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1. Počet obyvatel 
 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014 dle údajů 
Ministerstva vnitra 

48 626 občanů ČR 

Počet cizinců s trvalým pobytem k 1. 1. 2014 dle 
údajů Ministerstva vnitra 

1 455 osob  

Celkem počet obyvatel MO Plzeň 1   
k 1. 1. 2014 

50 081 obyvatel  

2. Volby, vedení obvodu 

Volby do Evropského parlamentu 2014 

Volby do Evropského parlamentu 2014 se konaly ve všech členských státech Evropské 
unie (dále jen EU) ve dnech 22. Až 25. Května 2014. V Česku se uskutečnily volby ve dnech 
23. A 24. Května 2014 a volilo se 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců. 
Zvolené poslance čeká pětiletý mandát, tzn. Do roku 2019. 

Česká republika přišla oproti předchozímu stavu o jednoho poslance. Původně měl 
Evropský parlament 766 poslanců a Česká republika 22 poslanců. Tyto počty platily do 
roku 2014. 

Počty mandátů 

Stát Počet mandátů od roku 2014 

Belgie 21 

Bulharsko 17 

Česko 21 

Dánsko 13 

Estonsko 6 

Finsko 13 

Francie 74 

Chorvatsko 11 

Irsko 11 

Itálie 73 

Kypr 6 

Litva 11 

Lotyšsko 8 

Lucembursko 6 

Maďarsko 21 

Malta 6 

Německo 96 

Nizozemsko 26 

Polsko 51 

Portugalsko 21 

Rakousko 18 

Rumunsko 32 
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Řecko 21 

Slovensko 13 

Slovinsko 8 

Spojené království 73 

Španělsko 54 

Švédsko 20 

Celkem 751 

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb.  
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 

Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý 
občan České republiky a každý občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 21 let a nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Jde-li 
o občana jiného členského státu EU, dále za podmínky, že není v členském státě EU, jehož 
je státním občanem, zbaven práva být volen a je na území České republiky nejpozději 
druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo 
k přechodnému pobytu. 

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb Ministerstvu vnitra. 
Bylo zaregistrováno 38 kandidátních listin. 

Poř.č. Zkratka Název 

1 SNK ED SNK Evropští demokraté 

2 Koal.SP a NO! Koalice SP a NO! 

3 KAN Klub angažovaných nestraníků 

4 ND NE Bruselu – Národní demokracie 

5 KDU-ČSL Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 

6 Rozumní Str.zdravého rozumu-NECHCEME EURO-za Evropu sv.st. 

7 Koal. TOP 09,STAN Koalice TOP 09 a STAN 

8 LES Liberálně ekologická strana 

9 LEV 21 LEV 21 – Národní socialisté 

10 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 

11 evropani evropani.cz 

12 RSČMS REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY a SLEZSKA 

13 HNPD Fair play-HNPD 

14 ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

16 ANO 2011 ANO 2011 

17 „SRP“ „Strana rovných příležitostí“ 

18 M Moravané 

19 ČSR Česká strana regionů 

20 ODS Občanská demokratická strana 

21 VIZE VIZE 2014 

22 Úsvit Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 

23 SZ Strana zelených 

24 Svobodní Strana svobodných občanů 

25 RDS Romská demokratická strana 

26 KSČ Komunistická strana Československa 
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27 PB Volte Pravý Blok www.cibulka.net 

28 ABS ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 

29 Koal.DSSS a SPE Koalice DSSS a SPE 

30 HSS HNUTÍ SOCIÁLNÉ SLABÝCH 

31 Republika Republika 

32 Piráti Česká pirátská strana 

33 ČS Česká Suverenita 

34 KČ Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) 

35 ANEO Aktiv nezávislých občanů 

36 ČSNS Česká strana národně sociální 

37 O.K.strana Občanská konzervativní strana 

38 VV Věci veřejné 

39 OBČ_2011 OBČANÉ 2011 

Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Evropského parlamentu v 56 
volebních okrscích. Volební okrsky byly označeny pořadovými čísly 1001 až 1056. Volební 
místnosti byly umístěny zejména v budovách základních škol. 
K volebním urnám se na území MO Plzeň 1 dostavilo 7 279 voličů,  platných hlasů bylo 
odevzdáno 7 224 což je 17,82 %  všech voličů. 

Výsledky voleb 

Subjekt % hlasů Mandáty 

ANO 2011 16,13 4 

Koal.TOP09,STAN Koalice TOP 09 a STAN 15.95 4 

ČSSD 14,17 4 

KSČM 10,98 3 

KDU-ČSL 9,95 3 

ODS 7,67 2 

Svobodní 5,24 1 

Piráti 4,78  

SZ 3,77  

Úsvit 3,12  

Rozumní 1,63  

OSTATNÍ 6,61  

 100,00 21 

Volby vyhrálo hnutí ANO s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá 
skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo 
získala ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 %) 
a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a 
jeden mandát Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast – 18,2 %. 

Volebního klání se účastnilo rekordních 38 uskupení. 

Seznam europoslanců z České republiky pro období 2014 – 2019 

Jméno Národní strana Skupina v EP 

Martina Dlabajová Nestraník za ANO 2011 ALDE 

Dita Charanzová Nestraník za ANO 2011 ALDE 

http://www.cibulka.net/
https://cs.wikipedia.org/wiki/ANO
https://cs.wikipedia.org/wiki/TOP_09
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starostov%C3%A9_a_nez%C3%A1visl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
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Petr Ježek Nestraník za ANO 2011 ALDE 

Jan Keller Nestraník za  ČSSD PES 

Kateřina Konečná KSČM EUL/NGL 

Petr Mach Svobodní EFDD 

Jiří Maštálka KSČM EUL/NGL 

Ludek Niedermayer Nestraník za TOP 09 EPP 

Pavel Poc ČSSD PES 

Miroslav Poche ČSSD PES 

Stanislav Polčák STAN EPP 

Jiří Pospíšil Nestraník za TOP 09 EPP 

Miloslav Ransdorf  KSČM EUL/NGL 

Olga Sehnalová ČSSD PES 

Pavel Svoboda KDU-ČSL EPP 

Michaela Šojdrová KDU-ČSL EPP 

Jaromír Štětina Nestraník za TOP 09 EPP 

Pavel Telička Nestraník za ANO 2011 ALDE 

Evžen Tošenovský ODS ECR 

Jan Zahradil ODS ECR 

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL EPP 

 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2014 

Volby do Senátu Parlamentu ČR proběhly v termínu 10. A 11. Října 2014 spolu s volbami 
do zastupitelstev obcí. Volby upravuje zákon č. 247/1995 Sb. – zákon o volbách do 
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Jako obvykle se volila 
třetina Senátu, došlo tedy k obměně 27 z 81 mandátů. Žádný z kandidátů nezískal 
v prvním kole nadpoloviční počet hlasů a nebyl tak zvolen senátorem, proto se ve všech 
27 obvodech konalo druhé kolo voleb, do kterého postoupili dva nejúspěšnější kandidáti 
z prvního kola. Druhé kolo voleb se konalo 17. A 18. Října 2014. Volby se uskutečnily ve 
volebních obvodech s číslem dělitelným třemi, tedy i ve volebním obvodu Plzeň – město, 
které má číslo 9. Senátoři se volí na dobu šesti let. 

Senátorem může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva. 

Voličem je státní občan, který alespoň ve druhém dni voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
Ve druhém kole voleb do Senátu, může volit i občan, který alespoň ve druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku neméně 18 let. 

 

Kandidáti za volební obvod 9 – Plzeň  - město 

Číslo Příjmení a jméno kandidáta Volební  
strana 

Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

1 Drabík Michal APPPlzeň.cz APPPlzeň.cz BEZPP 

2 Kvit Karel RSDr. Ing. KSČM KSČM KSČM 

3 Šimánek Václav MUDr. Ph.D. ČSSD ČSSD ČSSD 
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4 Rybář Petr Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 

5 Cabada Ladislav doc.PhDr. Ph.D. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 

6 Aschenbrenner Lumír Ing. ODS+KČ ODS ODS 

7 Holotová Jiřina Bc. Úsvit Úsvit BEZPP 

8 Rutová Miloslava Mgr. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky za volební obvod číslo 9 – Plzeň – 
město po I. kole 

Číslo Příjmení a jméno kandidáta Volební  
strana 

Počet hlasů Počet % 

1 Drabík Michal APPPlzeň.cz               702       2,23 % 

2 Kvit Karel RSNDr. Ing. KSČM             2 820       8,95 % 

3 Šimánek Václav MUDr. PhD. ČSSD             6 737     21.40 % 

4 Rybář Petr Ing. KDU-ČSL            1 597        5,07 % 

5 Cabada Ladislav doc.PhDr. Ph.D. TOP+STAN            4 612      14,65 % 

6 Aschenbrenner Lumír Ing. ODS+KČ            7 783      24,72 % 

7 Holotová Jiřina Bc. Úsvit            1 214         3,85 % 

8 Rutová Miloslava Mgr. ANO 2011            6 012       19,09 % 

Volební účast v I. kole voleb do Senátu na MO Plzeň 1 byla 32,13 %. 

Do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky postoupili tito kandidáti: 

Číslo Příjmení a jméno kandidáta Volební  
strana 

Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

3 Šimánek Václav MUDr. PhD. ČSSD ČSSD ČSSD 

6 Aschenbrenner Lumír Ing. ODS+KČ ODS ODS 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky za volební obvod číslo 9 – Plzeň – 
město po II. Kole 

Číslo Příjmení a jméno kandidáta Volební  
strana 

Počet hlasů Počet % 

3 Šimánek Václav MUDr. PhD. ČSSD            7 489       45,73 % 

6 Aschenbrenner Lumír Ing. ODS+KČ            8 885      54,26 % 

Senátorem za volební obvod 9 – Plzeň – město byl zvolen Ing. Lumír Aschenbrenner, 
starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
Volební účast ve II. Kole voleb do Senátu na MO Plzeň 1 byla 15.55 %. 
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Volby do zastupitelstev obcí 2014 

Volby do zastupitelstev obcí probíhaly ve stejném termínu jako I. kolo volby do Senátu 
Parlamentu České republiky tedy 10. A 11. Října 2014. Tyto volby se řídí zákonem  
č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 
 
V těchto volbách jsme volili 47 členné Zastupitelstvo města Plzně a dále 27 členné 
Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1. 
 
Do Zastupitelstva města Plzně kandidovaly tyto politické subjekty: 
 
1. VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ s podporou Iniciativy za levnější MHD, spolku P-FANS  

a Úsvitu 
2. Pravá volba pro Plzeň 
3. Strana svobodných občanů 
4. Změna pro Plzeň 
5. Společně za Plzeň – koalice Plzeňské aliance, Pirátů, Změny, STAN a SZ 
6. TOP 09 
7. Volební strana Republika 
8. Demokratická strana zelených a nezávislí kandidáti-sdružení DSZ a NK 
9. Plzeň pro sport 
10. Komunistická strana Čech a Moravy 
11. ANO 2011 
12. Strana Práv Občanů 
13.  Česká strana sociálně demokratická 
14. Občané patrioti 
15. DSSS-Za Plzeň bez hazardu a nepřizpůsobivých 
16. Občanská demokratická strana 
17. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
 
 
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Plzně 
Volební strana Počet 

hlasů 
Hlasy v % Mandáty 

ANO 2011 329 815 17,90  10 

Občanská demokratická strana 323 390 17,55 10 

Česká strana sociálně demokratická 303 042 16,45 10 

TOP 09 166 696   9,05 5 

Komunistická strana Čech a Moravy 152 903   8,30 5 

Občané patrioti 134 761   7,31 4 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 
lidová 

104 535   5,67 3 

Společně za Plzeň-koalice Plzeňské aliance, Pirátů, 
Změny, STAN a SZ 

88 100   4,78 0 

VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNÉ s podporou Iniciativy za levnější 
MHD, spolku P-FANS a Úsvitu 

53 661   2.91 0 

Volební strana Počet 
hlasů 

Hlasy v % Mandáty 
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Pravá volba pro Plzeň 50 469 2,74 0 

Změna pro Plzeň 45 763 2,48 0 

Strana svobodných občanů 41 131 2,23 0 

Plzeň pro sport 32 906 1,79 0 

DSSS – Za Plzeň bez hazardu a nepřizpůsobivých 10 215 0,55 0 

Strana Práv Občanů   2 358 0,13 0 

Volební strana Republika   2 025 0,19 0 

Demokratická strana zelených a nezávislí kandidáti-
sdružení DSZ a NK 

     844 0,05 0 

Celkem 1 842 614 100.00 47 

Ačkoli z voleb vyšlo vítězně hnutí ANO, se shodným ziskem 10 mandátů skončily také 
strany ČSSD a ODS, které spolu držely koaliční většinu v předchozím volebním období. 
Tyto dvě strany rovněž uzavřely koalici v novém období společně s KDU-ČSL a Občany 
patrioty.  V opozici zůstalo hnutí ANO, TOP 09 a KSČM. 
 
Volební účast byla 33.73 %. 
 
Jmenný seznam zvolených zastupitelů Zastupitelstva statutárního města Plzeň 
Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

  6 TOP 09 Ženíšek Ondřej  Mgr. 

  6 TOP 09 Vozobule Michal Mgr. 

  6 TOP 09 Jehličková Ilona Mgr. 

  6 TOP 09 Fluxa Jan PhDr. 

  6 TOP 09 Suchý Petr Mgr. 

10 Komunistická strana Čech a Moravy Štekl Václav Ing 

10 Komunistická strana Čech a Moravy Bystřická Jana 

10 Komunistická strana Čech a Moravy Štefanová Monika Magdaléna 

10 Komunistická strana Čech a Moravy Hrubeš František, RSDr. Mgr. 

10 Komunistická strana Čech a Moravy Kvit Karel RSDr. Ing. 

11 ANO 2011 Mádlová Ivana PhDr. Ph.D., MBA 

11 ANO 2011 Šrámek Pavel Ing. MBA 

11 ANO 2011 Rada Bohuslav Ing. 

11 ANO 2011 Gola Vlastimil Ing. 

11 ANO 2011 Zarzycký Roman Mgr. 

11 ANO 2011 Procházka David Mgr. 

11 ANO 2011 Fišer Petr 

11 ANO 2011 Rutová Miloslava Mgr. 

11 ANO 2011 Šustáček Petr 

11 ANO 2011 Bartáková Eliška Mgr. 

13 Česká strana sociálně demokratická Zrzavecký Martin 

13 Česká strana sociálně demokratická Herinková Eva Bc. 

13 Česká strana sociálně demokratická Kuthan Jiří  

13 Česká strana sociálně demokratická Brabec Miroslav Mgr. 

13 Česká strana sociálně demokratická Kotas Pavel Ing. 

13 Česká strana sociálně demokratická Bayer Rudolf 

13 Česká strana sociálně demokratická Osvald Petr Ing. 

13 Česká strana sociálně demokratická Bis Jiří Ing. 

13 Česká strana sociálně demokratická Duchek Pavel Ing. 
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13 Česká strana sociálně demokratická Šupík Milan 

14 Občané patrioti Hájek Marcel MUDr. Ph,D., FICS. 

14 Občané patrioti Chaloupek Václav Mgr. 

14 Občané patrioti Rösch Ludvík JUDr. 

14 Občané patrioti Dvořák Michal 

16 Občanská demokratická strana Baxa Martin Mgr. 

16 Občanská demokratická strana Šneberger Jiří Ing. 

16 Občanská demokratická strana Aschenbrenner Lumír Ing. 

16 Občanská demokratická strana Jilichová Nová Veronika MUDr.Ing. 

16 Občanská demokratická strana Šindelář Pavel Mgr. 

16 Občanská demokratická strana Šlouf David Bc. 

16 Občanská demokratická strana Čermák Jakub Mgr. 

16 Občanská demokratická strana Trůková Eva 

16 Občanská demokratická strana Matoušová Helena 

16 Občanská demokratická strana Uhlík Milan Ing. 

17 Křesťanská demokratická unie – Čs.str.lidová Náhlík Petr Ing. 

17 Křesťanská demokratická unie – Čs.str.lidová Boček Pavel MUDr. 

17 Křesťanská demokratická unie – Čs.str.lidová Janouškovec Pavel Mgr. 

18. října byl oznámen vznik koalice ODS, ČSSD, Občanů Patriotů a KDU-ČSL. V devítičlenné 
městské radě má ODS 4 křesla, ČSSD 2 křesla a zbylé strany po jednom křesle. V opozici 
skončily ANO 2011 a TOP 09.  
 
Dne 6. 11. 2014 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Plzně.  
Primátorem města Plzně byl zvolen pan Martin Zrzavecký (ČSSD) počtem hlasů 28. 
Dále byli zvoleni:  
První náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a 
projektu Plzeň – Evropské město kultury 2015 – Mgr. Martin Baxa (ODS) počtem hlasů 27. 
Náměstek pro oblast ekonomickou -  Ing. Pavel Kotas (ČSSD) počtem hlasů 27. 
Náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí -  Ing. Petr Náhlík (KDÚ-ČSL) počtem 
hlasů 27. 
Náměstek pro oblast technickou – Mgr. Pavel Šindelář (ODS) počtem hlasů 28 
Náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí – Bc. Eva Herinková (ČSSD) počtem 
hlasů 27. 
 
Dále Zastupitelstvo města Plzně zvolilo i ostatní členy Rady města Plzně: 
Uvolněný člen rady pro oblast nakládání s majetkem města  -  paní Helena Matoušová  
(ODS) 27 hlasy. 
Uvolněný člen rady pro oblast podnikání a sportu – pan Michal Dvořák (Patrioti) 28 
hlasy. 
Neuvolněný člen rady pro oblast správy městských nemovitostí – Bc. David Šlouf (ODS) 
27 hlasy. 
 
Do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 kandidovaly tyto politické subjekty: 
  1. TOP 09 
  2. Česká strana sociálně demokratická 
  3. Komunistická strana Čech a Moravy 
  4. Plzeň pro sport 
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  5. VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ 
  6. Občané patrioti 
  7. ANO 2011 
  8. Občané pro Lochotín 
  9. Pravá volba pro Plzeň (PVP) 
10. Občanská demokratická strana 
11. Strana svobodných občanů 
12. Republika 
13. Společně za Plzeň 
14. Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová 
15. Změna pro Plzeň 
 
Výsledky voleb do Zastupitelstva MO Plzeň 1 
Volební strana Počet hlasů Hlasy v % Mandáty 

TOP 09 28 385 9,44 3 

Česká strana sociálně demokratická 54 811 18,23 6 

Komunistická strana Čech a Moravy 28 249 9,39 3 

Plzeň pro sport 5 013 1,66 0 

VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ 15 389 5,11 1 

Občané patrioti 20 250 6,73 2 

ANO 2011 49 144 16,34 6 

Občané pro Lochotín 17 292 5,75 2 

Pravá volba pro Plzeň (PVP) 9 282 3,08 0 

Občanská demokratická strana 26 872 8,93 3 

Strana svobodných občanů 8 056 2,67 0 

Republika 490 0,33 0 

Společně za Plzeň 14 527 4,83 0 
Křesťanská demokratická unie – Československá strana 
lidová 

15 546 5,17 1 

Změna pro Plzeň 7 307 2,62 0 

Volební účast pro volby do Zastupitelstva MO Plzeň 1 byla 30.83 %. 
 
