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Milí občané, 
nejprve bych vám rád poděko-
val za vaši účast v podzimních 
volbách. Je mi velkou ctí, že i na- 
dále mohu stát v čele našeho 
krásného obvodu. V koaličních 
zastupitelských křeslech spo-
lečně s hnutím ANO a TOP 09 
nově usedli také zástupci Pirát-
ské strany a STAN. Společně bu- 
deme usilovat o to, aby byl náš 
obvod čistější, krásnější, bez-
pečnější… Zkrátka, aby se nám 
v něm dobře žilo. 
Ale dost politiky, začíná nej-
krásnější období roku, přichází 
adventní čas. Čas trhů, horkého 
svařáku a voňavého cukroví. 
Ale hlavně čas, který by měl 
patřit především našim rodi-
nám, partnerům, dětem a přá-
telům. Těm nejbližším lidem, 
kteří stojí po našem boku. To 
jsou ty opravdové dary, které 
nám život nadělil. Všem nám 
přeji, abychom vedle sebe mini- 
málně jednoho takového skvě-
lého člověka, který dokáže udě- 
lat Vánoce z každého dne v ro- 
ce, měli. A abychom vám ten 
adventní čas co nejvíce zpříjem-
nili, přichystali jsme v prosinci 
hned celou řadu akcí, o kterých 
se dozvíte uvnitř našeho zpra-
vodaje. Srdečně vás také zvu na 
tradiční novoroční ohňostroj. 
Do nového roku 2023 vám přeji 
hlavně hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a radosti. 

David Procházka, starosta

ADVENT NAŠEMU OBVODU SLUŠÍ,
LÁKÁ NA CELOU ŘADU AKCÍ

Adventní trhy oživily historické centrum našeho obvodu. Přesně měsíc, tedy od 23. listopadu do 23. pro- 
since, budou nabízet nejen zboží s vánoční tématikou a občerstvení, ale hlavně prostor ke společnému 
setkávání. Na každý den je také připravený doprovodný program. Největší hvězdou náměstí je, samozřejmě 
hned po katedrále, vánoční strom. Letos je jím čtrnáctimetrová jedle ojíněná. Nechat se okouzlit nádhernou 
vyhlídkou můžete nejen z věže, ale i z obřího kola.

Adventní akce obvodu, 
strany 2 a 3
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Představení zastupitelů, 
strany 4 až 8

Informace pro seniory, 
strana 11

Stalo se na Trojce,
strany 9 a 10
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OBVOD ROZZÁŘÍ HNED NĚKOLIK
VÁNOČNÍCH STROMŮ

„Městský obvod Plzeň 3 připravil 
na 1. prosincový den dobrodruž-
nou cestu se světýlky. Průvody 
s lampiony a baterkami smě-
rem na Borskou přehradu vyrazí 
hned ze čtyř míst, na kterých na 
ně budou čekat průvodci,“ říká 
starosta MO Plzeň 3 David Pro-
cházka.
 
Průvody se sejdou v Borském par-
ku u laviček naproti Hotelové ško-
le, na Výsluní na křižovatce Zářijo-
vé a Červencové ulice u nástěnky, 
na Valše u kruhového objezdu 
v Dobřanské ulici a v Liticích u ha- 
sičské zbrojnice.

„Na konci cesty čeká děti diplom 
a malé překvapení. Cíl je v areá-
lu Škodalandu, kde od 17 hodin 
budou připraveny stánky s občer-
stvením, čtyři stanoviště s vánoč-
ními tradicemi a fotokoutek,“ po- 
pisuje místostarosta MO Plzeň 3 
Ondřej Ženíšek.

Lidé mohou na místo vyrazit také 
městskou hromadnou dopravou, 
která bude v době konání akce 
navýšena a všechny, kdo přijdou 
s průvodem, může odvézt zpět. 
Adventní atmosféru navodí v 18 
hodin vystoupení trubačů s kole-
dami a v půl sedmé se na vodní 
hladině rozzáří vánoční strom.
 
„Rád bych, aby se z této první akce 
stala další vánoční tradice, při kte-
ré se v adventním čase společně 
setkáme,“ dodává starosta.
 
Ani letos nepřijdou o rozsvícení 
vánočních stromů obyvatelé Bor 
a Skvrňan. „Na Borech se akce 
uskuteční ve vnitrobloku Šime-
rovy ulice 8. prosince, program 
v podobě koncertů základních 
uměleckých škol a dua účastníků 
soutěže Superstar bratrů Mrázo-
vých začne v 17 hodin, stromek 
se rozzáří přesně o hodinu poz-
ději,“ říká místostarosta Pavel Šrá-

mek. Stejný program ve stejném 
čase si užijí i Skvrňanští, tam se 
stromek rozsvítí 11. prosince ve 
vnitrobloku ulice K. Steinera.
 
Stromek už nyní září na Valše, 
kde jeho slavnostní rozsvícení 
proběhlo 26. listopadu v rámci 
místního plesu. 4. prosince se 
světýlka na stromku rozsvítí také 
v Radobyčicích, kde nebude chy-
bět kulturní vystoupení.
 
Průvod světýlek bude předchá-
zet rozsvícení stromku na Nové 
Hospodě. Vyjde 9. prosince v 17 
hodin od kapličky, odkud dorazí 
do zahrady místní sokolovny.

„Nevynecháme ani velmi oblí-
benou tradici, kterou je rozlévá-
ní gulášové polévky na náměstí 
Republiky, zdarma si na ní můžete 
přijít pochutnat 21. prosince od 
15 hodin,“ zve místostarosta Ladi-
slav Nový.

Čtyři metry vysoký vánoční 
strom na plovoucích 

pontonech se rozzáří na 
hladině Borské přehrady už 

podruhé. Tentokrát za účasti 
veřejnosti.
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MIKULÁŠI, ANDĚLÉ A ČERTI
SE POKUSÍ O REKORD

O největší sraz mikulášských 
skupin se chce pokusit třetí 
městský obvod 5. prosince. 
Právě v tento den, kdy v před- 
večer navštěvují nebesko-pe- 
kelné družiny děti s nadílkou, 
připravil velkou Mikulášskou 
show s Maxim Turbulenc na ná- 
městí Republiky. 
  
