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TROJKA
Plzeň se stala evropským 
městem kultury 

Plzeň se v sobotu 17. ledna ofi-
ciálně stala Evropským hlav-
ním městem kultury 2015. 
Hlavní program velkolepého 
zahájení kulturního roku za-
čal v 18 hodin na náměstí Re-
publiky, kde se sešly tisíce lidí. 
Děti ze základních škol, spor-
tovci, umělci, lidé z různých 
spolků a sdružení a další Pl-
zeňané došli na náměstí ve čty-
řech průvodech symbolizující 
čtyři plzeňské řeky.

Během dvouhodinového pro-
gramu, který živě přenášela 
Česká televize, mohli lidé vi-
dět švýcarského provazochod-
ce Davida Dimitri, který pře-
cházel vysoko nad hlavami di-
váků polovinu náměstí. Me-
zitím se na okolních domech 
promítal největší videoma-
pping realizovaný v České re-
publice, zahrnující historii 
města i jeho významné ro-
dáky. Poté se rozezněly no-

vé zvony v katedrále svaté-
ho Bartoloměje, které podpo-
řily zvoněním i další města 
po celé Evropě. Nakonec ži-
vě vystoupilo několik tuzem-
ských hvězd jako Jiří Suchý, 
Dan Bárta nebo David Koller. 
V rámci projektu Evropského 
hlavního města kultury 2015 
se v tomto roce v Plzni usku-
teční na 600 akcí. Podrobný 
program najdete na stránkách 
www.plzen2015.cz.

Vážení občané,

rád bych Vás pozdravil v no-

vém roce a popřál mnoho 

úspěchů pracovních i v sou-

kromém životě. Plány cen-

trálního obvodu pro rok 2015 

jsou především takové, aby-

chom pokračovali v úspěš-

ných projektech a celkově se 

snažili o to, aby se Vám zde 

dobře žilo. I v letošním roce 

budeme navyšovat počet par-

kovacích míst a pořádat svo-

zové soboty. V centru města 

vybudujeme podzemní kon-

tejnery, na které jsme získali 

dotaci. A chybět nebudou ani 

oblíbené akce, v prvním čtvrt-

letí se můžete těšit na Maškar-

ní bál, počítačové kurzy pro 

seniory i taneční vínek.   

Radislav Neubauer
Starosta MO Plzeň 3
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TÉMA TROJKY

Úřad našeho městského obvodu 
je pověřen správou matriky pro 
město Plzeň, a proto pravidelně 
začátkem roku poskytuje stati-
stické údaje z roku předešlého.

Z aktuální statistiky mimo jiné vy-
plývá, že v roce 2014 se narodilo 
více dětí než v roce 2013, naopak 
ale výrazně ubylo uzavřených sňat-
ků. „V roce 2014 se v Plzni narodilo 
1 825 děvčat a 2 011 chlapců, z toho 
81 párů dvojčat. Nejčastějšími jmé-
ny se jako již tradičně stala Eliška, 
Tereza, Jan a Jakub,“ uvádí starosta 
Městského obvodu Plzeň 3 Radislav 
Neubauer. Zdá se, že rok 2014 ne-
byl příliš atraktivní pro zamilované 
páry. Své „ano“ si řeklo o více než 
padesát párů méně než v roce 2013.

Pro nově narozené občánky bude 
i nadále Úřad městského obvodu 
Plzeň 3 zajišťovat slavnostní vítá-
ní v obřadní síni plzeňské radnice. 

„Vítání občánků pořádají jednot-
livé úřady městských obvodů dle 
trvalého bydliště dítěte, kterým je 
zpravidla trvalé bydliště matky. 

Náš obvod zahájí vítání občánků 
ve druhé polovině dubna,“ infor-
muje starosta Městského obvodu 
Plzeň 3 Radislav Neubauer.

V loňském roce se v Plzni narodilo 3 836 dětí

Tradiční vítání občánků pokračuje i letos

ROK POČET DĚTÍ CHLAPCŮ DĚVČAT

2010 4 183 2 139 2 044

2011 3 812 1 921 1 891

2012 3 885 1 959 1 926

2013 3 674 1 858 1 816

2014 3 836 2 011 1 825

ROK JMÉNO MUŽSKÉ JMÉNO ŽENSKÉ

2012 1. Jan 1. Tereza 

2.-3. Jakub 2. Adéla 

2.-3. Matyáš 3. Eliška 

2013 1.-2. Jan (101) 1. Eliška (89)

1.-2. Jakub (101) 2. Tereza (88)

3. Adam (79) 3. Adéla (74)

2014 1. Jan (129) 1. Eliška (85)

2. Jakub (113) 2. Tereza (77)

3. Filip (73) 3. Natálie (72)

4. Adam (69) 4. Kristýna (65)

5. Matěj (63) 5. Adéla (62)

ROK SŇATKY REGISTR. PART. ÚMRTÍ

2010 698 9 2 894

2011 671 16 3 075

2012 685 12 3 094

2013 690 7 3 036 

2014 637 8 2 982

Prvními občánky 
na Trojce jsou 
dvojčátka
Prvními letošními narozenými oby-
vateli Městského obvodu Plzeň 3 se 
stala dvojčátka Emil a Antonín Se-
motánovi. Chlapečci přišli na svět 
1. ledna 2015, starší Emil ve 22:07 
hodin a mladší Antonín o 7 minut 
později. Rodiče obdrželi od vedení 
obvodu finanční hotovost a dárek.



číslo 1  •  únor 2015  •  24. ročník  •  telefon: 378 036 496  •  www.plzen3.eu

CENTRUM • BORY • SKVRŇANY • VALCHA • RADOBYČICE • DOUDLEVCE • NOVÁ HOSPODA • ZÁTIŠÍ 3

AKTUALITY

Stovky Plzeňanů se přišly po-
dívat na Nový rok na náměstí 
Republiky, kde pro ně centrální 
obvod připravil novoroční osla-
vu zakončenou slavnostním oh-
ňostrojem. Novoročních oslav se 
zúčastnili zástupci vedení MO 
Plzeň 3, starosta centrálního ob-
vodu Radislav Neubauer spolu 
s místostarosty Radoslavem Škar-
dou a Davidem Procházkou.

Prosinec patřil v obvodu tradič-
ně vánočním oslavám. Vánoční 
strom zářil nejen v centru města 
na námětí Republiky, ale i na náv-
si v Radobyčicích. Předvánoční 
tradici udržují rovněž obyvatelé 

Nové Hospody. Tradiční lam-
pionový průvod, při kterém se 
rozsvítil vánoční strom, se konal 
v polovině prosince. Už šestým 
rokem pozvali zástupci obvodu 
obyvatele na vánoční gulášovou 
polévku do centra města. „Prvot-
ně je to samozřejmě charitativní 
akce pro sociálně slabší spoluob-
čany. Jsme ale samozřejmě rádi 
za každého, kdo se u nás na chvíli 
v předvánočním shonu zastavil, 
dal si gulášovku a popovídal si 
s námi o životě v centrálním ob-
vodu,“ uvedl starosta Radislav 
Neubauer, který se chopil nabě-
račky společně s místostarostou 
Davidem Procházkou. Lidé si na poctivé gulášovce pochutnali

Vánoční atmosféru na náměstí završil 
Novoroční ohňostroj 

Strážníci jsou díky nové aplikaci v ulicích online 
Od ledna mají k dispozici stráž-
níci v Plzni nový informační 
systém určený pro činnost měst-
ských a obecních policií, který 
jim přímo na ulici umožňuje 
odhalit odcizené vozidlo nebo 
hledané osoby. „Díky aplikaci 

jsou strážníci po celou dobu 
služby online. Aplikace pro 
nový informační systém jim pří-
mo z terénu umožňuje lustrovat 
osoby a vozidla, což dosud bylo 
možné pouze ze služebny. Záro-
veň strážníci ihned zjistí, jestli 

jde o recidivujícího pachatele 
přestupků, a jaké prohřešky má 
pachatel na svědomí,“ uvedla 
mluvčí Městské policie Plzeň 
Jana Pužmanová. Součástí vý-
bavy některých hlídek městské 
policie se proto stala mobilní 

zařízení - tablety. Pro měst-
skou policii byl zakoupen nový 
informační systém Správou in-
formačních technologií města 
Plzně. Plzeňská městská policie 
má k dispozici prozatím na dva-
cítku tabletů. 

