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1. Počet obyvatel 
 

Počet obyvatel k 1. 1. 2015 dle údajů 
Ministerstva vnitra 

48 729 občanů ČR 

Počet cizinců s trvalým pobytem k 1. 1. 
2015 dle údajů Ministerstva vnitra 

1 515 osob 
 

Celkem počet obyvatel MO Plzeň 1   
k 1.1 2015 

50 244 obyvatel 
 

    

2. Volby, vedení obvodu 

Rok 2015 byl za uplynulých deset let jediným rokem, ve kterém se nekonaly žádné volby. 
Posledním rokem bez voleb byl rok 2005. 

3. Rozpočet obvodu 

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 32 
dne 3. 12. 2014. 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 se podílejí daňové příjmy na celkových příjmech 
25,5 %, tj. výše daňových příjmů 3 750 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 psů, 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 10 967 tis. Kč, tj. 74,5 % 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 111 
147 tis. Kč, tj. 83,5 % z celkových výdajů rozpočtu MO.   Běžné provozní výdaje – 101 227 
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 - 9 920  tis. Kč – výdaje na provoz zřízených 
příspěvkových organizací - mateřských škol. 

Kapitálové výdaje činí 22 039 tis. Kč, tj. 16,5 % z celkových výdajů rozpočtu MO 1 
na rok 2015. I v roce 2015 budou tyto výdaje směřovat do výstavby nových parkovacích 
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míst, chodníků, komunikací, dětských hřišť, do stavebních úprav pavilonu "OS Motýl" ve 
Žlutické ul., do stavebních úprav 34. ZŠ v Gerské ulici, kde zapůjčené prostory sloužily pro 
účely provozování dvou tříd MŠ v rámci 91. MŠ.  

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 28a 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 2015 ve výši 89 
374 tis. Kč, kompenzace podílu na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu 
přenesené působnosti - rok 2015 ve výši 9 098 tis. Kč, podíl na příjmech z odvodu z loterií 
a jiných podobných her převedených městu podle zvláštního zákona - rok 2015 ve výši 19 
541 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je financování ve výši + 118 469 tis. Kč. 

4. Rozvoj obvodu  

Zcela novou třídu otevřela 7. mateřská škola na svém odloučeném pracovišti ve Žlutické 
ulici 2. Od začátku ledna do ní chodí 25 dětí. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci 
vedení MO Plzeň 1. Stavba přišla obvod na 2,5 mil. korun. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 schválilo plán investiční výstavby pro rok 2015. Plán zahrnuje 
výstavbu nových chodníků, parkovacích ploch, opravy komunikací, opravy a stavební 
úpravy v mateřských školách a zároveň se obvod zavázal vybudovat nové dětské hřiště a 
přebudovat některá stará. Některé chodníky na území obvodu zcela chybí a často dochází 
k velkému pohybu pěších mimo zpevněné plochy. V letošním roce plánuje vedení obvodu 
vybudovat chodníky v ulici Nad Zoo a v ulici Pod Všemi svatými. Nové parkoviště vznikne 
blízko výměníku v Sokolovské ulici, kde by mělo najít parkování 10 až 12 osobních 
automobilů. V oblasti komunikací je projektově připravena z dřívějších let úprava ulic 
Kleisslova  

a Dělnická. Stavba se dlouho odkládala pro 
finanční náročnost, avšak technický stav 
povrchů obou ulic je v současné chvíli tak 
špatný, že rekonstrukce je nezbytná. Nové 
dětské hřiště vybuduje MO Plzeň 1 
v Sokolovské 110 a osadí zde standartní 
dětské prvky.  

Obr. 1 – Nová třída v 7. MŠ 

Městský obvod Plzeň 1 věnuje značnou 
pozornost vylepšování prostřední 

v mateřských školách. Letos naplánoval opravu asfaltové plochy před hospodářským 
pavilonem v 7. MŠ v Kralovické ulici, opravy části chodníků v areálu 9. MŠ v Jesenické 11 a 
přepažení části zahrady novým plotem v 60. MŠ v Manětínské 37. Nejrozsáhlejší akcí bude 
oprava oplocení celého areálu 91. mateřské školy v Jesenické ulici. 
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Městský obvod Plzeň 1 nabídl občanům příležitost aktivně se zapojit do příprav na 
zvelebení prostředí vnitrobloku na sídlišti Košutka. Prostranství mezi panelovými domy 
v ulicích Krašovská a Toužimská – někdy též nazývané „louka“ – bylo již mnoho let 
v provizorním stavu. Mimo hokejbalového hřiště a patrových garáží se zde nachází jen 
trávník s vyšlapanými cestami. Nyní lidé dostanou příležitost říci, co jim na sídlišti schází a 
jakým způsobem chtějí vnitroblok zlepšit. Městský obvod přizval ke spolupráci spolek 
Pěstuj prostor, jenž se zasazuje o zlepšování veřejných prostranství, aby společně 
připravili projekt s názvem „Proměna vnitrobloku Krašovská“. Cílem projektu je co 
nejvíce zapojit místní obyvatele – vnitroblok by měl dobře fungovat především pro ně. Na 
základě jejich názorů se vytvoří tzv. „projektový záměr“, tedy soupis přání a potřeb, ze 
kterého budou vycházet architekti, krajinářští architekti a další odborníci. Celý projekt 
bude rozdělen do několika fází, v první proběhne dotazníkové šetření, dále naváže výstava 
úspěšných proměn sídlištních prostranství v České republice, v třetí části projektu 

proběhnou veřejné besedy 
s obyvateli  
i s odborníky. Výstupem 
bude projektový záměr, 
který shrne návrhy vzešlé 
z besed  
i dotazníkového šetření do 
formy brožury.  Dále bude 
vyhlášena otevřená 
architektonická soutěž, jejíž 
výsledky chce městský 
obvod představit na jaře 
2016 a následně financovat 
a zrealizovat vítězný návrh.  

Obr. 2 – Vnitroblok Krašovská 

Ve středu 29. dubna 2015 byl za účasti vedení 
obvodu slavnostně otevřený zrekonstruovaný 
venkovní bazén v plaveckém areálu na Lochotíně. 
Rekonstrukce venkovního bazénu, který byl po 
léta v žalostném stavu, stála 11 milionů korun, 
z toho 7,5 miliónu pokryla dotace z Evropské 
unie. Zbytek stavby zaplatilo město Plzeň a 
městský obvod Plzeň 1. Venkovní bazén má být 
odpočinkový, zaměřuje se hlavně na rodiny 
s dětmi a lidi, kteří se chtějí ve vodě vyřádit.       

Obr. 3 - Slavnostní otevření venkovního bazénu na 

Lochotíně 

Rozhledna Sylván, která byla městským obvodem Plzeň 1 uvedena do provozu v červnu 
roku 2003, se dočkala dalšího vylepšení. Na začátku letošních prázdnin byla připojena 
k pultu centrální ochrany Městské policie Plzeň. Snahou obvodu bylo nejen ochránit 
majetek, rozhlednu samotnou před vandaly, ale také ochránit studenty Gymnázia 
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Františka Křižíka, kteří zajišťují provoz rozhledny – prodávají vstupenky, suvenýry, 
podávají návštěvníkům informace a také se starají o čistotu bezprostředního okolí 
rozhledny. 

V areálu Sport parku 1 v parku U Bazénu došlo ke změnám ve vybavení. Sport park 1 se 
mění v multifunkční prostor, kde mohou trávit volný čas děti i dospělí. V průběhu letních 
prázdnin zde byla nainstalovaná nová lezecká stěna a několik dovednostních prvků.  

Investice Správy veřejného statku města Plzně, které se konaly na prvním plzeňském 
obvodu 

 Parky (Lochotínský park, lesopark a restaurace Ostende) 24,9 mil. Kč 

 Koleje (tramvajový přejezd Okounová)   7,2 mil. Kč 

 Komunikace (Křížkova, cyklostezka Karlovarská, Na Poříčí) 4,6 mil. Kč 

Přehled oprav komunikací v roce 2015 

 Přechod pro chodce ul. U Velkého rybníka u bytovek 

 Celoplošná oprava ul. Pod Vinicemi 

 Studentská – záplaty 

 Stezka Gerská (úsek Karlovarská – Severka) 

Plánované investiční akce 2015 SVSmP na území MO Plzeň 1 

 Stezka pro cyklisty Karlovarská (zahájení duben 2015)  

 Stavební úprava Na Poříčí, Lochotínská (zahájení duben 2015)  

 Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende (realizace únor – květen 2015)       

 Dokončení rekonstrukce ul. Křížkova (červen 2015)  

 Rekonstrukce Lochotínského parku (dokončení duben 2015) 

 Realizace Lesoparku Ostende (realizace červen 2015) 

 Opatření ke zlepšení jakosti vody ve Velkém Boleveckém rybníce (realizace 
probíhá od roku 2006)   

 Opatření ke zlepšení vody v Košuteckém jezírku (realizace projektu od roku 2013) 

Výstavba na MO Plzeň 1 

Rozsah a způsob výstavby se na území městského obvodu za minulé období začal měnit. 
Převládaly drobné stavební a udržovací práce, mezi které stále patřily jedny z posledních 
výměn bytových jader, dřevěných oken za plastová a zasklívání lodžií. Stále se ještě 
prováděla regenerace panelových domů, zateplení fasád v panelové zástavbě, výměny 
výtahů a tzv. revitalizace bytových domů.  Výstavba bytových a rodinných domů je však 
utlumena. Prováděla se výstavba dvou bytových objektů, a to bytový dům v ulici 
K  Zahradnictví, kde vzniklo 14 nových bytových jednotek a objekt pro bydlení v ulici 
Lochotínská, kde byly navrženy dvě bytové jednotky. V uplynulém období byly puštěny do 
užívání poslední dva bytové domy nad Boleveckým rybníkem vedle autosalonu Renault a 
Honda. Byla dokončena výstavba čtyřdomu v Nýřanské ulici a výstavba bytového domu 
Mikulka v blízkosti ČHMÚ. Nově byla povolena výstavba bytového domu Livinstone 
Development v ulici Otýlie Beníškové, bytového domu Rezidence v Ledecké ulici, a 
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nástavba bytů vedle kulturního domu na Bílé Hoře. Postupně bylo povolováno 5 nových 
rodinných domů na Viničních svazích vedle ZOO. 

Výstavba nových rodinných domů stagnovala, stejná situace byla u rekreačních objektů. 

Nadále probíhala stavební činnost v  Zoologické a botanické zahradě, kde byly v květnu 
dokončeny stavební úpravy terária – vznikla zde nová expozice s jedovatými živočichy, 
převážně s hady, ale k vidění jsou tam také žáby, ryby a pavouci. Dále byla v květnu 
dokončena úprava lochotínského amfiteátru na environmentální vzdělávací centrum  
a rekonstrukce stávajícího letního kina za účelem vzdělávání veřejnosti a propojení 
s areálem ZOO.  

Ve FN Plzeň byly povoleny a následně i zkolaudovány stavební úpravy za účelem zřízení 
potrubní pošty v areálu FN. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na novostavbu 
parkovacího domu v areálu Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín s 398 parkovacími 
stáními. V sousedství FN bylo zahájeno užívání objektu Biomedicínského centra s 
objektem experimentálních laboratoří, učebnami a posluchárnou Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Plzni.  

Mezi areálem SIKO (dříve A Keramika) a čerpací stanicí v Úněšovské ulici vyrostla a byla 
puštěna do užívání nová skladová a manipulační hala pro výrobky sanitární techniky  
a distribuce a skladování strojů a zařízení balící techniky. Vedle zimního stadionu na 
Studentské ulici byl zkolaudován multifunkční objekt, kde vznikly další byty a kanceláře. 
Dále byla povolena novostavba dvoupodlažního penzionu U Velkého rybníka se 16 lůžky.  

Správa veřejného statku dokončila velkou rekonstrukci lochotínského parku a požádala  
o povolení rekonstrukce části objektů Sofronka. Dále byla dokončena a byl vydán 
kolaudační souhlas s celkovou rekonstrukcí restaurace Ostende. U Velkého rybníka byla 
nově postavena další restaurace Bolevák Point, v Mozartově ulici byl zahájen zkušební 
provoz minipivovaru Bláhovar a na Bílé Hoře byla společnosti M.A.T. povolena výstavba 
velké skladovací haly vedle areálu Ferony. 

Národní památkový ústav provádí rekonstrukci statku U Matoušů.  

Mimo povolování a kolaudování novostaveb, nástaveb, přístaveb a stavebních úprav řeší 
stavební úřad ve velké míře také povolování a souhlasy se změnami užívání objektů či 
jejich částí.   

Od konce roku 2014 probíhá odstraňování garáží v Lochotínské ulici, které byly do 
nedávna problémem černých skládek a bezdomovců.  

V roce 2015 na území MO Plzeň 1 vznikly a pojmenovány byly nové ulice: 

 Pod Všemi svatými 

 Kamenná 

 Nárožní 

 Pod Zámečkem 

 Z kopce 
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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 8. 4. 2015 schválilo pojmenování plochy 
centrálního parku názvem park U Bazénu z důvodu lepší orientace občanů např. při 
pořádání akcí MO Plzeň 1. Před schválením názvu proběhla anketa, kde mohli občané 
rozhodnout  
o názvu původního Centrálního parku. Název byl ovlivněn skutečností, že v blízkosti parku 
se nachází bazén, který byl nově zrekonstruován. 

Na základě nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu musí obce zpracovat nový územní plán.  

Město Plzeň – MMP odbor stavebně správní jako pořizovatel Územního plánu města 
Plzně zpracovalo návrh nového územního plánu.  

Pořizovatel územního plánu oznámil projednání návrhu Územního plánu města Plzně a 
možnost uplatnění písemných připomínek.  

