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1. Počet obyvatel  
              

Celkový počet obyvatel  MO Plzeň 1 k 31.12.2000  
dle údajů Českého statistického úřadu  ……………………  52 766 občanů 

 

 
2. Vedení obvodu, volby 
 
Vedení obvodu:   
  

-          Ing. Petr Baumruk, starosta MO Plzeň 1 
-          Jiří Samek, zástupce starosty MO Plzeň 1 

  
Členové Obvodní rady Plzeň 1 
  

-          Ing. Petr Baumruk 
-          Ing. Zdeněk Fritz 
-          František Janeček 
-          MUDr. Zdena Mejstříková 
-          Ing. Lumír Neuberg 
-          Jiří Samek 
-          Zdeněk Sedláček 
-          Karel Stöckelmayer 
-          Miroslava Stropnická 

  

 
 
 
 
Volby do zastupitelstev krajů 2000 
  
12. 11. 2000 se konaly volby do zastupitelstev krajů. Na území Městského obvodu Plzeň 1 
probíhaly volby do zastupitelstev krajů v 56 volebních okrscích. Volební okrsky byly 
označeny pořadovými čísly 1 až 56. Volební místnosti byly umístěny zejména v budovách 
základních škol. 
K volebním urnám se na území MO Plzeň 1 dostavilo 13 624 voličů, platných hlasů bylo 
odevzdáno 13 624,  což je 32.19 %  všech voličů. 
  

 
 

Okrsky 
Voliči 

v sezn. 
Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů celk. zpr. v % 

56  56  100.00  42 334  13 628  32.19  13 624  13 528  99.30  

 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2000 Stránka 3 

 

Kód Název strany 

Platné 
hlasy 

 

celk. v % 

1  Str. pro otevřenou společnost  196  1.44   

3  Občanská demokratická strana  3 825  28.27   

4  NEZÁVISLÍ  1 034  7.64   

8  Strana venkova  34  0.25   

12  Čtyřkoalice  2 533  18.72   

16  Akce za zrušení Senátu  503  3.71   

21  Unie pro Evropu, Str. zelených  268  1.98   

24  REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA  151  1.11   
 

 
 

Jmenné seznamy 
Kraj:  Plzeňský                                     
Všechny kandidátní listiny  
Výběr: zvolení zastupitelé dle abecedy  
 

Kandidátní 
listina 

Kandidát 

Vě
k 

Navrh. 
strana 

Polit. 
přísl. 

Předn. hlasy 
Pořa

- 
dí 

Poř. 
čísl
o 

Příjmení, jméno, tituly abs. v % 

39 ČSSD 5 Báčová Anna Mgr.  55 ČSSD ČSSD 
1 01

2 
4.42 5 

39 ČSSD 2 Bauer Jaroslav   47 ČSSD ČSSD 
1 32

9 
5.81 2 

33 KSČM 8 Benediktová Hana   35 KSČM BEZPP 
1 00

0 
3.11 8 

33 KSČM 7 Branka Jiří RSDr.  57 KSČM KSČM 733 2.27 7 

33 KSČM 9 Bruner Jiří Ing.  52 KSČM KSČM 291 0.90 9 

12 4KOALICE 1 Červený Václav MVDr.  51 
KDU-
ČSL 

KDU-
ČSL 

2 40
8 

9.43 1 

4 NEZ 3 Čížek Pavel Ing.  36 NEZ BEZPP 733 4.56 3 

3 ODS 5 Jaroš Miroslav Ing.  38 ODS ODS 769 2.08 5 

12 4KOALICE 8 Jukl Jiří   51 
KDU-
ČSL 

KDU-
ČSL 

1 15
3 

4.51 8 

12 4KOALICE 2 Kadlec Jaroslav   52 US US 1 27 5.00 2 
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7 

3 ODS 2 Kalčíková Olga Mgr.  43 ODS ODS 
1 71

6 
4.64 2 

3 ODS 6 Kalista Jiří Ing.  41 ODS ODS 671 1.81 6 

3 ODS 9 Koc František MUDr.  47 ODS ODS 828 2.24 9 

4 NEZ 5 Křemenák Jiří Ing.  42 NEZ BEZPP 968 6.03 5 

12 4KOALICE 3 Křiklán Tomáš MUDr.  45 US US 
1 29

5 
5.07 3 

33 KSČM 2 Levá Ivana   50 KSČM KSČM 
2 10

4 
6.54 2 

33 KSČM 10 Lišková Zdeňka JUDr.  46 KSČM KSČM 
1 33

1 
4.13 10 

12 4KOALICE 7 Maciarzová Helena Ing.  30 US US 
1 15

4 
4.52 7 

3 ODS 12 Maříková Jaroslava Ing.  47 ODS ODS 
1 76

9 
4.78 12 

12 4KOALICE 5 Matoušek Miroslav   51 DEU DEU 333 1.30 5 

33 KSČM 5 Menc Evžen Ing.  40 KSČM KSČM 718 2.23 5 

3 ODS 13 
Novák Karel 
Doc.MUDr. CSc. 

49 ODS ODS 
1 55

9 
4.21 13 

12 4KOALICE 4 Pátý František Ing.  53 
KDU-
ČSL 

BEZPP 
1 16

2 
4.55 4 

39 ČSSD 4 Peprná Hana   53 ČSSD ČSSD 595 2.60 4 

4 NEZ 4 Petrus Václav PaedDr.  39 NEZ BEZPP 802 4.99 4 

33 KSČM 4 Pihrt Miroslav Ing.  54 KSČM KSČM 
1 59

1 
4.94 4 

3 ODS 8 Platzová Věra   50 ODS ODS 345 0.93 8 

3 ODS 11 Poduška Jan   51 ODS ODS 313 0.84 11 

4 NEZ 2 Pokorný Karel Ing.  54 NEZ BEZPP 565 3.52 2 

3 ODS 7 Pospíšil Jiří Mgr.  24 ODS ODS 
1 90

0 
5.14 7 

39 ČSSD 7 Přikryl Antonín   58 ČSSD ČSSD 408 1.78 7 

4 NEZ 1 Rampas Stanislav   46 NEZ BEZPP 
1 17

4 
7.31 1 

39 ČSSD 3 Rippelová Jiřina JUDr.  41 ČSSD ČSSD 
1 72

6 
7.55 3 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2000 Stránka 5 

 

33 KSČM 3 Rožánek Karel PaedDr.  57 KSČM KSČM 
1 99

1 
6.19 3 

12 4KOALICE 6 Stelzer Pavel Ing.  50 ODA ODA 
1 20

7 
4.72 6 

39 ČSSD 8 Straka Jaroslav Mgr.  34 ČSSD ČSSD 747 3.26 8 

33 KSČM 1 Suchá Helena   41 KSČM BEZPP 
4 21

3 
13.1

0 
1 

39 ČSSD 1 Šlajs Václav   48 ČSSD ČSSD 
1 36

1 
5.95 1 

33 KSČM 6 Švojgr Jan Ing.  57 KSČM KSČM 
1 22

5 
3.81 6 

3 ODS 4 Toman Jan   50 ODS ODS 660 1.78 4 

33 KSČM 11 Vébr Václav RSDr.  52 KSČM KSČM 
1 02

6 
3.19 11 

3 ODS 3 Vilímec Vladislav Ing.  37 ODS ODS 
2 10

1 
5.68 3 

39 ČSSD 6 Vítková Helena   40 ČSSD ČSSD 440 1.92 6 

3 ODS 10 Wollerová Jaroslava   53 ODS ODS 
1 19

5 
3.23 10 

3 ODS 1 Zimmermann Petr MUDr.  36 ODS ODS 
4 95

4 
13.4

0 
1 

 
  

 

Složení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje 2000 - 2004 

Podoba Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje dle voleb z listopadu 2000.  
Zastupitelstvo Plzeňského kraje: 45 členů 

   

Politická strana Počet členů v Zastupitelstvu PK 

ODS 13 

Nezávislí   5 

Čtyřkoalice   8 

ČSSD   8 

KSČM 11 

  
Rada Plzeňského kraje: 9 členů 

   

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/slozeni-zastupitelstva-a-rady-plzenskeho-kraje-2000-2004
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Politická strana  Počet členů v Radě PK 

ODS 4 

Nezávislí 2 

Čtyřkoalice 3 

  
  

 
Členové Rady Plzeňského kraje (2000 – 2004): 
 
MUDr. Petr Zimmermann – hejtman 
 

 
Obr. 1 – Hejtman Petr Zimmermann 
 
MVDr. Václav Červený - náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládeže a sportu 
Ing. Vladislav Vilímec - náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro ekonomiku a finance 
Mgr. Olga Kalčíková – členka Rady Plzeňského kraje pro oblasti kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu 
Stanislav Rampas - náměstek hejtmana pro oblasti regionálního rozvoje, územního 
plánování a zemědělství 
Ing. Karel Pokorný - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti  informatiky a strategického 
marketingu 
Ing. Pavel Stelzer - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti dopravy a životního prostředí 
Jan Toman - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti  majetek a hospodářský rozvoj 
Jaroslav Kadlec – člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti zdravotnictví a sociálních věcí 
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3. Rozpočet obvodu 
 
Rozpočet obvodu MO Plzeň 1 na rok 2000 byl schválen usnesením obvodního 
zastupitelstva MO Plzeň 1 č.53 ze dne 14.12.1999. 
 
Je sestaven jako vyrovnaný, v příjmech i výdajích je rozpočtována částka 142 milionů 
korun.   
Při zprácování příjmové části jeho tvůrci vycházeli z předpokládaných zdrojů, které tvoří 
daňové příjmy, nedaňové příjmy, krytá salda ze strany města. Celkový objem finančních 
prostředků, které  MO Plzeň 1 v roce 2000 spravuje, se zvyšuje o příjmy a výdaje, které 
plynou z kompetencí svěřených městským obvodům Statutárního města Plzně s platností 
od 1.1.2000. 