V neděli 18. ledna si Židé spo-
lečně s křesťany připomněli 
výročí lednových transportů 
plzeňských Židů z Plzně do kon-
centračního tábora v Terezíně. 
Pietní shromáždění, které pořádá 
Židovská obec v Plzni společně 
s Ekumenickým setkáváním pl-
zeňských církví, začalo ve 14 ho- 
din v plzeňské Velké synagoze. 
Setkání se konalo u příležitosti 
uctění památky 2065 odvleče-
ných Židů, z nichž se domů vráti-
lo pouhých 112.

Toto shromáždění nazvané „Židé 
a křesťané společně…“, se sta-
lo v Plzni tradicí, koná se již 
od roku 2008, kdy v době tohoto  
výročí chtěli městem a kolem sy-
nagogy pochodovat extremisté. 
Tehdy se plzeňská veřejnost po-
stavila velmi hlasitě proti a přišla 
k Velké synagoze vyjádřit solida-
ritu plzeňským židům a odsoudit 
antisemitismus spolu s extremi-
smem. Na úvod setkání promluvil 

předseda Federace židovských 
obcí Petr Papoušek a svůj pro-
jev přednesl také primátor města 
Plzně Martin Zrzavecký. Velkou 
synagogou zazněla i slova bisku-
pa Františka Radkovského, vzpo-
mínky Tomana Broda přeživší-
ho selekci dr. Josefa Mengeleho  
v Osvětimi, a Ruth Hálové, kte-
rá patřila k dětem, které zachrá-
nil sir Nicholas Winton. Na závěr 
promluvila ještě členka Židovské 
obce Sylvie Wittmannová a shro-
máždění zakončil modlitbou 
vrchní zemský rabín Efraim Ka-
rol Sidon. O hudební doprovod se 
postarala hudební skupina Filia 
a violoncellisté Jiří Hošek a Do-
minika Weiss Hošková.
Ke shromáždění také promluvil 
starosta Městského obvodu Pl-
zeň 3 Radislav Neubauer, který 
rovněž přijal účast na tomto piet-
ním aktu. Ve svém projevu ozna-
čil židovské transporty v roce 
1942 za jednu z největších tragédií 
v historii našeho města a pouká-

zal na snahy, které se pokoušejí 
v současné době tyto válečné 
hrůzy relativizovat a přepisovat 
historii. Zdůraznil, že židovské 
oběti nacistického režimu musí 

být trvalým mementem, a že svo-
boda a demokracie nejsou samo-
zřejmostí a nejsou zadarmo, že 
jsou to hodnoty, které musíme 
neustále střežit. 

Plzeň si připomněla židovské transporty
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Prvoligové florbalistky Slavie VŠ Plzeň si v soutěži 
vedou skvěle, průběžně drží v tabulce  2. místo
Nadmíru úspěšně si vede florba-
lové družstvo žen Slavie VŠ Pl-
zeň v 1. lize žen České florbalové 
unie, ačkoli je nováčkem v 1. lize, 
do které se probojoval minulý rok 
po jednoznačném vítězství v ba-
ráži. Tím se 1. liga ve florbale žen 

objevila v Plzni a Plzeňském kraji 
historicky vůbec poprvé. 
Tým Slavie VŠ Plzeň se svým příz-
nivcům představí doma 28. února 
v utkání s brněnskými Bull-
dogs a 1. března s Teiwaz Hranice. 
Přijďte podpořit plzeňské f lor-

balistky, neboť tento vynikající 
mladý tým by si zasloužil větší 
podporu plzeňské sportovní ve-
řejnosti, zvlášť ve zbývajících 
domácích utkáních a následném 
play-off! Neměli bychom zapo-
mínat, že v Plzni nemáme jenom 

úspěšné profesionální sportovní 
týmy, které tak rádi oceňujeme, 
ale že jsou zde i amatérští spor-
tovci, kteří se sportu věnují po své 
práci a přesto nám dělají radost 
a dobré jméno mimo hranice na-
šeho obvodu i města.

V bazénu u Chodského náměs-
tí v plzeňské Kozinově ulici je 
živo. Také v tomto roce nabízí 
SK Radbuza tradiční plavecké 
kurzy, klub navíc rozjel zajímavé 
novinky. Plavat tu může opravdu 
každý bez rozdílu věku. 

V bazénu se mohou učit plavat děti 
už od miminek. Tradiční plavecké 
kurzy pro rodiče s dětmi od 6 mě-
síců probíhají dopoledne v malém 
bazénu. V nabídce má bazén i od-
polední kurzy pro rodiče s dětmi 
nebo kurzy pro děti od čtyř let sa-
mostatně. Jméno SK Radbuza se 
ale často spojuje s úspěchy malých 
plavců. Na bazénu totiž provozu-
jí i závodní plavání. „Náš klub se 
věnuje také závodnímu plavání. 
Plavci se umisťují často na stup-
ních vítězů. Z posledních zimních 

mistrovských soutěží to bylo celkem 
14 medailí. Chcete-li také patřit 
k české plavecké špičce, tak přijďte 
a věřte, že s námi to můžete doká-
zat,“ vzkazuje viceprezident klubu 
Luboš Ibrmajer. 
Organizované plavání není ale jen 
pro malé či větší děti. Dospělí, stu-
denti, pracující i senioři, ti všichni 
mohou na Radbuze plavat pod tre-
nérským vedením a zdokonalovat 
se v jednotlivých plaveckých dis-
ciplínách. Studentům, seniorům 
apod. nabízí klub i plavání bez 
trenérů v uzavřených hodinách za 
zvýhodněné vstupné. Příležitost 
plavat tu má opravdu každý, bazén 
je otevřený denně od 6 hodin ráno. 
Aktuální novinkou je individuální 
výuka plavání nebo výuka v malé 
skupině do 5 osob. „Dále jsme při-
pravili kombinovaný kurz plavání 

a potápění pro jednotlivce nebo 
celou rodinu. Poslední novinkou 
je naše další začínající nová spe-
cializace na sportovní potápění 

tedy ploutvové plavání,“ uvedl 
dále Luboš Ibrmajer. 
Plavecký areál SK Radbuza najdete 
v Kozinově ulici poblíž Chodského 

náměstí. Využít tu můžete i saunu, 
masáže nebo cvičení pro jednotliv-
ce či skupiny a organizace. Jedny 
z největších plaveckých závodů se 

na Radbuze budou konat v dubnu, 
na 63. ročník závodu Košařův me-
moriál přijedou nejlepší plavci z celé 
České republiky.