„Každý, kdo přijde na náměstí 
mezi 16. a 21. hodinou v kostý-
mu Mikuláše, čerta nebo andě-
la, obdrží po registraci Certifikát 
pravosti a voucher na jeden 
pekelně horký nápoj zdarma. 
Pro děti bude připravený mošt, 
pro dospělé oblíbený svařák,“ zve 
všechny Plzeňany i návštěvníky 
města starosta MO Plzeň 3 David 
Procházka. 
 
Sčítat všechny nadpřirozené by- 
tosti a dohlížet na splnění regulí 
bude komisař agentury Dobrý 
den, která registruje české rekor-
dy. V tomto případě se jedná 

o nový zápis do České knihy re- 
kordů, sezvat všechny tři postavy 
se u nás totiž ještě nikdo nepoku-
sil. Nutné je přijít v kompletním 
převleku.

„Kromě toho zde na děti čekají 
dvě profesionální mikulášské 
skupiny s nadílkou od třetího 
městského obvodu zdarma. Ro- 
diče mohou využít příležitosti 
a předat jejich prostřednictvím 
i své vlastní balíčky,“ říká mís-
tostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrá-
mek. Chybět nebude váha na 
vážení hříšníků nebo mikulášský 
fotokoutek.

Program začíná již v 16 hodin, kdy 
na podiu se svojí show vystoupí 
Techmania Science Center. Od 
17 hodin zahrají Maxim Turbu-
lenc, od 19 a 20 hodin to rozje-
de plzeňská kapela Semtex a po 
osmé by na náměstí měly dorazit 
i mikulášské družiny, které již obe-
šly své rajony.  

Městský obvod Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9
ústředna: 378 031 113
Městský obvod Plzeň 3
www.umo3.plzen.eu

OTUŽILCI POPLAVOU KOLEM
VÁNOČNÍHO STROMU

V pořadí již druhá plavba kolem vánočního stromu na vodě se 
uskuteční na Borské přehradě v neděli 18. prosince. Začátek akce 
je ve 14.00. 

„O akci byl už v loňském roce obrovský zájem a předpokládám, že 
bude i letos. Někteří nedočkavci se na ni ptali dokonce už v září. Jsem 
tedy velmi ráda, že třetí městský obvod naši otužileckou plavbu kolem 
vánočního stromu podporuje, moc děkujeme,“ říká organizátorka plav-
by Alice Visolajská.

Dorazit může každý, kdo má zájem, registrace otužilců se uskuteční až 
na místě. Vítáni jsou plavci, kteří se vydají obhlédnout stromek zblízka, 
ti, kterým stačí jen pár temp nebo jen ponor, ale i lidé, kteří se do ledo-
vé vody osmělí vstoupit jen po kotníky. Zvána je i veřejnost, která přijde 
odvážlivce podpořit z tepla svých kabátů. Na místě bude občerstvení 
v podobě teplého čaje a možnost opékání buřtů. V harmonogramu 
je také společné focení s vánoční tématikou, vánoční čepice, čelenky 
nebo červené či zelené plavky jsou proto vítané. Odměnou bude všem 
plavcům nejen zážitek ze společného setkání, ale i diplom za účast 
a drobný dárek od třetího městského obvodu.  
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TROJKU POVEDE DALŠÍ ČTYŘI ROKY
DAVID PROCHÁZKA (ANO)

INFO Z OBVODU/
ZASTUPITELÉ

Starostou městského obvodu 
Plzeň 3 se stal David Procházka 
(ANO), který tuto funkci zastá-
val i předešlé volební období. 
Do vedení centrálního plzeň-
ského obvodu jej jednomyslně 
zvolili zastupitelé na říjnovém 
ustavujícím zasedání. Od 32 
přítomných zastupitelů získal 
všech 32 hlasů. V čele obvodu 
dále stojí tři místostarostové.

I. místostarostou byl zvolený Pavel 
Šrámek (Piráti). Druhým místosta-

rostou se stal Ondřej Ženíšek 
(TOP 09) a třetím nově zvoleným 
místostarostou je Ladislav Nový 
(STAN). Z 33 zastupitelů utvořilo 
dvacetičlennou koalici ANO se 
STAN, Českou pirátskou stranou 
a TOP 09. Do třinácti opozičních 
křesel usedli zástupci ODS, KDU-
ČSL a PRO Plzeň.

„Věřím tomu, že nová koalice bu- 
de věrně pracovat pro občany 
a podaří se jí přetavit volební sli-
by ve skutečnost,“ sdělil po svém 

zvolení starosta David Procházka 
(ANO), který má zároveň v gesci 
Odbor správní a vnitřních věcí 
a Odbor dopravy a životního pro-
středí.

Prvním místostarostou byl zvo-
lený Pavel Šrámek (Piráti), který 
má ve své gesci Odbor stavebně 
právní a investic. Místostarosta 
Ondřej Ženíšek (TOP 09) pove-
de ekonomický odbor a oblast 
sociálních služeb a matriky pře-
vzal místostarosta Ladislav Nový 
(STAN).

Dalšími členy devítičlenné rady 
byli zvoleni: Jiří Weger (ANO), 
Pavel Zeman (ANO), Jiří Sládek 
(ANO), Vladimír Krákora (ANO), 
Radoslav Průcha (ANO).

„ANO má sice v radě výraznou 
většinu, přesto věříme v kon-
struktivní spolupráci, a pokud by 
důvěra přece jen někdy nebyla 
naplněna, koaliční smlouva nám 
zajišťuje dostatek prostředků k to- 
mu, abychom nebyli přehlasová-
ni,“ říká I. místostarosta Pavel Šrá-
mek (Piráti).

Předsedou kontrolního výboru 
ZMO Plzeň 3 se stal Jiří Strobach 
(PRO Plzeň) a předsedou Finanč-
ního výboru Radoslav Průcha 
(ANO).