 
Celkový úhrn rozpočtových výdajů .................................................. 141 655 tisíc Kč 
Investice  stavební ................................................................................ 8 057 tisíc Kč 

nestavební ............................................................................... 160 tisíc Kč 
 Provozní  výdaje.................................................................................. 78 684 tisíc Kč 

kultura a sdělovací prostředky..................................................490 tisíc Kč 
bydlení, komunální služby........................................................ 100 tisíc Kč 
odpadové hospodářství........................................................ 3  850 tisíc Kč 
úklid – údržba komunikací........................................................930 tisíc Kč 
péče o vzhled obce – údržba zeleně....................................10 460 tisíc Kč 
údržba dětských prvků a pískovišť............................................900 tisíc Kč  
dotace neziskovým organizacím...............................................500 tisíc Kč 
transfery obyvatelstva........................................................ 30 940 tisíc Kč 

             Vnitřní správa: 
požární ochrana........................................................................224 tisíc Kč 
CO.................................................................................................5 tisíc Kč   
místní zastupitelské orgány.................................................. 1 487 tisíc Kč              
činnost místní správy...........................................................21 798 tisíc Kč 

 
  

           Výdaje spojené s převzetím pravomocí…………………………………………   54 754 tisíc Kč 
úklid – údržba komunikací.......................................................538 tisíc Kč 
předškolská zařízení............................................................17 510 tisíc Kč 
bytové hospodářství............................................................34 673 tisíc Kč 
péče o vzhled obce................................................................2 033 tisíc Kč 

 

 
4. Rozvoj obvodu 
 
Vedení MO Plzeň 1 pořádalo postupně ve všech částech obvodu setkání s občany. 
Ožehavým tématem bylo většinou udržování pořádku, problematika parkování aut na 
sídlišti a plány do budoucna v oblasti výstavby.  
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Plánovaná setkání vedení MO Plzeň 1 v roce 2000: 
31.1. Lochotín (kinosál ÚMO 1) 
7.2.   Lochotín (aula 32.ZŠ ) 
28.2. Bolevec (1.ZŠ ) 
13.3. Košutka (4.ZŠ) 
27.3. Vinice (7.ZŠ ) 
10.4. Bolevec (kinosál ÚMO1) 
 
 

 
 
Obr. 2 - Setkání s občany Košutky 
 
  

 
  
Obr. 3 - Setkání s občany Vinic  
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Pro zvýšení atraktivity Plzně byly (usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 2003 ze 4. 8. 
2000) navrženy změny územního plánu. Součástí změn je navržení cca 300 ha 
rozvojových ploch s cílem vytvořit nabídku pro výstavbu bytů, obchodních zařízení, 
výrobních hal a podobně. Rozvoj bydlení v rodinných domech se předpokládá na Vinicích, 
v prostoru Mikulky a Pecihrádku. Pro výrobu a sklady jsou určeny plochy na Košutce. V 
oblasti zdravotnictví je nejdůležitějším záměrem rozvoj FN Plzeň v lochotínském areálu. 
Do hlavních území rekreace je zahrnuta soustava Boleveckých rybníků.    
 
V polovině roku započne výstavba nájemních bytů v lokalitě Sylván na Severním 
předměstí. Zároveň se počítá s výstavbou rodinných domů.  
 
 
Seznam a návrh etapizace veřejně prospěšných staveb (z přílohy č. 3 Vyhlášky ZMP o 
závazných částech Územního plánu města Plzně), které se týkají našeho obvodu: 
1. etapa           sociální zařízení Vinice, ul. Na Chmelnicích 
1. etapa           zdravotnická zařízení Kotíkovská ul. 
1. etapa           rozvoj FN Lochotín 
1. etapa           rozšíření 7. ZŠ Vinice 
1. etapa           park na Vinicích včetně Horního Lochotína 
1. etapa           park na Mikulce (Americký park) 
2. etapa           park na Roudné 
1. etapa           park se sportovním zařízením Vinice – jih 
1. etapa           park se sportovním zařízením Košutka - pod Sytnou 
1. etapa           park se sportovním zařízením Košutka - nad sídlištěm 
2. etapa           park se sportovním zařízením u Lochotínské ulice 
1. etapa           spojení alej Svobody – ulice na Roudné kolem areálu FN 
1. etapa           technická opatření podél aleje Svobody pro ochranu areálu FN před hlukem  
                          a exhalacemi             
2. etapa           prodloužení aleje Svobody západním směrem na trasu městského okruhu 
2. etapa           spojení ulice Na Roudné – průtah I/20 
2. etapa           napojení ulice Pod Mikulkou z aleje Svobody 
2. etapa           propojení ulice Na Chmelnicích s prodlouženou alejí Svobody 
2. etapa           propojení Rondel-Lochotínská 
3. etapa           městský okruh, spojení Křimická - Košutka 
2. etapa           záchytné parkoviště pod mostem Generála Pattona při Lochotínské 
3. etapa           záchytné parkoviště u hřbitova na Plaské 
3. etapa           záchytné parkoviště u křižovatky Plaská - Studentská 
3. etapa           parkoviště u Lochotínského parku 
3. etapa           parkoviště Lochotínská 
1. etapa           železniční zastávka poblíž konečné tramvaje v Bolevci 
1. etapa           vodojem Vinice 
1. etapa           výtlak do vodojemu Vinice 
1. etapa           zásobní řad dolního pásma z vodojemu Vinice 
1. etapa           zásobní řad dolního pásma do Roudné z vodojemu Vinice 
1. etapa           výtlačný řad na Sylván 
3. etapa           alternativní výhledová úpravna vody ze Mže vč. přítoku do vodojemu   
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                          Vinice 
1. etapa           štolovaná retenční stoka ze západní části Vinic 
1. etapa           retenční stoka pro odvodnění severní části Vinic před napojením 
                         do Roudenského sběrače 
2. etapa           retenční stoka u Židovského hřbitova u kolejí VŠ na Lochotíně 
2. etapa           kanalizační stoka v západní části území Vinic 
3. etapa           štolovaná retenční stoka (pro odvodnění území za rozvodím západně 
                         od Vinic) 
3. etapa           odvodnění severních svahů Mikulky přes retenční nádrž do Boleveckého                          
                         sběrače v ulici U Velkého rybníka 
2. etapa přeložka VN 22kV Zavadilka - Bílá Hora 
2. etapa nový kabel 22kV Košutka - Vinice 
2. etapa měnírna DP Družba 
2. etapa  měnírna DP Vinice 
1. etapa satelitní digitální ústředna Vinice 
2. etapa centrální požární stanice Karlovarská 
 
  
Bezmála sedmdesát metrů vysokou ocelovou věž, která se stala dominantou Severního 
předměstí, vztyčili montéři v lokalitě Sylván. Kromě toho, že funguje jako vysílací věž pro 
signál mobilního telefonu, byla zpřístupněna jako vyhlídková věž pro veřejnost.  
 
Na Karlovarskou třídu přesídlila Střední zdravotnická škola v Plzni. V novém sídle má k 
dispozici dvě budovy – areál Střední zdravotnické školy a areál Vyšší zdravotnické školy. 
Od září na střední školu nastoupilo zhruba 500 studentů a na VOŠ cca 350. 
 
Od 26. 10. 2000 mají obyvatelé Plzně k dispozici na Karlovarské třídě mezi středem města 
a Severním předměstím obchodní dům Kaufland a další obchody. 
 
Obchodní síť na Severním předměstí se stále rozšiřuje. V průběhu roku 2000 bylo 
postaveno v Gerské ulici Obchodní centrum PRIMA. Kromě klasického sortimentu 
megamarketu tu zákazníci najdou i malé obchody s tabákovými výrobky a novinami, 
prodejnami šperků, mobilních telefonů, květin a rychlým občerstvením. 
 
Byla dokončena první etapa stavby Pobytového centra pro ohrožené děti v Plzni, 
Lochotínské ulici. Občanské sdružení Fond ohrožených dětí v centru poskytuje pomoc 
týraným, sexuálně zneužívaným, zanedbávaným či jinak ohroženým dětem. V pěti 
pokojích může najít střechu nad hlavou až 15 dospělých s dětmi. Pobytové centrum 
rovněž zajišťuje domov a zázemí pro děti, které odcházejí z dětských domovů a od 
pěstounských rodin. 
 
 

5. Doprava 
 
Za téměř půl miliardy korun, které získalo prodejem akcií, by město Plzeň rádo 
vybudovalo novou trolejbusovou linku, vedoucí od křižovatky na Rychtářce kolem Roudné 
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a lochotínského areálu FN. Spojila by tak Lochotín s centrem Plzně a odlehčila Karlovarské 
třídě. 
Plán se nesetkal s pochopením obyvatel Roudné. Stovky jejích obyvatel podepsaly petici 
proti obchvatu této části prvního městského obvodu. 
 
Razantní zvýšení pokut pro černé pasažéry ve vozech MHD schválili členové 
představenstva Plzeňských dopravních podniků. Pokud zaplatí pokutu na místě, nebo do 
deseti dnů v doplatkové pokladně, jedná se o 300 korun, tedy o stovku více než dosud. 
Poté se však pokuta vyšplhá na tisícovku. Takovou částku budou revizoři vymáhat i za 
vandalismus nebo nevhodné chování pasažérů.  
 
Mezi obchodním centrem Remus a supermarketem Delvita byl přechod osazen semafory. 
Zvýšila se tak podstatně bezpečnost obyvatel přecházejících Studentskou třídu, kde 
bohužel jezdí auta vyšší než povolenou rychlostí.  
 
