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Vážení občané,
rád bych vás touto cestou poprvé
oficiálně přivítal v roce 2017
a popřál vám mnoho úspěchů,
ale také štěstí, zdraví a radosti.
Stejně jako v uplynulém roce
chceme i letos svědomitě dohlí-
žet na všechny oblasti, které
mají vliv na váš spokojený život
v centrálním obvodu. Pokud
máte pocit, že něco nefunguje
nebo nám chcete cokoliv sdělit,
máte spousty možností, jak nás
kontaktovat. Kromě návštěvy na
úřadě nás můžete potkat na
mnoha obvodních i městských
akcích, kde jsme vám plně
k dispozici. Můžete nám zavo-
lat, napsat dopis nebo e-mail
(kontakty naleznete na zadní
straně zpravodaje), můžete vy-
užít naší mobilní aplikaci nebo
navštívit jednání zastupitelstva,
která jsou veřejná. Zpětná vazba
je pro nás nesmírně důležitá,
protože vše děláme pro naše ob-
čany. Proto se nebojte sdělit nám
váš názor. 

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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Nové streetworkoutové sestavy se
nacházejí ve Škodalandu a u dět-
ského hřiště v Čermákově ulici
v blízkosti nákupního centra Area
Bory. Právě tam je nechal nainsta-
lovat plzeňský centrální obvod
a navazuje tak na první sestavu,
která se nachází v borské Heyrov-
ského ulici.
Cvičení na těchto sestavách přišlo
vposlední době do obliby, a to hlavně
mezi mládeží. Jde o sport zatím ne-
rozšířený a v naší zemi se začal roz-
víjet celkem nedávno. Cvičení se
provádí ve venkovním prostředí
s vlastní tělesnou vahou.
„Chceme i tímto způsobem podpo-
rovat mládež ve sportování a držet
je co nejdále od všech negativních
vlivů. Dělat prostě něco smyslupl-
ného a venkovním cvičením třeba
změnit životní styl,“ říká David Pro-
cházka, místostarosta centrálního
obvodu.

Na část workoutové sestavy aúpravu
prostoru v jejím okolí byl ve Škoda-
landu využit finanční příspěvek
z Fondu životního prostředí Komise
životního prostředí Rady města
Plzně. Bylo vysázeno i deset javorů
mléč, které budou v teplém a sluneč-
ném počasí zastiňovat prostor kolem
konstrukce.
„Protože nám jde i o bezpečnost cvi-
čenců, splňují obě sestavy veškeré
bezpečnostní normy a disponují také
dopadovou plochou.  Ve Škodalandu

je písková, v Čermákově ulici je tvo-
řena z pryžových desek. Jedná se
o certifikovanou dopadovku, nená-
ročnou na údržbu,“ dodává David
Procházka.  
Nezůstane však jen u těchto dvou no-
vých sestav. V nejbližší době má
vzniknout v zadních Skvrňanech
v ulici T. Brzkové další sestava, kte-
rou na doporučení centrálního ob-
vodu vybuduje město Plzeň, a po její
realizaci přejde do komplexní péče
plzeňského centrálního obvodu.

V obvodu přibyly další sestavy
pro streetworkout
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V Plzni se v roce 2016 narodilo méně dětí než
v roce 2015

Tradiční vítání občánků na plzeňské radnice

Prvním letošním občánkem obvodu je Veronika Alferi
Městský obvod Plzeň 3 přivítal
svého letošního prvního občán-
ka první den roku 2017 v 7

hodin a 29 minut ráno ve
Fakultní nemocnici Plzeň. Je
jím holčička Veronika Alferi.

Vedení obvodu gratuluje rodi-
čům a miminku přeje mnoho
štěstí a zdraví.

Zájezdy pro děti v doprovodu prarodiče, popř. rodiče
Zájezdy jsou určeny dětem do
15 let věku, kdy podmínkou je
trvalý pobyt dítěte na území
Městského obvodu Plzeň 3,
v doprovodu prarodiče, popř.
rodiče. 
Z kapacitních důvodů může

jeden dospělý vzít maximálně
2 děti.
Zájemci se budou přihlašovat
na oba nabízené zájezdy pro-
střednictvím elektronického
formuláře. Tyto formuláře, na
každý zájezd jednotlivě, budou

pro zájemce zpřístupněny na
webových stránkách obvodu
dne 22. května 2017 v 8 hodin.
Děti, pro které je zájezd zdar-
ma, lze přihlásit pouze na jeden
z nabízených zájezdů.

ROK JMÉNO M JMÉNO Ž

2012 1. Jan 1. Tereza 

2.– 3. Jakub 2. Adéla 

2.–3. Matyáš 3. Eliška 

2013 1.–2. Jan 1. Eliška

1.–2. Jakub 2. Tereza 

3. Adam 3. Adéla

2014 1. Jan 1. Eliška

2. Jakub 2. Tereza

3. Filip 3. Natálie

2015 1. Jakub 1. Eliška

2. Jan 2. Tereza 

3. Adam 3. Anna

2016 1. Jakub 1. Eliška

2. Jan 2. Tereza 

3. Vojtěch 3. Anna

4. Václav 4. Natálie

5. Adam 5. Adéla

ROK SŇATKY REGISTR. PART. ÚMRTÍ

2012 685 12 3 094

2013 690 7 3 036 

2014 637 8 2 981 

2015 695 11 3 220

2016 724 13 3 264*

*(není konečný údaj)

ROK POČET CHLAPCŮ DĚVČAT PÁRŮ

DĚTÍ DVOJČAT

2012 3 885 1 959 1 926 90

2013 3 674 1 858 1 816 88

2014 3 836 2 011 1 825 81

2015 3 871 2 025 1 846 86*

2016 3 759 1 999 1 760 80

*(1 pár trojčat)

Oddělení matriky Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň vydalo pra-
videlný přehled za uplynulý rok
o počtu sňatků a úmrtí, naroze-
ných dětí i seznam nejčastějších
jmen.
„V roce 2016 se v Plzni narodilo
celkem 3 759 dětí, z toho 1 760
dívek a 1 999 chlapců. Mezi nej-
častějšími jmény opět figurují Eliš-
ky, Terezy a Anny, u chlapců je to
tradičně Jakub, Jan a Vojtěch. Zají-
mavě ovšem vzrostl počet uzavře-
ných sňatků i registrovaných
partnerství,“ shrnul údaje starosta
centrálního obvodu Radislav
Neubauer.