MO Plzeň 1 bylo předloženo několik připomínek, které projednala Rada MO Plzeň 1 na 
svém zasedání dne 21. 1. 2015. S některými připomínkami vyjádřila souhlas, v některých 
případech vydala nesouhlasné stanovisko. Tentýž den byl návrh předložen k projednání na 
zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1. Zastupitelstvo MO Plzeň 1 vzalo na vědomí vyhlášku 
k návrhu nového územního plánu Plzně a možnost uplatnění připomínek k předloženému 
návrhu. Některé připomínky byly uplatněny, o dalších připomínkách rozhodlo tak, že 
nebudou uplatňovány. 

5. Doprava  

Od 1. dubna zprostředkovává ÚMO Plzeň 1 odvoz 
a likvidaci starých odstavených vozidel zcela 
zdarma. Občané se mohou obrátit na úřad, který 
poradí a zařídí vše potřebné.  

Obr. 4 – Likvidace odstavených vozidel v MO Plzeň 1. 

 

V Plzni se zpracovával rozsáhlý průzkum toho, jak se Plzeňané po městě dopravují. 
Výstupy průzkumu ukázaly, jak se lidé v jeden běžný pracovní den pohybovali, jakými 
prostředky a jak daleko cestovali a jak s tím byli spokojeni. Např.: MHD je nejpoužívanější 
druh dopravy v Plzni, její podíl přesahuje 47%, 2% cest autem Plzeňanů je kratších než 4 
km, 41% lidí jezdí MHD po Plzni nyní více, než jezdilo před 5 lety, 69% Plzeňanů 
nepřestane jezdit, ani kdyby pohonné hmoty stály 50 Kč/l a nejčastěji cestují obyvatelé 
Plzně a okolí do práce (31%) a na nákupy (23%). Průzkum posloužil jako podklad ke 
zpracování Plánu mobility Plzně, kterým se zabývají Útvar koordinace evropských projektů 
společně s Útvarem koncepce a rozvoje, Správou veřejného statku a PMDP.  

Uzavírky velkých obvodních silnic komplikovaly dopravu. Jednalo se o částečnou uzavírku 
křižovatky Karlovarské a Lidické ulice, která probíhala ve dvou etapách na konci října. 
Jednalo se o opravu přejezdů tramvajové trati. 
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6. Životní prostředí 

Dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ v Plzni, Západní ul., bylo v roce 2015 v provozu od  
1. dubna 2015. Provozovatelem dopravního hřiště bylo Středisko volného času 
Radovánek.  Dětské dopravní hřiště bylo navrženo tak, aby vyhovovalo výuce pravidel 
silničního provozu a děti zvládaly základní dopravní situace v městském provozu. Hřiště je 
určeno školám se sídlem na území Plzeňského kraje, využití hřiště pro veřejnost bylo 
zpoplatněno vstupným – cena pro aktivního účastníka 10,- Kč. Provozní doba byla 
stanovena na měsíce duben – říjen, 7 dní v týdnu. V měsících duben - červen navštívilo 
v odpoledních hodinách dopravní hřiště 758 dětí a v dopoledních hodinách 664 dětí. Za 
provádění výukového programu pro mateřské školky, které mají sídlo na území 
Městského obvodu Plzeň 1, hradil MO Plzeň 1 částku 150 Kč za 1 hodinu Středisku 
volného času Radovánek. Výuka pro základní školy probíhala též v dopoledních hodinách 
a nebyla hrazena z rozpočtu MO Plzeň 1. Měsíční náklady na provoz hřiště činil 11 tis. Kč. 

Na dopravním hřišti také probíhaly 
akce se zaměřením na dopravní 
výchovu. Do 1. 7. 2015 zajišťoval 
agendu dětského dopravního hřiště 
v areálu 1. ZŠ, v Plzni, Západní ul., 
odbor životního prostředí a dopravy, 
od tohoto data pak odbor investiční a 
stavebně správní – oddělení správy 
majetku.  

Obr. 5 – Dětské dopravní hřiště 

v Západní ulici. 

Na území MO Plzeň 1 bylo v roce 
2015 evidováno 70 ks dětských pískovišť, u kterých byla v měsíci dubnu 2015 provedena 
výměna písku spojená s desinfekcí. Prostřednictvím Plzeňské jedničky v měsíci říjnu a na 
webových stránkách obvodu oslovil úřad spoluobčany o vyjádření svého názoru na 
problematiku pískovišť, která se nacházejí na území našeho městského obvodu, zda 
pískoviště zachovat nebo zajistit postupně likvidaci pískovišť, o kterých ví, že již nejsou 
využívána. Od občanů přišlo několik desítek podnětů, ÚMO Plzeň 1 po provedené 
kontrole všech pískovišť k těmto podnětům přihlédl a provedl jejich vyhodnocení, z čehož 
vyplynulo, že u některých se nebude provádět výměna písku a pískoviště budou určena  
k postupné likvidaci. Záměrem 
úřadu bylo snížit počet 
nevyužitých pískovišť a u 
pískovišť, která jsou hojně 
navštěvována, provádět výměnu 
písku 2x do roka. Roční náklady na 
výměnu písku ve všech 
pískovištích (70 pískovišť) činily 
345 416,- Kč včetně DPH.  

Obr. 6 – Pískoviště na MO Plzeň 1. 
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Výrobu a osazení nových laviček zajišťovala pro MO Plzeň 1 na základě výběrového řízení, 
firma MVP Plzeň – M. Beniš.  Cena za 1 ks lavičky včetně zabudování a výroby činily 
3 990,- Kč včetně DPH.  V roce 2015 bylo k 31. 12. 2015 umístěno 38 ks laviček. Průběžně 
byly prováděny opravy, nátěry i případné likvidace laviček.  

Začátkem měsíce července byla zhotovena a instalována velká betonová lavička 
s dřevěným obložením, 
která je umístěna v horní 
části parku U Bazénu 
v hodnotě 37 tis. Kč. 

V průběhu srpna byly 
instalovány u fontány 
v parku U Bazénu 4 ks 
nových laviček - tím se 
sjednotil vzhled laviček u 
fontány. Celkem bylo ke 
dni 31. 12. 2015 v evidenci 
1 027  ks laviček. 

Obr. 7  – Lavičky u fontány 

v parku U Bazénu.  

Odbor životního prostředí 
a dopravy zajišťoval odvoz vytříděných složek komunálního odpadu (papír + nápojové 
kartony, plast, sklo a biologicky rozložitelný odpad). Po obvodu a v areálech mateřských 
škol 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. V roce 
2014 byl zaveden sběr obalů z hliníkových nápojů společně s plastem; od září 2014 měli 
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.  

Úřad městského obvodu Plzeň 1 zajišťoval sběr a svoz tříděného odpadu na území MO 
Plzeň 1 do 31. 8. 2015. Tuto službu pro Městský obvod Plzeň 1 zajišťovala společnost 
Západočeské komunální služby, a.s. Od září 2015 zajišťovalo svoz separovaného odpadu 
statutární město Plzeň prostřednictvím společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. 

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. 

Celkem se nachází na celém území obvodu 1 434 ks nádob na tříděný odpad.  
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Městský obvod Plzeň 1 byl zapojen do systému EKO-KOM (zpětný odběr obalových složek) 
od roku 2002 do srpna 2015. Za celkové množství odpadu a bonus za hustotu sběrné sítě 
obvod obdržel odměnu za I. až III. čtvrtletí roku 2015 ve výši 4 307 561,50 Kč. 

Úřad městského obvodu Plzeň 1 i nadále zajišťoval vývoz 4 ks odpadových sběrných 
nádob  
o objemu 1100 l, které jsou umístěny v Parku za Plazou, z důvodu četnějšího úklidu této 
lokality. Svoz zajišťovala společnost ELIOD servis, s.r.o.  

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., od září 
2015 pak prostřednictvím společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.  Celkem bylo rozmístěno 433 
odpadkových košů (z toho 95 košů bylo vlastních a zbývající koše byly ve vlastnictví 
svozových firem). Odpadkové koše, které byly ve vlastnictví městského obvodu, byly 
předány statutárnímu městu Plzni – Správě veřejného statku města Plzně k 31. 8. 2015. 

Odpadkové koše byly v obou oblastech vyváženy 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Měsíční 
náklady činily cca 76 tis. Kč.  

Zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění ukládá obcím povinnost zřídit 
místo, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. MO Plzeň 1 
umožňoval 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 zajišťovalo sdružení 
firem VERSADO, s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. na základě uzavřené 
smlouvy do  
31. 8. 2015. Od září 2015 provoz sběrného dvora zajišťovalo statutární město Plzeň 
prostřednictvím společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. Důvodem je změna dosavadního systému 
nakládání s odpady ve Statutárním městě Plzeň na základě přijetí obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na 
území města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem. Ve sběrném dvoře odpadů v Úněšovské ul. je možné odevzdávat 

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.). 

Obr. 8  – Sběrný dvůr v Úněšovské ulici. 

Možnost ukládat odpad zde mají 
nejenom občané (fyzické osoby), ale sběrný dvůr mohou využívat také podnikatelské 
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subjekty, které se tak mohou za úplatu dle zveřejněného ceníku v omezené míře zbavit 
odpadu vznikajícího při jejich podnikatelské činnosti. Pro fyzické osoby bylo ukládání 
odpadů do 31. 8. 2015 (kromě objemného odpadu, stavební sutě  
a zeminy) ve sběrném dvoře nebo v rámci sběrových dní nebezpečného odpadu 
bezplatné.  

K 31. 8. 2015 byl předán pozemek – sběrný dvůr odpadů v Úněšovské ulici, který byl 
svěřený městskému obvodu dle přílohy č. 3, Statutu města Plzně č.8/2001 statutárnímu 
městu Plzni – Správě veřejného statku města Plzně. K předání vybavení sběrného dvora 
(např. kontejnery, oplocení, obytný kontejner) došlo též k 31. 8. 2015 a sběrný dvůr 
převzal zástupce Správy veřejného statku města Plzně. Od 1. 9. 2015 je uložení veškerého 
odpadu od fyzických osob do sběrného dvora zdarma.  

Sběrný dvůr odpadů je i nadále otevřen 6 dní v týdnu včetně státních svátků, tak jak tomu 
bylo v době zajišťování provozu městským obvodem. Jsou zde i zachovány zpětné odběry 
elektrozařízení společnostmi ASEKOL s r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN a s. 

Odbor životního prostředí a dopravy ve spolupráci s kontrolním oddělením mapoval 
průběžně po celý rok výskyt „černých“ skládek, které byly následně likvidovány. Tuto 
službu - úklid černých skládek, které vznikají zejména na stanovištích nádob na odpad 
(převážně v sídlištích) a na veřejném prostranství, zajišťovali pracovníci veřejně 
prospěšných prací.  

V okrajových částech obvodu vznikají černé skládky po bezdomovcích, většinou se jedná  
o soukromé pozemky, kdy jsou vyzýváni vlastníci k odstranění těchto skládek. Pokud se 
jedná o městský pozemek, úklid zajišťuje městský obvod. 

Od září letošního roku zajišťuje úklid černých skládek statutární město Plzeň 
prostřednictvím společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. 

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. 

V roce 2015 na základě smlouvy o dílo prováděla firma OŠTĚP Plzeň s.r.o. pokácení 
suchých  
a havarijních stromů. Celkem bylo na našem obvodu pokáceno 210 ks stromů. Zároveň 
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firma OŠTĚP Plzeň s.r.o. provedla bezpečnostní, zdravotní a výchovné řezy u 850 ks 
stromů, a to především v Lochotínské ul., Na Roudné, Kotíkovské ul. a v Sokolovské ul. 
V období vegetačního klidu (říjen až březen) dochází ke kácení nevhodných a 
nebezpečných stromů  
a ve větší míře úpravy keřů. 

V roce 2015 bylo vysazeno firmou ZKS a.s.  2 150 ks keřů a 135 ks stromů. Od července 
2015 od SVSmP převzal obvod do péče 90 ks nových stromů, a to v lokalitě ul. U Velkého 
rybníka 69 ks a Pod Záhorskem 21 ks, a dále 150 ks nových keřů, kde obvod zajišťuj na 
základě předávacích protokolů zálivky dřevin v období dvou let po výsadbě a zdravotní 
řezy stromů. 

Zároveň firma OŠTĚP Plzeň s.r.o. průběžně provádí větší zásahy při úpravách zmlazení  
a sestřihů keřů, odfrézování pařezů po pokácených stromech a likvidaci přestárlých 
keřových porostů s následným zatravněním dotčené lokality. Menší zásahy prořezu keřů 
provádí pracovníci veřejně prospěných prací. 

V roce 2015 se prováděly 3, na některých úsecích 4 seče. 

30. 5. a 17. 10. 2015 se opět sekalo kosou v Komenského ulici, na ploše vedle parkoviště  
u Gery. 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. 

Každý rok se provádí rozbor vody ve studánkách pod FN a ze studánky Petrovka. V roce 
2015 opět kvalita vody v obou studánkách na Roudné pod Pramenní ulicí nevyhovuje 
příslušné legislativě platné pro pitnou vodu ani voda ze studánky Petrovka. V květnu 
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 
tis. Kč. 

Čistota a pořádek na území Městského obvodu Plzeň 1 jsou zajišťovány Úsekem úklidu 
MO Plzeň 1 v rámci výkonu VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (VPP), a v menší míře pak i 
občany ve výkonu alternativního trestu - OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (OPP).  

V průběhu roku 2015 zaměstnával Úřad městského obvodu Plzeň 1 na základě uzavřených 
pracovních smluv průběžně 27 až 42 pracovníků VPP, kdy maximální počet pracovníků 
schválený usnesením Rady MO Plzeň 1 byl stanoven na 45 a průměrný stav byl 36 
pracovníků VPP.  

