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Vážení občané,
další rok se blíží ke konci,
a v ulicích našeho města se
pomalu objevuje vánoční
atmosféra. Jako starosta
Městského obvodu Plzeň 3
bych chtěl popřát krásné pro-
žití vánočních svátků
a šťastné vykročení do roku
2018 Vám všem, občanům
našeho obvodu, ale také pra-
covníkům našeho úřadu
i spolupracujícím subjektům.
V příštím roce náš čekají ko-
munální volby a právě Vy
rozhodnete, koho chcete
vidět na postech starostů
a primátora. Věřím, že jsme
uplynulé tři roky dělali vše
proto, aby se Vám na Trojce
žilo dobře, a hodláme v tom
pokračovat i ten čtvrtý. Bu-
deme rádi, pokud nám i na-
dále budete přinášet zpětnou
vazbu a budeme moci spo-
lečně náš obvod ještě více
zvelebovat.

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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Akce zaměřená na úklid míst, kte-
rá byla poznamenána dlouhodo-
bým pobytem osob bez domova,
proběhla za účasti čtyř největších
plzeňských obvodů, včetně jejich
představitelů a primátora města
Plzně Martina Zrzaveckého.
Úklid se prováděl na celém území
města Plzně, stranou tedy nezůstal
ani plzeňský centrální obvod, za
který se zúčastnil starosta Radi-
slav Neubauer a místostarosta
David Procházka. Do akce byli
zapojeni pracovníci veřejné služby
a veřejně prospěšných prací včet-
ně služebního nákladního auta.
Lidem bez domova bylo nabídnuto
zapojení do některých činností,
například pomáhat v Plzni s úkli-
dem, a také ubytování ve stavebních
buňkách, a to za podmínky dodržo-
vání zákazu užívání psychotropních
látek nebo pití alkoholu. 

„Postižená místa byla předem vyti-
pována strážníky Městské policie
Plzeň a samotné hlídky pak zajišťo-

Plzeň likviduje nepořádek po bezdomovcích,
zapojil se i třetí plzeňský obvod

valy bezpečnost pracovníků, aby
nedošlo k případným konfliktům,“
informuje starosta Radislav
Neubauer.
Úklid probíhal například v Borské
ulici za čerpací stanicí, na soutoku
Radbuzy a Mže ve Štruncových
sadech nebo pod železničním mos-
tem v Lábkově ulici. Do připrave-
ných kontejnerů a nákladního auta
byly v igelitových pytlích naloženy
plastové odpady, papírové krabice,
tlející zbytky jídla, špinavé deky,
spacáky, aj.
„Uvedená místa, která nejenom hyz-
dila okolní prostředí, byla vyčištěna,
protože představovala pro kolem-
jdoucí a místní obyvatele i určité
zdravotní riziko, čemuž obsah sklád-
ky a zápach zcela nasvědčoval.
V monitorování postižených míst
a jejich likvidaci budeme pokračo-
vat a ve spolupráci s majiteli pozem-
ků chceme místa zabezpečit proti
neoprávněnému vstupu,“ dodal
místostarosta David Procházka.
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Pozvánka: Jízda za vánočním stromkem
V Plzni budou soutěžit rodiče
s dětmi v zábavné orientační auto-
mobilové soutěži Jízda za vánoč-
ním stromkem 2017.
V sobotu 9. prosince pořádá Auto-
klub Plzeň ve spolupráci s komisí
BESIP při odboru dopravy Magi-
strátu města Plzně, BESIPem pro
Plzeňský kraj, Městskými obvody
Plzeň 3 a 1 a dalšími partnery už
34. ročník této soutěže.
„Cílem soutěže je ověřit znalosti dětí
získané v dopravní výchově v běž-
ném silničním provozu a především
pobavit zúčastněné soutěžící,“
informuje ředitel soutěže Václav
Špaček z pořádajícího Autoklubu
Plzeň. 
Soutěže se může zúčastnit maxi-
málně 50 posádek a děti ve věku
5–15 let, nejvýše však dvě děti
v jednom automobilu. Uzávěrka
přihlášek je 1. 12. 2017, které
můžete zasílat na adresu autoklub-
plzen@seznam.cz. Propozice sou-
těže účastník obdrží s potvrzením
přihlášky. Vklad do soutěže je
400 Kč za posádku, za každé další
soutěžící dítě v automobilu 120 Kč.
Platí se u přejímky do soutěže. Pro

