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Mateřské školy v centrálním
obvodu zvou na dny otevřených
dveří
Sběr žádostí o přijetí dítěte do
mateřské školy na území třetího plzeňského obvodu se
uskuteční až na konci března,
dny otevřených dveří na jednotlivých mateřinkách se ale
konají už nyní. Rodiče si tak
mohou mateřské školy osobně
prohlédnout, aby se seznámili
s personálem i prostředím.
Vážení občané,
rok 2016 se sice již přehoupl do
svého druhého měsíce, ale přesto
bych vám rád popřál tento rok
úspěšný, a to v rovině pracovní
i osobní. Také letos navážeme na
úzkou spolupráci s Městskou policií Plzeň v rámci preventivních
i vzdělávacích projektů, protože
bezpečnost našich občanů je pro
nás stále jednou z priorit. Pokračovat budeme také v široké nabídce zájmových aktivit pro seniory
a třeba pro maminky s dětmi chys-

Žádosti si mohou rodiče stáhnout
od 14. března na stránkách
www.mszapis.plzen.eu, kde najdou také podrobný návod
k vyplnění.
„Rodiče budou mít možnost
vyplnit přihlášku také přímo na
našem úřadě, kde rodičům ochotně pomohou naši zaměstnanci,“
informuje místostarostka MO
Plzeň 3 Ing. Jaroslava Maříková.
Sběr žádostí, tedy zápisy do
mateřských škol, budou probíhat
ve všech mateřinkách na území
centrálního obvodu ve stejné dny
– ve středu 30. a ve čtvrtek
31. března.
„Centrální obvod se stará celkem o 11 mateřských škol a 5
jejich odloučených pracovišť

Termíny dnů otevřených
dveří najdete
na stránkách úřadu
www.plzen3.eu.
s celkovou kapacitou 1 314 míst.
Podle předběžných odhadů přijmou mateřinky do předškolní
docházky více než čtyři stovky
nových dětí,“ doplňuje starosta
obvodu Radislav Neubauer.

táme už na konci února Maškarní
bál. V neposlední řadě bych chtěl

Už příští školní rok ale možná
pro rodiče přinese změny v provozu mateřinek.
„Na magistrátu v současné době
probíhají jednání o možnosti prodloužit provozní dobu mateřských škol, a to každý den do
16.30 hodin. Vedení centrálního
obvodu tuto změnu podporuje,“
říká místostarostka Maříková.
Konečné rozhodnutí by mělo přijít v první polovině roku.

DÁLE ČTĚTE

pak poděkovat vám, občanům, za
neustálou zpětnou vazbu, za vaše
podněty, nápady, ale i stížnosti,
díky kterým se snažíme společně
náš obvod zvelebovat.
Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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V Plzni se loni narodilo 3 871 dětí
Úřad městského obvodu je pověřen správou matriky pro město
Plzeň, a proto pravidelně začátkem roku poskytuje statistické
údaje z roku předešlého. Z aktuální statistiky mimo jiné vyplývá,
že v roce 2015 se narodilo jen
o pár desítek více dětí než v roce
2014, výrazně přibylo uzavřených sňatků a rodiče mají jako
nejoblíbenější stále ta samá jména.
„V roce 2015 se v Plzni narodilo
1846 děvčat a 2025 chlapců, z toho
86 párů dvojčat a výjimečně také
jedna trojčata,“ uvádí starosta
Městského obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer. „Rok 2015 byl
úspěšný, co se týče sňatků i registrovaných partnerství. Svateb se
uskutečnilo nejvíce za posledních
pět let,“ dodává Neubauer.

Prvním letošním
občánkem obvodu
je Veronika
Martanová
Prvním miminkem s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu
Plzeň 3, které v roce 2016 přišlo
na svět, je Veronika Martanová.
Holčička se narodila 3. ledna tři
čtvrtě hodiny před půlnocí v Mulačově nemocnici. Rodiče převzali
z rukou vedení obvodu pamětní
medaili a pro svou novorozenou
dceru plyšové hračky.

Vítání občánků je v Plzni dlouholetá tradice. Chcete-li se se svým miminkem také zúčastnit některého z vítání
občánků, vyplňte formulář na stránkách www.plzen3.eu a přihlaste se na Odboru sociálních služeb a matriky
ÚMO Plzeň 3.
ROK
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Změna úředních hodin na oddělení matriky
Od 1. února 2016 začala platit
nová návštěvní doba pro veřejnost
na oddělení matrik Úřadu městského obvodu Plzeň 3. Důvodem
této změny je zajištění dodržení
zákonných norem a hlavně kompletních a kvalitnějších služeb pro
veřejnost.
Matrika, jako státní evidence, je
základním registrem, od kterého se
odvíjejí všechny ostatní registry
(např. informační systém evidence
obyvatel, registr rodných čísel, registr občanských průkazů nebo cestovních dokladů). Při výkonu státní
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Úřední hodiny na oddělení
matrik ÚMO Plzeň 3
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00–17.00
8.00–12.00
8.00–17.00
8.00–12.00
ZAVŘENO

správy na úseku matrik je potřeba
vycházet z celé řady jak vnitrostátních předpisů, tak z řady mnohostranných mezinárodních smluv.
Nezastupitelné místo při výkonu
státní správy na úseku matrik má

také zásada, podle které se při zápisu
matričních událostí, popřípadě
vydávání matričních dokladů, postupuje podle právní úpravy platné
v době vzniku matriční události.
Vzhledem k tomu, že matriční knihy
a údaje v nich jsou uchovávány po
staletí, vyžaduje se od pracovníků
matričního oddělení jednak znalost
odborná, ale také maximální soustředěnost, pozornost a pečlivost při
jejich zpracování.
Z provedené statistiky vyplývá, že
v loňském roce bylo nejvíce matričních událostí (narození, sňatků, úmr-

www.plzen3.eu

tí) za posledních pět let. Za daného
stavu, kdy klienti docházejí na oddělení každý den, zvládají pracovnice
oddělení daný objem úkolů v potřebném čase a kvalitě jen s maximálním
vypětím. Proto se úřad rozhodl
k uvedené změně návštěvní doby
pro veřejnost. Změna byla doporučena také metodickým orgánem
MMP.
Pevně věříme, že změna přispěje
ke zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců oddělení a hlavně
ke zkvalitnění služeb pro naše klienty.
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Plzeň zvyšuje bezpečnost na Americké
Město Plzeň přijalo opatření ke
zvýšení bezpečnosti na ulici Americká v centru. První z nich se
uskutečnilo v rámci preventivní
akce, kdy kolem dvou desítek státních i městských policistů provedlo kontroly vybraných barů
a nočních podniků. Tato kontrola
však nezůstane ojedinělá, bude se
nárazově opakovat. Potlačit krá-

deže, pouliční bitky i další projevy
násilí na jedné z nejrušnějších ulic
ve městě má pomoci také posílení
kamerového systému.
„Americká je dlouhodobě největším
problémem z pohledu bezpečnosti
a mladých lidí, a naším cílem je stabilizovat situaci,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký, který se kontrolní

akce zúčastnil také.
Podle ředitele plzeňské policie Pavla
Krákory byl hlavním cílem akce
průzkum situace a skupin návštěvníků. „Americká se od závažné trestné činnosti posunula k pouličním
bitkám a násilí vyprovokovanému
skupinami cizinců,“ řekl.
V rámci Městské policie Plzeň nyní
o víkendech slouží v lokalitě dvou-

členná hlídka a dva psovodi se psy.
Kromě Americké zajišťují pořádek
i v bočních ulicích. Pomoci Americké ulici ale pomůže i posílení
kamerového systému. Nově bude
v horní polovině ulice umístěna
kamera v HD kvalitě rozlišení, jejím
cílem bude sledovat situaci, tedy
právě činy jako jsou například pouliční potyčky.