Pracovní místa byla vytvořena dle dohody vedení MO Plzeň 1 s Úřadem práce Plzeň - 
město. Na základě zkušeností referentů úseku úklidu 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 úklidů také vede 
průběžnou evidenci zájemců o zaměstnání, ze které jsou vybíráni a po schválení úřadem 
práce doplňováni nastupující pracovníci. 
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Přínosem této koncepce je vytváření dlouhodobějších pracovních poměrů, podnícení 
zájmu uchazečů evidovaných úřadem práce, udržet si pracovní místo a získat pracovní 
návyky,  

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) 

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 
na nebezpečných a nejvíce exponovaných 
místech obvodu – např. schodištích a 
přechodech pro chodce. 

Obr. 9  – Svoz vánočních stromků. 

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. Tato činnost je pod odborným 
dozorem ing. Boudy (OŽPD). V letošním roce se také zaměřujeme na kantování podél 
chodníků dle plánu kantování v roce 2015. 

Osmá skupina je také čtyřčlenná. 
Zajišťuje sekání vyčleněných travnatých 
ploch a to dvěma sekačkami HONDA HRD 
536, dvěma křovinořezy (STIHL, HITACHI) 
a travní sekačka GRILLO. Místa provádění 
sekání trávy pracovníky VPP jsou: Park za 
Plazou (seč provedena 4x), park  
U Bazénu, areál Sport parku 1 (seč 
provedena 4x), dětská hřiště – Sylván, 
Roudná, Zavadilka, Rabštejnská a K Stráži 
(seč provedena podle potřeby min. 5x). 

Obr. 10  – Sekání trávy v Parku za Plazou. 
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Pro sedmou a osmou skupinu jsou proškoleni a připraveni náhradníci, kteří v případě 
potřeby větší akce jsou doplněni do těchto skupin. 

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, 
chladniček, praček, televizorů, kuchyňských linek a dalšího nepotřebného nábytku včetně 
lina a koberců. Lokality s výskytem větších černých skládek jsou např.: prostor u 
Kalikovského mlýna, prostory pod mostem Generála Pattona, ulice Na Roudné 49, okolí 
kurtů Pod Všemi svatými a konečná MHD č. 4. Dále v tomto období došlo k nárůstu 
odvozu ořezaných větví, posekané trávy a odpadu po kantování. Vozidla jsou využívaná 
také pro zajištění každoročních kulturních akcí obvodu.   

V roce 2015 šlo mimo jiné o:  

 svoz listí z jarních a podzimních výhrabů z území MO Plzeň 1 a odvoz na sběrný 
dvůr 

 vystěhování a nastěhování mateřské školky v Jesenické ul. rekonstruované v roce 
2015 

 likvidace a odvoz černých skládek a stanovišť po bezdomovcích 

 technické zajištění dětských, kulturních a společenských akcí pořádaných obvodem 

 svoz odpadu po kantování ulic dle ročního plánu 

 odvoz posekané trávy z dětských hřišť na Roudné, Sylvánu, Rabštejnské a K stráži. 

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

Obr. 11 – Výhrab listí – 

Studentská ulice – pracovníci 

VPP. 

 

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 současné 
době je v evidenci na našem úřadu 29 občanů a výkon práce zahájilo 9 občanů 
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v nepravidelných intervalech. Výkon těchto prací koordinuje referent úseku úklidových 
prací ve spolupráci s Probační a mediační službou Plzeň. 

V roce 2015 byl zahájen provoz fontán od 1. května. Proběhlo výběrové řízení (veřejná 
zakázka malého rozsahu) na zajištění provozu fontán a s účinností od 1. 6. 2015 byla 
uzavřena nová smlouva, dodavatel prací je opět firma Emil Mundl, která zabezpečuje 
provoz fontány v Sokolovské a Západní ulici.  

Od začátku sezóny provozu fontán byla dle znečištění vody 4x vyměněna cirkulující voda  
u obou fontán. U fontány v Západní ulici byla provedena částečná oprava soklu fontány.  
U fontány Sokolovská byla před zahájením provozu provedená částečná oprava dlažby 
fontány a řečiště, kterou zajišťovalo investiční odd. OISS. Od 1. 11. 2015 byly fontány již 
vypnuté a zazimované. 

MO Plzeň 1 udržuje celkem 10 soch a dva památníky 

Památník odboje (válečný hrob)  
Socha – Monument, mezi domy Manětínská 10-79 
Socha – 3 dívky a matka, v Žlutické 29  
Socha – Monument, Bolevecká 30, u VŠ kolejí  
Socha – Monument, Sokolovská 114 
Socha – Dítě s trumpetou, umístěna před gymnáziem F. Křižíka v Sokolovské ul.  
Socha – Monument, u 1. ZŠ Západní- podstavec byl již několikrát očištěn od sprejů.  
Socha – 3 dětí, u 1. ZŠ Západní 
Socha – Hrající si děti, Nýřanská 22 
Socha – Monument, u 34. ZŠ Gerská 
Plastika – Klíčení, Plaská u OC Billa   
Památník Lidice – v parku U Bazénu pod gymnáziem F. Křižíka  

Ruční a strojní čištění bez vyblokování parkovacích míst 

V rámci Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 byl vyhotoven plán ručního  
a strojového úklidu na vybraných komunikacích na území ÚMO Plzeň 1. Byly vytipované 
nejvíce znečištěné komunikace, zejména vzrostlou vegetací kolem obrubníků a velkým 
nánosem zeminy a prachu. Z tohoto důvodu bylo nutné na těchto komunikacích udělat 
ruční čištění, při kterém byla odstraněna vegetace a zemina. Úklid byl následně dokončen 
strojním metením. K provedení těchto prací byla uzavřena objednávka s firmou 
Západočeské komunální služby a.s. Plzeň.  Vzhledem k velkému rozsahu prací a částečné 
nepřízni počasí, práce byly provedeny v měsících říjen až listopad 2015. 

 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). Jde o ruční čištění chodníků a parkovišť, bez nutnosti vyblokování ulic  
a parkovišť. 
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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.  

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

 Vodohospodářské stavby s.r.o. – prováděla zimní údržbu na úseku č. 2 – sídliště 
Bolevec, K Prokopávce, U Velkého rybníka, Bílá Hora 

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

V případě spadu sněhu nebo výskytu náledí vyzve člen Štábu zimní údržby ÚMO Plzeň 1 
jednotlivé smluvní dodavatele k zajištění zimní údržby a tyto výjezdy jsou hrazeny dle 
celkových m² pěších komunikací (celkem 325 000 m²) a vybraných místních 
komunikací  (celkem 186 000 m²) na jednotlivých úsecích, a to částkami za jeden výjezd 
(úsek č. 1 – 67.954,- Kč, úsek č. 2 – 94.288,- Kč, úsek č. 3 – 107.158,- Kč, úsek č. 4 – 
79.061,- Kč). Tyto částky jsou za zimní údržbu provedenou pluhováním sněhu, popř. 
posypem zdrsňujícím materiálem (kamennou drtí).  

Pro použití chemických rozmrazovacích materiálů (technická posypová sůl) vydává pokyn 
předseda Štábu zimní údržby a tento posypový materiál je hrazen samostatně, dle 
prokazatelně spotřebovaného množství.  

V roce 2015 nebyly realizovány žádné výjezdy. 

7. Sociální oblast. 

Senioři 

Od února odstartovaly prohlídky Nového divadla, které připravil první plzeňský obvod pro 
své seniory. O prohlídky byl ze strany seniorů velký zájem a termíny, který MO Plzeň 1 
prostřednictvím sociálního odboru úřadu nabídl, se rychle zaplnily. Na prohlídce Nového 
divadla se senioři od průvodce dozvěděli zajímavosti týkající se stavby divadla i o historii 
divadelnictví v Plzni. Účastníci exkurze nahlédli i do baletního sálu, zkušeben či šaten 
herců. 

Každý měsíc nabídl MO Plzeň 1 seniorům zvýhodněné vstupenky do Velkého i Nového 
divadla. Jednalo se o nabídku představení – činohry, muzikály i opery – vše za zvýhodněné 
ceny vstupného pro seniory bydlící v MO Plzeň 1. 
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4. února mohli senioři navštívit první ze tří přednášek Prof. PhDr. Tomáše Jílka, CSc. 
Přednáška se konala v Totemu a byla věnována přírodě a památkám Plzeňského kraje. Na 
první úspěšnou akci s profesorem Jílkem navázala druhá v pořadí dne 18. 3. s názvem 
„Městské památkové rezervace Plzeň, Domažlice, Horšovský Týn“, a dále dne 1. 4., kdy 
byli senioři obohaceni o vzpomínky „Česko-bavorská hranice – Železná opona 1948 – 
1989“.  

Každý rok připravuje městský obvod Plzeň 1 pro seniory jednodenní zájezdy. V letošním 
roce se senioři zúčastnili celkem deseti zájezdů s rozličnou tématikou: 

7. 4. 2015 - TOULKY STAROU PRAHOU - komentovaná prohlídka Nové scény ND. Návštěva 
kostela sv. Bartoloměje. Následuje zastávka u Betlémské kaple spjaté s působením mistra 
Jana Husa. Betlémská kaple je Národní kulturní památkou. Dále následovala návštěva 
historické knihovny Náprstkova muzea v rámci komentované prohlídky. Na závěr jsme si 
prohlédli Colloredo-Mansfeldský palác, který patří k vynikajícím příkladům pražské 
palácové architektury s bohatým stavebním vývojem. Cesta zpět k autobusu přes 
Staroměstské náměstí, zastávky u nejvýznamnějších památek.  

23. 4. 2015 - CHODSKÝ FOLKLOR, TRADICE, ŘEMESLA I CHODSKÁ KUCHYNĚ den strávený 
v Klenčí pod Čerchovem a v jeho nejbližším okolí. V rámci objednaného folklorního 
programu jsme viděli malování chodské keramiky, paličkování krajky, vyšívání a zdobení 
chodských krojů, zdobení chodských koláčů včetně ochutnávky a slyšeli hru na dudy s 
odborným výkladem. Navštívili jsme Muzeum J. Š. Baara, na zvláštní povolení jsme vyjeli 
autobusem  
k rozhledně na Čerchově, zastavili se na Výhledech u pomníku J. Š. Baara a navštívili jsme  
i Dřevorubecké muzeum v Peci. Trvalá expozice mapuje práci starých "pecáckých" 
dřevorubců. Viděli jsme i zajímavou dřevorubeckou kapli sv. Prokopa.  

5. 5. 2015 - PO STOPÁCH UMĚLECKÝCH POKLADŮ LOBKOVICŮ - Nelahozeves – prohlídka 
památníku Antonína Dvořáka a návštěva Lobkovického zámku s rodovou galerií. 
V Roudnici nad Labem jsme si prohlédli část zpřístupněného zámku. V bývalé jízdárně je 
umístěna galerie umění 19. a 20. stol. Následovala společná prohlídka augustiánského 
klášterního kostela, který je běžně nepřístupný. Cestou zpět zastávka na prohlídku Lázní 
Mšené – památkově chráněn je celý areál lázní se svými historickými objekty.  

21. 5. 2015 - LETEM SVĚTEM OKOLO PRAHY. Praha – exkurze do neveřejných prostor na 
letišti Václava Havla. Viděli jsme provoz na odbavovacích plochách, dostali jsme se do 
těsné blízkosti letadel, do terminálů, salonků a poznali jsme nejmodernější stanici 
Hasičské záchranné služby v ČR. Choteč, Mlýn u Veselých – navštívili jsme funkční vodní 
mlýn, kde je instalována kompletní mlýnská technologie z první poloviny dvacátého 
století, včetně rekonstruované a do provozu uvedené malé vodní elektrárny. Cestou zpět 
krátká procházka na náměstí v Berouně a kolem nejvýznamnějších tamních památek. Pro 
zájemce nenáročná vycházka na Městskou horu s rozhlednou a medvědáriem s medvědy 
z Večerníčku pana Chaloupky.  

28. 5. 2015 – ZANIKLÉ A ZNOVUOBJEVENÉ PAMÁTKY CHEBSKA - Statek Bernard  
v Královském Poříčí u Sokolova, v němž se nachází muzeum řemesel s expozicemi na 
témata zemědělství, život na venkově, a pocta řemeslům. Je zde umístěno i tzv. Zábavně 
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naučné centrum Ohře, obchůdek s ruční výrobou nádherných a nápaditých svíček a 
restaurace. Následovala prohlídka kostela a kaple v jednom z našich nejstarších poutních 
míst v Chlumu svaté Máří. Odpoledne jsme navštívili hrad Seeberg. Zájemci se mohli projít 
kolem hradu, kudy vede malebnou krajinou naučná stezka (cca 1 km), ostatní mohli využít 
čas na občerstvení ve dvou místních restauracích. Následovalo hodinové zastavení na 
prohlídku lázeňského centra Františkových Lázní.  

4. 6. 2015 - DARY KRUŠNOHOŘÍ. Nová Role - exkurze v porcelánce Thun 1794 a.s. - 
největší český výrobce porcelánu. V rámci exkurze jsme viděli i galerii porcelánu, krátký 
film  
a nakupovali jsme v tovární prodejně. Následovala návštěva historického centra města 
Jáchymov a prohlídka muzea Královská mincovna. Po obědě jízda lanovkou na Klínovec. 
Horní stanice lanovky leží v nadmořské výšce 1238 m. n. m. Na závěr návštěva Božího 
Daru – nejvýše položené obce v Čechách. Pro zájemce procházka naučnou stezkou 
Božídarským rašeliništěm nebo možnost posezení v některé z četných restaurací a 
kaváren.  