Pojďte plavat, bazén v Kozinově ulici připravil novinky

Na území Městského obvodu Pl-
zeň 3 se v současné době nachází  
celkem 90 dětských hřišť a písko-
višť, z toho je 11 větších komplexů 
zahrnujících kromě koutků s dětský-
mi prvky také víceúčelová hřiště. Na 
Borech jich najdeme celkem pět, ve 
Skvrňanech šest. Kromě rozšiřování 
a modernizace stávajících hřišť při-
bývají každým rokem v našem ob-
vodě i další dětské koutky. 
„Například ve Skvrňanech bylo 
v posledních letech vybudováno 
několik nových dětských hřišť. Mezi 
nejnavštěvovanější patří dětmi vel-
mi oblíbené Rákosníčkovo hřiště na 
rohu Vejprnické a Lábkovy ulice 
a v roce 2014 nově vybudované dět-
ské hřiště za nákupním centrem Al-
bert v ulici Karla Steinera s písko-
vištěm, houpadly a menší lanovou 
dráhou,“ informuje místostarosta 
centrálního obvodu David Procház-
ka. Na rovněž oblíbeném hřišti 
„U velké lanové pyramidy“ v ulici 

T. Brzkové byl již nevyhovující pr-
vek „Mašinka“ nahrazen dětskou 
lezeckou sestavou Avalon se sklu-
zavkou. Dětské hřiště v ulici Na 
Okraji se může zase chlubit nově 
instalovanou houpačkou „Hnízdo“ 
a kompletní rekonstrukcí prošel 
i povrch víceúčelové hřiště ve Vo-
janově ulici. Z iniciativy občanů 
vznikl hrací koutek s basketbalo-
vou konstrukcí pro malé sportovce 
ve vnitrobloku Malesické ulice.
Na Borech bylo zrekonstruová-
no a zmodernizováno víceúčelové 
hřiště ve vnitrobloku Heyrovského 
– Mandlova. Hřiště zdobí nový po-
vrch, branky na míčové hry a nové 
oplocení. Ve vnitrobloku Šimerova 
byl vybudován dětský koutek s la-
novou pyramidou a odpočinkovou 
zónou s lavičkami, na dětském hři-
šti v parku Na Hvězdě zase nainsta-
lovány nové dětské prvky – hrací 
sestava „Lumpárna mini“ a pruži-
nové houpadlo „Tuleň“.

Největší a také nejvyužívanější 
jsou areály na Borech a ve Štrun-
cových sadech, kde mimo jiné 
najdete dětská hřiště, sportoviště, 
prvky pro seniory a také odpočin-
kové zóny. Těmito prvky včetně 
pískovišť a víceúčelových sporto-
višť disponuje i areál Škodaland, 
vybudovaný a zpřístupněný veřej-
nosti v roce 2011. Zajímavostí je, 
že dětský koutek v tomto areálu 
nese prestižní označení „Hřiště – 
sportoviště – tělocvična – OVĚ-
ŘENÝ PROVOZ“, a stal se tak 
nejbezpečnějším hřištěm pro děti 
v celém Plzeňském kraji.
Aby dětská hřiště byla bezpečná, 
musí být neustále pod odborným 
dohledem, a proto jsou podrobová-
na vizuálním kontrolám v týden-
ních intervalech. Čtvrtletně probíhá 
pravidelná odborně technická kont-
rola všech prvků. Z těchto kontrol 
jsou pak předkládány podrobné re-
vizní zprávy včetně fotodokumen-

tace. „Na základě vizuálních kont-
rol a odborných technických revizí 
probíhá pravidelná údržba a opra-
vy jednotlivých prvků, obložení pís-
kovišť, laviček i oplocení dětských 
hřišť. Zároveň se pravidelně kont-
rolují a doplňují dopadové plochy 
pod prvky pískem, případně kačír-
kem. Tyto práce jsou prováděny 
v souladu s normou ČSN EN 1177,“ 
vysvětluje místostarosta obvodu.
Výměna písku v pískovištích probí-
há dle hygienických norem, a to kaž- 
doročně v jarních měsících. V roce 
2014 proběhla výměna písku plošně 
ve všech pískovištích v rámci obvo-
du v průběhu května a června. „Pro 
obvod je prvořadým kritériem bez-
pečnost a funkčnost všech dětských 
zařízení, a to je samozřejmě nároč-
né zejména na opravy, výměnu pís-
ku, údržbu a pravidelné kontroly. 
Ročně si tyto práce vyžádají z roz-
počtu zhruba 2,2 miliony korun,“ 
dodává David Procházka.

Obvod pečuje o dětská hřiště a pískoviště
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Krátce z obvodu
Bronzové medaile prof. MUDr. 
Jana Janského udělované za 
deset bezpříspěvkových odbě-
rů krve si v polovině prosin-
ce zasloužilo dvacet čtyři dob-
rovolných dárců z centrálního 
plzeňského obvodu. MO Pl-
zeň 3 spolu s Oblastním spol-
kem Českého Červeného kříže 
Plzeň-město a Rokycany orga-
nizuje slavnostní předání Jan-
ského plaket dvakrát ročně.

•
V Plzni se v druhém lednovém 
týdnu konal v areálu Slavie VŠ 
Plzeň na Borech republikový 
halový šampionát v tenise mu-
žů. Loňskému vítězi Dominiku 
Süčovi se titul obhájit nepoda-
řilo, a tak se letošním halovým 
mistrem ČR stal hráč I. ČLTK 
Praha Adrian Sikora, který ve 
finále turnaje po třísetové bit-
vě porazil Jana Šátrala z TK 
Spartak Jihlava.

•
Již patnáctý ročník celostátní-
ho projektu Tříkrálová sbírka 
pořádala letos Charita České 
republiky. Výtěžek byl rozdě-
len mezi Domov sv. Zdislavy 
a Domov sv. Zity, pro osobní 
asistenty zdravotně postiže-
ných, část finančních prostřed-
ků půjde do farnosti a také na 
aktuální sociální pomoc v nou-
zi. V Plzni se sbírky účastni-
lo 85 skupin koledníků z řad 
dobrovolníků. Jako již tradič-
ně navštívili kromě domácností 
a institucí také Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 3, kdy se tak 
do sbírky zapojili zaměstnanci 
úřadu i vedení obvodu. 

•
Podruhé prodloužila městská 
rada dobu pro zlevněnou saz-
bu placeného stání v parkova-
cím domě Rychtářka. Za první 
tři hodiny, nebo část této čerpa-
né doby, platí řidiči pět korun až 
do 30. dubna 2015. Termín sou-
visí s ukončením rekonstrukcí 
komunikací a tramvajových tra-
tí v historickém jádru.

•
I nevzhledný prostor může 
být skvělým místem prezen-
tace výtvarného umění. Typic-
kým příkladem se stal podchod 
mezi ulicemi Resslova a Rado-
byčická, z kterého se v rám-
ci EHMK 2015 stal projekt 
Fresh Air Gallery. Kurátor-
ky této nezvyklé výstavní sí-
ně Dagmar Štrosová a Hana 
Kršňáková oslovují skupiny i jed-
notlivce žijící v Plzni, aby se 
výtvarnou i nevýtvarnou for-
mou prezentovali ve veřejném 
prostoru a reflektovali tak pro 
ně důležitá témata.

Starosta obvodu navštívil válečné veterány

Vedení obvodu se setkalo s politickými vězni

Ve spolupráci s Československou 
obcí legionářskou navštěvuje již 
dlouhodobě vedení obvodu váleč-
né veterány, aby jim popřálo hezké 
svátky a předalo dárky. Na začátku 
prosince navštívil starosta centrální-
ho obvodu Radislav Neubauer členy 
organizace Československé obce le-
gionářské – paní Lýdii Kovářovou, 
pana Štefana Pavlovského a pana 

Vladislava Klečku. Všichni jsou 
i přes svůj vysoký věk a zdravotní 
komplikace stále obdivuhodně vi-
tální. „Nezapomínáme na to, co pro 
nás tito lidé vykonali, a právě proto 
je pravidelně před vánočními svát-
ky navštěvujeme,“ řekl Radislav 
Neubauer. Válečné veterány osobní 
předvánoční návštěva starosty MO 
Plzeň 3 velmi potěšila a vždy při 

tomto setkání zavzpomínají nejen 
na těžká válečná léta, ale také i na 
radostnější životní období. „Musím 
přiznat, že nikdy nedodržím délku 
návštěvy a musím posouvat termíny 
dalších jednání, neboť vyprávění 
a zážitky legionářů jsou tak pestré 
a zajímavé, že při jejich poslouchá-
ní ztrácí člověk pojem o čase,“ do-
dal s úsměvem Radislav Neubauer.

