěšně vypořádal s náročným historickým kontextem náměstí a vytvořil zde 
prostorové, hmotné objekty kašen a symbolických soch plnících zároveň funkci chrličů 
vody.  
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Jejich ztvárnění nápaditě propojuje současnost s tradicí. To je zřejmé zejména z odkazu 
na symboly městského znaku – heraldické figury velblouda, chrtice a anděla, připomínku 
tradice monumentálních odlitků ze Škodových závodů či použití černé a zlaté barvy, 
která se objevuje také na mariánském morovém sloupu. 
 
 

 
 

Obr. 7: Jedna z kašen na plzeňském náměstí Republiky 
 
V pořadí 14. ročník Divadla v atriu – satirický kabaret Plzeň je holt Plzeň - připravil 
Divadelní soubor Sebranka s hudebním duem J. Ježka. Soubor je jedním ze souborů SVČ 
v Plzni Bolevci. Každým rokem studuje jednu novou inscenaci a sehraje mnoho menších 
vystoupení. Hlavní premiérou roku 2010 bylo uvedení autorského zpracování 
Aristofanovy Lysistraty pod názvem Sextrata, které Sebranka hrála v červnu a listopadu. 
Mladší část herecké kapacity SVČ nastudovala veršovanou pohádku F. Hrubína 
Sněhurka. 
 
Na léto 2010 městský obvod Plzeň 1 připravil pro děti a širokou veřejnost akci Roztoč 
kolečka a buď v pohodě, aneb Léto na bruslích.  Šlo o projekt kolečkového bruslení, tzv. 
Inlinetalent, v areálu Ice Parku na přilehlém novém in-linovém oválu a v hokejbalové 
hale při 4. ZŠ. 
  
14. 8. 2010 od 10 hodin na pláži Velkého Boleveckého rybníka proběhla akce Město her 
aneb prázdniny na Boleváku. Moderátorkami byly tentokrát Diana Kobzanová a Andrea 
Verešová, vystoupil zde Dan Nekonečný, skupiny Fobie, Storm, Jaksi taksi, Kečup a David 
Deyl. Nechyběly boje o poklad pirátů na vodě i na suchu a ohňostroj. 
 
8. 9. 2010 výběrová komise doporučila jako vítěze při volbě Evropského města kultury  
Plzeň před Ostravou.   
 

https://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln-bydleni&c=A130513_190309_ln-bydleni_ter
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18. ročník mezinárodního festivalu Divadlo nabídl v září 2010 pro svá atraktivní 
představení kromě tradičních míst (Divadlo J. K. Tyla, Alfa, Světovar, sál Peklo či zastávka 
Plzeň-Jižní Předměstí) i několik představení na náměstí Republiky a v Křižíkových sadech.  
 
Třetí zářijovou sobotu se uskutečnil pohádko-outdoorový pochod Hodíme se do pohody, 
špacírujem kolem vody, který připravil Odbor sociálních služeb MMP spolu se SVSmP za 
finanční podpory MO Plzeň 1. Akce přilákala více než 2500 turistů, přičemž nejmladšímu 
byly necelé tři týdny, nejstaršímu hodně přes 80 let. Pochod se uskutečnil v okolí 
arboreta Sofronka. 
 
Dne 6. 11. 2010 pořádal SDH Bolevec soutěž v požárním sportu Memoriál Mildy Pytlíka 
Poslední káď roku 2010. Proběhla v požární stanici Plzeň-Košutka a zúčastnilo se jí kolem 
50 soutěžních družstev nejen z Plzně. K vidění byly nejen požární útoky žen a mužů, ale 
i ukázka cvičení dětí předškolního věku. 
 
Dům pohádek vyrostl uprostřed MO Plzeň 1 v těsné blízkosti Dinoparku. Slavnostní 
otevření proběhlo 1. 12. 2010. Jednalo se o jednopodlažní stavbu, jejíž součástí byla 
vedle večerníčkových expozic také školička Macha a Šebestové. Rodiče měli k dispozici 
prostornou nekuřáckou kavárnu s dětským koutkem. Dům pohádek byl unikátním 
projektem nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku. Autorem projektu byl Karel Paul. 
 
28. 11. 2010 se rozsvítil vánoční strom na náměstí Republiky v Plzni. Návštěvníci si však 
museli půl hodiny počkat, vypadl totiž elektrický proud. Údajně za to mohli stánkaři, kteří 
si přitápěli ve svých stáncích na Vánočních trzích.  
 
Rozsvícení lochotínského vánočního stromu se stalo tradičním symbolickým zahájením 
adventního času v MO Plzeň 1. Uskutečnilo se 2. 12. 2010 v Centrálním parku na 
Lochotíně.  
 
 

     9. Organizace, spolky 

15. 1. 2010 zažila první část předškoláků v Plzni svůj velký den – začaly zápisy do prvních 
tříd. I v prvním plzeňském obvodě se potvrdil očekávaný nárůst prvňáků. Někteří ředitelé 
museli nabrat učitele a žádat o vyšší přísun financí. 

Pro velký zájem seniorů o jednodenní zájezdy připravil MO Plzeň 1 v roce 2010 devět 
zájezdů. Uskutečnily se na jaře a na podzim. 

• Jarní zájezdy: 
- 20. 4. Staré město pražské, návštěva Anežského kláštera, 

Ovocného trhu, historické budovy Karlovy univerzity a další 
památky 

- 6. 5. Muzeum Kožlany, Lubenec, Muzeum chmelu v Žatci, obec 
Petrohrad 

- 18. 5. Tachov, poutní místo Světce, jízdárna, Muzeum knoflíků 
v Barnau, zřícenina hradu a koncentrační tábor ve Flossenburgu 
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- 3. 6. Jižní Čechy, Písek, Protivín 
- 15. 6. Kraslice, Luby, Františkovy Lázně 

• Podzimní zájezdy: 
- 16. 9. Jižní Čechy, Milevsko, Jistebnice, Kozí Hrádek, Tábor 
- 30. 9. České Budějovice, Lišov, Třeboň 
- 12. 10. Vejprnice, Čečovice, Draženov, Újezd, Trhanov, hrad a 

muzeum ve Waldmünchenu, lázně 
- 21. 10. Tetín, Mělník 

Od ledna 2010 nabízelo o. s. Totem svým studentům-seniorům kurzy Akademie třetího 
věku v nových prostorách v Karlovarské ulici. Senioři měli možnost navštěvovat studijní 
obory z oblastí Nauky o člověku, Historie a místopis, Věda a technika. Byly připraveny 
také přednášky a semináře, jichž se mohla zúčastnit i široká veřejnost. 
 
Počátek ledna byl v 87. MŠ spjat s připomínkou dne Tří králů, do života tříd se také 
promítlo období masopustu; třetí únorový týden byl karnevalový. Některé třídy přijaly 
nabídku sdružení Motýl a navštívily jejich pořad Karneval s neposednou hvězdičkou 
Julinkou. Na 25. 2. 2010 byl připraven Den otevřených dveří. 
 
19. března 2010 byly oceněny MŠ a ZŠ za příkladnou spolupráci se seniory. Uznání a ceny 
převzali ředitelé 15 plzeňských zařízení. Přihlášeno bylo 26 ZŠ a 20 MŠ. Z MO Plzeň 1 
bodovaly 34. ZŠ, která mezi školami obsadila 2. místo a Bolevecká ZŠ se třetím místem. 
V kategorii MŠ se na 3. místě umístila 81. MŠ, zvláštní cenu si odnesla 90. MŠ. 
 

