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TROJKA
Děti ze školky sázely jabloně 
se zástupci obvodu
Na zahradě 70. MŠ v Plzni ve 
Waltrově ulici jsou dva nové 
stromky, jabloně Rubín a Lip-
no. Děti je zasadily společně 
s vedením obvodu. 

„Děti se nemohou dočkat. Dnes-
ka se mě dokonce ptaly, kdy si 
budou moci očesat jablíčka,“ 
prozradila ředitelka školky Eva 
Zennerová před sázením. První 
strom zasadilo vedení obvodu, 
o druhý stromek se postara-
ly děti. „Zájemců o práci bylo 
opravdu hodně, a tak nám klu-
ci pomáhali odhazovat hlínu z já-
my pro jabloň a děvčata zase 
stromek pečlivě zalila vodou,“ 
usmívala se místostarostka Jaro-
slava Maříková, která se při sá-
zení chopila náčiní jako první.  
„Já jsem zahrádkář, takže jsem 
zvyklá,“ konstatovala pobaveně.
Děti sázení bavilo. Při práci mě-
ly spoustu zvídavých otázek, 
na které jim trpělivě odpovídal 
místostarosta David Procházka: 
„Stromek musíme přivázat ke ků-
lům, aby ho nezlomil vítr.“ 
Zručnost v práci se zahradním 
nářadím prokázal i 1. místosta-
rosta Radoslav Škarda. „Ná-
kup dvou stromků je pro obvod 
malá investice, ale pro děti ob-

rovská radost,“ řekl po vysa-
zení stromků. Když bylo hoto-
vo, předaly děti vedení obvodu 
přáníčka s pozvánkou na prv-
ní ochutnávku jablek. Všichni 
si ještě společně na úplný zá-
věr zazpívali.

„Jsem rád, že jsme si našli čas, 
abychom pomohli dětem vysa-
dit nové jabloně na jejich za-
hradě. V našem náročném pro-
gramu to bylo velmi milé zpes-
tření,“ dodal starosta centrální-
ho obvodu Radislav Neubauer.

Vážení občané,
ačkoli zima byla mírná, jsem 
rád, že už tu opět máme pří-
jemné teplé měsíce. Můžete 
se těšit na spoustu oblíbe-
ných akcí, jako je Psí den, 
Balonová show aneb Nebe 
plné padáků nebo tradiční se-
tkávání u táboráku v různých 
částech obvodu. Neustále se 
také snažíme zlepšovat způ-
soby, jak udržovat náš obvod 
pěkný a čistý. Pořádáme pro 
Vás svozové soboty, moni-
torujeme kontejnerová stání, 
aby je nezneužívali neopráv-
něné osoby, a řešíme Vaše 
podněty, za které Vám tímto 
děkuji. Jsou pro nás opravdu 
důležitou vazbou. Přeji Vám 
krásné jarní dny i příjemně 
strávené léto.   

Radislav Neubauer
Starosta MO Plzeň 3
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TÉMA TROJKY

Jarním, respektive generálním, 
úklidem prošly během dubna 
všechny zelené plochy a keřové 
skupiny, které obhospodařuje 
třetí plzeňský obvod. Výhraby 
se nezaměřily pouze na likvida-
ci spadaného listí, odumřelých 
částí rostlin, mechů, větviček a ji-

ných nečistot v trávníku snižují-
cí jeho kvalitu, ale také na úklid 
veškerých odpadků, které se na 
něm nacházely.

„Po ukončení jarních výhrabů jsme 
upozornili firmy pečující o trav-
naté plochy, aby zkontrolovaly 

a připravily techniku k zahájení 
prvních sečí, které odstartovaly 
na konci dubna. Oproti minulým 
rokům, kdy obvod sekal čtyřikrát 
ročně, chceme seče provádět čas-
těji, což je, myslím, pozitivní zprá-
va,“ informuje David Procházka, 
místostarosta centrálního obvodu.

Městský obvod Plzeň 3 žádá ob-
čany, aby své připomínky, po-
znatky a podněty, které souvisí 
s prováděnými úklidy a sečemi, 
zasílali na tyto e-maily:

uklidMO3@plzen.eu
zelenMO3@plzen.eu

Městská policie Plzeň zvyšuje 
intenzitu monitoringu černých 
skládek a celkové čistoty na 
svém území. Výsledkem má být 
snížení výskytu černých sklá-
dek a tvrdý postih těch, kteří 
je zakládají. Vše se děje ve spo-
lupráci s Městským obvodem 
Plzeň 3, který už nadále nechce 
přihlížet a dál tolerovat tento 
nešvar na svém území.

 „Skládky se uklízí třikrát v týdnu, 
a každý měsíc tak obvod odvá-
ží z veřejných ploch okolo 26 tun 
odpadu. Zvýšený dohled ale už 

přináší první výsledky,“ říká Radi-
slav Neubauer, starosta plzeňského 
centrálního obvodu.
V dubnu zaregistrovali strážníci 
v Černické ulici právě parkující 
vozidlo VW Transporter u kon-
tejnerových stání na separovaný 
odpad. Řidič začal do kontejnerů 
vykládat střídavě papír a plas-
tové obaly od potravinářského 
zboží pocházející z nedaleké pro-
vozovny. Ta je ovšem stejně jako 
všechny ostatní podniky práv-
nických osob povinna zajistit si 
odpadové hospodářství přesně 
stanoveným způsobem. 

I další případ zaznamenaly mo-
nitorovacími systémy, které jsou 
umístěny u všech kontejnerových 
stání na separovaný odpad. Iden-
tifikována byla vozidla v Pur-
kyňově a Resslově ulici. Z nich 
byl vynášen rozměrný odpad 
a umisťován vedle kontejnerových 
stání. Všechny případy spolu s po-
řízenými fotografiemi a úředním 
záznamem byly předány přísluš-
nému orgánu, tedy komisi k pro-
jednávání přestupků Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 3.
„Snažíme se předcházet černým 
skládkám tak, že přistavujeme vel-

kokapacitní kontejnery každou prv-
ní sobotu na sedmnáct vybraných 
míst,“ zdůrazňuje David Procházka, 
místostarosta MO Plzeň 3 a záro-
veň dodává: „Občané také mohou 
využít všech tří sběrných dvorů 
v obvodu, kam mohou odvézt veške-
rý odpad včetně bioodpadu.“ 
„Chtěl bych spoluobčanům připo-
menout, že kontejnery na separo-
vaný odpad slouží zcela výhradně 
pro jejich potřeby. Jsou velmi čas-
to zneužívány osobami podnikají-
cími, pro které platí jiný, přesně 
stanovený režim nakládání s od-
pady,“ dodal Radislav Neubauer.