TERMÍN CÍL ZÁJEZDU CENA CENA
ZÁJEZDU ZA DÍTĚ ZA DOPROVOD

Cena zahrnuje dopravu, pojištění, průvodce
a vstupy

10. 6. 2017 ZOO Praha s plavbou lodí zdarma 200 Kč

9. 9. 2017 Zážitkový park Zeměráj zdarma 200 Kč
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Informace k zápisům dětí do mateřských
a základních škol
V souvislosti se změnou školského
zákona dochází k několika změ-
nám, které se týkají zápisů do
mateřských a základních škol, pro-
to upozorňujeme zákonné zástupce
všech dětí, kterých se budoucí
zápis do MŠ či ZŠ týká, na několik
důležitých informací.
Zápisy do 1. ročníku základních
škol v Plzni pro školní rok

2017/2018 budou zahájeny
1. dubna 2017 a budou probíhat
podle jednotlivých termínů sta-
novených základními školami až
do 30. dubna 2017. Termín zápisu
do první třídy základní školy se
tedy posouvá z původního ledno-
vého termínu až na měsíc duben.
Rodiče mohou pro své dítě podle
školského zákona zvolit libovol-

nou školu, přednostní právo na při-
jetí mají ale ve školách tzv. spádo-
vých, kde je rozhodující místo
trvalého pobytu dítěte. Přijati
mohou být do naplnění kapacity
školy. 
Zapisují se děti, které do 31. 8. 2017
dovrší šestý rok věku. Rodiče, kteří
jdou s dětmi k zápisu, přinesou rod-
ný list dítěte a doklad o trvalém
pobytu dítěte (např. občanský prů-
kaz rodiče nebo doklad z ohlašovny
pobytu). 
Pokud není dítě tělesně nebo
duševně přiměřeně vyspělé, může
rodič požádat do 30. dubna 2017
o odklad školní docházky. Tato
žádost musí být doložena doporu-
čujícím posouzením školského
poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře nebo klinického psycho-
loga. Upozorňujeme na to, že je
povinností rodiče dostavit se s dítě-
tem k zápisu, a to i tehdy, pokud
uvažuje o odkladu povinné školní
docházky. Tento záměr projedná
s ředitelem školy a nejlépe v den
zápisu požádá o odklad.
Termíny zápisů si stanovily školy
samy. Drtivá většina základních
škol již bude mít zaveden elektro-
nický registrační systém. Přehled
termínů zápisů mohou zájemci zís-
kat jednak na webových stránkách

plzeňských škol (www.plzenskes-
koly.cz), jednak i na informačním
serveru jednotlivých škol. 
Na zápisy do základních škol
navazují zápisy do škol mateř-
ských, ty se uskuteční v období
od 2. května do 16. května.
Novinkou je, že dnem 1. 9. 2017
je pro předškoláky (= děti, kteří
dosáhnou 5. roku) předškolní
vzdělávání povinné. Povinný
předškolní rok bude ve veřejných
mateřských školách bezplatný
a bude plněn v mateřských školách
zapsaných ve školském rejstříku
nebo lze povinnost splnit za urči-
tých podmínek individuálně. 
Zákonní zástupci dětí jsou povinni
přihlásit dítě k povinnému před-
školnímu vzdělávání ve spádové
MŠ. Město řeší spádové MŠ obec-
ně závaznou vyhláškou tak, že
školské obvody MŠ jsou shodné
s územím čtyř velkých obvodů.
Území Křimic, Radčic a Malesic
je dalším školským obvodem
a následuje společný obvod Litic
a Lhoty.
Město pro zápisy do MŠ opět
využije elektronickou aplikaci jako
v minulých letech a veškeré infor-
mace k zápisům do MŠ budou
k dispozici na webových stránkách
příslušných MŠ. 

Obvod se připravuje na povinnost
přijmout do školky i dvouleté děti
Městský obvod Plzeň 3 chce být při-
praven na skutečnost, že od roku
2020 budou muset školky přijímat
i dvouleté děti. Největší nápor na
umístění dětí do školky v rámci
obvodu je dlouhodobě na Borech.
V současné době kapacita školek
stačí, ale s příchodem dvouletých
dětí je těžké odhadnout, o kolik se
poptávka po umístění dětí do školek
zvýší. Nelze ani dobře odhadnout
počet možných uchazečů, protože
tyto děti ještě nejsou na světě. Po
prověření možností ve všech škol-
kách na Borech se vedení obvodu
rozhodlo umístit nový pavilon (kon-
tejnerový) do školky v Mandlově
ulici. Toto řešení přinese podstatně
menší náklady než stavět kompletně
novou školku, bude využito zázemí
stávající školky, schodiště stávají-
cího pavilonu apod. V současné
době je hotový projekt a zastupitel-
stvo obvodu rozhodne, zda a kdy
bude stavba tohoto nového pavilonu
zahájena. Vedení obvodu chce
využít možnosti dotace, a tudíž je

možné, že stavba začne až příští rok.
Obvod si je vědom, že proti tomuto
záměru se vyslovují někteří rodiče
dětí, které tuto školku navštěvují,
idalší občané z blízkého okolí školky. 
„Je pravdou, že výstavbou nového
pavilonu by bylo nutno pokácet 3 až
4 vzrostlé stromy v zahradě školky,
ale není pravdou, že by se poničila
zahrada, která je velmi pěkná. Poká-
cené stromy by byly nahrazeny nový-
mi a ráz zahrady by zůstal
nezměněn. Projektant byl požádán,
aby pavilon umístil co možná nej-
šetrněji k zahradě, a myslím, že tento
požadavek splnil,“ říká místosta-
rostka obvodu Jaroslava Maříková
a dodává: „Je škoda, že tento záměr
je účelově napadán i lidmi, kteří se
chtějí na této kauze pouze zviditelnit,
aniž by brali v úvahu, že přípravu
na možný značně zvýšený tlak na
přijetí dětí do mateřský škol nelze
odložit až na rok 2020 a nyní jen
doufat, že třeba uchazečů bude méně
a nějak se děti do stávající kapacity
vejdou.“

Informace o dopravních
stavbách v Plzni
Několik větších staveb, které ovliv-
ňují dopravu v Plzni, pokračují
i v roce 2017. Jedná se o opravu Stu-
dentské ulice, o úpravy spojené
s rekonstruovanou tramvajovou tratí
v Gerské ulici a o opravu vázanou
na Letkovskou ulici. Mezi zcela
nové stavby, které zásadně ovlivňují
dopravu na území Plzně už od
prvních měsíců letošního roku, patří
takzvaný Uzel Plzeň, 2. stavba – pře-
stavba osobního nádraží, včetně
mostů Mikulášská. Jde o projekt
Správy železniční dopravní cesty,
zhotovitelem je firma Metrostav.
Další klíčovou stavbou je oprava
mostu Generála Pattona, jenž spo-
juje střed města se Severním Před-
městím. V prosinci loňského roku
byla zahájena administrativní pří-
prava, ke startu stavebních prací by

mělo dojít na přelomu března a dub-
na. Stavební práce se budou prová-
dět při zachování provozu, vždy
budou motoristům k dispozici dva
pruhy ve směru do města a dva pru-
hy ve směru z města. Tramvajový
provoz bude v některých fázích stav-
by veden obousměrně po jedné kole-
ji. Akce Ředitelství silnic a dálnic
České republiky je stanovena na 24
měsíců od zahájení prací.
Město Plzeň se snaží všechny stavby
koordinovat, a maximálně tak eli-
minovat komplikace. Aktuálně měs-
to vyzývá řidiče k respektování
základních pravidel silničního pro-
vozu, neboť například zastavování
vozů v zálivech městské hromadné
dopravy či nedodržování takzvané-
ho ZIP řazení výrazně zhoršuje pro-
voz ve městě.
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Provozovatelé restaurací se mohou stále
přihlásit do projektu „vlídných WC“
Začátkem tohoto roku se na dve-
řích některých podniků a restau-
rací v centru města objevují
samolepky s nápisem „WC zdar-
ma – Free Toilets“, které domácí
i zahraniční návštěvníky nebo
i občany města Plzně upozorní na
to, že v tomto zařízení mohou
použít toalety zdarma.
„Čekali jsme ještě na schválení pro-
jektu z posledního městského zastu-
pitelstva, anyní již probíhá registrace
zájemců z řad restauratérů,“ infor-
muje Radislav Neubauer, starosta
plzeňského centrálního obvodu, jenž
se tímto projektem nechal inspirovat
v sousedním Bavorsku.