Jmenný seznam zvolených členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 
Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

1 TOP 09 Vozobule Michal Mgr. 

1 TOP 09 Jehličková Ilona Mgr. 

1 TOP 09 Trnka Tomáš Bc. 

2 Česká strana sociálně demokratická Brabec Miroslav Mgr. 

2 Česká strana sociálně demokratická Vágner Josef  

2 Česká strana sociálně demokratická Výborný Jaroslav 

2 Česká strana sociálně demokratická Kojzar Libor 

2 Česká strana sociálně demokratická Šlajsová Petra 

2 Česká strana sociálně demokratická Brabcová Pavlína Mgr. 

3 Komunistická strana Čech a Moravy Heřman Václav 

3 Komunistická strana Čech a Moravy Štefanová Monika Magdaléna 

3 Komunistická strana Čech a Moravy Březina Pavel Ing. 

5 VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ Ženíšek Václav Ing. 

6 Občané patrioti Kaňák Jan Ing. Ph.D. 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2014 Stránka 11 

 

6 Občané patrioti Uhlík Jiří MBA 

7 ANO 2011 Mádlová Ivana PhDr. Ph.D., MBA 

7 ANO 2011 Zarzycký Roman Mgr. 

7 ANO 2011 Štěpán Jan Ing. 

7 ANO 2011 Šuma Miroslav Mgr. Et Mgr. 

7 ANO 2011 Stanková Dana Ing. 

7 ANO 2011 Trampota Pavel 

8 Občané pro Lochotín Kotora Tomáš Bc. Ing. 

8 Občané pro Lochotín Vítovcová Irena 

10 Občanská demokratická strana Winkelhöfer Jiří 

10 Občanská demokratická strana Trylčová Radka Mgr. 

10 Občanská demokratická strana Bartman Vladislav Ing. 

14 Křesťanská demokratická unie – Československá 
strana lidová 

Boček Pavel MUDr. 
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Obr. 1 – Zastupitelé MO Plzeň 1 zvolení pro volební období 2014 – 2018 

   
Ing. Vladislav Bartman – ODS Mgr. Pavlína Brabcová – ČSSD Mgr. Miroslav Brabec – ČSSD 

   
Ing. Pavel Březina – KSČM Václav Heřman – KSČM Mgr. Ilona Jehličková – TOP 09 

   
Ing. Jan Kaňák, Ph.D. – OPAT Libor Kojzar – ČSSD Bc. Ing. Tomáš Kotora – OPL 
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Mgr. Štěpán Krňoul – KDU ČSL PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA. 

– ANO 2011 
Ing. Dana Stanková – ANO 2011 

   
Petra Šlajsová – ČSSD Monika Magd. Štefanová – KSČM Ing. Jan Štěpán 

   
Mgr. Et Mgr. Mir. Šuma – ANO 2011 Pavel Trampota – ANO 2011 Bc. Tomáš Trnka – ČSSD 
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Ing. Dana Stanková – ANO 2011 Jiří Uhlík, MBA – OPAT Josef Vágner – ČSSD 

   
Irena Vítovcová – OPL Mgr. Michal Vozobule – TOP 09 Jaroslav Výborný – ČSSD 

   
Jiří Winkelhöfer – ODS Mgr. Roman Zarzycký – ANO 2011 Ing. Václav Ženíšek – Veřejné 

zájmy Plzně 
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Volební účast na MO Plzeň 1 byla 30,83 %. 
 
Na post člena zastupitelstva MO Plzeň 1 za stranu Křesťanská demokratická unie – 
Československá strana lidová rezignoval pan MUDr. Pavel Boček. Vzhledem k tomu, že 
před jeho rezignací Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., rezignoval na post náhradníka, 
postoupil na uvolněný mandát za stranu Křesťanská demokratická unie – Československá 
strana lidová pan Mgr. Štěpán Krňoul. 
 
Starostou MO Plzeň 1 byl zvolen Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD) počtem hlasů 17.  
 
Dále byli zvoleni: 
 
1. místostarostka MO Plzeň 1 – PhDr. Ivana Mádlová Ph.D., MBA (ANO 2011) počtem 
hlasů 23, 
2. místostarosta MO Plzeň 1  - Jiří Uhlík, MBA (Občané patrioti) počtem hlasů 23. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 stanovilo počet uvolněných funkcí na 5. Jedná se o post 
starosty, dvou místostarostů, předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1 a předsedy 
Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1. 
 
Počet členů Rady MO Plzeň 1 byl stanoven na 7 členů. Kromě starosty a místostarostů byli 
do Rady MO Plzeň 1 zvoleni další neuvolnění členové Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
 
Jaroslav Vágner (ČSSD) – 24 hlasy 
Jaroslav Výborný (ČSSD) – 23 hlasy 
Mgr. Roman Zarzycký (ANO 2011) – 23 hlasy 
Mgr. Et Mgr. Miroslav Šuma (ANO 2011) – 25 hlasy 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém ustavujícím zasedání zřídilo tyto výbory: 
Finanční výbor ZMO 1   
Kontrolní výbor ZMO 1. 
 
Předsedou Finančního výboru  ZMO Plzeň 1 byl zvolen Mgr. Štěpán Krňoul (KDÚ-ČSL) – 
počtem hlasů 22. Funkce předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1 byla stanovena jako 
funkce uvolněného člena ZMO Plzeň 1. 
Počet členů Finančního výboru ZMO  Plzeň 1 byl stanoven na 9 členů. 
Členy Finančního výboru ZMO Plzeň 1 byli zvoleni: 
Libor Kojzar  
Jiří Šrámek 
Mgr. Et Mgr. Miroslav Šuma 
Mgr. Radka Trylčová 
Bc. Tomáš Trnka 
Ing. Pavel Březina 
Eva Vacková 
Irena Vítovcová 
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Předsedou Kontrolního výboru  ZMO Plzeň 1 byl zvolen pan Jiří Winkelhöfer (ODS) – 
počtem hlasů 15 Funkce předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 byla stanovena jako 
funkce uvolněného člena ZMO Plzeň 1. 
Počet členů Kontrolního výboru ZMO  Plzeň 1 byl stanoven na 9 členů. 
Členy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 byli zvoleni: 
Mgr. Pavlína Brabcová 
Jaroslav Výborný 
Lukáš Nečas 
Jakub Dort 
Mgr. Michal Vozobule 
Václav Heřman 
Jan Kaňák 
Bc. Ing. Tomáš Kotora 
 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 byla také rozdělena působnost 
místostarostů. 1. Místostarostka paní PhDr. Ivana Mádlová Ph.D., MBA  bude odpovědna 
za: 

- dotační tituly 
- nakládání s majetkem svěřeným Městskému obvodu Plzeň 1 
- územní plánování 
- činnost JSDH 
- činnost MŠ 

8. místostarosta pan Jiří Uhlík, MBA  bude odpovědný za: 

- hospodaření Městského obvodu Plzeň 1 
- investice 
- zadávání veřejných zakázek. 

Rada městského obvodu Plzeň 1 na svém zasedání dne 26. 11. 2014 zřídila jako poradní 
orgán tyto komise Rady MO Plzeň 1. 

Komise pro zadávání veřejných zakázek 
Komise bezpečnosti a veřejného pořádku 
Komise investiční 
Komise majetková 
Komise sociální 
Komise pro občanské záležitosti 
Komise pro sport, mládež a kulturu 
Komise pro životní prostředí. 

V čele komise stojí předseda komise jmenovaný Radou městského obvodu Plzeň 1, členi 
komise jsou členové Zastupitelstva MO Plzeň 1 a další členi komise jsou tzv. odborníci. 

Rada MO Plzeň 1 dne 3. 12. 2014 ještě dodatečně zřídila Povodňovou komisi. Předsedou 
povodňové komise byl jmenován starosta MO Plzeň 1 pan Mgr. Miroslav Brabec. Rada 
MO Plzeň 1 dne 10. 2. 2015 zřídila další komisi Rady MO Plzeň 1 -  Komisi pro poskytování 
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dotací a grantů z rozpočtu MO Plzeň 1. Tato komise byla zřízena s účinností od 10. 2. 2015 
do  
31. 12. 2015. Předsedou komise byl jmenován starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec, 
členy komise jsou zastupitelé MO Plzeň 1. 

Dne 1. 12. 2015 Rada MO Plzeň 1 zřídila s účinností od 1. 1. 2016 novou Komisi Rady MO 
Plzeň 1 – Komisi pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1. Předsedou této komise 
byl jmenován starosta MO Plzeň 1 pan Mgr. Miroslav Brabec.  Členy této komise jsou 
zastupitelé MO Plzeň 1 

3. Rozpočet obvodu 

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 
380 dne 10. 12. 2013. 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 se podílejí daňové příjmy na celkových příjmech 
22,2 %, tj. výše daňových příjmů 3 700 tis. Kč. Jsou tvořeny místními poplatky, které se 
vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně, resp. Zákona  
o místních poplatcích. Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psa, za užívání veřejného 
prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. A další část daňových příjmů tvoří správní 
poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky 
jsou vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského obvodu plní výkon 
státní správy. 

Nedaňové příjmy MO ve výši 12 968 tis. Kč, tj. 77,8 % z celkových příjmů rozpočtu jsou 
převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy 
městského obvodu statutem města Plzně), z pozemků, z movitých věcí, z objektů 
mateřských škol), dále také příjmy za separování odpadů, z přijatých úroků, z reklam. 
Provozní výdaje zabezpečují chod a hlavní funkce městského obvodu s cílem udržení 
kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy. Provozní výdaje činí 109 
715 tis. Kč, tj. 74,7 % z celkových výdajů rozpočtu MO.   Běžné provozní výdaje – 100 450 
tis. Kč – výdaje na zajištění chodu úřadu, údržby silnic, zimní údržby silnic, péče a údržby 
zeleně, dětských prvků, sběru a svozu nebezpečných, resp. Komunálních odpadů, zajištění 
údržby mateřských škol, na zajištění provozu a údržby dětských hřišť apod. Příspěvky 
příspěvkovým organizacím zřízených městem – 9 265  tis. Kč – výdaje na provoz zřízených 
příspěvkových organizací –mateřských škol. 
 
Financování zahrnuje použití, resp. Tvorbu účelových fondů městského obvodu (fond 
rozvoje a rezerv, sociální fond, převody mezi rozpočty města a MO). Dle usnesení č. 578 
ze dne 8. 11. 2012 byly schváleny změny ve Statutu města Plzně. Z článku 28 a odstavce 7 
vyplývá, že zdrojem financování městského obvodu jsou podíly na příjmech města 
stanovené Zastupitelstvem města Plzně pro každý rozpočtový rok samostatně, tzn.: podíl 
na celkových příjmech z daní, vyjma daně z příjmu právnických osob, kdy je poplatníkem 
město, převedených městu v daném roce podle zvláštního zákona – rok 2014 ve výši 105 
408 tis. Kč, podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené 
působnosti – rok 2014 ve výši 9 098 tis. Kč, podíl na příjmech z odvodu z loterií a jiných 
podobných her převedených městu podle zvláštního zákona – rok 2014 ve výši 15 086 tis. 
Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je financování ve výši + 130 157 tis. Kč. 
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4. Rozvoj obvodu  

Objem vlastní investiční výstavby byl v roce 2014 poměrně vysoký a zahrnoval výstavbu 
nových parkovišť, chodníků i opravu dalších dvou ulic. V oblasti dětských hřišť obvod 
prováděl jejich doplňování, obnovu i opravy. V neposlední řadě byly realizovány 
plánované stavby a opravy související se zvelebováním mateřských škol.  

V jarních měsících byly zahájeny práce 
na výstavbě parkoviště v ulici Nad 
ZOO – 90 zcela nových parkovacích 
stání. Součástí parkoviště jsou  
i přístupové chodníky, celá plocha je 
lemována nově vysázenými stromy. 
Zároveň s touto stavbou proběhla 
další etapa odstraňování 
nepotřebných sušáků, klepadel, 
betonových zdí a bloků na Vinicích. 
Tím opět došlo k navýšení travnatých 
ploch a zlepšení vzhledu této části 
obvodu.  

Obr. 2 – Parkoviště nad Zoo 

Druhé letošní parkoviště se nachází v Ledecké ulici. Koncem června zde přibylo 20 nových 
parkovacích možností, ke zklidnění 
dopravy přispěla realizace 
zpomalovacího prahu a v okolí 
uvedeného místa byla opravena i 
část přilehlých chodníků. V této 
lokalitě byla navíc postavena krátká 
chodníková spojka v místě, kde 
chodník zcela chyběl.  

Obr. 3 – Parkoviště nad Zoo 

Od konce května probíhaly práce na 
2. Etapě stavebních úprav ulice Nad 
Štolou. Stavba je rovněž dokončena 
a obytná zóna s novými plochami 
zeleně má obdobný ráz jako ostatní 
ulice, které MO Plzeň 1 na Bílé Hoře 
opravoval v minulých letech. 

Obr. 4 – Ulice Nad Štolou  

Rovněž nové parkoviště v aleji 
Svobody, kde přibylo 59 šikmých 
stání, přispělo ke zlepšení poměrů 
v oblasti parkování v této lokalitě.  
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Obr. 5 – Parkoviště v aleji Svobody  

V průběhu července a srpna byl 
opraven povrch komunikace a 
zpevněna přilehlá plocha poblíž 
sportovního areálu TJ Košutka  
ve Vinické ulici.  

Již tradicí se staly stavební úpravy 
mateřských škol. V květnu byla 
zahájena rekonstrukce 

odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2. Postupně zde došlo k výměně oken, dveří, 
zateplení fasády, opravě střech, interiérů – sociálního zařízení, kuchyňských linek, 
elektrických rozvodů, topení apod. Součástí akce bylo i nové dětské hřiště a oprava plotu 

kolem areálu. Vše bylo 
dokončeno v druhé 
polovině srpna.  

Obr. 6 – Rekonstrukce 7. 

MŠ  

V září pokračovaly 
stavební práce v bývalém 
hospodářském pavilonu 
téže mateřské školy.  Část 
těchto prostorů byla 
upravena tak, že zde 
vznikla další třída pro 25 
dětí, čímž MO Plzeň 1 
opět přispěl k navýšení 

kapacity míst v našich MŠ. Dodatečné zařazení této akce do plánu investic letošního roku 
umožnilo uvolnění bývalého hospodářského pavilonu původním nájemcem.  

V průběhu prázdnin proběhly práce i v dalších MŠ.  Jednalo se zejména o celkovou opravu 
oplocení kolem celého areálu 90. MŠ v Západní 7, výměnu rozvodů teplé a studené vody 
v objektech 7. MŠ v Kralovické 35 a úpravu části hospodářského pavilonu tak, že zde 
během letních prázdnin vznikla místnost pro výtvarnou činnost. Všechny tyto akce byly 
rovněž dokončeny před začátkem školního roku, aby nedošlo k narušení začátku výuky. 

V průběhu podzimu byla vystavěna ještě tři menší parkoviště, a to v Manětínské 1-3  
(20 míst), v Brněnské 47 (6 míst) a v Sokolovské 44a (10 míst). Pro výstavbu větších 
parkovacích ploch jsme limitováni především nedostatkem vhodných ploch. V Plaské 47-
49 byla nainstalována další z kamer, která je opět napojena na pracoviště městské policie 
(obvodní služebna Lochotín). 

V podzimních měsících bylo v Centrálním parku Lochotín osazeno několik FIT prvků pro 
dospělé i seniory.  
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Celoročně probíhaly opravy dětských prvků, hřišť a zároveň docházelo k doplňování a 
průběžné obnově těchto zařízení (např. doplnění dětského hřiště v ul. Na Roudné herní 
sestavou, osazení dětských prvků ke stávajícímu pískovišti v ul. U Jam 22-24 apod.).  

Průběžně po celý rok probíhaly i 
přípravné práce na nových 
investičních záměrech na rok 2015. 

Obr. 7 – Košutecké jezírko po 

úpravách  

Košutecké jezírko doznalo značných 
změn. Proběhla zde I. etapa úpravy. 
Vyřešily stabilizaci břehů a 
břehových porostů. V místě 
původních travnatých vstupů do 
vody byly vytvořené písčité pláže. 
Úpravy svahů a strží vyřešily 

solitérní kameny. Opravena byla i stávající pěšina z minerálně zpevněného kameniva. Park 
v okolí jezírka byl osazený novým mobiliářem – lavičky, odpadkové koše apod.  

ZMO Plzeň 1 byl předložen k posouzení návrh na dodávku a osazení několika fitness prvků 
pro starší a seniory v návaznosti na kladné ohlasy obyvatel obvodu na obdobné prvky, 
které SVSMP umístila v oblasti Velkého Boleveckého rybníka. MO Plzeň 1 rovněž osadil  
2 obdobné prvky v Tachovské ul. V rámci realizace dětského hřiště. Vhodné místo se jeví 
v blízkosti Centrálního parku Lochotín poblíž ICE parku, 20plk.20. Plaveckého bazénu. 
Jednalo by se zhruba o 4–5  prvků. Zastupitelstvo MO Plzeň 1 usnesením č. 469 dne 18. 6. 
2014 schválilo instalaci fitness prvků pro seniory v okolí Centrálního parku. 

Pamětní deska Pod Záhorskem 22/1 v Plzni 

Obr. 8 – Pamětní deska  

Pamětní deska nese text: „V tomto domě, 
v rodině policejního inspektora Václava Krále, 
nalezli po nočním seskoku ze dne 29. Prosince 
1941 svůj první dlouhodobý úkryt českoslovenští 
vojáci parašutisté skupiny Anthropoid z Londýna 
rotmistři Jozef Gabčík a Jan Kubiš, pověřeni 
nesnadným úkolem odstranit kata českého 
národa zastupujícího říšského protektora 
v Čechách a na Moravě, generála policie SS-
Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Za 

přechovávání národních mstitelů byla rodina Václava a Pavly Králových i se 
sedmnáctiletou dcerou Helenkou Královou umučena nacisty dne 24. Října 1942 v KT 
Mauthausenu.“Desku zde 24. Října 1997 slavnostně odhalila baronka Sue Ryder, která se 
s parašutisty osobně znala, spolu s generály Liškou a Procházkou.Po dlouhém pátrání se 
podařilo nalézt fotografii Václava Krále. Byla zhotovena pamětní deska s portrétem 
tohoto vlastence a 17. Června 2014 v 10 hod. byla odhalena na hradbě domu Pod 
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Záhorskem 1. Odhalení desky se uskutečnilo symbolicky v den, kdy byla rodina Králových 
zatčena. K zatčení došlo po zradě parašutisty Karla Čurdy právě  17. Června 1942. Pamětní 
deska byla doplněna o dvě bronzové busty parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše. 