 
 

Obr. 8: Bolevecká ZŠ měla úspěšný Týden seniorů, který i získal cenu 
 
Sdružení boleveckých rodáků ve spolupráci s MO a SVSmP uskutečnilo 20. 3. 2010 jarní 
akci při obnovení pamětního kamenného křížku v údolí Merán. Rodáci tak pokračují 
v tradici, kterou si předsevzali. Každý rok na první jarní den opráší některý ze 
zapomenutých koutů, které připomínají dávno minulé události, které se vážou k historii 
Bolevce a jeho okolí.  
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I další akce Sdružení boleveckých rodáků v roce 2010 byly zajímavé: 

• 23. 4. 2010     -  Slavnostní   mše  svatá   k uctění památky  Sv. Vojtěcha, patrona 
                            bolevecké  kaple 

• 30. 4. 2010     -  Stavění májky na Bolevecké návsi 

• 5. 5. 2010          -  položení  květin  k  pomníku  padlých  a  umučených boleveckých 
                            občanů ve II. Světové válce v rámci 65. výročí osvobození 

• 15. 5. 2010     -  Bolevecké slavnosti 

• 21. 5. 2010     -  pietní vzpomínka k 93. výročí výbuchu muniční továrny na Orlíku 

• 29. 5. 2010   -    výstava historických automobilů a motorek spojená se  soutěžní 
                            jízdou do Stříbra a zpět na Boleveckou náves 

• 5. 6. 2010      -   Velké rybářské závody na rybníčku Ledárna 

• 5. 7. 2010      -   Posezení pod lipami na Bolevecké návsi k příležitosti vzpomínky 
                            na Mistra Jana Husa 

• 30. 10. 2010  -  14. setkání boleveckých rodáků spojené s veselicí v Bolevecké 
                            sokolovně 

• 2. 11. 2010    -   Slavnostní mše svatá v kapli Svatého Vojtěcha při příležitostí  
                            Dušiček a  bolevecké pouti 

• 11. 12. 2010  -   vánoční posezení U Myšáka 

4. 1. 2010 byl spuštěn provoz Kontaktního centra Magistrátu města Plzně. Pracovníci 
centra odpovídají na běžné dotazy, týkající se úředních hodin, dokladů a formulářů, 
které si má občan připravit, poplatků, lhůt atd. Jde vlastně o povýšení ústředny na toto 
centrum. Má k dispozici telefonní seznamy, dokumenty, přepojuje na kompetentní 
pracoviště. 
 
Současně byly zřízeny i kontaktní linky na jednotlivých plzeňských obvodech. Pro ÚMO 
Plzeň 1 je to telefonní číslo 378 031 115. 
 
SVC Domeček v Bolevci pořádal v roce 2010 opět zajímavé letní pobytové zájezdy pro 
děti 
Letní pobytové tábory: 

• Cyklotábor                      –       3. - 10. 7. 2010 (RZ Křivce u Kokašic) 

• Lomy 1                             -       1. - 17. 7. 2010 (RZ Lomy u Konstantinových Lázní) 

• Lomy 2                             -     17. - 30. 7. 2010 (RZ Lomy u Konstantinových Lázní) 

• Listování v kalendáři II  –     30. 7. - 10.8. 2010 (Lomy u Kokašic) 

• Sluníčko                           –     15. - 28. 8. 2010 (RZ Sluníčko – hájovna Rotava) 

Příměstské tábory v SVČ Ledecká 23: 

• Počítačový                       –     19. - 23. 7. 2010 nebo 26. - 30. 7. 2010 

• Výtvarně keramický       –     16. - 20. 8. 2010 

• Pastelka                           –      12. - 23. 7. 2010 

• Přírodovědný                  –      23. - 27. 8. 2010 
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V podzimním a zimním čase 2009/2010 proběhla v 78. MŠ řada akcí, kdy např. na školní 
zahradě byla ukončena I. část projektu Skřítkův les dětí, na který MŠ získala dotaci 
z Nadačního fondu Zelený poklad, nebo návštěva plzeňské zoo, bolevecké knihovny, 
vánočních trhů, muzea loutek. Vyvrcholením zimního období byla oslava masopustu 
v podobě celoškolského dětského karnevalu. 
 
Prvňáčci 4. ZŠ v roce 2010 v doprovodu páťáků navštívili počítačovou učebnu, zdařilý byl 
i projekt Čertí škola, a před Vánocemi stihli se žáky II. stupně vytvořit pěkné dárečky ve 
vánoční dílně. Spoustu zážitků měly děti z akcí, které se konaly mimo školní budovu, ať 
to byla návštěva zoo nebo pořady v Motýlu. 
 
Den otevřených dveří pořádala v březnu 2010 organizace Mamma help. Do jejich centra 
na Košutce přišlo na 80 návštěvníků. V polovině března plzeňská organizace završila již 
3. rok své činnosti. Využívání poradenských služeb centra není vázáno na členství 
v organizaci. Služby jsou poskytovány bezplatně. Kromě psychické podpory centrum 
poskytuje i aktivity pro volný čas ženám i po ukončení léčby. Mamma help se zabývá také 
edukační činností. Bezplatně provádí přednášky k prevenci rakoviny prsu včetně výuky 
samovyšetření na modelu. 
 
Vítězem VI. ročníku dramatické soutěže pro MŠ města Plzně s názvem Zlatá korunka, 
která proběhla 24. 3. 2010, se stal kolektiv 90. MŠ s jejich nastudováním pohádky 
O chytrém Budulínkovi. Druhé místo obsadila 60. MŠ. 
 
V pořadí 2. ukázka se seminářem na téma „Úrazy aneb co nás tolik bolí“, se odehrála 
26. 3. 2010 s dětmi na 17. ZŠ. Akci připravil SDH Bolevec spolu s VZP. 
 
V roce 2008 občanské sdružení Motýl uvedlo do provozu ve Žlutické ulici sociálně 
terapeutické dílny pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2010 
této služby využívalo 14 klientů. Na svou činnost získal projekt terapeutické dílny 
finanční prostředky z MPSV ČR, MmP, ÚMO Plzeň 1 a Úřadu práce Plzeň. Nájezd pro 
vozíčkáře zdarma zhotovila stavební firma Dybs pod vedením Dobroslava Boříka.  
 
Součástí sdružení Motýl je rodičovské centrum Vlnka, které nabízí dětem zdravým 
i s postižením širokou škálu zájmových kroužků a tematicky laděných akcí. Děti pracovaly 
v kroužcích Šikulka, Keramika, Cvičení dětí, Taneční kroužek, Dramatický kroužek atd. 
Dalšími kroužky jsou dále Malý vědec, Orientální princezna, kurz grafomotoriky, vaření, 
němčina, angličtina, malý horolezec. 
 
O přírodě v přírodě byl název setkávání odborníků s veřejností na pláži Seneckého 
rybníka. Nositelem projektu bylo Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města 
Plzně IRIS. Setkání se v roce 2010 konala vždy poslední pátek v měsíci od 17 hodin.  
 