Je dobře známo, že počet veřej-
ných záchodků nepokrývá skuteč-
nou potřebu,  a náklady na údržbu
a opravy stojí městský obvod
nemalé peníze. Atak, jak už začíná
být u našich sousedů běžné,
návštěvníci a obyvatelé našeho
města budou moci využívat toalety
v restauracích v centru města a při-
lehlém okolí, které budou označe-
ny speciální samolepkou. Jako
kompenzaci sníží obvod majite-
lům spolupracujících restaurací
poplatky za předzahrádky a res-
taurace budou uvedené v příslušné
publikaci, která k tomuto projektu
vzniká. Zkušenosti z této spolu-

práce jsou za našimi hranicemi
dobré. 
„V současné době probíhá evidence
žadatelů o registrační známku
a uvítali bychom další provozova-
tele restaurací, kteří by měli zájem
o tento projekt,“ říká starosta
Neubauer. 
Projekt totiž poskytuje výhody nejen
pro Městský obvod Plzeň 3, který
tímto zkvalitní služby jak svým
občanům, tak i návštěvníkům města,
ale i pro majitele restaurací, kteří
uspoří finanční prostředky a získají
další potenciální zákazníky a výho-
dy související s propagací tohoto
projektu.

Při výběrových řízení pomáhá obvodu elektronický systém
V rámci požadavků na efektivnější
a transparentnější zadávání veřejných
zakázek přistoupil Městský obvod
Plzeň 3 pro pořizování různých slu-
žeb a produktů k používání elektro-
nického systému pro vyhlašování
a vyhodnocování elektronických
výběrových řízení.
Elektronický systém Avyba tak přede-
vším zjednoduší a usnadní život fir-
mám a dodavatelům, kteří vyplní
registrační formulář, který je možno
stáhnout z webových stránek projektu

(http://b2bmo3.plzen.eu/) azašlou jej
na úřad. Příslušný pracovník pak fir-
mu zaregistruje do systému a sdělí jí
telefonem nebo e-mailem přístupové
údaje.
Elektronická výběrová řízení se dějí
dvojím způsobem: elektronické auk-
ce a elektronické poptávky. Při auk-
cích je rozhodujícím kritériem cena
a jsou tedy vyhodnocována automa-
ticky, u poptávek pak o vítězi roz-
hodne hodnotící komise.
Přínos elektronických výběrových

řízení je nesporný. Zejména u elekt-
ronických aukcí lze u zadavatele
dosáhnout úspory 5 až 70% z před-
pokládané hodnoty veřejné zakázky.
Uchazeči pak jistě ocení možnost
účastnit se aukce z různých míst,
čímž uspoří náklady a také možnost
využít v průběhu aukce různých
informačních zdrojů, které jim pomo-
hou pro rozhodování při licitaci.
Elektronická aukce je v současnosti
jednou z nejefektivnějších a nejtran-
sparentnějších zadání veřejné zakázky. 

Zodpovědní pejskaři dostanou od obvodu dárek
Psí exkrementy jsou problémem
většiny velkých měst. Čtyřnohých
miláčků v domácnostech i nadále
přibývá.
„Pracovníci našeho úřadu se setká-
vají především s telefonickými připo-
mínkami občanů, kteří si stěžují, že
jejich okolí je doslova poseto psími
exkrementy,“uvádí David Procházka,
místostarosta plzeňského centrálního
obvodu. „Tento problém se snažíme
řešit dvěma způsoby – úklidem exkre-
mentů a tím, že poskytujeme určitý se-
rvis zodpovědným pejskařům,“
poznamenává místostarosta.
Tento servis byl doposud zajišťován
necelou stovkou stojanů se speciál-
ními sáčky na sebrání psích exkre-
mentů, které pak „páníčci“ mohou
vyhodit do odpadkových košů. Sáčky
jsou neustále doplňovány a tato
služba spolu s úklidem stojí obvod
nemalé finanční prostředky. Proto
každý zodpovědný majitel pejska,

který řádně uhradí poplatek ze psů
pro rok 2017, obdrží zásobníček se
sáčky na exkrementy. Ten je možno
si vyzvednout v kanceláři správce po-
platku v přízemí ÚMO Plzeň 3,
č. dveří 7.  Na vyvolávacím systému
proti vrátnici si vyzvedne pořadové
číslo na přepážku č. 20. V případě
platby bankovním převodem nebo
složenkou je nutno tento doklad
o úhradě předložit při převzetí.
„Od tohoto kroku si slibujeme, že
pokud bude mít každý pejsek na vo-
dítku tento zásobníček, bude jeho
majitel více dbát na čistotu veřejného
prostranství,“ dodává David Pro-
cházka.
Plzeňský centrální obvod se snaží
majitelům psů maximálně vycházet
vstříc, ale zároveň musí také dbát
o životní prostředí na svém území.
Proto také, ve spolupráci s Městskou
policií Plzeň, přistoupí ke zpřísně-
ným kontrolám na ulicích.

Registrační známku k tomuto pro-
jektu si restauratéři mohou vyzved-
nout na ODŽP ÚMO Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7, 9 u pí. Roušalové,
2. patro, č. dv. 45, a to včetně mož-
nosti podání žádosti o umístění před-
zahrádky.

V ulicích probíhají také kontroly pejskařů. Strážníci dbají především na
to, zda jsou zvířata řádně očipovaná a jejich majitelé po nich uklízejí.

Plzeň pokračuje v poskytování
bytové pomoci občanům, kteří jen
těžko dosáhnou na vlastní či
komerční nájemné byty. Město
tím naplňuje svou koncepci
sociálního a dostupného bydlení.
Vní jsou vytipovány nejvíce ohro-
žené skupiny, tedy senioři, samo-
živitelé s nízkými příjmy,
zdravotně postižení, mladí lidé
opouštějící dětské domovy či pěs-
tounskou péči, nebo oběti domá-
cího násilí, kteří na své bydlení
nemají šanci dosáhnout. O přidě-
lení městských bytů do nájmu
dvěma žadatelkám z těchto skupin
již rozhodla Rada města Plzně.

Bytová pomoc občanům
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Upozornění pro vlastníky nemovitostí: 
probíhá kontrola značení ulic a osazování cedulí
Odbor správní a vnitřních věcí
v součinnosti s oddělením kon-
troly v roce 2016 provedl pláno-
vanou kontrolu označování ulic
cedulemi s názvy ulic v rámci
Městského obvodu Plzeň 3. Uve-
dená kontrola a osazování cedulí

jsou plánovány i na rok 2017. 
Z uvedeného důvodu si občany do-
volujeme požádat o součinnost a zá-
roveň upozornit, že vlastník
nemovitosti je dle § 30 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, povinen strpět

bezúplatné připevnění tabulky
s označením ulice nebo jiného ve-
řejného prostranství na své nemovi-
tosti a v blízkosti tabulky nesmí
umístit jiné nápisy. Označení nesmí
být poškozeno, odstraněno nebo za-
kryto.