Mgr. David Procházka, starosta
48 let

Jaký je váš vztah k obvo-
du?
Já bych nechtěl, aby to vy- 
znělo pateticky, ale domov. 
Protože na Borech jsem vy- 

rostl, na Skvrňanech jsem měl babičku a dě- 
dečka, takže ta „Trojka“ mě provázela celým 
dětstvím. Bory jsou pro mě dodnes srdcovkou.

Co je pro vás v následujících čtyřech letech 
prioritou? 
V mé gesci bylo a stále je životní prostředí. To 
je pro mne prioritou a zároveň gescí, ve které 
je stále co zlepšovat. Protože životní prostředí 
je to, co nejvíce ovlivňuje naše smysly, pocity 
a nálady. Pokud budeme chodit po čistých 
chodnících pod košatými stromy, s výhledem 
na pestré květy v anglicky zastřiženém trávní-
ku, bude to určitě nádherné a já bych chtěl, aby 

se realita co nejvíce tomuto ideálu přiblížila. 
Bohužel, cesta ke snu nebývá tak jednoduchá. 
Na naší straně je investovat svěřené finanční 
prostředky co nejefektivněji a důsledně kontro-
lovat odvedenou práci. Tedy to, jak je uklizeno, 
jak prosperují zasazené stromky a jak je pose-
káno. Ale zvláště v oblasti úklidů může ke zlep-
šení přispět každý z nás, protože pořádek může 
ovlivnit každý z nás svým chováním. Pokud 
nebude třeba například likvidovat černé sklád-
ky, zbyde více peněz na běžný úklid, pokud 
nebudeme muset nahrazovat vandaly polá-
mané stromky, vysadíme více květin, a pokud 
nebudeme neustále odstraňovat graffiti z her-
ních prvků a pomníků, budou mít děti o nějaký 
ten prvek navíc. A to bych si vše moc přál.
Ale i k ostatním gescím, samozřejmě jsou 
všechny důležité, určitě je potřeba investovat 
do parkovišť, do školek, věnovat se sociální 
oblasti a bezpečnosti. Chtěl bych, aby občané 
mohli naše investice ještě více ovlivňovat, 

a proto chystáme participativní rozpočet a vě- 
řím tomu, že se nám podaří zdatně investovat 
podle přání našich občanů.
A v neposlední řadě, funkce starosty, jak uká-
zaly předešlé čtyři roky, není jen o té gesci, ale 
také o tmelení týmu. Pracujeme v týmu sesta-
veném na základě výsledku voleb. A s těmi voli-
či rozdanými kartami teď hrajeme a jaké si to 
uděláme, takové to budeme mít. A já se budu 
snažit, aby ta atmosféra v tom týmu byla pří-
jemná, sdílná a tvůrčí. Jen tak odvedeme pro 
naše občany tu nejlepší práci.

Které místo máte na „Trojce“ nejraději?    
Určitě Borský park. Tam jsem vyváděl první 
klukoviny, absolvoval první poznávací výlety 
s rodiči, trávil odpoledne v tehdy ještě pionýr-
ských klubovnách v Českém údolí. Také jsem se 
v něm prvně popral, zažil první rande a dostal 
zde i svůj první polibek. Prostě Borský park je 
úžasný.

Na fotografii: (Zleva) 
místostarosta Ladislav Nový, 

I. místostarosta Pavel Šrámek, 
starosta David Procházka, 

místostarosta Ondřej Ženíšek



Ladislav Nový, místostarosta
42 let

Jaký je váš vztah k obvodu? 
Ve třetím městském obvodě žiji celý svůj život. 
Původně jsem z Bor a nyní šest let bydlím v centru, 
takže jsem kovaný Plzeňák, nikdy jsem jinde nežil 
a ani jsem o tom nepřemýšlel. Plzeň je pro mě 
naprosto zásadní místo a je to město mého srdce. 

Co je pro vás v následujících čtyřech letech prioritou? 
Mnoho let jsem pracoval v sociálních službách, takže těm se chci věno-
vat hlavně. Pro mě je to oblast, kterou bude jednou potřebovat každý 
člověk. Myslím si, že je důležité pomáhat si, abychom si zvykli na to, že 
pomáhat je normální. 
Chtěl bych se zasadit o zvýraznění spolupráce s neziskovými organiza-
cemi, které se věnují ať seniorům nebo lidem s postižením, či dětem, 
které potřebují pomoc. Zde bych chtěl být takovým spojovatelem 
mezi městem a těmi neziskovkami. Cílem je, aby je město dokázalo 
lépe využít, protože tu jsou a odvádějí skvělou práci. 
Důležitým tématem je pro mě také ekologie, tzn. zelené město, určitě 
máme na čem pracovat. Stejně jako v dopravě, a ačkoliv se nevyhnu 
kritice, myslím si, že město tu není pro auta, ale pro lidi.

Které místo máte na „Trojce“ nejraději?   
Já mám hrozně rád náměstí. Často tam chodíme s dětmi na různé akce, 
navíc naše katedrála je naprosto výjimečná a pojmenovali jsme podle 
ní i našeho mladšího syna. A pak mám velmi rád okolí řek.
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Pavel Šrámek, I. místostarosta
31 let

Jaký je váš vztah k obvodu? 
Městský obvod Plzeň 3 je pro mě domovem. Naro-
dil jsem se zde, vyrostl, strávil jsem zde nejkrásnější 
chvíle svého života. Náš obvod je pro mě něco, co 
chci zkrášlovat, co chci pozvednout na vyšší úroveň. 

Co je pro vás v následujících čtyřech letech prio-
ritou? 
Byl bych velmi rád, aby se povedly jak investice do již rozpracovaných 
revitalizací vnitrobloků nebo stavby mateřských školek, tak investice, 
které by nám všem zlepšily život. 

Kdybych si měl vybrat jeden příklad investic zlepšujících život, volil 
bych zefektivnění dopravy. Tedy investice, které by nám dopřály kom-
fortnější alternativní způsob dopravy do školy nebo do práce, mimo 
jiné podporu MHD a cyklodopravy.