soutěžící děti je po soutěži zajiš-
těno občerstvení, které si může
objednat i řidič. Jako pozornost pro
řidiče je pak připravena poukázka
v hodnotě 250 Kč jako příspěvek
na odběr vánočního stromku podle
vlastního výběru.
„Rádi podporujeme v našem obvo-
du akce zaměřené na bezpečnost
v silničním provozu a bezpečnost
dětí vůbec. Proto také dostala naši
podporu tato tradiční soutěž, kde
společně soutěží rodiče s dětmi,“
říká David Procházka, místostarosta
třetího plzeňského obvodu.
Především tatínkové si mohou
zasoutěžit se svými dětmi, což jistě
ocení maminky při předvánočním
shonu. To ovšem neznamená, že se
soutěže nemohou zúčastnit i mamin-
ky-řidičky, které jsou tímto srdečně
vítány.
„Akce Jízda za vánočním stromkem
2017 má za cíl hravým způsobem
zlepšovat znalosti o silniční bezpeč-
nosti nejenom v našem městě, ale
i kraji. Je skvělé, že se takto pomáhá
dětem a rodičům,“ dodává Radislav
Neubauer, starosta centrálního
obvodu.

Vánoce už klepají na dveře,
a Městský obvod Plzeň 3 proto
připravuje tradiční předvánoční
charitativní akci a již potřetí také
Novoroční ohňostroj.
Už devátým rokem se vedení obvo-
du chopí velkých naběraček a bude
hostit Plzeňany výbornou gulášo-
vou polévkou přímo na náměstí
Republiky. 
„Předvánoční rozlévání gulášové
polévky pořádáme především pro
sociálně slabší spoluobčany, ale
zveme samozřejmě i všechny ostat-
ní, kteří se na Vánočních trzích
budou chtít zahřát poctivou gulá-
šovkou,“ zve starosta centrálního
obvodu Radislav Neubauer. 
Akce se uskuteční v pátek 15. pro-
since od 15 hodin. 
A čtvrtým rokem se obvod chystá
místo poslední den v roce vypustit
ohňostroj až na Nový rok. 

Během Vánočních trhů
nepřijdete o oblíbená setkání

„Když jsme se rozhodli, že vyne-
cháme řízené oslavy Silvestra
a uspořádáme Novoroční ohňostroj
1. ledna, přinesl tento krok možná
ze strany veřejnosti zpočátku roz-
paky, ale dnes už se setkáváme jen
s pozitivními ohlasy,“ objasňuje
místostarosta Radislav Neubauer. 
Novoroční ohňostroj je určen
především pro rodiny s dětmi, pro-
gram tedy začne v 16 hodin dět-
skou diskotékou.

Centrální obvod opět chystá vánoční gulášovku
i Novoroční ohňostroj

Rozsvícení vánočních stromů v obvodu: Radobyčice
3. 12. od 17 hodin / Nová Hospoda 8. 12. od 17 hodin

Nejoblíbenější řemeslné trhy
v Plzni, Vánoční, se na náměstí
Republiky objeví již 24. listopadu.
Slavnostní zahájení zpestří od
18 hodin ohňostroj. Rozsvícení
vánočního stromu, na které se
každoročně těší a nenechají si jej
ujít tisíce Plzeňanů, se uskuteční
3. prosince. Program začne už ve
14 hodin, samotné rozsvícení pak
v 18 hodin.