Nová stezka spojující Skvrňany
a Vejprnice zvýšila bezpečnost chodců
Pěší stezku, o jejíž potřebě se mlu-
vilo více než deset let, se podařilo
vybudovat městskému obvodu
Plzeň 3. „Cesta mezi Skvrňany
a Vejprnicemi výrazně zvýšila bez-
pečnost v této oblasti, kde jezdí au-
tomobily poměrně rychle a pěším
hrozilo riziko nehody,“ popisuje 1.
místostarosta městského obvodu
Plzeň 3 Radoslav Škarda.

Část stezky prochází pozemkem
náležejícím městskému obvodu
Plzeň 5-Křimice. „Dvě části cesty
financoval centrální plzeňský
obvod a jednu část Křimice, jedná
se tedy o sdruženou investici dvou
obvodů,“ vysvětluje Vít Mojžíš,
starosta městského obvodu Plzeň 5-
Křimice.
Materiál na cestu – drť – se navíc

podařilo získat zdarma od Správy
veřejného statku. Celá investice tak
vyšla pouze na 350 000 Kč. „Jsem
rád, že se nám podařilo tuto inves-
tici realizovat. Již krátce po zpro-
voznění cesty jsem zaznamenal
kladné ohlasy od občanů,“ dodává
Radoslav Škarda.

Kam s použitými
pneumatikami?
Věděli jste, že:
• pneumatiky se dají ekologicky

zlikvidovat či recyklovat pro
další použití?

• z recyklovaných pneumatik
lze budovat dětská hřiště, spor-
toviště a další užitečná místa?

• zakoupením pneumatiky auto-
maticky zaplatíte za její recy-
klaci?

• sběrný dvůr nebo dokonce
skládka nejsou vhodná místa
pro odevzdání použitých pneu-
matik?!

Odevzdávejte pneumatiky na
místa zpětného odběru! Zpětný
odběr se provádí bez vazby na
nákup či zboží, bez ohledu na
značku pneumatik a zcela bez-
platně.

Sběrná místa na území
Městského obvodu Plzeň 3:
• Contitrade Services s. r. o.,

Domažlická 1257/168d
• Richard Topinka

– Autoservice,
Nade Mží E2210

• PNEU Šafranek s. r. o.,
Nám. Emila Škody 1/2757

• Autíčka Liška s. r. o.,
Bendova 2009/48

• Chára Sport, a. s.,
Borská E404

• Martin Řáha,
Zborovská 62/17

Další sběrná místa a informace
naleznete na www.eltma.cz. 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Nově má autovraky na starost
Správa veřejného statku města
Plzně. Změna v odpovědnosti má
sjednotit a zjednodušit postup při
odstraňování autovraků z ulic
aparkovišť. Bude to SVSMP, kdo
bude autovraky aktivně vyhledá-
vat a řešit podněty občanů k tomu-
to tématu. Také připraví podklady
a podá příslušnému úřadu měst-
ského obvodu návrh na uložení
povinnosti provozovateli vraku
odstranit vrak z pozemní komu-
nikace. Poté, co příslušný úřad
obvodu rozhodne, zajistí SVSMP
odstranění vraku. Autovraky vuli-
cích Plzně i jiné závady ve veřej-
ném prostoru je možné nahlásit
prostřednictvím aplikace MO
Plzeň 3 nebo na plzni.to.

Nakládání s autovraky již
není v kompetenci obvodu

Termíny jednání ZMO Plzeň 3 v roce 2017:
20. února / 24. dubna / 19. června / 11. září / 27. listopadu
Jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 jsou veřejně přístupná. Zasedání
probíhají v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 3 vždy od 14.00 hod.
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Spolupráci centrálního obvodu
a Střední školy informatiky a fi-
nančních služeb v Plzni není již
třeba představovat. Díky vý-
borné kooperaci už z výuky po-
čítačových kurzů vyšly stovky
spokojených absolventů, a ně-
kteří z nich dokonce pokračovali
v dalších úrovních.

Také na přelomu zimy a jara letoš-
ního roku mohou senioři absolvo-
vat tyto kurzy, a to konkrétně
v úrovních začátečníci, mírně po-

kročilí, středně pokročilí a úprava
digitálních fotografií. 
V letošním roce ale nabídku obo-
hatí novinka pro zájemce, kteří si
nevědí rady s chytrým telefonem
nebo tabletem.
„V kurzu multimédií se zaměříme
jak na práci s počítačem, stahování
a přenos dat, tak v druhé polovině
kurzu také na vybrané aplikace
a práci s dotykovými telefony nebo
tablety,“ přibližuje ředitelka školy
RNDr. Lenka Holubová.
Kurzy budou začínat na konci

února, výuka je vždy ve všední
den odpoledne podle zvolené
úrovně. Cena za pět lekcí (15 vy-
učovacích hodin) je standardně
660 Kč, senioři s trvalým bydliš-
těm na území MO Plzeň 3 hradí
pouze polovinu, zbytek doplácí
úřad. Zájemci se mohou hlásit
u sl. Hůrkové na tel.: 378 036 496.
Zájemci s bydlištěm mimo cen-
trální obvod ať kontaktují paní
Šmejkalovou (SŠIFS) na tel.:
377 832 427. Ti však musí uhra-
dit plnou cenu kurzovného.

Již několik let využívají senioři tře-
tího plzeňského obvodu bezplatnou
právní poradnu, která je zaměřena
na řešení různých právních záleži-
tostí. Odborníci zde odpovídají na
specifické otázky, pomáhají řešit
právní problémy, anebo požadavky
na právní služby zařazují přesně do
uvedených oblastí práva.
Služba bezplatné právní poradny
pro seniory poskytuje právní pora-
denskou službu jednak ve věcech
jednoduchých, ale také ve věcech
komplikovanějších a spletitých.
Umožňuje nasměrování zájemce
a jeho konkrétního případu tak, aby
jej mohl řešit nebo věděl, na jaké or-
gány se má obrátit.
Důležité je však vědět, že se nejedná
o provádění úkonů ve věci – např.
sepisování nebo kontrola smluv či
podání nebo zastupování před

soudy, úřady, organizacemi či tře-
tími osobami.
Právní poradenství je zajištěno pro-
střednictvím kvalifikovaných ad-
vokátů s dlouholetou praxí zejména
v těchto oblastech: právo občanské,
rodinné, bytové, dědické. Právní
poradenství se neposkytuje v ob-
lasti trestněprávní či obchodně –
právní.
„Chtěl bych vyzvat všechny ty se-

niory z našeho obvodu, kteří potře-
bují právní radu, aby neváhali
a kontaktovali příslušnou pracov-
nici úřadu, která jim zajistí termín
schůzky s advokátem,“ říká starosta
centrálního obvodu Radislav Neu-
bauer.
Právní poradna je určena lidem star-
ším padesáti let, kteří mají trvalé
bydliště na území třetího plzeň-
ského obvodu.

Akce
SD Plzeň-Bory
22. února: přihlášky na zájezdy
na I. pol. 2017, budova ÚMO
Plzeň 3, 8 hod

20. března: odborná přednáška
Gibraltar (prezentace, film, be-
seda), nádraží Jižní předměstí,
sál Moving station, 14 hod (sraz
ve 13.45 před vchodem)

29. března: přihlášky na zájezdy
na II. pol. 2017, budova ÚMO
Plzeň 3, 8 hodin

V únoru, březnu a dubnu se
konají pravidelné schůze výboru
v době od 9 do 10.30 hodin v bu-
dově ÚMO Plzeň 3, sady Pěta-
třicátníků 7,9 (naproti Divadlu J.
K. Tyla).