18. 6. 2015 – OBLAST HOHENBOGEN – RÁJ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE – navštívili 
jsme Podvodní pozorovací stanici a zahradu divoce rostoucích bylin a dřevin ve Furth im 
Wald. Prošli jsme naučnou ekologickou stezkou (2 km) s mnoha zpestřeními. Následovala 
zastávka v oboře u jezírka Steinbruchsee nedaleko Furth i. W. Viděli jsme krmení srnčí  
a mufloní zvěře v oboře. Areál je doplněn dalšími zajímavostmi, např. Pstruží líhní s obřím 
akváriem, turistickými stezkami a samozřejmě nezbytným občerstvením. Navštívili jsme 
malé Muzum lesa. V Neukirchen beim Heiligen Blut jsme nahlédli do klášterního kostela. 
Následuje přejezd k údolní stanici lanovky - lanovkou na vrchol Hohenbogenu. Odpoledne 
bylo koupání v bazénu v LAMU s výhledem na vrcholy Ostrého.  

10. 9. 2015 – PO STOPÁCH KURFIŘTŮ - Leuchtenberg – zachovalý hradní areál Horního 
Falcka. Individuální prohlídka hradu s možností výstupu na věž. Amberg – jedno  
z nejkrásnějších bavorských měst bohatých na různé kuriozity a originální stavby. Prošli 
jsme se městem a vyjeli jsme autobusem k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné na 
vrchu Mariahilfberg nad městem. Sulzbach–Rosenberg - někdejší sídlo České Horní Falci. 
Krátká procházka kolem nejvýznamnějších památek a nejmalebnějších míst Sulzbachu a 
projížďka autobusem kolem průmyslových, technických památek Rosenbergu.  

17. 9. 2015 - BAROKNÍ PERLY SEVERNÍHO PLZEŇSKA. Plasy – národní kulturní památka. 
Prohlídka konventu a hrobky Plaského kláštera, která není běžně dostupná. Prohlídka 
zámku Manětín a procházka městečkem. Opět národní kulturní památka, označovaná jako 
"barokní perla západních Čech“. Navštívili jsme nejmenší české královské město Rabštejn 
nad Střelou. Přejeli jsme do Nečtin, kde jsme prošli parkem kolem novogotického zámku 
(dnes školicí středisko ZČU Plzeň) a zastavili jsme se u malebné pohřební kaple rodu 
Mensdorf-Pouilly, která je významnou krajinnou dominantou.  

22. 10. 2015 - KDE A JAK VZNIKÁ CUKR aneb seznámení s tím, co vše se musí udělat a stát, 
než vložíme do úst kousek cukru. Kolín – projeli jsme se kolínskou řepařskou drážkou po 
úzkorozchodné trati, dlouhé cca 4 kilometry. V malém drážním muzeu jsme se seznámili 
s historií této unikátní železničky. Nymburk, kde jsme si během vycházky prohlédli 
unikátně dochované hradby, na našem území zcela netradiční. Ve zdejším pivovaru 
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vyrůstal spisovatel Bohumil Hrabal. O životě v pivovaru napsal úspěšnou prózu 
„Postřižiny". V Dobrovicích jsme navštívili největší a nejstarší činný cukrovar v České 
republice. Během exkurze jsme se podrobně seznámili se zpracováním cukrové řepy a 
postupem při výrobě cukru.  

Od dubna minulého roku byl spuštěn projekt plavání seniorů na Plzeňskou kartu, který 
s oblibou využívají senioři i v bazénu Lochotín v letošním roce. MO Plzeň 1 podpořil 
projekt plavání pro seniory. 

26. února se v L-klubu ve Studentské ulici konal dopravně – bezpečnostní pořad „Senior 
bezpečně“. Akci pořádal Aktiv BESIP při Magistrátu města Plzně – motoristická sekce a 
Autoklub Plzeň. Za účasti Městské policie – skupiny prevence se senioři dozvěděli  
o nebezpečích číhajících na ně v dopravě a obdrželi řadu rad, jak se bezpečně pohybovat 
v městském provozu.  

V říjnu letošního roku odstartoval projekt „Jedeme dál“, který představuje organizované 
kurzy aktivní chůze 
s následným využitím 

sportovišť 
vybudovaných MO 
Plzeň 1. Kurzy 
probíhají v okolí 
Boleveckých rybníků. 
Účast na kurzech je 
pro seniory zdarma, 
náklady hradí MO 
Plzeň 1 za přispění 
magistrátu města 
Plzně. 

Obr. 12  – Účastníci 

projektu Jedeme dál na 

vycházce obvodem.  

Členové Komise pro občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1 zabezpečovali v průběhu roku 
2015 celkem 45 slavnostních obřadů vítání občánků, při nichž bylo přivítáno mezi občany 
města Plzně 246 miminek. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově 
narozených občánků. Při této slavnostní příležitosti byl rodičům na památku předán 
grafický list a malý dárek pro dítě. Rodičům při obřadu vítání asistovaly studentky Střední 

zdravotnické školy a každou akci svým 
vystoupením zpestřily děti ze 78. MŠ. 

1. občánek roku 2015 – Sofie Třeštíková – narodila 
se na Nový rok po osmé hodině, maminka Jana a 
tatínek Milan, šestiletá sestřička Nelinka – žijí 
v Plaské ulici. Mají fenku labradora.  

Obr. 13  – Starosta přivítal prvního občánka obvodu 

v roce 2015. 
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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. Jednalo se o 52 jubilantů. Při této 
příležitosti byl jubilantům předán dárkový potravinový koš s blahopřáním. 

V roce 2015 zajistila komise 6 slavnostních obřadů jubilejních svateb, z toho 2 v obřadní 
síni ÚMO Plzeň 1, 2 v obřadní síni radnice Města Plzně a 2 jubilejní svatby se na přání 
oslavenců uskutečnily v místě jejich bydliště. Manželé – jubilanti obdrželi dárkový 
potravinový balíček a grafický list.  

2. května oslavili manželé Jitka a Pavel Černí v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 svou zlatou 
svatbu. Za přítomnosti rodiny a přátel se také podepsali do pamětního listu úřadu. 

27. února oslavil sté narozeniny pan Josef Klemš žijící v Plzni 
na Roudné. K významnému jubileu mu gratuloval starosta 
Mgr. Miroslav Brabec. 

Obr. 14  – Stoletý pan Josef Klemš. 

9. prosince oslavili manželé Milada a Bohuslav Junkovi 
kamennou svatbu. K významné události jim gratuloval 
starosta Brabec.  

V květnu a listopadu se ve spolupráci s Oblastním výborem 
ČČK v Plzni uskutečnila v Obřadní síni slavnostní akce 

předávání bronzových medailí profesora Janského za deset bezpříspěvkových odběrů 
krve. Celkem 53 dárcům předali bronzové medaile, květiny a dárky od ČČK Mgr. Miroslav 
Brabec, starosta MO Plzeň 1 a PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, 1. místostarostka MO 
Plzeň 1. 

Dále byly předány vánoční balíčky a poukázky dvěma válečným veteránům – členům 
jednotek Československé obce legionářské Plzeň, žijícím v obvodu Plzeň 1. 

Domovu pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ byla poskytnuta částka ve výši 4 
tis. Kč na pořízení Mikulášských balíčků pro jejich obyvatele. 

Jako každý rok byla poskytnuta finanční částka ve výši 36 tis. Kč na nákup vánočních 
balíčků pro obyvatele Domova pro seniory „Sedmikráska“, Domova se zvláštním režimem 
„Čtyřlístek“ v Plzni, Kotíkovské ulici a Domova pro seniory „Kopretina“ a Domova se 
zvláštním režimem „Petrklíč“ v Plzni, Západní ulici. 

Školství 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. ukládá obcím povinnost zajistit místo v mateřské škole pro 
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

V jednotlivých školkách byly v průběhu února a března zorganizovány dny otevřených 
dveří, kde si rodiče mohli spolu se svými dětmi prohlédnout školku, seznámit se 
s personálem, vzdělávacím programem i prostředím. 
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Zápisy do mateřských škol ve správě Městského obvodu Plzeň 1 pro školní rok 2015/2016 
proběhly ve dnech 25. a 26. března 2015. 

Pro školní rok 2015/2016 bylo možné vyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání pouze elektronickou cestou. Aplikace pro elektronickou podporu zápisů byla 
rodičům a zákonným zástupcům dětí k dispozici na veřejně přístupné webové adrese, kde 
byly postupně zveřejňovány veškeré propozice k průběhu zápisu, včetně návodu k 
vyplnění  
a uložení přihlášky, a následně zde byly k dispozici i výsledky přijímacího řízení. Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 zajistil pro rodiče či zákonné zástupce dětí, kteří nemají přístup  
k internetu či tiskárně, kontaktní místo. 

Celková kapacita mateřských škol na území Městského obvodu Plzeň 1 je 1539 míst. 
Rodiče či zákonní zástupci dětí podali celkem 597 přihlášek k předškolnímu vzdělávání 
(duplicity, děti s bydlištěm mimo MO Plzeň 1, děti s bydlištěm mimo Plzeň). 

K 1. 9. 2015 nastoupilo do mateřských škol na území Městského obvodu Plzeň 1 celkem 
500 nově přijatých dětí. Přijímací řízení probíhalo ve dvou fázích, v první fázi zápisů do 30. 
6. 2015 bylo přijato 388 dětí, ve druhé fázi zápisů do 31. 8. 2015 dalších 112 dětí. 

Všechny děti, které dovršily k 31. 8. 2015 věk 3 roky, tedy narozené do 31. 8. 2012, jejichž 
rodiče či zákonní zástupci podali přihlášku dle stanovených pravidel, byly k předškolnímu 
vzdělávání do mateřských škol na území Městského obvodu Plzeň 1 pro školní rok 
2015/2016 přijaty a ředitelé škol neevidovali k 1. 9. 2015 žádnou neuspokojenou 
přihlášku  
k předškolnímu vzdělávání, podanou pro školní rok 2015/2016. 

K 8. 9. 2015 bylo k dispozici ještě několik volných míst, a to 14 volných míst v 7. mateřské 
škole v Kralovické ulici 35, 2 volná místa v 78. mateřské škole v Sokolovské ulici 30 a 1 
volné místo ve 46. mateřské škole ve Fibichově ulici 4.  

Gymnázium Františka Křižíka bylo založeno v roce 1991, od školního roku 2016/2007 
působí na Lochotíně ve zmodernizovaném areálu bývalé 32. základní školy. Škola, která 
v letošním roce slaví 25 let od svého založení, nabízí moderní výuku všeobecného vzdělání 
s důrazem na jazyky. Třídy jsou vybaveny moderní elektronikou, samozřejmostí je 
připojení k internetu pomocí Wifi. Vedení školy podporuje i řadu mimoškolních aktivit. 
V termínu 4. – 30. června proběhla v atriu školy výstava Pavla Kantorka, známého 
karikaturisty a profesora fyziky na univerzitě v Torontu. Ve škole přivítali vzácnou 
návštěvu. 18. září zavítala do septimy a oktávy dcera sira Nicolase Wintona, který 
zachránil v roce 1939 z nacisty okupovaného Československa 669 dětí, paní Barbara 
Wintonová. Se studenty diskutovala v anglickém jazyce a závěrem besedy ji přítomní žáci 
odměnili potleskem ve stoje.  

Žáci 7. ZŠ a MŠ uspěly v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů Plzeň 2015, 
kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury – BESIP a pořádal Autoklub Plzeň v areálu 
dopravního hřiště v Plzni, Skvrňanech. Žáci 7. ZŠ a MŠ obsadily 3. Místo 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2015 Stránka 22 

 

Zdravotnictví 

Dnem 1. 1. 2015 byly zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 
Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept v lékárně. Zůstává pouze regulační poplatek 
90 Kč za návštěvu pohotovosti. 

 Prvním miminkem roku, které přišlo na svět na Gynekologicko-porodnické klinice FN 
Plzeň, je holčička Emička, s mírami 2720 gramů a 47 cm. Emička se narodila 47 minut po 
silvestrovské půlnoci a je prvním potomkem rodičů Moniky a Jiřího Bečvářových z Obory u 
Kaznějova. Ema byla druhým miminkem v kraji, které přišlo na svět 1. 1. 2015. Během 
prvních 12 hodin Nového roku ve FN Plzeň přišly na svět 4 děti – 2 holčičky a 2 
chlapečkové. 

Ve FN Plzeň se v roce 2015 narodila trojčata – bratři Jakub, Matyáš a Vojtěch maminky  
a tatínka Kučerových. Chlapci přišli na svět ve čtvrtek 10. 12. v 10:00 hodin, jejich porodní 
váhy byly v rozmezí 1760 g - 2100 g. Naposledy se ve FN Plzeň trojčata narodila v roce 
2010 a za posledních 12 let jsou tyto děti třetími trojčaty narozenými na zdejší 
Gynekologicko-porodnické klinice. 

Posledním dítětem, které zakončilo porodní rok 2015, je malý Matěj, který přišel na svět 
31. prosince ve 21:49 hod. 

Počet narozených dětí v roce 2015  ve FN Plzeň byl 3311 (172 narozených dvojčat a jedna 
trojčata). 

FN Plzeň - aktuality 

 3. června 2015 byli na Krajském úřadě 
Plzeňského kraje vyhlášeni vítězové soutěže 
Cena hejtmana Plzeňského kraje za 
společenskou zodpovědnost. V sekci Veřejný 
sektor obsadila Fakultní nemocnice Plzeň 
první místo, a z rukou hejtmana Václava 
Šlajse převzal cenu ředitel FN Plzeň MUDr. 
Václav Šimánek, Ph.D. 