Tramvaj číslo 1 mezi Slovany a Bolevcem začala v drtivé většině jezdit pouze s jedním 
vozem místo dosavadních dvou. Tato linka je totiž daleko méně vytížená než „čtyřka“. Ve 
špičce ovšem jezdí stále vozy dva. Finance, které PMDP ušetří, budou použity k posílení 
velmi vytížené linky č. 4 ve školní špičce.   
 
Po pátečním požáru měnírny (3. 11. 2000) musely plzeňské dopravní podniky až do 9. 11. 
ponížit počet tramvají na Severní předměstí. Tramvajové vozy nahradily autobusy.   
 
 
 

6. Životní prostředí 

 
Teplotní historický rekord pro Západní Čechy padl 11. 6. 2000 v Plzni. Naměřených 34°C 
znamenalo překročení dosavadního rekordu pro tento den z roku 1997. 
 
21. 6. 2000 opět padl teplotní rekord. V Plzni-Bolevci meteorologové naměřili 36°C a tím 
byl překročen rekord Západních Čech pro tento den o 4,5°C.  
 
Se závlahami lesní školky na Bílé Hoře museli v parných a suchých červnových dnech 
pomoci plzeňským lesníkům hasiči. Závlahové zařízení by tato lesní školka měla dostat v 
roce 2001. 
 
V Plzni jsou orgánem ochrany přírody vyhlášeny 4 památné stromy a jedna alej. Můžeme 
být hrdí, protože se většina z nich nachází na území našeho obvodu: jsou to topol bílý v 
Lochotínské ulici (výška 25 m, stáří cca 200 let); duby na hrázi Velkého rybníka ( stáří cca 
400 let),  alej památných stromů Kilometrovka ( 211 stromů o stáří 20 - 200 let) 
 
Jedenkrát měsíčně sleduje Městská hygienická stanice kvalitu vody v plzeňských 
studánkách. Jako trvale nevhodné pro kojeneckou výživu určila oba prameny na Roudné; 
dospělým doporučuje vodu převařovat. 
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I lidé v Plzni pocítili nad ránem 11. 7. 2000 zemětřesení s epicentrem v rakouském 
Ebreichsdorfu. Záchvěv dosáhl 4,5 stupně Richterovy škály, mimo jiné některým 
obyvatelům roztřásl skleničky, jiní udávali hukot.  
Mimořádné škody napáchala v roce 2000 v Plzni na kaštanech klíněnka jírovcová. 
Odborníci odhadují, že už v létě byla více než polovina stromů napadena škůdcem. Listy 
uprostřed vegetačního období usychaly.  
 
Deštivé a chladné počasí léta roku 2000 vyvolalo nárůst alergických potíží, protože začaly 
kvést dříve než obvykle merlíkovité rostliny a kopřivy. Také se začaly projevovat alergie na 
některé venkovní plísně. 
 
Kvalita vody v boleveckých rybnících byla v tomto roce dobrá. Kvalitní byla voda i ve Mži a 
Berounce, takže bylo možné se v těchto tocích koupat.  
 
18. 8. 2000 zasáhl požár způsobený zkratem zařízení trafostanice v Plzni-Bílé Hoře. Bez 
proudu se ocitla celá Bílá Hora, ale i Roudná a další části Plzně.  
 
 
 
Správa veřejného statku města Plzně vydala na základě vyhlášky města Plzně č.33/1997 
o rekreačních oblastech města pro rekreační oblast Bolevecké rybníky 
 
     Návštěvní řád 
 
Vážení návštěvníci. 

Nacházíte se v pozoruhodné oblasti soustavy Boleveckých rybníků. Velkorysý plán 
založení bolevecké rybniční soustavy připravovalo město již v polovině 15. století. Tato 
místa byla vyhledávaná k rekreaci a odpočinku již v 19. století. Vzhledem ke specifickým 
přírodním podmínkám se zde nacházejí chráněné druhy rostlin a živočichů, což klade 
zvýšené nároky na ohleduplnost všech návštěvníků vůči svému okolí, zejména lesnímu a 
vodnímu prostředí. 

Veškerou činnost v této oblasti je třeba podřídit zachování a udržení tohoto 
cenného ekosystému a vytvoření příjemného prostředí. 

 
                             Z těchto důvodů žádáme návštěvníky, aby: 

1. svým chováním nezhoršovali kvalitu lesů a vody, které jsou životním prostředím 
zde žijících rostlinných a živočišných druhů 

2. nevplouvali do rákosin a jejich blízkosti, nerušili klid vodního ptactva 
3. při rekreační a sportovní činnosti, zejména však při jízdě na kole, neomezovali 

nebo neobtěžovali ostatní návštěvníky, dbali zvýšené ohleduplnosti hlavně na 
plážích a v místech se zvýšeným pohybem dětí 

4. nepoškozovali turistické značky, prvky rekreačního a naučného vybavení a jiná 
veřejně prospěšná zařízení 

5. neprováděli opravy a mytí motorových vozidel, parkovali pouze na místech 
k tomuto účelu vyhrazených a označených příslušnou dopravní značkou, nevjížděli 
motorovými vozidly na neveřejné komunikace bez příslušného oprávnění či 
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povolení; výjimku může povolit pouze správce rekreační oblasti v součinnosti 
s příslušnými orgány a dotčenými vlastníky 

6. nevjížděli motorovými vozidly na zamrzlou vodní plochu a nevstupovali na 
nedostatečně zamrzlou vodní plochu; vstup na led je na vlastní zodpovědnost 

7. nepoužívali bez povolení vodní čerpadla a jiné stroje se spalovacím motorem 
8. dbali na pořádek, k odložení odpadků využívali koše a jiné nádoby k tomu určené a 

neznečišťovali vodní plochy či toky 
9. koupání psů a plavení koní prováděli pouze v rybníku Nováček, který je k tomu 

určený  
10. rozdělávali ohně pouze na místech k tomu určených a viditelně označených a 

neopouštěli ohniště, která nejsou definitivně uhašena 
11. dodržovali noční klid (od 22.00 do 06.00), ve volné krajině nerušili nadměrným 

hlukem a provoz radiopřijímačů a jiné techniky tlumili tak, aby zvukové a světelné 
efekty nerušily okolí 

 
 Organizované hromadné sportovní nebo kulturní akce lze v rekreační oblasti 
provozovat pouze po řádném ohlášení na Úřad městského obvodu Plzeň 1 a s vědomím 
správce. Ohlášení a uvědomění se provádí písemnou formou nejméně 10 dní před 
zahájením akce. 
 Sportovní nebo jiné akce, při nichž je zapotřebí porušit souvislou zamrzlou vodní 
plochu, lze v rekreační oblasti provozovat pouze se souhlasem správce rekreační oblasti. 
Porušenou zamrzlou vodní plochu je nutno viditelně označit. 
 Správce rekreační oblasti může v součinnosti s příslušnými orgány a dotčenými 
vlastníky upravit pohyb domácích a hospodářských zvířat, tato zvířata musí být po celou 
dobu jejich pobytu v oblasti pod přímou kontrolou jejich průvodce či majitele. 
 

V případě porušení právních norem na tomto území, zejména na úseku životního 
prostředí, budou uplatňovány zvýšené finanční postihy. 

 
 

  
Úklid obvodu   
Zimní údržbu v sezóně 1999/2000 prováděly tři firmy: Dušan Duna, Pavel Badura a Ján 
Bandy, které tuto službu pro ÚMO  Plzeň 1 prováděly i v zimním období 1998/1999. 
Letošní zima byla mírná. Ušetřilo se cca 200 000 Kč, které byly použity na jarní úklid, 
především okrajových částí obvodu. 
 
Firmy Dušan Duna (sídliště Lochotín, Košutka, Vinice), Pavel Badura (sídliště Bolevec) a Ján  
Bandy (ulice Lidická - Plaská, Karlovarská) pak prováděly podle příslušných harmonogramů 
1 x týdně úklid pěších komunikací a úklid zelených ploch včetně keřových skupin.  
 
Úklid vybraných místních komunikací na základě příslušné smlouvy o dílo, kterou MO 
převzal po změně statutu od SVSmP, zajišťovala firma ALBA Plzeň – komunální služby, 
s.r.o. Tato firma pravidelně strojně 1xtýdně metla vybrané komunikace - alej Svobody, 
Komenského, U Velkého rybníka, Gerská, Kralovická, Žlutická, Krašovská, Otýlie 
Beníškové, Na Chmelnicích, část ulice Brněnská, Malická, Na Roudné. Jednorázové úklidy 
(zametení) komunikací byly zajištěny i ve všech vilových čtvrtích MO Plzeň 1. 
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Úklid podchodů metením byl prováděn 3x v kalendářním týdnu a 1x do měsíce byly 
podchody umyty tlakovou vodou. Tuto službu pro MO Plzeň 1 zajišťuje firma GLANZ. 
 
Údržba a péče o zeleň 
Údržbu a péči o zeleň na ploše 110 ha (včetně komunikačních pásů)  smluvně zajišťovaly 
firmy, a to na základě výběrového řízení z prosince 1999: OŠTĚP, Bc. Ivana Rákosníková a 
Ing. Jaroslav Bukovský, Jan Bouzek, Fišer-zahradnictví,s.r.o., Ing. Miroslav Kácha. 
Na základě smlouvy a požadavků vyplývajících z výběrového řízení prováděly na sídlištích 
4x ročně sekání travnatých ploch a komunikačních pásů, na ostatních plochách 2-3x 
ročně. Na většině ploch prováděly jak jarní, tak podzimní vyhrabávání trávy a listí; dále 
v období vegetačního klidu sestřih a zmlazovací řez keřů, v parcích nejnutnější likvidace 
nevhodných náletových dřevin, kácení a odvoz suchých, nebezpečných, nevhodných a 
vyvrácených stromů; v zahuštěných keřových výsadbách 2-3x ročně pletí; dle potřeby 
mulčování, chemické ošetření, přihnojování, doplňování výsadeb; dále letničkové 
výsadby, nové výsadby stromů, keřů, zálivku letniček a dřevin, obnovu a provzdušnění 
trávníků, výchovné, zdravotní, bezpečnostní a tvarovací řezy korun stromů a další 
odborné práce dle bližších pokynů objednavatele. 