Na dubnové premiérové setkání pozvali pořadatelé ochranáře Pavla Moulise z Rokycan, 
květnové setkání patřilo soustavě boleveckých rybníků a hostovi Jaroslavu Frydrýnovi ze 
SVSmP. Červnového setkání se zúčastnili RNDr. Zdeňka Chocholoušková z Fakulty 
pedagogické ZČU a Jindřich Duras z Povodí Vltavy. 
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20 let svého trvání oslavila v roce 2010 Pionýrská skupina Mikulka. Její počátky směřují 
na bývalou 32. ZŠ. Od založení 7. ZŠ a MŠ na Vinicích 18 let působila Mikulka na této 
škole. Členskou základnu tvořilo 100 členů. Ročně skupina pořádala 50 akcí. Převážná 
většina akcí v posledních letech patřila tanečníkům.  
 
Taneční klub Impro reprezentoval ZŠ na soutěžních republikových přehlídkách. 
Největším oceněním bylo po dvakrát dosažení Pohárů předsedy vlády na Žofíně a 
v  Kongresovém centru v Praze. Rozvíjena byla spolupráce s Plzeňskými heligonkáři. Mezi 
společné akce patřily prohlídky a návštěvy DJKT nebo Stavovského a Národního divadla. 
 
Žáci z plzeňské 4. ZŠ byli v roce 2010 úspěšní v přijímacích řízeních. To proto, že na 
začátku školního roku 2009/2010 se deváťáci soustředili na svou budoucí volbu povolání. 
V tom jim pomohly různé exkurze, kdy nahlédli do různých pracovních míst. Ti 
nejbojovnější si ověřili své schopnosti v řadě soutěží a olympiád. 
 
Soukromé předškolní zařízení Duhová školka se specializací na anglický jazyk bylo 
založeno v dubnu 2007. Ve školce byla v roce 2010 jedna věkově smíšená třída a s dětmi 
pracovaly tři pedagogické pracovnice a jedna anglická lektorka. Prioritou koncepce školy 
je rozvoj slovní zásoby a schopností používat správně český jazyk a zároveň si osvojit 
komunikativní znalosti angličtiny. Dalšími vzdělávacími aktivitami jsou např. výtvarné a 
pracovní činnosti, hudební činnosti, tvořivá dramatika, pokusy a objevy, příprava dětí na 
vstup do MŠ, grafomotorika, relaxační cvičení atd. 
 
91. MŠ se v roce 2010 poprvé zúčastnila sběru potravinářského hliníku. Děti nasbíraly 
15 kg této suroviny a přinesly ho do Kilometrovky dokonce v umělecky ztvárněné 
podobě. Již tradiční sběr potravinářských hliníkových obalů (víček od jogurtů, fólií 
z čokolád a tavených sýrů, krabiček od paštik, nápojových plechovek) je organizovaný 
časopisem IRIS vydávaný plzeňskou zoologickou a botanickou zahradou na počest Dne 
Země, který připadá na 22. dubna.   
 
30. 4. 2010 se v 91. MŠ začali scházet čarodějové a čarodějnice, kteří pak zavítali na 
Boleveckou náves, kde se chystala májka. Tady děti zhlédly vystoupení střelců, tanečního 
souboru a malých hasičů ze 78. MŠ. 
 
30. 4. 2010 zavítali do 17. ZŠ studenti Střední zdravotnické školy v Plzni, kteří připravili 
přednášky o první pomoci v různých rizikových situacích. Žáci si mohli vyzkoušet 
polohování zraněných, seznámili se s pravidly resuscitace. 
 
11. 5. 2010 se konalo v aule 1. ZŠ vyhodnocení 19. ročníku výtvarné soutěže mateřských 
škol Svět pohádek, kterou organizovala 91. MŠ. Přehlídky se zúčastnilo 15 MŠ a celkem 
bylo zasláno 269 výtvarných děl. 
 
Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových vybrala i v roce 2010 
k realizaci dvou kurzů Senioři komunikují Boleveckou ZŠ. Kurzy proběhly v květnu. 
Hlavním cílem bylo seznámit seniory se základní obsluhou PC, s využíváním možností 
internetu, používáním elektronické pošty a se psaním textu.  
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Rada města Plzně schválila v květnu 2010 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
31. základní školy Plzeň, E. Krásnohorské 10, ze 700 na 750 žáků a ze 195 žáků na 
240 žáků ve školní družině téže školy, obojí s účinností od 1. září 2010. 
 
Požadavek vycházel z reálné situace výsledku zápisů dětí do prvních ročníků pro školní 
rok 2010/11.  Stávající kapacita školy (700 žáků) byla zcela naplněna a škola nebude mít 
žádnou rezervu k přijímání nových, případně přestupujících, žáků.    
 
Projekt Den Země (Paleta života, Den lesa a Den vody) vyvrcholil v prvním pololetí roku 
2010 na Bolevecké ZŠ. Z finanční dotace Nadačního fondu Zelený poklad žáci získali 
účelné pomůcky pro analýzu vody, vzduchu a půdy. Praktická cvičení vykonávali 
v přírodě i v hodinách chemie. V rámci projektu žáci zhlédli vzdělávací programy 
enviromentálního centra, navštívili místa, kde se zpracovává odpad a měli možnost 
seznámit se s provozem vodárny. Projekt byl ukončen 30. 6. 2010. 
 
Stalo se na 31. ZŠ tradicí, že žáci, kteří odcházejí na SŠ a víceletá gymnázia, si mohou 
vyzkoušet prostřednictvím SCIO testů, jak na tom jsou s vědomostmi ve srovnání 
s ostatními vrstevníky. Už v roce 2009 žáci školy prokázali nadprůměrné znalosti 
v  matematice i  v českém jazyce a vyzkoušeli si to i v roce 2010.  
 
V září se s novým školním rokem 2010/2011 rozjely v dobrovolnickém centru Totem další 
aktivity. Sdružení opět nabídlo seniorům Akademii třetího věku se čtyřmi studijními 
obory, jazykové a konverzační kurzy, rehabilitační cvičení, jógu, nově kurz grafoterapie, 
Klub Letokruhy. 
 
Rada města Plzně souhlasila s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu Jihozápad na projekt Digitální škola – interaktivní výuka. Celková 
výše projektu činila 28 700 000,- Kč a město ho muselo předfinancovat. Po získání dotace 
byla částka hrazená z rozpočtu města celkem 2 152 500,- Kč. Do konce srpna 2010 byl 
nový výukový systém zavedený ve všech plzeňských základních školách.  
 
Unikátní projekt DIGITÁLNÍ ŠKOLA určený pro všech 26 plzeňských základních škol 
představilo město Plzeň v září roku 2010. Využilo ho téměř 13 tisíc nových uživatelů, 
žáků, pedagogů a také rodičů. S testováním nového systému a způsobu výuky se začalo 
o rok dříve na 14. ZŠ v Plzni na Doubravce.  
 
Město zde vybavilo nejnovějšími didaktickými pomůckami a zařízením celkem 10 
multimediálních učeben, které žáci začali zkoušet v praxi. Interaktivní tabule, projekce 
nové látky pomocí počítače (data projektoru), odpovědi žáků hlasovacím zařízením 
v podobě dálkového ovladače, kontrola rodičů, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do 
školy, informace o známce z testu pár minut po jeho odevzdání– to je jen část z toho, co 
pak bylo díky realizaci projektu samozřejmostí ve všech 26 plzeňských základních 
školách. 
 