 

 

Obr. 15  - Fakultní nemocnice Plzeň vyhrála Cenu 

hejtmana za společenskou zodpovědnost 

 

 Profesor MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., 
přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň a děkan Lékařské fakulty UK v 
Plzni, byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje jako jedna ze tří osobností 
regionu v oblasti vědy, sportu, managementu a společenského života. Boris 
Kreuzberg je držitelem stříbrné medaile Karlovy univerzity, zlaté medaile Karlovy 
univerzity a je čestným členem České radiologické společnosti J. E. Purkyně.  Od 
roku 1992 zastává post přednosty Radiodiagnostické kliniky FN Plzeň. Toto 
pracoviště bylo v roce 2009 sloučeno s Oddělením nukleární medicíny na Kliniku 
zobrazovacích metod.  
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Obr. 16  - Dvorana slávy přivítala 

profesora Borise Kreuzberga 

 
 

 Transplantační centrum 
Fakultní nemocnice Plzeň nově 
získalo prestižní certifikát 
udělovaný Koordinačním 
střediskem transplantací MZ ČR v 
Praze pro Transplantační centra 
vysoké profesionální úrovně 

působící v rámci České republiky. Udělené uznání je výsledkem dlouholeté 
úspěšné činnosti tohoto centra v oblasti transplantací ledvin.  

 26. října 2015 to bylo přesně 70 let, kdy československá vláda podepsala dekret  
o zřízení Lékařské fakulty UK v Plzni. Lékařská fakulta UK v Plzni je vyhledávaným 
výukovým centrem pro zájemce nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí.  

 Fakultní nemocnice Plzeň zprovoznila nový heliport.  
 

Obr. 17 - Fakultní nemocnice v Plzni má 

nový heliport.  

 
FN Plzeň má statut traumacentra, 
které zajišťuje komplexní péči pro 
pacienty  
s mnohočetnými poraněními při 
bezprostředním ohrožení života. Toto 
centrum je jediným na západě Čech 
se spádovou oblastí cca milion 
obyvatel. Důvody nutnosti stavby 
nového heliportu popisuje ředitel FN 
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: 

„Podmínkou provozu traumacentra je heliport umožňující noční příjem a zároveň dané 
zdravotnické zařízení musí mít další plochu záložní. Nový heliport  zajistí podstatné 
zkrácení doby transportu pacienta, sníží se počet jeho překladů a umožní rychlé převzetí v 
předávací místnosti. Transport z vrtulníku je tzv. krytou cestou bez nutnosti použití 
sanitního vozu či výtahu a dochází ke zkrácení doby přesunu až o 5 minut. Minuty, které 
zachraňují lidské životy. Díky spojovacímu tunelu nyní stačí k převozu pacienta desítky 
vteřin.“ Během měsíců leden-listopad 2015 bylo do traumacentra Leteckou záchrannou 
službou dopraveno 337 pacientů. Stavba nového heliportu započala v dubnu 2015 a první 
zkušební přistání se uskutečnilo v prosinci 2015. Celkové náklady na výstavbu nového 
heliportu jsou ve výši 45 mil. korun, z toho 29, 75 mil. pokryly evropské dotace a 15,25 
mil. financovala nemocnice z vlastních zdrojů.  

8. Kultura a akce obvodu 

Největší kulturní událostí roku 2015 je určitě skutečnost, že Plzeň se stala Evropským 
hlavním městem kultury 2015. 
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Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií 
jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě 
svůj kulturní život a jeho rozvoj. Původně byla tato města volena na základě kulturní 
historie, naplánovaných akcích a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a 
infrastrukturou. Nová studie z roku 2004 nyní považuje udělení titulu spíše jako podnět ke 
kulturnímu vývoji a změnám v daném městě. 
 
S myšlenkou sblížit evropská města byl projekt Evropské město kultury představen 13. 
července 1985 na Radě Evropské unie pod iniciativou řecké ministryně kultury Melina 
Mercouri. Od té doby se změnilo nahlížení na tuto iniciativu mezi obyvateli evropských 
měst a kulturní a sociálně ekonomický přínos tohoto titulu pro město stále roste díky 
velkému počtu návštěvníků, které přináší. 
 
V roce 1999 bylo Evropské město kultury přejmenováno na Evropské hlavní město kultury 
a bylo financováno programem Kultura 2000. 25. května stejného roku Evropský 
parlament navrhl začlenit tuto událost v rámec Evropského společenství a představil nový 
postup výběru Evropských hlavních měst kultury v období 2005–2019. Tento návrh byl 
přijat, a proto každý členský stát má možnost hostit Evropské hlavní město kultury 
nejméně jednou. 

V roce 2000 titul putoval poprvé i do České republiky, získala ho Praha spolu s dalšími 8 
městy (Avignon, Bergen, Bologna, Brusel, Helsinky, Krakov, Rejkjavík a Santiago de 
Compostela).  

Druhým evropským hlavním městem kultury v České republice se po vítězném boji s 
konkurenční Ostravou stala Plzeň. Titul jí byl propůjčen v roce 2015. Hlavními cíli Plzně 
jsou otevřenost a kreativita, trvalá a udržitelná proměna v respektovanou kulturní 
metropoli, prostor pro dialog kultur, etnik i národů, široká účast občanů na životě svého 
města. 

Štafetu převzala Plzeň společně s belgickým Monsem od lotyšské Rigy a švédského města 
Umeå, měst EHMK 2014, a stala se tak Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015. 

7. února – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL V SOKOLOVNĚ a 14. února – MAŠKARNÍ NA BÍLÉ HOŘE 
– první z dětských akcí v bolevecké sokolovně pod taktovkou hasičů z Košutky a druhá 
akce pořádaná dobrovolnými hasiči z Bílé Hory. Obě akce ve spolupráci s MO Plzeň 1, 
který poskytl ceny do dětských soutěží.  

21. února – VEPŘOVÉ HODY V PARKU U 
BAZÉNU NA LOCHOTÍNĚ – kromě zajímavé 
podívané na tvorbu sochy prasátka z ledu 
viděli návštěvníci komentovanou tradiční 
zabijačku, pochutnali si na masných 
specialitách a užili si hudební vystoupení i 
krásné předjarní počasí. 

Obr. 18 - Při akci bylo vyřezáno i prase z ledu.  
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
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22. února – MASOPUSTNÍ VESELÍ V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ – obnovení tradice plzeňského 
masopustu – průvod začíná u 7. ZŠ na Vinicích za přítomnosti starosty 1. plzeňského 
obvodu Brabce. Průvod masek v čele s pivovarským koňským povozem se vydal přes 
zoologickou a botanickou zahradu, Kilometrovkou, kolem Kalikovského mlýna na náměstí 
Republiky před radnici.  

4. dubna – VELIKONOCE V PARKU U BAZÉNU – přivítání svátků jara, velikonoční zvyky, 
jarmark a spoustu zábavy pro celou rodinu připravil MO Plzeň 1 pro občany nejen 
z obvodu. Cílem vedení obvodu bylo ukázat lidem, že i v centru velkého sídliště si mohou 
užít tradiční Velikonoce. Děti vyzkoušely pletení pomlázek, barvily vajíčka a zdobily 
voňavé perníky. Kulturní program byl i na pódiu v parku U Bazénu, stánky nabízely řadu 
zboží k svátkům jara, své umění předvedli umělci – např. kovář. 

11. dubna – RUKODĚLNÝ BAZAR- nový projekt pod záštitou místostarostky obvodu PhDr. 
Ivany Mádlové, PhD., MBA, pro tvořivé lidi, 
kteří rádi cokoliv vyrábí. Akce se konala 
v Regionálním dobrovolnickém centru TOTEM 
v Kaznějovské ulici. Kdo přišel, mohl své 
výrobky prezentovat, nabídnout k prodeji, 
představit způsob jejich výroby, podělit se o 
zkušenosti, získat další inspiraci nebo si jen 
udělat radost drobným nákupem.  

Obr. 19 - Rukodělný bazar pod záštitou 

místostarostky. 

24. dubna – DOPRAVNÍ HRÁTKY – dětské 
dopravní hřiště otevřelo sezónu, na akci přišly děti z mateřských škol a družin v obvodu. 
Akci připravili společně MO Plzeň 1, Radovánek, MP Plzeň a BESIP.  

24. dubna – POUŤ U ANDĚLÍČKA – páteční 
odpoledne patřilo u Košuteckého jezírka převážně 
dětem. Rukodělné dílny, sportovní program, 
soutěže, živá hudba, ukázky modelů a hasičské 
disciplíny. Atrakcí se stala ledová socha – 
napodobenina sošky andělíčka. Děti, které 
soutěžily, si na závěr akce opekly pod dohledem 
dobrovolných hasičů z Bílé Hory buřta.  

16. května – SLAVNOST RŮŽOVEK A KLARETŮ 
v parku U Bazénu na Lochotíně – na akci se 

představili moravští malovinaři a vinařství, proběhla degustace a rozhovory o víně. Kromě 
moravských vinařů přijeli i vinaři z Portugalska s nabídkou portských vín. Vedle nabídky 
vín se prodávaly i sýry a jiné potraviny. Akce nabídla také kulturní vystoupení, vinařskou 
soutěž vyhrál a pohár starosty převzal vinař Omasta z Horních Bojanovic.  
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22. -24. května  - APETIT FESTIVAL  - FRESH FESTIVAL - V PARKU ZA PLAZOU  

29. května – VÝSTAVKA HUB V ARBORETU SOFRONKA – akce určená pro děti ze škol i pro 
veřejnost připravil Mykologický kroužek Plzeň při ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická a 
Centrum biologie a geověd spolu se SVSMP. 

30. – 31. května – EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ – po loňské úspěšné celoměstské akci 
pokračuje město Plzeň i v letošním roce v zavedené tradici. Akce se stala stěžejním bodem 
programu Evropského hlavního města kultury 2015. Šlo o příležitost udělat něco pro 
druhé, zpříjemnit si své bydliště a poznat příběhy ze svého nejbližšího okolí. Do akce se 
v našem obvodu zapojili: 

 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRa – s bazárkem dětského oblečení 

 Envic, občanské sdružení – Sousedské odpoledne v komunitní zahradě 

 Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 – akcí „Přijďte si hrát, přijďte na 
koláč“ na Bolevecké návsi 

 Ledovec, o.s. – akcí „Dny Světlé“ 

 Totem – regionální dobrovolnické centrum – Sousedským jarmarkem 

18. května – 14. září  - každé 
pondělí odpoledne – FOLKPARK 
– po dobu 4 měsíců zaznělo 
v parku U Bazénu celkem 18 
dvouhodinových koncertů 
folkové a country hudby. 
Jednalo se  
o druhý ročník oblíbené série 
hudebních vystoupení kapel a 
písničkářů.  

Obr. 20  – Vystoupení Wabiho 

Daňka na Folkparku.  

 

18. května     Devítka 
25. května Na starý koleny band – Jižanský country akusticky  
 1. červen The Bowře  - Country/folk 
8. červen Semtex trio – Trio Plzeňské legendy 
15. červen Pája Janča duo, Hynek Kočí a Michal Wilie Sedláček – večer 
písničkářů 
22. červen Apple – New Grass 
29. červen Jen tak - Dětská kapela + Čáry Máry  - Vítěz Plzeňské Porty 
6. červenec 7´Znamení – Rokycany  
13. červenec Mrakoplaš light orchesrtra a Mirek Ošanec  
20. červenec Lažo plážo  a Isara  
27. červenec    Zuzana a Spol.- irsko- skotský folk 
 3. srpen Repetenti a Old band – country  
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10. srpen Disneyband – Folk z Liberce 
17. srpen Ultramarin – Plzeň – vítěz Porty z r. 1980 v Sokolově   
24. srpen Marodi – Rodinná kapela – vítěz porty 
31. srpen  Strašlivá podívaná  
7. září   E. F. S. čili Experimentální Folkové Studio a Milan benedikt Karpíšek 
14 září  Alternativa a host 

18. června – promenádní koncert – TREMOLO, ANDÍLCI – v parku U Bazénu zazpívali a 
zahráli hudebníci ze ZUŠ Třemošné pod vedením Dalibora Bárty a roztomilí Andílci.  

26. června – NOC S OPEROU – unikátní operní galakoncert pod širým nebem 
v lochotínském amfiteátru. Akci připravilo Divadlo J. K. Tyla za finanční podpory obvodu. 
Program zaujal všechny příznivce kvalitní hudby, zazněly operní árie z Rusalky, Toscy, 
Carmen, Prodané nevěsty a další. Představili se špičkoví sólisté, sbor i orchestr 
z plzeňského divadla. Hlavními hvězdami večera byly hvězdy operního nebe Eva Urbanová 
a Miroslav Dvorský. 

6. července – ODHALENÍ BUSTY M. J. HUSA – na Bolevecké návsi byla odhalena busta 
Mistra Jana Husa za účasti boleveckých rodáků, akademického sochaře Jiřího Šindeláře – 
tvůrce busty, faráře Církve československé husitské Tomáše Procházky a místostarostky 
obvodu Ivany Mádlové.   

23. července – KRAŠOVSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST – městský obvod Plzeň 1 a spolek Pěstuj 
prostor pozvali lidi na zahradní slavnost mezi panelovými domy. Akce je součástí projektu 
Krašovská, kdy lidé přímo ovlivňují výslednou podobu blízkého okolí svého bydliště. Na 
zahradní slavnosti proběhly komentované prohlídky inspirační výstavy, besedy 
s architekty, se zástupci obvodu i úřadu, konaly se architektonické workshopy pro děti a 
vystoupila hudební skupina Tabasker. Pro návštěvníky bylo připravené občerstvení.  

24. července – BOLEVECKÉ PLÁŽOHRANÍ – soutěž amatérských kapel na pláži Boleveckého 
rybníka v předvečer celodenní akce obvodu Město her aneb Prázdniny na Boleváku.  