Druhý ročník Půlmaratonu Drogově závislí pomáhají
s úklidem podchodu
Plzeňského kraje se blíží
Půlmaraton Plzeňského kraje
bude letos v sobotu 23. dubna
a uskuteční se podruhé. Letos
organizátoři navýšili kapacitu
běžců celkem na 2 000, a to jak na
půlmaraton, tak i tratě kratší,
Krajskou pětku a Krajskou desítku. Registrace byly spuštěny
1. prosince 2015.
Půlmaratonci startují na hlavní silnici
před areálem Škodaland směrem na
obec Litice, proběhnou Šlovice, kde
se dají vpravo na město Dobřany. Zde
se kraj snažil vyhovět přání zástupcům
města Dobřany. Původní návrh, kdy
trasa vedla po silnici od dálničního
přivaděče, byl proto změněn, a ve Šlo-

vicích běžci odbočí vpravo a poběží
do Dobřan po vedlejší silnici. Z dobřanského náměstí pak sportovci
pokračují do nedalekých Dobřánek,
kde na křižovatce Chotěšovská
a Komenského odbočí vpravo a běží
do obce Lhota, pokračují na okraj obce
Valcha, okrajem chatové oblasti skrz
Černý Most. Dále značenou cyklostezkou č. 3, přebíhají most přes ústí
řeky Radbuzy do nádrže České údolí,
poté pokračují ulicí K Lávce až k hlavní silnici (Klatovská), kde odbočují
doleva a dobíhají do cíle před areál
Škodaland.
Více informací k PPK najdou lidé
na odkazu www.pulmaraton.plzensky-kraj.cz

Naučit základním pracovním návykům drogově závislé osoby žijící na
ulici má za úkol projekt Čistý podchod, který už druhým rokem funguje v Plzni. Zajišťují ho společně
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně
a nezisková organizace Point 14,
jež poskytuje komplexní pomoc
lidem s problémem závislosti. Díky
záměru, při němž se uklízí frekventovaná lokalita u Centrálního autobusového nádraží, už někteří klienti
nastoupili léčbu. Kladná je i reakce
veřejnosti.
Drogově závislé oslovují přímo na ulici
terénní pracovníci organizace Point

14, snaží se je motivovat k zapojení
do projektu. Zájemci pak jedenkrát
týdně uklízejí podchod u plzeňského
autobusového nádraží, k dispozici mají
potřebné pomůcky, za odvedenou práci
dostávají bagetu.
Cílem je aktivovat u zapojených pracovní návyky a také změnit postoj
občanů k uživatelům návykových
látek a lidem žijícím na okraji společnosti. Často je na ně totiž nahlíženo velmi negativně. Projekt typu
Čistý podchod jim ale dává u ostatních šanci. Pracovníci terénního programu za dobu realizace projektu
zaznamenali už několik kladných
reakcí z řad cestujících na autobusovém nádraží.

Lidé již využívají podzemní kontejnery
Celkem pět kontejnerů s patnácti
jednotlivými nádobami pro separovaný odpad ve složení papír –
sklo – plast již plně využívají obyvatelé třetího plzeňského obvodu.
Výstavba má přispět ke zlepšení
odpadového hospodářství v cen-

trální části města. Kapacitu systému separovaného sběru posílí
až o 60 tisíc litrů.
„Kontejnerová stání jsou vybudována na náměstí T. G. Masaryka,
v Kovářské ulici, U Zvonu, sady

5. května a Smetanovy sady. Celkové
náklady stavby činily 4,8 milionu,
z toho téměř 4,2 milionu pokryla
dotace z Operačního programu
životního prostředí," informoval starosta centrálního obvodu Radislav
Neubauer.

Zdravotnické batohy využijí strážníci při poskytování první pomoci
Městský obvod Plzeň 3 spolu
s ostatními velkými plzeňskými
obvody věnoval strážníkům Městské policie Plzeň zdravotnické batohy. Městská policie Plzeň
a Zdravotní asistenční služba Rescue, o.s. Plzeň uspořádala školení
pro strážníky zaměřené na to, jak
správně poskytovat první pomoc.
„Radní našeho obvodu odhlasovali
nákup osmi kusů resuscitačních bra-

šen, které jsme věnovali Městské policii Plzeň. Brašny jsou plně vybaveny
potřebným zdravotnickým materiálem a umožní strážníkům v případě
nutnosti včas poskytnout pomoc před
příjezdem rychlé lékařské pomoci,“
informuje starosta centrálního obvodu
Radislav Neubauer.
Strážníci Městské policie Plzeň se
stále častěji ocitají v situacích, kdy je
potřeba poskytnout první pomoc. Ať
už jsou to fyzické konflikty se zraně-

ním v problémových nočních podnicích či pomoc starým lidem, ke kterým vyjíždějí v rámci tísňové linky
seniorů.
„Chtěl bych poděkovat panu Michalu
Řepkovi ze Zdravotní asistenční služby a celé komisi bezpečnosti na našem
obvodě, která jako první ve městě
iniciovala projekt se zdravotnickými
batohy. Systematickou podporou
Městské policie chceme naplňovat
jednu z našich priorit, a tím je bez-

pečnost v obvodu,“ dodává místostarosta centrálního obvodu David Procházka.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Novely a změny v roce 2016
V souvislosti s novelou zákona
o evidenci obyvatel, občanských
průkazech a o cestovních dokladech
Úřad městského obvodu Plzeň 3 informuje občany o změnách v těchto
oblastech.
Změny spojené s novelou zákona
o cestovních dokladech
Podat žádost o vydání cestovního
pasu a převzít vyhotovený cestovní
pas bude možné na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou
působností.
Občanům, kteří potřebují urychleně
vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě 6 pracovních dnů
cestovní pas s biometrickými údaji
s platností na 10 let.
Změny spojené s novelou zákona
o občanských průkazech
Občanské průkazy se občanům starších 70 let budou vydávat nově na 35
let od data vydání dokladu.
Převzetí vyhotoveného občanského
průkazu a vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana.
Informace v případě evidence
adresy trvalého pobytu na adrese
sídla ohlašovny
Od 1. 1. 2016 jsou pro vás ukládána
oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením na ohlašovně, v jejímž
správním obvodě máte hlášen
trvalý pobyt.
Informace o zprostředkování
kontaktu
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění
služby.
Plné znění a podrobnosti najdete
na webových stránkách úřadu.