Zvelebujeme tvář našeho obvodu

Obvod se strážníky zvyšuje dohled nad čistotou 

SBĚRNÉ DVORY V OBVODU
ADRESA OTEVÍRACÍ DOBA

SBĚRNÝ DVŮR
E. BENEŠE

Duben – říjen: PO – PÁ: 10.00 – 18.00, SO: 8.00 – 13.00, NE: 14.00 – 17.00 
Zimní měsíce (listopad – březen): PO – PÁ: 9.00 – 17.00, SO: 8.00 – 13.00, NE: 14.00 – 17.00
Provozovatel: AVE: e-mail: plzen@avecz.cz, Zelená linka: 800 118 800, Tel: 377 237 364-6

SBĚRNÝ DVŮR
VEJPRNICKÁ 

PO, ST, ČT, PÁ: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 18.00, ÚT: 9.00 – 16.00, SO: 9.00 – 12.00 
Provozní doba je celoročně neměnná.
Provozovatel: Rumpold: e-mail: rokycany@rumpold.cz, tel. 371 722 206, 377 441 009

SBĚRNÝ DVŮR
KOLLÁROVA 

Letní období (1. 4. – 30. 9.):
PO, ST, ČT, PÁ: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00, ÚT: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, SO: 8.00 – 12.00 
Zimní období (1. 10. – 31. 3.): PO – PÁ: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, SO: 8.00 – 12.00  
Provozovatel: Rumpold: e-mail: rokycany@rumpold.cz, tel. 371 722 206, 377 441 009

Svozové soboty se konají 
každou první sobotu v mě-
síci. Kontejnery jsou při-
staveny na sedmnáct míst 
v obvodu, jejichž seznam 
najdete na úvodní stránce 
webu www.plzen3.eu.

Svozové
soboty
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Děti řádily na 
Maškarním bále
Princezny, rytíři, kovbojové, pi-
ráti, kostlivci a nejrůznější zví-
řátka, ale třeba i Pipi dlouhá pun-
čocha, se sešli v neděli 1. března 
v Alfě na Americké třídě. MO Pl-
zeň 3 zde pořádal již čtvrtý roč-
ník tradičního Maškarního bálu.

I letos se děti bavily při plně-
ní pohádkových úkolů a sou-
těží, za které dostávaly sladké 
odměny, nechyběla diskotéka, 
ale třeba i malování na obličej 
nebo tvarování nafukovacích 
balónků.

AKTUALITY

Plzeň je moje srdcovka, říká Jakub Smolík 
Jednou z hvězd letošní akce Balo-
nová show opět bez balonů aneb 
Nebe plné padáků, která se usku-
teční 20. června v areálu Škoda-
land, bude i Jakub Smolík se svojí 
kapelou. Letos to bude jediný jeho 
koncert v západočeské metropoli.

Jakube, jaký máte vztah k Plzni?
Plzeň mám moc rád. Pocházím 
z Domažlic a Chodsko je za hum-
ny. Naše koncerty jsou v Plzni 

vždycky vyprodané a super. Ten-
tokrát to navíc bude pod širým ne-
bem, což má také své kouzlo.

Jak se Vám líbí město? Jezdíte 
do Plzně na výlety?
Poslední léta točím svá cédéčka ve 
studiu Romana Šandora u Roky-
can, tak v Plzni potom chodíme na 
pivko nebo na tenis. V Plzni mám 
spoustu kamarádů, Plzeň je krásné 
město, moc rád tam jezdím.

Jak se těšíte na letošní vystou-
pení na Balonové show?
Těším se moc! Zahrajeme nejen 
starší věcí, ale chtěl bych předsta-
vit i novinky z mého posledního 
trojcedéčka. Zazní samozřejmě 
i všechny nejznámější hity. Bě-
hem mého vystoupení se předsta-
ví i moje zpěvačky jako sólistky. 
A po skončení bude autogramiá-
da. Lidé v Plzni bezvadně reagují, 
zpívají... Skvěle se hraje. Musím 

říci, že v Plzni se cítím jako doma. 
Je to prostě moje srdcovka.

Blíží se léto, kam se letos chys-
táte na dovolenou? 
Budou nějaké výjezdy na motorce. 
A s rodinkou vyrazíme asi do Itálie.

Co chcete vzkázat na závěr 
Plzeňanům?
Přijďte 20. června na Balonovou 
show všichni! Já se na vás moc těším.

Přijďte si posedět k táboráku!
Už pátým rokem pořádá Městský obvod Plzeň 3 letní série opékání buřtů. Ty se konají na různých částech obvodu, kam mohou obyvatelé přijít, 
zdarma si opéct poctivý český špekáček a popovídat si s přáteli nebo přímo s vedením obvodu.
„Jsem přesvědčený, že setkávání s občany v místě jejich bydliště je velice důležité. Lidé si na to za ty roky zvykli, přijdou za námi a řeknou, co je trápí. 
Třeba, kde by bylo potřeba ostříhat keř, kde chybí popelnice, nebo kde by rádi měli nový přechod pro chodce. Ačkoli ne vždy jsou jejich žádosti v kompetenci 
obvodu, snažíme se je řešit i s jinými institucemi a občanům tak vyjít vstříc,“ říká starosta Radislav Neubauer.
TERMÍNY OPÉKÁNÍ BUŘTŮ V OBVODU:
11. června 2015, Skvrňany (Lábkova ulice, za viaduktem u železniční trati)
16. července 2015, Bory (park Na Hvězdě)
6. srpna 2015, Nová Hospoda (areál TJ Sokol Nová Hospoda)
20. srpna 2015, Skvrňany (park Na Okraji)

aneb NEBE PLNÉ  

SoBota 20. 6. 2015 - ŠkodaLaNd
14:00 – 22:00

Moderuje: Mirek Šimůnek (VIP Zprávy tV Prima)

JakuB SMoLík S kaPELou / BRutuS
HoLkI / daVIdE MattIoLI

VítěZSLaV VáVRa / RoxEttE tRIButE
autogramiáda hokejistů HC Škoda Plzeň 1929

autogramiáda fotbalistů FC Viktoria Plzeň
atrakce pro děti, soutěže / doprovodný program hudební a taneční vystoupení

ZáVěREčNá oHňoVá SHow

CENtRáLNí oBVod PLZEň 3 VáS ZVE

PadákŮ
Balonová show opět bez balonů  

Svozové
soboty
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V Plzni byli oceněni nejlepší mladí sportovci

Sportovní akce Festival Sportu rozproudí Plazu

Dětské domovy se utkaly 
v sálové kopané

Nejlepší sportovce města Plzně 
v kategorii žactva a dorostu za 
rok 2014 vybírala jako již tradič-
ně Nadace sportující mládeže.