78. MŠ je dlouhodobě zaměřena na estetické a tvořivé činnosti. Jako jediná byla vybrána 
a stala se partnerem projektu Domu pohádek. Během září a října 2010 vznikla řada 
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dětských prací, které byly poskytnuty tvůrcům Domu k výzdobě interiérů. Odměnou byla 
všem dětem z 78. MŠ bezplatná návštěva pohádkového prostoru.  
 
Floriánci jsou parta 16 holčiček a kluků, kteří se scházeli každou středu roku 2010 ve své 
90. MŠ. Jde o kroužek malých hasičů, který spolupracuje se SDH Bolevec. V sobotu 
6.  11. 2010 nechyběli při tradiční soutěži Poslední káď v požárním útoku. Přijelo téměř 
40 sportovních družstev. Floriánci předvedli požární útok na jedničku.  
 
19. 11. 2010 se celá 34. ZŠ zapojila do neobvyklé výuky v projektovém dnu s názvem 
Hrajme si s angličtinou. Děti ve skupinách chodily po stanovištích a plnily zajímavé úkoly 
v anglickém jazyce, které organizovali žáci devátých ročníků se svými učiteli. 
 
4. ZŠ navázala v roce 2010 na tradici vzdělávání v rámci Příběhů bezpráví, která spočívá 
v projekci filmu o totalitě z období socialistického Československa a následné besedě 
s hostem, který má osobní zkušenosti s bezprávím v té době, většinou jde o politického 
vězně. Pro letošní deváťáky byl připraven dokumentární film Postavení mimo hru a na 
besedu přišel Jiří Světlík, který na vlastní kůži poznal nacistický žalář za napomáhání 
rozkladu branné síly německého národa i komunistická vězení za „protistátní činnost“. 
 
V adventním čase roku 2010 se žáci prvních a druhých ročníků 4. ZŠ rozjeli do Prusin, 
střediska ekologické výchovy o.s. Ametyst. Zde se dozvěděli něco o vánočních zvycích 
našich prababiček. Velký zážitek měli žáci z krmení koz, králíků, hus a kachen. 
 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
Počátek roku 2010 a jarní měsíce tu byly ve znamení vrcholících příprav na otevření 
nových afrických a asijských expozic 1. července. Zoo byla v očekávání nových zvířat, 
především nosorožců a žiraf.  
 
Jako první se tu v roce 2010 narodila želva zelenavá. Prvními  v tom roce pokřtěnými 
zvířaty se stali dva pštrosi dvouprstí. Pět mláďat se vylíhlo loni v srpnu, odchovat se 
podařilo jen dvě. Jejich kmotry se stali poslanec Vladislav Vilímec a starosta MO Jiří Uhlík. 
Vybrali jména Sachr a Sylva. Největší radost měly děti z nových zvířátek na  Lüftnerce. 
 
10. 3. 2010 se probudili ze zimního spánku medvědi Honzík a Eliška, známí z televizních 
Večerníčků. Další dva medvědi, kteří tu žijí, je následovali. 
 
Po celý rok 2010 měla plzeňská zoo bohatý program pro návštěvníky. V prvním pololetí 
to byly: 

• 3. - 5. 4. 2010……….Tradiční Velikonoce na statku 

• 24. 4. 2010………….. Plzeňský Den Země 

• 30. 4. 2010…………..Český rok na vsi  (čarodějnické odpoledne) 

• 1. 5. 2010……………. Český rok na vsi  (folklorní odpoledne) 

• 12. - 16. 5. 2010……Dny japonské kultury 

• 12. 6. 2010………….. Český rok na vsi  (Lochotínský sekáč) 

• 19. 6. 2010………….. Vítání léta (Pohádková stezka, Slavnost květů, Květinová 
                                   dívka 2010) 
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12. 5. 2010 plzeňská zoo přivítala sympatického dlouhána, dvouletého žirafího samce 
Lexe. Druhý Bořek ho následoval. První žirafy v Plzni dostaly luxusní ubytování 
s pozorovacími terasami pro návštěvníky, pavilon s 155 m čtverečními vytápěné podlahy 
a venkovními výběhy.  

 
 

Obr. 9: Žirafa Rothschildova, kterou chová plzeňská zoo 
 
Ve dnech 12. - 16. 5. 2010 se na statku Lüftnerka v plzeňské zoo konal již třetí ročník 
Kovářského sympozia. Hlavním pořadatelem bylo sdružení Kováři Plzeňského kraje a 
regionální zastoupení Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků, kovářů-podkovářů 
Čech, Moravy a Slezska. Stejně jako na minulých sympoziích byly tématy pro výtvarné 
práce flora a fauna. Um tohoto řemesla předváděli mistři svého oboru, např. mistr 
Trefanec, držitel ocenění Ministerstva kultury Nositel tradice. Zúčastnili se i žáci a 
studenti umělecko-řemeslných škol z celé republiky.   
 
Výtvory, které vznikly, zůstaly v zoo a stejně jako ty z předcházejících sympozií zdobí 
exteriéry a interiéry. V rámci workshopu, který se během akce konal, vyrobili účastníci 
kovanou plastiku loga kandidatury. Plastika byla slavnostně předána v neděli 16. 5. 2010 
v rámci slavnostního závěrečného ceremoniálu do rukou hlavních představitelů týmu 
Plzeň 2015.  

O prázdninách 2010 nabídla plzeňská zoologická a botanická zahrada návštěvníkům 
mnoho novinek. Mohli si nově prohlédnout sedmdesát dalších druhů zvířat, kvůli kterým 
vyrostlo 12 nových pavilonů na ploše pěti hektarů. Byl tu otevřený deštný prales, africká 
savana a asijská step. Kromě žiraf tu od té doby žijí i hrošíci liberijští a nosorožci indičtí 
Beni a Mandžula (tehdy jediní v republice).  

V rámci nových úprav byla vybudována i stáj pro velbloudy dvouhrbé, kteří se tak mohli 
vrátit z azylu v chomutovském zooparku. Přibyli i gepardi, pandy červené, volavky 
obrovské a další. Nejvzácnějším přírůstkem však byly překvapivě velmi vzácné krysy 
z Filipín. 
 
Při Dnu (nejen) pro prvňáčky v Zoologické a botanické zahradě města Plzně (1. září 2010), 
podpořeného městským obvodem Plzeň 1, si mohly děti zasoutěžit se žirafou, klokanem, 
lemurem, gepardem či tučňákem. A to ve zvířecím image, jenž jim vytvořily hned 
u vchodu čtyři obličejové malířky. 
 

http://www.zooplzen.cz/zvirata/druhy/savci/iid_185/zirafa-rothschildova.aspx
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Obr. 10: Nejen prvňáci soutěžili prvního září 2010 v plzeňské zoo 
 
Vyvrcholením programu byl křest tučňáka Humboldtova zastupitelem Plzeňského kraje 
Martinem Baxou a malou Baruškou Michálkovou, zástupkyní malých školáků, jimž akce 
patřila. Zároveň byli představeni letošní malí tučňáci – před prázdninami se jich vylíhlo 
osm. Počet v Plzni odchovaných těchto nelétavých ptáků tak v roce 2010 vyšplhal k 70!  
 