5. Doprava 

 Od dubna se na Roudné platí za parkování. Nová parkovací zóna byla osazena automaty, 
v ulicích přibyly dopravní značky. Zóna Roudná obsahuje dva typy parkovacích míst – 
smíšená a vyhrazená parkovací místa. Parkovné na automatu činí 10,- Kč za hodinu. Osoby 
s trvalým pobytem z Roudné a podnikatelé si mohou zakoupit pro své vozidlo parkovací 
kartu, kterou jim vydá klientské oddělení společnosti Parking Plzeň. 

Od 8. Září až do konce roku byla uzavřena tzv. „Myší díra“. Rekonstrukce železničního 
mostu v ulici U Velkého rybníka v úseku železničního viaduktu byla uzavřena pro veškerý 
silniční provoz. Během uzavírky byla provedena demolice původní kamenné klenbové 
konstrukce a došlo k rozšíření silnice v tomto dosud problematickém úseku a tím  
i zrychlení dopravy na trase mezi Severním předměstím a Doubravkou.  

V roce 2014 oslavily Plzeňské městské dopravní podniky 115. Výročí založení. 

V tomto roce oslavily své jubileum i autobusy; 29. 3. 2014 tomu bylo 85 let, co v ulicích 

města Plzně začaly být provozovány autobusy pod správou města. 

Od 1. Dubna 2014 mohou senioři nad 70 let nebo držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P využívat novou službu – Senior express. 
Tato služba nahradila nevyužívanou linku PMDP č. 72 a 
funguje jako doprava na zavolání. Dispečink je k dispozici 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu a přepravu lze využít každý den 
v čase od 6,00 do 22,00. Stačí se telefonicky objednat. Služba 
byla zajišťována osobním vozem. Nástupní cena je 10 Kč za 
osobu a jednorázové jízdné po Plzni činí 20 Kč za osobu, 10 
Kč za dítě. Pokud potřebuje občan dopravit mimo Plzeň, je 
nástupní cena rovněž 10 Kč a dále se platí 11 Kč za každý 
ujetý kilometr za cele vozidlo bez ohledu na počet osob. 
Službu zajišťují PMDP na základě objednávky Odboru 
sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Podmínkou využití 
služby je trvalé bydliště v Plzni a souhlas občana 
s nakládáním s osobními daty, která provozovatel potřebuje 
k vedení provozního deníku. 

Obr. 9 – Senior expres 
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6. Životní prostředí 

Dětské dopravní hřiště 

Dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ v Plzni, Západní ul. Bylo v roce 2014 v provozu od 
dubna do konce října 2014. Provozovatelem dopravního hřiště bylo na základě smlouvy 
Středisko volného času dětí a mládeže. Hřiště je určeno školám se sídlem na území 
Plzeňského kraje, využití hřiště pro veřejnost je zpoplatněno vstupným – cena pro 
aktivního účastníka 10,- Kč. Provozní doba je stanovena na měsíce duben – říjen, 7 dní 
v týdnu. V měsících duben – září navštívilo v odpoledních hodinách dopravní hřiště 1 200 
dětí a v dopoledních hodinách 664 dětí. Na dopravním hřišti také probíhají akce se 
zaměřením na dopravní výchovu.   

Pískoviště 

Na území MO Plzeň 1 bylo v roce 2014 evidováno 71 ks dětských pískovišť. U nich byla 
v měsících dubnu 2014 provedena výměna písku spojená s desinfekcí (tzn. Odebrání cca 
30 cm vrstvy písku a navezení písku nového). Tuto službu pro MO Plzeň 1 zajišťovala firma 
Desinsekta, s.r.o. 
 

Lavičky 

Výrobu a osazení nových laviček zajišťovala pro MO Plzeň 1 firma MVP Plzeň – M. Beniš. 
Cena za 1 ks lavičky včetně zabudování a výroby činí 3 990,- Kč včetně DPH.  K 30. 10. 
2014 bylo po obvodě umístěno 35 ks laviček; celkem bylo v evidenci 984 ks laviček. 
Průběžně byly provedeny opravy, nátěry i případná likvidace laviček.  

Separovaný sběr odpadů  

Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje odvoz vytříděných složek komunálního 
odpadu (papír + nápojové kartony, plast, sklo a biologicky rozložitelný odpad). Po obvodu 
a v areálech MŠ jsou rozmístěny nádoby na tyto druhy odpadů rovnoměrně, v závislosti 
na potřebě nádob na bioodpad jsou počty těchto nádob vyšší v zástavbě s rodinnými 
domky. Novinkou je sběr obalů z hliníkových nápojů společně s plastem, kdy od září 2014 
mají občané možnost do žlutých kontejnerů spolu s plasty házet i hliníkové plechovky od 
piva a různých nápojů. Jedná se tedy pouze o nápojové hliníkové obaly.  

Svoz nádob zajišťovala společnost Západočeské komunální služby a.s.  
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Obr. 10 – kontejnery na odpad 

Na území MO Plzeň 1 bylo rozmístěno 244 nádob o objemu 240 litrů – 118 ks (sklo), 114 
ks (papír) a 12 ks (plast), 103 nádob o objemu 360 litrů (plast) a 432 nádob o objemu 240 l 
(kompostovatelný odpad) a 610 nádob o objemu 1100 litrů – 220 ks (plast), 224 ks (papír) 
a 166 ks (sklo) na 338 stanovištích separovaného odpadu. 

V rámci rozvoje třídění komunálního odpadu a potřeb občanů Městský obvod Plzeň 1 
přistoupil v roce 2014 ke zkušebnímu projektu, kdy společnost ELIOD servis, s.r.o. poskytla 
zapůjčení a následný vývoz 10 kusů sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad v lokalitě zadní Roudná, ul. K Ráji. Tyto sběrné nádoby byly přímo umístěné 
v zahradách u jednotlivých domů. Projekt byl realizován v období od 16. 4. 2014 do 15. 
10. 2014, kdy cena za svoz jedné nádoby činila 988,- Kč za dobu projektu a vývoz nádob 
probíhal v intervalu 1x za 14 dní. Do nádob byl ukládán biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad, kvalita odpadu byla vynikající, bez jakýchkoliv zbytků obalů a jiného komunálního 
odpadu, nádoby byly vždy plné (množství 55-60 kg na nádobu). Zkušební projekt potvrdil, 
že nádoby na bioodpad jsou v lokalitě zahrad velmi využívány a pokud jsou nádoby určeny 
jen pro konkrétní zahradu, končí v nádobě jen tento odpad, který není znečištěn jiným 
odpadem a může být odvezen na kompostárnu. 

Celkové náklady na projekt 11 955,- včetně DPH. Celkové množství vytříděného odpadu – 
BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) – je cca 7,50 tun.  

Celkem se nacházelo na celém území obvodu 1 434 ks nádob na tříděný odpad.  

Městský obvod Plzeň 1 je zapojen do systému EKO-KOM od roku 2002. 

Pro lepší informovanost jsou také všechny nádoby na sběr tříděného odpadu polepeny 
samolepkami upozorňujícími na druh odpadu, který do nádoby patří. 
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Na území obvodu Plzeň 1 je rozmístěno 100 ks uzamykatelných kontejnerů o objemu 
1100 l, opatřené nálepkou ÚMO 1. Tyto nádoby slouží na komunální odpad sebraný při 
úklidu veřejných prostranství pracovníky VPP. Vývoz nádob a případné přesuny 
kontejnerů zajišťovala firma VERSADO s.r.o. na základě uzavřené smlouvy.  

Dále se na území obvodu nacházelo 18 ks červených kontejnerů společnosti ASEKOL, která 
zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Kontejnery jsou určeny pro drobné elektro a 
baterie (varné konvice, kalkulačky, telefony, el. Hračky apod.). 

Odpadkové koše 

Území obvodu bylo rozděleno při vývozu odpadkových košů na dvě části, které spravovaly 
dvě společnosti – RUMPOLD-R s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Odpadkové 
koše jsou rozmístěny plošně po celém obvodě. Přednostně byly koše umístěny na 
zastávky MHD a na velmi frekventovaná místa, tzn. K nákupním centrům, na hlavní pěší 
komunikace a k dětským prvkům (houpačky, hřiště, pískoviště). V současné době 
rozmístěno celkem 433 odpadkových košů (z toho 95 košů je vlastních a zbývající koše 
jsou ve vlastnictví svozových firem). Měsíčně stojí tato služba cca 76 tis. Kč.  

 Sběr nebezpečného odpadu 

Zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění ukládá obcím povinnost zřídit 
místo, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Městský 
obvod Plzeň 1 umožňuje občanům odkládání nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře 
odpadů 
v Úněšovské ul. A prostřednictvím tzv. sběrových dní odpadů.  

Provozování sběrného dvora a zabezpečení sběrových dní odpadů zajišťuje od 1. 9. 2012 
sdružení firem VERSADO s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na základě uzavřené 
smlouvy. 

Ve sběrném dvoře odpadů v Úněšovské ul. Je možné odevzdat již vytříděné nebezpečné 
složky komunálního odpadu (léky, pneumatiky, televizory, barvy, zářivky, lednice, baterie 
aj.) a zároveň i ostatní druhy vytříděného komunálního odpadu (papír, sklo, plast, 
použitelné ošacení, odpad ze zeleně, železný šrot, stavební suť, pneumatiky, 
velkoobjemový odpad aj.). 

Možnost ukládat odpad zde mají nejenom občané (fyzické osoby), ale sběrný dvůr mohou 
využívat také podnikatelské subjekty, které se tak mohou za úplatu dle zveřejněného 
ceníku v omezené míře zbavit odpadu vznikajícího při jejich podnikatelské činnosti. Pro 
fyzické osoby je ukládání odpadů (kromě objemného odpadu, stavební sutě a zeminy) ve 
sběrném dvoře nebo v rámci sběrových dní nebezpečného odpadu i nadále bezplatné. 
Sběrný dvůr odpadů je otevřen 6 dní v týdnu včetně státních svátků a stále vysoká 
návštěvnost sběrného dvora je velmi uspokojivá, návštěvnost od ledna do září 2014 byla 
4 444 lidí.  

Ve sběrném dvoře funguje od roku 2006 zpětný odběr elektrozařízení. Jedná se o sběrné 
místo na území MO Plzeň 1. Takzvaná historická elektrozařízení, to znamená vyřazená 
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elektrická a elektronická zařízení (dále jen EEZ) lze odstranit z obce a následně řádně 
recyklovat prostřednictvím kolektivních systémů. Kolektivní systém je systém, který 
garantuje výrobcům povinnost zajištění zpětného odběru elektrozařízení na celém území 
České republiky. Za tímto účelem zřídili výrobci a dovozci, kteří v České republice uvádějí 
na trh nová elektrozařízení, provozovatele kolektivních systémů, tedy společnosti, které 
zajišťují zpětný odběr vyřazených elektrozařízení na celém území České republiky. MO 
Plzeň 1 uzavřel tři smlouvy se společnostmi zajišťující kolektivní systém pro určité skupiny 
elektrozařízení. Jedná se o společnosti ASEKOL s r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN a s. 
Pro MO Plzeň 1 to znamená, že likvidace historických elektrozařízení je hrazeno výše 
uvedenými společnostmi a městský obvod nemá žádné náklady se shromažďováním, 
manipulací a likvidací těchto elektrozařízení.  Ze strany společností jsou prováděny 
kontroly zpětných odběrů elektrozařízení a nebyly zatím shledány žádné závady ze strany 
ÚMO Plzeň 1. 

V rámci spolupráce se společností ASEKOL s.r.o. byl bezplatně zapůjčen Městskému 
obvodu Plzeň 1 v rámci podpory odběru elektrozařízení uzamykatelný ocelový přístřešek 
tzv.  
E- domek. E-domek se nachází na sběrném dvoře v Úněšovské ulici a slouží k ukládání 
odevzdaných použitých elektrozařízení z domácností, jako jsou např. televize, monitory, 
počítače apod. Hlavním důvodem umístění E-domku na sběrném dvoře je zabezpečení 
odevzdaných elektrozařízení před krádežemi a zvýšení zabezpečení místa zpětného 
odběru.  

Sběrové dny odpadu jsou provozovány jako doplňková služba ke sběrnému dvoru odpadů. 
Na předem stanoveném místě v obvodu (Roudná a Bílá Hora) jsou přistaveny kontejnery 
na nebezpečné a velkoobjemové odpady. Odběr odpadů na takovémto sběrovém dni 
nebezpečného odpadu provádí obsluha zajištěná dodavatelskou firmou. V letošním roce 
byly uspořádány 4 sběrové dny (v lokalitě Roudné a Bílé Hory). 

O sběrové dny je ze strany občanů v dané lokalitě velký zájem. V rámci sběrového dne 
jsou odpady odevzdávány občany bezplatně. O konání sběrových dnů jsou občané 
informováni prostřednictvím letáků, Plzeňské jedničky a na internetu (stránky MO Plzeň 
1).  

Černé skládky 

Odbor životního prostředí a dopravy ve spolupráci s kontrolním oddělením mapuje 
průběžně po celý rok výskyt „černých“ skládek, které jsou následně likvidovány. 
V současné době tuto službu – úklid černých skládek, které vznikají zejména na 
stanovištích nádob na odpad (převážně v sídlištích) a na veřejném prostranství zajišťují 
pracovníci veřejně prospěšných prací.  

Na základě výběrového řízení na úklid černých skládek na území MO Plzeň 1 byla uzavřena 
smlouva se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která provedla úklid tří 
skládek v termínu do 5. 11. 2014. Jedná se o areál bývalých garáží v Lochotínské ulici, 
bývalý areál BMX ve Žlutické ulici a na Roudné pod Fakultní nemocnicí. Celkové náklady 
na úklid těchto černých skládek činí 45.655,- Kč a požádali jsme Magistrát města Plzně o 
refundaci těchto nákladů. 
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Údržba a péče o zeleň 

V roce 2014 na základě výběrových řízení – nadlimitní veřejné zakázky v rozsahu údržby 
zeleně na základě smluv o dílo prováděly údržbu zeleně tyto firmy: 

zabezpečení sečí travnatých ploch: 

úsek č. 1 – sídliště Košutka, Jižní svahy, Kotíkovská, Berlín – firma SITA CZ a.s. 

úsek č. 2 – sídliště Bolevec, u Velkého rybníka, B. Hora – firma ELIOD servis s.r.o. 

úsek č. 3 – sídliště Lochotín, Zavadilka – firma SITA CZ a.s. 

úsek č. 4 – sídliště Vinice, obytná zóna Sylván, plocha nad Lochotínským parkem. Na 
Poříčí, Lochotínská, Karlovarská + rondel, Záhorsko, na Roudné – firma ELIOD servis s.r.o. 

údržba, prořez a úpravy keřů, kácení stromů -   firma OŠTĚP Plzeň s.r.o. 

výsadby stromů, keřů a letniček – firma Západočeské komunální služby a.s. 

Kácení stromů prováděla dle dílčích objednávek firma PROSTROM Bohemia s.r.o., 
především v lokalitě Parku za Plazou a v Lochotínské ul., od 1. Května na základě smlouvy 
o dílo prováděla firma OŠTĚP Plzeň s.r.o. pokácení suchých a havarijních stromů. Celkem 
bylo na našem obvodu pokáceno 65 stromů. Zároveň firma OŠTĚP Plzeň s.r.o. udělala 
bezpečnostní, zdravotní řezy u 140 ks stromů. Především v období vegetačního klidu (říjen 
až březen) dochází ke kácení nevhodných a nebezpečných stromů a ve větší míře úpravy 
keřů. Do 12. 11. 2014 bylo vysazeno 1 650 ks keřů, 80 ks stromů a 150 letniček. 

V rámci získaných finančních prostředků 
z Fondu životního prostředí města Plzně 
byla  
v červenci zahájena realizace projektu 
„Vlny v proudu – obnova veřejné zeleně 
v okolí 31. ZŠ v ul. E. Krásnohorské“. 
První etapa prací byla dokončena k 28. 
8. 2014, kdy bylo vysazeno 800 ks keřů, 
osazeno 10 ks parkových laviček, 
zhotovena sedací zídka, instalovány 2 ks 
odpadkových košů, vybudovaný 
průšlapový chodník a zatravnění 
dotčené lokality.  

Obr. 11 – Vlny v proudu u 31. ZŠ 

Druhá etapa spočívala už jen ve výsadbě 20 ks okrasných alejových stromů (jeřáby, javor 
babyka, okrasné prunusky), které byly vysazeny k 18. 10.2014. Celkové náklady na 
realizaci tohoto projektu činily 860 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč jsme obdrželi od Fondu 
životního prostředí města Plzně. 
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Sekání travnatých ploch 

V roce 2014 byly provedeny na území obvodu čtyři seče.  Termíny první, druhé, třetí a 
čtvrté seče byly k 20. 5. 2014, 25. 6. 2014, 15. 8. 2014 a 5. 10. 2014. Na úseku Košutky a 
Lochotína byly výhrady k provedení kvality sekání firmy SITA CZ a.s. a nesplnění termínu 
čtvrté seče o 4 dny, proto nebyla přejímka prací provedena okamžitě po sekání travnatých 
ploch a firma musela přesekat některé lokality. Až poté byl úsek převzat.   

Zástupci Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 vytipovali již v loňském roce 
plochu v Komenského ulici, kde se sekalo kosou a k velké spokojenosti ze strany občanů a 
úřadu se pokračovalo i v letošním roce. Cílem je lidem ukázat techniku sekání kosou  
v sídlišti, vyzkoušet udržovat plochu jen tímto způsobem a sledovat jak se trávník chová 
při ručním sekání kosou a v neposlední řadě zachovat luční květenu, která je i v sídlištní 
zástavbě velmi rozmanitá.  První sekání kosou bylo 24. 5. 2014, další sekání bylo 
provedeno dne 30. 8. 2014.  

Dále prováděli sekání pracovníci veřejně prospěšných prací. 

V průběhu letošního roku provedla deratizaci firma Desinsekta s.r.o. v 7 lokalitách  
s výskytem potkanů, a to v Hodonínské ul., Břeclavské, Bzenecké, Strážnické, Sedlecké ul.a 
Brněnské ul. Jednotlivé zásahy byly provedeny operativně podle zjištěného výskytu 
potkanů (požadavky od občanů) na veřejných prostranstvích. Celkové náklady činily 129 
tis. Kč. 

Každý rok se provádí rozbor vody ve studánkách pod FN. V roce 2014 opět kvalita vody 
v obou studánkách na Roudné pod Pramenní ulicí nevyhovuje příslušné legislativě platné 
pro pitnou vodu. V červnu odebrané vzorky vody překročily stanovené limity obsahem 
koliformních bakterií a svoji kyselostí, tudíž voda není vhodná k pití ani po převaření. 
Náklady na rozbor vody činily 3 122 Kč. 

Veřejně prospěšné práce, veřejná služba, Obecně prospěšné práce 

Čistota, pořádek a pěkný vzhled Městského obvodu Plzeň 1 je zajišťován odborem 
životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 v rámci výkonu veřejně prospěšných prací 
(VPP) a občany ve výkonu alternativního trestu – OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (OPP).  

Úsek úklidu MO Plzeň 1 je zařazen pod OŽPD. 