Mezi oceněnými jednotlivci se 
objevilo hned pět sportovkyň 
z centrálního obvodu. Starší žá-
kyně Eliška Fajfrlíková, která se 
věnuje sportovnímu aerobiku, 
ze stejné kategorie atletka Linda 
Hettlerová, mladší žákyně plav-
kyně Tereza Polcarová a dvě do-
rostenky – atletka Jana Reissová 
a beachvolejbalistka Kateřina 
Valková. Dívky převzaly z rukou 
starosty Městského obvodu Plzeň 3 

Radislava Neubauera dárkové taš-
ky a diplomy.
Úspěšná byla ale také celá druž-
stva. Mezi nejlepší se probojovaly 
juniorky z atletického klubu Škoda 
Plzeň a mladší dorostenky z há-
zenkářského klubu SVŠ Plzeň. 
Týmy získaly poukazy v hodnotě 
1500 korun na nákup sportovních 
potřeb. „Jsem rád, že je v Plzni to-
lik nadějných mladých sportovců, 
kteří na celorepublikových závo-
dech reprezentují své rodné měs-
to. Věřím, že jejich úspěchy budou 
i nadále pokračovat, moc bych 
jim to přál a držím jim palce,“ 
uvedl starosta Radislav Neubauer.

Ve středu 17. června pořádá Na-
dace sportující mládeže již druhý 
ročník sportovně hudebního fes-
tivalu v OC Plzeň a jeho přileh-
lém areálu. Festival nabídne více 
než 40 sportovních aktivit, boha-
tý doprovodný program a také 
zahrají některé hudební skupiny. 

Celá událost má za cíl iniciovat 
zvýšení zájmu dětí a mládeže 
o pohyb a zdravý životní styl. Ná-
vštěvníci si mohou přímo na mís-
tě vyzkoušet vše na vlastní kůži 
pod vedením odborných trenérů 
z plzeňských sportovních klubů 
a dalších sportovních institucí, 

včetně významných fitness cen-
ter. Nejde však pouze o sportová-
ní, ale i o nabídku zdravé výživy, 
nejnovějších trendů v pohybové 
regeneraci a prevenci. Na mís-
tě bude k dispozici také ukázka 
techniky hasičů z Plzně-středu 
a Policie ČR. Dále v podvečerních 

hodinách od 19:00 proběhne slav-
nostní ceremoniál Letní olympiá-
dy dětí a mládeže, která je letos 
pod taktovkou Plzeňského kraje. 
Festival nabídne i koncert hudeb-
ního interpreta Voxel. Vstupné na 
akci činí 50 korun pro dospělého 
a 20 korun pro dítě. 

Plzeňský dětský domov Domino 
pořádal o víkendu 27. - 28. bře- 
zna v hale TJ Lokomotiva již 21. 
ročník turnaje dětských domovů 
v sálové kopané. V doprovod-
ných soutěžích se týmy utkaly 
také ve stolním tenise či šipkách.

Turnaje se zúčastnily týmy na-
příklad i z Plané, Staňkova nebo 

až z německého Regensburgu. 
Prvenství však nakonec patřilo 
pořádajícímu DD Domino Plzeň. 
Místostarosta Městského obvodu 
Plzeň 3 Radoslav Škarda souboj 
fotbalových družstev nejen za-
hájil prvním výkopem, ale dru-
hý den také s ředitelkou Domina 
Naďou Erbovou slavnostně pře-
dal vítězné medaile a ceny.

Tradiční akce s názvem His-
torický víkend aneb Strašidla 
a mumraje plzeňské uspořá-
dá v historickém centru měs-
ta Plzně Nadace 700 let města 
Plzně ve spolupráci s EHMK 
2015 od 12. do 14. června. 

Tentokrát se vše ponese v du-
chu oslav 720. výročí založení 
Plzně. Město navštíví panovní-

ci, jejichž jméno je s ním spjato, 
budou mít také svoje scény s bo-
hatým programem. Návštěvníci 
se mohou těšit na desítky rytířů 
v plechové zbroji, historické au-
tomobily, rekonstrukci atentátu 
na následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este, průvod účin-
kujících včetně rytířů ve zbroji 
či obnovené představení Madona 
v plzeňské katedrále. Dominanta 

města bude také důležitou sou-
částí večerních a nočních progra-
mů. Pro děti bude opět připrave-
na interaktivní dětská scéna. Po 
celý víkend se budou moci vydat 
i na zábavnou cestu s názvem 
Putování za panovníky se sou-
těžemi a poučením. Zajímavostí 
budou komentované prohlídky 
katedrály, budovy U Červeného 
srdce na náměstí Republiky a his-

torické budovy České spořitelny 
ve Františkánské ulici. Sobotní 
večer bude patřit tradičně stra-
šidlům. Úderem jednadvacáté 
hodiny se vydají strašidla na 
svůj oblíbený Vejšlap. Otevře se 
i historické tržiště, budou bojo-
vat šermíři, zazní dobová hudba 
atd. Podrobný program je k dis-
pozici na stránkách pořadatele 
www.nadace700.cz.

Historický víkend se blíží
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Krátce z obvodu
Sto padesát dětí z plzeňských 
hasičských sborů, ale také 
z Toužimi a Strašic, se sešlo 
na konci února v tělocvičnách 
Středního odborného učiliště 
elektrotechnického ve Vejpr-
nické ulici.  V rámci 130. výro-
čí založení skvrňanského ha-
sičského sboru se konal již 14. 
ročník dětské halové soutěže 
pro družstva mladých hasičů. 

•
Vedení Plzeňského kraje, měs-
ta Plzně a Městského obvodu 
Plzeň 3 si v sobotu 7. března 
odpoledne připomnělo naro-
zení prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka. Květiny na uctění 
památky byly položeny k soše 
na Masarykově náměstí. 

•
Městská policie Plzeň upozor-
ňuje občany, že došlo k přestě-
hování obvodové služebny Pl-
zeň - střed, a to z Divadelní ul. 4 
na novou adresu, do budovy ve-
litelství v Perlové ul. 3. Telefon-
ní kontakt na služebnu 378 036 
933 zůstává stejný. Sídlo změ-
nila také Stanice územně stráž-
ní služby, která dříve působila 
v prostorách velitelství v Perlové 
ulici 3. Nově byla přemístěna do 
Divadelní ul. 4.

•
V neděli 12. dubna se konala na 
židovském hřbitově tryzna za 
oběti židovského obyvatelstva 
během nacistického řádění za 
II. světové války. Pietního shro-
máždění se kromě pořádající Ži-
dovské obce zúčastňují i zástup-
ci Katolické církve a Českého 
svazu bojovníků za svobodu. Po-
zvání na tryznu přijal i starosta 
Radislav Neubauer.