Starosta městské části Plzeň 1 Jiří Uhlík se ujal slavnostního odhalení a poté s dalšími 
hosty i vyzkoušení novinky pro návštěvníky zoo – radaru. Nejen děti se pak mohly 
poměřit v rychlosti s nejlepším sprinterem planety na krátké tratě – gepardem. První 
nejlepší výkony se pohybovaly mezi 16-20 km/hod. Gepard přitom dokáže vyvinout na 
pár vteřin i rychlost 120 km/hod.   

Rada města souhlasila v roce 2010 s přijetím finančních darů určených na chov 
ohrožených druhů zvířat. Město Plzeň jako zřizovatel musí totiž podle novely zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přijetí darů pro své příspěvkové 
organizace předem odsouhlasit. Získaná částka ve výši cca 119 tisíc korun je určená např. 
na chov klokanů, nosálů, želv a mnoha dalších zvířat. 
 
FN Plzeň 
Společnost Stock Plzeň – Božkov věnovala částku 70 tisíc korun Fakultní nemocnici Plzeň. 
Finanční příspěvek byl použit na nákup speciálního mobilního EKG pro kardiologii na 
I. interní klinice nemocnice. Tento přístroj umožňuje získání kvalitní EKG křivky včetně 
automatického vyhodnocení a je určen především pro sledování pacientů na oddělení 
neinvazivní kardiologie a také na lůžkovém kardiologickém oddělení.  
  
Kardiologické oddělení I. Interní kliniky úzce propojuje všechny kardiologické 
specializace, tj. neinvazivní kardiologii, intervenční kardiologii, arytmologii, 
specializované ambulance (např. ambulance chlopenních vad, ambulance pro 
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ischemickou chorobu srdeční apod.) a lůžkové stanice. V roce 2010 tu hospitalizovali 
přes 3500 pacientů a ambulantně ošetřili více než 5 000 pacientů.  
  
Pacienti se srdeční arytmií nemusí od roku 2010 jezdit za defibrilátory do Prahy. Lidé se   
srdeční arytmií, kteří potřebují takzvaný kardioverter - defibrilátor, který dá srdci 
elektrický šok v pravou chvíli, dosud museli jezdit do pražských pracovišť. Plzeňští 
kardiologové získali souhlas k implantacím defibrilátorů u pacientů se srdečním selháním 
a mohou provádět i implantace specializovaných kardiostimulátorů.   
 
Na ortopedické klinice plzeňské fakultní nemocnice bylo v lednu 2010 jako první 
v republice otevřeno zvláštní oddělení pro seniory nad 65 let, kteří tvoří více než 
polovinu pacientů kliniky. Na oddělení působí kromě ortopedů i psycholog a posílena 
byla rehabilitační péče. Intenzivnější péči potřebují senioři i proto, že přicházejí kromě 
ortopedických problémů s řadou dalších přidružených chorob. 
 
Koncem ledna 2010 začali chirurgové FN Plzeň používat novou metodu, při níž kmenové 
buňky urychlují hojení. Výhodou je zejména, že většina zákroků probíhá ambulantně.  
 
Do FN Plzeň dorazila v únorových dnech roku 2010 dobrá zpráva – z průzkumu 
STEM/MARK vyplynulo, že jsou tu pacienti spokojeni. Nemocnice se v tomto směru 
zařadila na třetí místo z 11 fakultních nemocnic v české republice.  
 
V březnu 2010 začali stomatologové ve FN Plzeň používat nový 3D rentgenový přístroj. 
Díky tomuto špičkovému zařízení dostává pacient nižší dávku záření a lékař může lépe 
stanovit diagnózu. 
 
Nadační fond Kapka naděje předal 26. dubna 2010 v 11.00 hod Dětské klinice FN Plzeň 
zvedák Rebotec RE 150 a příslušenství, enterální pumpu Infinity a Perfucor Space 
s příslušenstvím. Tyto přístroje byly zakoupeny z finančního daru  HC  Plzeň 1929 s. r. o.  
Předání proběhlo za účasti prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové a 
obchodního ředitele HC Plzeň 1929 s.r.o. Mgr. Bohuslava Ebermanna s hráči. 
  
Zvedák Rebotec RE 150 se používá pro imobilní dětské pacienty, kteří se sami nemohou 
polohovat na lůžku, díky Perfucor Space se malým pacientům kontroluje podávání 
analgosedace a Enterální pumpa Infinity se využívá při nutnosti podávání umělé výživy 
u dítěte. 
 
Především lidem s nejtěžší rakovinou jater zajišťuje lepší vyhlídky na život nový přístroj 
od září 2010 na chirurgické klinice FN Plzeň. Speciální elektrický nůž za více než 800 tisíc 
korun byl pořízen díky sponzorskému daru. Může se využívat rovněž při operacích 
slinivky a mimobřišních operacích.  
 
Rok 2010 byl ve FN Plzeň na sponzorské dary bohatý. Mohly tak být rovněž zakoupeny 
monitory pro děti se zdravotním hendikepem na neonatologické oddělení za téměř 700 
tisíc korun a přístroj pro monitorování krevního oběhu dětí na dětské klinice za 660 tisíc 
korun. 
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Manažerem roku v oblasti zdravotnictví byla v prosinci 2010 vyhlášena ředitelka FN 
Plzeň Jaroslava Kunová. Za svého působení dostala záhy tuto nemocnici z červených čísel 
a držela ji stále v zisku. 

Privamed 
V prvních květnových dnech 2010 začal pacientům Městské nemocnice Plzeň, 
Privamed a.s. sloužit nový pavilon jednodenní chirurgie. Moderní a nadstandardně 
vybavené pracoviště nabízí miniinvazivní laparoskopické operace. Jde například 
o odstranění žlučníku pro žlučníkové kameny, operace břišních a bráničních kýl, 
křečových žil dolních končetin, nebo odstraňování drobných kožních afekcí.  
 
Z ortopedických výkonů jsou to artroskopické operace kolena, ramena, hlezna 
s možností nejen diagnostiky postižení kloubu, ale i s možností provedení plastiky vazů, 
stabilizace kloubů po poraněních či při degenerativních změnách. Dále jsou to výkony 
pro různé deformity v oblasti nohy nebo léčbu závažné obezity.  
 
Všechny operace jsou hrazené ze zdravotního pojištění a provádějí je erudovaní 
chirurgové, ortopedi a anesteziologové s velkými zkušenostmi v oboru. Tyto výkony 
navíc vyžadují velmi krátkou dobu hospitalizace, a to do 24 hodin, popřípadě do 3 dnů.  

 

     10. Sport     

Ve čtvrtek 7. ledna 2010 těsně po jedné hodině odpolední získal HC Plzeň 1929 oficiálně 
svého nového generálního partnera. Stala se jím společnost ŠKODA HOLDING a.s., se 
kterou plzeňští Indiáni uzavřeli platnou pětiletou smlouvu, tedy až do konce sezóny 
2013/2014. Obě strany se dohodly, že výši kontraktu zveřejňovat nebudou. 
 
HC Plzeň 1929 v sezóně 2009/2010 sbírala jeden úspěch za druhým. Extraligovému týmu 
se nadmíru dařilo, několik kol trůnila na prvním místě hokejové O2 extraligy. 
 
9. 1. 2010 plzeňští hokejisté zvítězili v derby s Karlovými Vary. Zajistili si tak Prezidentský 
pohár za vítězství v základní části extraligy.  
 