 Do konce června bylo vysazeno 9 tisíc ks. letniček do okrasných betonových mis u 
NC Atom, NC Severka, Impulsu, NC Plaská, u pavilonku v Lochotínském parku, u 
Balatonu v Kaznějovské ulici, do okrasných mis v Západní ulici, na Bolevecké návsi 
a centrálním parku u fontány.  

 Bylo vysazeno a dosazeno 2 tisíce keřů v sídlištích Lochotín, Košutka a Vinice; v 
ulicích Nýřanská,  E.Krásnohorské, Sokolovské a Kralovické byla provedena obnova 
travnatých ploch v rozsahu 900 m čtverečních. 

 V prvním pololetí bylo vysazeno 10 nových stromů, na říjen a listopad byla 
naplánovaná výsadba 80 stromů především za zničené a uschlé stromy hlavně 
v sídlištích Košutka, Vinice, části Lochotína.    

 
Dětská pískoviště 
Na návrh komise životního prostředí Obvodní rady Plzeň 1 schválila rada novou koncepci 
dětských pískovišť. Vzhledem k stárnutí obyvatel na sídlištích, zmenšujícímu se využití 
pískovišť, která jsou podle hygienických norem a předpisů udržována za nemalé finanční 
prostředky, docházelo k postupné redukci pískovišť. Vybraných 83 pískovišť dostalo nový 
červený písek, který splňuje příslušné normy a předpisy, na něž dohlíží Městská hygienická 
stanice v Plzni.  
 
Současně probíhalo jejich chemické ošetření (desinfekce). Písek na těchto pískovištích se 
bude v dalších létech i nadále měnit 1x ročně v jarních měsících. 
Ostatní pískoviště (s bílým pískem) nebudou udržována a postupně je nahradí trávník. 
 
Dětské prvky umístěné na MO Plzeň 1 jsou rozděleny do tří skupin:  

 „Staré“ kovové dětské prvky (kolotoče, prolézačky, houpačky „Sylva“ apod.)  
U nich byla časně zjara provedena revize technického stavu, kotvení těchto prvků 
a v případě potřeby byly zajištěny opravy. 

 Modré houpačky vyrobené firmou Kovo Prchal  



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2000 Stránka 15 

 

Touto firmou byl jedenkrát týdně kontrolován technický stav houpaček a v případě 
potřeby následně prováděny opravy. 

 U sestav dřevěných dětských prvků vyrobených firmou Karásek byl jejich 
pracovníky pravidelně kontrolován jejich technický stav a též následně prováděny 
opravy. 

Lavičky 
V  roce 2000 byly provedeny opravy a nátěr laviček na sídlišti Košutka a na cca ¾ plochy 
sídliště Bolevec. Dále byly provedeny opravy laviček zničených padlými stromy po loňské 
vichřici v Lochotínském parku a zároveň zde bylo osazeno 24 ks nových laviček. 
Neopravitelné lavičky byly ze všech uvedených lokalit svezeny na skládku v Chotíkově. 
Tyto práce prováděla firma Karásek. 
 
Odpadové hospodářství  
Koncem února začaly mizet ze sídlišť Košutka, Bolevec a Vinice barevné nádoby na 
separovaný papírový, plastový a skleněný odpad, tak zvané zvony. Společnosti 
Západočeské sběrné suroviny, a.s., která tyto nádoby vlastnila a zajišťovala jejich 
vyprazdňování, totiž skončila na tuto činnost příslušná smlouva a při výběrovém řízení, 
které proběhlo počátkem roku 2000, již nebyla vybrána.  
Tuto činnost na základě vítězství ve výběrovém řízení poté ve zmíněných částech obvodu 
vykonávala společnost REODEPONA, s.r.o., která již tuto službu několik let kvalitně 
zajišťovala ve zbylé části obvodu. Na místa po „zvonech“ ihned začala rozmisťovat nové, 
menší kontejnery, proto byl zvýšen počet stanovišť a četnost vyprazdňování.  
 

  
 
Obr.4 - Nové kontejnery, které nahradily „zvony“. Nepořádek je ovšem dílem obyvatel 
okolních domů 
 
Na papír, sklo a plasty byly na území MO Plzeň 1 rozmístěny vždy po třech nádoby o 
objemu 240 l (v zástavbách rodinných domků a v oblasti Roudné) a 1100 l (v sídlištích). 
Tyto nádoby jsou barevně rozlišené podle toho, na jaký odpad jsou určené. V našem 
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obvodě je v současné době celkem 55 stanovišť s nádobami o objemu 240 l a 101 míst s 
nádobami, které pojmou 1100 l odpadu. 
 
Běžné a navíc i odpady s nebezpečnými vlastnostmi, stavební a biologický odpad lze 
odkládat ve sběrném dvoře odpadů nebo při sběrových dnech nebezpečných odpadů, 
které jsou organizovány v jednotlivých částech MO Plzeň 1. Do lokalit s rodinnými domky 
a zahrádkami jsou pravidelně přistavovány velkokapacitní kontejnery. Na 18 stanovištích 
se střídají po 3-4 dnech tři kontejnery. 
  
Pro zvýšení čistoty je zejména v sídlištích rozmístěno 248 ks odpadkových košů.  
S výjimkou odvozu a zneškodňování zbytkového komunálního odpadu všechny služby 
zajišťuje MO Plzeň 1. V roce 2000 vydalo na odvoz a likvidaci odpadů vyprodukovaných 
občany cca 3,7 mil. Kč. 
Tato částka však nezahrnuje každoročně vynakládané finance na likvidace bohužel stále  
se vyskytujících nepovolených skládek odpadů a pravidelné úklidy veřejných prostranství. 
 
ÚMO Plzeň 1 svádí na Severním předměstí neustálý boj s nepořádkem na ulicích. Všechny 
prostory, které spravuje, uklízí prostřednictvím úklidových firem, které najímá na základě 
smlouvy o dílo a to jednou týdně. Četnější úklidy jsou z finančních důvodů nereálné.  
 
Úklid kontejnerových stání zajišťují firmy, které odvážejí odpady. Nicméně majitelé domu 
by měli zajišťovat a zároveň kontrolovat úklid zeleně do vzdálenosti 3 m před a za domem 
včetně keřů. Zároveň by měli zajišťovat rovněž úklid vstupního chodníku a okolí 
kontejnerového stání. Na vstupním chodníku je jejich povinností rovněž zajišťovat zimní 
údržbu. 
 
Sběrný dvůr 
Od začátku roku 2000 je v Úněšovské ulici v provozu první sběrný dvůr na území našeho 
obvodu. Nachází se u konečné zastávky autobusů č. 30, 33 a 40 v těsné blízkosti 
košuteckého sídliště. Možnost ukládat odpad tu mají nejenom běžní občané, ale i drobní 
živnostníci. Návštěvnost SD má stále stoupající tendenci. Za prvních sedm měsíců provozu 
tu bylo nasbíráno více než 400 t odpadu. Dvůr využívají nejen občané z blízkého okolí, ale i 
ze vzdálenějších míst obvodu – Bílé Hory a Roudné.  
 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2000 Stránka 17 

 

 
  
Obr.5 - Starosta Petr Baumruk při otevření sběrného dvora 
 
Sběrný dvůr neslouží pouze jako místo, kam mohou občané odnášet svůj odpad, ale 
REODEPONA,s.r.o. ve spolupráci s ÚMO 1 se rozhodla využívat tyto prostory rovněž pro 
ekologickou výchovu. V přípravě jsou akce pro děti z MŠ, kde formou soutěží budou i těm 
nejmenším vštěpovány základy ekologického nakládání s odpady.  
 
V březnu 2000 uvedla do provozu společnost THERMTRANS, a.s. bezplatnou 
čtyřiadvacetihodinovou poradenskou a servisní linku. Je určena občanům, pro kterou 
společnost zajišťuje dodávku teplé a studené vody. ( Linka : 0800 - 155 665) 
 
Netradiční ekologickou výchovu měly děti ve 32. ZŠ – uklízely část skládky na břehu 
Berounky v Plzni-Bukovci. Patří do sítě takzvaných zelených škol, které se soustřeďují na 
přírodovědné a ekologické programy.  
 
 

7. Sociální oblast 

 
Výročí: 
28. 2. 2000 oslavili zlatou svatbu občané našeho obvodu, manželé Ladislav a Vlasta 
Havlíčkovi, z plzeňské ulice U Jam. Zástupci obvodního úřadu společně s rodinou jim 
popřáli do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.  
 
28. 5. 2000 oslavila v kruhu svých blízkých 103. narozeniny paní Kateřina Poláková ze 
Žlutické ulice. Ke gratulantům se připojilo i ÚMO 1. 
 
3. 6. 2000 oslavili v obřadní síni plzeňské radnice zlatou svatbu manželé Václav a Ludmila 
Šmuclerovi. Do dalších společných let jim popřáli hodně zdraví a spokojenosti i zástupci 
obvodního úřadu. 
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23. 11. 2000 oslavili 60 společně prožitých let manželé Václav a Vlasta Liškovi z 
Karlovarské ulice. Do dalších let jim popřáli hodně zdraví a spokojenosti společně s 
rodinou i zástupci obvodního úřadu.  
 