Další změny
a novely týkající se
občanů
České republiky
Senioři
• od ledna se zvýšila penze o 40 Kč,
v únoru senioři obdrží jednorázový příspěvek 1200 Kč
• zcela končí druhý důchodový pilíř
Mzda a životní minimum
• minimální měsíční mzda stoupá
z nynějších 9 200 Kč na 9 900 Kč
• základní hodinová sazba se zvedá
z nynějších 55 Kč na 58,70 Kč
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• minimální zálohy na sociální
a zdravotní pojištění u drobných
podnikatelů se zvyšují o 660 Kč
Podnikání a daně
• vzniká povinnost podnikatelů podávat kontrolní hlášení u daně
z přidané hodnoty, plátci musejí
navíc podávat elektronické přiznání
• vstupuje v platnost novela o spotřebních daních – zdražení se týká
všech tabákových výrobků, spotřební daň bude v dalších třech letech růst postupně
• v platnost vstoupila novela o dani
z nemovitých věcí – daň z nabytí
nemovité věci platí nyní jen kupec
• vzniká povinnost oznamovat finančnímu úřadu i příjmy osvobozené od daně, pokud přesáhnou
5 milionů korun
• zvyšuje se zdanění hazardu
Státní svátky a prázdniny
• den, na který připadá tzv. Velký
pátek, bude nově státním svátkem
• učitelé nebudou propouštěni na
dobu prázdnin, škola je musí zaměstnat na dobu 12 měsíců
Doprava
• rychlostní silnice se mění v dálnice, modré značky se symbolem
automobilu byly přesunuty na některé silnice 1. třídy – povolená
rychlost se tedy zvýšila z 90 km/h
na 110 km/h
• nové značky u silnic – cedule upozorňující na vysoký pohyb chodců,
dále pak doplňková značka označující jezdce na segwayi či upozornění na ovce, koně nebo žáby
• vzniká povinnost pro chodce – být
označeni reflexními prvky, a pro
řidiče – očištění auta od sněhu
před jízdou
• registrační značka „na přání“ majitele automobilu – za poplatek je
možné vytisknout vlastní text
(mimo vulgarit)
• automobil je možné přihlásit na
kterémkoliv úřadě – jednodušší
pravidla registrace vozidel

• již na konci roku 2015 začaly platit nové jízdní řády vlaků a autobusů v ČR
• dostupnější se stává přeprava
v první vozové třídě vlaků ČD
• zdražení u ČD se týká přepravného u jízdních kol a celodenních
jízdenek
Zdravotnictví
• tarifní platy v nemocnicích stoupají o 5%, odvody na zdravotní
pojištění se zvyšují a zdravotní pojišťovny zaplatí více lékařům za
léčení
• pojišťovny nově hradí protonovou
léčbu
Bydlení a rodina
• vzniklo vládní nařízení, ve kterém
nájemci a majitelé bytů naleznou
seznam toho, co je považováno za
běžnou údržbu a drobné opravy
bytu.
• novela zákona o vzrůstu daňového
zvýhodnění na další děti (v době
uzávěrky byla před druhým čtením); tzn. na druhé dítě by se zvýšila o 100 Kč měsíčně, na třetí
a další o 300 Kč; rodiny, které mají
jedno dítě, by zvýhodněny na dani
nebyly
(v
případě schválení přijde v platnost
v březnu 2016)
Bankovnictví
• spotřebitelské půjčky – od jara
2016 vstupuje v platnost nový
zákon zpřísňující pravidla pro poskytovatele spotřebitelských půjček
• v hypotékách čekají změny klienty, kterým končí dosavadní fixační období hypotéky – regulace
se bude nově vztahovat i na
půjčky nižší než pět tisíc korun
• změny v systému zákonného pojištění vkladů v bankách a družstevních záložnách (kampeličkách) – stále platí, že jsou pojištěny vklady do ekvivalentu 100
tisíc eur, nově však může tento
limit ve výjimečných případech
dosáhnout na 200 tisíc eur

Termíny konání ZMO v roce 2016
15. února, 18. dubna, 20. června, 19. září, 28. listopadu
Všechna řádná zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3
se konají vždy od 14 hodin v zastupitelském sále ve 3. patře budovy
ÚMO Plzeň 3. Tato jednání jsou veřejná a jejich online přenos je
možné sledovat na stránkách www.plzen3.eu.

www.plzen3.eu

Krátce z obvodu
Starosta centrálního obvodu
Radislav Neubauer tradičně
navštívil před Vánoci seniory
v Městském ústavu sociálních
služeb. Vánoční atmosféru navodila i hudební skupina, která
zahrála seniorům nejenom tradiční vánoční melodie, ale i jejich oblíbené písně, které si
s chutí zazpívali.
•
Tři desítky žáků deváté třídy
z 33. ZŠ v Plzni navštívily
v rámci školní exkurze Úřad
městského obvodu Plzeň 3. Děti
nejprve přijal starosta Radislav
Neubauer, který ve stručnosti
úřad představil a pak dal slovo
studentům. Jejich dotazy byly
zpočátku obecné, zajímali se
o kompetence obvodu a různé
pojmy. Pak se otázky stočily
k aktuálním tématům – uprchlické krizi nebo zvýšení bezpečnosti po teroristických útocích
v Paříži. Studenti si nakonec
prohlédli také zastupitelské sály
a místnosti rady.
•
Ve spolupráci MO Plzeň 3, MP
Plzeň, Vodní záchranné služby
Plzeň a SK Radbuza prošly
dvě desítky strážníků pohotovostního oddílu Městské policie Plzeň kurzem vodní
záchrany v prostorách plaveckého bazénu Sportovního
klubu Radbuza v Kozinově
ulici. Cílem kurzu bylo získání
základních dovedností záchrany tonoucího z vody a základní normy zdravotnických
znalostí.
•
Dobrovolní dárci z plzeňského centrálního obvodu obdrželi v zasedacím sále ÚMO
Plzeň 3 bronzové medaile
prof. MUDr. Jana Janského
udělované za deset bezpříspěvkových odběrů krve. Janského plakety předal starosta
Radislav Neubauer, pracovnice Komise pro občanské záležitosti ÚMO Plzeň 3 Olga
Sammerová a ředitelka Oblastního spolku Českého Červeného kříže Plzeň-město
a Rokycany paní Svatava Slavíková. Slavnostní akt, stejně
jako v předešlých letech, doprovodil hrou na varhany
Miloš Chaloupka.
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Trnkova kouzelná zahrada v 55. MŠ
Tak zní název projektu, v jehož
rámci naše mateřská škola usiluje
o transformaci typické školní zahrady umístěné uprostřed panelové
zástavby v místo, které samo o sobě
je dalším „učitelem“ našich dětí.
V loňském roce se nám podařilo získat finanční dotaci z Nadačního fondu
Zelený poklad, díky které jsme mohli
pro každou třídu pořídit vlastní truhlík, kde si děti mohou vypěstovat to,
co mají rády. Děti společně se svými
učitelkami musely objevit to nejlepší