Stejně jako minulý rok, i letos 
přijali pozvání od vedení Měst-
ského obvodu Plzeň 3 bývalí po-
litičtí vězni, kteří strávili část 
svého života v komunistických 
věznicích a pracovních tábo-
rech. Setkání zprostředkoval ve 
spolupráci s Konfederací poli-
tických vězňů Odbor sociálních 
služeb a matriky ÚMO Plzeň 3.

Starosta Radislav Neubauer a mís-
tostarostové Radoslav Škarda 
a David Procházka přivítali sedm 
bývalých politických vězňů, kte-
ří mají trvalé bydliště na území 
Městského obvodu Plzeň 3. Po-
zvání k přátelskému setkání při-
jal Miloň Kučera, Ladislav Nutil, 
Jiří Rádl, PaeDr. Richard Průcha, 
Jarmila Bočánková, Václav Tichý, 
Marie Kastnerová a Miroslav Po-
pek. Za paní Marií Malinovou, 
která se setkání nemohla zúčastnit, 
se zástupci úřadu vydají osobně. 
„S těmito báječnými lidmi se nevi-
dím poprvé a povídání o jejich život-
ních příbězích jsou nejenom pouč-

ná, ale také velmi emotivní. Neměli 
bychom nikdy zapomínat, co pro nás 
tito lidé obětovali,“ řekl starosta MO 
Plzeň 3 Radislav Neubauer.
Mnozí ztratili svobodu na dlouhé 
roky, nejvíce z nich pak Ladislav 
Nutil na 10 let a Miloň Kučera 
strávil ve vězení dokonce 12 let. 
„Při setkání tváří v tvář s těžkými 
osudy politických vězňů člověku 
nutně musí dojít, jaké privile-
gium máme, že žijeme ve svobod-
né době,“ doplnil I. místostarosta 
MO Plzeň 3 Radoslav Škarda.

Všichni pak společně zavzpomína-
li na mládí strávené v období první 
republiky, na válečné roky a zejmé-
na 50. léta minulého století, která 
pro ně znamenala bolestné odlou-
čení od rodin. Ocenili i posledních 
25 svobodných let, i když je mrzí, 
že současné mládeži pojmy vlast 
a vlastenectví už nic neříkají. „Ži-
vot se s nimi nemazlil, a přesto jsou 
optimističtí. Z jejich projevu člověk 
cítí už málo vídanou prvorepubliko-
vou noblesu,“ uzavírá místostarosta 
MO Plzeň 3 David Procházka.

Město zřídilo pracovní skupinu 
pro lokalitu Plac ve vnitrobloku 
ulic Plachého a Korandovy.

V letošním roce získalo prostřed-
nictvím Odboru bezpečnosti a pre-
vence kriminality MMP dotaci 
Ministerstva vnitra v rámci Pro-
gramu prevence kriminality 2014 
na projekt „Asistent prevence kri-
minality“, který je ve spolupráci 
s městskou policií realizován od 
července loňského roku. Na po-
zici asistenta prevence krimina-
lity byly na základě výběrového 
řízení vybrány dvě ženy Renata 
Tišerová a Monika Kotlárová. Pů-
sobí v rámci městské policie pod 
vedením mentora, na jehož pozici 

byl jmenován Karel Mach. 
Činnost asistentek je zaměřena pře-
vážně na lokalitu Plac. Cílem pro-
jektu je zejména zlepšení podmínek 
pro občanské soužití obyvatel této 
lokality a okolních obyvatel, dohled 
nad dodržováním veřejného pořád-
ku, zvýšení pocitu bezpečí obyvatel 
lokality, ale také řešení problema-
tiky záškoláctví. Za tímto účelem 
byla navázána spolupráce se 16. ZŠ 
a MŠ a ZŠ Podmostní, kam dochá-
zí vyšší procento dětí z uvedené 
lokality. Asistentkám se během 
svého působení podařilo navázat  
kontakt se všemi obyvateli vnitro- 
bloku. Jedním z častých problémů, 
který je sužoval, byl pohyb cizích 
osob závislých na drogách a lidí 

bez domova a jejich neoprávněné 
vnikání do volných bytů, zejména 
ve večerních a nočních hodinách. 
Aby došlo ke komplexnímu řešení 
problémů obyvatel lokality Plac 
a přilehlého okolí, byla z iniciativy 
mentora a koordinátorky projektu 
Andrey Gregorové navrženo zřídit 
pracovní skupinu. Jedná se o úzkou 
pracovní skupinu odborníků, jež se 
podílí na řešení problémů obyvatel 
dané lokality a podle potřeb rozvíjí 
také činnost asistentek. 
Vzhledem k tomu, že se projekt v Plz-
ni postupně osvědčuje, bude předlo-
žena žádost o dotaci z Ministerstva 
vnitra na projekt „Asistent prevence 
kriminality“ také v rámci Programu 
prevence kriminality 2015. 

Lokalita Plac má svoji pracovní skupinu
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Zcela jedinečný projekt, který 
trval dva roky, byl v prosinci 
2014 ukončen na 55. MŠ v Plzni. 
O definitivní tečce v pravém slo-
va smyslu se však hovořit nedá. 
Odkaz tohoto originálního po-
činu, jenž byl podpořen nadač-
ním fondem Zelený poklad, 
půjde nejen s jeho nejmenšími 
účastníky životem určitě dál.

Smyslem projektu bylo především 
posílit v dnešní době upadající až 
pasivní vztah k veškerému pří-
rodnímu bohatství, k živočichům 
a obnovit aktivní vnímání na ose 
dítě – živá příroda. Fenomén en-
vironmentální výchovy, který je 
v dnešní době skloňován ve všech 

oblastech života, tak díky tomuto 
projektu dostal nový rozměr v po-
době celoročních aktivit nejen 
v přírodních podmínkách zahrady  
nebo parku v lokalitě MŠ, ale také 

v učebnách. Objevování, zkoumá-
ní, listování v encyklopediích, výle-
ty, besedy či badatelská činnost – to 
je jen stručný nástin bohaté galerie 
aktivit, které si děti i tatínkové, ma-
minky i ostatní zainteresovaní pl-
nohodnotně užili. Také speciálně 
vytvořené třídní vzdělávací plá-
ny s tematickými bloky např. „Jaro 
ťuká na dveře“, „Kolik brouků vy-
leze“ nebo „Zahrada v ohrožení“ 
byly, a doufejme, že i nadále budou, 
inspirativními materiály, jejichž 
obsah rozhodně nepozbyl platnosti 
a k nimž se bude moci leckterý pe-
dagog i nadále vracet.

Bc. Lenka Hirschnerová,
učitelka 55. MŠ

Sběr žádostí o přijetí dítěte do 
mateřské školy ve třetím plzeň-
ském obvodu proběhne až na 
konci března, dny otevřených 
dveří se ale konají už nyní. Ro-
diče si tak mohou mateřské ško-
ly prohlédnout a seznámit s per-
sonálem i prostředím.

Žádosti lze stáhnout od 16. března 
na www.mszapis.plzen-edu.cz, kde 
je i podrobný návod k vyplnění. 

„Rodiče budou mít možnost vypl-
nit přihlášku také přímo na našem 
úřadě v budově stavebního úřa-
du v kanceláři číslo 105, kde ro-
dičům ochotně pomohou naši za-
městnanci. K dispozici budou 16., 
18. a 23. března vždy od 9 do 12 
a od 14 do 16 hodin,“ informuje 
místostarostka MO Plzeň 3 Jaro-
slava Maříková. 
Sběr žádostí, tedy zápisy do mateř-
ských škol, budou probíhat na úze-

mí centrálního obvodu ve stejné 
dny – ve středu 25. a ve čtvrtek 26. 
března v čase od 14 do 17 hodin.
„Centrální obvod se stará celkem 
o 11 mateřských škol a 5 jejich 
odloučených pracovišť s celko-
vou kapacitou 1 314 míst. Pod-
le předběžných odhadů přijmou 
mateřinky do předškolní docház-
ky více než čtyři stovky nových 
dětí,“ doplňuje starosta obvodu 
Radislav Neubauer.