•
Na konci dubna se uskutečnil 
v bazénu SK Radbuza jeden 
z nejstarších plaveckých závo-
dů v Plzni – 63. ročník Košařo-
va memoriálu v prsařském troj-
boji. Závod se pořádá na počest 
předválečného člena SK Rad-
buza Antonína Košaře, který 
byl pro odpor proti nacistické 
okupaci zatčen a 8. ledna 1945 
v Brandenburgu popraven. Zá-
vody zahájil místostarosta MO 
Plzeň 3 David Procházka. Ceny 
a poháry předal starosta Radi-
slav Neubauer.

•
Plzeňské farmářské trhy se ko-
nají také v létě! Jednou za 14 
dní zaplní náměstí Republiky 
více než padesát farmářů. Tr-
hy najdete na náměstí Repub-
liky v těchto termínech: 23.5., 
6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8. a 15.8. 
Více informací najdete
na www.plzensketrhy.cz.

Zatmění slunce pozorovali občané
i na náměstí T. G. Masaryka

Pozvěte sousedy na večeři!

V pátek 20. března bylo v České 
republice k vidění největší čás-
tečné zatmění Slunce v tomto 
desetiletí. Pracovníci Hvězdár-
ny a planetária Plzeň proto při-
pravili veřejné pozorování na 
náměstí T. G. Masaryka. 

Zájem o pozorování speciální 
technikou byl obrovský. Návštěv-
níků přišlo tolik, že zcela zaplnili 
pozorovací stanoviště a přilehlé 
okolí. Někteří si přinesli i vlastní 
fotografickou techniku. „V době 
největšího zatmění, v 10:44 hodin, 
kdy bylo zakryto téměř 75 procent 
slunečního disku, dosáhl počet 

návštěvníků maxima. Kromě stu-
dentů Masarykova gymnázia při-
šli i studenti z nedaleké Stavební 
průmyslové školy, učitelé a žáci 
několika plzeňských základních 
škol, studenti Univerzity třetího 
věku pod ZČU v Plzni a samo-

zřejmě široká veřejnost,“ popisuje 
akci Lumír Honzík z Hvězdárny 
a planetária Plzeň. Značná část 
návštěvníků vydržela až do úpl-
ného konce zatmění, které v Plzni 
nastalo v 11:55.
Návštěvníci mohli průběh za-
tmění sledovat více způsoby. 
„Kombinací asi devíti různých 

dalekohledů a přístrojů bylo 
možné vidět jak sluneční foto-
sféru, v níž se běžně pozoru-
jí sluneční skvrny, tak i vrstvu 
chromosféry, ve které se zase 
sledují protuberance a erupce. 
Jeden z dalekohledů byl použit 

k projekci, při níž je obraz Slun-
ce promítán na stínítko, a může 
jej sledovat více lidí najednou,“ 
uvedl dále Lumír Honzík. Na 
dalším stanovišti byl zase po-
mocí kamery obraz přenášen na 
obrazovku počítače, k zapůjčení 
byly i sluneční brýle a rentgeno-
vé filtry.

Poslední víkend v květnu Plzeň 
oslaví Evropský den sousedů. 
Akce, která je jedním z hlav-
ních bodů programu Evrop-
ského hlavního města kultury 
2015, je příležitostí udělat něco  
pro druhé, zpříjemnit si své byd- 
liště, poznat příběhy ze svého 
nejbližšího okolí a ty, kteří v něm 
společně s vámi žijí.

V sobotu 30. května se od 14 hodin 
na třinácti místech v Plzni před-
staví aktivity komunitních center, 
které připravují pestré kulturní od-
poledne. Program se odehraje na 
Mikulášském náměstí, Vinicích 
u dobrovolnického centra DoRA, 
ve Lhotě u Mušky, na Lochotíně 

v ulici K. Světlé, na Bolevecké návsi, 
v komunitní zahradě Pod Vinice-
mi, v zámeckém parku v Křimi-
cích, u Totemu v Bolevci, na bor-
ském nádraží Plzeň – Zastávka,  
na Městské plovárně u Radbuzy, 
náměstí T. G. Masaryka a Husově 
náměstí, ale třeba i v centru Plz-
ně na nové pěší zóně v Riegrově 
ulici. Do oslav se ovšem můžete 
zapojit i vy! Pozvěte své sousedy 
na večeři a na kus řeči. V neděli 
31. května se konají komentované 
Sousedské procházky, které před-
staví historii i současnost vybra-
ných míst.
Kompletní informace o programu 
najdete na internetových stránkách 
www.evropskydensousedu.cz.

Městská plovárna vloni za po-
moci místních i zahraničních 
dobrovolníků po dlouhých le-
tech ožila. I letos vám pod pa-
tronací spolku Pěstuj prostor 
a Plzně 2015 nabídne spous-
tu zajímavých akcí, kde si při-
jdou na své děti i dospělí. Těšit 
se můžete na divadlo, koncer-
ty, workshopy i architektonické 
přednášky. Od června do září 
navíc bude plovárna otevřena 
pravidelně každý víkend.

Více informací naleznete na 
www.plovarna.plzne.cz

Podél Radbuzy 
se určitě nudit 
nebudete 
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

S nastupujícím jarem si mů-
žeme všímat toho, že někte-
rým obyvatelům sídlišť není 
lhostejná vizáž okolí jejich 
domu. A tak při cestách naším 
obvodem můžeme vidět napří-

klad kvetoucí pěstěné skalky 
a záhony květin před vchody 
do domů.
Pokud jsou záhonky udržované 
a nebrání úklidu či sečím, ob-
vod tuto iniciativu vítá.

„Chtěli bychom podpořit snahu 
občanů při zvelebování prostoru 
před vchody do domů. Proto po-
kud ve svém bydlišti takovou skal-
ku či záhon máte, zašlete nám foto-
grafii s místem, kde se nacházejí,“ 

vybízí občany starosta Městského 
obvodu Plzeň 3 Radislav Neu-
bauer. „V září pak vybereme tři 
nejhezčí a nejudržovanější vcho-
dy, které oceníme,“ dodává sta-
rosta obvodu.

Psí exkrementy jsou problémem 
většiny velkých měst. Čtyřno-
hých miláčků v domácnostech 
i nadále přibývá. 

„Pracovníci našeho úřadu se se-
tkávají především s telefonický-
mi připomínkami občanů, kteří 
si stěžují, že jejich okolí je do-
slova poseto psími exkrementy,“ 
uvádí Radislav Neubauer, sta-
rosta plzeňského centrálního ob-
vodu. „Tento problém se snažíme 
řešit dvěma způsoby – úklidem 
exkrementů a tím, že poskytuje-
me určitý servis zodpovědným 
pejskařům,“ poznamenává Radi-
slav Neubauer. 
Tento servis byl doposud zajiš-
ťován necelou stovkou stojanů 
se speciálními sáčky na sebrání 
psích exkrementů, které pak zod-
povědní páníčci mohou vyhodit 
do odpadkových košů. 
„Tato služba i úklid stojí obvod 
nemalé finanční prostředky. Proto 
od 1. června chceme v rámci pre-
vence zavést ještě novou službu, 
kdy každému řádně platícímu 
majiteli pejska věnujeme pytlíky 
na psí exkrementy zdarma,“ do-
dává místostarosta obvodu Da-
vid Procházka.