Důležité jsou hlavně investice do digitalizace. Ty mají za cíl zefektivnit 
úřad tak, aby zbylo více financí na investiční akce pro občany. Tedy vět-
ší možnost alokace peněz do projektů zlepšující náš běžný život.  

Důležité jsou pro mne také investice spojené s životním prostředím, které 
mají za cíl udělat nám ten veřejný prostor a prostor, ve kterém se pohy-
bujeme, žijeme a pracujeme, komfortnější, zelenější, hezčí pro naše 
oko. Do Plzně projede denně okolo 50 tisíc aut a možnost čištění námi 
dýchaného vzduchu novou zelení je něco, co velmi potřebujeme.

Které místo máte na „Trojce“ nejraději?   
Jako úplně nejhezčí místo z celého třetího obvodu je pro mne Bor-
ský park. Můžu si tam zahrát fotbal, zaházet frisbee, můžu se zde projít 
s rodinou nebo se proběhnout či zajít na piknik s kamarády. Mám zde 
spousty krásných vzpomínek. Samozřejmě by se zde v obvodu našla 
další má oblíbená místa, avšak Borský park je pro mne srdcovka.

Jiří Strobach
60 let

Jaký je váš vztah k obvodu?
Městský obvod Plzeň 3 pro mě znamená můj život. 
Je místem, kde jsem strávil svoje dětství, školní léta, 
dospívání, zažil první lásky, začal podnikat a založil 
rodinu. Mým velkým vzorem v práci pro obvod byl 
starosta Kulhánek, kterého jsem si vážil a kterého 
jsem obdivoval. Jsem moc rád, že jsem měl tu čest 

navázat na odkaz, na jeho práci, a především na jeho laskavý přístup 
k lidem.

Co je pro vás v následujících čtyřech letech prioritou? 
Narodil jsem se v Plzni a od roku 2002 působím v komunální politice na 
třetím plzeňském obvodě. Zde jsem v letech 2005–2014 zastával funkci 
místostarosty a poté jsem působil celých 8 let v pozici starosty třetího 
plzeňského obvodu. Po zářijových volbách jsem ve funkci předsedy 
kontrolního výboru. 

Mým cílem v tomto volebním období je zasadit se o průjezdnější Plzeň, 
otevřít Americkou třídu a podpořit dokončení dopravních staveb, kte-
ré by vedly ke zklidnění dopravy zejména na Klatovské třídě.

Jsem také pro Plzeň bezpečnější, sportovnější a pro přehlednější 
a smysluplnější podporu svazů seniorů.

Které místo máte na „Trojce“ nejraději?
Ze všeho nejraději mám památkovou zónu Bezovka a Borský park.

Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta
46 let

Jaký je váš vztah k obvodu?
Městský obvod Plzeň 3 je místo, kde jsem až na 
krátké přestávky pobytu a studia v zahraničí strávil 
celý svůj život. Je to místo, kde mám velké množství 
přátel a známých, a které považuji za nejkrásnější 
a nejzajímavější v Plzni.

Co je pro vás v následujících čtyřech letech prioritou? 
Již pro příští rok bych chtěl zavést možnost žádat o dotace elektro-
nicky, přes aplikaci e-dotace. Pro  všechny spolky působící v kultuře, 
sportovní kluby i organizace spojené se sociální oblastí by se jednalo 
o velké zjednodušení. Další prioritou je poskytovat jim v nadcházejí-
cích obdobích dostatek financí, které jim pomohou vykonávat činnost 
a tím mohou prospět i obvodu. 

Rád bych také od příštího roku rozjel projekt participativních rozpočtů, 
a to jak pro okrajové části obvodu, tak pro samotné centrum „Trojky“. 
Spoluobčané tak budou mít možnost se sami vyjádřit a určit, za co 
chtějí utratit část rozpočtu a tím zatraktivnit a obohatit veřejný prostor 
i život v obvodu.   

Které místo máte na „Trojce“ nejraději?
Tím, že bydlím v centru města, mám nejraději sadový okruh, který vede 
kolem historického jádra. To je pro mě místo, kde se člověk jednoduše 
potká s kamarády, se známými, a zejména od jara do podzimu se tam 
dá posedět na terase u skleničky vína nebo třeba u šálku kávy.



www.plzen3.eu6|

TROJKA | ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3
INFO Z OBVODU/

ZASTUPITELÉ

Ing. Vladimír Bagin
59 let (ANO)

Jsem zkušená politička, členka KDU-ČSL. Dlou-
hodobě se věnuji školství a rodinné politice, 
zajímám se také o sociální služby. Bydlím na 
Nové Hospodě a podporuji proto dobré život-
ní podmínky občanů této menší části našeho 
obvodu. Jsem členka Finančního výboru.

Mým cílem je, stejně tak jako v minulých vo- 
lebních obdobích, zejména pracovat pro 
občany Trojky, aby se nám tady stále dobře 
žilo.

Hlavním cílem v tomto volebním období je 
pro mě podpora při naplňování cílů koncep-
ce a strategie Plzeň - chytré město (Smart 
City), a to především v oblasti bezpečnosti, 
kde s využitím a prostřednictvím chytrých 
technologií, které napomáhají k zvyšování 
bezpečnosti a kvality života občanů ve městě. 
Jedná se o modernizaci např. varovného infor-
mačního systému obyvatelstva nebo kame-
rového dohlížecího systému, s inteligentními 
a analytickými funkcemi, za účelem prevence 
kriminality a sociálně-patologických jevů, tj. 
ochrany osob a majetku.

Ing. Petr Baloun
45 let (ODS)

Mgr. Ivana Bartošová
62 let (KDU-ČSL)

Václav Candra
47 let (ANO)

V tomto volebním období je mojí prioritou 
práce v Komisi majetkové a regulační, jíž jsem 
předsedou. Dlouhodobě je mým cílem, aby 
se lidem na „Trojce“ spokojeně žilo a společ-
ně s „velkou radnicí“ se řešily aktuální problé-
my, tedy více podpořit parkování rezidentů 
a výstavbu P+R parkovišť pro nerezidenty, 
nevzdávat boj s autovraky v ulicích, rozvíjet 
okrajové části obvodu a pokračovat v podpo-
ře spolkové činnosti občanů.