V úterý 27. ledna navštívili pl-
zeňští strážníci společně s ko-
ordinátorem Besip pro Plzeňský 
kraj Václavem Ircingem 24. MŠ 
ve Schwarzově ulici v Plzni. 
Děti si s nimi zejména povídaly 

o správném přecházení vozov-
ky, ať už na přechodu řízeném 
světelnou signalizací či bez se-
maforu, prokázaly, že znají bar-
vy a ví, která ruka je levá a kte-
rá pravá. Za dětmi do mateřské 

školky zavítal také místostarosta 
centrálního obvodu David Pro-
cházka, který se aktivně zapojil 
do debaty s dětmi, přidal velkou 
řadu užitečných rad a přinesl 
jim dárek.

Trnkova kouzelná zahrada
v mateřské škole v Mandlově ulici 

Mateřské školy v centrálním obvodu 
zvou na dny otevřených dveří

Děti se učily, jak správně přecházet vozovku

Krátce z kultury
ZČU otevřela v Techmania 
Science Center výstavu nazva-
nou „Věda a technika odhalu-
je minulost aneb Příběh za leb-
kou“, prostřednictvím níž zve 
návštěvníky na dobrodružnou 
výpravu za vyřešením zločinu. 
Výstava představuje, jak nároč-
ná je cesta za rozluštěním tako-
vé záhady a zároveň ukazuje, že 
technika hraje důležitou roli 
i v humanitních oborech. Ná-
vštěvníci mohou „Příběh za leb-
kou“ zkoumat až do konce dubna.

•
Nejtmavší měsíc v roce rozsví-
tí Festival světla, který se koná 
v pátek 20. a v sobotu 21. února 
2015 vždy od 18:00 do 23:30 ho-
din. Diváky pozve na procházku 
mezi dvěma továrnami na bře-
hu řeky Radbuzy, kde bude zá-
řit desítka světelných instalací 
a projekcí mezi pivovarem 
Pilsner Urquell a areálem krea-
tivní zóny DEPO 2015. Ve spolu-
práci s pražským Signal festiva-
lem se v Plzni představí špičkoví 
umělci z ČR a zahraničí.

•
Známý písničkář ze západ-
ních Čech Vojta Kiďák Tomáš-
ko rozezpívá 23. února M-Klub 
Knihovny města Plzně v Ma-
cháčkově ulici ve Skvrňanech. 
Recitál plný veselých i vážných 
písniček potěší milovníky coun-
try a folku.

•
Už 35. ročník mezinárodního 
festivalu Smetanovské dny obo-
hatí plzeňskou kulturu od 2. do 
29. března. Ve špičkovém prove-
dení významných těles a před-
ních interpretů naší i zahra-
niční scény mohou posluchači 
vyslechnout jak známá mistrov-
ská díla v tradičních a nových 
souvislostech, tak i hudební no-
vinky. Hlavním tématem bude 
v tomto roce fenomén koexisten-
ce Rakušanů, Němců a Čechů 
v kontextu české kultury.

•
Finálový večer již 23. roční-
ku prestižních Hudebních cen 
Žebřík se v Plzni uskuteční 
13. března v novém prostoru 
DEPO 2015. Jako každý rok bu-
de předáno celkem 30 cen nej-
lepším českým či slovenským  
hudebníkům. V rámci večera  
vystoupí Richard Müller, Ane-
ta Langerová, Ondřej Brzobo-
hatý, Vypsaná Fixa, Inekafe, DJ 
Friky, MACEO a další.

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

MŠ ADRESA DEN DOPOLEDNÍ HODINA ODPOLEDNÍ HODINA
16. Korandova 11 17. 3. 2015 10.30 - 11.30 15.00 - 15.45
22. Z. Wintra 19 18. 3. 2015  - 14.00 - 16.00
24. Schwarzova 4 2. 3. 2015 08.00 - 10.00 14.00 - 15.00
27. Dvořákova 4 18. 3. 2015 09.00 - 10.00 14.30 - 16.00
32. Resslova 22 26. 1. 2015 08.00 - 10.00 14.30 - 16.00
44. Tomanova 3,5 16. 3. 2015 09.00 - 11.30  - 
49. Puškinova 5 3. 3. 2015 09.00 - 10.00 14.30 - 15.30
55. Mandlova 6 5. 3. 2015 Kdykoliv během dne
61. Nade Mží 3 9. 2. 2015 07.00 - 11.00 14. 00 - 16.00
63. Lábkova 30 5. 3. 2015 08.00 - 17.00
70. Waltrova 26 19. 2. 2015 08.30 - 09.30 14.30 - 15.30
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Jedním z nejúspěšnějších projek-
tů MO Plzeň 3 pro veřejnost jsou 
počítačové kurzy pro seniory. 
Výukou už prošly stovky spoko-
jených účastníků a zájem neklesá.

„První kurz jsme zkušebně zorgani-
zovali ve spolupráci se Střední ško-
lou informatiky a finančních služeb 

na podzim roku 2012. Od té doby 
kurzy pořádáme dvakrát ročně, vždy 
se naplní téměř okamžitě a také sou-
činnost se školou probíhá zcela bez 
problémů a ke spokojenosti všech 
zúčastněných stran,“ říká starosta 
obvodu Radislav Neubauer. Jarní 
kurzy budou zahájeny v prvním 
březnovém týdnu. Výuka je roz-

dělena do pěti tříhodinových lekcí. 
Cena kurzu je 600,- Kč, obyvatelé 
centrálního obvodu ale uhradí jen 
polovinu, zbytek zaplatí úřad.
Na výběr je z těchto úrovní: 
- začátečníci
- mírně pokročilí
- středně pokročilí (nové)
- úprava digitálních fotografií

Máte-li zájem o účast v kurzu 
nebo chcete bližší informace, 
kontaktujte sl. Lucii Hůrkovou 
na telefonním čísle 378 036 496.

POZOR!
Kurzy začínají již první březno-
vý týden. Počet míst je omezen!

Již tradičně navštívili v sobotu 
6. prosince regensburgští senioři 
předvánoční Plzeň, konkrétně 
její centrální část.

Ocenili především Vánoční trhy na 
náměstí Republiky, kde si prohlédli 

i historické památky. Nakonec na-
vštívili také radnici MO Plzeň 3, kde 
je v zastupitelském sále přivítal sta-
rosta Radislav Neubauer. Ten spolu 
s místostarostou Davidem Procház-
kou hosty z Bavorska pozdravil, in-
formoval je o nejnovějším dění ve 

městě a seznámil je při ochutnávce 
českého vánočního cukroví a kvalit-
ního svařeného vína s našimi vánoč-
ními zvyky. Předseda Rady seniorů 
města Regensburg Josef Mös, který 
skupinu regensburgských seniorů 
vedl, poděkoval Radislavu Neubaue-

rovi za milé přijetí a dosavadní spo-
lupráci. Na závěr přátelského setkání 
starosta Neubauer informoval hosty 
o zahájení kulturní akce „Plzeň – 
EHMK 2015“ a se slovy „Auf Wie-
dersehen am 17. 1. 2015 in Pilsen!“ 
bavorské seniory na tuto akci pozval.

Zvýhodněné vstupenky do di-
vadla na březnová představení 
si mohou senioři s trvalým po-
bytem na území Městského ob-
vodu Plzeň 3 zakoupit ve středu 

25. února. „Seniorům s bydlištěm 
na území našeho obvodu opět 
nabízíme vstupenky do plzeňské-
ho divadla s padesátiprocentní 
slevou,“ upřesnil starosta třetího 

centrálního plzeňského obvodu 
Radislav Neubauer. Zájemci si 
mohou vstupenky zakoupit od 
8 hodin ráno v kanceláři č. 26, 
v 1. patře budovy Úřadu městské-

ho obvodu Plzeň 3, sady Pětatři-
cátníků 7. Centrální obvod pro-
dává zlevněné vstupenky vždy 
poslední úřední den v pondělí 
nebo ve středu každý měsíc. 