Kontakty:
Jiří Čermák (603 379 517),
e-mail: jiricermak31@seznam.cz,
cahynova-bobina@seznam.cz

Další informace o činnosti a se-
tkáních SD Plzeň-Bory najdete
v příloze Plzeňského deníku
KULTURA, která vychází vždy
poslední pondělí v měsíci, dále
ve vývěsní skříňce naproti OC
Luna a v Českém rozhlase Plzeň
v relaci pro seniory.

Senioři mohou opět využít
bezplatné právní pomoci

Termíny právní poradny
na rok 2017 jsou:
17. ledna, 21. února,

21. března, 11. a 25. dubna,
16. a 30. května, 20. června,

18. července, 22. srpna,
12. a 26. září, 10. a 24. října,

14. a 28. listopadu a 19. prosince.

NEZAPOMEŇTE SE
VŽDY PŘEDEM

OBJEDNAT!

Kontaktní osobou na
ÚMO Plzeň 3

je paní Olga Sammerová
na telefonním čísle 378 036 472. 

Ve spolupráci s Československou
obcí legionářskou navštěvuje již
dlouhodobě vedení obvodu válečné
veterány, aby jim popřálo hezké
svátky a předalo dárky.
V úterý 13. prosince navštívil starosta
centrálního obvodu Radislav Neu-
bauer členy organizace Českosloven-
ské obce legionářské paní Lýdii Ková-
řovou, paní Júlii Bradovou a pana
Štefana Pavlovského, kteří jsou, i přes
svůj vysoký věk a zdravotní kompli-
kace, stále obdivuhodně vitální.

„S těmito báječnými lidmi se nevidím
poprvé a povídání o jejich životních
příbězích jsou nejenom poučná, ale
také velmi emotivní. Život se s nimi
nemazlil, a přesto jsou optimističtí.
Neměli bychom nikdy zapomínat, co
pro nás tito lidé obětovali a právě
proto je pravidelně před vánočními
svátky navštěvujeme,“ říká Radislav
Neubauer.
Válečné veterány osobní předvá-
noční návštěva starosty MO Plzeň 3
velmi potěšila a vždy při tomto se-

tkání zavzpomínají nejen na těžká
válečná léta, ale také i na radostnější
životní období.
„Málokdo ví o životních osudech

těchto lidí. Málokdo ví, čím si museli
kdysi projít a jaká těžká životní roz-
hodnutí museli učinit. Právě jim jsme
vděčni za náš šťastný a svobodný
život,“ dodává Radislav Neubauer.
Vpříštím týdnu navštíví zástupci ob-
vodu ještě pana Vladislava Klečku
a pana Jaromíra Folka.

Starosta navštívil před Vánoci legionáře

Počítačové kurzy pro seniory
pokračují. A nabízejí novinku!

Zveme vás na
Jarní taneční

vínek
Jarní taneční vínek pro

seniory Městského obvodu
Plzeň 3 se bude konat

v KD Peklo
dne 7. března 2017
od 16 do 20 hodin.
Tradičně zahraje Taneční
orchestr M. Novotného.

Akce je pořádána
bez vstupného.

Podzimní taneční vínek
se uskuteční

8. listopadu 2017.
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Zájezdy pro seniory na rok 2017
se budou prodávat 16. března
Zájezdy jsou určeny pro seniory
s trvalým pobytem na území Měst-
ského obvodu Plzeň 3, kteří v letoš-
ním roce dosáhnou nejméně 60 let
věku. 
V případě manželského páru stačí,
pokud podmínku bude splňovat ale-
spoň jeden z nich. 
V den prodeje je možno zakoupit
pouze dva zájezdy, další pak v ná-
sledující úřední dny do vyprodání. 
Dne 16. 3. 2017 bude budova úřadu
přístupná seniorům již od 7 hodin,
kdy na vrátnici budou vydávána po-
řadová čísla. 
Zájezdy se budou prodávat od 8
hodin v zasedacím sále ve 3. patře
budovy.
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TERMÍNY VYDÁNÍ ZPRAVODAJE TROJKA
6. února 2017 • 15. květně 2017 • 14. srpna 2017

• 20. listopadu 2017

INFORMACE PRO SENIORY

„Vzdělávací program v rámci pre-
vence kriminality pro naše seniory
je utvořen z exkurzí a přednáško-
vých bloků, v nichž je detailně po-
psáno konkrétní téma,“ říká David
Procházka, místostarosta MO
Plzeň 3.

Seznam a termíny přednášek
a exkurzí:
2. 2. Zahájení akademie + před-

stavení Městské policie
Plzeň

9. 2. Jak si nenechat ublížit
16. 2. Bezpečně v kyberprostoru
23. 2. Nebezpečí prodejních akcí

(šmejdi)

2. 3. Kriminalistika v praxi
9. 3. Domácí násilí

16. 3. Bezpečně v silniční dopravě
23. 3. Zvládání mimořádných

událostí (IZS)
30. 3. Základy první pomoci
6. 4. Hasičská stanice Košutka

13. 4. Útulek pro opuštěná zvířata
20. 4. Operační středisko HZS

Plzeň 
27. 4. Operační středisko MP Plzeň
11. 5. Slavnostní ukončení akade-

mie
Ačkoliv Plzeňská senior akade-
mie již byla zahájena, v době uzá-
věrky tohoto zpravodaje bylo
stále několik volných míst. Máte-

Obvod zahájil třetí Plzeňskou senior akademii

li zájem, informujte se u sl. Lucie
Hůrkové na tel.: 378 036 496.
Plzeňská senior akademie je

zdarma, podmínkou je seniorský
věk a trvalé bydliště na území cen-
trálního obvodu.

Městský obvod Plzeň 3 znovu navázal na úspěšnou spolupráci s Měst-
skou policií Plzeň a 2. února zahájil pro své seniory potřetí projekt
„Plzeňská senior akademie“.

V prosinci oslavili diamantovou
svatbu (60 let) manželé Jiřina
a Josef Jiráskovi z Přeštické uli-
ce. Ke gratulantům se připojuje
také vedení Městského obvodu
Plzeň 3. Přejeme mnoho štěstí
a zdraví!
Manželé, kteří mají trvalé byd-
liště na území centrálního obvo-
du a mají zájem o uskutečnění
zlaté, diamantové, kamenné
nebo platinové svatby, mohou
kontaktovat, nejlépe alespoň
s měsíčním předstihem, paní
Olgu Sammerovou, odbor SSM,
kancelář č.30, tel.: 378 036 472.