Mé priority jako zastupitele MO Plzeň 3 pro 
současné volební období jsou přímo prováza-
né s mým profesním životem. Je to podpora 
a rozvoj kultury v našem obvodu a zvýšení 
bezpečnosti.  

Bc. BcA. Michal
Cimický
44 let (ANO)

Vlastním zlatnickou firmu a jsem předseda 
pobočného spolku Vodní záchranné služby 
ČČK Plzeň. Budu aktivně pracovat v Kontrol-
ním výboru zastupitelstva MO3. Jako předse-
da spolku pracující s mládeží, který je součástí 
Krajské rady dětí a mládeže, bych ze své pozi-
ce zastupitele rád pomáhal všem, kteří organi-
zují volnočasové a sportovní aktivity pro děti 
a mládež. Také mě velice zajímá a rád bych se 
podílel na dalším rozvoji sportovního a spole-
čenského vyžití v areálu Škodaland.

Jan Fischer
44 let (ODS)

Ing. Marek Habruň
33 let (Piráti)

Mým cílem je modernější výstavba a důsled-
ná údržba budov a infrastruktury.
Dále souvislé a bezpečné cyklostezky.
Záleží mi zejména na větším využití moder-
ních technologií, sdílené komunitní energe-
tice, modrozelené infrastruktuře a ochraně 
životního prostředí.

Udělejme Americkou znovu bezpečným a pří- 
jemným místem. Střed města je srdcem a vý- 
kladní skříní každého města, jenže dnes by 
v Plzni po setmění neměl do centra nikdo 
chodit sám. Je třeba okamžitě zvýšit přítom-
nost městské policie na Americké a jejím 
okolí zejména v nočních hodinách.

Aleš Hess
36 let (BEZPP)

Mezi mé priority trvale patří bezpečnost ve 
městě, zlepšení dopravy, preferuji kruhové 
objezdy, popřípadě řízené křižovatky. Pod-
poruji také kulturní projekty a rekonstrukce 
památek. Více podrobně se na obvodu, navíc 
z pozice opozičního zastupitele, vyjádřit nelze. 
Bylo by to pouhé stavění vzdušných zámků.

MUDr. ThMgr. Marcel 
Hájek, PhD, FICS
57 let (ODS)
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Libuše Hubáčková
35 let (KDU-ČSL)

Prioritou je pro mě práce v Komisi majetko-
vé a regulační RMO Plzeň 3, se zaměřením 
především na transparentnost nájmů, směn, 
nákupů  a prodejů nemovitostí.

Minulé volební období jsem byl předseda Ko- 
mise pro investice a údržbu. V tomto voleb-
ním období bych se rád dál věnoval zlepšová-
ní životní úrovně v našem městském obvodě.

Chci navázat na svou práci na Valše. Pokud 
u nás chtějí developeři stavět, musí mít jasná 
pravidla. Není možné povolovat developer-
ské projekty, které zároveň nerozvíjí své oko-
lí, a naopak jsou jen zátěží. Myslím si, že při 
výstavbě developerských projektů je nutné 
uzavírat plánovací smlouvy, na jejichž základě 
vybuduje developer občanskou vybavenost, 
např. školy, školky, komunikace, chodníky atd. 
Jako svou další prioritu vnímám prorodinnou 
politiku. Věřím, že díky lidovecké politice, spo-
lupráci se seniory, neziskovými organizacemi 
a mateřskými centry se bude u nás na obvodu 
Plzeň 3 žít všem generacím dobře.

Bc. Martin Hučko
32 let (ODS)

Miloš Kaška
62 let (KDU-ČSL)

MUDr. PhDr. Jiří Klečka,
MBA
50 let (BEZPP)

V tomto volebním období jsem nově zastu-
pitelem MO Plzeň 3. Věnuji se především 
sportovním a volnočasovým aktivitám dětí 
a mládeže a dále majetkovým záležitostem 
na území našeho obvodu jako člen přísluš-
ných komisí.

Již dekádu pracuji jako učitel. Proto je mi blíz-
ké téma mládeže a vzdělávání. Zkušenosti ze 
svého povolání chci uplatnit při práci v komisi 
mládeže a volného času. Vnímám intenzivně 
potřebu spoluobčanů po parkovacích mís-
tech a uklizených ulicích. To by měla být pri-
orita všech zastupitelů bez ohledu na politic-
kou příslušnost.

Jsem povoláním lékař a vysokoškolský učitel. 
Prioritou pro nadcházející volební období 
je navázat na dvě předchozí a pokračovat 
v práci zastupitele na UMO 3. Jako preferenční 
oblasti vidím ze své podstaty zlepšení dostup-
nosti a kvality zdravotní péče a tím ruku v ruce 
jdoucí péči o seniory. Dále podpora ekologie 
a kvalita, resp. čistota ulic a v neposlední řadě 
rozvoj sportovních aktivit na území našeho 
obvodu, a to jak ve věkové kategorii dětí, tak 
dospělých.

Ing. Jakub Kovařík
35 let (ANO)

Mgr. et Mgr. Šimon 
Kokoška
36 let (ODS)

Vladimír Krákora
59 let (ANO)

Doufám, že přispěji svými profesními zkuše-
nostmi k vyšší míře kultivace veřejného pro-
storu v našem obvodu. Pokud by se to dařilo 
nejen v hmotné rovině, ale i v rámci občan-
ského života, byl bych spokojen.

Mou prioritou je podpora všech kroků nového 
vedení obvodu, které zachovají rozsah a kva-
litu služeb pro občany v této pro nás všechny 
velmi těžké době. Vedle toho se samozřejmě 
jako radní města Plzně budu naplno věnovat 
rozvoji smart řešení, která budou opravdu 
sloužit Plzeňanům a nebudou jen naoko. Jde 
o dopravu, bezpečnost a celou řadu dalších 
věcí.