Pracovníci veřejně prospěšných prací 

V průběhu roku 2014 zaměstnával Úřad městského obvodu Plzeň 1 na základě uzavřených 
pracovních smluv průběžně 36 až 42 pracovníků VPP, maximální počet pracovníků 
schválený usnesením Rady MO Plzeň 1 je stanoven na 45.  

Pracovní místa byla vytvořena dle dohody vedení MO Plzeň 1 s Úřadem práce Plzeň – 
město. Na základě zkušeností referentů úseku úklidových prací byli z řady uchazečů  
o zaměstnání vybráni především ti, kteří již pro obvod v minulém období pracovali  
a odváděli dobrou práci. Ti jsou pověřeni vedením jednotlivých pracovních skupin. Úsek 
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úklidů také vede průběžnou evidenci zájemců o zaměstnání, ze které jsou vybíráni a po 
schválení Úřadem práce doplňováni nastupující pracovníci. 

Přínosem této koncepce je vytváření dlouhodobějších pracovních poměrů, podnícení 
zájmu uchazečů evidovaných Úřadem práce si pracovní místo udržet a získat pracovní 
návyky, zodpovědnost a spolehlivost při vykonávané práci. 

Harmonogram úklidů 

Pracovníci VPP jsou v současné době rozděleni do osmi skupin, z nichž pět pravidelně vždy 
jeden den v týdnu uklízí stanovenou část obvodu. 

 pondělí – Lochotín 

 úterý – Bolevec 

 středa – Košutka 

 čtvrtek – Vinice 

 pátek – okrajové části obvodu (St. Košutka, Zavadilka, Roudná, B. Hora, Kotíkovká) 
 
 
Skupiny a pracovní náplň pracovníků VPP 

Hlavní pracovní náplní uvedených pěti skupin je provádění běžných úklidů – zejména 
zametání chodníků, veřejných prostranství, sběr papírů a jiných odpadků, úklid dětských 
hřišť, autobusových zastávek, kontejnerových stání, okolí nákupních středisek, podchodů 
a úklid menších černých skládek. Jarních a podzimních úklidů spadaného listí se účastní 
vždy všichni pracovníci VPP. 

V zimním období je hlavní náplní úklid sněhu a náledí v deseti areálech mateřských škol, 
dále pak na nebezpečných a nejvíce exponovaných místech obvodu – např. schodištích  
a přechodech pro chodce. 
 
Šestou skupinu tvoří dle potřeby 1 – 2 pracovníci, kteří denně uklízí a udržují Park za 
Plazou, který je svěřen do péče MO Plzeň 1. 
 
Sedmá, čtyřčlenná skupina byla ustavena pro údržbu veřejné zeleně a provádí převážně 
sestřihy keřů, keřových skupin a drobné zahradnické práce (pletí, odstranění ulomených 
větví apod.). Tato činnost je pod odborným dozorem ing. Boudy (OŽPaD). V letošním roce 
se také zaměřujeme na kantování podél chodníků.  

Osmá skupina je také čtyřčlenná a zajišťuje sekání vyčleněných travnatých ploch: Park za 
Plazou (seč provedena 7 x), Centrální park, areál ICE parku (seč provedena 7 x), DH – 
Sylván, Roudná, Zavadilka, plocha u Zemníku v kompetenci MO (seč provedena podle 
potřeby 7 x). Dále byly sečeny prostory dle zadání vedení MO a to v ul. Na Chmelnicích,  
u hasičů u Globusu a nad Remusem. 

Čtyři pracovníci pak tvoří posádky nákladního vozidla Mercedes a Ford Tranzit. Obě 
vozidla denně sváží z území obvodu objemný odpad (zejména od kontejnerových stání) do 
sběrného dvora. Jedná se o velké množství občany odložených sedacích souprav, skříní, 
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chladniček, praček, televizorů, kuchyňských linek a dalšího nepotřebného nábytku včetně 
lina a koberců. Dále v tomto období došlo k nárůstu odvozu ořezaných větví a posekané 
trávy. Vozidla jsou využívaná také pro zajištění každoročních velkých akcí.  

V roce 2014 šlo mimo jiné o:  

 svoz listí z jarních výhrabů na území MO Plzeň 1 na sběrný dvůr (na větších plochách 
je přistaven velkokapacitní kontejner) 

 vystěhování a nastěhování mateřské školky rekonstruované v roce 2014 

 likvidace a odvoz černých skládek a stanovišť bezdomovců 

 technické zajištění dětských, kulturních a společenských akcí pořádaných obvodem 

 svoz odložených vánočních stromků do Plzeňské teplárenské a.s. – leden, únor 2014 

 odvoz posekané trávy z DH na Roudné a Sylvánu  

Veřejně prospěšné práce jsou prováděny v pracovní dny od 07:00 hod. do 15:30 hodin, 
v letním období od 6:00 hod. do 14:30 hodin. Pracovníci jsou povinni v pracovní době 
používat žluté, reflexní vesty s nápisem ÚMO Plzeň 1 a v letošním roce všichni VPP byli 
proškoleni dle nových směrnic zpracovaných Ing. Štancem. Jejich práci organizují a 
kontrolují referenti úseku úklidů. 

Pracovníci veřejné služby 

Nálezem Ústavního soudu ČR byly zrušeny podmínky výkonu veřejné služby. Do doby 
schválení potřebné novely zákona tedy nikdo veřejnou službu nevykonává. 

Pracovníci obecně prospěšných prací 

Práce provádějí občané odsouzení soudy k alternativním trestům a přidělení k výkonu 
obecně prospěšných prací na MO Plzeň 1. Náplň jejich práce je totožná s VPP. Počet hodin 
a konečný termín jejich odpracování mají stanoven soudem individuálně. V roce 2014 se 
zřejmě z důvodu poslední prezidentské amnestie k výkonu OPP dostavil pouze jeden 
občan a odpracoval 200 hodin. Výkon těchto prací koordinuje referent úseku úklidu ve 
spolupráci s Probační a mediační službou Plzeň. V současné době dochází 
v nepravidelných intervalech pět pracovníků. 

Provoz fontán v Sokolovské a Západní ulici  

Od 1. 5. 2014 je zajištěn provoz fontán podle Smlouvy o dílo č. 2011/0020, kde dodavatel 
prací – firma Emil Mundl, Třemošná, zabezpečuje provoz fontány v Sokolovské a Západní 
ulici. 

Během provozu byla dle potřeby již 4x vyměněna cirkulující voda u obou fontán.  
U fontány v Západní ulici byla provedena oprava krycího plechu čerpadla. U fontány 
Sokolovská byla provedena oprava vnějšího osvětlení, výměna čidla hladiny vody v nádrži 
a opakovaná oprava dlažby nádrže a řečiště, kde hrající si děti vydlabávají kostky. Do příští 
sezóny je potřeba nově zabetonovat kostky fontány a řečiště (až nebude fontána 
v provozu).  Letos došlo pouze k jednomu samovolnému vypnutí fontány Sokolovská po 
bouřce. V současné době jsou obě fontány plně funkční. 
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Provoz fontán byl v roce 2014 ukončen k 31. 10. 2014 

Údržba soch a památek  

MO Plzeň 1 udržuje celkem 10 soch a 2 památníky 

1. Památník odboje (válečný hrob) – umístěný na náměstí Odboje u 18. ZŠ. 
2. Socha – Monument, mezi domy Manětínská 10-79. 
3. Socha – 3 dívky a matka, v Žlutické 29.  
4. Socha – Monument, Bolevecká 30, u VŠ koleji. 
5. Socha – Monument, Sokolovská 114. 
6. Socha – Dítě s trumpetou, umístěna před 32. ZŠ Sokolovská. 
7. Socha – Monument, u 1. ZŠ Západní.   
8. Socha – 3 dětí, u 1. ZŠ Západní.  
9. Socha – Hrající si děti, Nýřanská 22.   
10. Socha – Monument, u 34. ZŠ Gerská. 
11. Plastika – Klíčení, Plaská u OC Delvita. 
12. Památník Lidice – v Centrálním parku pod Gymnáziem F. Křižíka.  

V červnu letošního roku proběhlo znovuodhalení sošky andělíčka na Košuteckém jezírku, 
která byla totálně rozbitá vandaly. Originál sošky je umístěn v budově úřadu, kopie je 
umístěna na podstavci v zadní části Košuteckého jezírka. Náklady na vytvoření nové sošky 
a instalaci byly v kompetenci Správy veřejného statku města Plzně. 

Úklidy komunikací: 
a) Strojní čištění bez vyblokování parkovacích míst 

V rámci Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 byl vyhotoven plán 
strojového úklidu na vybraných komunikacích na území ÚMO Plzeň 1. Za tímto 
účelem byla uzavřena objednávka s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.  
V roce 2014 bylo provedeno dvakrát strojní čištění vybraných komunikací. Celkové 
náklady za strojní čištění komunikací činily 15 492,- Kč. 

b) Čištění v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) – ruční, bez vyblokování 
parkovacích míst 

Na území obvodu se provádí úklid na chodnících, v případě potřeby na parkovištích 
za využití pracovníků veřejně prospěšných prací. Průběžně se provádí i kantování 
(odstranění prorůstající trávy). Dále se uklízí parkoviště; jde o ruční čištění chodníků 
a parkovišť, bez nutnosti vyblokování ulic a parkovišť. 

c) Zajištění zimní údržby 
 

Zimní období dle zákona o pozemních komunikacích trvá od 1. 11. Do 31. 3. Následujícího 
roku. MO Plzeň 1 zajišťuje zimní údržbu místních komunikací IV. třídy – chodníků a 
vybraných místních komunikací III. Třídy – vozovek, které jsou ve vlastnictví Statutárního 
města Plzně a které jsou uvedeny v Plánu zimní údržby MO Plzeň 1 pro dané období. Při 
zimní údržbě MO Plzeň 1 využívá i pracovníky, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. 
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Tito provádí zimní údržbu v areálech mateřských školek, následně pak chodníků a 
schodišť, dle požadavků Štábu zimní údržby nebo po upozornění od občanů. V zimním 
období je každý den zaznamenáváno počasí včetně teploty a je veden deník zimní údržby. 

Vyhodnocení zimní údržby na území MO Plzeň 1 pro období 2013/2014  

Zimní údržbu pěších a vybraných místních komunikací, schodišť a zastávek MHD zajišťovaly 
firmy na základě výběrového řízení (zjednodušené podlimitní řízení). Jednalo se o tyto 
firmy: 

 OŠTĚP Plzeň s.r.o. – úsek č. 1 – sídliště Košutka, Jižní Svahy, Kotíkovská, Stará 
Košutka, Berlín 

 ELIOD servis s.r.o. – úsek č. 2 – sídliště Bolevec, K Prokopávce, U Velkého rybníka, 
Bílá Hora 

 Západočeské komunální služby a.s. – úsek č. 3 – sídliště Lochotín, Zavadilka  

 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – úsek č. 4 – Vinice, Sylván, Záhorsko, 
Roudná 

 

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti vybraných komunikací 
v období 2013/2014 – výjezdy: 

 26. 1. 2014 – při tomto výjezdu byla schůdnost a sjízdnost místních komunikací 
zajišťována pluhováním sněhu a k posypu byla použita sůl. 

 27. 01. 2014 napadlo 7 cm sněhu, a proto byly firmy vyzvány k výjezdu na 
všechny úseky se zajištěním schůdnosti a sjízdnosti pluhováním sněhu a 
posypem štěrku. 

 Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám tohoto zimního období, kdy se 
průměrná teplota dlouhodobě pohybovala nad bodem mrazu, byly firmy dne  
17. 2. 2014 vyzvány k průběžnému odstranění posypového materiálu 
z komunikací do termínu 28. 2. 2014.  

Vyhodnocení zimní údržby na území MO Plzeň 1 v zimním období 2014/2015 

Zimní údržbu pěších a vybraných místních komunikací, schodišť a zastávek MHD zajišťovaly 
firmy na základě uzavřených smluv v rámci nadlimitní veřejné zakázky. Jednalo se o firmy: 

 Vodohospodářské stavby s.r.o. – úsek č. 2 – sídliště Bolevec, K Prokopávce,  
U Velkého rybníka, Bílá Hora 

 Západočeské komunální služby a.s. – úsek č. 1,3,4 – sídliště Košutka, Jižní Svahy, 
Kotíkovská, Stará Košutka, Berlín, Lochotín, Zavadilka, Vinice, Sylván, Záhorsko, 
Roudná 
 

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti vybraných komunikací 
v období 2014/2015 – výjezdy:  

 Dne 29. 12. 2014 došlo ke spadu sněhu cca 3 cm, při kontrole úseků bylo 
zjištěno, že chodníky jsou schůdné s opatrností, ale vozovky jsou v některých 
místech nesjízdné, z důvodu uježděného sněhu a náledí. Vzhledem k této 
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skutečnosti byl vydán příkaz firmám k údržbě vozovek pluhováním a posypem 
solí na všech úsecích. 

 Dne 30. 12. 2014 napadl další sníh, cca 3-4 cm, a proto dne 31. 12. 2014 od 
05.00 hod. byl firmám nařízen kompletní výjezd (vozovky i chodníky) na 
všechny úseky, se zajištěním schůdnosti a sjízdnosti pluhováním sněhu a 
posypem štěrku.  

7. Sociální oblast 

Senioři 

Pro velký zájem seniorů o jednodenní zájezdy připravil Městský obvod Plzeň 1 v roce 2014 
devět zájezdů pro seniory obvodu. Tyto zájezdy se uskutečnily na jaře a na podzim 
letošního roku a Městský obvod Plzeň 1 je připravil ve spolupráci s cestovní kanceláří 
Prima Via. 

První zájezd dne 24. 4. – PROMĚNY MĚSÍČNÍ KRAJINY, 2 ½ hodinová exkurze autobusem 
s odborným průvodcem společnosti Czech Coal, která nabízí zájemcům atraktivní zážitek  
z návštěvy unikátních technických děl na MOSTECKU ve dvou těžebních lokalitách a 
rekultivované krajiny v projektu UHELNÉ SAFARI.  

Druhý zájezd dne 6. 5. – POŠUMAVÍM PO STOPÁCH KNĚŽNY KÁČI – „Černá Káča,“ 
pocházející z prosté venkovské rodiny, se stala ženou jednoho z nejmocnějších mužů 
rakouské říše knížete Lamberga. Zavítali jsme do NEZAMYSLIC, kde se nachází kostelík 
s jedinečnou klenbou a cennou řezbářskou výzdobou a hřbitov s rodinnou hrobkou 
Lambergů. Dále následují:  ŽIHOBCE – rodové sídlo knížete Gustava Lamberga, kde jsme si 
prohlédli zámeckou muzejní expozici; ŽICHOVICE. Odpoledne jsme prošli SUŠICI a vrch  
u kostela Anděla Strážce.  

Třetí zájezd dne 22. 5. – TOULKY PO BRDECH – zavítali jsme do SVATÉ DOBROTIVÉ, kde se 
nalézá bývalý augustiánský klášter, dále do STRAŠIC, Muzea středních Brd a shlédli jsme 
vodní hamr v DOBŘÍVĚ. Následoval zámek v MIROŠOVĚ a poté SPÁLENÉ POŘÍČÍ.  

Čtvrtý zájezd dne 29. 5. – HISTORICKÉ CHEBSKO – DOUBRAVA – typická ukázka chebské 
lidové architektury a prohlídka soukromého skanzenu, v jehož sousedství je chovná 
stanice koní „Doubravský arab“. Poté návštěva STARÉHO HROZNATOVA – prohlídka 
Lorety;  KAPPEL – prohlídka jedinečného poutního kostela;  městečko WALDSASSEN – 
zhlédnutí interiéru klášterní baziliky a klášterní knihovny.  

Pátý zájezd dne 12. 6. – ZA DÁVNOU SLOVANSKOU HISTORIÍ – prohlédli jsme si 
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER, navštívili ROZTOKY, TICHÉ ÚDOLÍ, LEVÝ HRADEC – NKP, zbytky 
rotundy pod dlažbou dnešního kostela sv. Klimenta; BUDEČ – NKP, slovanské hradiště. 
Zakončení zájezdu návštěvou zříceniny malebného hradu známého z trampských písní – 
OKOŘE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Šestý zájezd dne 4. 9. – ROMANTICKÉ PODUNAJÍ – PASOV – procházka městem,  
které Napoleon označil za jedno z nejkrásnějších na světě. Pasov je malebně rozložený ve 
zvlněné krajině na soutoku tří řek. Je to město s více než 2000 letou historií, sídelní město 
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biskupů. V poledne návštěva varhanního koncertu v Pasovském dómu Svatého Štěpána  
s největšími varhanami světa, po krátkém volnu na občerstvení dokončení procházky 
městem s výkladem, odpoledne před odjezdem hodinová okružní plavba parníkem.  

Sedmý zájezd dne 11. 9. – PO STOPÁCH UMĚLCŮ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ŽEBRÁK – 
navštívíme zajímavé městské muzeum. ZBIROH – místo s velmi zajímavou a pohnutou 
historií. Zbiroh je rodištěm básníka J. V. Sládka, v obci je Sládkovo muzeum. Prohlídka 
muzea, jízda vláčkem areálem zámeckého parku, prohlídka zámku. RADNICE – 
prohlédneme si městečko, které má krásnou polohu i řadu zajímavých památek a 
významných rodáků. BŘEZINA – nenáročná turistická vycházka (celkem 2,5 km) zámeckým 
parkem k někdejšímu keltskému hradišti s vyhlídkovým altánem. Cena: 225,- Kč. 

Osmý zájezd dne 18. 9. – METROPOLE HUDBY A DIVADLA  - BAYREUTH – v l. 1603-1768 
markraběcí rezidence, tehdejší evropské centrem kultury. Prohlídka barokního divadla, 
jednoho z nejkrásnějších na světě. Dále následovala procházka historickým centrem, 
zajížďka k Festivalové budově, kterou dal pro provozování svých oper postavit R. Wagner. 
Eremitage – letohrádek markrabat v 18. Století. Ochsenkopf – lanovkou na 2. Nejvyšší 
vrchol Smrčin (1023 m), opředený řadou pověstí. Z mezistanice vede letní sáňkařská 
dráha. Na závěr zastavení u pramene Ohře. 

Devátý zájezd dne 25. 9. – KRAJKOVÁ NÁDHERA V KULISÁCH HISTORIE – PRACHATICE 
královské město na Zlaté stezce, které patřívalo k nejbohatším v zemi. Prohlídka města, 
návštěva Muzea krajky (s výkladem a s předvedením paličkování). Procházka 
nejkrásnějšími místy historického centra, nahlédnutí na vyhlídku k tzv. Žižkově skalce. 
HUSINEC – návštěva Husova památníku v rodné obci Mistra Jana Husa. HELFENBURK – 
zřícenina hradu z pol. 14. Stol., od konce 16. Stol. Uváděn jako pustý.  

Prodej všech zájezdů se uskutečnil ve čtvrtek dne 20. 3. V prostorách občanského 
sdružení TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň.  