Gratulujeme k výročí
diamantové svatby

Zvýhodněné vstupenky
do plzeňských divadel

Vstupenky se budou prodávat
v kanceláři číslo 26 od 8 hodin
za  50  % je j ich  poř izovac í
hodnoty v těchto termínech: 

• 30. ledna 
• 27. února
• 29. března 
• 26. dubna           
• 31. května 
• 30. srpna 
• 27. září 
• 30. října 
• 29. listopadu 
• 13. prosince

Minulý rok vyjeli senioři na jeden z výletů speciálním historickým auto-
busem

Termín Trasa zájezdu Cena

16. 5. 2017 Rakousko – Linec 320 Kč

20. 6. 2017 Lipno – Stezka v korunách stromů 170 Kč

12. 9. 2017 Rakouské příhraničí – Zwettl 320 Kč

3. 10. 2017 Praha zase jinak… 140 Kč

Nová služba
pro seniory a ZTP

Městský obvod Plzeň 3 připravuje
novinku nazvanou „Mobilní
úřad“. Služba bude určena pro se-
niory nad 75 let a držitele TP, ZTP,
ZTP/P. Ke klientovi domů (na
území MO Plzeň 3) či do zdravot-
nického zařízení přijede zaměst-
nanec úřadu a vyřídí s ním jeho
úřední záležitost (vybrané agendy).
Služba bude spuštěna v první polo-
vině letošního roku.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Stalo se již tradicí, že žáci z odlou-
čeného pracoviště 16. ZŠ a MŠ
v Plzni v Radčicích v adventním
čase rozdávají radost svým blízkým
vánočním zpíváním. Jinak tomu ne-
bylo ani letos, kdy pod vedením
paní vychovatelky Renáty Kuče-
rové a paní učitelky Mgr. Gabriely
Daovové několik týdnů před začát-
kem adventu začali nacvičovat
pásmo známých českých koled,
písní a básní s vánoční tematikou
a 28. 11. to propuklo. Obyvatelé
Radčic se sešli na návsi a za zvuku
koled z úst žáků zaznělo: „Stro-
mečku, rozsviť se!“ 

Radost rozdáváme zpěvem

Festival světla BLIK BLIK rozsvítí Plzeň 

Koncerty mezi
knihami
14. 2. 18.00 hodin
Eddie Vedder Tribute:
Koncert mezi knihami
Eddie Vedder Tribute je sólový
projekt charismatického zpěváka,
kytaristy a skladatele. Přesvědči-
vým způsobem vněm nabízí písně
nejen od Eddieho Veddera a sku-
piny Pearl Jam, ale i několika dal-
ších „prověřených“ interpretů,
jako například písně Boba Dylana,
Cata Stevense, Neila Younga. 
Koncertní program je koncipo-
ván v podobném duchu, v jakém
se nesou sólové koncerty Ved-
dera, tedy v plném nasazení,
hrané tělem i duší.

7. 3. 18.00 hodin
Justin Lavash:
Koncert mezi knihami
Napříč styly mezi blues, folkem
a jazzem – Justin Lavash a jeho
virtuózní hra na kytaru.  
Justin Lavash (narozen v roce
1968 Londýně), který žije po-
sledních deset let v Praze, si po-
stupně vypracoval pověst vy-
hledávaného performera nejen
v České republice. Jeho hudba se
ubírá napříč styly mezi blues,
folkem a jazzem. Virtuózní hra
na kytaru často nechá užaslé pu-
blikum s otázkou, jak dokáže
jeden muž na jeden nástroj vy-
tvořit polyfonii tolika vrstev. 

Knihovna města Plzně, p. o.
Obvodní knihovna Skvrňany –

M-Klub
Macháčkova 28,
Plzeň-Skvrňany

Dne 13. 12. se žáci se svými vyuču-
jícími vypravili do stacionáře pro
mentálně postiženou mládež „Nová-
ček“ v Rabštejnské ulici v Plzni.
Jako každý rok je očekávala vedoucí
učitelka paní Mgr. Jana Buchnerová.
Klienti domova žáky přivítali potles-
kem, milým úsměvem a společně
s žáky si zazpívali české koledy. 
V pátek 16. 12. vedla žáky cesta do
Domova pro seniory Kopretina
v Západní ul. 7 v Plzni. I na tvářích
babiček a dědečků se rozlil úsměv
a zazněly písně jako Nesem vám no-
viny či Narodil se Kristus pán. Se-
nioři se ke zpěvu dětí přidali i svými

Již potřetí se 17. a 18. března mů-
žete těšit na Festival světla. Stalo
se dobrým zvykem, že se diváci
dostanou na méně známá nebo ne-
objevená místa. Letošní BLIK
BLIK vás zavede nejen na místa
v centru, ale i na Roudnou, kde
umělci vzdají hold této jedinečné

plzeňské čtvrti a jejím příběhům,
obyvatelům i pověstem.
Trasa povede z centra města přes
Rooseveltův most a ulicí Pod všemi
svatými až ke kostelíku Všech sva-
tých na Roudné. Hlavní hvězdou
bude známý český designér Maxim
Velčovský, který na Roudné instaluje

Bylinková a ovocná zahrada v MŠ Malý svět
V rámci projektu
Pejsek a kočička
zahradníkem byla
v říjnu loňského
roku slavnostně ote-
vřena bylinková

a ovocná zahrada v mateřské škole
Malý svět ve Skvrňanech. Slavnosti
se zúčastnili a zahradu pokřtili místo-
starostové centrálního obvodu Jaro-
slava Maříková a Radoslav Škarda.
Hudební doprovod zajistila ZUŠ Tere-
zie Brzkové a nechyběly ani dobroty

pro návštěvníky od hotelové školy
AHCR Plzeň.
Celý projekt je financován nadačním
fondem Zelený poklad Plzeň. Za tuto
finanční podporu mateřská škola velice
děkuje. MŠ podpořena nadačním fon-
dem tímto projektem významně pod-
poruje environmentální výchovu
předškolních dětí, tj. posilování pozi-
tivního vztahu k přírodě. Náplní pro-
jektu je i tvorba herbáře, vaření
marmelád ze sklizeného ovoce adodá-
vání bylinek do školní kuchyně. Nově

byl otevřen zájmový kroužek Zahrad-
níček. Zároveň mateřská škola Malý
svět srdečně děkuje Městskému obvodu

UMO3 za dotaci ve výši téměř 50 tisíc
korun na podlahovou krytinu ve vlastní
tělocvičně MŠ. Mgr. Vlasta Willová

Mateřská škola Malý svět je super!

obrovské lampy „Slunečnice“. Gra-
fická designérka Zuzana Lednická
změní Riegrovu ulici na živý městský
bulvár díky originálním lampionům
z balonů Black and White. Festival
připravuje i světelnou instalaci na
řeku Mži, kam německý umělec Jür-
gen Böhm umístí 30 stanů připomí-
najících migranty celého světa.
Plzeňský sochař Benedikt Tolar na
nádvoří pivovaru vzdá poctu plzeň-
ským bednářům. Festival myslí i na
děti – jedna z instalací Demonz bude
vyzývat k hraní si a rozbíjení, v tomto
případě pouze virtuálních váz aoken.
Pro děti bude připravená i tvůrčí dílna
se světelnými pohlednicemi.
Festivalové instalace budou pří-
stupné zdarma v pátek a v sobotu od
18.00 do 23.00 hodin. Více informací
na www.depo2015.cz. Festival pod-
pořilo město Plzeň, UMO3, UMO1,
program Prazdroj lidem a společ-
nosti Cross Café a Fatra.

hlasy a společně navodili příjemnou
vánoční atmosféru. Při odchodu si
děti povídaly se seniory a s nejstarší
94letou obyvatelkou domova si slí-
bily, že se zde opět setkají příští rok
při vánočním zpívání. G. Daovová

Foto: Slunečnice od M. Velčovského (Designblok)
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ZASTUPITELÉ