Dlouhodobá snaha vedení Měst-
ského obvodu Plzeň 3 o zřízení 
klasické pěší hlídky strážníků 
Městské policie Plzeň na služeb-
ně Bory přinesla po náročném 
vyjednávání své ovoce.

Na pořádek územního obvodu 
služebny Bory začne dohlížet 
dvojice nových strážníků, kte-
ří budou vykonávat standard-
ní hlídkovou činnost, tzv. pěší 
hlídku. Strážníci budou zpo-
čátku sloužit každý všední den 
od 7 do 15 hodin. Mohou tak 
zaměřit svoji činnost mimo jiné 
na zlepšení bezpečnosti dětí při 

cestě do a ze školy, i při dět-
ských odpoledních aktivitách. 
Hlídka přispěje ale také k větší 
bezpečnosti maminek s dětmi či 
seniorů při jejich procházkách. 
„Věříme, že to je další krok na 
složité cestě ke zvýšení bezpeč-
nosti v našem obvodu. Děkujeme 
touto cestou jak vedení městské 
policie v čele s novým velitelem 
Mgr. Machem, tak i veliteli bor-
ské služebny panu Hájkovi za 
zajištění této hlídkové činnosti, 
která doposud v borské části 
třetího městského obvodu chy-
běla,“ uvedl místostarosta obvo-
du David Procházka. 

Zkrášlete si okolí svého bydliště

Nový servis pro
zodpovědné pejskaře

Na Borech přibyla 
dvoučlenná hlídka strážníků
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Už šestou sezónu se uskutečnil 
jeden z nejúspěšnějších projek-
tů centrálního obvodu – výuka 
na počítačích pro seniory.

„Před třemi lety nás s nabídkou 
spolupráce oslovila Střední škola 
informatiky a finančních služeb 
v Plzni. Zpočátku jsme výuku na-
bídli pouze seniorským svazům, 
zda by vůbec měli senioři zájem. 
Na podzim roku 2012 se konaly 
první kurzy asi pro pět desítek zá-
jemců,“ vypráví starosta obvodu 
Radislav Neubauer. „Už na jaře 
2013 bylo účastníků dvakrát tolik 
a pro nedostatek kapacity jsme dal-
ší zapisovali na podzimní kurzy.“

Zájem o výuku neklesá ani nyní. 
Škola navíc vychází vstříc poptávce 
a pro absolventy nabízí nové kur-
zy. „Kromě začátečnických kurzů 
jsou na výběr i úrovně pro mírně či 
středně pokročilé nebo specializo-
vaná výuka na úpravu digitálních 
fotografií. V minulosti jsme připra-
vili třeba kurzy na práci s tabulkami 
v Excelu nebo zaměřené na mul-
timédia. Nabídku přizpůsobujeme 
aktuálnímu zájmu,“ říká ředitelka 
SŠIFS RNDr. Lenka Holubová.
Letošní jarní kurzy se uskutečnily 
na přelomu března a dubna. Pro se-
dmdesát seniorů bylo otevřeno sedm 
kurzů. Každý senior s trvalým byd-
lištěm na území centrálního obvodu 

si uhradil polovinu kurzovného, 
které celkem činí 600,- Kč. Zbytek 
doplatil úřad. Zájemci o podzimní 

kurzy najdou aktuální informace 
v srpnovém zpravodaji Trojka, na 
webu obvodu a v médiích.

Více než tři stovky regensburg- 
ských seniorů zavítaly ve stře-
du 15. dubna do západočeské 
metropole. Jde o velmi úspěšný 
výsledek dosavadní spolupráce se-
niorských organizací obou měst, 
která je společným projektem Jo-

sefa Möse, předsedy Rady seniorů 
města Regensburg a Stanislava 
Tyšera, zastupitele MO Plzeň 3.

„Dosavadním vrcholem naší spo-
lupráce bylo setkání seniorských 
organizací tří zemí, tedy Česka, 

Německa a Slovenska, pod ná-
zvem Tři státy – tři města – tři ja-
zyky – tři partneři, které se konalo 
před třemi roky v Líních u Plzně,“ 
prozradil Stanislav Tyšer. 
S bavorskými seniory přijela sta-
rostka města Regensburg paní 
Maltz-Schwarzfischer. Její první 
kroky vedly na plzeňskou radnici, 
kde byla přijata náměstkem primá-
tora Pavlem Kotasem. Debatovalo se 
samozřejmě o dosavadní vzájemné 
spolupráci obou partnerských měst. 
Návštěvu přišel pozdravit i primá-
tor města Plzně Martin Zrzavecký, 
který obdržel jako dar obraz histo-
rického centra města Regensburg. 
Pro vzácnou bavorskou návštěvu 
byly přichystány květiny a knihy. 
Program seniorů z Regensburgu 
pak pokračoval prohlídkou centrální 

části Plzně. Senioři si prohlédli pa-
mátky, návštívili pivovar, v největší 
pivnici Na Spilce při obědě ochutna-
li české gastronomické speciality.
Další zastávka proběhla v Borském 
parku, kde byl před třemi roky spo-
lečnými silami vysazen „Strom 
přátelství Regensburg - Plzeň“. Zde 
je přivítal starosta MO Plzeň 3 Ra-
dislav Neubauer. „S panem Josefem 
Mösem se již dlouho známe a spo-
lupracujeme zejména při zajišťová-
ní akcí mezi českými a bavorskými 
seniory. Jednalo se například 
o akce Zasazení stromu přátelství 
v Regensburgu či plavbu plzeň-
ských seniorů po Dunaji na palubě 
Křišťálové lodi u příležitosti dvacá-
tého výročí vzniku partnerství mezi 
městy Plzeň a Regensburg,“ infor-
muje starosta centrálního obvodu. 

Oblíbené taneční setkání připra-
vil pro seniory centrální obvod 
na středu 15. dubna. Jarní spole-
čenská událost pro seniory pro-
běhla ve velkém sále KD Peklo. 
K tanci i poslechu zahrál jako 
obvykle taneční orchestr pana 
Miroslava Novotného.