Ing. arch. Marek
Marovič
38 let (BEZPP)

Mgr. Daniel Kůs
48 let (Piráti)

Rád bych spolupracoval na zajištění bezpeč-
nosti běžných občanů a posílení jejich důvěry 
ve vedení městské části. Vlastním totiž firmu, 
jejíž sklady jsou umístěné za nechvalně pro-
slulou budovou skleněného pekla CARIMEX, 
kterou jsme v září 2019 na vlastní náklady vy- 
klidili od narkomanů a dalších nepřizpůsobi-
vých, uklidili nejbližší okolí a zajistili areál oplo-
cením proti cizímu vniknutí. Takže s těmito lid-
mi mám osobní zkušenosti.



Ing. Marcela
Martínková, Ph.D.
63 let (ANO)

Žiji se svojí rodinou v Plzni na Skvrňanech. 
Všechny nás zde trápí bezpečnost a ta se 
musí bezpodmínečně zlepšit. Další svoji prio-
ritu vidím v podpoře sportů, sportovních klu-
bů, ale i v zajištění více volnočasových aktivit 
v našem obvodě. Prostě zlepšovat náš sou-
sedský život.

V tomto volebním období bych se rád zaměřil 
především na vedení finančního výboru a je- 
ho dobrou spolupráci s vedením obvodu.

Jsem sice v důchodu, ale ještě pracuji jako 
technicko-ekonomický pracovník v soukromé 
firmě. Mým cílem je důsledně prověřovat, že 
veřejné finanční prostředky budou využity 
plně v souladu se zájmy nás, občanů Plzně.

Radoslav Průcha
54 let (ANO)

Michael Sinkule
37 let (PRO Plzeň)
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Jiří Sládek
46 let (ANO)

Mezi mé priority v tomto volebním období 
patří především zvýšení bezpečnosti, pod-
pora sportu a jiných volnočasových aktivit 
pro všechny generace.

Jako předsedkyně kulturní komise jsem se 
v minulém období snažila maximálně pod-
porovat kulturní projekty v našem obvodu. 
Mou osobní prioritou v ZMO i nadále bude 
pomáhat všem, kteří se snaží svými projekty 
udržet kulturu i v současné nelehké situaci 
v postcovidovém období a době energetické 
krize při životě. Těm všem mohu slíbit, že jako 
zvolená zastupitelka budu stát jako doposud 
na jejich straně.

Nejdříve bych rád poděkoval za volební účast, 
díky které se může hnutí ANO dále podílet 
na rozvoji města Plzně a třetího městského 
obvodu. Jako volený zastupitel Valchy bych se 
rád věnoval okrajovým částem obvodu, které 
se stále velmi rychle rozvíjí, a je zapotřebí roz-
šiřovat jejich občanskou vybavenost. Důležitá 
je pro mě také bezpečnost, protože si přeji, 
aby se tady děti a vůbec všichni občané cítili 
bezpečně.

Mgr. Eva Šafránková
43 let (TOP 09)

Mgr. Bc. Nikola Šimlová
29 let (PRO Plzeň)

Od narození žiji na území městského obvo-
du Plzeň 3, žil jsem v Radobyčicích, Skvrňa-
nech a nyní na Borech. Myslím, že by bylo 
skvělé dořešit problém s parkováním osob-
ních vozidel spoluobčanů v problémových 
částech našeho obvodu, zvýšit pocit bezpe-
čí v některých lokalitách a pokusit se najít 
možnosti, jak vyřešit problémy s infrastruk-
turou v okrajových částech obvodu.

V pozici zastupitele je mým cílem přispět k to- 
mu, aby náš městský obvod byl přívětivou 
oblastí pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky. 
Vzhledem k mým zkušenostem a zájmům se 
budu zaměřovat především na oblasti výstav-
by, dopravy, životního prostředí a kultury.

Ing. Martin Vizina, Ph.D.
42 let (TOP 09)

Jiří Weger
44 let (ANO)

Mgr. Ivan Tafat
39 let (ODS)

Moje priority pro nadcházející volební období 
jsou stále stejné, jako byly i v minulosti. Dlou-
hodobě se věnuji práci s dětmi a mládeží, a to 
jak v rámci svého povolání, tak i volného času. 
Čili na úrovni obvodu určitě podpora volno-
časových aktivit dětí a mládeže. Druhým mým 
hlavním cílem je zasazovat se o hospodárné 
nakládání s obvodními prostředky. Nemám 
rád, když se zachází nešetrně se zdroji.

Za hnutí ANO jsem zastupitel MO Plzeň 3 
od roku 2014, dále radní od 2016 a předseda 
Komise sportu RMO 3 od 2018. Věnuji se pře-
devším sportovním, bezpečnostním a majet-
kovým i finančním záležitostem a řešením 
problémů občanů v okolí mého bydliště.

Pavel Zeman
71 let (ANO)
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DĚTI NA BORECH SI MOHOU HRÁT V LETADLE
Děti na Borech si mohou hrát 
v novém letadle. Kovový prvek 
nechal centrální plzeňský obvod 
postavit v blízkosti dvou základ-
ních škol - 26. ZŠ a 11. ZŠ, známé 
jako Růžovka a Šedivka.

„Po diskuzích, které proběhly 
s vedením obou základních škol 
a s rodiči žáků, vyplynula potře-
ba umístit do blízkosti škol her-
ní prvek pro starší děti. Místo se 
přímo nabízelo, neboť zde bylo 
nevyužívané hřiště a v okolí se 
nacházejí prvky pro menší děti. Ty 
pro všechny nejen nestačily, ale 
pro ty starší se ani nehodily. Leta-
dlo tak zapadne do nové koncep-
ce, kdy prostranství by nyní mělo 
fungovat tak, že malé dítě, kte- 
ré jde vyzvednout s maminkou 
staršího sourozence do školy, si 
vyhraje na menších prvcích a ces-
tou zpátky si tak obě děti najdou 
to své,“ uvádí starosta MO Plzeň 3 
David Procházka. 