místo, kde se bude jejich rostlinkám
dařit. Dalším krokem bylo rozhodnutí, co se bude pěstovat. Bylo hezké
pozorovat, jak má každá třída jiné
„chutě“ a jak se děti snaží, aby se jejich rostlinkám dařilo. Kypřily, zalévaly, plely, každý den kontrolovaly,
zda semínka či sazenice o kousek povyrostly. A když nastal čas, sklízelo
se – někde rajská jablíčka, jinde hrášek, cibule, česnek, dýně, cuketa, kedlubny, mrkev. Nezapomněli jsme ani
na bylinky, takže v současné chvíli je
naše školní kuchyně zásobena vý-

hradně bylinkami vlastní produkce.
Aihned po sklizni se začalo plánovat,
co se vysadí či vyseje na jaře.
Bc. Eva Rybárová,
55. mateřská škola, Plzeň

Chcete vylepšit vaše oblíbené místo v Plzni?
Úprava pramenů na Roudné, živý
jukebox Plzeňský zpěvomat, projekt Křížky a vetřelci mapující
drobné umění a sakrální památky
– to jsou jen některé z nápadů
plzeňských občanů, které byly
v minulých letech uskutečněny
díky projektu Pěstuj prostor.
Do konce února probíhá čtvrtý ročník Otevřené výzvy, v rámci které
mohou lidé přidávat další podněty na
drobné změny ve veřejném prostoru.
Na realizaci vybraných projektů
bude rozděleno 300 000 Kč z rozpočtu statutárního města Plzně, pod-

Více informací můžete získat
na pestujprostor.plzne.cz,
e-mailem
na vyzva@pestujprostor.cz
nebo telefonicky (776 806 005
– Silvie Hašlová).
poru přislíbily i některé městské obvody.
Výzva je určena všem – od dětí po
seniory. Podněty lze přidat prostřednictvím formuláře na internetové stránce
www.pestujprostor.plzne.cz (do 29. 2.
2016) či zaslat poštou na adresu Pěstuj
prostor, z. s., Táborská 10, 326 00 Plzeň
(do 22. 2. 2016).

Lidé mohou své podněty přidávat ve
dvou kategoriích. Grantová kategorie „Chci pěstovat veřejný prostor“
je určena pro aktivní jedince i organizace, kteří chtějí svůj nápad uskutečnit sami a potřebují na něj finance
i odbornou pomoc. Podněty z negrantové kategorie „Mám nápad
a pomůžu s ním“ budou realizovány
spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci
s jejich autory. O grant na další pokračování svých aktivit mají možnost žádat také autoři již dříve
podpořených projektů, finanční podporu na stejný projekt však mohou
obdržet maximálně třikrát.

2. ZŠ Plzeň se opět postavila novým výzvám
V minulém školním roce se naše
škola stala tzv. VIP školou v projektu zdravé výživy za podpory Národního centra zdraví. Tentokrát se
zapojila do projektu, který nese
název Vzdělávání bez hranic.
Jmenovaný program byl realizován
od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 a byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. Pro-

jekt se zaměřil na podporu výuky přírodovědných předmětů, výuky cizích
jazyků a rozvoj čtenářské gramotnosti. Z nabídky klíčových aktivit
jsme využili doslova všechny.
Jednalo se o čtenářské dílny jako prostředky zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Čtenářské dílny
jsou na 1. stupni vedeny jednotlivými
pedagogy kmenových tříd, přičemž
celý projekt čtenářství zaštiťuje paní

učitelka Eva Páníková. Několik pedagogů sbíralo nové zkušenosti a inspiraci také v zahraničí a poslední
možností výběru ze šablon klíčových
aktivit byl zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Cílem všech nabídek projektu bylo zvyšování kvality
ve vzdělávání a zvýšení motivace
k dalšímu vzdělávání. Účel byl stoprocentně naplněn.
L. Štíbrová, E. Páníková

Obvod plánuje zájezd pro děti s rodiči – měli byste zájem?
V loňském roce uspořádal centrální obvod mimo klasické nabídky tuzemských a zahraničních
zájezdů také jeden speciální – historickým autobusem za tradicemi Chodska, který měl velký
ohlas. V letošním roce chce proto
uspořádat další netradiční zájezd, tentokrát však pro děti s rodiči, popř. prarodiči. Cílem
výletu by byla Zoologická za-

hrada Praha, program by ale zahrnoval také plavbu parníkem po
Vltavě.
Zájezd by byl primárně určen pro děti
do 15 let v doprovodu rodiče nebo
prarodiče, kdy podmínkou by byl
trvalý pobyt dítěte na území MO
Plzeň 3. Dítě by mělo výlet zdarma,
doprovod by uhradil 200 Kč (část nákladů na dopravu, pojištění, prů-

vodce, plavba parníkem a vstup do
ZOO). Termín zájezdu obvod plánuje na některou z červnových sobot.
Z důvodu, že se jedná o novinku
v naší nabídce, dovolujeme si vás
požádat o vyplnění ankety zájmu
o tento typ zájezdu. Anketu naleznete na našich webových stránkách
nebo kontaktujte paní Markovou na
tel. čísle 378 036 458, popř. jí napište
e-mail na markova@plzen.eu.