„Taneční jarní vínky se u nás na ob-
vodě staly již tradicí trvající téměř 
dvě desetiletí, kterou zavedl jeden 
z prvních porevolučních starostů 
třetího plzeňského obvodu Bohumil 
Kulhánek,“ prozradil místostarosta 
centrálního obvodu David Procház-

ka, který jarní taneční vínek zahájil. 
Tato taneční odpoledne jsou vůbec 
jednou z nejnavštěvovanějších ob-
vodních akcí pro seniory mající trva-
lé bydliště na území třetího plzeňské-
ho obvodu. Setkávají se v příjemném 
prostředí se svými přáteli, zatančí si 
nebo si jen poslechnou šlágry svého 
mládí. Návštěvnost této akce se po-
hybuje okolo tří stovek lidí a vstup  
je samozřejmě zdarma. „Obdivuji 
vitalitu našich seniorů a zároveň jim 
děkuji za hojnou účast a za to, že je 
tato tradiční akce stále baví. Je je-
jich zásluhou, že má pořád úžasnou 
atmosféru,“ dodal David Procházka.

Sedmdesát seniorů absolvovalo jarní počítačové kurzy

Regensburgští senioři navštívili Plzeň, zastavili
se i u stromu přátelství 

Senioři roztancovali Peklo GRATULUJEME KE ZLATÝM SVATBÁM
Jarmila a Miroslav Müllerovi
ze Zborovské ulice
Zlatá svatba proběhla 21. února 
v obřadní síni plzeňské radnice.
Za Komisi pro občanské záležitosti 
byla přítomna paní Zdeňka Sekyrová, 
oddávajícím byl místostarosta
MO Plzeň 3 David Procházka.

Eva a Miroslav Menclovi ze Skvrňan
Manželé Menclovi ze Skvrňan oslavili svoji zlatou
svatbu 27. února.

INFORMACE PRO SENIORY
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Od 1. do 31. července zajišťu-
je prázdninový provoz na území 
centrálního obvodu 22. MŠ v uli-
ci Zikmunda Wintra a 70. MŠ ve 
Waltrově ulici. V srpnu se pak 
o prázdninový provoz v obvodu 
postará 63. MŠ v Lábkově ulici.

„Možnosti umístit děti do školky 
i v létě využívají především rodi-
če, kteří nemohou čerpat dovole-
nou ani zajistit jinou adekvátní 
náhradní péči. S prázdninovým 
provozem začínají mateřinky 
ve středu 1. července. Provozní 

doba je od 6 do 16 hodin,“ upřes-
nila místostarostka obvodu Jaro-
slava Maříková.
Bližší informace o provozu mate-
řinek během letních prázdnin po-
skytnou rodičům ve všech mateř-
ských školkách.

U příležitosti 70. výročí konce II. 
světové války vyhlásil Městský 
obvod Plzeň 3 uměleckou sou-
těž s názvem Namaluj barevně, 
vyfoť černobíle. Soutěž je určena 
pro děti mladší patnácti let. 

Poprvé obvod pořádal soutěž před 
pěti lety, při 65. výročí. Nyní, po 

pěti letech vyhlašuje obvod druhý 
ročník soutěže. „Soutěžící se mo-
hou přihlásit buď s barevným vý-
kresem nebo černobílou fotografií 
na téma 70. výročí konce II. světo-
vé války,“ uvedla místostarostka Ja-
roslava Maříková. Zájemci mohou 
svá díla nechat v recepci budovy 
Úřadu městského obvodu Plzeň 3 

v sadech Pětatřicátníků 7, 9 v obálce, 
která bude označena názvem soutě-
že a bude na ní uvedeno jméno, věk, 
adresa a telefonní číslo přihláše-
ného. Digitální fotografie mohou 
být zaslány e-mailem na adresu 
knotek@plzen.eu a opět by měly 
být doplněny výše uvedenými údaji. 
Uzávěrka soutěže je 24. května 2015.

22. mateřská škola v Plzni na 
Borech se zapojila do rozsáhlé-
ho projektu s názvem Co dokáže 
Slunce. V rámci tohoto projek-
tu děti pěstují bylinky, vyrábějí 
bylinné oleje i pomazánky, po-
znávají vesmír a sledují počasí 
v nové meteostanici. Projekt za-
čal už v září roku 2013 a vrcholí 
letos v květnu.

Děti se v rámci projektu zúčastnily 
nejrůznějších akcí. „Ve spolupráci 
s rodiči jsme začali pěstovat bylin-
ky ve třídách, z vypěstovaných by-
linek jsme s dětmi vyráběli voňavé 
pytlíčky, bylinné oleje i pomazán-
ky, dochucené vypěstovanými by-
linkami. Realizovali jsme dílčí 
projekt Vesmír, všechny třídy naší 
mateřské školy navštívily nové 3D 
planetárium v plzeňské Techmanii 
Center,“ shrnuje ředitelka školky 
Monika Ženíšková. Na zahradě 
partnerské školky v ulici Zikmun-
da Wintra byla mimo jiné v rámci 
projektu také umístěná meteosta-
nice, díky které děti sledují a za-
znamenávají počasí jako skuteční 
meteorologové. Na zahradě škol-
ky v Mánesově ulici pro změnu 
vyrostly sluneční hodiny. Do jed-
notlivých akcí se velkou měrou 
zapojili také rodiče dětí, kteří 
s mnoha realizacemi velmi po-
mohli. A pomáhali i při jedné z fi-
nálových akcí, která se konala na 
zahradě školky v Mánesově ulici 
ve středu 6. května. Nové záhony, 

kde děti zasadily bylinky a další 
rostlinky, navazují na zrekonstruo- 
vanou terasu. Tu finančně podpo-
řil i Městský obvod Plzeň 3. Děti 
i rodiče se pustili do práce a během 
jediného odpoledne se jim podaři-

lo vytvořit políčko bylinek přesně 
podle původních plánů. Na celý 
projekt získala 22. mateřská škola 
Plzeň finanční podporu nadace Ze-
lený poklad z grantového progra-
mu Nás učí příroda. 

Prázdninový provoz mateřských škol

Namaluj barevně, vyfoť černobíle

Ve 22. MŠ pěstují bylinky
a mají meteostanici 

Krátce z kultury
V Plzni se ve dnech 22. – 24. 
května uskuteční pátý ročník 
oblíbeného gurmánského fes-
tivalu, dříve známý jako Ape-
tit festival, letos prvně pod 
názvem FRESH festival. V na-
bídce bude téměř stovka degu-
stačních jídel a stejný počet piv. 
O titul Západočeská restaura-
ce roku bude soutěžit 15 pod-
niků, novinkou je kromě roz-
šíření festivalu na tři dny také 
druhá stage, kde budou mít li-
dé možnost vařit s kuchařský-
mi hvězdami. 

•
Noc kostelů proběhne v Plzni 
29. května od 18 do 22 hodin. 
Na jednu noc se otevřou vybra-
né sakrální a duchovní prosto-
ry i místa, která nejsou běžně 
přístupná. Návštěvníci budou 
mít možnost blíže se seznámit 
nejen s kulturním a duchov-
ním bohatstvím města a dědic-
tvím našich předků, ale také 
poznat církve vycházející a ote-
vírající se lidem. 