U příležitosti 150. výročí narození zakladatele Československa a prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka se 7. 3. 2000 v Plzni uskutečnil slavnostní akt. K památníku 
obnovenému po roce 1989 položil květiny primátor Jiří Šneberger spolu se zástupci 
jednotlivých plzeňských obvodů. Náš obvod prezentoval zástupce starosty Jiří Samek, 
který zdůraznil: „Nejhezčí a nejsmysluplnější oslavou Masarykových narozenin by bylo, 
kdybychom se všichni chovali podle jeho zásad a morálních hodnot.“ 
 

 
 
Obr. 6 - Jako každý rok uctili v květnu zástupci obvodu a Spolku Boleveckých rodáků 
památku padlých u pamětní desky na Bolevecké základní škole. 
 
 
Domov důchodců a Ústav sociální péče v Kotíkovské ulici se stále modernizují. 
Rekonstrukcí prošly recepce i prostory pro aktivizaci obyvatel, suterénní prostory byly 
upraveny k využití pro dílny. Program je velmi bohatý, v nabídce je trénování paměti, 
předčítání, relaxace, hra na klavír, kuchtění, skupinové cvičení. Je zde rovněž postaráno o 
kulturní vyžití. Seniory tu často rozptylují herci divadla J. K. Tyla, soubory dětí z 
mateřských a základních škol našeho obvodu. Konají se půldenní a celodenní výlety do 
Plzně a vzdálenějšího okolí, dvakrát ročně se uskutečňuje rekreační pobyt v Kanicích. O 
spokojenost všech ubytovaných se obětavě stará celý kolektiv pracovníků, sestřičky jsou 
pak obyvateli považovány za „anděle v modrém“. 
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Obr. 7  - Zástupci ÚMO 1 jsou pravidelnými návštěvníky Domova důchodců a Ústavu 
sociální péče v Kotíkovské ulici. Přivezli také klientům vánoční baličky a poseděli s nimi 
Fakultní nemocnice Plzeň 
 
Jako první miminka roku 2000 se ve FN Plzeň 1. 1. 2000  narodila 1 minutu před 1 hodinou 
dvojčata František (2,1 kg, 45 cm) a o 1 minutu později Kristýna (2,55 kg, 44 cm) 
 
28. 3. 2000 se ve FN Plzeň narodila trojčata, holčičky Tereza (1,9 kg), Kristýna (2 kg) a 
Vendula (1,6 kg). 
 
Kolem 60 mužů v civilní vojenské službě pomáhá v současnosti ve FN Plzeň. Podílejí se na 
péči o pacienty, převážejí je na vyšetření, rozvážejí jídlo a vykonávají pomocné práce.  
 
Vynikající pověst nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí získala během uplynulých osmi 
let plzeňská Nadace pro transplantace kostní dřeně, která podporuje jedinečný Český 
národní registr dárců dřeně. V čele stál MUDr. Vladimír Koza, primář Hematologicko-
onkologického oddělení FN Plzeň, které sídlí v lochotínském areálu nemocnice.  V roce 
2000 měl ČNRDD na 15 tisíc potenciálních dárců své kostní dřeně, kteří mohou zachránit 
životy nemocným vážnými nemocemi krvetvorby.  O spolupráci projevil zájem i americký 
Národní program dárců kostní dřeně v Mineapolisu, který sdružuje na 3 miliony možných 
dárců dřeně.  
 
Několik desítek tisíc korun získala Nadace pro transplantace kostní dřeně prodejem 
společenské hry kreslíře Petra Urbana Pivrncova putyka. Ve hře je 70 obrázků. 
 
Studenti Luďka Pika už více než čtyři roky pořádají takzvané Sluníčkové sbírky. U 
benzínových pump myjí řidičům skla aut a peníze, které jim řidiči věnují, sbírají do 
zapečetěných kasiček. Dosud tak nadaci předali více než 230 tisíc korun. Nadaci podporují 
i skauti v celé republice: vybrali pro ni při své letošní akci u benzínových pump bezmála 48 
tisíc korun, to je o deset tisíc korun více než vloni. Za získané peníze je mimo jiné možné 
vyšetřit krev potencionálních dárců krve.  
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Tisícím pacientem operovaným v nových sálech chirurgické kliniky FN Plzeň v 
lochotínském areálu byla 18. 2. 2000 pacientka s operací štítné žlázy. V nových prostorách 
začali lékaři operovat v roce 1999. FN Plzeň má v lochotínském areálu k dispozici 3 
chirurgické operační sály, dva neurochirurgické a k dispozici je rovněž 1 sál pro akutní 
případy.  
 
Dvě dentální soupravy (zubní křesla s kompletním příslušenstvím) v hodnotě více než 16 
tisíc dolarů věnovala stomatologické klinice společnost Rotary International s plzeňským 
Rotary clubem a Nadací 700 let města Plzně. 
 
Za peníze, které FN Plzeň poskytla společnost Západočeská energetika, koupila FN Plzeň 
speciální ultrazvukový nůž pro operace nádorů jater. Umožňuje šetrnou operaci s 
ohledem na zdravou tkáň, s minimálními krevními ztrátami.  
 
V květnu 2000 se do nových prostor na Lochotíně přestěhovala ortopedická klinika FN 
Plzeň. Nové prostory a moderní zařízení staví obor na vyšší úroveň. 
 
Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer přislíbil při své červnové návštěvě FN Plzeň podporu 
plánu nemocnice postavit v lochotínském areálu pavilon porodnice, neonatologie a 
gynekologie na „zelené louce“. Stavba je odhadovaná na cca 300 milionů korun. 
 
Zachránit více lidských životů mohou od 12.10. 2000 lékaři  1.interní kliniky FN Plzeň: 
začali totiž v lochotínském areálu nemocnice, kde sídlí, pracovat s nejmodernější 
angiolinkou. Zařízení nejen umožní vyšetření srdce a cév, ale i léčbu srdečních selhání, 
která dosud mohli řešit jen nasazením léků. Takzvanou katetrizací lze rozšířit ucpanou 
tepnu a okamžitě zlepšit stav pacienta.  
 
Dvanácti tisíci korunami podělila 15 studentů Lékařské fakulty UK v Plzni Nadace prof. 
Eugena Vencovského. Jedná se o mediky ze sociálně slabých rodin. 
 
 

8. Kultura a akce obvodu 
 
V rámci miléniových oslav bylo v Plzni vydáno několik pamětních knih. Největším počinem 
je bezesporu kniha Plzeň v proměnách času 976-2000, která připomíná charakteristické 
okamžiky z více než tisícileté historie města (Napsal autorský kolektiv pod vedením prof. 
Viktory, vydalo nakladatelství Fraus). 
 
2. - 5. 3. 2000 se v Plzni konaly Smetanovské dny na téma smrti v české kultuře v 19. 
století. 
 
Plzeňští studenti zorganizovali nejrozsáhlejší slavnosti jara Majáles, které se zapsaly do 
historie. Ve dnech 26. 4. – 30. 4. nabídli Plzeňanům velmi pestrý program. Králem majáles 
se stal student LF UK v Plzni Christos Georgiades. 
 
U příležitosti 55. výročí ukončení bojů 2. světové války a osvobození města Plzně 
americkou armádou se konaly od 4. - 8. 5. „Májové dny 2000 v Plzni“. Byl připraven velmi 
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bohatý program. V těchto slavnostních dnech se rovněž sešli veteráni US armády, belgičtí 
a čeští veteráni, aby si společně s obyvateli města připomněli květnové události roku 
1945. 
 

 
 
Obr. 8 – Věra Paiskerová se starostou Petrem Baumrukem a zástupcem starosty Jiřím 
Samkem 
 
Občanka našeho obvodu Věra Paiskerová (75) si vyzpívala vítězství v televizní soutěži  
DO-RE-MI. Patří mezi aktivní členy Klubu důchodců Lochotín, kteří ji do soutěže přihlásili. 
Se svými vrstevníky se schází dvakrát do měsíce, pořádají karnevaly, soutěží, hrají divadlo, 
připravují mikulášské a silvestrovské oslavy. Mnohá vystoupení, básničky a kuplety 
pocházejí z pera paní Věry, která umí lidem rozdávat radost. Má tři syny, sedm vnoučat a 
stejný počet pravnoučat a žije velmi činorodým životem.  
 
Od 10. – 16.4. se konal v Plzni 13. ročník festivalu českých filmů Finále. Vítěznou cenu 
Zlatého ledňáčka si odvezl režisér Jiří Hřebejk za film Musíme si pomáhat.  
 
2. 5. 2000 stovky fanoušků nadchl koncert legendární skupiny Jethro Tull v Lochotínském 
amfiteátru. 
 
Také náš obvod se přidal k oslavám Milénia v Plzni. 20. 5. se stal cílem Putování po 
plzeňských kostelech a památkách kostel Všech svatých na Roudné. 
 
V amfiteátru bylo živo i v dalším období.  Na koncert skupiny Lucie přišlo na 20 000 
návštěvníků a 3. 6. zde vystoupila spolu s dalšími oblíbenými muzikanty skupina Lunetik. 
16. – 22. 6. tady proběhl filmový festival a 24. 6. koncert Dvorana 2000. 
 
V Plzni se poprvé konala Bambiriáda, zábavné klání dětí. Jednalo se o největší akci svého 
druhu v České republice. 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2000 Stránka 22 

 

 
16. – 18. 6. proběhl v Plzni Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské.  
 
Důkladná prohlídka bývalého statku na Roudné, ve kterém sídlí Galerie Stará Plzeň, 
přinesla velký úspěch. Tři stěny stodoly statku jsou zřejmě až z konce 14. století, přežily 
husitské nájezdy i dobývání Plzně ve Třicetileté válce. Je to nejen plzeňský, ale i tuzemský 
unikát.  
 