25. července – MĚSTO HER ANEB PRÁZDNINY NA BOLEVÁKU – oblíbená akce pro všechny 
věkové kategorie návštěvníků, po celý den zábava na mnoha místech na pláži Velkého 
rybníka. Tři pódia, velké množství stánků, atrakce pro děti, občerstvení a spousta 
vystoupení a kulturních zážitků připravil MO Plzeň 1 pro návštěvníky celodenní akce. Letos 
postihla akci nepřízeň počasí a pro velký vítr museli organizátoři ukončit z bezpečnostních 
důvodů akci ještě před vystoupení hlavní hvězdy večera Ewy Farné a slibovaný ohňostroj 
byl také zrušený.  

29. července – 1. srpna - LOLEK – Lochotínské letní kino – filmová produkce po čtyři dny 
v parku U Bazénu na Lochotíně. Návštěvníci večerních představení shlédli filmy 
Nespoutaný Django od Quentina Tarantina, francouzskou komedii Co jsme komu udělali, 
českou klasiku Čtyři vraždy stačí, drahoušku a disneyovskou pohádku Ledové království. 
Závěr letošního obvodního filmového minifestivalu zakončil výjimečně ohňostroj, o který 
přišli návštěvníci kvůli větru na akci u Boleváku. 
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29. srpna – ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL – odstartoval starosta MO Plzeň 1 Mgr. 
Miroslav Brabec v aleji Svobody před čerpací stanicí ÖMW. Závod se uskutečnil v rámci 
vzpomínkové jízdy u příležitosti 115. Výročí narození Elišky Junkové, automobilové 
závodnice a nejrychlejší ženy světa 20. století. 

3. září – promenádní koncert – ORCHESTR OTY HELLERA – v parku U Bazénu se sešli 
převážně senioři z obvodu, aby si poslechli a zavzpomínali na doby svého mládí při 
koncertu Orchestru Oty Hellera.  

5. září – DEN BOLEVCE – Bolevecká náves se v letošním roce dočkala velké rekonstrukce a 
tak po jejím ukončení následovala akce se zajímavým programem. Návštěvníci si užili 
v historické části Bolevce spoustu dobré zábavy – vystoupení kapely Václava Žákovce, 
folklorní skupiny Boleváček , divadelní představení Máj pro děti a dospělé v nastudování 
CK Švejkův Šraml, nechyběli historičtí šermíři. Večer pak zahrála kapela MHS Petra 
Kratochvíla. 

10. září – promenádní koncert – FOLIGNO – vystoupení kapely 35. pěšího plzeňského 
pluku patří rovněž do kategorie seniorských akcí, které připravil MO Plzeň 1 pro zpestření 
přelomu léta a podzimu v parku U Bazénu.  

13. září – HODÍME SE DO POHODY, ŠPACÍRUJEM KOLEM VODY – akce určená pro celé 
rodiny, kterou každý rok pořádá Odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně 
s podporou a ve spolupráci s MO Plzeň 1. Vycházková trasa vede kolem rybníků bolevecké 
soustavy se startem a cílem u Šídlováku, kde se koná i hlavní doprovodný program. 

24. – 25. října – ŘEMESLNÝ JARMARK – v prostorách Selského dvora na Bolevecké návsi se 
konal dvoudenní jarmark řemesel. Své umění předvedli kováři, hrnčíři, sedláři, tkalci, 
košíkář, dráteníci, řezbáři, výrobci svíček, keramiky a drobných šperků. Zahrály zde 
plzeňské kapely a zájmové soubory.  

12. listopadu – STAROČESKÉ ADVENTNÍ TRHY – ukázky lidových řemesel, vánoční pečení, 
stánkaři, výroba věnců, svíček a vánoční výzdoby – to vše čekalo na návštěvníky selského 
dvora U Matoušů na Bolevecké návsi. 

30. listopadu – SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY RŮŽOVÉHO KRÁLÍKA – na křižovatce 
Gerská a Studentská na Lochotíně. Dílo je výtvor studenta plzeňské Fakulty designu a 
umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Adama Trebuška. Socha vyvolala 
mezi občany řadu rozdílných názorů. 

1. prosince – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – v parku U Bazénu na 
Lochotíně – zpívání koled, vystoupení dětského sboru Andílci a Žesťového kvintetu ze ZUŠ 
z Třemošné. Na závěr ohňostroj nad Lochotínem. 

12. prosince – RUKODĚLNÝ JARMARK – v bolevecké sokolovně pod záštitou 
místostarostky. Ukázky a prodej rukodělných výrobků s předvánoční tématikou.  
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9. Spolky 

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum  

Projekt Náhradní babička, Bazárek dětského zboží, účast zaměstnanců i dobrovolníků při 
slavnostním průvodu při oslavě zahájení držitelství titulu Evropského hlavního města 
kultury, které získalo pro tento rok právě město Plzeň. Valentýnský koncert s vůní latinské 
Ameriky i Orientu, výstava plzeňského výtvarníka, pedagoga a učitele výtvarné výchovy 
Jaroslava Zapletala, besedy občanů se starostou Miroslavem Brabcem.  Realizace městské 
komunitní zahrady na terase mezigeneračního centra, vernisáž výstavy Cukrárna U 
Továrny – práce studentů a přátel uměleckoprůmyslové školy Zámeček, pořad Na kus řeči 
– beseda s osobností plzeňského historika a památkáře – Mgr. Davidem Růžičkou. 
Dobrovolníci z TOTEMU darovali krev v rámci akce 15 kapek za TOTEM. Hotel IBIS daroval 
finanční obnos na pomoc při rozvíjení mentoringových programů. Totem navštívil režisér 
Jan Hřebejk. Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí byly zahájeny práce na 
bezbariérovém přístupu do budovy centra.  

Bolevečtí rodáci 

12. února  Hodnotící schůze Sdružení boleveckých rodáků                           

březen 2015     Kontrola a čištění ptačích budek na Bolevecké návsi                  

19. března  Obnovení památného místa, kde tragicky zahynul p. Míka  

23. dubna  Slavnostní mše svatá k uctění památky patrona bolevecké            

  30. dubna  Stavění májky na Bolevecké návsi                                                  

     5. května  Položení květin k pomníku padlých a  

  25. května Pietní vzpomínka - 98 let od tragického výbuchu muniční továrny na 
Orlíku                              

  30. května       Výstava historických automobilů a motorek                                    

  6. července  Vzpomínka 600. výročí upálení Mistra Jana Husa                            

  28. října  Položení květin k pomníku padlých boleveckých                           

  2. listopadu  Mše svatá v kapli sv. Vojtěcha při příležitosti svátku                      

  7. listopadu  18. setkání boleveckých rodáků a občanů                                        

  6. prosince  Rozsvícení vánočního stromku na Bolevecké návsi                        

První jarní den ctí rodáci tradici. 19. března odhalili obnovený památný křížek „U Míky“ 
v městském lese směrem na Ledce. 30. dubna se na Bolevecké návsi slavila tradiční 
Májka. Rodáci uskutečnili setkání k dokončení obnovy a inovace veřejných ploch 
historické části Bolevce za účasti vedení města, obvodu i městských organizací, kteří se 
všichni podíleli na rekonstrukci Bolevecké návsi.   
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ZOO a BZ města Plzně – rok 2015 

 Prvním přírůstkem roku 2015 jsou mláďata Tamařina žlutorukého, drápkaté 
opičky. Symbolicky jde o první mláďata v novém pavilonu Amazonie, otevřeném 

v rámci projektu Stopy člověka v přírodě. 
 
Obr. 21  - První přírůstek roku 2015 - dvojčata 

tamarína žlutorukého. 

 

 První historickou samičku hrošíka 
liberijského, narozenou v Plzni dne 22. 11. 
2014, pokřtili 12. února 2015 jménem Adélka 
umělecký ředitel projektu EHMK 2015 Petr 
Forman a náměstek primátora Mgr. Martin 
Baxa. Svou kmotřenku si potom z blízka 

prohlédli a nakrmili její maminku Monicu. 

 Dort k 7. narozeninám dostala 27. dubna 2015 od svých ošetřovatelů samička 
nosorožce indického Manjula. Pochutnala si i její téměř patnáctiměsíční dcera 
Maruška. 

 Mláďata dvojčata vari bělopásého přišla na svět 1. 5. 2015 ráno.   

 První květnovou kulturní nabídkou připravenou Sdružením IRIS v Zoologické 
a botanické zahradě města Plzně bylo zpívání pod staročeskou májkou na statku 
Lüftnerka na prvního máje od 14 do 16 hodin.  

 Vlajkovou akcí měsíce května byly Dny japonské kultury. Jedná se o jednu 
z největších přehlídek tradiční japonské kultury a kuchařského umění. 

 Ve 21. ročníku  soutěže Bílý slon o odchovy a  stavby v českých a slovenských ZOO 
za rok 2014 zabodovala plzeňská nosorožčí slečna Maruška. V kategorii savci 
obsadila první místo. Cenu při slavnostním vyhlašování ve Fulneku 13. 
května 2015 v Kapucínském klášteře převzali její ošetřovatelé Martin Zábranský 
a Robert Bultas. 

 Zhruba devět měsíců trvající rekonstrukce Lochotínského amfiteátru v Plzni je 
u konce, slavnostně byl otevřen 2. června 2015. Stavba za 29,5 milionu korun, na 
niž částkou přibližně 19,8 milionů korun přispěla Evropská unie, zahrnula nejen 
rekonstrukci schodišť a hlediště, úpravy pódia, sanaci čtyř objektů, jež jsou 
součástí amfiteátru, ale i sadové úpravy a úpravy trávníků, pořízení 
bezpečnostního systému, nové obrazovky, části plotu a další. 

 Jménem Plzeňské filharmonie křest lemurů kata provedla její ředitelka, paní Mgr. 
Lenka Kavalová. Vybrali jména Cecilka, 
Michaelka a Fil. Lemuří dvojčata se 
narodila samičce Kely v březnu a další 
sameček Klárce v dubnu. Toto zvíře patří 
mezi nejznámější druhy zvířat na Zemi 
díky svému vzhledu, je i nejčastěji 
zastoupeným druhem lemura 
v zoologických zahradách. 
 
Obr. 22 – Křtiny lemurů kata. 

 

http://www.zooplzen.cz/novinky/novinky-1/mame-dvojcata-vari-belopaseho.aspx
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 Zrekonstruovaný Lochotínský amfiteátr bude mít v životě Plzně nejen významnou 
kulturní a společenskou roli, ale rovněž roli environmentální. Od nového školního 
roku se stane místem projekce výukových filmů pro žáky základních škol. Moderní 
a současně dětem přijatelnou formou je seznámí s ekologickou výrobou tepla 
v Plzeňské teplárenské, záchranou vyhubením ohrožených zvířat, s podvodním 
světem či s ochranou přírody na Šumavě a v Českém lese. Seznámení se 
zrekonstruovaným a zmodernizovaným amfiteátrem zprostředkuje 23. června 
2015 muzikál Noc na Karlštejně.  

 Dne 25. 6. 2015 pokřtil známý filmový scénárista a režisér Václav Chaloupek 
letošní mláďata vlka evropského. Nyní je jim 1 měsíc; jsou to 3 psíci a 3 fenky. 
Rodiči jsou šestiletá fena Fiona, sama odchov z Plzně a pes z pražské zoo. Jde již 
o 9. vrh v plzeňské zoo od obnovení chovu v roce 1998. Mláďata proto obdržela 
jména od písmene „Ch“  : Charon, Cheilem („silný) a Cham - samci; samice Chaira 
(jarní), Charma (radost) a Charissa (půvab). 

 Závěr měsíce  od 22. do 30. června připomíná pět let se žirafami, nosorožci 
a dalšími africkými a asijskými zvířaty v plzeňské zoo.  

 

 ZOO v Plzni má 
roztomilý a vzácný přírůstek. Letošní 
samička irbise se narodila před 75 
dny, 18. dubna 2015. Kmotrou malé 
Chandry se stala 2. 7. 2015 paní 
místostarostka MO Plzeň 1 PhDr. 
Ivana Mádlová, Ph.D., MBA. Irbise 
spatří návštěvníci ve skalních 
voliérách z vyhlídky na terase 
u statku Lüftnerka.  
 
Obr. 23  - Malý irbis po pěti letech. 

 

 V Amazonském pavilonu plzeňské ZOO se zabydluje nový druh opice – pár 
chvostanů bělolících. Plzeňská ZOO se stává čtvrtou v České republice s jejím 
chovem.  Plzeňská zvířata pocházejí z Francie a Velké Británie.  

 Nejjedovatější had Evropy v nové expozici - v úterý 14. července 2015 byly 
vypuštěny tři zmije Schweizerovy do nové expozice. Toto venkovní terárium je 
součástí expozice Mediterraneum. 

 V sobotu 25. 7. 2015 opět ožila pravěká osada v Zoologické a botanické zahradě 
města Plzně pravěkými činnostmi. K vidění byla výroba keramiky a textilu, vrtání 
kamene, příprava potravin či rozdělávání ohně dvěma nejrozšířenějšími způsoby, 
tedy třením dřev a křesáním.  

 Z dubnové, velikonoční snůšky vajec jsou nakonec siamská dvojčata. Z první snůšky 
vajec samice krokodýla siamského se podařilo v červnu vylíhnout 2 mláďata. Malí 
krokodýlci jsou nyní v zákulisí AkvaTera na Palackého tř. Za několik dní by se měli 
objevit v expozici.   

 Na jaře 2015 byl po několika letech obnoven chov mangusty žíhané. Z Berlína 
dorazilo  
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5 jedinců. Dne 15. srpna 2015 hned přivedly na svět 3 roztomilá mláďata. K vidění 
jsou u pavilonu Tajemný noční svět Afriky. 