•
Mezinárodní folklorní festival 
CIOFF Plzeň je od roku 1997 
místem setkávání milovníků 
folkloru a lidového umění, kte-
rého se každým rokem účastní 
kolem dvaceti dospělých i dět-
ských folklorních souborů z ce-
lé České republiky a zahraničí 
včetně hostů z exotických míst 
světa. V Plzni se bude festival 
konat od 3. do 7. června.

•
Někdejší byt Richarda Hirsche 
v domě v Plachého ulici číslo 6 
se stal na čas zajímavou galerií. 
Studenti architektury ze Stutt-
gartu tu vystavují svá díla in-
spirovaná Adolfem Loosem. 
Výstava znovu objevuje interi-
ér apartmánu, který Adolf Lo-
os vytvořil v roce 1927. Výstavu 
můžete navštívit do 24. května. 

•
Jaké by bylo potkat se s hrdi-
ny pohádky Zahrada od Jiří-
ho Trnky? Odpověď na tuto 
otázku můžete snadno získat 
na výstavě s názvem Trnkova 
Zahrada 2, kterou připravi-
li Jan a Matyáš Trnkovi. Vý-
stava probíhá do 24. května 
v Západočeském muzeu v Plz-
ni. Interaktivní výstava využí-
vá i množství animací a audiovi-
zuálních efektů. A tak nadchne  
i nejmenší návštěvníky. 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 
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Městský obvod Plzeň 3 nabízí příležitost vylepšit veřejné prostranství vnitrobloku.
Přijď te s námi diskutovat o tom, zda a jakým způsobem byste chtěli vnitroblok proměnit.

Společné setkání k tématu proměny vnitrobloku
Majerova–Raisova–Dvořákova–Politických vězňů na Borech

Bory 152
Politických věznů 21, Plzeň26. 5. 15

umo3.plzen.eu / pestujprostor.plzne.cz

Rekonstrukce ulic Borská a Terezie Brzkové 

Chcete se zbavit starého auta?
MO Plzeň 3 zprostředkuje likvidaci zdarma

Na území centrálního obvodu 
v současné době probíhají dvě 
velké stavební úpravy komu-
nikací. Jde o Borskou ulici na 
Jižním předměstí a ulici Terezie 
Brzkové ve Skvrňanech. Tyto in-
vestiční akce jsou v kompetenci 
Magistrátu města Plzně. 

Ve Skvrňanech dochází od 8. bře- 
zna k rekonstrukci tramvajové tra-

ti. Práce jsou rozděleny do několika 
etap, v průběhu dojde také k úpravě 
nástupních ostrůvků nebo veřejné-
ho osvětlení, dokončení se předpo-
kládá na konci října letošního roku.
Rozsáhlá rekonstrukce Borské 
ulice by měla skončit v dubnu 
příštího roku. Komunikace bude 
rozšířená na čtyři pruhy, zre-
konstruované budou chodníky, 
nově bude v Borské ulici vy-

budováno také trolejové vedení. 
Součástí je rovněž rekonstrukce 
vodovodu. „Během stavebních 
úprav musí občané počítat s omeze-
ním provozu a parkování,“ uvedl 
místostarosta obvodu Radoslav 
Škarda. Od poloviny dubna je 
zcela neprůjezdný úsek od Kla-
tovské třídy po Němejcovu uli-
ci. Od 1. července bude navíc 
uzavřena klíčová křižovatka 

Němejcova – Koperníkova – Bor-
ská. Více informací k oběma re-
konstrukcím poskytne Magistrát 
města Plzně. „Ačkoli tyto re-
konstrukce nejsou investičními 
akcemi obvodu, chtěli bychom 
občany požádat o trpělivost při 
zdolávání uzavírek a doprav-
ních omezení,“ dodává starosta 
Městského obvodu Plzeň 3 Ra-
dislav Neubauer.

Problematika odstavených vo-
zidel je komunikována snad na 
všech plzeňských městských ob-
vodech, nejinak je tomu i v tom 
našem. Ne všechna auta, která 
jsou odstavena, lze však pova-
žovat za vraky. Mnohdy jde, 
a to ve většině případů, o dlou-
hodobě odstavená vozidla. Lze 
tedy nějakým způsobem rozlišit 
vrak a dlouhodobě odstavené 
vozidlo? A co s tím může úřad 
vůbec dělat? 

„Zákon hovoří zcela jasně – dle 
§ 19 odst. 2, písm. g zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích lze za vrak považovat 
vozidlo, které je trvale technic-
ky nezpůsobilé k provozu a není 
opatřeno státní poznávací znač-
kou nebo je zjevně trvale technic-
ky nezpůsobilé k provozu,“ říká 
David Procházka, místostarosta 
Městského obvodu Plzeň 3.

V případě dlouhodobě odstave-
ných vozidel s registrační znač-
kou zjišťuje Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, zda má vlastník 
vozidla uzavřené platné pojištění 
za škody způsobené provozem 
vozidla. Pokud je zjištěno, že vo-
zidlo není pojištěné, zasílá úřad 
oznámení Odboru správních čin-
ností Magistrátu města Plzně 
k zahájení správního řízení dle 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Pak jsou zde případy, kdy majitel 
po sejmutí poznávací značky od-
staví vozidlo a z vnějšího pohledu 
není jakkoliv zjevné, že by bylo 
výrazně poškozeno či technicky 
nezpůsobilé. Zde je možné při-
pustit zřejmý úmysl majitele vo-
zidlo nepoužívat a zbavit se jej, 
ale stále to neznamená, že jde 
o vozidlo trvale technicky nezpů-
sobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. Pokud je regist-
rační značka na vozidlo znovu 
připevněna, stává se opět tech-
nicky způsobilým k provozu, kdy 
předchozí nezpůsobilost tak byla 
pouze přechodná a navíc pouze 
právní. Podobně odstavené vo-
zidlo s registrační značkou, jak-
koli zapadané listím a s prošlou 
technickou kontrolou stále ještě 
nemusí být trvale technicky ne-
způsobilé k provozu, neboť nános 
špíny lze odstranit a technickou 
kontrolu obnovit. To znamená, že 
nezpůsobilost by byla opět pouze 
přechodná. Absolvuje-li vozidlo 
technickou kontrolu a kontrolu 
emisí, může se opět stát technicky 
(právně) způsobilým k provozu 
na pozemních komunikacích. 
Odstavená nepoužívaná vozidla 
jsou celoměstský problém a ob-
čané správně poukazují na to, že 
blokují parkovací plochy, kterých 
je zejména v sídlištích nedostatek. 