Plzeňská hvězdárna nabídla na Košutce pozorování vloni poprvé objevené komety LINEAR 
SH (Od 17. do 27.7.) Současně nabízí rovněž pozorování Měsíce pro veřejnost. Má totiž 
jako první v regionu moderní přenosný dalekohled, který umožňuje pozorování mlhovin a 
galaxií.  
 
Pestrou škálu programů nabídla o prázdninách Plzeň. V srpnu se již tradičně konal festival 
Struny na ulici, Jazz na ulici a Divadlo na ulici. Lidé mohli navštívit také filmová představení 
na náměstí Republiky, promenádní koncerty a další programy.  
 
1. – 3. 11. se v Cizineckém domě na Karlovarské třídě konal Evropský kongres iaa UNESCO. 
 
Jubilejní rok 2000 byl 15. 12. slavnostně zakončen galavečerem v Divadle J. K. Tyla. Tímto 
večerem město Plzeň pomyslně vstoupilo do 3. tisíciletí. 
 
Bohatá činnost na školách našeho obvodu  
Jediná pobočka knihovny v Západních Čechách, která sídlí ve škole, je v 1. základní škole  
v Západní ulici v Plzni-Bolevci. Pobočka Knihovny města Plzně je o přestávkách plná dětí, 
prostory využívají i učitelé a často sem zavítají i občané z okolí.  
   
Velkou mimoškolní aktivitu prokazují děti ze 7. ZŠ na Vinicích. Děti ze školní družiny 
zahájily nový rok 2000 soutěží, která má na této škole již tradici. V soutěži „Miss 
milénium“ se představila děvčata z 1. - 4. tříd ve třech soutěžních disciplínách, ve kterých 
se prolínaly hudba, zpěv, tanec a hra na hudební nástroj. Vítězky byly odměněny 
korunkou, šerpou a drobnými dárky. Obdobnou soutěží je klání o titul „Sympaťáka 2000“, 
ve které změří své síly chlapci. 
 
24. 5. se tělocvična 7. ZŠ stala dějištěm každoročně pořádané školní akademie.  
V dvouapůlhodinovém sledu se rodičům, prarodičům, sourozencům a přátelům 
představilo 360 účinkujících, od úplně nejmenších z přípravné třídy, až po žáky čtvrtých 
ročníků. Vystoupení tanečního kroužku se střídala s recitací, dramatizací pohádek, 
cvičením a módními přehlídkami. Žáci z 1. ZUŠ, která má na ZŠ již pětiletou tradici, zahráli 
na hudební nástroje.  
 
30. 1. 2000 se taneční kroužek IMPRO PS Mikulka zúčastnil již třetího Benefičního 
koncertu Děti dětem v Praze na Žofíně. Domů si za svá vystoupení odvezly Pohár 
předsedy vlády v přehlídce nejúspěšnějších vystoupení z republikové soutěže Pionýrského 
sedmikvítku. V oblasti folkloru a country si odvezly vítězství. 
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27. května předvedlo 30 tanečníků TK IMPRO PS Mikulka v plzeňské Mlýnské strouze, co 
se v uplynulém škole roce naučili. V únoru měly děti karneval zorganizovaný školní 
družinou a proběhlo také základní kolo recitační soutěže. Oblíbené jsou tu také různé 
kroužky, otevřené při školní družině.  
 
Předškolní třída 60. mateřské školy uspořádala v polovině února oblíbený „maškarní rej“. 
Děti nezapomněly ani na své starší kamarády z respiračních tříd ZŠ při FN Plzeň. Žáci z 
druhé třídy pak s nimi strávili dopoledne plné tance, her a soutěží. 
 
Karnevalové veselení prožili díky paním učitelkám také děti a jejich rodiče a z 87. 
mateřské školy v Komenského ulici 46. Kromě tanečků a soutěží jim velkou radost udělal 
cukrový déšť, který se na ně sesypal na závěr maškarního reje. 
 
Celý počáteční únorový týden se děti v 81. MŠ věnovaly „chlapským“ záležitostem: 
zaměstnáním a sportům, které zajímají spíše muže - zhlédly výstavu parašutismu v 
Západočeském muzeu, zavítaly do obchodu s rybářským náčiním a podobně. Čtvrtek byl 
vyhlášený jako „Chlapský den“ a patřil tatínkům, dědečkům, strýčkům a bráškům, kterým 
děti nachystaly atraktivní zábavu. Pátek byl zasvěcený maminkám. O děti se doma starali 
tatínkové a maminky mohly ve škole malovat speciálními keramickými barvami hrnečky a 
talířky a přitom si popovídat, sblížit se více s pedagogy školy a společně naplánovat nové 
akce pro své děti. 
 
91. MŠ v Jesenické ulici je hlavním tradičním pořadatelem jedinečné akce, oblastní 
přehlídky „Plzeňská mateřinka“. 18. března se opět spolu dětmi a rodiči představila jedna 
třída ve Středisku volného času v plzeňské Pallově ulici.  
 
91. mateřská škola si také velice užila „slet čarodějnic“. 14. dubna se to ve školce od 
samého ráno hemžilo čarodějnicemi, čaroději, ježibabami a ježidědky. Celé odpoledne 
probíhaly na zahradě školy čarodějné soutěže. Pak si děti odvedly z lesa do školky svého 
čaroděje a opékaly si s ním špekáčky. Večer ještě absolvovaly noční stezku odvahy a na 
samý závěr jim čaroděj za odměnu vykouzlil překrásný ohňostroj. Po čarodějné noci plné 
zážitků se děti ráno spokojeně vracely ke svým rodičům. 
 
Ke Dni matek děti z 91. MŠ zahrály maminkám divadelní představení Šípková Růženka. 
Veliký aplaus a hrdost maminek na umění jejich ratolestí, byly nejkrásnější odměnou pro 
děti i paní učitelky.  
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Obr. 9 - Zástupce starosty Jiří Samek při svých návštěvách mateřských a základních škol 
vždy děti zaujal 
 
Závěr školního roku pak ve dvou třídách 91. MŠ patřil malým indiánům. I letos vyrostl na 
zahradě školky „indiánský tábor“ a po 4 dny zde děti žily v indiánském duchu. Děti také 
navštívili i členové Sboru dobrovolných hasičů Bolevec s cisternovou stříkačkou, policisté 
se služebními psy a část dětí jedno odpoledne odjela na borskou jízdárnu, kde se jako 
správní indiáni svezly na koních.  
 
U příležitosti ukončení školního roku se 28. 6. na víceúčelovém hřišti ÚMO 1 v Rabštejnské 
ulici konalo Odpoledne plné her a soutěží s hasičskou tématikou. Ukázky hasičské 
výzbroje, výstroje, výcviku a umění spolu s tematickými soutěžemi připravil Sbor 
dobrovolných hasičů Bolevec.  
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Obr. 10 - Hasiči jsou pro děti hrdiny 
 
Žáci 34. ZŠ úspěšně reprezentovali svou školu v různých sportovních soutěžích a 
znalostních olympiádách. Své schopnosti pěvecké, herecké a recitační předvedli na 
Akademii 2000, která se konala za obrovského zájmu rodičů a veřejnosti v březnu. Dětský 
pěvecký sbor Jiřičky pod vedením sbormistryně Jarmily Procházkové se rovněž úspěšně 
zúčastnil řady soutěží, humanitárních koncertů, koncertů konaných při slavnostních 
příležitostech a podobně.  
 
S platností od 1. 7. 2000 zanikl původní název „18. základní škola Plzeň“ a vrací se k 
tradičnímu jménu „Bolevecká základní škola Plzeň“. Původní bolevecká škola byla jednou 
z prvních v západních Čechách a současné vedení a učitelé by rádi navázali na její bohaté 
tradice. Dnešním žákům proto předkládají širokou nabídku předmětů a činností, při 
kterých mohou uplatnit schopnosti, zájmy i nové trendy.  
 
17. základní škola v Malické ulici stojí na Roudné už od roku 1902. V posledních letech se 
budova i vybavení školy značně zmodernizovaly. Do dvora byla vestavěna  tělocvična, ve 
školní kuchyni a jídelně proběhla rozsáhlá rekonstrukce a učebny jsou vybaveny novým 
nábytkem. Mnozí žáci se umístili na předních místech různých soutěží a olympiád nejen v 
okresních kolech, ale i v kolech regionálních a republikových.  
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Červnové radovánky dětí v sídlišti 
V červnu všechny děti toužebně očekávají konec školních povinností. Zároveň jsou ale 
poslední týdny školního roku tradičně ve znamení nejrůznějších zábavných akcí, cest za 
poznáním, školních olympiád. ÚMO Plzeň 1 například ve spolupráci s 1. ZŠ a 1. 
Lukostřeleckým klubem Plzeň 1935 uspořádalo oblíbené Lukostřelecké odpoledne na 
školním hřišti v Západní ulici. 28. 6. se na hřišti, v aule a ve školním divadle konala Letní 
slavnost, kterou podpořilo kromě Nadace 700 let města Plzně i ÚMO Plzeň 1. 
Středisko volného času v Ledecké ulici zas připravilo OIympiádu mateřských škol. Pohár 
pro vítěze si z bolevecké sokolovny odnesla družstva 87. MŠ. 
 

 
 
Obr. 11 - Lukostřeleckého odpoledne se zúčastnily větší i menší děti 
  
 
Již devítiletou tradici mají výměnné pobyty žáků 32. ZŠ a žáků z mezinárodní školy v 
Kasselu v rámci rozsáhlého projektu „Wir lernen für Europa.“ Letos se uskutečnil společný 
zimní výjezd na Šumavu a letní v Kasselu. Nově je mezinárodní spolupráce zaměřena i na 
zapojení do vzdělávacího programu EU Sokrates, který má za cíl zkvalitňování výuky na 
školách. V letošním roce žáci za pomoci pedagogů zpracovávali projekt „My v přírodě“ 
společně se školami v Německu, Polsku, Litvě, Finsku a Norsku.  
 