Plzeňské sportovní naděje zaplnily 11. 3. 2010 obřadní síň plzeňské radnice. Na trůn 
usedla čtrnáctiletá plavkyně Tereza Kocmundová, mezi dorostenci kralovala dvacetiletá 
pětibojařka Barbora Kodedová, semifinalistka MS dospělých.  
 
Mezi nejlepšími sportovci města za rok 2009 v kategoriích žactva a dorostu nechyběli ani 
zástupci MO Plzeň 1, konkrétně házenkáři z Bolevecké ZŠ. Těm přišel osobně 
pogratulovat a předat ceny také starosta obvodu Jiří Uhlík. 
 
Mladší žáci z Bolevecké ZŠ vybojovali na jaře 2010 1. místo na mistrovství ČR v házené 
ZŠ. Slavnostního vyhlášení se za oceněné družstvo zúčastnili trenér Tomáš Černý, 
nejlepší střelec týmu Matěj Tolar a brankář Karel Pitlík. 
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V sobotu 8. 5. 2010 odstartoval IV. Ročník turistického pochodu Májový senior puchýř. 
Start byl u Totemu v Kaznějovské ulici, cílem po různě dlouhých trasách byl Ranč 
Šídlovák. 
 
19. 5. 2010  zvítězila FC Viktoria Plzeň nad Jabloncem ve finále domácího poháru v Praze 
a po dlouhých 39 letech se dočkali plzeňští fotbalisté vstupu na evropskou fotbalovou 
scénu. 
 

 
 

Obr. 11: Také malí fotbalisté v turnaji základen žáků na TJ Košutka si zápasy užili 
 
3. ročník Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe – 16. ročník) odstartoval v sobotu 
15. 5. 2010 v 10 hodin v Borském parku. Akci pořádala katedra tělesné výchovy a sportu 
Fakulty sportu ZČU. 
 
Ve středu 19. 5. 2010 proběhl branný závod pro základní školy, který připravily MO 
Plzeň 1, Městská policie  Plzeň a nechyběli dobrovolní hasiči z Bílé Hory. Na děti čekaly 
různé úkoly od otázek ze zdravovědy, po činnost městské policie, ale i střelba ze 
vzduchovky, dovednostní úkoly. 
 
Necelých 11 měsíců po úspěšně zvládnutém Mistrovství Evropy na koloběžkách 2009 se 
plzeňští koloběžkáři znovu představili v domácím prostředí při ostrém startu do závodní 
sezóny 2010. O víkendu 22.-23. května totiž začala v Plzni prestižní republiková soutěž 
Česká Rollo liga 2010. 
 
V sobotu 22. května se koloběžkové závody konaly na asfaltovém oválu o délce 1100 m 
ve sportovním areálu SKP Rapid v Plzni na Doubravce, v rámci sportovní akce DEN NA 
KOLEČKÁCH – společné akce kolečkových bruslí a koloběžek. Sobotní program byl určen 
všem příznivcům těchto sportů od nejmenších žáčků počínaje rokem narození 2005 až 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2010 Stránka 45 

 

po seniory ročník 1960 a starší, když každá věková kategorie měla délku závodu 
přizpůsobenu svému věku.   
 
Koloběžkáři pak pokračovali v závodech Zlatá koloběžka Plzně v neděli Mistrovstvím 
republiky na dlouhé tratě v Plzni - Košutce na uzavřené silnici za konečnou tramvaje č. 4 
směrem na Záluží. Nedělní program startoval v 9:50 závody pro příchozí a žáky na 3 km 
a v 10:15 byl hromadný start všech kategorií v MČR na 22 a 33 km.  
 
Na kole z Plzně na hrady, 15. ročník veřejné cyklistické jízdy, proběhl 29. 5. 2010, se 
startem od Kamenného rybníka a s trasami silniční (35, 60, 100 a 150 km), horská (30, 
55 a 80 km) a dětská 15 km. 
 
Již v roce 1914 se do Plzně sjeli příznivci motoristického sportu, aby tu zhlédli 1. ročník 
Závodu do vrchu Lochotín – Třemošná. Veteran Car Club Plzeň navázal na tradici a od 
svého založení v roce 1972 pořádal několik soutěží - jízda do vrchu Bolevec – Košutka, 
100 zatáček okolím Plzně, Lochotínský okruh a další.  
 
Největšího počtu pokračování se dočkal závod Radyně, v roce 2010 proběhl jeho již 
XXI. ročník. V tom roce se přejmenoval na Jízdu historických vozidel okolím Plzně.  
V sobotu 29. 5. 2010 se sešli milovníci oleje a spáleného benzinu na Bolevecké návsi. 120 
osádek se sem sjíždělo od rána. Na trase 75 km čekalo účastníky několik zastávek, kde 
plnili různé úkoly. 
 
Tradičně poslední květnový víkend 2010 patřil na lochotínském sídlišti dívčí házené. Sjela 
se sem družstva z celé republiky. Turnaje se zúčastnilo 51 družstev. Pořadateli byly DHC 
Plzeň a 31. ZŠ a jednalo se o unikátní a největší dívčí mládežnické klání. Startovalo více 
než 500 hráček. Bylo sehráno 353 utkání na šesti hřištích. Po celou dobu turnaje 
probíhala charitativní akce s názvem Myslíme i na ostatní. V ní se podařilo vybrat 
10 000  Kč pro Honzíka Vaňka, který trpí svalovou dystrofií.  
 
Turnaj se vydařil po herní stránce i družstvům pořádajícího DHC Plzeň. Ve třech 
kategoriích skončila shodně na třetích místech. V kategorii minižačky 6+1 získala cenu 
pro nejlepší brankářku Anna Jirsová z DHC Plzeň. Ve stejné kategorii získala domácí 
hráčka Tereza Bušauerová cenu pro nejlepší střelkyni turnaje. 
 
V sobotu 12. 6. 2010 uspořádal fotbalový oddíl TJ Košutka Plzeň již VII. ročník turnaje 
přípravek O pohár starosty MO Plzeň 1. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, z toho 2 byla 
družstva pořádajícího oddílu. Celkovým vítězem se stal celek Sokola Blovice, druhé bylo 
družstvo A Košutka a třetí místo obsadilo družstvo SK Smíchov Plzeň. 
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    11. Bezpečnost 
 
Policie 
Město Plzeň na rok 2010 zpracovalo Program prevence kriminality, který vycházel ze 
strategie schválené Vládou ČR na léta 2008 – 2011. Nová strategie přinesla změnu 
organizace v systému prevence kriminality v České republice, včetně posílení 
kompetence krajů a obcí.  
 
Pro rok 2010 požádalo město o státní účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na celkem 
8 dílčích projektů:  
a) „Bezpečná škola - bezpečná společnost“ (řešení  šikany,  školního  násilí  a  agresivity 
      dětí) 
b) „Svět podle nácků“ (prevence extremistických postojů dětí a mladistvých)  
c) „Středisko inkluzivních služeb (SIS) a Probační program“ (učební program mladiství ) 
d) „Kdo si hraje – nezlobí“ (projekt letního příměstského tábora)  
e) „Bezpečnost seniorů“  
f) „Letní dětský tábor Svojšín 2010“ (situační prevence)  
g) „Sportovní plácek v městském obvodu Plzeň 5 – Křimice“  
h) „Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1“  
 
Celkové náklady na všechny uvedené projekty činily 2 764 024,- Kč, přičemž podíl města 
byl 561 024,- Kč.  