Zde ale narážíme na samotnou 
podstatu problému. Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 3 může po-
stupovat jen a pouze podle platné 
legislativy a nemá právo nařizo-
vat vlastníku vozidla, aby auto 
používal nebo ho odstavil mimo 
veřejnou plochu.
„Městský obvod Plzeň 3 ve sna-
ze vyjít vstříc svým občanům 
a také ve snaze řešit tuto situ-
aci, zavádí od 1. května tohoto 
roku novou službu. Majitel sta-
rého auta, který se ho chce zba-
vit, se může obrátit na Odbor 
dopravy a životního prostředí 
Úřadu Městského obvodu Pl-
zeň 3, který mu zprostředkuje 
odvoz a likvidaci vozidla. A to 
zcela zdarma,“ informuje Da-
vid Procházka.

Další informace o této službě na 
tel. 378036523 nebo e-mailové 
adrese: slajsovap@plzen.eu.

V květnu se občané plzeňské 
části Bory budou moci vůbec po-
prvé podílet na tvoření okolí, ve 
kterém žijí, a to formou veřejného 
projednávání. Týkat se bude pro-
měny vnitrobloku Majerova – Ra-
isova – Dvořákova – Pol. vězňů. 
„Návrhy a připomínky občanů, 
které vzejdou z tohoto setkání, 
budou zapracovány do následné 
architektonické studie. 
Pokud se forma veřejného pro-
jednávání osvědčí, rádi bychom 
v ní pak dále pokračovali,“ říká 
1. místostarosta centrálního ob-
vodu Radoslav Škarda.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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Funkci předsedy Kontrolního vý-
boru MO Plzeň 3 zastává v sou-
časné době Jiří Strobach. Pro 
výkon kontroly práce současné 
koalice pracuje jako neuvolně-
ný, tzn. nepobírá za tuto práci 
žádnou odměnu.

Nicméně, i tak se předseda Jiří Stro-
bach zabývá kontrolou činnosti na 

úřadě, a řeší rovněž podněty, kte-
ré přicházejí ze stran obyvatelstva 
obvodu. Jelikož Jiří Strobach nemá 
v budově úřadu k dispozici svo-
ji kancelář, kontaktujte ho prosím 
telefonicky na čísle 724 83 93 58. 
Předseda KV MO Plzeň 3 s Vámi 
bude rád hovořit o problémech ve 
svém volnu, protože důvěra, kterou 
ve volbách od obyvatel dostal, ho 
zavazuje. „Obracet se můžete s pro-
blémy všeho druhu, podněty ke kon-
trole, stížnostmi i návrhy na zlepšení 
prostředí na MO Plzeň 3. Leckdy je 
řešení sice složité, protože je v mno-
hém závislé na předložení podkla-
dů ze strany vedení. Již několikrát 
jsem si vyžádal doklady týkající se 
nakládání s finančními prostředky 
obvodu, byly mi buď předloženy se 
značným zpožděním či vůbec. Ten-
to přístup mě ale nemůže odradit. 
Rád každého vyslechnu a budu mu 
v rámci možností nápomocen,“ sdě-
lil Jiří Strobach. 

Máte problémy? Obracejte se na
předsedu kontrolního výboru

ZASTUPITELÉ

Statutární město Plzeň – 
MĚSTSKÁ POLICIE
HLEDÁ BUDOUCÍ 
STRÁŽNÍKY

POŽADAVKY:
• trestní bezúhonost, spolehlivost
• české státní občanství
• nejnižší věková hranice 21 let
• vzdělání – středoškolské, zakončené maturitní zkouškou
• tělesná a duševní způsobilost

Zájemci se mohou do 22. 5. 2015 přihlásit na Personálním 
oddělení Městské policie Plzeň, Perlová 3.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP SRPEN – ZÁŘÍ 2015

KONTAKTNÍ OSOBY:
• Mgr. Luboš Berka, 378 036 936, berkal@plzen.eu
• Bc. Ilona Ubryová, 378 036 923, ubryova@plzen.eu
• Bc. Jana Černá, MBA., 378 036 904, cernaja@plzen.eu

Podrobné informace k náboru také naleznete
na www.mpplzen.cz/nabor



číslo 2  •  květen 2015  •  24. ročník  •  telefon: 378 036 496  •  www.plzen3.eu

CENTRUM • BORY • SKVRŇANY • VALCHA • RADOBYČICE • DOUDLEVCE • NOVÁ HOSPODA • ZÁTIŠÍ 11



TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

TROJKA vychází 4 krát ročně. Vydává Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83  Plzeň, 
IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451

Distribuce v obvodu Plzeň 3
Inzerce: tel.: 378 036 496
Redakce: tel.: 378 036 496

Další informace na www.plzen3.eu
Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Starosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6400 / 602 266 465

Místostarosta Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500 / 602 266 669

Místostarostka Ing. Jaroslava Maříková
37 803 6501 / 727 983 551

Místostarosta Mgr. David Procházka
37 803 6502 / 727 983 552

Předseda Kontrolního výboru Jiří Strobach
37 803 6459

Kontakty MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

Vedoucí kanceláře tajemníka
JUDr. Ivo Javůrek 37 803 6573 

Oddělení kontroly – Josef Chyba
37 803 6531

Oddělení tiskové a organizační
Mgr. Miroslav Knotek 37 803 6429

Pověřená vedoucí Odboru dopravy a životního 
prostředí Marie Rumlová 37 803 6522

Pověřený vedoucí Odboru stavebně správního
a investic Ing. Michal Gracík 37 803 6480

Pověřená vedoucí Odboru ekonomického 
Jindřiška Broučková 37 803 6433

Pověřený vedoucí Odboru sociálních služeb
a matriky JUDr. Miroslav Hora 37 803 6450

Pověřený vedoucí Odboru správního a vnitřních 
věcí Bc. Denisa Jarošová 37 803 6492

V předposlední den jubilejních 
Slavností svobody, 5. května, se 
na náměstí Míru v Plzni usku-
tečnil pietní akt u památníku 
Obětem 2. světové války a pad-
lým československým a spoje-
neckým letcům.

Setkání se kromě amerických a čes-
kých veteránů zúčastnili také nej-
vyšší představitelé města, vedení 
Městského obvodu Plzeň 3, vzácní 
hosté i široká veřejnost.
Po zahájení aktu a státní hymně, 
kterou zahrála kapela Pětatřicát-
níci, přednesl projev náměstek 
primátora Martin Baxa a před-

seda Oblastního výboru českého 
svazu bojovníků za svobodu Jaro-
slav Bukovský.
Následně proběhlo samotné pře-
dávání pamětních plaket s vygra-
vírovaným logem centrálního ob-
vodu, nápisem „THANK YOU“ 
a letopočty 1945 - 2015. Vedení 
obvodu starosta Radislav Neubauer, 
místostarostové Radoslav Škarda 
a David Procházka a místostarostka 
Jaroslava Maříková osobně podě-
kovali a předali plakety šestnácti 
americkým a dvěma českým váleč-
ným veteránům.
Pietní akt zakončilo tradiční poklá-
dání věnců a květin u památníku.

Váleční veteráni dostali děkovné plakety