 

9. Organizace a spolky 
 
Občanské sdružení DEMARO zakoupilo starý rekreační objekt v Lomech u Tachova, 
nedaleko Konstantinových Lázní. Tato organizace úzce spolupracuje se Střediskem 
volného času dětí a mládeže v Plzni - Lochotíně, Ledecké ul. 23. Kromě pestrých volno  -
časových aktivit rovněž pořádá letní a zimní tábory. Právě se zakoupenou budovou má 
velké plány, které se vztahují k rekreačnímu a sportovnímu vyžití nejen dětí a rodin 
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našeho obvodu. Prostřednictvím Střediska volného času a mládeže teď DEMARO oslovilo 
širokou veřejnost, zda by mohla pomoci při opravách a zprovoznění objektu. 
 
Středisko volného času v Ledecké ulici 23 stále nabízí zájemcům širokou škálu vyžití. 
Oddělení keramiky například pořádalo během roku 25 akcí, kterých se zúčastnilo 800 
„malých umělců“. Každé léto jezdí účastníci kategorie pokročilí-speciál na soustředění na 
Javornou. I letos pořádalo SVČ příměstský tábor Spím doma s velmi pestrým programem.  
 
Letní setkání optimistů života a přátel turistiky, které pořádal odbor Klubu českých turistů 
při TJ Rozvoj Plzeň, se 1. a 2. září konalo v rekreačním zařízení Kočkův mlýn v Čisté u 
Rakovníka. Účastníci si pochvalovali trasy pro méně či více zdatné turisty, pochody, 
cyklotrasy, plavání, posezení u táboráku a mnoho zábavy.  
16. a 17. 9. si pak turisté z tělovýchovné jednoty Rozvoj a jejich příznivci vychutnali již 18. 
ročník Přechodu Haltravy v krásném chodském kraji.  
 
Sociální odbor ÚMO 1 uspořádal pro všechny nepracující důchodce dva podzimní zájezdy. 
24. 10. senioři našeho obvodu vyrazili do Rožmitálu, Dobříše a Jílové u Prahy a 24. 11. 
zavítali do Liberce a užili si místní aquapark.  
 
Turistickou procházku na Krkavec v rámci Světového dne srdce uspořádala Městská 
hygienická stanice. Před startem z konečné tramvaje na Košutce si mohli účastníci nechat 
změřit tlak, tělesný tuk a hmotnost. 
 
Spolek Boleveckých rodáků 
Setkání rodáků a pouťová veselice se uskutečnily 28. 10. 2000 v Sokolovně v Ledecké ulici. 
Pamětníci obývající čtvrť Bolevec zavzpomínali na staročeské máje, tradiční pouti a 
společenské události.  
 
Soutěžní program připravil na odpoledne 11.11. Spolek Boleveckých rodáků a Středisko 
volného času v Ledecké ulici. Akce za velkého zájmu veřejnosti proběhla na bolevecké 
návsi. Klání pro děti vycházela z boleveckých pověstí a zvláštností. 
 
 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
Rok 2000 byl pro druhou nejstarší v České republice, ZOO a botanickou zahradu města 
Plzně, již 74. sezónou. Do posledního roku 20. století vstoupila s 1577 obratlovci v 377 
druzích.  
 
Svůj význam připomíná novým, výstižným logem, které vystihuje významné spojení 
zoologické a botanické zahrady.  
 
Prvním mládětem roku 2000 bylo mládě ocelota. Tyto šelmičky chová plzeňská zahrada 
od roku 1976 a může se pochlubit již 50 odchovanými mláďaty. 
 
Pracovníci ZOO a botanické zahrady stále prostory pro faunu a flóru vylepšují. Připravují 
nové expozice, likvidují nepotřebné voliéry. 13. 6. byly slavnostně otevřeny volné přírodní 
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expozice za vodním příkopem. Klokani získali nový rozsáhlý výběh v části věnované 
Austrálii.  
 
 

 
  
Obr. 12 - Primátor města Plzně Jiří Šneberger v rozhovoru s ředitelem ZOO a botanické 
zahrady Plzeň Jiřím Trávníčkem při slavnostním otevření přírodní expozice za vodním 
příkopem   
 
Přínosem pro návštěvníky bylo jistě zprovoznění vstupního areálu od sídliště Vinice, vznik 
nových, přehledných orientačních plánů a instalace rozchodníků.  
  
Započala přestavba pavilonu šelem na nokturnárium – dům drobných nočních afrických 
savců. Intenzivní jsou práce na statku Lüftnerka, který připomene návštěvníkům život v 
usedlosti 19. století. 
 
Během posledního období přibyla v ZOO Plzeň mnohá mláďata: rozrostla se rodina 
mangust žíhaných, pávů korunkatých, damanů kapských, vzácných bažantů 
Edwardsových, antilop jeleních, nilgau a sitatung. Svého jedenáctého zdravého potomka 
přivedl na svět dvacetiletý pár kočkodana Brazzova. Mezi nové přírůstky patří tropický 
příbuzný kukaček turako a zajímavý zpěvný pták s neobvyklým jménem irena tyrkysová. 
Nevěstu z Mnichova získal tříletý pižmoň Sid a manžela z Lipska samička kamzíka běláka. 
Na Velikonoce přišlo v ZOO Plzeň na svět první české jehně velmi vzácné ovce vřesovištní. 
Druhovou skladbu obohatil pár nádherných černobílých madagaskarských poloopic 
lemurů vari. Počet opic a poloopic tak v současné době dosahuje v plzeňské zoologické 
zahradě 33 jedinců.  
 
Samice nejvzácnějšího druhu plzeňské ZOO varana komodského poprvé snesla 20 vajec 
( zatím neoplodněných), což je velký příslib rozmnožení tohoto druhu do budoucna.  
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Obr. 13 - Největší obdiv návštěvníků vyvolává pavilon opic s výběhy 
 
Současně tu návštěvníci mohou zavítat i na mnohý doprovodný program. S velkým 
zájmem se například setkala tradiční červnová výstava kaktusářů.  
Během května a června v areálu zoologické zahrady proběhly atraktivní dětské zábavné 
akce. První se odehrála 14. 5. u příležitosti Dne matek, další byly oslavou Dne dětí. 27. 5. 
se uskutečnila první Dětská olympiáda. 
 
To vše by se neobešlo bez obětavosti pracovníků ZOO Plzeň a mnoha nadšených přátel 
zahrady. 
 
Do plzeňské ZOO například chodí pomáhat děti ve věku 8 -12 let z Centra pro rodinu v 
Plzni na Vinicích. Přímo v zahradě se scházejí rovněž dva přírodovědné kroužky Střediska 
volného času dětí a mládeže. „Máme radost, že děti ze sídliště, které je nejbližším 
sousedem ZOO, mají zájem dozvědět se co nejvíc o zvířatech a budovat si vztah k přírodě. 
Navíc pomáhají s drobným úklidem zahrady, připravují výzdobu nových expozic a dokonce 
krmí některá zvířata,“ chválí Martin Vobruba z plzeňské ZOO a botanické zahrady. 
 
V září tu přivítali již letošního 200 000 návštěvníka. Tato hranice tu byla překročena čtvrtý 
rok po sobě.   
 
 
 

10. Sport 
 
Jan Řehula z našeho obvodu dosáhl na historicky prvním triatlonu na Letní olympiádě v 
Sydney svého dosud největšího úspěchu, když získal stříbrnou medaili. V minulých letech 
se dvakrát po sobě stal akademickým mistrem světa, získal stříbro na mistrovství Evropy a 
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dosáhl řadu předních umístění v závodech Světového poháru. Závod v Triatlonu je v 
Austrálii velmi populární a sledovalo ho na 250 000 diváků. 
 
Na květen 2000 připravila Správa veřejného statku města Plzně pro plzeňské školáky 
mapu Cyklistické trasy vhodné pro děti - město Plzeň. Jsou v ní vyznačeny trasy s 
vyloučením vozidel a trasy s malým počtem motorových vozidel. Trasy vedou předními 
přírodními částmi našeho města, tudíž i územím Boleveckých rybníků. 
 
Do ranních hodin 14. 5. slavili po skončení finále Mistrovství světa v ledním hokeji také 
Plzeňané titul šampionů. Za Plzeň se na celkovém vítězství v náročných soubojích 
významně podíleli hráči plzeňského hokejového týmu.  
 
Západočeská metropole patří od května mezi města, kde se fanoušci mohou těšit na 
zápasy nejvyšší soutěže ve dvou nejpopulárnějších sportech v tuzemsku a to ve fotbalu a 
hokeji. Viktorie Plzeň se opět po roce vrátila do 1. ligy. Od podzimu budou v premiérovém 
ročníku česko-slovenské extraligy startovat i házenkáři. 
 
Sportovní fanoušci se konečně dočkali. Téměř padesát let starý stadion ve Štruncových 
sadech čeká rozsáhlá rekonstrukce. Potěší nejen fotbalisty Viktorie Plzeň, kteří tu hrají svá 
utkání, ale i další sportovce, kteří se v areálu připravují (např. atleti, volejbalisté, judisté, 
hokejbalisté, v letním období i hokejisté a další).  
 
Rekonstrukce je naplánovaná do několika etap. Při první, která musela být dokončena 
ještě před červnovým zahájením mistrovství České republiky v atletice a srpnovým 
mistrovství ČR v lukostřelbě, prošlo generální opravou rozhlasové zařízení.  
Další etapy rekonstrukce jsou zaměřeny na změnu základních parametrů stadionu tak, aby 
areál vyhovoval požadavkům UEFA a Českomoravského fotbalového svazu pro pořádání 
mistrovských soutěží od roku 2003.  
Těsné propojení s areálem tří fotbalových hřišť v Luční ulici na Roudné nabízí další široké 
možnosti využití. Spojením obou stadionů by mohl v blízké době vzniknout ve středu 
města rozsáhlý sportovní areál.  
 