Krátce z kultury
Ve Studijní a vědecké knihovně
města Plzně pokračuje cyklus
přednášek pod názvem Šumavské čtvrtky. Už 11. února se můžete těšit na historii sklářství na
Šumavě, 10. března bude tématem architektura šumavských
chalup, 14. dubna fotograf Jaroslav Vogeltanz netradičně představí šumavské vody a 12. května
se bude hovořit o národních parcích Šumavy. Přednášky začínají
vždy v 17 hodin, jednotné
vstupné činí 50 Kč. Více na
www.sumavskecesty.cz.
•
Finálový večer již 24. ročníku
prestižních Hudebních cen Žebřík se uskuteční 11. března
v DEPO2015. Jako každý rok
bude předáno celkem 30 cen
nejlepším českým či slovenským hudebníkům i filmovým
osobnostem. Koncertně vystoupí No Name, Jelen, Tata
Bojs, Mydy Rabycad, Marpo &
Trouble Gang, Kateřina Marie
Tichá a další kapely a DJs. Šestihodinovou show moderují
Tomáš Hanák a Barbora Poláková.
•
Fenomenální herečka Bára
Hrzánová se 9. března od 20
hodin v Měšťanské besedě
představí v poněkud jiné roli,
než v jaké ji většina lidí zná –
jako zpěvačka v čele skupiny
Condurango. Ta nese název po
hořkém bylinném vínu k podpoření chuti. A přesně taková
je i hudba Conduranga – jako
bylinný likér pro podzimní
večer.
•
Ve dnech 27. dubna až 1. května
se do Plzně již potřetí vrací festival humoru Komedy fest.
Ondřej Sokol nahlédne do soukromí téměř všech umělců ve
svém zbrusu novém pořadu Celebrity. Ypsilonka se svojí totální
improvizací
nechá
nahlédnout diváky klíčovou
dírkou do pánské šatny ypsilonských herců. Divadlo Palace
přiveze osvědčenou komedii
z pera Antonína Procházky
„Miluju tě, ale“. Aani tentokrát
nebude chybět v programu autorské stand upy Lukáše Pavláska, Tomáše Matonohy a Ivy
Pazderkové.
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INFORMACE PRO SENIORY

Počítačové kurzy pro seniory pokračují
Městský obvod Plzeň 3 ve spolupráci se Střední školou informatiky a finančních služeb v Plzni
pořádá také v letošním roce počítačové kurzy pro seniory. Od zahájení v roce 2012 výukou prošlo
kolem pěti set spokojených účastníků.
Jarní kurzy budou zahájeny poslední
únorový týden. Výuka je rozdělena
do pěti tříhodinových lekcí. Cena
kurzu je 660,- Kč, obyvatelé centrálního obvodu ale uhradí jen polovinu, zbytek jim zaplatí úřad.
Na výběr je z těchto úrovní – začátečníci, mírně pokročilí, středně po-

kročilí a úprava digitálních fotografií. V případě zájmu bude nabídka
rozšířena i o kurz zaměřený na práci
s tabulkami nebo multimédia.
Senioři s trvalým bydlištěm na
území centrálního obvodu, kteří by
se chtěli na kurz přihlásit, mohou
kontaktovat sl. Lucii Hůrkovou na
telefonním čísle 378 036 496.
Senioři z jiných obvodů nebo i mimoplzeňští mohou zavolat paní
Jolaně Šmejkalové ze SŠIFS na telefonní číslo 377 832 427 – tito zájemci si však budou muset uhradit
plnou cenu kurzu, tj. 660,- Kč.
Kurzy se konají v moderně vybavených učebnách Střední školy informatiky
a finančních služeb v Plzni na Borech.

Senioři, využijte opět bezplatné právní pomoci
Již několik let využívají senioři
třetího plzeňského obvodu bezplatnou právní poradnu, která
je zaměřena na řešení různých
právních záležitostí. Odborníci
zde odpovídají na specifické
otázky, pomáhají řešit právní
problémy, anebo požadavky na
právní služby zařazují přesně do
uvedených oblastí práva.

Právní poradenství je zajištěno prostřednictvím kvalifikovaných advokátů s dlouholetou praxí zejména
v těchto oblastech: právo občanské,
rodinné, bytové, dědické. Právní poradenství se neposkytuje v oblasti
trestněprávní či obchodně-právní.
Důležité je však vědět, že se nejedná
o provádění úkonů ve věci – např.
sepisování smluv či podání nebo za-

stupování před soudy, úřady, organizacemi či třetími osobami.
„Chtěl bych vyzvat všechny seniory z našeho obvodu, kteří potřebují právní radu, aby neváhali
a kontaktovali příslušnou pracovnici úřadu, která jim zajistí termín
schůzky s advokátem,“ říká starosta centrálního obvodu Radislav
Neubauer.

Na setkání s právníkem je nutné
se vždy předem objednat, a to
u paní Olgy Sammerové na telefonním čísle 378 036 472, která
také poskytne informace o termínech. Právní poradna je určena
lidem starším padesáti let, kteří
mají trvalé bydliště na území třetího plzeňského obvodu.

Senior roku 2015 je Jaromír Šmejkal Prodej zvýhodněných

divadelních vstupenek
I v letošním roce nabídne obvod
vstupenky do plzeňských divadel
za zvýhodněné ceny (senior uhradí
50% pořizovací hodnoty vstupenky).
Zájemci s trvalým pobytem na
INZERCE

Centrální obvod Plzeň 3 v loňském
roce vyhlásil již sedmý ročník ankety Senior roku. Ze čtrnácti nominací
nakonec byli oceněni čtyři senioři
za svůj aktivní přístup k životu
a pozitivní přínos svému okolí.
Na třetím místě se umístila jedenaosmdesátiletá Olga Dolanská (druhá
zprava), která přes 24 let pečuje
o největší úsek SD Plzeň – Skvrňany. Druhé místo získala Božena
Cahynová (druhá zleva). Ve svých
dvaasedmdesáti letech je stále cvičitelkou, doučuje studenty a působí
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jako hospodářka ve SD Plzeň –
Bory. Vítězem se stal Ing. Jaromír
Šmejkal (uprostřed), který v úctyhodném věku devadesát let stále
působí v Klubu českých turistů při
FN Plzeň, předcvičuje a pomáhá při
organizaci turistických akcí. Stejně
jako v minulých letech, i tentokrát
byla také udělena cena starosty, kterou si odnesl akademický sochař
Jaroslav Bocker. Na snímku zcela
vlevo starosta Radislav Neubauer
a zcela vpravo místostarosta David
Procházka.

www.plzen3.eu

území obvodu Plzeň 3 si mohou
vstupenky zakoupit vždy od 8 hodin
ráno v kanceláři č. 26, v 1. patře budovy úřadu v těchto termínech:
29. února, 30. března, 27. dubna,
30. května, 31. srpna, 26. září,
31. října, 30. listopadu a 14. prosince.
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Obvod zahajuje druhou Plzeňskou senior akademii
Městský obvod Plzeň 3 navazuje na
úspěšnou spolupráci s Městskou policií Plzeň a již 11. února zahajuje
pro své seniory podruhé projekt
„Plzeňská senior akademie“.
„Vzdělávací program v rámci prevence kriminality pro naše seniory je
utvořen ze sedmi přednáškových
bloků a v každém z nich je detailně popsáno konkrétní téma. Senioři se seznámí s prací Městské policie Plzeň,
dozvědí se o nebezpečí prodejních akcí
i o domácím násilí, uvidí kriminalistiku v praxi nebo získají informace, jak
se bezpečně pohybovat v silniční dopravě či jak zvládat mimořádné udá-

losti,“ vypočítává některá z témat
David Procházka, místostarosta MO
Plzeň 3.
Přednášky pak doplní exkurze v operačním středisku Městské policie
Plzeň, v Útulku pro zvířata v nouzi
nebo Hasičské stanici Plzeň.
První přednáška je především zahajovací a je možné akademii absolvovat i od druhé lekce, která se koná
18. února 2016. Proto neváhejte,
a v případě zájmu kontaktujte
sl. Lucii Hůrkovou na telefonním
čísle 378 036 496.
Plzeňská senior akademie je zdarma,
podmínkou je seniorský věk a trvalé
bydliště na území centrálního obvodu.