MO Plzeň 3 pořádá každoroč-
ně zajímavé zájezdy pro seniory 
za lákavé ceny. „V letošním roce 
předkládáme seniorům s trvalým 
bydlištěm na území našeho obvodu 
pět tuzemských a jeden zahraniční 
zájezd. V nabídce je například vý-
let s cílem poznat unikáty Starého 
Města pražského včetně plavby po 
Vltavě, poznávací zájezd na Mlado-
boleslavsko či návštěva bavorského 
Bambergu, kdy se výletníci vydají 
lodí k vyústění kanálu Rýn-Mohan-
Dunaj,“ vyjmenoval starosta obvo-
du Radislav Neubauer. 
Zájezdy jsou pořádány pro seniory 
s trvalým pobytem na území MO Pl-
zeň 3, kteří letos dosáhnou nejméně 
60 let věku. V případě manželského 
páru stačí, když tuto podmínku spl-
ňuje jeden z nich. „Cena zájezdů 
je od 120,- do 300,- Kč. Při úhradě 

předloží účastník občanský průkaz,“ 
upozornila Zdeňka Marková z Od-
boru sociálních služeb a matriky 
ÚMO Plzeň 3.
Zájezdy si mohou senioři zakoupit ve 
čtvrtek 19. března 2015 od 8 hodin 
ráno v budově ÚMO Plzeň 3, sady 
Pětatřicátníků 7, ve Sněmovním sále 
ve 3. patře budovy. Zájemce se může 
v den prodeje přihlásit maximálně na 
2 zájezdy. Pokud se všechna volná 
místa nevyprodají, budou nabízena  
v následující úřední dny až do vypro-
dání u paní Markové, I. patro budo-
vy, kancelář č. 26, kde je k dispozi-
ci i podrobnější program zájezdů.
Důležité upozornění: V den pro-
deje, tj. čtvrtek 19. 3. 2015, bude 
budova úřadu otevřená již od 6 ho-
din ráno. Při příchodu si každý vy-
zvedne na recepci pořadové číslo, 
které bude vydáno pouze jednou.

Počítačové kurzy pro seniory pokračují

Starosta přivítal návštěvu z Regensburgu

Senioři mohou do divadla za atraktivní ceny 

Vyberte si ze zajímavých zájezdů 

BLAHOPŘEJEME STOLETÉ JUBILANTCE
V úterý 20. ledna oslavila sté narozeniny paní Dobroslava 
Králová, která žije v centru města v Křižíkových sadech. 
S dárkovým balíčkem a květinami jí k významnému 
jubileu přišel popřát starosta Městského obvodu 
Plzeň 3 Radislav Neubauer v doprovodu vedoucího 
Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO Plzeň 3 
Miloslava Hory. Přejeme pevné zdraví!

INFORMACE PRO SENIORY

Jarní taneční vínek se uskuteční 15. dubna 
od 16 hodin v KD Peklo. Jako již tradič-

ně zahraje taneční orchestr M. Novotného. 
Vstup je zdarma.

Jarní taneční vínek 

TERMÍN TRASA ZÁJEZDU CENA

19. 5 2015
PROMĚNY MĚSÍČNÍ KRAJINY - Most (exkurze 
Uhelné Safari) - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(prohlídka) - zámek Jezeří (prohlídka)

150,- Kč

26. 5. 2015
HISTORICKÉ CHEBSKO - skanzen Doubrava (prohlídka) 
- Loreta Starý Hroznatov (prohlídka) - Kappel (poutní 
kostel) - Waldsassen (klášterní bazilika a knihovna)

150,- Kč

9. 6. 2015

UNIKÁTY VE STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM - 
Plavba po Vltavě (mezi Starým městem a Čertovkou)  – 
Staroměstská radnice (prohlídka s průvodcem) – Stavovské 
divadlo  (prohlídka s průvodcem) –  Kostel sv. Havla

120,- Kč

23. 6. 2015  
SRN – BAMBERG - Bamberg (Dóm se 4 věžemi, Stará a 
Nová rezidence, radnice…) - plavba lodí k vyústění kanálu 
Rýn – Mohan – Dunaj - zámek Seehof (prohlídka, zahrada)

300,- Kč

1. 9. 2015
TOULKY STAROU PRAHOU - Nová scéna Národního  
divadla - Žofínský palác – kostel sv. Bartoloměje – Betlémská 
kaple – Náprstkovo muzeum – Colloredo-Mansfeldský palác

120,- Kč

15. 9. 2015  

MLADOBOLESLAVSKO - zámek Stránov (prohlídka) 
- Benátky nad Jizerou (zámecké muzeum) - Hlavenec 
(památník) - Jabkenice (památník B. Smetany, 
Smetanova procházka)

150,- Kč
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Svozové soboty pokračují, vánoční stromky 
dávejte k popelnicím 

V loňském roce byl vysázen rekordní počet 
nových stromů 

Také v tomto roce mohou oby-
vatelé Městského obvodu Pl-
zeň 3 využívat pravidelných 
svozových dnů. Každou první 
sobotu v měsíci přivezou pově-
ření zaměstnanci na sedmnáct 
míst v obvodu velkokapacitní 
kontejnery.

Na celou akci dohlíží dobrovol-
níci, kteří jsou připraveni pora-
dit nebo pomoci občanům, a na 
vybraných místech také strážní-
ci městské policie, aby kontejne-
ry sloužily pouze občanům a ne-
zneužívali je podnikatelé nebo 
velké f irmy. „Cílem je hlavně 
předcházet černým skládkám. 

Díky velkokapacitním kontej-
nerům se mohou občané odpadu 
zbavit zdarma, bezpečně a v blíz-
kosti svého domova,“ připomněl 
starosta Neubauer.
Obyvatelé mohou kontejnery vy-
užít také při povánočním úklidu. 
Vánoční stromky ale mohou ne-
chat i vedle klasických nádob na 
komunální odpad. Úklidové fir-
my je totiž budou svážet dvakrát 
týdně během ledna, února a břez-
na. Vánoční stromky budou od-
vezeny do Plzeňské teplárenské, 
kde budou energeticky využity. 
Seznam svozových míst najdete 
trvale pod odkazem na úvodní 
stránce www.plzen3.eu. 

Na území Městského obvodu 
Plzeň 3 jsou stromy nejčastěji 
vysazovány jako dosadby stáva-
jících alejí, kde strom z nějakého 
důvodu chybí. Tímto způsobem 
byla například doplněna alej na 

Klatovské třídě nebo v Čermá-
kově ulici. „V uplynulém roce 
bylo na území našeho obvodu 
vysázeno rekordních 165 nových 
stromů,“ informuje místostarosta 
MO Plzeň 3 David Procházka.

Na mnoha dalších místech pak 
obvod nechal vysázet stromy 
na přání občanů, a to například 
v Předních Skvrňanech či na 
Borech v Mandlově, Skupově, 
Schwarzově či Bolzanově ulici. 

Občané třetího plzeňského ob-
vodu tak stále mohou posílat své 
návrhy na výsadbu stromů, a po-
kud je místo vhodné, nic nebrání 
k realizaci nové výsadby.

Činnosti Městského obvodu Plzeň 3 
na úseku odpadového hospodářství 
vyplývají z ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích. Ve sbírce 
předpisů vyšla pod číslem  229/2014 
Sb. novela zákona o odpadech. No-
vela zavádí povinné třídění kovů 
a biologicky rozložitelného odpa-
du a je účinná od 1. ledna 2015. 