V budově TOTEMU se 
uskutečnila 25. 3. Přednáška 
s názvem „Plzeň 
v proměnách staletí“. 
Součástí zajímavého 
vyprávění Prof. PhDr. Tomáše 
Jílka, CSc. Bylo i krátké 
promítání filmu a diskuze na 
dané téma.  

Obr. 12 – Přednáška profesora 

Jílka  

 

 

Významné jubileum oslavila paní Filoména Süssová z Lochotína. Ke 100. Narozeninám jí 
přišel gratulovat starosta obvodu Mgr. Miroslav Brabec.  
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Městský obvod podpořil plavání pro seniory v bazénu na Lochotíně. Senioři mohou v roce 
využít zdarma vstup do plaveckého bazénu.  

Prohlídku 3D planetária v Plzni v areálu Techmania Science Centra připravil MO Plzeň 1 
pro seniory z obvodu zdarma. Prohlídka včetně zhlédnutí vzdělávacích snímků „Obloha 
nad Plzní“ a „Astronaut“ se konala 4. Června. 

100 let oslavila paní Hana Huňáčková, 103 let se dožila paní Růžena Holubová. Oběma 
jubilantkám pogratuloval starosta obvodu Mgr. Miroslav Brabec.  

V dubnu gratuloval starosta ke 100. Narozeninám paní Anděle Hrubišové.  

Letní školu pro seniory organizovala v termínu od 30. 6. Do 4. 7. Vyšší odborná škola 
zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií za finanční podpory obvodu. Cyklus 
přednášek a seminářů byl zaměřen na oblast stomatologické protetiky a péče o chrup, 
novinky v oční optice, možnosti chytrých telefonů a tabletů, aktuální otázky nového 
občanského zákoníku atd. Přednášky a semináře byly pro seniory bezplatné. 

Prohlídku expozice v plzeňském areálu Techmania Science Centra připravil MO Plzeň 1 
pro své seniory na 21. 10. Od 10 hodin. Cílem bylo napomoci seniorům nacházet a rozvíjet 
osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.  

Základní a mateřské školy 

První plzeňský obvod pomáhal 
vychovávat budoucí techniky a předal 
sady stavebnice Merkur v hodnotě 120 
tisíc korun základním školám 
zapojeným v projektu Technik. Projekt 
vyhlásila SPŠ strojnická a SOŠ prof. 
Švejcara v Plzni se záměrem rozvíjet 
technické dovednosti a zručnost dětí. 

Obr. 13 – Předání stavebnice Merkur  

  

Městský obvod Plzeň 1 vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti ze základních a mateřských škol 
v obvodu na téma Zvony pro chrám sv. Bartoloměje. Cílem výtvarné soutěže bylo přiblížit 
dětem kořeny plzeňské kultury a vzbudit v nich zájem o kulturní a historické dění města 
s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Děti se tak seznámily s historií, současností 
a budoucností plzeňských zvonů. Hodnotící komise ve složení Jaroslav Šindelář, Mgr. Karel 
Syka, Mgr. Dana Raunerový a Jaroslav Zapletal pak vybrala vítězné obrázky, které byly 
vystaveny v katedrále sv. Bartoloměje. Jména vítězů výtvarné soutěže byla vyryta na 
největším z nových zvonů s názvem Bartoloměj pro chrám sv. Bartoloměje. MO Plzeň 1 
věnoval 300 tisíc ze svého rozpočtu na výrobu nových zvonů a 18 certifikátů, které tím 
obvod získal, věnoval jako ceny do soutěže o nejkrásnější obrázek. Jména držitelů 
certifikátu: Anna Kateřina Bršlicová, Kristýna Černá, Klára Čepická, Jáchym Král, Adam 
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Řeháček, Kateřina Štíchová, Lucie Vyhnánková, Rozárie Červená, Viktorie Vávrová, Anna 
Dobrá, Ella Kaucká, Malik Ba, Barbora Pexová, Šárka Beránková, Veronika Vasilevich, 
Alena Němcová, Kateřina Holečková, Jan Marek, Jana Mensová, Soukromá základní škola 
Elementária, s.r.o. 

Obvod zakoupil a rozdal dětem knížky o zvířatech. Půvabná díla výtvarnice Dany 
Raunerové se setkala s velkým úspěchem u pedagogů z mateřských a základních škol. 
Obvod uspořádal pro děti dopolední kulturní program, při kterém starosta předal dětem 
tyto knihy. Knihy plné básniček a kreseb tak podpoří čtení dětí. Knihy putovali do všech 
obvodních školek a první školní den je obdrželi všichni letošní prvňáčci.  

V Krašovské ulici 30, v bývalé školní budově bylo otevřeno nové školské zařízení Dům dětí 
a mládeže Talent. Jedná se o první soukromé profesionální pracoviště zájmového 
vzdělávání, které nabízí aktivity ve třech hlavních sekcích: Sport a pohyb, Hudba a média, 
Tanec a umění. Zařízení spolupracuje s Talentovým centrem tance Storm Ballet, tanečními 
skupinami T. C. O. Dance a Afresh Dance, školou bojového umění Narama, futsalovým 
klubem SK Indoss Plzeň, florbalovým klubem SK DBA Plzeň, dětským pěveckým sborem 
Andílci a dospělým smíšeným sborem Canticorum. Den otevřených dveří se konal 20. 
Února. 

Komise sociální a pro občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1 zajistila v průběhu roku 2014 
celkem 30 slavnostních obřadů vítání dětí, při nichž bylo přivítáno mezi občany města 
Plzně 186 novorozenců. Při této slavnostní příležitosti byl rodičům předán grafický list a 
dárek pro dítě; plastová jídelní souprava pro batolata a plyšová hračka. Každé z dětí bylo 
zapsáno do Kroniky nově narozených občánků. Rodičům při obřadu vítání asistovaly 
studentky Střední zdravotnické školy a každou akci svým vystoupením zpestřily děti ze 78. 
MŠ. 

8. občánek roku 2014 – 
Andrejka Veselá – narodila se 1. 
Ledna v časných ranních hodinách. 
Starosta MO Plzeň 1 ji přijal 29. 
Ledna i s rodiči a sestřičkou. 

Obr. 14 – 1. Občánek roku 2014  

 Členové komise navštívili občany 
obvodu, kteří se v roce 2015 dožili 
80, 85, 90 a více let a kteří o 
návštěvu u příležitosti narozenin 
projevili zájem. Při této příležitosti 

byl jubilantům předán dárkový kosmetický či potravinový balíček s blahopřáním. 

V roce 2014 zajistila Komise sociální a pro občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1 celkem 2 
slavnostní obřady jubilejních svateb, z toho 1 v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 a 1 jubilejní 
svatba se na přání oslavenců uskutečnila v místě jejich bydliště. Manželé – jubilanti 
obdrželi dárkový potravinový balíček a grafický list. Dále je zajištěn slavnostní přípitek. 
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V květnu 2014 se ve spolupráci s Oblastním výborem ČČK v Plzni uskutečnila v Obřadní 
síni slavnostní akce předávání bronzových medailí prof. Janského za deset 
bezpříspěvkových odběrů krve. Celkem 25 dárcům předal bronzové medaile, květiny a 
dárky od ČČK Ing. Vladimír Tichý, místostarostka MO Plzeň 1. 

Celková kapacita mateřských škol na území Městského obvodu Plzeň 1 je 1 561 míst. Pro 
školní rok 2014/2015 bylo uvolněno 503 míst. K předškolnímu vzdělávání na školní rok 
2014/2015 bylo přihlášeno 756 dětí, z tohoto počtu bylo přihlášeno 91 dětí narozených až 
v roce 2012. 

Zdravotnictví 

Aktuality FN Plzeň v roce 2014 

 Prvním miminkem, které svým pláčem započalo porodnický rok 2014 na 
Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň, byla Eliška Černá, která se narodila 1. 
1. 2014 v 0,02 hod. mamince Petře s mírami 3270 gramů a 51 centimetrů. Na 
Elišku doma čekal tatínek Martin a 8 letý bráška Martínek. V roce 2014 se ve FN 
Plzeň narodilo 3370 dětí (156 dvojčat). 

 

 Jubilejní 500. Dárce z Českého národního registru dárců dřeně (registr 
dobrovolníků ochotných darovat nepříbuznému a neznámému člověku část svých 
krvetvorných buněk), se v úterý dne 7. 1. 2014 podrobil odběru krvetvorných 
buněk na hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Dárcem je 28 
letý muž, který vstoupil do registru v roce 2004. 
 

 

 Fakultní nemocnice Plzeň je jedinou nemocnicí v České republice, která nabízí 
hematologicko-onkologickým pacientům léčbu pomocí mesenchymálních 
kmenových buněk; je to nová inovativní metoda léčby kmenovými buňkami.  
 
 

 Fakultní nemocnice obhájila svůj loňský úspěch v soutěži Bezpečná nemocnice. 
Fakultní nemocnice Plzeň se již tradičně zúčastnila celostátní soutěže Bezpečná 
nemocnice, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační 
komisí a Českou asociací sester. Na slavnostním vyhlášení soutěže, které se konalo 
23. Ledna 2014 v Jihlavě, převzal management nemocnice z rukou ministra 
zdravotnictví ČR a hejtmana Kraje Vysočina ocenění za krásné 2. Místo. Tuto cenu 
FN získala za projekt s názvem Prevence vzniku nežádoucích události v oblasti 
používání zdravotnické techniky. Nemocnice tímto navázala na loňský úspěch, kdy 
obsadila 3. Místo ve stejné kategorii) a řadí se tak dlouhodobě mezi bezpečná 
zdravotnická zařízení, která poskytují pacientům kvalitní a vysoce odbornou péči. 
 

 4. Července 2014 by se dožil 60 let MUDr. Vladimír Koza, dlouholetý primář 
Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň. Stál u zrodu špičkového 
transplantačního programu kostní dřeně, který již zachránil životy stovkám 
nemocných se zhoubnými nádory krvetvorby u nás i ve světě. Až do své smrti 
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v červnu 2012 rovněž vedl Nadaci pro transplantace kostní dřeně, jež dodnes patří 
mezi nejlepší a nejstabilnější organizace svého druhu v republice. Založil Český 
národní registr dárců dřeně, který je největším a jediným světově akreditovaným 

registrem dárců ve střední a východní 
Evropě. Celý program nastavil tak, že 
jeho následovníci jej mohou stejně 
zodpovědně rozvíjet dál. Jeho práce 
byla in memoriam odměněna u 
příležitosti devadesátého čtvrtého 
výročí vzniku Československa 
Vyznamenáním za zásluhy o stát 
v oblasti vědy, výchovy a školství.  
 

Obr. 15 – MUDr. Koza 
 

 Na základě výběrového řízení ze dne 25. 7. 2014 byl ministrem zdravotnictví 
MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ve středu 20. 8. 
2014 jmenován do funkce ředitele FN Plzeň MUDr. 
Václav Šimánek, Ph.D. Mezi hlavní cíle nově 
jmenovaného ředitele patří: Uzdravený pacient, 
spokojení zaměstnanci a ekonomicky stabilní a 
prosperující zdravotnické zařízení.  
  
 

Obr. 16 – nový ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 
 

 Pracovníci Ústavu klinické biochemie a hematologie FN Plzeň pracují v jednom 
z nejmodernějších pracovišť v České republice. Koncem září 2014 byla 
zprovozněna nová laboratoř Ústavu klinické biochemie a hematologie ve Fakultní 
nemocnici Plzeň.  
 

 200 chirurgických kapacit z celé České republiky se sjelo v říjnu 2014 do Mikulova 
na Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Při slavnostním zahájení tohoto 
sympózia byla profesoru MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., předána Českou 
chirurgickou společností prestižní cena prof. Júlia Petřivalského – „Cena za rozvoj 
chirurgie pro rok 2014“. Cena prof. MUDr. Júlia Petřivalského, jednoho ze 
zakladatelů české chirurgické školy, se uděluje osobnostem, které se významným 
způsobem zasloužily o rozvoj chirurgie a mezinárodní spolupráce v chirurgii a za 
mimořádné a významné činy v oblasti chirurgických věd.  
 

 

 1. Prosince 2014 započala rozsáhlá rekonstrukce Kliniky anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny (KARIM), jejíž ukončení bylo plánováno na období 
květen/červen 2015. KARIM se dle počtu zaměstnanců (162 úvazků) řadí mezi 
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největší zdravotnická pracoviště ve FN Plzeň. Poskytuje komplexní intenzivní péči 
 o nemocné s polytraumatem či při selhání základních životních funkcí.  
 

8. Kultura a akce obvodu 

28. ledna – NEBE PLNÉ HVĚZD – finálová pěvecká soutěž dětí ZŠ města Plzně v bolevecké 
sokolovně. Porota vyhodnotila pět nejlepších z každé kategorie, diváci nejsympatičtější 

výkon a pořadatel udělil zvláštní 
cenu.  

22. února – VEPŘOVÉ HODY NA 
STATKU – tradiční akce obvodu, 
komentovaná zabijačka, prodej 
masových specialit, kulturní 
program na statku U Matoušů na 
Bolevecké návsi.  

Obr. 17 – Vepřové hody na statku  

23. února – MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
– maškarní průvod vyšel od 7. ZŠ na 
Vinicích, přes Lüftnerku, okolo 

Kalikovského mlýna až na náměstí Republiky před radnici. Průvod byl doprovázen 
harmonikáři, lidovými písničkami a lidovými tradicemi z období masopustu.  

25. února – MASOPUSTNÍ REJ V ICEPARKU – akce určená pro rodiče s dětmi, bruslení 
v maskách na in-line bruslích, soutěže o ceny. 

Starosta v březnu pokřtil sbírku básniček pro děti známé plzeňské výtvarnice, pedagožky a 
básnířky Dany Raunerové. Půvabné dětské verše podané s osobitým humorem a jiskrou 
jsou doplněny autorčinými obrázky. 

Začátkem roku došlo k poškození sošky Andělíčka, kterou 
nechal obvod instalovat na břehu Košuteckého jezírka jako 
symbol setkávání. Vloni zde byla za přítomnosti veřejnosti 
soška slavnostně odhalena. 

Obr. 18 – Poškozený andělíček  

8. – 13. Dubna  - VELIKONOCE NA STATKU – ukázka 
velikonočních zvyků, kulturní program, prodejní stánky 
s velikonoční tématikou na statku U Matoušů na Bolevecké 
návsi.  

Vedení obvodu uctilo památku obětí 2. Světové války – 
položením květin před památník před Boleveckou základní školou, společně 
s boleveckými rodáky a pamětníky, v Centrálním parku na Lochotíně u památníku obětem 
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při vypálení Lidic. Další cesta směřovala k památníku umístěným na bolevecké sokolovně, 
dále Pod Záhorskem 1, kde se vedení obvodu setkalo s představiteli Svazu bojovníků za 
svobodu. Na závěr zavěsili květinu společně s představiteli třetího plzeňského obvodu na 
pomyslné hranici obvodů, kde je umístěna také pamětní deska. 

LOCHOTÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO – řada kulturních událostí, které pro obyvatele obvodu 
připravilo MO Plzeň 1 na letní období:  

2. 6. – 29. 9. FOLKPARK – série pondělních folkových koncertů v Centrálním parku 
zpříjemnila Plzeňanům letošní léto, vystoupily kapely, zahráli písničkáři – například 
Alternativa, Poitín, Lignit, Míša Leicht, Semtex trio a řada dalších výborných 
muzikantů. Zakončení FolkParku za přítomnosti známé osobnosti tohoto žánru – 
Wabiho Daňka. Navíc se v Centrálním parku na Lochotíně současně konal křest 
knížky Legenda Lochotín, která mapuje folkovou a country scénu v Plzni.  

12. 6. Tremolo – promenádní koncert v Centrálním parku 

26. 6. – vystoupení skupiny Lucie v Lochotínském amfiteátru 

18. 7. Bolevecké plážohraní – soutěž amatérských hudebních skupin u Boleváku 

19. 7. Město her aneb prázdniny na Boleváku – akce pro rodiny s dětmi – No Name 
– největší hvězda letošního ročníku open-air festivalu v Plzni na Boleváku. Celým 
dnem provázelo duo Gabriela Partyšová a Jaro Slávik. Spousta zábavy pro všechny 
věkové kategorie, program na třech scénách, divadelní představení pro děti. 

23. – 26. 7 LOLEK – čtyři lákavé filmy, koncerty, zajímavé dokumenty i zábavné 
odpoledne pro děti nabídl festival Lochotínského letního kina v Centrálním parku. 

23. – 26. 7. – vítězové Boleveckého plážohraní zahráli v Centrálním parku 

28. 8. – Orchestr Oty Hellera – promenádní koncert v Centrálním parku 

19. 6. – Foligno – promenádní koncert v Centrálním parku 

17. – 18. Května – APETIT FESTIVAL -  prostor za OC Plzeň Plaza – svátek gurmánů a 
milovníků dobrého jídla. Na gurmánském festivalu vystoupilo řadu známých hudebních 
kapel, soutěžilo se o nejlepší restauraci. V sobotu vystoupil v programu starosta s vařením 
starostenského menu. 

28. června – milovníci rychlých sportovních aut slavili kulaté výročí. V Lidické ulici  
u Procházkova pavilonu se konala akce s názvem 100 let motosportu v Plzni. Ukázku 
závodních automobilů, autogramiáda jezdců rallye a řadu dalších atrakcí a soutěží pro děti 
a dospělé doplnila výstava starých historických vozů. Součástí programu bylo také 
odhalení pamětní desky ke 100. Výročí závodu Plzeň – Třemošná.  

22. – 24. Srpna – ŠÍDLOVÁK OUPN ÉR – pátý ročník tradičního hudebního festivalu 
folkové, bluegrassové a country muziky na ranči u Šídloveckého rybníka v Plzni na 
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Košutce. Mezi hlavní interprety patřil Robert Křesťan a kapela Druhá tráva, Poutníci a 
plzeňský Semtex. Spousta dalších kapel a sólistů doplnilo program třídenního oblíbeného 
festivalu. 

FILMOVÉ NOCI – každodenní večerní projekce filmů pod širým nebem v amfiteátru na 
Lochotíně.  

8. září – VERNISÁŽ VÝSTAVY 
V BARTOLOMĚJI – vítězové výtvarné 
soutěže „Zvony pro Bartoloměje“ 
vystavovali své výtvory v katedrále na 
svatého Bartoloměje na náměstí Republiky. 

Obr. 19 – Výstava v katedrále sv. Bartoloměje  

14. září – HODÍME SE DO POHODY, 
ŠPACÍRUJEM KOLEM VODY – pohádková 
cesta plná soutěží se startem a cílem na 
ranči u Šídloveckého rybníka pro všechny 
dětské věkové kategorie.  

18. září – Slavnostní křest knihy o historii 
plzeňské zoologické zahrady se konal na 
statku Lüftnerka. Autor knihy Martin 
Vobruba v knize mapuje vývoj plzeňské zoo 

od roku 1963, kdy se přestěhovala z Doudlevec na Lochotín, do roku 2000. 