V dané lokalitě se totiž nachází 
i další herní prvky, mimo jiné 
jedno z autíček v podobě vozu 
Policie ČR, které zde obvod 
instaloval jako poděkování slož-
kám IZS po covidových vlnách. 
Další autíčka nesou znaky měst-
ské policie, hasičů a sanitky 
a jsou umístěna na dětských hři-
štích MO Plzeň 3. Na místě navíc 
zůstává i oblíbený basketbalový 
koš.

Vybrané letadlo je v takzvaném 
„antivandalském“ provedení. Je 
vytvořeno z kovových trubek 
a lan a odpovídá moderním ce- 
loevropským trendům. 

„Letadlo nás sice vyšlo na zhru-
ba dva miliony korun, ale pokud 
uvážíme, z čeho je vyrobeno, 
v jaké kvalitě, a že cena zahrnu-
je i nutnou dopadovou plochu 
a nezbytné certifikáty, je odpoví-
dající. Zároveň jsem rád, že zařa-
zováním tohoto druhu prvků 
budeme do budoucna snižovat 
náklady na jejich údržbu, které 
oproti prvkům ze dřeva předpo-
kládáme výrazně nižší,“ vysvětlu-
je Ondřej Ženíšek, místostarosta 
MO Plzeň 3.

Letadlo bylo slavnostně otevře-
no 31. 10., v den, který byl úředně 
stanovený jako den, kdy skončila 
letecká bitva o Anglii. Otevření 
hřiště se účastnili i zástupci Čes-
kého svazu letectví - Letci Plzeň 
a Leteckého historického klubu 
generála Irvinga Plzeň. Ti s žáky 
prvního stupně 26. ZŠ besedo-
vali o českých letcích, kteří se 
účastnili druhé světové války. 
„Na účast našich pilotů na dění 
ve druhé světové válce můžeme 
být skutečně hrdí. Osudy těchto 
hrdinů je stále třeba si připomí-
nat,“ míní Ladislav Vitík, místo-
předseda Českého svazu letectví 
- Letci Plzeň z. s.

„Novému konceptu dětských 
hřišť odpovídá i to, že na místě 
dosluhující lanové pyramidy v Ši- 
merově ulici budou v klidové 
zóně umístěny prvky pro nejmen-
ší děti,“ představuje David Pro-
cházka jeden z dalších projektů. 
I tady se snaží třetí městský obvod 

vyslyšet názory obyvatel. Zdej-
ší herní prostor se totiž nachází 
v blízkosti mateřských škol. Prvky 
pro batolata procvičující motori-
ku, houpačka a pružinové prvky 
se zde instalují na jaře příštího 
roku. 

BÝT OUT JE IN

Být out je in. Tak zní motto pl- 
zeňského spolku OUT, sdru- 
žujícího rodiče, kteří mají děti 
s PAS, tedy poruchou autis- 
tického spektra. Třetí městský 
obvod tomuto spolku poskytl 
zázemí v nově zrekonstruova- 
ném domě v Plachého ulici. 

„Podporujeme tento spolek již od 
roku 2019, protože jeho činnost 
vnímáme jako velmi potřebnou. 
Funguje na dobrovolnictví a na 
nesmírném nasazení jednotlivých 
rodičů, a proto jsem moc rád, že se 
mi podařilo zprostředkovat zázemí 
pro jeho činnost nejdříve v Akade-

mii hotelnictví a cestovního ruchu 
a od letošního roku v městském 
nebytovém prostoru v Plachého 
ulici,“ vysvětluje místostarosta MO 
Plzeň 3 Ondřej Ženíšek.

„Je to pro nás velká pomoc, proto- 
že tyto prostory jsou příjemné a pl- 
ně vyhovují našim požadavkům. 
Jsou zde děti, které nevezmou ni- 
kam jinam. Buď už odrostly základ-
ní škole, nebo mají tak specifické 
potřeby, že se nemohou do žád-
ného zařízení zařadit,“ uvádí před-
sedkyně spolku Jana Ždimerová. 

 „Spolek OUT dětem s autismem 
velmi výrazně zkvalitňuje život 
a pomáhá jim zprostředkovat zá- 
žitky, které prožívají jejich podob-
ně staří, zdraví vrstevníci,“ doplňu-

je místostarosta MO Plzeň 3 Ladi-
slav Nový.

Spolek v současné době sdružuje 
asi čtrnáct rodin, které se účastní 
jeho akcí pravidelně, další se zapo-
jují občasně. Vzájemná pomoc, 
práce s dětmi, cvičení a setkávání 
je pro všechny nesmírně důležité. 
Rodiče dětí s větším rozsahem 
poruchy autistického spektra to- 
tiž čas na vlastní program nebo 
dokonce odpočinek většinou ne- 
mají. Spolek proto nyní intenzivně 
shání dobrovolníky, kteří by jim 
s péčí o děti pomohli.

Osm metrů široký a tři metry 
vysoký kovový dolnoplošník 
dělá nově radost dětem na 
Borech. Herní prvek obsahuje 
kovové a lanové překážky, 
nechybí mu ani sedátko
a knipl.
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Trojka chrání ježky i jejich bleš-
ky! Takový je název akce měst-
ského obvodu Plzeň 3, který 
se rozhodl při podzimním vý- 
hrabu listí vytvořit několik hro- 
mádek pro ježky, ale i další 
drobné živočichy a bezobratlé 
organismy. Celkem vybral šest 
lokalit. 

Do ankety, zda zimoviště zří-
dit, se zapojili i sami obyvatelé 
obvodu prostřednictvím soci-
álních sítí a byli jednomyslně 
pro. „Mám velkou radost, že se 
naši obyvatelé zapojili a že jim 
na životním prostředí v obvodu 
záleží. Zimoviště pro ježky jsme 
udělali ve Škodalandu, ve Štrun-
cových sadech, v Lábkově ulici 
u cyklostezky, v ulici K Merfánům 
na Nové Hospodě, v ulici Sukova 
a v parku ETZ v Doudlevcích,“ 
uvádí starosta MO Plzeň 3 David 
Procházka. 