 Dne 20. 8. 2015 se po mnoha letech v plzeňské zoo narodil sameček dikobraze 
srstnatonosého, zajímavý a návštěvníky vždy obdivovaný zástupce hlodavců. 

 Ve dnech 19. a 20. září 2015 patřil statek Lüftnerka  v Zoologické a botanické 
zahradě města Plzně Festivalu tradičních lidových řemesel a dovedností k užitku 
i potěše. Na návštěvníky znovu dýchla z různých dílniček a stánků atmosféra 
venkovského trhu minulých dob v prostředí statku, kde se právě nadojilo mléko 
a před zraky příchozích se stlouká v máselnici máslo, dere peří, váží peroutky, pere 
v neckách a na valše, obilí se mlátí cepy…. Ukázky řemesel a dovedností v podání 
pokračovatelů lidových  tradic převážně z Plzeňského kraje doplnily i letos 
ochutnávky jídel našich předků, tak jak je podle vlastních receptů dokáží připravit 
jen Nepomucké kuchařinky. 

 17. 9. 2015 přicestovaly z německé zoo v Hannoveru dvě roční berberské lvice.  

 Dne 30. 9. 2015 byla pokřtěna letošní mláďata vari bělopásých jmény Marge 
a Merlin. Ta pro ně vybrali kmotři - Ing. Lumír Aschenbrenner a MUDr. Marcel 
Hájek. Tyto lemury chová pouze 19 ZOO v Evropě. 

 Přicházející podzim přinesl zajímavá mláďata! Podruhé se narodil kulan a poprvé 
gibon bělolící. Nyní je kulan v evropských zoo raritou. V ČR jsou nyní pouze 
v Plzni!!! 

 Setkání kmotrů zvířat a přátel zoo 2015 se uskutečnilo v pátek 18. září 2015.  

 Samečka vzácného jelena timorského nar. 9. 9. 2015 pokřtil dne 21. 10. 2015 pan 
primátor Martin Zrzavecký jménem Artuš. Je to celkově 8. odchované mládě 
v Plzni. Pan náměstek primátora Pavel Kotas pokřtil týden starou samičku antilopy 
nyaly nížinné jménem Gábina. Kancléř města Plzně Václav Pach potom pokřtil 
pásovce kulovitého jménem Alex. 

 Nosorožec indický Baabuu oslavil 11. narozeniny! Je to počtvrté od příjezdu do 
Plzně. Současné největší zvíře plzeňské zoo (2317 kg) se narodilo 4. 11. 2004 
v Basileji. Patří do populačně nejsilnějšího evropského ročníku – má ještě 6 
vrstevníků. 
Je otcem malé Marušky (*2. 2. 2014). V ČR žije pouze trio Baabuu, Manjula 
a Maruška. 
Symbolický ovocně-zeleninový dort mu připravili jeho ošetřovatelé. 

 Rok úspěšného provozu mají za sebou expozice projektu Stopy člověka v přírodě. 
Amazonský pavilon zaplnil dosud nevyužitou enklávu v areálu zahrady. Drápkaté 
opičky se v něm úspěšně zabydlely a začaly rozmnožovat. Již dvakrát přivedli  na 
svět mládě i kuandu obecní – pralesní stromoví dikobrazi a o jednoho člena 
bohatší je i rodina mirikin, jediných pravých nočních  opic světa.  

 Milovníkům rostlin, bylin a zahrádkaření potom přináší radost botanická expozice 
a naučný systém ve skleníku Mediterán. Zvonek ze zvoničky – zimoviště želv – se 
potom velmi často ozývá do dálky. Cesta od výběhu tučňáků nebo od tanku 
Sherman do středních a západních partií ZOO a BZ je tedy mnohonásobně více 
frekventovaná. První cesty odborných exkurzí, hostů, ale i turistů a výletníků 
vedou právě sem. 

 Po víceleté přestávce jsou v plzeňské zoo opět pumy americké! Trio čistokrevných 
pum dorazilo z Tierparku Berlín. Jde o jediné čistokrevné pumy v současnosti v ČR. 
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Tento poddruh chová v Evropě již pouze zoo v Mnichově. Nazývá se česky puma 
kanadská.  

 Poslední adventní sobota v plzeňské zoologické a botanické zahradě byla zcela ve 
znamení kvapem se blížících Vánoc. Statek Lüftnerka od 15 hod. patřil živému 
betlému, tentokráte v podání hereckého uskupení při lidové muzice Vozembach 
z Dobřan. Zpívaný a hraný příběh o Marii, Josefovi a narození Jezulátka má na 
Lüftnerce již letitou tradici. 

 Plzeňskou zoo v roce 2015 navštívilo 436 753 osob. 

10. Sport 

29. ledna navštívili 17. ZŠ a MŠ fotbalisté Václav Procházka a Milan Petržela z FC Viktoria 
Plzeň.  

O víkendu od 6. do 8. února sehráli hokejbalisté seniorský mezinárodní turnaj Pilsen 
Challenge 2015. Po tři dny byl v hale na Košutce k vidění hokejbal světové úrovně. 
Vítězem turnaje se stal domácí HBC Plzeň, druhý byl HBK HOKEJMARKET Skalica a třetí 
místo obsadili švýcarští hráči Oberwil Rebells. Ocenění sportovcům předali radní města 
Plzně Michal Dvořák a místostarosta prvního plzeňského obvodu Jiří Uhlík, MBA. 

Plzeň ocenila nejlepší mladé sportovce uplynulého roku. Ve čtvrtek 26. března se 
v obřadní síni plzeňské radnice sešli nejlepší sportovci roku 2014 v kategoriích žactva a 
dorostu. Akci připravuje každoročně pod záštitou primátora Nadace sportující mládeže a 
mezi oceněnými nechyběly ani sportovní naděje z prvního plzeňského obvodu, které 
ocenil zvláštní cenou starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. Mezi oceněnými družstvy 
z našeho obvodu byli mladší žáci SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ za obsazení 2. místa na 
Mistrovství ČR v házenkářském desetiboji mladších žáků. Oceněny rovněž byly starší 

žákyně z DHC Plzeň, které vybojovaly řadu 
turnajů české i mezinárodní úrovně 
v házené. Mezi představenými týmy 
nechyběli ani hokejbalisté HBC Plzeň – 
starší dorostenci, kromě jiných úspěchů 
obsadili na mistrovství České republiky 
první místo v kategorii SD. 

Obr. 24  – Ocenění předal starosta MO Plzeň 

1. 

Klub vodních sportů Plzeň oslavil řadu let 
nevídaný úspěch – titul vítěze poháru Českého svazu vodního póla v kategorii mladších 
žáků. V dlouhodobé soutěži získali celkem 27 bodů v 16 utkáních. Všichni hráči základní 
sestavy odehráli během sezóny i soutěž vyšší kategorie starších žáků. O tým se po celou 
dobu starali trenéři Jiří Honomichl a Vlastimil Dolejš spolu s trenérem starších žáků 
Tomášem Heimrathem.  

Již 21. ročník veřejné cyklistické jízdy s názvem Na kole z Plzně na hrady připravila na 
sobotu 30. května pro zájemce z řad široké veřejnosti TJ Lokomotiva Plzeň. Jedná se o 
největší  
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a nejmasovější cyklistickou akci svého charakteru v západních Čechách. Na trasy pro 
silniční, horská i dětská kola vyrazili závodníci ze startu u hráze Kamenného rybníka 
v Bolevci.  

Ve dnech 14. - 19. června ožil Velký Bolevecký rybník Letní olympiádou dětí a mládeže 
v jachtingu. Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2015, která se konala pod záštitou 
Českého olympijského výboru a v rámci Evropského hlavního města kultury, zahrnovala 
18 vybraných disciplín a jednou z nich byl i jachting na největším z boleveckých rybníků. 
Soutěž byla vedena v celostátní termínové listině a významem byla na úrovni mistrovství 
ČR.  

Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, působící na obvodu Plzeň 1 více než 100 let sdružuje 
546 členů v šesti sportovních oddílech. V letošním roce se podařilo mladým šachistům 
postoupit po 44 letech z krajského přeboru do druhé ligy.  

Házenkářský klub DHC Plzeň vychoval již řadu reprezentantek i medailistek z mistrovství 
ČR. Starší žákyně dokázaly famózním vystoupením před domácím publikem na posledním 
turnaji zvítězit nad favorizovaným Zlínem a získaly bronzové medaile z mistrovství České 
republiky. Mladší žákyně byly ještě úspěšnější a získaly po zásluze titul Mistra ČR. Po řadě 
úspěchů na mezinárodních turnajích se vrcholem sezóny stala olympiáda dětí a mládeže, 
kterou pořádal Plzeňský kraj. Turnaj házenkářek se odehrál v hale 31. ZŠ v ul. Elišky 
Krásnohorské v Plzni. Hráčky domácího výběru si vedly skvěle, probojovaly se do finále, 
kde skončily na 2. místě.  

Talentové centrum tance Storm Ballet přivezlo z letošního světového šampionátu World 
Dance Championship WADF 2015 pět medailí. O přízeň mezinárodní poroty v libereckém 
Centru Babylon se ucházelo přes sto tanečních škol a klubů z více než dvaceti zemí světa. 

11. Bezpečnost 

Územní obvod OOP Plzeň – Plzeň 1, vedoucí oddělení:  npor. Bc. Daniel Vlnas 

Od počátku roku 2015 se OOP zaměřilo na udržení dobré bezpečnostní situace na území 
OOP Plzeň 1, které v posledních několika letech zvýšeným úsilím docílilo.  
Od roku 2013 se podařilo snížit nápad trestné činnosti na území OOP Plzeň 1 téměř na 
polovinu, a to při stejném personálním obsazení a materiálním zabezpečení, což je dle 
vedoucího oddělení vynikající výsledek, když v rámci města došlo na jednotlivých územích 
spíše k nárůstu. 
 
Nápad a objasněnost trestných činů v roce 2015: 
 
Celkem:   441 trestných činů, objasněno 188 (tj. 42,63%) 
Z toho: 
Násilná trestná činnost:  46 trestných činů, objasněno 34 
Majetková trestná činnost:  327 trestných činů, objasněno 114 
Hospodářská trestná činnost: 68 trestných činů, objasněno 40 
 
Přestupků oproti roku 2014 celkově mírně ubylo. Podstatně ubylo přestupků, u kterých 
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nebyl zjištěn pachatel a naopak se podařilo více přestupků objasnit a oznámit do 
správního řízení a více přestupků vyřídit v blokovém řízení. 
 
Celkově lze bezpečnostní situaci v obvodě v roce 2015 označit za velmi dobrou. 

Oddělení mělo dobře naplněný početní stav. O bezpečnost občanů se staralo 30 policistů. 
Samozřejmostí byla služba non-stop, výkon služby byl vždy aktuálně směřován do 
problematických míst. Prioritou služebny je spokojenost občanů, vstřícnost v jednání, 
pomoc občanům i nad rámec povinností ukládaných zákonem. 

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

Co se týká bezpečnostní situace v územním obvodu OOP Plzeň-Vinice, v roce 2015 
nedošlo (stejně jako i vletech předchozích) k žádnému závažnějšímu narušení klidu a 
veřejného pořádku. 

Jako největší problém se i nadále jevila autokriminalita (vloupání do motorových vozidel a 
odcizování vozidel), která je rozprostřená po celém územním obvodu. Mezi závažnější 
patřily také případy vloupání do bytů a dalších objektů. 
Oblast trestního řízení 
 
V roce 2015 bylo zaznamenáno 367 trestných činů, což je o 26 trestných činů méně, než 
v roce 2014. Počet případů trestných činů měl klesající tendenci, kdy se odrážela snaha o 
co největší preventivní činnost. Počet případů šetřených dle trestního řádu byl však vyšší, 
neboť ne všechny byly nakonec kvalifikovány jako trestné činy. V roce 2015 se jednalo o 
395 případů šetřených dle trestního řádu, tj. o 73 méně než v roce předchozím. 
Objasněno bylo 166 trestných činů, což je 45,23 % z celkového počtu. 
U závažných trestných činů (zločinů) bylo v roce 2015 ze 17 případů objasněno 7. V oblasti 
násilné trestné činnosti bylo ze 40 případů objasněno 29, v oblasti mravnostní trestné 
činnosti došlo ke spáchání 1 skutku. 

Oblast přestupkového řízení 
V roce 2015 bylo evidováno 1370 přestupků, což je o 9 méně, než v roce předchozím. 
U přestupků, stejně jako v předchozích letech, mimo přestupků proti bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, převažovaly přestupky proti majetku a 
přestupky proti občanskému soužití. 
 
Nápad trestné činnosti (jak trestních věcí, tak i přestupků) byl vedením OOP denně 
vyhodnocován. Do míst s největším nápadem trestné činnosti a do míst, kde docházelo  
k závažnější trestné činnosti, byl dle možností směřován výkon služby policistů OOP.  
V neposlední řadě byl 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, tato se nijak významně nezměnila. Problémem i nadále 
zůstalo velké množství parkujících vozidel, a to zejména v sídlištní zástavbě. 

Oba vedoucí oddělení Policie ČR i velitel Městské policie služebny Lochotín se pravidelně 
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účastnili jednání Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady městského obvodu Plzeň 
1. 

Policie ČR průběžně spolupracovala s místně příslušnou služebnou městské policie. 
Společně se podíleli zejména na zajišťování větších akcí. 

Policie ČR průběžně spolupracovala se školami, které má v územním obvodu, zejména se 
základními školami, zvláště při šetření trestné nebo jiné protiprávní činnosti páchané 
jejich žáky nebo studenty. 