U 55. mateřské
školy v Mandlo-
vě ulici v Plzni na
Borech má vyrůst
nový kontejnero-
vý pavilon s ka-
pacitou 48 dětí.
Jeho stavba ale
znamená zásah

do unikátní Trnkovy kouzelné zahra-
dy, a tak se lidé právem proti tomuto
záměru bouří. Mluvil jsem nejen
s personálem školky, ale také s ma-
minkami a obyvateli Bor. Všichni se
vyjadřují shodně, nechtějí, aby se
kácely vzrostlé stromy. Logicky, rost-
ly tu několik let, do zahrady se navíc
investovalo v minulosti více než
milion korun, čerpaly se na ni velké
dotace a jde o jakousi zelenou oázu
vybudovanou mezi sídlištní zástav-
bou. Proti přístavbě vznikla z inicia-

tivy rodičů dokonce petice. 
Paní místostarostka Maříková ale prý
nevidí jinou možnost, než zničit něko-
likaleté úsilí apokácet několik vzrost-
lých stromů. Tak trochu turecké hos-
podářství, co říkáte? Několik let něco
buduji, dám do toho stovky tisíc a pak
to klidně šmahem zničím? K zamyš-
lení už je jen důvod, proč tento návrh
vůbec vznikl. Obvod se chce připravit
na rok 2020, kdy začne platit zákon
do školek přijímat i dvouleté děti.
Budeme ale vůbec potřebovat v té
době více školek, a budou třeba právě
na Borech? Populační křivka klesá,
už teď máme v obvodu dostatek míst
ve školkách anaopak kapacity se leck-
de ani nenaplní. V63. MŠ je například
volných letos 29 míst, v16. MŠ 9 míst,
kapacita není naplněna dokonce ani
v 55. MŠ v Mandlově ulici. V roce
2016 do školek v obvodu nastoupilo

o44 dětí méně než v roce předchozím.
A to už nemluvím o tom, že nikdo
nemůže odhadnout, kolik rodičů
vůbec využije možnost do školky
poslat už dvouleté dítě. Ale dobře, při-
pusťme možnost, že bychom potře-
bovali navýšit v roce 2020 kapacitu,
a je třeba řešit, kam dát kontejner. Já
osobně bych to tedy udělal, až kdy-
bych si přesně zpracoval data za
poslední roky, a bylo zcela jasné, že
to je třeba. I tak ale jsou určitě vhod-
nější místa, než vunikátní zahradě, do
které jsme za poslední roky investovali
hodně peněz a úsilí. Např. rodiče
zRadobyčic musejí děti vozit na Bory,
navíc je předpoklad, že dětí zde bude
přibývat, neboť nová zástavba stále
stoupá. Proč neudělat tedy kontejne-
rovou školku zde, tím si uvolnit kapa-
citu na Borech a potěšit rodiče
vRadobyčicích, že mají konečně škol-

ku v místě bydliště? Na Borech je pak
určitě daleko vhodnějším řešením
mateřská škola ve Dvořákově ulici
svelkou zahradou. Obvod má kdispo-
zici také vhodný pozemek ve Schwar-
zově ulici, kde už v minulosti řešil
záměr vystavět školku. Lepších mož-
ností v tomto případě se nabízí celá
řada. Na závěr bych chtěl ale upozor-
nit, že obvod by měl spíše do roku
2020 vyřešit, jak se školky připraví na
dvouleté děti. Vnynějším režimu totiž
školky neumějí s těmito dětmi ani pra-
covat. Děti nemají takové hygienické
návyky jako starší děti, často mají ple-
ny, což samozřejmě zvýší i odpad ško-
lek. Dvouletému dítěti se paní učitelka
musí více věnovat než dítěti staršímu
apod. 

Jiří Strobach
Předseda Kontrolního výboru

ZMO Plzeň 3

Konec roku
s sebou nepřináší
jen impozantní
velkolepé ohňo-
stroje, je zároveň
obdobím velkého
vyhodnocování
výsledků, zdarů
a nezdarů roku

předchozího, a to nejen vosobní rovi-
ně, ale také voblasti veřejného apoli-
tického dění. Tragické události
v Berlíně v předvánočním čase,
naprosto hrůzný čin spáchaný vIstan-
bulu při oslavách posledního dne
roku jsou jasnými ukazateli cílené
agrese proti našim hodnotám a iden-

titě. Všem nám připomínají, že nála-
dy ve společnosti poznamenané
nejistotou, strachem, obavami
zbudoucnosti amezinárodního tero-
rismu, jsou často bohužel na místě.
Bezpečnostní situace některých zápa-
doevropských zemí nám ukazuje, že
tolikrát připomínaná vize politického
multikulturalismu jasně selhává.
Eskalace teroristických útoků
v Německu ilustruje absolutně
nezvládnutou integrační politiku
v rámci přílivu migrantů do evrop-
ských zemí. Kultura, která nerespek-
tuje tu stávající, nemá v Evropě
místo. Všichni bez výhrad musíme
ctít hodnotu lidského života, morálky,

dodržovat pravidla a respektovat kul-
turní hodnoty a identitu státu, kam
přicházíme. Bohužel to se vždy nedě-
je.  V mnoha zemích pak dochází ke
stále sílícímu střetu dvou zásadních
hodnot lidské existence, jako je svo-
boda versus bezpečnost.
Situace je o to víc vážná, když víme,
že bezpečnostní složky a jakkoliv
vysoce sofistikovaná bezpečnostní
opatření nezmohou mnoho v tom,
aby zabránila činu agresora, který
vlastně „jen“ řídí vozidlo.  Strategie
teroristů jsou asymetrické, nepředví-
datelné, laciné, využívající slabostí
moderní společnosti. Nepotřebují
žádné mohutné zbrojní vybavení, aby

způsobili tak ohavné činy, kde umí-
rají nevinné oběti. Jejich cílem je šířit
strach a paralyzovat společnost. My
nesmíme dopustit, aby se jim to poda-
řilo, strach nás nesmí pohltit. Musíme
být silní, jednotní, bránit naše hod-
noty, identitu a snažit se nalézt pre-
ventivní bezpečnostní opatření
i právě v těchto nepředvídatelných
situacích. Začít stavět betonové bari-
kády okolo vánočních trhů až vreakci
na tento hrůzostrašný čin, se mi zdá,
že je přece jen trochu pozdě.

Pavel Šrámek 
Zastupitel a radní 

MO Plzeň 3  
a poslanec PČR

Buďme silní a jednotní v rámci boje proti teroristům

Občané se bouří proti záměru stavět pavilon v 55. MŠ 

Postupné realiza-
ci Zastupitel-
stvem městského
obvodu Plzeň 3
schváleného plá-
nu investičních
akcí věnuje vede-
ní centrálního
plzeňského obvo-

du společně se zaměstnanci úřadu
adodavatelskými firmami maximální
úsilí pro zlepšení životního standardu
návštěvníků, apředevším pak samot-
ných obyvatelů našeho obvodu.
V roce 2016 tak došlo např. k roz-

šíření parkoviště na místě bývalého
heliportu v ul. 17. listopadu, vybu-
dování přůšlapu mezi parkovišti
u OC Luna a průšlapu v objektu Wal-
trova 61. Taktéž došlo např. k vybu-
dování chodníků v zahradě 44. MŠ
Tomanova 3, 5 a stavebním úpravám
terasy 24. MŠ Schwarzova 4.
Úřad se dále věnoval také vnitřním
investičním akcím, které mají zlepšit
komfort zaměstnancům a návštěvní-
kům, spočívající např. ve výměně kli-
matizace a hlasovacího a kon-
ferenčního systému v hlavní budově
ÚMO Plzeň 3. Na základě cenných

podnětů ze strany obyvatel našeho
obvodu bylo v roce 2016  také věno-
váno nemalé úsilí přípravě a realizaci
nejrůznějších oprav. V roce 2017 tak
dojde např. kopravě ulice Výhledové,
chodníků ve vnitrobloku Skupova
35–45, V Bezovce 28–32, Raisově,
Krajní, Výhledové, opravě povrchů
ve vnitrobloku Tomanova 13–15
a také k opravě úseku cyklostezky
a přilehlé parkovací plochy v ulici
URadbuzy. Současně bude pokračo-
vat v minulosti započatý proces rekon-
strukce a zateplování nám městem
svěřených objektů, jako je např. 63.