Tato zimoviště ve formě kupek 
tvoří klacky stromů a shrabané 

listí, ve kterém si ježek dokáže 
vytvořit relativně suché a tep-

lé hnízdo a přečkat tuhé zimní 
měsíce. Zimoviště je opatřené 

informativní cedulí a zůstane až 
do jarních měsíců, kdy bude nej-
prve opatrně prohledáno a poté 
odstraněno. „Prosíme, aby kupky 
nikdo neničil, možná v nich spí 
ježek,“ žádá starosta. 

Ježci se nám pak odmění pomo-
cí při dodržování přírodní rov-
nováhy, zkonzumují totiž velké 
množství škodlivého hmyzu a sli- 
máků. Tento malý bodlináč do- 
káže spořádat během noci té- 
měř tolik potravy, kolik sám váží. 
Hlavní důvod, proč ježků ubý-
vá, je přitom právě nedostatek 
úkrytů.

Zřízení zimovišť konzultoval tře-
tí městský obvod s odborníky. 
„Z ekologicko-výchovného i bio-
logického hlediska je to skvělé 
a je to dobře i pro jiné živočichy 
a organismy, takže za nás palec 
nahoru, i kdyby tam žádný ježek 
nebydlel,“ vyjádřil se Karel Makoň 
ze Záchranné stanice živočichů 
- DESOP Plzeň. 

TROJKA ZŘÍDILA ŠEST ZIMOVIŠŤ PRO JEŽKY

Koterovská 156a, Plzeň

areál PLZEŇSKÉ STK s.r.o.

Myčka STK Plzeň

VĚRNOSTNÍ SLEVY.

 Po - Pá        6.00 - 20.00,  So - Ne       8.00 -   19.00

www.mycka-plzen.cz
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BOŽENA LÁBKOVÁ
Významná plzeňská obchodnice Božena 
Lábková se narodila 22. června 1891 v Plz-
ni.

Její rodiče František, kupec v Plzni, a Kate-
řina (roz. Ulčová) měli sedm dětí, z nichž se 
dospělosti dožily pouze čtyři. Nejstarším, pro 
Plzeňany nejznámějším ze sourozenců, byl 
Ladislav Lábek. Božena, stejně jako její sestra 
Marie, nedosáhla vysokého formálního vzdě-
lání. Znalosti získaly samostudiem. Od dětství 
obě pomáhaly v otcově obchodě a zde také 
získaly výuční list. Od roku 1909 provozovaly 
s bratrem Ladislavem papírnictví a obchod 
se starožitnostmi. Ladislav měl na sestry velký 
vliv, patrný nejen v obchodních záležitostech, 
ale i v oblasti národopisného bádání.
 
Rodina Lábkova je také úzce spjata s myšlen-
kou zrození plzeňského Svérázu. Důležitou 
roli zde sehrála právě Božena. Na nápad ote-
vření samostatného obchodu Svéráz přived-
la Ladislava rostoucí prosperita rodinného 
obchodu a velký zájem zákazníků o umělec-
ké zboží. K otevření samostatného obchodu 
„Svéráz Božena Lábková“ došlo 1. května 
1916. Obchod sídlil na Ferdinandově (dnešní 

Klatovské) třídě 2 a byl zaměřen na umělecký 
průmysl, zvláště lidový, ruční práce a přípravy 
k nim. Sestry byly činné v krojovém odboru 
Společnosti pro národopis a ochranu pamá-
tek. Božena zasedala jednou týdně v krojové 
poradně. 

Svéráz Boženy Lábkové se stal prosperujícím 
obchodem, který fungoval až do roku 1953, 
kdy bylo Lábkovým zakázáno podnikat, a ob- 
chod byl zabaven. 

Božena se nikdy neprovdala a život zasvětila 
podnikání a kulturním dějinám. Se sestrou 
Marií se obě angažovaly při otevření Národo-
pisného muzea a v dalších letech s ním hoj-
ně spolupracovaly. V Národopisném muzeu 
Plzeňska se nachází předměty, které do něho 
prodala či darovala, a původně pocházely prá-
vě z obchodu Svéráz. Jedná se o hračky, kera-
miku a také o textil. Božena Lábková zemřela 
18. 8. 1960 ve věku 69 let. 

 Autorka: M. Mušková
Božena Lábková na skleněném negativu

 v kyjovském kroji, 10. 6. 1918

PLZEŇSKOU
SENIOR AKADEMII 

ZAHÁJÍ CENTRÁLNÍ 
OBVOD UŽ POOSMÉ

Senioři na Trojce se opět mohou vzdělávat. Úspěšná spolupráce 
Městského obvodu Plzeň 3 a Městské policie Plzeň vyústila v již 
osmé pokračování mezi seniory oblíbeného projektu „Plzeňská 
senior akademie“.

Poprvé se tento projekt uskutečnil na podzim roku 2015 pro seniory 
s trvalým bydlištěm na území třetího městského obvodu a stal se jed-
ním z nejúspěšnějších vůbec. 

Projekt je zaměřený na ucelené vzdělávání seniorů v návaznosti 
na aktuální stav kriminality na území města Plzně. Podle toho byly 
vypracovány i preventivní programy, které jsou realizované tak, aby 
na sebe vzájemně navazovaly, a tvořily tak komplexní celek vzděláva-
cího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity 
třetího věku.

Senioři se zde mimo jiné naučí základy první pomoci, zvládání mimo-
řádných situací, dozvědí se, jaká nebezpečí číhají v kyberprostoru 
nebo jak si nenechat ublížit.
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NOVÝ ROK
PŘIVÍTÁME

V CENTRU MĚSTA
OHŇOSTROJEM

Něco končí a něco nového zase začíná…

Před námi je celý rok 2023 a jako vždy chce
centrální plzeňský obvod jeho příchod oslavit

společně se svými občany.

Všechny proto srdečně zve 1. ledna
na náměstí Republiky, kde bude od 16 hodin

připravena diskotéka a v 18.00 se pak na obloze 
rozzáří novoroční ohňostroj.

Mgr. David Procházka starosta
Pavel Šrámek 1. místostarosta
Mgr místostarosta
Ladislav Nový místostarosta