Účastníci pilotního projektu Plzeňské senior akademie při exkurzi v plzeňském útulku s jeho ředitelem Martinem Kunou a zástupcem MP Plzeň –
metodikem prevence kriminality Bc. Karlem Zahutem.

Obvod nabídne seniorům zájezdy za atraktivní ceny
Městský obvod Plzeň 3 pořádá každoročně několik zajímavých zájezdů, které si senioři mohou koupit
za lákavé ceny.
Vletošním roce chce obvod uspořádat
opět nejméně 9 zájezdů, včetně zahraničních a adventního. V současné
době připravujeme termíny a trasy zá-

jezdů, bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách obvodu
během měsíce února. Prodej zájezdů
na první pololetí se uskuteční v pátek
18. března 2016. Termín prodeje zájezdů na druhé pololetí bude zveřejněn
v květnovém vydání časopisu
TROJKA.

Jarní taneční vínek
Uskuteční se ve středu 13. dubna 2016 od 16 hodin v KD Peklo.
K tanci i poslechu bude hrát oblíbený taneční orchestr Miroslava Novotného. Sál bude zpřístupněn od 15.30 hodin! Vstup pro seniory
s trvalým bydlištěm na území centrálního obvodu je jako vždy
zdarma.

INZERCE
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OHLÉDNUTÍ

Uplynulý rok z pohledu péče o životní prostředí
Pořádek a čistota na komunikacích, péče o zeleň a životní prostředí – to jsou oblasti, na které
mimo jiné dohlíží Odbor dopravy
a životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 3. Zajišťuje
úklid více než 720 tisíc m2 chodníků a veřejných ploch, 82 600
běžných metrů nejvíce frekventovaných komunikací a 124 ha travnatých ploch. Stará se také o 91
dětských hřišť a pískovišť.
Úklidové práce a odborné práce na
zeleni se zadávají firmám vzešlých
z výběrových řízení. Kvalita jejich
práce je pravidelně kontrolována
zaměstnanci ODŽP, oddělením
kontroly, ale i vedením úřadu.
S kontrolou v daných lokalitách pomáhají i členové zřízených osadních výborů Radobyčice a Valcha.
„Nejlepší kontrolu a zpětnou vazbu
v souvislosti s prováděnými úklidy,
péčí o zeleň a zimní údržbou nám
poskytují občané sami. Proto bych
jim touto cestou ráda poděkovala
za spolupráci, protože jejich podněty byly pro nás během celého
roku nezanedbatelnou pomocí.
Každou takovou informací jsme se
zabývali a snažili se rychle a efektivně zjednat nápravu,“ informuje
Marie Rumlová, vedoucí odboru
DŽP.
Z důvodu šetření finančních prostředků a efektivity vykonávají
méně odborné práce také zaměstnanci veřejné služby a obecně prospěšných prací.
POŘÁDEK A ZIMNÍ ÚDRŽBA
Úklidové práce v obvodu probíhají
podle harmonogramu úklidů, a to
i v zimě, kdy se uklízí podle schváleného Operativního plánu zimní
údržby. Příprava na zimní údržbu
probíhá již v průběhu roku nákupem a naskladněním posypového
materiálu, v listopadu pak kontrolou technické připravenosti firem
na zimu. Takto firmy přistaví veškerou techniku a je provedena kontrola její funkčnosti.
V loňském roce bylo pro větší čistotu v obvodě vyzkoušeno strojní
čištění chodníků s použitím dezinfekce, toto se osvědčilo a v letošním
roce bude pokračovat již na jaře.
PÉČE O ZELEŇ
V rámci péče o zeleň probíhaly
v průběhu minulého roku veškeré
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AUTOVRAKY
Do rozsáhlé agendy ODŽP patří
i problematika autovraků. V loňském roce bylo zasláno celkem 35
upozornění na odstavená vozidla.
Na výzvu, kterou úřad vydal na bezplatnou likvidaci autovraků, se přihlásilo osm majitelů, jejichž
vozidla byla ekologicky zlikvidována.
DALŠÍ

práce, jako je např. výsadba stromů, údržby a nahrazování prvků za hrabezpečnostní řezy větví, jarní a pod- nicí životnosti (Lábkova a Skuzimní výhraby, řezy keřů, zálivky, pova ulice), byla některá hřiště
okopávky, odplevelení záhonů, vý- výrazně rozšířena o nové sestavy
sadby letniček a macešek, podle (K. Steinera, Čermákova a Mandstanoveného harmonogramu. Na lova ulice). Postupně také začíná
území Městského obvodu Plzeň 3 oplocování vybraných hřišť nízmohli občané zaznamenat pět sečí kým plůtkem a na žádost rodičů
travnatých ploch a opakované řezy byl pořízen i nový fit prvek. Na
keřových skupin. Na podzim bylo dětských hřištích se provádí pravivysazeno celkem 167 stromů. delné revizní prohlídky čtyřikrát
Mimo tyto běžné
ročně, na dětpráce, které se Kontaktní e-mailové adresy ských pískovišprovádí celý rok,
tích pak jedenpro podněty občanů:
byly provedeny
krát ročně douklidmo3@plzen.eu,
celkové prořezy
chází k výměně
zelenmo3@plzen.eu
keřových skupin
písku.
a odstranění ruderálního porostu i v problémových FONTÁNY
lokalitách. To byl například svah od A PROTIPOVODŇOVÁ
hlavního nádraží směrem k Paříž- OPATŘENÍ
ské ulici, kde byl proveden úklid Méně známou činností ODŽP je ceodpadků, likvidace nepovolených loroční údržba kašen. Osm fontán
skládek a za pomoci SVSmP i za- a dvě pítka je nutné vždy uvést do
zdění krytů, ve kterých přebývali provozu, vyčistit, namontovat čerbezdomovci a hromadily se zde od- padla, a následně pak také provoz
padky. V menší míře byl prořez na ukončit a fontány zazimovat. Uskužádost občanů proveden i v dalších tečňuje rovněž protipovodňové
lokalitách napříč celým obvodem. prohlídky zapisované do protipo„V loňském roce se nám podařilo vodňové knihy, a v případě hrozby
vyjednat u firem provádějících pro jsou vlastníci nemovitostí informonás údržbu zeleně a běžné úklidy vání protipovodňovým štábem.
slevy, díky kterým jsme mohli realizovat i opakované řezy keřových
skupin, výsadbu více nových stromů
nebo přidat pátou seč. Výhodných
podmínek a úspor finančních prostředků bylo dosaženo i v oblasti
úklidů a díky tomu byly použity
i stroje, které chodníky čistí s použitím dezinfekce,“ říká David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Po celý rok také probíhaly úpravy
a rozšiřování dětských hřišť, kterých je ve správě centrálního obvodu celkem 91. Zde, kromě běžné