Webový   portál Bezpečné  město,  který  umožňuje  ihned  získat  příslušné  informace  
o kontaktních osobách, aktualitách, struktuře, navštívilo od zahájení projektu v lednu 
2009 k 11. lednu 2010 celkem 22 260 občanů (40 643 návštěv). Návštěvníci si zobrazili 
234 940 stran, poměr návratů na portál byl 32,14 %.  Portál mimo občanů ČR navštívili 
také občané například ze Slovenska (161x), Německa (153x), Velké Británie (191x), 
Norska (18x), USA (49x), Švýcarska (39x) a Rakouska (25x).  
 
Prostřednictvím webové poradny své dotazy nebo podněty napsalo od 1. ledna do 31. 
prosince 2009 celkem 386 občanů. 514 občanů kontaktovalo přímo své strážníky, 
policisty a zastupitele.  
 
Projekt Bezpečné město funguje v Plzni od ledna 2009. Město je rozděleno na 63 okrsků, 
ve kterých je občanům v souvislosti s problematikou bezpečnosti a prevence kriminality 
k dispozici vždy trojice zastupitel, městský strážník a policista. Aktivity se dají stručně 
shrnout do několika rovin: webový portál, konkrétní bezpečností opatření reagující na 
situaci ve městě či připomínky občanů, instalace schránek pro občany, nový expertní tým 
na problematiku extremismu a řada dalších projektů zaměřených na prevenci a 
bezpečnost ve městě.  
 
V červenci a srpnu 2009 se postupně v jednotlivých plzeňských okrscích objevily 
schránky důvěry (infoschránky). Ty představují alternativu pro ty, kteří nemají přístup 
k internetu a chtějí upozornit na konkrétní problém, nebo slouží k předání nalezených 
dokladů, klíčů atd. Výběr celkem 60 schránek zajišťuje Městská policie Plzeň. Od srpna  
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do prosince 2009 se ve schránkách objevilo 32 občanských průkazů, 15 řidičských 
průkazů, 16 průkazek zdravotních pojišťoven, 13 peněženek, 38 Plzeňských a různých 
platebních karet, 1 cestovní pas a 4 svazky klíčů. Prostřednictvím infoschránek podali 
občané 7 dotazů a podnětů.  
 
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP inicioval v průběhu roku 2009 několik 
opatření, která přímo reagovala na bezpečnostní situaci. Patřilo mezi ně např. opatření 
CENTRUM, operativní řešení související s bezdomovci před obchodními domy, rušení 
nočního klidu, neoprávněná používání bytů drogově závislými, ale také např. likvidace 
černé skládky u Vejprnického potoka.  
 
Město v souvislosti s aktuálním problémem s pravicovým extremismem zřídilo také 
šestičlenný expertní tým specialistů na extremismus, historii, správní právo a politologii, 
který pomáhá s posuzováním oznamovaných shromáždění. Na vyžádání poskytuje 
stanoviska k těm akcím, u kterých je důvodná obava, že by mohl být porušen zákon.  
Mezi další projekty Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP patří např. 
dobrovolní dopravní asistenti, kteří dbají na bezpečnost dětí při přecházení vozovek 
u škol před a po ukončení vyučování, projekt SENI zaměřený na instalaci bezpečnostních 
řetízků a kukátek a další preventivní aktivity určené pro jednu z nejvíce ohrožených 
skupin, seniory. 
 
Na návrh MO Plzeň 1 zahájili v roce 2010 strážníci MP Plzeň na „jedničce“ nový program 
v rámci prevence kriminality mládeže. V ranních hodinách před zahájením školní výuky 
hlídkovali strážníci před budovami škol v obvodě. Jejich hlavním úkolem bylo dohlížet na 
pořádek a chování dětí, které se tu shromažďují, zajišťovat jejich bezpečnost a zabránit 
případným projevům šikany, kouření mladistvých či užívání návykových látek.  
 
Na akci se podíleli všichni strážníci z lochotínské i vinické služebny, každý z nich měl na 
starosti svůj přidělený okrsek. V průběhu akce docházelo k vyhodnocování vzniklých 
situací a cílem bylo vytipovat krizové oblasti v obvodě, kde by i po skončení programu 
měly být posíleny hlídky městské policie. 
 
Současně strážníci projednávali se zástupci škol návrhy lokalit, které jsou nějakým 
způsobem problémové a ze strany veřejnosti, dětí či rodičů byly již vzneseny požadavky 
ke zvýšení pozornosti. V rámci zklidnění veřejného pořádku byla v plánu policejních 
kontrol i všechna dětská i školní hřiště po celém MO Plzeň 1.  
 
V roce 2010 musela hlídka městské policie čelit útoku agresivního mladíka. Proto 
strážníci podstupují nácvik sebeobrany, který je zaměřen na zdokonalení techniky a 
taktiky zákroku proti takovým osobám, odváděcích technik a použití donucovacích 
prostředků. Cílem je strážníky naučit bránit se a ochránit si svůj život a majetek ostatních. 
 
Metodici prevence kriminality MP Plzeň si připravili v roce 2010 pro žáky 1. ZŠ besedu 
na téma Šikana či vztahy mezi dětmi, alkohol a tabákové výrobky, trestní odpovědnost. 
V průběhu besedy se děti také seznámily s prací strážníků. Posluchači se nejvíce zajímali 
o nejčastější případy, se kterými se strážníci setkávají v průběhu svých obchůzek, např. 
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při kontrolách klubů, restaurací a heren zaměřených na podávání alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let a dále při pochůzkách před školami.  
 
Nejednou dotazy směřovaly k tématu kouření. Děti například zajímalo, co by 
následovalo, kdyby je strážce zákona uviděl. Metodici jim celou věc objasnili. Dětem bylo 
vysvětleno, co by bylo porušeno a jaký dopad by toto porušení na ně mělo. A to jak 
v případě jejich přistižení strážníky při kouření, tak při přistižení mladistvého nebo 
nezletilého při konzumaci alkoholického nápoje. 
 
Na prosincovém jednání obvodního zastupitelstva MO Plzeň 1 ocenil starosta M. Brabec 
zástupce MP a PČR za duchapřítomnost a obětavost při konání pracovních povinností. 
Strážmistři Jan Barfus, Milan Lupíšek a Jiří Velkoborský zachránili život ženě, která zůstala 
sama v bytě s astmatickým záchvatem.  
 
Nadporučík Jiří Brabec poskytl první pomoc muži s velmi vážným poraněním břicha, 
zabránil poúrazovému šoku a po celou dobu čekání na příjezd přivolané záchranky dbal 
na zajištění základních životních funkcí zraněného, čímž mu zachránil život. Starosta MO 
Plzeň 1 zároveň ocenil za dlouhodobou spolupráci s MO Plzeň 1 i bývalého velitele 
obvodního oddělení PČR Zdeňka Musila, který odcházel do penze. 
 

 

Obr. 12: Ocenění policistů na ÚMO Plzeň 1 
 
Hasiči: 
Rok 2010 byl pro JSHD Bolevec velmi složitý z pohledu mobilní požární techniky. 
V průběhu přípravy nového zásahového vozidla do výjezdu se na něm vyskytlo mnoho 
závad, zjistilo se nedodržení technických parametrů vozidla a bylo tedy nárokováno 
u dodavatele odstranění vady dodáním náhradního vozidla.  
 