MŠ Karla Steinera 26 a 70. MŠ Wal-
trova 26, kde očekáváme dotaci z pro-
středků EU ve výši cca 5 milionů Kč.
Přehled plánovaných investičních
akcí je možno nalézt na stránkách
našeho úřadu: www.plzen3.eu. Inadá-
le však očekáváme, od vás, obyvatel
našeho obvodu, že nám svými pod-
něty pomůžete zlepšit jeho vzhled,
upozorníte na potřeby oprav avýstav-
by občanské vybavenosti. 

Mgr. Robert Kaše,
zastupitel a radní MO Plzeň 3

a předseda Komise investic
a údržby RMO Plzeň 3
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Investiční akce a opravy  na území MO Plzeň 3 v roce 2016
a plán pro rok 2017
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Stejně jako v uplynulých sedmi letech, ani letos nevynechalo vedení
centrálního obvodu možnost setkat se s občany naposledy před Vánoci.
Na náměstí Republiky v pátek 16. prosince zástupci obvodu přivezli
osmdesát litrů gulášové polévky, chopili se naběraček a zvali kolemj-
doucí na vydatnou svačinu.
„Tuto tradiční akci chystáme primárně pro sociálně slabší spoluobčany,
ale samozřejmě zveme úplně všechny, kdo v mrazivém odpoledni mají
na horkou polévku chuť,“ říká starosta obvodu Radislav Neubauer. Spo-
lečně s ním polévku rozdávali také místostarostové David Procházka
a Radoslav Škarda a radní Pavel Šrámek, kterého přišel podpořit syn.
Na snímku společně s jedním z organizátorů trhů a oblíbenou postavou
Vánočních trhů – ponocným.

Co se událo v centrálním obvodu?
Vánoční gulášová polévka na náměstí v Plzni

Centrální obvod na svátek Mikuláše nezapomněl na své malé občánky
a spolu s nimi si tuto českou tradici připomněl. Zástupci vedení obvodu
přijeli s mikulášskými dárky přímo za dětmi do školek.
„Děti dostaly čokoládové figurky, míčky a každá třída také vybrané
prvky k dopravní výuce. Děti byly nadšené a my měli radost z básniček,
říkánek, písniček, ale také z množství slibů, které jsme při nadílce od
dětí slyšeli," říká místostarostka centrálního obvodu Jaroslava Maří-
ková.

Mikulášské nadílky

Tradiční rozsvícení stromu se konalo v pátek 9. prosince. Nejdříve se
místní lidé vydali na lampionový průvod, který zakončili v areálu TJ Sokol
Nová Hospoda. Tam poté došlo na zpívání koled, rozsvícení vánočního
stromku a horský svařák. Večer zahájili s organizátory akce starosta Ra-
dislav Neubauer a místostarosta David Procházka.

Vánoční strom na Nové Hospodě

V sobotu 17. prosince 2016 odpoledne se konala v radobyčické sokolovně
předvánoční akce pro celou rodinu – Vánoční besídka. Sál zdobil nastro-
jený vánoční strom a byly slyšet koledy. Pro děti byla nachystána dílnička
s vánočním a zimním tvořením. Děti si zatancovaly a zasoutěžily. Nechy-
bělo ani malování na obličej. Na závěr akce si děti odstrojily z vánočního
stromu sladké ozdoby.

Vánoční besídka v Radobyčicích
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sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Starosta MO Plzeň 3 – Radislav Neubauer
odpovídá zejména za činnosti:
– odboru stavebně správního a investic
– odboru sociálních služeb a matrik
37 803 6400 / 602 266 465
e-mail: RNeubauer@plzen.eu

1. Místostarosta – Mgr. Radoslav Škarda
odpovídá za činnosti:
– odboru ekonomického – odd. poplatků, odd. rozpočtu a účetnictví
– odboru dopravy a životního prostředí – odd. dopravy
37 803 6500 / 602 266 669
e-mail: skarda@plzen.eu

Místostarostka – Ing. Jaroslava Maříková
odpovídá za činnosti:
– odboru ekonomického – odd. pronájmu majetku a řízení mateřských škol
– odboru správního a vnitřních věcí – odd. správní, odd. vnitřních věcí
37 803 6501 / 727 983 551
e-mail: marikovajar@plzen.eu

Místostarosta – Mgr. David Procházka
odpovídá za činnosti:
– odboru dopravy a životního prostředí – odd. životního prostředí
– odboru správního a vnitřních věcí – odd. hospodářské
37 803 6502 / 727 983 552
e-mail: prochazkad@plzen.eu 

Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 – Jiří Strobach
37 803 6459 / 724 839 358

Tajemník ÚMO Plzeň 3 – Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

Vedoucí kanceláře tajemníka – JUDr. Ivo Javůrek
37 803 6573

Oddělení tiskové a organizační – Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6429

Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí – Marie Rumlová
37 803 6522

Vedoucí odboru stavebně správního a investic – Ing. Michal Gracík
37 803 6480

Pověřená vedoucí odboru ekonomického – Jindřiška Broučková
37 803 6433

Vedoucí odboru sociálních služeb a matriky – JUDr. Miloslav Hora
37 803 6450

Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí – Mgr. Denisa Jirásková
37 803 6492

Akce centrálního obvodu v roce 2017
V letošním roce se můžete těšit na tradiční, ale i zcela nové akce, které pro vás připravuje Městský obvod Plzeň 3.

Tradiční akce

TERMÍN MÍSTO AKCE O AKCI

26. 2. 2017 Alfa, Americká tř. Maškarní bál karnevalové odpoledne pro malé i větší děti

10. 6. 2017 Borský park Psí den setkání milovníků psů

17. 6. 2017 Škodaland Nebe plné padáků zábavný program pro všechny věkové kategorie

1. 9. 2017 Borský park První zvonění hudební odpoledne pro školáky

15. 12. 2017 nám. Republiky Gulášová polévka charitativní akce

Připravované akce

TERMÍN CÍLOVÁ SKUPINA O AKCI

20. 5. 2017 děti Indiánská stezka – zábavný den plný indiánských her a úkolů ve Škodalandu.

jarní / letní měsíce senioři Tematické vycházky se starostou zaměřené na zajímavá místa v obvodu, včetně

závěrečného malého občerstvení.

jarní / letní měsíce děti a rodiče Cyklistické výlety se starostou zaměřené nejen na bezpečnost v dopravě, zakon-

čené opékáním buřtů ve Škodalandu.

celoročně senioři Přednáškový cyklus zaměřený na trénování paměti, bezpečnost a zdraví, zakon-

čený minisoutěží s dárkem.