www.plzen3.eu

ODŽP vede agendu pracovníků
obecně prospěšných prací, kteří vykonávají jednoduché manuální
práce. Evidováno je celkem 60 odsouzených, ale jen třetina z nich má
zájem si soudem určené hodiny odpracovat.
Odbor se v neposlední řadě rovněž
zabývá ochranou zvířat proti týrání,
vydává rybářské a lovecké lístky
nebo povoluje zábory pozemků,
které se nacházejí na území centrálního obvodu.
„Velice si vážíme spolupráce s našimi občany při zvelebování obvodu a chceme je ujistit, že i v tomto
roce budeme pokračovat v nastaveném trendu a úroveň služeb obyvatelstvu udržíme minimálně na
současné úrovni,“ dodává David
Procházka.
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OHLÉDNUTÍ

Během charitativní akce vedení obvodu
rozdalo téměř 100 litrů gulášovky
Již posedmé se na plzeňském
náměstí Republiky konalo tradiční rozlévání gulášové polévky, na kterou občany pozvalo vedení Městského obvodu
Plzeň 3.

Poslední pátek před Štědrým dnem
tak zavonělo od stánku plzeňského
centrálního obvodu téměř 100 litrů
vynikající polévky, kterou se zahřály desítky kolemjdoucích.
„Primárně je tato akce zaměřena

na sociálně slabší spoluobčany.
Nicméně každému, kdo se u nás
zastavil, jsme nalili polévku a popřáli hezké svátky,“ uvedl starosta
centrálního obvodu Radislav Neubauer.

Starosta Radislav Neubauer a místostarostové Radoslav Škarda a David Procházka si poslední pátek před
Vánoci oblékli bílé zástěry, chopili se velkých naběraček a hostili Plzeňany poctivou gulášovkou.

Mikulášská nadílka

navštívili děti ve všech mateřských
školkách v centrálním obvodu. Děti
odříkaly nacvičené básničky a říkanky, za které dostaly čokoládové
figurky a hračky – stavebnice, puzzle
a vkládačky. Na snímku místostarostka Jaroslava Maříková.

Na Nový rok připravil plzeňský
centrální obvod na náměstí
Republiky Novoroční oslavu
zakončenou slavnostním ohňostrojem. Nejprve patřila plocha
náměstí dětem, které si přišly užít
svoji dětskou diskotéku, poté zcela zaplněné náměstí Republiky
sledovalo barevnou třaskavou
show.

Předvánoční setkání
v Radobyčicích
a na Nové Hospodě
Zatímco většina Plzeňanů se těšila na rozsvícení stromu na náměstí Republiky, obyvatelé
okrajových části Městského obvodu Plzeň 3 mají svoje vlastní
tradice.

Centrální obvod samozřejmě nezapomněl na své malé občánky a spolu
s nimi si připomněl českou tradici
čerta, Mikuláše a anděla. Starosta
Radislav Neubauer a místostarostové Radoslav Škarda, Jaroslava Maříková a David Procházka osobně

Novoroční
ohňostroj

V Radobyčicích si svůj vánoční
strom rozsvítili v neděli 6. prosince. Samozřejmě nechyběly koledy a voňavý svařák, který
přivezli a lidem rozlili starosta Radislav Neubauer a místostarosta
David Procházka.
„Je moc pěkné vidět, jak společně
místní lidé dodržují tradice. Komornější prostředí a skvělá nálada
pak tomuto setkání dodává úžasnou atmosféru,“ říkal místosta-

rosta Procházka, který zde stromek pomáhal rozsvítit již druhý
rok. Také na Nové Hospodě dodržují obyvatelé předvánoční
zvyk. V pátek 11. prosince se uskutečnil lampionový průvod,
který ukončilo zpívání koled a rozsvícení stromku v areálu TJ Sokol
Nová Hospoda. I sem vedení obvodu dovezlo svařák a dětem čokoládové figurky.
„Zdejší lidé jsou strašně příjemní
a vždy mají dobrou náladu. Proto
jsme letos nemohli tuto tradiční
akci vynechat, i když jsme s kolegou oba trochu nemocní, shodli
jsme se, že prostě musíme přijet
alespoň na chvíli,“ usmíval se starosta Neubauer.
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ZASTUPITELÉ

Obvod nesouhlasí s výstavbou nového průtahu Plzní
Na listopadovém jednání přijalo
Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 3 usnesení, ve kterém nesouhlasí se stavbou severojižního
průtahu I/27.
Proti stavbě se postavili všichni
zastupitelé. Historicky nechtělo
Zastupitelstvo Plzně 3 nikdy přivést dopravu do centra Plzně,
proto požádalo vedení města Plzně
o zahájení jednání s Plzeňským
krajem tak, aby byla navržená
trasa silnice I/27 vyřazena z nadřazených Zásad územního rozvoje

Plzeňského kraje a zároveň byly
předloženy jiné možnosti, kudy by
mohla vést.
Průtah Plzní od Sukovy ulice na
Borech k budově Lékařské fakulty
na Karlovarské třídě připravuje
plzeňské ŘSD. Předpokládá se, že
v roce 2017 bude na severní a jižní
úsek trasy vydané územní rozhodnutí a po něm i stavební povolení.
Trasu silnice první třídy I/27 v navržené podobě, kdy přetne centrum a přivede do města další
kamionovou dopravu, považuji za

nesmyslnou. Řešením neúnosné
situace propojení mezi Lochotínem a Bory je dostavět co nejdříve
západní okruh.
Je však nutné propojit ulice Borská a Sukova, aby se dopravně ulevilo oblasti Bezovka. Proto jsme
zároveň navrhli vybudovat toto
propojení jako městskou komunikaci, nikoliv jako silnici první
třídy, po níž by mohla projíždět
těžká kamionová doprava.
Mgr. Radoslav Škarda
I. místostarosta MO Plzeň 3