Stav vody v letní Berounce nebyl v okolí Plzně pro vodácký sport ideální. Přes některé jezy 
museli vodáci lodi přenášet.  
 
2. 7. se v Plzni konalo Mistrovství České republiky v triatlonu, Mistrovství ČR v duatlonu 
dorostu a Plzeňský dětský triatlon. Soutěže probíhaly i v okolí Šídlovského rybníka.   
 
11 družstev házenkářů z plzeňských základních škol se 5. 10. na hřišti Bolevecké ZŠ utkalo 
při 30. ročníku Novinářský kalamář. Od samého začátku drtili žáci Bolevecké ZŠ své 
soupeře a není divu, protože házená má na této škole dlouholetou tradici. Zaslouženě 
proto zvítězili.  
 
Desítky huskyů, malamutů, grónských, sibiřských a českých horských psů poměřily své síly 
o víkendu 25. - 26. 11.2000 na závodech psích spřežení, které se uskutečnily v Plzni-Bílé 
Hoře. Na tradiční závod se letos sjel rekordní počet závodníků. Protože nebylo po sněhu 
ani památky, závodilo se na vozících tažených psy. 
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11.  Bezpečnost 

Policie ČR 
Plzeňská policie věnovala v rámci prevence kriminality i v roce 2000 velkou pozornost 
nejmladší generaci. V této oblasti se stala již před několika lety doslova a do písmene 
průkopníkem v oblasti prevence, neboť vytvořila jako první v republice vznik policejní 
preventivně informační skupiny, která pak našla následovníky ve většině měst a okresů.  
Již řadu let probíhají na základních a mateřských školách i v našem obvodu zajímavé 
přednášky a besedy, při kterých policisté seznamují ty nejmenší posluchače s dopravní 
výchovou, ty větší pak ještě s otázkami vlastního bezpečí doma, na ulici a podobně. 
Ministerstvo vnitra ČR a Magistrát města Plzně v roce 2000 podpořily projekt, v jehož 
rámci byly vyrobeny tzv. „Karty bezpečí“. Dostávaly je děti na 1. stupni ZŠ při besedách 
s policisty. Jsou na nich kromě jména dítěte důležitá telefonní a tísňová čísla.  
 
Jedním z prvních projektů, které realizovala plzeňská policie prostřednictvím svého 
pracoviště prevence, byl monitoring devátého kanálu občanské radiostanice, takzvaně 
„tísňového“. K projektu se již v roce 1992 připojila Městská policie v Plzni, záchranná 
služba, hasiči a další. Tísňový kanál je využíván k volání o pomoc, kdy je v ohrožení život, 
zdraví občana nebo jeho majetek a lze jej tedy považovat za duplicitní k systému 
telefonních linek tísňového volání. S cílem podpořit tento projekt přišla policie v Plzni s 
několika aktivitami. Občanská radiostanice na operačním středisku plzeňské policie byla 
osazena takzvaným modulem selektivní volby. Tísňový kanál byl aktivován výhradně při 
použití kódu čísla tísňového volání na policii 158.   
 
Městská policie Lochotín zajišťuje řadu velmi náročných činností. V obvodě se totiž koná 
řada mimořádných akcí, s nimiž jsou samozřejmě spojeny i vyšší nároky na bdělost 
strážníků, protože jejich hlavním úkolem je dohlížet na dodržování veřejného pořádku. 
Nemálo sil je v roce 2000 stály především Májové oslavy, cyklotrialové závody, koncert 
skupiny Lucie a Lunetic, Dvorana a Filmový festival v amfiteátru na Lochotíně. Velkým 
přínosem je spolupráce s Policií České republiky.  
 
O bezpečí obyvatel Bílé Hory se starají policisté z obvodního oddělení Plzeň 1 v 
Kaznějovské ulici. Na rozdíl od panelových sídlišť je tato část obvodu se starou zástavbou 
rodinných domků takřka bezproblémová. Zcela ojediněle zde dochází k vloupáním do 
domů. Jen mírný nárůst vloupání do zahradních domků je spojen s letním obdobím, kdy se 
celá oblast Boleveckých rybníků stává vyhledávaným místem k odpočinku a koupání. 
Jediným vážnějším problémem jsou případy vloupání do některé z místních restaurací.  
 
Také na Severním předměstí se v roce 2000 v blízkosti parkovišť a několika nákupních 
center objevily informační cedule s nápisem „Automobil není trezor.“ Dostatečně 
výmluvné motto doplňují přeškrtnuté symboly zavazadla, fotoaparátu a mobilního 
telefonu. Projekt, jehož cílem je omezit počet případů vykradených vozidel a zabránit 
nezřídka zbytečným škodám na majetku, je další z preventivních akcí v oblasti prevence 
kriminality. Současně je jedním z řady opatření, která policisté přijali v souvislosti 
s vyhlášením roku 2000 „Rokem ochrany motorových vozidel“. 
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Ani o prázdninách policisté v našem obvodě nezaháleli. Byly prováděny zvýšené kontroly 
odlehlých míst, kde bylo podezření na zakládání černých skládek, prováděly se kontroly 
podchodů, přes prázdniny opuštěných škol a jejich okolí, častější byly kontroly chatových 
oblastí. Strážníci se v nočních hodinách zaměřovali na pohyb osob po sídlišti, aby zabránili 
vykrádání bytů, krádežím motorových vozidel a věcí z nich. Při této činnosti hlídky 
Městské policie maximálně využívaly spolupráci s hlídkami z OO PČR. 
 
Hlídky strážníků obvodní služebny MP měly také často co do činění s neukázněnými 
návštěvníky Boleveckých rybníků. Nejen že parkovali na zakázaných místech, ale rovněž 
nehlídali své psy, nechali je volně pobíhat a dělat potřebu v blízkosti hrajících si dětí. 
S problémem znečišťování chodníků a trávníků psími exkrementy musí strážníci bojovat 
neustále.  
 
Velkým problémem stále zůstává problém psů v obvodě, jejichž počet stále narůstá. 
Majitelé by si měli uvědomit, že pokud svého psa nechají volně pobíhat bez vodítka, 
dopouštějí se přestupku podle §46 zák. č.200/90 Sb. a mohou dostat blokovou pokutu až 
do výše 1 000 Kč.  
Každý majitel je odpovědný za svého psa a ve vyhlášce Zastupitelstva města Plzně 
č.16/1992, čl. 2, odst. 1, písm. F) se jasně píše: na veřejných prostranstvích je zakázáno 
zejména ponechávat psy a jiná zvířata bez dozoru, vstupovat se zvířaty nebo je pouštět na 
dětská hřiště, sadové plochy, pískoviště, na veřejná hřiště apod. V případě znečištění je 
majitel či průvodce zvířete povinen exkrementy neprodleně odstranit. V zastavěných 
územích města Plzně musí být pes veden na vodítku. Jedna z věcí, které naši občané 
rovněž často opomíjejí, je rovněž identifikační známka psa. Mnozí občané si neuvědomují, 
že strážník MP má oprávnění podle § 12, zák. č.553/91 Sb. požadovat prokázání totožnosti 
a jestliže občan odmítne věrohodným způsobem svoji totožnost prokázat, může je 
strážník MP podle § 13 zák. č.553/91 Sb. předvést ke zjištění totožnosti na Policii ČR.  
 
Hasiči 
7. 5. 2000 se konal na plzeňském náměstí Republiky Den hasičů a Hasičské vzájemné 
pojišťovny. V soutěžním klání své schopnosti a sportovní umění předvedli hasiči nejen z 
Plzně a nechyběla mezi nimi družstva z Bolevce a Bílé Hory. Srdce přihlížejících si stejně 
jako při svých minulých vystoupeních získali minihasiči 24. mateřské školy, kteří vystupují 
v dresu boleveckého hasičského sboru a mají ve svých řadách i neoficiální mistryni České 
republiky v této věkové kategorii. Velký zájem vyvolaly rozsáhlé kolekce historické a v 
protikladu k nim nejmodernější hasební techniky a praktické ukázky různých hasebních 
látek.  
 
Významného úspěchu pro náš obvod dosáhl v městské soutěži hasičů v požárním sportu 
člen Sboru dobrovolných hasičů Bolevec Miloslav Pytlík mladší. V běhu na 100 m s 
hasičskými překážkami dokázal časem 19,12 vteřiny porazit plejádu mnohem zkušenějších 
závodníků a vybojoval tak velice prestižní titul přeborníka města Plzně roku 2000. Úspěšný 
reprezentant dobrovolných hasičů našeho obvodu se věnuje hasičské činnosti od 
dětských let, kdy byl členem družstva mladých hasičů, které bylo pětinásobným mistrem 
města Plzně v soutěžích hry Plamen. Výsledek boleveckých hasičů byl ještě znásoben 
ziskem stříbrné medaile v soutěži družstev.  
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Bolevecký sbor se může chlubit i unikátní spoluprací s 24. MŠ, kde se věnuje výcviku 
malých „Soptíků“. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Bílá Hora je sice svými 35 lety jednoznačně nejmladším sborem 
v Plzni (i z hlediska věkového průměru jeho členů), ale hýří mimořádnou aktivitou. Není 
proto divu, že v městském kole hry Plamen ve Skvrňanech Bělohorští zvítězili ve všech 
pěti soutěžních disciplínách. Značný podíl na takovém úspěchu má jednoznačně obětavá 
vedoucí mladých hasičů Šárka Modrá. 
 
 

 
  
Obr. 14 - Klubovna Sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora 
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