V rámci územního obvodu Plzeň – Vinice je i Dětský diagnostický ústav. S jeho pracovníky 
byla Policie ČR soustavně v kontaktu při všech útěcích chovanců, k nimž došlo v rámci 
územního obvodu. 

V rámci šetření trestné činnosti dětí, nebo při zjištění výchovných problémů v rodinách, 
Policie ČR neustále průběžně spolupracovala i s OSPOD ÚMO Plzeň 1 a dle potřeby i 
s pracovníky dalších článků ÚMO Plzeň 1. 

Městská policie, obvodní služebna Plzeň Lochotín 

Vedoucí obvodní služebny:  Miloslav Novák, od 1. 7. 2015 - Bc. Ladislav Kur 

Obvod Plzeň 1 je tvořen převážně panelovou zástavbou, bydlení v rodinných domech je 
zastoupeno jen v omezené míře. Hlídky MP Plzeň jako největší problém vnímaly a dle 
platných právních norem řešily nesprávné parkování vozidel (parkování vozidel na 
chodnících, zatravněných plochách, v místech, kde je to dopravním značením zakázáno a 
v křižovatkách). Další problém byl parkování u kontejnerů na komunální odpad, kde pak 
byl znemožněn odvoz odpadu. Při parkování v blízkosti přechodů pro chodce nastávají 
krizové situace při přechodu dětí. Častým přestupkovým jednáním se řidiči dopouštějí při 
parkování vozidel v blízkosti FN Lochotín, kde je nedostatek parkovacích míst, dále je 
přímo před hlavním vchodem umístěna zastávka příměstské dopravní obsluhy, která 
řidiče svádí k nepovolenému parkování. Hlídky MP Plzeň se snažily v uvedené lokalitě 
zajistit svojí činností bezpečný průjezd, hlavně pro sanitní vozy. V nezbytných případech 
se využívalo  
i odtahování vozidel, která tvoří překážku silničního provozu. 

Hlídky MP Plzeň se zaměřovaly i na výskyt odstavených nepojízdných vozidel, tzv. vraků. 
Mnohá z nich nevykazují viditelné známky vraků, přesto jsou dlouhodobě nepoužívaná a 
zabírají značný počet parkovacích míst. Tato vozidla jsou monitorována a ověřuje se u 
nich, zda mají povinné zákonné pojištění, či zda se jedná skutečně o vrak vozidla. Nově 
bylo  
u uvedených vozidel zjišťováno, zda se nejedná o vozidla zaniklá, která byla do 1. 7. 2015 
evidovaná v polopřevodu. V případech zjištění, že vozidlo není pojištěné, se provozovatel 
dopouští přestupku a je předán k řešení na Odbor dopravy Magistrátu města Plzně. 
Vozidla, která splňují znaky vraku, jsou předána formou poznatku na Odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1, kde je následně posouzeno a případně rozhodnuto o 
odstranění vraku. Obdobně jsou předávaná i zaniklá vozidla. Cílem je snaha o uvolnění 
parkovacích stání pro vozidla splňující zákonné podmínky. Za tímto účelem byl na území 
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ÚMO 1 proveden průzkum parkování a následně na základě zjištěných údajů byla 
vyvolána jednání dotčených orgánů s cílem zrevidovat komplexně dopravní značení a 
navrhnout případná věcná řešení současné dopravní situace. 

Další problematikou, kterou se strážníci MP v obvodě Plzeň 1 zabývali, bylo znečišťování 
veřejného prostranství psími exkrementy. Každý měsíc je provedeno několik 
mimořádných úkolů, a to i ve spolupráci s Kontrolním oddělením ÚMO Plzeň 1, týkajících 
se této problematiky. Hlídky MP Plzeň, dále při své činnosti monitorovaly volné pobíhání 
psů a zjišťovaly, zda je kontrolovaný pes očipován. Pokud se nepodařilo najít nebo zjistit 
majitele volně pobíhajícího psa, hlídky MP v takových případech volaly pro tyto případy 
zřízené odchytové vozidlo. Strážníci na tomto vozidle zajišťují nejen odchyt, ale i převoz 
těchto psů do útulku, dále pak zajišťují i sběr nalezených uhynulých zvířat. 

Dále se strážníci potýkali s rušením nočního klidu a znečišťováním veřejného prostranství  
v okolí restaurací, heren a nočních klubů. V letních měsících byl zaznamenaný zvýšený 
nárůst rušení nočního klidu při konání různých kulturních akcí a shromáždění konaných 
v rajonu ÚMO Plzeň 1, kdy si občané stěžovali na nadměrný hluk. V těchto případech 
hlídky MP veškerá oznámení ověřují a při zjištění závadového jednání konají adekvátní 
opatření, která jim zákony umožňují. Nejčastěji strážníci MP Plzeň původce takového 
protiprávního jednání oznámí na příslušný správní orgán. 

Mezi prioritní činnosti hlídek MP Plzeň patří i monitorování pohybu bezdomovců, a to jak 
v okolí nákupních center, kde svým chováním obtěžují občany, tak i v celém rajonu ÚMO 
1, včetně okolí Boleveckých rybníků a okolních lesů. Ve spolupráci se Sociálním odborem 
ÚMO Plzeň 1 bezdomovce kontaktujeme a zjišťujeme další místa, kde přespávají. Mezi 
komunitou osob bez přístřeší se zdržují i soby, které jsou v celostátním pátrání PČR. Při 
zjištění přítomnosti takové osoby jsou hlídkou MP zadrženy a bezprostředně předány PČR. 

Hlídky MP v průběhu roku prováděly ve večerních a nočních hodinách spolupráci s 
přepravní kontrolou PMDP, kdy plnily úkoly v rámci součinnosti při ochraně veřejného 
pořádku a bezpečnosti osob v MHD. Při pochůzkách v ulicích obvodu si strážníci mimo jiné 
všímají pohybu podezřelých osob i vozidel. Jedná se o preventivní činnost, kdy strážníci 
procházejí a monitorují celý obvod.    

V roce 2015 bylo na služebně MP Plzeň - Lochotín v přímém výkonu služby celkem 28 
strážníků (včetně velitele a zástupce velitele). Pro výkon služby v městské části Bílá Hora 
byl vyčleněn jeden asistent MP, který vykonával hlásnou a kontrolní službu. 

MP spolupracuje s Policií ČR; obě jednotky se vhodně doplňovaly při činnostech v rámci 
celého obvodu. Patří sem i zajišťování veřejného pořádku při různých mimořádných 
akcích, např. v Amfiteátru nebo v lokalitě Boleveckých rybníků. MP spolupracuje s ÚMO 
Plzeň 1. Jedná se hlavně o doprovody na ochranu pracovníků úřadu při plnění jejich 
pravomoci, prověřování různých oznámení od občanů, zjišťování pobytu osob, doručování 
písemností.  

Služebna MP Lochotín je zapojená do celoměstského projektu zaměřeného na bezpečnost 
ve městě a spolupodílí se na plnění úkolů z tohoto projektu vyplývajících. K tomuto účelu 
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byli zřízeni okrskoví strážníci, kteří se 
určitou část své pracovní doby věnují 
přiděleným okrskům. 

MO Plzeň 1 pořídil strážníkům 2 nové 
zdravotnické batohy pro případ, že se 
strážníci dostanou do situace, kdy je třeba 
pomoci občanovi, který je ohrožen na 
zdraví. Batohy jsou za 8.840,- Kč. 

 
Obr. 25  – Předání batohů strážníkům MP. 

14. 11. 2015 strážníci provedli kontrolu 
dětských hřišť a pískovišť, zda se tam nepovalují injekční stříkačky, jehly a další 
nebezpečné věci. Podnětem byly stížnosti občanů. Hlídka měla k dispozici zapůjčený 
detektor kovu. Vybaveni byli rukavicemi, stříkačky sbírají do speciálního minikontejneru, 
který se po ukončení sběru předává k likvidaci odborníkem. Strážníci prošli celkem 3 
lokality. Našli zde injekční stříkačku, zrezivělé kovové zátky a jiné předměty. 

Hasiči  -  JSDH Bílá Hora a JSDH Bolevec 

Posláním a cílem jednotek SDH je zásahová činnost, akce založené na prevenci, školení, 
zdokonalování se v problematice u JSDH a výchova nových hasičů v řadách JSDH. 

JSDH Bílá Hora 

Sídlo: Plzeň – Bílá Hora, Nad Priorem 12a, Plzeň 
Velitel: Jan Domin 
V roce 2015 se uskutečnilo několik akcí, zaměřených na prevenci kriminality a požární 
ochranu, konkrétně 4 akce pro MŠ, 4 akce pro ZŠ, 2 dětské dny a 2 branné dny 
s Integrovaným záchranným systémem. 

JSDH provedla 9 zásahů v rámci obvodu a 4 mimo obvod. 

JSDH v roce 2015 uskutečnila 23x školení – celkem bylo proškoleno 115 členů a 6x se 
uskutečnilo školení pro strojníky, velitele družstev a hasiče. 

Jednotka odpracovala celkem 3138 hodin brigádně, na jednotlivého člena šlo o cca 263 
hodin. Jednalo se o údržbu areálu a techniky. Co se týče rozsahu oprav, šlo o nátěry vrat, 
opravy hřiště a vnitřních prostor a celkové venkovní nátěry. Byla prováděna běžná údržba 
techniky. 

JSDH hospodařila s příjmy ve výši 533 tis. Kč; výdaje činily 450.398,- Kč. 

JSDH Bolevec 

Sídlo: Plzeň – Bolevec, Bolevecká náves 1, Plzeň 
Velitel: Roman Nistor 
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JSDH čítá 19 členů.  

V roce 2015 se uskutečnilo několik akcí, zaměřených na prevenci kriminality a požární 
ochranu, konkrétně šlo o ukázky pro MŠ (celkem 6 akcí), 5 akcí pro EHMK 2015 a na 16 
kulturních akcích byly přítomny asistenční požární hlídky. 

JSDH provedla 21 zásahů v rámci obvodu, 9 akcí mimo obvod a ve 13 případech se jednalo  
o technickou pomoc (čištění okapů, čerpání vody při havárii, srážení rampouchů či odchyt 
včelstva); celkem šlo tedy o 43 zásahů. 

JSDH odsloužila 35 pravidelných a 13 mimořádných hotovostí a absolvovala 15 školení a 
další školení v rámci hotovostí. 

Členové JSDH odpracovali celkem cca 540 hodin v rámci údržby techniky, 510 hodin 
v rámci údržby výstroje a výzbroje a cca 250 hodin na údržbě zbrojnice a areálu, jako je 
například pravidelné sekání travnatých ploch, nátěry oplocení atd. 

Členové JSDH se zúčastnili několika soutěží a závodů: muži 8x, ženy 6x a děti 12x. 

JSDH hospodařila s částkou 300 tis. Kč, která byla během roku navýšena o 60 tis. Kč. 

12. Osobnosti 

Sportovci se zdravotním handicapem žijící v obvodě: 

Václav Augusta – po úrazu při sportu zůstal ochrnutý na vozíku. V současné době se 
věnuje sportu – boccia – paralympijský sport pro jedince s nejtěžším tělesným 
handicapem. Dále ještě rekreačně lyžuje na speciálně upravené lyži pro vozíčkáře, tzv. 
kartski.  

Štěpánka Kleisnerová – již od útlého dětství potřebuje pro svou mobilitu speciální 
mechanický vozík, trpí nemocí Osteogenesis imperfekta – zvýšenou lomivostí kostí. Po 
absolvování vysoké školy pracuje v ÚSP Zbůch. Zde začala s lukostřelbou na úrovni 
paralympijských disciplín, Štěpánka je několikanásobnou mistryní ČR v halové i terčové 
lukostřelbě ve své kategorii.  

Pavel Foltýn -  po skoku do neznámé vody si zlomil krční obratle a zůstal upoutaný na 
invalidním vozíku. Po úrazu vystudoval střední školu, studuje vysokou školu a pracuje jako 
administrátor digitalizačního pracoviště. Jezdí na speciálním kole – hadbike. Ve svém 
sportu má řadu významných úspěchů – 1. místo ve Světovém poháru, 1. místo 
v Evropském poháru a je Mistrem ČR ve své kategorii.  

13. Různé 

Centrální park na Lochotíně má nové jméno – park U Bazénu. Obyvatelé prvního 
plzeňského obvodu rozhodli v anketě o novém názvu podle bazénu, který byl nedávno 
zrekonstruován a nový venkovní bazén se stal velkou atrakcí v této lokalitě.  
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Obr. 26 – Park U Bazénu na Lochotíně.  

Ve velkém cirkusovém stanu na Košutce proběhla ukázka velmi živé, svižné akrobacie. 
Soubor Akoreacro do Plzně přizval umělecký šéf Evropského hlavního města kultury 2015 
pan Petr Forman.  

Socha růžového králíka - Panoptikum, Krychle nebo Chyba - obritrek – díla mladých 
umělců z Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni byly rozmístěny na třech 
místech po obvodu.  

Městský obvod Plzeň 1 spustil novou podobu webových stránek – jsou přehlednější, 
obsahují zajímavé novinky a především vycházejí z potřeb obyvatel. 

Nově vydaná pohledová mapa zachycuje první plzeňský obvod. Přináší informace  
o zajímavých místech a historii. Mapu si může každý zájemce zdarma vyzvednout ve 
vrátnici úřadu nebo je k mání na akcích pořádaných obvodem.  

14. Zdroje 

 Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 6 roku 2015 

 Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 https://www.fnplzen.cz/ 

 http://www.zooplzen.cz/ 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/ 

 http://www.kreativnievropa.cz/  

 

https://www.fnplzen.cz/
http://www.zooplzen.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.kreativnievropa.cz/
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