„Obec je povinna zajistit místa pro 
odkládání veškerého komunální 
odpadu produkovaného fyzickými 
nepodnikajícími osobami na jejím 
katastrálním území a je také po-
vinna zajistit místa pro oddělené 
soustřeďování složek komunálního 
odpadu, minimálně nebezpečných 
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů 
a biologicky rozložitelných odpa-

dů,“ informuje starosta MO Plzeň 3 
Radislav Neubauer.
Proto jsou na území třetího plzeň-
ského obvodu zřízeny tři sběrné 
dvory – v ulici E. Beneše, Vejpr-
nické ulici a Kollárově ulici. Zde 
jsou zajištěna místa pro ukládá-
ní komunálního odpadu včetně 
biologicky rozložitelné složky 
a kovů. „Centrální obvod také za-

jistil místa k ukládání tříděných 
složek odpadu – plasty spolu s ná-
pojovými kartony a plechovkami 
od nápojů, sklo, papír a bioodpad 
a to celkem u 154 stanovišť,“ do-
plňuje místostarosta centrálního 
obvodu David Procházka. Služby 
rozšířené o nádoby na bioodpad 
přitom MO Plzeň 3 zajišťuje již 
od roku 2012.

Novela zákona o odpadech 

Alej stromů za univerzitou ožívá
Na podzim uplynulého roku byla 
zahájena obnova stromové aleje 
za areálem Západočeské univer-
zity na Borských polích. „V aleji, 
která byla v roce 2001 zařazena 
mezi významné krajinné prvky, 
byly odstraněny náletové porosty 
a stavební suť ještě z doby výstav-

by areálu univerzity,“ informuje 
starosta centrálního obvodu Radi-
slav Neubauer.
V celém úseku nechal obvod vysbí-
rat odpadky a pokácet nevhodné 
dřeviny, ale především bylo vysá-
zeno deset nových stromů – dubů 
zimních. Jaro letošního roku bude 

ve znamení pokračování obnovy 
této aleje, kde nejstarší stromy do-
sahují stáří až 150 let. „Na stávají-
cích stromech bude proveden bez-
pečnostní řez a samozřejmě ještě 
vysadíme další nové stromy,“ do-
plňuje místostarosta MO Plzeň 3 
David Procházka.
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V obvodu budou i letos opravovány komunikace

Levá neví, co udělala pravá

Poděkování občanům

V letošním roce naplánoval Měst-
ský obvod Plzeň 3 stavební akce, 
které se budou týkat komunikací na 
jeho území. Přistupuje k nim vzhle-
dem k technickému stavu komu-
nikací či stavu infrastruktury pod 
nimi nebo také kvůli zlepšení sou-
časného stavu. „Seznam stavebních 
akcí je soupisem plánovaných akcí 
oddělení investic Odboru stavebně 
správního ÚMO Plzeň 3, Správy ve-
řejného statku města Plzně a Odboru 
investic Magistrátu města Plzně,“ 
informuje I. místostarosta MO Pl-
zeň 3 Radoslav Škarda. Samozřej-
mě tam, kde to vyvolá stav komu-
nikace nebo v havarijních místech 
infrastruktury, budou prováděny 
práce mimo tento seznam.

„Kromě akcí ze zmiňovaného 
seznamu plánuje obvod také své 
akce, které se týkají především 
situace parkování v centrálním 
obvodě. Vybraná stávající par-
koviště se budou rozšiřovat či 
upravovat, nebo i nově budovat,“ 
dodává Radoslav Škarda. 
Jmenný seznam těchto parkovišť 
bude uveřejněn na webových 
stránkách úřadu po jeho schválení 
v Zastupitelstvu Městského obvo-
du Plzeň 3. 

Seznam probíhajících a pláno-
vaných stavebních akcí:

• Divadelní terasy - předpokláda-
ný konec 30. 4. 2015

• Rekonstrukce TT Pražská 
– U Zvonu - předpokládaný 
konec 22. 2. 2015
• Rekonstrukce vodovodu a kanali-
zace včetně odboček v Pařížské uli-
ci - předpokládaný konec 5. 5. 2015
• Rekonstrukce Borské ulice – 
rozšíření vozovky
• Rekonstrukce místních komuni-
kací v Radobyčicích
• Stavební úpravy ulic Lužní, 
Jahodová, Kruhová (Podhájí)
• Rekonstrukce ulic Radobyčic-
ká a Tělocvičná
• Chodníky Za Rybárnou, Říjnová
• Rekonstrukce ulice Na Souvrati
• Vnitroblok Karla Steinera
• Rekonstrukce vnitrobloku 
Nade Mží

• Rekonstrukce tramvajové trati 
ulice Terezie Brzkové

Mgr. Radoslav Škarda
I. místostarosta MO Plzeň 3

Současní představitelé města 
neví, jaké kroky již v otázce 
bezdomovectví město schválilo 
a vymýšlí populistické nesmys-
ly, které problém nevyřeší.
 
Pořádájí různé výstavy, organizu-
jí na bezdomovce zátah a podobné 
kroky, a přitom mají na stole již 
přes půl roku řešení.

Podle nového akčního plánu, který 
v letošním roce schválilo zastupi-
telstvo města, může město Plzeň 
zajistit ve spolupráci s plzeňskou 
Charitou zintenzivnění pomoci li-
dem bez přístřeší. Kromě zřízení 
terénní služby plánuje odbor so-
ciálních služeb vybudovat poby-
tové zařízení pro bezdomovce za 
zhruba dvanáct milionů korun.  
Tito lidé potřebují kvůli svému 
zdravotnímu a sociálnímu stavu 
speciální péči, která by jim moh-
la být poskytnuta právě v tomto 
zařízení. Oprava vytipovaného 
objektu, v němž by mohlo vznik-
nout 25 až 30 lůžek, by stála při-
bližně dvanáct milionů korun. 
Další chystanou novinkou, která za-
čne fungovat už v polovině června, je 
dosud chybějící terénní služba. Zpo-
čátku osmičlenný tým bude kontak-
tovat bezdomovce v prostředí, kde se 
nejčastěji vyskytují. V současnosti 
jde hlavně o centrum (sadový okruh 

a Mlýnskou strouhu), Bory (u Luny) 
a Svrňany (u Alberta). Cílem terénní 
práce je motivovat osoby bez střechy 
nad hlavou, aby využívaly služby, 
které by jim pomohly vrátit se zpát-
ky k běžnému životu. 
Protože centrální obvod Plzeň 3 pa-
tří k nejrizikovějším městským 
obvodům, kde má pobyt nejvíce 
lidí bez přístřeší, připojili jsme 
se k tomuto akčnímu plánu jako 
první plzeňský obvod, a zahájili 
projekt s názvem „Na ulici zůstá-
vat nemusíš”.
Loni v červnu jsme nabídli prvním 
zájemcům formou informačního 
letáku, který jsme distribuovali již 
dvakrát prostřednictvím městské 
policie, práci. Bezdomovci mají pří-
ležitost získat práci, peníze i stra-
venky. V případě, že získají stálou 
práci ve spolupráci s Úřadem práce 
(veřejná služba), mají možnost uby-
tovat se na ubytovně, kterou má ob-
vod k dispozici.

Na naši první výzvu se ozvalo 20 
zájemců. Tito lidé často potřebovali 
pomoc s rodným listem, s občan-
ským průkazem, a protože všichni 
nebyli z našeho obvodu, hledali 
jsme, jak jim pomoci. Pomáha-
li jsme zajistit bezplatné ošetření 
prostřednictvím Polikliniky Bory, 
která s městem v rámci akčního 
plánu spolupracuje. Poskytli jsme 
nakonec práci pěti bezdomovcům. 
Je to jen první krok, po kterém mohou 
tito lidé najít cestu zpátky do společ-
nosti a standardního způsobu života. 
Záleží samozřejmě na jejich vůli. Ze 
strany obvodu a města je však v tomto 
trendu potřeba pokračovat. 
Podle mě je to zatím jediný způ-
sob, který existuje, je funkční 
a má šanci řešit otázku bezdomo-
vectví a bezdomovců v Plzni.