22. listopadu – Adventní trhy v Centrálním parku 

29. listopadu – Staročeská zabíjačka v Centrálním parku 

2. prosince – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – tradiční obvodní akce 
s masovou účastní veřejnosti a se závěrečným ohňostrojem, zpívání koled a kulturní 
vystoupení dětských pěveckých souborů. 

4. prosince – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ICEPARKU – pro děti a zájemce in-line bruslení i pro 
širokou veřejnost. 

Maják Plzně za výrazné podpory Městského obvodu Plzeň 1 vydal novou velkoformátovou 
publikaci o historii Roudné a Lochotína s více než 500 současnými i dobovými snímky, 
mnohdy unikátními a dosud nepublikovanými. Rozsah celobarevné publikace je 168 stran 
a čtenáři se v ní setkají například s kostelem a hřbitovem Všech svatých, malebnou čtvrtí 
Roudná, kdysi věhlasnými Lochotínskými lázněmi s parkovou úpravou a přilehlou vilovou 
čtvrtí, která se představí se svými nádhernými zahradami i na ojedinělých leteckých 
snímcích z doby kolem roku 1920. Za výrazně zvýhodněnou cenu byla publikace k dostání 
na slavnostním uvedení a prezentaci v úterý 16. Prosince v Lochotínském pavilonku 
(Karlovarská 61) a na setkání Vítaných hostů ve středu 17. Prosince v knihovně na 
Lochotíně (L-klub, Studentská 22). 
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9. Organizace a spolky 

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum 

Pro rozhýbání a protažení těla organizuje Cvičení pro bolavá záda s fyzioterapeutkou 
Věrou Uhlíkovou nebo Jógu s Marií Valešovou, která je vhodná pro mladší generace či 
mladší seniory. Obě cvičení přináší zlepšení fyzické kondice a téměř dokonalé protažení 
těla. Dětem od 5 ti let nabízí možnost zapojit se do dětského sborečku Zpíváníčko pod 
vedením Mgr. Hany Šlégrové. Dospělí se mohou přidat do komorního pěveckého sboru 
Plus, který vede stejná sbormistryně.  

Totem nabízí počítačové kurzy pro 4 úrovně znalostí od úplných začátečníků až po velmi 
pokročilé.  

Pražské centrum Elpida představilo mezigenerační fotoprojekt „Cvak“. V rámci projektu se 
podařilo propojit dvojice seniorů a studentů, kteří pak společně vytvořili zajímavé 
fotografie na téma: Místo, které mám rád/a, Můj den, Kořeny, Kdo jsme, Centrum Prahy. 
Tvůrci výstavy se stali i klienti TOTEM-RDC.  

TOTEM nabídl výstavu Lubomíra Hauera „Co se nevešlo na plátno“.  

Seniorské dobrovolnictví podpořila Nadace ČEZ i Nadace České spořitelny. 

Senior, který se rozhodne pomáhat někomu jinému, má v TOTEMu širokou možnost 
zapojení. Nadace ČEZ podpořila projekt „Letokruhy“ a Nadace České spořitelny projekt 
„Pomáháme, kde je třeba, pomáhejte s námi“. TOTEM – RDC se dlouhodobě věnuje 
propojování dobrovolnictví a věkové skupiny seniorů.  

Letokruhy je skupina našich seniorských dobrovolnic, které se už druhým rokem věnují 
všem, kteří jejich pomoc a podporu vítají. V rámci projektu např. učily vařit kluky projektu 
Bojka, kteří se chystají do samostatného života, připravily překvapení v podobě kapsářů 
nad postele dětem v Diagnostickém ústavu v Plzni, několikrát se vypravily do Robinsona 
ve Stodě pohrát si a popovídat s dětmi, pomohly akcím dalších organizací. Díky podpoře 
Nadace ČEZ získaly nejen nový šicí stroj a další pomůcky pro svoje aktivity, ale i spoustu 
nových mladších kamarádů.  

21. 1. Proběhlo v TOTEMu první setkání sponzorů, kteří aktivity sdružení podporují. Kromě 
zmíněného poděkování bylo připraveno hudební a taneční vystoupení  - a vystoupení dětí 
z Diagnostického ústavu Plzeň.  Jako milý dáreček si partneři odnesli maličkost, kterou 
upekly seniorky z klubu Dobroty z kuchyně.  

Únorové víkendy byla pro TOTEM – RDC a jeho dobrovolníky opravdu žeň na odpracované 
dobrovolnické hodiny. Každý víkend byla nějaká velká akce a na některé bylo potřeba 
připravovat se už v týdnu. Jedna z akcí, kterou TOTEM podpořil Evropské hlavní město 
kultury 2015, bylo uskutečnění myšlenky otevřít na Borských polích malou 
improvizovanou restauraci a v ní pohostit všechny kolemjdoucí typickou českou kuchyní. 
Dobroty vytvářely seniorské dobrovolnice z Letokruhů, ale přidal se i TOTEMový tým, 
praktikanti i mladší dobrovolníci 
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 TOTEM – RDC  se připojil k projektu „Celé Česko čte dětem“, díky kterému chodili 
dobrovolníci na Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň číst hospitalizovaným dětem 
pohádky, příběhy, prostě knížky, které je zajímají.  

V měsíci říjnu se v Plzni, pod záštitou Mgr. Zdeňka Honze, člena Rady Plzeňského kraje pro 
oblast sociální věci, konalo historicky první setkání Evropské sítě Zeitbank 55+.  Projekt 
Sousedé 55+ (česká modifikace projektu Zeitbank 55+), který je v TOTEM – RDC od 2012 
realizován v rámci přeshraniční spolupráce Rakouska, Německa a České republiky, 
sdružuje komunitní kluby a skupiny, kde si účastníci navzájem poskytují podporu a pomoc 
v každodenním životě s cílem připravit si „přátele“ pro okamžik, kdy zdravotní a věkové 
limity budou omezovat jejich možnost zůstávat i ve stáří doma ve svém přirozeném 
prostředí. Pro občany Městského obvodu Plzeň 1 TOTEMová skupina Sousedé 55+ nabízí 
pomoc v nouzi… V letošním roce se TOTEM – RDC potkává s velikým zájmem seniorů 
z celé republiky a podporuje vznik nových skupin na Vysočině, ve středních i západních 
Čechách. Tuto snahu podpořila Nadace České spořitelny. 

V rámci projektu Spolek – Pěstuj prostor se letos na podzim vysázel celkem 10 000 jarních 
květů narcisů po celé Plzni.  Také TOTEM měl možnost zkrášlit si okolí mezigeneračního 
centra a tak společnými silami vysázeli celkem tři „tajné“ záhonky narcisek.   

TOTEMový dobrovolnický tým dlouhodobě podporuje děti a rodiny, které se z vážných 
důvodů ocitnou v těžkých životních situacích. Dobrovolníci dokáží pomoci v rodině, kde je 
nemocné či handicapované dítě; kde se dítěti nedaří ve škole a potřebuje někoho, kdo ví, 
o čem je ve fyzice, matematice, češtině nebo v angličtině řeč. Dobrovolníci pomáhají  
v rodinách, kde dítě „zlobí“ a rodič neví, jak to zvládnout; kde rodným domovem není 
Česká republika a porozumět českému jazyku dělá potíže; kde dítě neví, co všechno 
zajímavého se dá dělat ve volném čase a ve spoustě dalších potíží… Aby dobrovolníci 
mohli pomoci, je potřeba je na službu s dítětem připravit. V rámci projektu Dobrovolníci 
dětem, který finančně podpořilo MŠMT ČR, dobrovolníci TOTEMU, převážně studenti VŠ, 
mají příležitost setkávat se s odborníky na speciální pedagogiku, na psychologii, na 
pedagogiku zacílenou pro menší děti a na různá další témata nejen v oblasti výchovy a 
vzdělávání… Kromě přípravy na dobrovolnickou službu získávají to nejlepší vybavení i na 
své rodičovské a profesní role v budoucnosti. Počátkem listopadu proběhla v Třemošné  
u Plzně dvoudenní příprava nováčků dobrovolnického týmu pro projekt Pět P, který 
TOTEM – RDC už 15 rokem realizuje v plzeňském regionu. V letošním roce podpořili 22 
dětí z toho 7 žijících v Městském obvodě Plzeň 1.  

I pro tento rok připravili v TOTEMU pro širokou veřejnost adventní koncerty TOTEMových 
sborů a hostů.  
11. 12. 2014  Seniorkapela pod vedením Aloise Macha. 
17. 12. 2014   Česká Rybova mše od malého pěveckého sbor u Melodica  
   s členy převážně ze Zruče a  Plzně podvedením Jana Glace. 

Rok 2014 je pro TOTEM – RDC rokem významným – slaví patnácté narozeniny. Do oslav 
zapojili klienty přátele, partnery, dobrovolníky… Připravili celoroční program, tzv. 
TOTEMová zastavení spojená s magickým číslem „15“. Někteří vyrazili na 
patnáctikilometrový turistický pochod, nebo si přišli koupit dáreček na Patnáctkový 
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jarmark. Konaly se koncerty, výstavy, dobrovolnické akce, darování krve nejméně 15 
dobrovolníky, a další.  

TOTEM – RDC získal ke svým  narozeninám dva krásné dárky – byl jmenován členem Rady 
vlády pro seniory a stárnutí populace ČR a přebrali vítěznou cenu za aplikaci Age 
managementu v rámci předávání Národní ceny kvality ČR. Toto vnímá vedení organizace 
jako ocenění, která signalizují, že myšlenka vytvoření mezigeneračního centra – s filosofií 
Místa Setkávání se…. – je smysluplná a potřebná.  

Bolevečtí rodáci 

21. března Obnovení památného kříže „U četníka“                            

3. dubna Osazení pítka pro ptactvo na hasičské nádrži                                 

23. dubna Slavnostní mše svatá k uctění památky sv. Vojtěcha  

30. dubna Stavění májky na Bolevecké návsi                                         

5. května Položení květin k pomníku padlých a umučených                

17. května Bolevecké slavnosti, divadelní vystoupení dětských souborů             

23. května Pietní vzpomínka – 97 let od tragického výbuchu                 

31. května Výstava historických automobilů a motorek                         

4. července Vzpomínka na Mistra Jana Husa                                            

28. října Položení květin k pomníku padlých  

1. listopadu 17. Setkání boleveckých rodáků  

2. listopadu Mše svatá při příležitosti svátku památky zesnulých             

6. prosince Rozsvícení vánočního stromku na Bolevecké návsi               

Zoologická a botanická zahrada Plzeň  

 Prázdniny skončily i v plzeňské zoologické a botanické zahradě oficiálně v sobotu  
30. Srpna programem příznačně nazvaným Ahoj prázdninám. O soutěže, hry a 
zábavu se postarala především nová česko-německá škola JUNIKORN sídlící na 
Lochotíně. Doba prázdnin patří v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 
především turistům, návštěvníkům Plzně a Plzeňského kraje. Ti přijíždějí zejména 
za zvířátky, za zážitky z jejího prostředí plného květin a zeleně, za nabídkou, kterou 
nenajdou v žádné další zoo v ČR.  

 V rámci Slavností babího léta nabídl statek Lüftnerka v neděli 13. A 14. 9. Jubilejní 
desátý ročník oblastní výstavy jiřinek spojený s Tradičním vinobraním pod 
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Vinicemi. O týden později se představila na stejném místě návštěvníkům dobová 
lidová řemesla a dovednosti k užitku i potěše. Na státní svátek 28. Září byl 
připraven rodinný soutěžní program nazvaný Přes kontinenty za medvědy. 

V ZOO vyrostla stálá expozice cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Jde 
o jakési interaktivní minimuzeum s dokumentačním materiálem a reáliemi z objevných 
cest slavné dvojice. Dne 29. 1. 2014 byl slavnostně odhalen pamětní kamen k výstavě 
„Past na rovníku“ plzeňskému rodákovi a poválečnému cestovateli Miroslavu Zikmundovi 
před expozicí „Svět v podzemí“. U příležitosti 95. Narozenin plzeňského rodáka, 
cestovatele, spisovatele a fotografa Miroslava Zikmunda byla v plzeňské ZOO slavnostně 
odhalena socha, vytvořená studenty Zámečku. Slavnostnímu odhalení byl pan Zikmund 
přítomen osobně, nechyběl ani ředitel ZOO Ing. Jiří Trávníček a umělecký ředitel SSUPŠ 

Zámeček ak. Mal. 
Jaroslav Šindelář, pod 
jehož pedagogickým 
vedením socha vznikla. 
V plzeňské ZOO tak 
přibylo další dílo ze 
zámečkovských dílen 
k již stávajícím sochám, 
které vznikly v průběhu 
několika sochařských 
sympozií. 

 

Obr. 20 – Ing. Zikmund 

a Ing. Trávníček – Past 

na rovníku 

 

 29. 1. 2014 – 
poklep základního kamene Stopy člověka v přírodě. Jedná se o několika etapový 
projekt, který ukáže návštěvníkům negativní i pozitivní působení lidstva od jeho 
vzniku a ž po současnou přírodu a krajinu. Stopy člověka v přírodě jsou projektem, 
který vychází ze schváleného a postupně realizovaného generelu rozvoje 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Jeho posláním je ukázat interaktivní 
formou vznik lidské civilizace a postupné ovlivňování přírody člověkem a obohatit 
tak nabídku ZOO a BZ pro občany města, především mládež a také turisty. Tuto 
základní ideu ukazuje projekt ve dvou tematických celcích: 

 Amazonie – prales, voda, člověk – pavilon drápkatých opic, 

 Středozemí – kolébka evropských kultur – expozice suchozemských želv. 

 2. 2. 2014 – jedna z největších událostí v historii plzeňské ZOO – na svět přišlo 
mládě nosorožce indického Maruška. 

 Ve středu 19. Února 2014 proběhly křtiny štěňat psa dinga australského, která 
přišla na svět 23. 12. 2013. Jsou to 2 samečci a 2 holčičky, kmotry se stali herci 
z činohry Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Andrea Černá zvolila jméno Polina, 
Martin Stránský – Marcel, Petr Konáš – Alexej a Jakub Zindulka – Blanche.    
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 Dne 25. 2. 2004 se v ZOO Plzeň narodilo první mládě lemura kata v její historii. 
Díky návštěvnické anketě samička dostala jméno Kely. Po čase se sama Kely stala 
nositelkou rodu v ZOO a chovnou samičkou.  

 Proběhly křtiny zebry a nyaly dne 27. 2. 2014. Malý sameček zebry Chapmannovy 
(*18. 11. 2013) je Hop a nyala nížinná, samička (*24. 12. 2013) byla pojmenována 
Suzi. Kmotry obou mláďat se stali: krajský radní pro životní prostřední pan Václav 
Štekl a vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal.  

 27. 3. 2014 – oslava 20. Narozeniny velblouda dvouhrbého. 

 V dubnu byla otevřena výstava Past na rovníku. 
 
 

 Ve čtvrtek 15. Května 
2014 zaznamenala plzeňská 
ZOO jednu 
z nejvýznamnějších návštěv 
ve své historii. Přivítala 
manželku prezidenta České 
republiky, paní Ivanu 
Zemanovou.  
 
Obr. 21 – manželka prezidenta 

ČR v plzeňské ZOO 

 

 

 

 Dny Japonské kultury – další velká akce v ZOOaBZ proběhla ve dnech 17. A 18. 
Května 2014. 

 Jménem Metalfestu 2014 
pokřtil dne 30. 5. 2014 odpoledne 
jeho nejvýznamnější protagonista 
Alice Cooper čtyřměsíční samičku 
nosorožce indického Marušku! 
Navázal tak na tradici z let 2011-
2013, kdy do ZOO za zvířaty 
zavítali s adopcí 
a sponzoringem za Metalfest 
muzikanti ze skupin Accept, 
UriahHeep a Citron. 
 
Obr. 22 – Alice Cooper pokřtil 

Marušku 

 

 30. 5. 2014 narození 2 mláďat psa ušatého 

 Od 5. 6. 2014 zdobí Asijskou zahradu socha trávy. Měří 7,5 metru a váží 1800 Kg. 
Autorem je bavorský sochař pan Harald Bäumler. Slavnostního odhalení se 
zúčastnil pan primátor města Plzně Martin Baxa a soše požehnal pan biskup Mons. 
František Radkovský. 

 26. 6. 2014 – Křest brožury o M. Zikmundovi. 
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 26. 6. 2014 skupina LUCIE zazpívala po 10 letech na Amfiteátru Lochotín – 
amfiteátr vyprodala! 

 18. 7. 2014 – Motýlí den. 

 Dne 23. 7. 2014 se narodilo v Plzni historicky druhé mládě kuandu obecného.  

 18. 9. 2014 – setkání kmotrů zvířat (adoptivních rodičů, sponzorů a přátel ZOO). 

 18. 9. 2014 – Křest knihy Jak se rodí Lochotín za účasti starosty MO Plzeň 1 Mgr. 
Miroslava Brabce a 
místostarosty MO Plzeň 1 
p. Jiřího Uhlíka, MBA. 
Zastupitelstvo MO Plzeň 
1 schválilo poskytnutí 
dotace ve výši 250 000,- 
Kč na vydání této 

monotematické 
publikace o historii ZOO a 
BZ na Lochotíně v letech 
1963 – 2000. 
 
Obr. 23 – Křest knihy Jak 

se rodí Lochotín 

 

 Zoologická a botanická zahrada města Plzně požádala MO Plzeň 1 o poskytnutí 
finančního příspěvku na vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby – „Sloni na Mži“. Jedná se o rozšíření expozic Zoologické a 
botanické zahrady města Plzně o dalších 13 ha směrem na jih do luk v okolí ZOO, 
které jsou již v majetku města a jsou svěřené ZOO a BZ Plzeň. Realizací tohoto 
projektu bude znásobena návštěvnost ZOO a BZ města Plzně, jelikož se jedná o 
nejatraktivnější a zároveň nejvzácnější zvířata Země (slony indické, tapíry 
čabrakovité, sumaterské orangutany a další druhy vzácných zvířat) a zároveň dojde 
i ke zvýšení turistického ruchu a návštěvnosti města Plzně a jeho okolí. 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 schválilo poskytnutí částky ve výši 2 350 000,- Kč, která 
bylo financováno z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1. 
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Obr. 24 – Rekonstrukce amfiteátru – zima 2014/2015 

 

Obr. 25 – 10. Narozeniny nosorožce Baabua 

 

 13. 11. 2014 – oslava 10. Narozenin nosorožce Baabua s fotbalisty FC Viktoria 
Plzeň. K 10. Narozeninám největšího obyvatele plzeňské ZOO, indického nosorožce 
Baabua, přišli poblahopřát dva kmenoví hráči FC Viktoria Plzeň Stanislav Tecl a Jan 
Kovařík. Oslavenci i samičkám Manjule a Marušce přinesli jednak něco na zub, 
banány a něco na hraní – míče ve stylové červené a modré barvě. Baabuu je otcem 
malé populární devítiměsíční Marušky, v Plzni je od září 2011 a váží 2300 kg.  

 
 
 

 V sobotu 22. 11. 2014 krátce 
před 5. Hodinou ráno přivedla na 
svět své mládě samička hrošíka 
liberijského Monica.  
 