Člen osadního výboru opravil komunikace sám

Členové Zastupitelstva MO Plzeň
3 za hnutí JSNS v čele s Jiřím
Strobachem by rádi prostřednictvím tohoto periodika poděkovali
panu Miroslavu Pitulemu, který
je za JSNS členem Osadního vý-

boru ZMO Plzeň 3 v Radobyčicích.
Vzhledem k veliké rozloze městského obvodu je osadní výbor Radobyčice a Valcha jakousi prodlouženou rukou zastupitelstva
a rady městského obvodu. Osadní
výbory se starají o zprostředkování
informací, například, co je potřeba
kde opravit či vylepšit v okrajových částech obvodu. Na zasedání
Osadního výboru 21. 10. minulého
roku byl mimo jiné vznesen požadavek k vedení třetího obvodu na
provizorní opravu komunikací Vilová, Jabloňová a Lánská kvůli
lampionovému průvodu dětí z Radobyčic plánovanému na 14. 11.
2015. Stav komunikací byl v této
době dosti žalostný, a vzhledem
k bezpečnosti dětí bylo nutné komunikace alespoň provizorně
opravit. Oprava byla vedením ob-

vodu přislíbena do začátku listopadu. Pár dní před konáním akce
byly komunikace ale bohužel stále
ve stejném stavu jako v době žádosti o opravu. Pan Pitule neváhal,
a tři dny před konáním akce si vzal
volno v práci, vlek, vlastní auto,
najal si pracovníka, a za vlastní peníze koupil štěrk a veškeré díry
v komunikacích zasypal. Díky
jemu mohla akce bez problémů
proběhnout. V minulosti již pan Pitule opravil křížek na kapličce
v Radobyčicích.
Jsme připraveni každodenně pomáhat občanům obvodu s jejich
žádostmi na vedení obvodu ve věcech, kdy nejsou vyslyšeni, a je
třeba zjednat nápravu. Proto ještě
jednou děkujeme panu Pitulemu
i celému osadnímu výboru v Radobyčicích za skvělou komunální
práci.

Se svými žádostmi a podněty se
prosím obracejte na Jiřího Strobacha, předsedu Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3.
Jan Fischer,
člen Zastupitelstva MO Plzeň 3

Kontrolní výbor pomáhá občanům, aktuálně řešíme
případ trafostanice v Plzni Zátiší
Jako opoziční zastupitel a předseda
Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3
řeším celou řadu podnětů a požadavků obyvatel plzeňské Trojky.
V poslední době jsem se věnoval také
případu z Domažlické ulice v Plzni
Zátiší, kdy se na mne obrátila paní
Koukolíková, že je zde neoplocená
trafostanice společnosti ČEZ s velkým otvorem do budovy. Bohužel
paní Koukolíkové vběhla do tohoto
transformátoru kočka, kterou elektřina usmrtila. Případ jsem hned řešil
a zaslal i oficiální dopis generálnímu
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řediteli společnosti ČEZ, ve kterém
žádám zabezpečení této trafostanice,
neboť tento prostor může být i velkým
nebezpečím nejen pro zvířata, ale
hlavně pro malé děti. Zatím nemáme
od společnosti ČEZ žádné stanovisko, nicméně pracovníci SVSmP
reagovali, a snažili se vlastní objekt
provizorně zabezpečit. Pro mě a pro
obyvatele této části našeho obvodu to
ale není dostatečné, protože zatím je
oplocením zabezpečená trafostanice
pouze z přední části, nicméně zadní
část je stále otevřená, a tak může dojít

www.plzen3.eu

opět k dalšímu neštěstí. Znovu tedy
budu kontaktovat všechny dotčené
instituce, aby trafostanici řádně oplotily a obyvatelé Zátiší nemuseli mít
obavy. Jestli i vy máte nějaké podněty,
požadavky, starosti či radosti, podělte
se se mnou. Pokud bude řešení
v mých možnostech, rád vám pomohu. Pište na strobach@plzen.eu
nebo volejte na 724 839 358.
Jiří Strobach,
předseda Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 3 a člen
Zastupitelstva MO Plzeň 3
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Statutární město Plzeň –

MĚSTSKÁ POLICIE
HLEDÁ BUDOUCÍ
STRÁŽNÍKY
Požadavky:
• trestní bezúhonnost, spolehlivost
• české státní občanství
• nejnižší věková hranice 21 let
• vzdělání – středoškolské, zakončené maturitní zkouškou·
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
Zájemci o toto zaměstnání se mohou přihlásit na Personální
oddělení Městské policie Plzeň, Perlová 3.

Předpokládaný nástup duben 2016
KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Luboš Berka, 378 036 936, berkal@plzen.eu
Bc. Jana Černá, MBA., 378 036 904, cernaja@plzen.eu

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

K čemu slouží osadní výbory?
Představujeme OV Valcha
Osadní výbor je
pravidelného čišKontakt:
zvláštní typ výtění retenční násladekji@plzen.eu
boru zastupiteldrže či instalace
stva obce, tedy iniciativní stojánků se sáčky na psí exkrementy
a kontrolní orgán, který může za- a odpadkových košů. I díky našim
stupitelstvo obce, v našem pří- podnětům se podařilo opět posekat
padě obvodu, zřídit pro svoji orobinec v lokalitě Lučního potoka.
konkrétní část. V centrálním ob- Iniciovali a zúčastnili jsme se jedvodu pracují dva osadní výbory nání vedení centrálního obvodu
– v Radobyčicích a na Valše. s vedením PMDP, na základě kteA právě OV Valcha představuje rého došlo k posílení linek MHD.
jeho předseda Jiří Sládek:
Mojí velkou prioritou je bezpečnost, proto jsem rád, že se podařilo
„Náš osadní výbor působí na Valše zajistit úpravu keřů bránících řidinecelý rok. K běžným záležitostem, čům ve výhledu při výjezdu z Lašikteré s centrálním obvodem řešíme, tova. K bezpečnosti ale jistě
patří úklid veřejného prostranství přispěje i případné zahrnutí lokaa údržba zeleně, včetně námi pro- lity ‚Nová Valcha‘ do vyhlášky
váděných namátkových kontrol. města Plzně o některých povinnosK čistotě na Valše nyní přispívá tech chovatelů psů. Naším největi monitorování míst fotopastmi, a to ším, bohužel i nejsložitějším cílem,
především tam, kde vznikají černé je zřízení zastávek MHD v horní
skládky. Náročnější bylo zajištění části Dobřanské ulice.“
Členové výboru:
Jaroslava Šperlová,
Mgr. Jaromír Doležal, František Šíp,
Jiří Sládek st., Jan
Novák a Ladislav
Franc.
Všechna zasedání se
konají v budově
TJ Sokol Valcha,
K Zelené louce 90,
konkrétní termíny
najdete na stránkách
www.plzen3.eu.

Kontakty MO Plzeň 3

sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

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

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

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

Vedoucí kanceláře tajemníka JUDr. Ivo Javůrek
37 803 6573

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

Oddělení tiskové a organizační
Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6429

Místostarosta Mgr. David Procházka
37 803 6502 / 727 983 552
Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
37 803 6459 / 724 839 358

Vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí
Marie Rumlová
37 803 6522
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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. Miloslav Hora
37 803 6450
Vedoucí Odboru správního a vnitřních věcí
Mgr. Denisa Jarošová
37 803 6492
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