Jiří Strobach
předseda Kontrolního výboru 
ZMO Plzeň 3

Vážení spoluobčané, 
v prosincovém čísle obvodního 
zpravodaje Trojka jsem se na 
Vás obrátil s prosbou, abyste své 
připomínky, poznatky a podně-
ty, které souvisí s prováděnými 
úklidy a zimní údržbou, zasíla-
li na email uklidMO3@plzen.eu, 
kterou jsme pro Vás nově zřídili, 
nebo je přímo volali na Úřad 
městského obvodu Plzeň 3 na 
tel. číslo 378031113.

Dovolte mi, abych Vám touto 
cestou poděkoval za spolupráci 
při zasílání Vašich postřehů a ná-
zorů. Jsem velmi rád, že nám 
tyto podněty zasíláte, jsou pro 
nás nezanedbatelnou pomocí. 
Každou takovou informací se 
zabýváme a snažíme se rychle 
a efektivně zjednat nápravu. 
V konečném důsledku jsou Vaše 
podněty a informace cennými 
signály potřebnými pro další 

práci v oblasti úklidu, a mohl 
tak být prováděn k Vaší spoko-
jenosti. V neposlední řadě kladně 
hodnotíme skutečnost, že Vám 
stav Vašeho okolí není lhostejný, 
a takto se snažíte přispět k rozkvě-
tu našeho obvodu. 

Mgr. David Procházka 
místostarosta MO Plzeň 3

ZASTUPITELÉ
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INZERCE

Jednou z mnoha věcí, kterými 
se chci ve své funkci zabývat, je 
provozní doba mateřských škol. 
V dnešní době končí velmi často 
pracovní doba rodičů kolem se-
dmnácté hodiny a nastává pro-
blém, jak řešit to, že provozní 
doba mateřských škol je větši-
nou do 16.00 maximálně 16.30 
hod. To bychom chtěli změnit, 
a prodloužit provozní dobu ale-
spoň vždy v jedné třídě každé 
MŠ do 17.30 nebo 18.00 hodin.

Při jednáních s ředitelkami MŠ 
jsem ale získala dojem, že o pro-

dloužení provozní doby MŠ není 
ze strany rodičů dětí zájem. Proto, 
abych mohla v této záležitosti něco 
podniknout, potřebuji znát vůli ro-
dičů dětí navštěvujících naše školky. 
Prodloužení provozní doby s sebou 
samozřejmě nese určité zvýšení ná-
kladů na provoz i další záležitosti, 
které bychom museli vyřešit, ale 
s tím počítáme. Musíme ale vědět, 
že toto řešení bude alespoň částí ro-
dičů vítáno a také využíváno.
Chtěla bych tedy poprosit o reak-
ci na jednoduchou otázku formou 
ankety umístěné na webových 
stránkách úřadu www.plzen3.eu. 

Otázka zní: Máte zájem o pro-
dloužení provozní doby školky, 
kterou navštěvuje vaše dítě, do 
17.30, případně do 18.00 hod? 
(Jedná se skutečně o prodlouže-
ní provozní doby, tj. školka ne-
bude ráno začínat později.)
Odpovídat nebo zasílat reakce k té-
matu můžete také na moji e-mailo-
vou adresu marikovajar@plzen.eu. 
Děkuji za ochotu pomoci nám 
při rozhodování, jak v této zále-
žitosti postupovat dál.

Ing. Jaroslava Maříková
místostarostka MO Plzeň 3

Městský obvod Plzeň 3 získá zhru-
ba 4,2 milionu korun z 58. výzvy 
Operačního programu Životní 
prostředí na projekt vybudování 
podzemních kontejnerových stání 
v oblasti podpory Zkvalitnění na-
kládání s odpady.

Celkem pět kontejnerů s patnácti 
jednotlivými nádobami pro separo-
vaný odpad ve složení papír – sklo – 
plast má přispět ke zlepšení odpado-
vého hospodářství v centrální části 
města. Kapacitu systému separova-
ného sběru posílí až o 60 tisíc litrů.
Náklady projektu podle smlouvy 
o dílo představují částku 4 653 ti-
síc korun. Celková výše dotace je 
4 188 261,40 korun, což odpovídá 
90 % celkových i celkových způso-
bilých výdajů. Kontejnerová stání 
by měla být vybudována u Roose-
veltova mostu, U Zvonu, v Kovář-
ské ulici, na náměstí T. G. Masa-
ryka a v Kopeckého sadech.

Úřad městského obvodu Plzeň 3 
bude v roce 2015 pokračovat 
v poskytování dotací a chystá 
novinku, která zpřístupní infor-
mace občanům. V nejbližší době 
budou, tak jako v předešlých le-
tech, mít možnost neziskové or-
ganizace zažádat o dotace.

„Cílem stále zůstává podporo-
vat rozvoj činností nekomer- 
čního, neziskového a obecně 

prospěšného charakteru,“ říká 
Radoslav Škarda a doplňuje: 
„V rozpočtu je na dotace aloková-
no několik milionů korun.“ Úřad 
se bude zaměřovat především 
na podporu sportu, kultury, bez-
pečnostně preventivní a sociál-
ní oblasti. Dotační tituly budou 
známy během měsíce února. Pro 
nejnovější informace sledujte in-
ternetové stránky úřadu obvodu 
www.umo3.plzen.eu.

Rozklikávací rozpočet
V rámci snahy o transparentnost 
úřadu jedná Městský obvod Pl-
zeň 3 s Magistrátem města Plzně 
o možnosti využívat nový soft-
ware – tzv. rozklikávací rozpo-
čet. Ten by umožnil komukoli, 
kdo navštíví internetové stránky 
úřadu, jednoduše si prohlédnout 
příjmy, výdaje a aktuální čerpá-
ní rozpočtu. „Naší snahou vždy 
bylo zpřístupnit rozhodování 

o veřejných věcech. Rozkliká-
vací rozpočet je jeden z prvních 
nástrojů, který umožní občanům 
vidět pod pokličku nám politiků. 
Je to krok správným směrem,“ 
říká místostarosta Městského 
obvodu Plzeň 3 Radoslav Škar-
da. Výsledky jednání budou 
zřejmé v dubnu. O nich Vás bu-
deme informovat v dalších vy-
dáních Trojky.

Potřebujete prodloužit provozní dobu
v mateřských školách?

Podzemní 
kontejnery

Úřad poskytne dotace a zpřístupní informace
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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 

Jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 se uskuteční 16. února a 27. dubna od 14 hodin v budově ÚMO Plzeň 3, 
sady Pětatřicátníků 7, 9. Tato zasedání jsou veřejná.

Organizační struktura Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Starosta

1. Místostarosta 2. Místostarosta 3. Místostarosta Tajemník

Kancelář tajemníka

Oddělení kontroly

Oddělení organizační
a tiskové

Rada městského 
obvodu

Zastupitelstvo
městského obvodu

Výbory a komise
městského obvodu

Odbor dopravy
a životního prostředí

Oddělení životního 
prostředí

Oddělení dopravy

Odbor stavebně 
správní a investic

Oddělení stavebního 
úřadu

Oddělení stavebního 
dohledu

Oddělení investic
a veřejných zakázek

Odbor ekonomický

Oddělení rozpočtu
a účetnictví

Oddělení poplatků

Oddělení pronájmů 
majetku a řízení 
mateřských škol

Odbor sociálních 
služeb a matriky

Oddělení sociálních 
služeb

Oddělení matriky

Odbor správní
a vnitřních věcí

Oddělení 
hospodářské

Oddělení správní

Oddělení
vnitřních věcí

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

Pověřený 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