Obr. 26 – narození mláděte hrošíka 

liberijského 

 
 
 
 

 1. 12. 2014 – křest mláděte zubra evropského skupinou Ez Livin – P.Morris, H. 
Reischmann; jmenuje se Onia. 

 V roce 2014 navštívilo ZOO 427 435 příznivců zvířat.  

Středisko volného času dětí a mládeže 
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V průběhu druhého pololetí nabídla organizace zápis do nových kroužků. V současné době 
funguje téměř šedesát zájmových kroužků pro děti, mládež i dospělé v oblasti techniky, 
hudby, tance, sportu, výtvarky, keramiky, miniškolky, přírodovědy a společenských věd.   

 KOUZLA A ČÁRY – pro děti od 8 let 
Děti se učí kouzlům především v oboru mikromagie (kouzlení u stolu) a jevištní magie. 
Cílem je seznámit děti se základy moderní magie a naučit je předvádět triky ze snadno 
dostupných předmětů (karty, šátky, kostky, mince, bankovky, provazy, balónky, noviny, 
zápalky,…) 

 HRÁČI – DESKOVÉ HRY – od 7 let 
S hraním deskových her i odpoledne může být zábavné. Přijďte najít nové kamarády a 
zahrát si zajímavé deskové hry (Hobit, Dino park, Colorio, Club 2%, Ubongo, Rummikub), 
řešit kvízy, hádanky. Procvičujte vlastní logické myšlení. 

 BADMINTON – od 10 let 
Individuální raketový sport, jeden z nejrychlejších. Zábava, postřeh, rychlost, přesnost = 
výborná kondice. 

 ZÁKLADY FOCENÍ aneb naučte se fotit před dovolenou – 10 let 
Focení v interiéru i exteriéru, ateliérové focení pomocí profesionálních doplňků od mobilu 
po digitální zrcadlovku. Správné nastavení fotoaparátu, úprava a archivace fotografií.  

 ANGLINA – od 10 do 14 let 
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Angličtina zábavnou formou, doplňovačky, křížovky, 
hry. Zapojení do výuky audiovizuální techniky.  

16. ročník kytarové soutěže Zlatá struna ukončilo republikové kolo, které se konalo 24. A 
25. Ledna v příjemném prostředí Guru Village na náměstí Republiky a pořádalo jej SVČDM 
v Plzni z Ledecké ulice. Sešlo se v něm 33 mladých kytaristů a kytaristek ze sedmi krajů 
České republiky: Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Karlovarského, 
Moravskoslezského a Jihomoravského. Úroveň jednotlivých vystoupení byla velmi dobrá a 
vyhodnocení nebylo pro odbornou porotu: Petra Merxbauera /skupina Strašlivá 
podívaná/, Jiřího Slámu /Hudební vydavatelství Avik/, Helenu Parisovou /houslistku a 
zpěvačku, Daniela Stacha /hudební nástroje Houdek/  v čele s předsedou Jiřím Holoubkem 
/skupina Spirituál Kvintet/, vůbec jednoduché.  

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, pracoviště Ledecká 23 připravilo na letní 
prázdniny osm příměstských táborů, dva pobytové a jeden cyklotábor. Všechny tábory 
jsou zabezpečené proškolenými vedoucími, probíhají v bezpečném prostředí s kvalitním 
zázemím a profesionálním přístupem k účastníkům. V ceně tábora je strava po celý den, 
vstupné, materiál na činnost, pedagogický dozor, pojištění.  

5. června 2014 – ZAHRADNÍ SLAVNOST –Prezentační akce pracoviště Ledecká 23 na závěr 
školního roku. Účastníci zájmových kroužků předvedli na podiu, co se naučili, připravený 
byl doprovodný program a zajímavé ukázky.  

Taneční skupina Sweat dance group se 15. 3. 2014 zúčastnila regionální soutěže Taneční 
skupina roku 2014. Soutěžila v kategorii baby základní liga hip hop a umístila se na 1. 
Místě. Postoupila tak na mistrovství Čech, kde se utká s dalšími skupinami o postup na 
mistrovství České republiky. 
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16. října – dopravní hrátky s dětmi – k ukončení sezóny – akce pro mateřské školy a školní 
družiny na dopravním hřišti při 1. ZŠ v Západní ulici.  

8. Listopadu se v Malém sále Měšťanské besedy konalo oblastní kolo 14. Ročníku Dětské 
Porty v Plzni. Pořádá ho každý rok Středisko volného času dětí a mládeže v Plzni-Bolevci ve 
spolupráci s Plzeňskou krajskou radou dětí a mládeže. Celkem se přihlásilo 31 mladých 
muzikantů, kteří vystoupili v 18 soutěžních formacích. Soutěžili jednotlivci, dua a skupiny 
ve věku do 26 let. Jednotlivá soutěžní vystoupení hodnotila porota z řad plzeňských 
muzikantů a neměla to vůbec jednoduché. V kategorii do 14 let byla dokonce udělena 2 
první místa. Ke slovu se dostali také diváci, kterým se nejvíce líbila Bára Tokárová a 
skupina  SK2O.CZ. 

Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA  

DoRA Centrum připravila kroužek zumby cvičení a cvičení jógy pro veřejnost. Věnuje se 
aktivním seniorům, kteří mohou pravidelně navštěvovat německé konverzace vedené 
dobrovolnicí – seniorkou. Ty jsou určené pro všechny zájemce, kteří si chtějí oživit 
zapomenuté fráze a popovídat si s ostatními. Po skončení konverzace mohou senioři 
navázat „veselým cvičením“ odborným vedením lektorky Stáni Adamcové.  

10. Sport 

Nové moderní sportoviště bylo slavnostně otevřeno 16. Září při 4. Základní škole v Plzni. 
Velký sportovní areál má dvě části – streetballové hřiště, které bylo financováno z krajské 
dotace a multifunkční hřiště, jehož výstavbu zaplatil obvod ze svého rozpočtu. Na hřišti 
mohou žáci 4. ZŠ hrát tenis, volejbal, hokejbal i trénovat na tenisové zdi.  

První únorový víkend se v hokejbalové hale u 4. ZŠ konal turnaj mladších žáků „O pohár 
starosty MO Plzeň 1“ v hokejbale. Bylo to dvoudenní klání týmů z celé republiky. Prvenství 
patřilo týmu SK Hokejbal Letohrad, druhé místo obsadili domácí hráči HBC Plzeň, 
bronzovou medaili si odvezli členové HBC Hostivař. + 

Tři nové FIT prvky pro dospělé a seniory nechal nainstalovat obvod a jsou určeny pro 
posilování břišních a zádových svalů rotačním pohybem, pro simulaci chůze nebo běhu. 

V Iceparku na Lochotíně došlo k oživení činnosti, pořádají se zde kurzy in-line bruslení pro 
veřejnost i pro školy, které mají zájem navštívit sportoviště v dopoledních hodinách. Pro 
ně jsou zajištěny kurzy. V letošním roce využilo nabídky 50 školních tříd, kterým se 
věnovali zkušení instruktoři. Zaměstnanci Iceparku připravili pro zájemce z řad veřejnosti 
několik turnajů i akcí pro děti a jejich rodiče.  

Obvodní olympiáda mateřských školek se uskutečnila 29. 11. Středisko volného času dětí 
a mládeže z Ledecké ulice ve spolupráci s MO Plzeň 1 připravilo pro děti řadu sportovních 
disciplín a soutěží. Ceny pro vítězná družstva předala místostarostka obvodu doktorka 
Ivana Mádlová.  



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2014 Stránka 50 

 

V bazénu na Lochotíně přibyla od března k pánské sauně i sauna pro ženy. Rekonstrukce 
saunových prostor stála bazén 400 tisíc korun a po 16 letech tak byl otevřen prostor 
vyznavačům saunování. Sauna je součástí nabídky plavání a je otevřená každý všední den 
od tří do půl desáté, o víkendech pak od desíti do půl osmé.  

Začátkem roku byli vyhodnoceni sportovci města za rok 2013 a vyhodnoceni ti nejlepší. 
Ocenění sportovním nadějím předávali zástupci města, nadace i známí sportovci, 
například členka Rady města Plzně pro oblast školství, mládeže, sportu a životního 
prostředí Irena Rottová, členka správní rady nadace a olympijská vítězka Kateřina 
Emmons, olympijští medailisté z OH 1968 resp. 1972 Jan Kůrka a Vladimír Jarý, 
reprezentant v běhu na lyžích a účastník OH v Soči Aleš Razým nebo bývalý český 
reprezentant v házené, nyní asistent hlavního kouče extraligového Talentu M.A.T. Plzeň, 
Jiří Hynek.  

Profily jednotlivců a družstev z MO Plzeň 1 oceněných při Vyhlášení nejlepších sportovců 
města Plzně za rok 2013: 

Jednotlivci: 
Václava Jelenová (2001); Start VD Plzeň; trenér: Zdeněk Zacharda; vzpírání, 1. Místo MČR 
juniorky do 17 let, 7. Místo mezinárodní soutěž GP Women Rakousko.Vzpěračka 
s přezdívkou Vendýsek. Chtěla by vystudovat střední školu a následně pokračovat ve 
studiu na lékařské fakultě. Kromě vzpírání ji baví také fotbal, plavání a skauting. Jejími 
oblíbenými literárními autory jsou Karel a Josef Čapkové. 

Nikol Paulová (1999); PK Slavia VŠ Plzeň; trenér: Lukáš Luhový; plavání, 2 x 1. Místo MČR 
st. Ž. (200 VZ a 200 PZ), účast na EYOF 2013, finále na 200VZ. Plavání se Nikol věnuje od 6 
let. Za svůj největší sportovní úspěch považuje účast ve finále na Evropském olympijském 
festivalu mládeže. Má ráda písničky Lucie Bílé. 

Marko Spivak (2000); TJ Sokol Plzeň I.; trenér: Otakar Pešta; zápas, 1. Místo MČR ml. Žáků 
zápas ř. ř., 2. Místo MČR ml. Žáků zápas volný styl, 1. Místo mezinárodní turnaj Olymp 
Praha ř. ř., 1. Místo mezinárodní turnaj Lidická růže ř. ř.. K jeho vzorům patří ukrajinští 
boxeři – bratři Vladimir a Vitalij Kličkové. Mezi své hobby řadí florbal, parkur, free running 
a fotbal. V budoucnu by chtěl vystudovat vysokou školu a jet do USA. 

Družstva: 

SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň – mladší žáci; trenér: Jiří Piroch, mistři ČR 
v házenkářském desetiboji ml. Žáků 

HC 1970 Bolevec – mladší dorost; trenér: Čeněk Zuna; pozemní hokej, 2. Místo na 
halovém mistrovství ČR 

SK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň – mladší dorostenci; trenér: Michal Tonar, mistři ČR  
v kategorii mladšího dorostu. 

Na roudenských tenisových kurtech byl k vidění Davis cup. SK Sportcentrum Roudná spolu 
s MO Plzeň 1 pořádal v červnu tenisový turnaj ve čtyřhrách. Prostory tenisového areálu 
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patřily nejen tenistům, ale i všem zájemcům, kteří si chtěli na vlastní oči prohlédnout 
unikátní tenisovou trofej – Davisův pohár.  

Vnitřní bazén na Lochotíně má po rekonstrukci novou ocelovou vanu. Projekt financovaný 
z rozpočtu města Plzně si vyžádal 1. 600 tisíc Kč. Práce proběhly v průběhu července a 
srpna.  

V areálu TJ Košutka Plzeň byly vybudované nové šatny. Fotbalový oddíl získal finanční 
dotaci od města a obvodu, výbor TJ zpracoval potřebnou administrativní dokumentaci a 
v červenci zahájil přístavbu pěti šaten. Vytvoření moderního zázemí a vybudování nové 
příjezdové komunikace s parkovacími místy pro rodiče a hráče došlo k výraznému 
zviditelnění kulturně-sportovního života v této části obvodu. Realizace projektu „dětská 
šatna“ byla dokončena v září.  

V květnu se na travnaté ploše u hypermarketu Globus uskutečnil VIII. Ročník dětské 
soutěže v požárních útocích GLOBUS CUP JUNIOR o pohár starosty MO Plzeň 1. V mladší 
kategorii se zúčastnilo 26 týmů a zvítězilo družstvo SDH Obora, do starší kategorie se 
přihlásilo 16 družstev a prvenství vybojovalo družstvo SDH Manětín.  

11. Bezpečnost 

Územní obvod OOP Plzeň – Plzeň 1 
vedoucí oddělení:  npor. Bc. Daniel Vlnas 
 
V roce 2014 bylo evidováno 1383 přestupků, což je o 171 více, než v loňském roce. 
V roce 2014 bylo evidováno 682 trestných činů, objasněno bylo 278.Z toho: 

Násilná trestná činnost: 66 trestných činů, objasněno 54 

Majetková trestná činnost:  562 trestných činů, objasněno 192 

Hospodářská trestná činnost: 54 trestných činů, objasněno 32. 
 
OOP se podařilo podstatným způsobem snížit celkový nápad trestné činnosti a zároveň 
zvýšit celkovou objasněnost. K největšímu nápadu trestné činnosti docházelo od března 
do června, kdy se OOP podařilo eliminovat některé druhy trestné činnosti, a počet 
trestných činů začal klesat. 

Pro obvod jsou z pohledu této služebny nejtypičtější: 

 Vloupání do vozidel 
Jednalo se zejména o případy, kdy uživatelé vozidel ponechali uvnitř na viditelných 
místech svá zavazadla, jako kabelky, notebooky, mobilní telefony, tablety apod.  
K vloupání do vozidel za účelem krádeží autorádií a jiných zabudovaných součástek 
již prakticky nedochází tak, jak tomu bylo v minulých letech. 

 Vloupání do rodinných domů 
Jednalo se o vloupání do domů v oblastech Bílé Hory a Zavadilky. Předmětem 
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zájmu pachatelů byla ve většině případů finanční hotovost, šperky a drobná 
elektronika. Podařilo se zadržet skupinu pachatelů, z nichž část je stíhána vazebně. 

 Krádeže vozidel 
Jedná se o dlouhodobý problém, přičemž předmětem zájmu pachatelů jsou téměř 
výlučně vozidla Škoda Octavia II. Počátkem roku řádila na území Bolevce a Košutky 
organizovaná skupina se severu Čech, která však byla v březnu zadržena. Od srpna 
však docházelo k opakovaným krádežím. 
 

 Vloupání do bytů patří k nejzávažnějším druhům trestné činnosti na obvodě a 
stejně jako u krádeží motorových vozidel tuto trestnou činnost mají na svědomí 
pachatelé, kteří sem dojíždí, neboť je zřejmě láká velká anonymita sídliště. Od 
konce srpna je 
 v realizaci pachatel, který má na svědomí velkou většinu případů od počátku roku. 
 

 Vloupání do sklepů mají na rozdíl od dvou předchozích druhů trestné činnosti na 
svědomí pachatelé místní. Hlavním předmětem jejich zájmu jsou špatně 
zabezpečené laťkové sklepní kóje, ve kterých majitelé nechávají uskladněné 
horská a jízdní kola, lyžařské vybavení, náhradní pneumatiky. Pachatelé však 
nepohrdnou ani jídlem a starým ošacením. V průběhu roku se OOP podařilo 
zadržet a realizovat několik pachatelů, z nichž 3 skončili ve vazbě, ale objevují se 
stále pachatelé noví. 

 

Územní obvod OOP Plzeň – Vinice 
vedoucí oddělení:  npor. Ing. Bc. Jiří Krobot 

Co se týká bezpečnostní situace v územním obvodu OOP Plzeň-Vinice, lze říci, že v roce 
2014 nedošlo (stejně jako i vletech předchozích) k žádnému závažnějšímu narušení klidu a 
veřejného pořádku. 
Jako největší problém se v současné době jeví autokriminalita (vloupání do motorových 
vozidel a odcizování vozidel), která je rozprostřená po celém územním obvodu. Mezi 
závažnější patří také případy vloupání do bytů a dalších objektů. Na přelomu roku 2013 a 
2014 pak byla hlášena série vloupání do nádrží motorových vozidel. Pachatel této 
trestné činnosti byl následně zjištěn. 
 
Oblast trestního řízení 
V roce 2014 zaznamenalo oddělení 398 trestných činů, což je o 18 méně, než v roce 
předchozím. Počet případů je však vyšší, neboť ne všechny jsou nakonec kvalifikovány 
jako trestné činy – jedná se o 460 takových činů. Objasněných trestných činů bylo 180, 
což je 45,23%. 
Oblast přestupkového řízení 
 
U přestupků, stejně jako v předchozích letech, mimo přestupků proti bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, převažují přestupky proti majetku a 
přestupky proti občanskému soužití. Samozřejmě i nadále OOP řeší přestupková jednání 
související s nepřeváděním vozidel, nepojištěním vozidel, atd. 
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Celkově lze hodnotit administrativní zatíženost policistů OOP jako vyšší ve srovnání  
s předchozím rokem, a to zejména s ohledem na vyšší počet přestupků a též věcí původně 
šetřených dle trestního řádu. 
 
Nápad trestné činnosti (jak trestních věcí, tak i přestupků) je vedením OOP denně 
vyhodnocován. Do míst s největším nápadem trestné činnosti a do míst, kde dochází  
k závažnější trestné činnosti, je dle možností směřován výkon služby policistů OOP. 
 
V  neposlední řadě je výkon služby směřován také na odstavné plochy pro parkování 
vozidel a dále do míst, kde je větší pohyb osob, k nákupním centrům a dále též do míst, 
kde dochází k soustřeďování finančních prostředků. 

Co se týče dopravní situace, tak tato se nijak významně nezměnila. Problémem i nadále 
zůstává velké množství parkujících vozidel a to zejména v sídlištní zástavbě. 

Obě služebny Policie ČR jsou dle potřeby v kontaktu a dle potřeby si navzájem 
vypomáhají. 

Velitelé služeben se pravidelně účastní jednání Komise bezpečnosti a veřejného pořádku 
Rady městského obvodu Plzeň 1. 

Průběžně spolupracují s místně příslušnou služebnou městské policie.  Společně se 
podílíme zejména na zajišťování větších akcí, např. koncertů v Lochotínském afiteátru, 
Metalfestu, Majáles, atd. Spolupracují ale i na akcích menšího charakteru. 

Průběžně se též snažíme spolupracovat se školami ve svých územních obvodech., zejména 
se základními školami, zvláště při šetření trestné nebo jiné protiprávní činnosti páchané 
jejich žáky nebo studenty. OOP Plzeň – Vinice má ve svém obvodu Dětský diagnostický 
ústav, s nímž také spolupracuje. 
 
V rámci šetření trestné činnosti dětí, nebo při zjištění výchovných problémů v rodinách, 
neustále průběžně spolupracují i s OSPOD ÚMO Plzeň 1 a dle i s pracovníky dalších článků 
ÚMO Plzeň 1. 