Zároveň bylo v červnu 2010 jednotce odebráno vozidlo CAS 24, které nemohlo být 
nahrazeno jiným. Nepovedlo se rovněž dovybavit jednotku o motorový člun ani výbavu 
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pro nouzové přežití (pro případ povodně), nový typ požární stříkačky a plovoucí 
čerpadlo.  
 
300 000,0 Kč z rozpočtu MO Plzeň 1 a další přidělené finanční prostředky byly účelně 
vynaloženy na vybavení nového vozidla, nákup ochranných prostředků a na stavební 
opravy zbrojnice. Jednotka například získala motorovou pilu, páteřní dlahu a plovoucí 
sací koš.  
 
Problémem zůstala využitelnost výcvikové plochy, která byla značně omezená kvůli 
podmáčení.  
 
Činnost JSDH Bílá Hora byla v roce 2010 soustředěna především v teritoriu MO Plzeň 1, 
avšak v řadě aktivit výrazně přesahovala rámec hranic prvního plzeňského obvodu a 
ovlivňovala dobrovolnou „hasičinu“ i na regionální úrovni.  Jednotka se dokázala 
prezentovat díky svému zařazení JPO III v městském systému požárního zabezpečení.  
 
Obě jednotky dosahovaly velmi dobrých výsledků prakticky ve všech oblastech své 
činnosti, souvisejících s úkoly PO, ale i v oblastech společenského a kulturního života.  
  
Ve dvou disciplínách požárních sportů se i v roce 2010 soutěžilo v areálu požární stanice 
Plzeň-Košutka. Na XXI. ročníku Memoriálu Milana Kružíka se 21. května utkali soutěžící 
z celé České republiky ve dvou disciplínách požárních sportů. Byl to výstup do 4. podlaží 
cvičné věže a běh na 100 metrů s překážkami. 

 

  12. Osobnost 
 

Od podzimu 2010 po dlouhých létech znovu zní plzeňskou Roudnou z kostela U všech 
svatých zvon. Zasloužila se o to roudenská rodačka Hana Gerzanicová. Má toho však na 
svém životním kontě mnohem víc.  
 

 
 

Obr. 13: Hana Gerzanicová 
 

Hana Gerzanicová se narodila 11. 5. 1928 na plzeňské Roudné. Je uznávaná básnířka a 
překladatelka, která žila po své emigraci dlouhá léta v Austrálii. Dokázala se tam postarat 
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o šest dětí a nemocného manžela, a přitom učit na tamní základní a střední škole, 
neustále se vzdělávat, působit v krajanských spolcích. 
 
Stesk po domově, existenční zápas, mateřská láska, ale i svět, ve kterém žila, v ní vyvolaly 
potřebu se ze svých silných emocí vypsat v básních. Překonala kritiku, že je příliš 
evropská, prosadila se. Získala dokonce několik cen Mezinárodní básnické společnosti ve 
Spojených státech amerických. Po zásluze převzala v roce 2009 v českém senátu ocenění 
Významná česká žena ve světě. Těch cen bylo ovšem víc.  
 
Po roce 1989 se postupně natrvalo vrátila domů do Plzně a rovněž tady vydala řadu 
básnických sbírek. Stále zdůrazňuje návrat k přírodě a jejímu blahodárnému míru 
v dnešním světě, který překypuje konzumem, úctu k Zemi, tak jak ji vnímalo například 
původní australské obyvatelstvo, které velmi obdivuje. 
 
Ptá se, kam mizí české vlastenectví a hrdost na staleté tradice a bohatou kulturní historii 
tak vyspělého kulturního národa, jakým je ten náš. Zapojila se do plzeňského kulturního 
života. Je toho zkrátka moc, co Hana Gerzanicová dokázala a čemu se naplno věnovala a 
věnuje.  

Vyrůstala a teď znovu žije pod kostelem U Všech svatých na plzeňské Roudné, který je 
nestarší stavbou v dnešním prvním městském obvodu. Měl pohnutou historii. Kromě 
přirozeného působení zubu času zažil i husitské drancování, zásah bombou v závěru 
druhé světové války i nelehký boj o jeho záchranu v období totality. Nicméně koncem 
osmdesátých let se nadšené skupině aktivistů podařilo zajistit zahájení rozsáhlé 
renovace kostela za vydatné finanční podpory města. Ta pokračovala i po změně režimu 
až do roku 1995, kdy byl kostel opět slavnostně posvěcen plzeňským biskupem 
Františkem Radkovským. Od té doby se tu konají různé církevní či společenské akce.  
 
V kostele je umístěn i zvon z doby hodně dávno minulé, ale ten stále mlčí. Od podzimu 
2010 však i ze zvonice Všech svatých zní hlahol zvonu. Nerozezněl se ovšem ten 
starodávný nástroj, ale zvon zcela nový. Kostelu ho věnovala Hana Gerzanicová.  
 
Hana Gerzanicová říká, že chtěla nechat něco na památku svých rodičů a prarodičů. 
Kdyby jich nebylo, ani ona by se nenarodila a neprožila svůj život. Zvon se jmenuje 
Vojtěch po jejím tatínkovi Vojtěchu Šlaufovi, významném plzeňském pedagogovi. Je na 
něm reliéf svatého Vojtěcha a nápis Zpívej lidem o víře, naději a lásce. Kmotry byli 
představitel Spolku za Starou Plzeň Josef Kabát, který se významně zasadil 
o znovuoživění kostela a jedno z šesti dětí Hany Gerzanicové Raphaela Hons, malířka, 
která si rodné město své matky rovněž zamilovala - ostatně výstavu jejích obrazů jsme 
v Plzni mohli několikrát vidět.  
 
Zvon odlitý ve známé zvonařské dílně Tomášková - Dytrychová v Brodku u Přerova váží 
120 kg, na výšku měří 54 cm. Ze stejného města pochází i srdce zvonu a další 
příslušenství, které vyrobila rovněž renomovaná firma Bouchal. Na jaře 2010 byl  
vystaven v kostele Všech svatých a na podzim římskokatolická farnost Severní předměstí 
spravovaná řádem františkánů zajistiila jeho instalaci. Od té doby odměřují čas 
pravidelným zvoněním i ohlašují významné události pořádané ve zdejších zdech. 
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Obr. 14: Hana Gerzanicová s dcerou Raphaelou Hons a místostarostou MO 1 Jiřím 
Uhlíkem si prohlížejí nový zvon 

 
 
Doktorka Hana Hons-Gerzanicová získala v roce 2009 vyznamenání Významná česká 
žena ve světě.  Je neustále velmi aktivní.   

Když v noci nemůže spát, čte si pohádky, ve kterých pokaždé dobro vítězí nad zlem. Říká, 
že jsou velmi důležité pro děti, aby je životem provázela naděje. Ona sama vyznává 
životní poselství, že nejdůležitější v životě je život sám a láska nad vším vítězí. 
 

                                          
 

Obr. 15, 16, 17: Některé z knih Hany Gerzanicové, které vydala po svém návratu 
z exilu. 

 
 

 13. Zdroje 

           -           Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2010 

             -             Radniční listy 2010  
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             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2010 
             -             Webové stránky Českého statistického úřadu 
             -             www.Regionplzen.cz 
             -             www.plzensky-kraj.cz 
             -             www.sofronka.cz 
             -             www.lidovky.cz 
             -             www.zoo.cz 
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