 
Služebna MP Lochotín  
sídlí na adrese alej Svobody 60, v prostorách budovy ÚMO Plzeň 1.  
Součástí služebny Lochotín je i stanice Vinice, která sídlí na adrese Brněnská 65, Plzeň 
Velitelem služebny Lochotín byl strážník Miloslav Novák  
Zástupcem velitele služebny Lochotín je strážník Ladislav Kur 
 
Na služebnu Lochotín bylo v roce 2014 zařazeno do výkonu služby 11 strážníků, strážníci 
byli rozděleni do čtyř směn, tak, aby byla zajištěna služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
(na jednu směnu tedy připadají průměrně 3 strážníci). Na služebnu Lochotín byl zařazen 
jeden „okrskový strážník“, který vykonával činnost v části Bílá Hora. Na služebně byla 
zřízena stálá služba, určená zejména k příjmu oznámení od občanů a koordinaci pracovní 
činnosti strážníků v rajónu. 
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Na stanici Vinice bylo zařazeno do výkonu služby 11 strážníků, kteří sloužili ve stejném 
režimu, jako strážníci na Lochotíně.Služebna Lochotín a Vinice disponovala dvěma 
služebními vozidly. Pro výkon služby byla používána rovněž čtyři jízdní kola. 

Městský obvod Plzeň 1 tvoří místní části – Lochotín, Bolevec, Košutka, Vinice, Sylván, 
Roudná a Bílá Hora. Katastrální výměra obvodu je 24,73 km2 a na 1 strážníka připadalo 
celkem cca 2000 obyvatel. 

Hlavní problematikou MO Plzeň 1, týkající se činnosti MP Lochotín a Vinice, je nesprávné 
parkování řidičů. Problémem je stále se zvyšující počet odstavených nepojízdných vozidel, 
tzv. vraků. Mnohá z nich nevykazují viditelné známky vraků, přesto jsou dlouhodobě 
nepoužívaná a zabírají značný počet parkovacích míst. Tato vozidla strážníci monitorují a 
zjišťují, zda mají povinné zákonné ručení, či zda se jedná opravdu o vrak vozidla. 
V případech zjištění, že vozidlo není pojištěné, se provozovatel dopouští přestupku a je 
předán k řešení na odbor dopravy Magistrátu města Plzně. 

Další problém v tomto obvodě je znečišťování veřejného prostranství psími výkaly. 
Strážníci provádějí také kontroly, zda je pes očipován. Strážníci se potýkají s rušením 
nočního klidu a znečišťováním veřejného prostranství v okolí restaurací, heren a nočních 
klubů, zejména Runway, Hockey bar a Solidní nejistota. Převážně se jedná o přestupce ve 
věku mladistvém a mimoplzeňské návštěvníky; stále se zvyšuje i počet cizinců v těchto 
zařízeních, chování těchto osob je po požití alkoholu velmi agresivní. Tento zvýšený pohyb 
osob má vliv na pouliční kriminalitu (vykrádání a poškozování vozidel) a ničení veřejného i 
soukromého majetku. Stoupá i počet oznámení na napadení a časté jsou i rvačky mezi 
návštěvníky těchto diskoték. Dalším problémem je zvýšený pohyb bezdomovců v okolí 
nákupních center, kde svým chováním obtěžují nakupující občany. Tento problém se 
přenáší i na okolí Boleveckých rybníků a ostatních lesů. Při pochůzkách v ulicích obvodu si 
strážníci všímají pohybu podezřelých osob i vozidel. 

 Bylo provedeno 2323 kontrol osob. 

 Policii ČR bylo předáno 32 skutků s podezřením na spáchání trestného činu. 

 Strážníci rozhodli o 460 nasazení TPZOV (tzv. botiček). 

 Na ÚMO Plzeň 1 bylo předáno 61 poznatků týkajících se založených černých 
skládek, poškozeného dopravního značení a vraků v obvodě apod. 

 Hlídka MP ve čtyřech případech zadržela osoby, které se pokoušely násilně 
vniknout do objektu s následným předáním Policii ČR. 

 Hlídka MP Lochotín zjistila vloupání do objektu v ul. V Prokopávce, s následným 
předáním Policií ČR. 

 V jednom případě hlídka MP zadržela osobu podezřelou z krádeže jízdního kola  
s následným předáním Policii ČR. 

 V 32 případech hlídka MP spolupracovala s Policií ČR jako nezúčastněná osoba při 
domovní prohlídce, v jednom případě při oznámení, že se v bytě nachází zemřelý. 

 V jednom případě hlídka MP zasahovala v restauraci u podnapilé osoby, která  
u sebe měla psa, osoba byla převezena na PAZS, pes byl předán do útulku. 

 Policii ČR bylo předáno jedno nalezené odcizené vozidlo a jedno poškozené 
vozidlo. 
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 Policii ČR bylo předáno 1 podezření na úmyslné poškozování cizí věci, rodinného 
domku. 

 V pěti případech byl proveden převoz podnapilé osoby na Protialkoholní 
záchytnou stanici (PAZS). 

 Policii ČR byla předána jedna osoba přistižená při řízení motorového vozidla, které 
byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. 

 Policii ČR byla předána osoba, která řídila motorové vozidlo s odcizenou 
registrační značkou. 

 Ve spolupráci s Policií ČR byla zadržena osoba, která se pokusila hlídce Policie ČR 
utéct. 

 Ve třech případech byl proveden doprovod sanitky na PAZS. 

 V pěti případech byla převezena osoba na PAZS z důvodu ohrožení zdraví a života 
pod vlivem alkoholu. 

 Strážníci MP Lochotín zadrželi dva žháře, kteří založili požár na poli v blízkosti 
obydlené části Mikulka, s následným předáním Policii ČR. 

 Hlídka MP Lochotín zadržela muže, podezřelého z krádeže kabelů, které se snažil 
vykopat ze země s následným předáním Policii ČR. 

 Hlídka MP Lochotín nalezla soubor dokumentů, které pocházely z trestné činnosti,  
s následným předáním Policii ČR. 

 Strážníci MP Lochotín zadrželi dva muže, podezřelé z krádeže nafty ze 
zaparkovaných nákladních vozidel. 

 V jednom případě bylo Policii ČR předáno místo páchání trestného činu, kde došlo  
ke krádeži benzínu ze zaparkovaných motorových vozidel. 

 Na Policii ČR byla předána osoba, na kterou byl krajským soudem vydán příkaz  
k zatčení. 

 V pěti případech byla předána na Policii ČR osoba, na kterou bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání Policií ČR. 

 Hlídka MP Lochotín zadržela na místě ženu při vloupání do motorového vozidla,  
s následným předáním Policii ČR. 

 Strážníci MP Lochotín ve spolupráci s Policií ČR zajišťovali místo trestného činu, 
vloupání do prodejny cyklistických potřeb v OD Atom. 

 Na Policii ČR byl předán muž, který budil veřejné pohoršení tím, že se obnažoval 
na veřejnosti. 

 Strážníci MP Lochotín ve spolupráci s Policií ČR zajišťovali místo trestného činu, 
vloupání do prodejny cyklistických potřeb v OD Atom. 

 
V roce 2014 se strážníci sl. Lochotín a Vinice zúčastnili mimořádného úkolu na zajišťování 
veřejného pořádku v okolí nákupních center, při oslavách Nového roku, při hokejových a 
fotbalových utkáních, při kontrolách konečných zastávek MHD, při nočních akcích a při 
kontrolách podávání alkoholu mladistvým, při konání masopustního průvodu, při konání 
akce „pochod radikálů“, při konání hudebního festivalu „Matalfest“, při konání Majálesu 
v amfiteátru ZOO, při konání akce „pálení čarodějnic“, při konání Velikonočních svátků, při 
stavění májek, při Oslavách osvobození, při Májových oslavách, při konání koncertu 
narozenin rádia Blaník v amfiteátru, při konání hudební produkce „Kryštof kemp“, při 
konání koncertů hudebních skupin Lucie a Tři sestry, při konání akce „evropský den 
sousedů 2014“, při konání akce XXV. Jízdy historických vozidel, při konání akce ukázky 
historických vozidel Výročí sta let od prvního závodu, byl prováděn zvýšený dohled u škol 
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a školských zařízení, zejména při ukončení a zahájení školního roku, při konání akce 
„Apetit festival“, při konání koncertů hudebních skupin v OD Plaza, při akci „Lolek“, při 
konání koncertů Folk park a Promenádních koncertů v centrálním parku, při akci „Filmové 
noci“ v amfiteátru, při akci „Město her“ a „Plážohraní“ a při akci „Magnetic club life“ na 
Boleveckém rybníku, při konání akce „Oupn ér“ a zvýšené hudební produkci na 
Šídlovském rybníku, při akci „Plzeňský kardioběh“ na Roudné, při akci „Půlmaratón“  
v centru města, při konání akce „Plzeňská 50“, při konání oslav konce roku, při volbách do 
Zastupitelstev obcí a do Senátu ČR. Při oslavách Dne vzniku samostatného 
československého státu a při oslavách 17 listopadu. Při konání vánočních trhů, při 
rozsvícení vánočního stromu a oslavách konce roku v obvodě. Ve spolupráci s Policií ČR 
byla provedena mimořádná akce zaměřená na požívání alkoholu řidiči motorových vozidel 
před jízdou. Byly provedeny mimořádné akce ve spolupráci s revizory MHD při nočních 
kontrolách černých pasažérů. 

Dále pak v období dušiček a Vánočních svátků prováděli strážníci dohled na hřbitovy, 
obchodní domy, parkoviště. Hlídky MP Lochotín a Vinice se soustředily na kontroly sádek 
a lesů v okrajové části ÚMO Plzeň 1. 

Je prováděn zvýšený výkon služby zaměřený na porušování vyhl. Č. 19/2006 ZmP -  
o některých povinnostech chovatelů zvířat, ve znění vyhlášky č. 12/2007 a vyhl. Č. 6/2009. 
Každý měsíc je provedeno několik mimořádných úkolů. Dále se hlídky MP zaměřily ve 
zvýšené míře i na dodržování pravidel silničního provozu cyklisty. Dále strážníci prováděli 
preventivní pochůzkovou činnost v rajónu, dohled nad dodržováním veřejného pořádku, 
pomoc občanům. V neposlední řadě je nutné se zmínit a vyzdvihnout činnost okrskových 
strážníků, kteří se snaží co nejlépe řešit různé problémy spoluobčanů. 

V rámci služby spolupracuje služebna MP Lochotín a Vinice s Policií ČR, kriminální službou, 
soudními vykonavateli a organizátory různých akcí v obvodě ÚMO 1. Dále úzce 
spolupracuje se SVS města Plzně, kam nahlašuje různé závady, které jsou v jejich 
kompetenci. Služebna Lochotín aktivně spolupracuje s ÚMO Plzeň 1, např. spolupráce při 
odtazích vraků vozidel, při problematice bezdomovců v obvodu, kdy služebna 
spolupracuje se sociálním odborem. Neposledně s odborem životního prostředí a  
s kontrolním oddělením. Městská policie navázala spolupráci s několika neziskovými 
organizacemi, jako např. Bílý kruh bezpečí a Klub Atom pro děti a mládež Diakonie církve 
českobratrské evangelické. 

JSDH Bílá Hora, sídlo: Plzeň – Bílá Hora, Nad Priorem 12a, Plzeň, velitel: Jan Domin 

V roce 2014 se JSDH v rámci své činnosti zúčastnila akcí zaměřených na prevenci 
kriminality a požární ochranu dětí. Akce se uskutečnily například u Košuteckého jezírka, 
proběhl dětský den v rámci Májových oslav, JSDH se zúčastnila 3 akcí 17. ZŠ a akcí pro MŠ 
na Roudné a MŠ na Bílé Hoře, akce DDM Talent v Krašovské ulici, branného dne a Dne 
s Integrovaným záchranným systémem v areálu Plaza. 2x se uskutečnil den otevřených 
dveří pro veřejnost, na 22. ZŠ na Doubravce provedla JSDH ukázku a prověření 
evakuačního plánu ZŠ a asistovala při rozsvícení vánočního stromu v parku U Bazénu 
Lochotín. 
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Jednotka prováděla pravidelné opravy a údržby. Práce na technice provádělo 46 lidí – 
celkem bylo odpracováno 1232 hodin; do prací v areálu se zapojilo 38 lidí, kteří 
odpracovali dohromady 1904 hodiny. Dále byly provedeny 2 jarní a 2 podzimní brigády 
v areálu JSDH. 

JSDH Bílá Hora aktivně zasahovala u 5 požárů a 7x poskytla technickou pomoc. 

JSDH se účastní pravidelných školení a výcviků; v roce 2014 se jednalo 2x o výcvik nositelů 
dýchací techniky na stanici Košutka, 2x asistenci u plaveckých soutěží, 23x se uskutečnilo 
školení členů JSDH a 38x výcvik. 

JSDH Bolevec, sídlo: Plzeň – Bolevec, Bolevecká náves 1, Plzeň, velitel: Roman Nistor 

Na rok 2014 byl pro JSDH Bolevec schválen rozpočet 300 tis. Kč. Z tohoto rozpočtu byla 
hrazena jako každý rok energetická část provozu požární zbrojnice a výcvikové plochy a 
provoz vozidel a nákup technického vybavení pro jednotku. Další finanční injekcí bylo 
navýšení rozpočtu o 60 tis. Kč na nákup lodního motoru a dotace za zásah a na vybavení 
jednotky o 39 tis. Kč z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Za tyto peníze se nakoupily dva 
zásahové obleky a jeden suchý oblek do vody. Z rozpočtu JSDH se povedlo nakoupit 
mnoho potřebného materiálu a technických prostředků pro jednotku; rok 2014 byl spíše 
zaměřen na dovybavení členů jednotky. 

 
JSDH Bolevec vyjela v roce 2014 k 7 požárům, 13x zasahovala u technické pomoci a 
zúčastnila se jednoho prověřovacího cvičení na FN Lochotín. Zásahů se průměrně 
zúčastnilo 6 členů jednotky. Dále jednotka prováděla práci pro zřizovatele, a to formou 
čištění okapů v MŠ v MO Plzeň 1 a čerpání vody v MŠ u vodoměru. 

Prioritou pro rok 2014 byl nákup lodního motoru a přívěsu pod člun, toto se vše povedlo a 
zároveň proběhlo školení vůdce motorového plavidla v Děčíně, kde 4 členové JSDH 
obdrželi osvědčení.  

Požární zbrojnice je zrekonstruovaná a zateplená z předchozích let. Avšak jedním 
nepříjemným faktorem po rekonstrukci je praskání omítek. Tento problém se bude řešit 
se zřizovatelem a bude požadována oprava v rámci reklamace. V roce 2014 proběhla také 
oprava poničených vrat po útoku neznámým vandalem, kdy do vrat byla vyryta jména 
bývalých členů; toto šetřila Policie ČR, avšak neúspěšně. Dále byl opraven a částečně 
zrekonstruován plynový kotel a při této akci se zakoupil i nový digitální termostat. 

12. Osobnosti 

57plk..v.v. Jaroslav Maršák  

První parlamentář vyslaný do Kasáren bývalého 35. Pěšího pluku byl český četník řádně 
oblečený do uniformy a označený jako parlamentář a na rukávu páskou RNV. V průběhu 
války byl osmnáctiletý mladík Jaroslav Maršák jako tisíce dalších totálně nasazený k pracím 
pro Říši do Německa  do Norimberka, kde pracoval v továrně na kuličková ložiska 
v Schweinfurtu am/Main. Ubytováni v provizorních dřevěných barácích spolu s Francouzi a 
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mladými lidmi z Ukrajiny. Pracovalo se nepřetržitě ve směnách po 12 hodinách. „První nálet 
jsme zažili na továrnu 17. Srpna 1943 velkým množstvím bombardérů. Bomby byly shazovány 
vzájemně kobercově propojené a dopadaly převážně na obytné čtvrti. Po tomto náletu 
všechny baráky shořely. Bez velkého přemýšlení jsem se pokusil o útěk domů do Plzně stejně 
jako většina z nás. Po marném pokusu v Plzni o navázání spojení s odbojem, případně 
s možností přechodu k čs.vojenským jednotkám v zahraničí, jsem se v říjnu přihlásil na úřadě 
a obratem jsem byl odeslán do Německa do prostoru totálně nasazených. Byl jsem přeložen 
tentokrát do trestné pracovní kolony na odklízení trosek po bombardování. Zde jsem zažil 
svůj druhý nálet 14. Října 1943, kdy došlo k většímu poškození i místních továren. Zničující 
nálet byl pak 24. Února 1944 s nasazením 1100 bombardérů. Velké ztráty byly i na mladých 
totálně nasazených zahraničních dělnících.“ Po tomto náletu větší část českých mladých lidí 
opět utíkala domů do Čech.  A opět byl vyslán na nucené práce, tentokrát do Köthenu na 
výrobu leteckých motorů. Protože nálety systematicky ničili továrny na výrobu letadel, byla 
jejich výroba přesunuta do podzemí, zvláštní zóny – Nordhausenu. Prostory podzemní 
továrny se budovaly ve vápencovém kopci. Zde panovaly nejhorší pracovní podmínky: 
Vězňové z koncentračního tábora Dora byli trvale ubytování pod zemí a nepřetržitě 
zvětšovali podzemní prostory, totálně nasazení opět pracovali ve 12ti hodinových směnách 
na výrobě leteckých motorů a vyhlášených raket V-1 a V-2. Zde byl Jaroslav součástí 
nelidského zacházení při velmi omezených dávkách jídla. V březnu 1945 se mu z tohoto 
prostředí podařilo po jedenácti měsících konečně utéci a aktivně se zapojil do přípravy  
i vlastního květnového povstání. 

Po válce se stal jako řada dalších vojákem z povolání. Časem se propracoval až na 
Ministerstvo národní obrany a studoval na Vševojskové akademii v Praze.  

Později pracoval jako technický úředník ve Škodovce a následně přešel do Krajského štábu 
civilní obrany v Plzni ve funkci kapitána. Do důchodu odcházel v hodnosti podplukovníka. 

Již v důchodu od roku 2004 začal pracovat v organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu, 
členem předchozí organizace – Svazu protifašistických bojovníků byl od šedesátých let. 
Postupně se vypracoval na funkci předsedy Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za 
svobodu v Plzni. Organizaci svým vlivem výrazně posílil, konsolidoval do životaschopného a 
jednotného celku a pozvedl autoritu této organizace v rámci města. Zvláště záslužným činem 
bylo obnovení tradice uctívání obětí I. a II. Světové války u památníku v Plzni na nám. Míru. 
Tento památník byl z jeho iniciativy konečně v roce 2010 pojmenován jako Památník 
bojovníků a obětí válek. Za jeho práci pro ČSBS byl před pár lety jmenován Čestným 
předsedou této organizace.  Za svoji činnost ve Svazu ČSBS a za přímou účast v Plzeňském 
květnovém povstání byl 58plk.. V.v. Jaroslav Maršák vyznamenán primátorem města Plzně 
také udělením „Historické pečetě města Plzně“. Mimo to je nositelem řady vojenských  
i odbojářských vyznamenání a pamětních medailí a to za svou přínosnou činnost, za své 
vlastenectví, které svým jednáním po celý život naplňoval. V dubnu t. r. oslavil v rodinném 
kruhu dovršení devadesáti let.  
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