Na trzích si návštěvníci budou moci
zakoupit nejrůznější rukodělné
výrobky – keramiku, proutěné koše,
vánoční ozdoby, nakládané sýry nebo
třeba knihy o Plzni. Chybět nebude
ani bohatý doprovodný program, kte-
rý po celou dobu Vánočních trhů zpe-
stří vánoční atmosféru. Vystoupí
například Jakub Smolík, Martin
Maxa, Staropražští pardálové nebo
nejrůznější plzeňské sbory. 
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Najděte lepší práci na Veletrhu práce a vzdělávání
KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM®

Již šestý ročník úspěšného veletrhu
práce a vzdělávání pod názvem Klíč
k příležitostem připravuje plzeňská
společnost Grafia, s. r. o. Veletrh
proběhne 30. ledna 2018 již tradičně
v kulturním domě Peklo v Plzni.
Letošní ročník se koná opět za spo-
lupráce významných partnerů (Úřad
práce, krajská pobočka v Plzni, HK
ČR, ZČU, AIVD ČR).
„Šestý ročník bude specifický tím,
že v Plzeňském kraji máme aktuálně
nejnižší nezaměstnanost v celé ČR
(2,46%), tzn. předstihli jsme v tomto
smyslu i Prahu,“ sdělila za organi-
zátory Ing. Štěpánka Pirnosová,
obchodní ředitelka Grafia. Pracovní
nabídky převažují nad množstvím
lidí bez práce. Vtakové situaci býva-
jí zaměstnavatelé ochotni připlatit
na mzdách a vycházejí maximálně
vstříc novým zaměstnancům různý-
mi benefity. „Je to jedinečná příle-
žitost přijít pohovořit osobně
s personalisty a zjistit cenu své práce
na trhu, vždyť průměrná mzda
v Plzeňském kraji se vyšplhala na
třetí příčku v republice. Ale pro řadu
lidí jsou rozhodující pracovní pod-
mínky,“ dodává Pirnosová. 
Mezi vystavovateli jsou již v polo-
vině října registrovaní významní
zaměstnavatelé v regionu, jako
například Carrier Refrigeration
Operation Czech Republic s. r. o.,
Drůbežářský závod Klatovy a. s.,
Faurecia Plzeň, s. r. o., HOFMANN
WIZARD s. r. o., Integrated Micro-
Electronics Czech Republic s. r. o.,

JTEKT Automotive Czech Plzen
s. r. o., Kermi s. r. o., KOSTAL CR,
spol. s r. o., KS-Europe s. r. o., MD
ELEKTRONIK spol. s r. o., Murr
CZ, s. r. o., O2 Czech Republic
a. s., PEBAL s. r. o., Profesia CZ,
spol. s r. o., RSF Elektronik spol.
s r. o., STYL PLZEŇ, výrobní druž-
stvo, VIZA AUTO CZ, s. r. o., ZAT
a. s. a další. Nabízeno bude několik
set pracovních pozic z celého Plzeň-
ského kraje. 
Aktuálně firmy hledají všechny
úrovně kvalifikací a opravdu roz-
manité profese pro muže i pro ženy.
Spektrum nabízených pracovních
pozic je letos velmi široké – firmám
chybějí lidé v provozu stejně jako
v administrativních pozicích, v kva-
litě, nákupu, obchodu, technologii,
apod.
Veletrh je určen všem, kdo hledají
práci či brigádu – lidem bez rozdílu
věku či vzdělání, těm, kteří chtějí
změnu či jsou aktuálně nespokojeni
se svým místem, studentům posled-
ních ročníků středních škol a jejich
učitelům, vysokoškolákům i lidem
registrovaným na úřadu práce.
Všichni návštěvníci mají vstup
ZDARMA. „Každým rokem stoupá
zájem kvalifikovaných lidí, kteří se
na veletrh přijdou podívat, aby zjis-
tili svou cenu na trhu a poohlédli se
třeba i po zajímavější firemní kul-

tuře,“ říká Jana Brabcová, jednatel-
ka organizátora. „S nástupem
nových generací na trh práce pod-
niky hledají, jak mladé lidi zaujmout,
a veletrh je příležitostí k porovnání
nejen platových, ale i dalších pod-
mínek.“
Velký zájem bývá tradičně i o dopro-
vodný program. Témata přednášek
souvisí s hledáním práce, např. jak
se připravit na pracovní pohovor,
jak se naučit „prodávat“ sám sebe
či jak získat příspěvek na své vzdě-
lávání a zlepšit tak svoji kvalifikaci,
apod. Po celý den bude probíhat
zdarma poradenství v oblasti vzdě-
lávání a trhu práce, image poradna,
grafologické poradenství pro osobní
rozvoj a řada dalších aktivit. 
Na veletrhu budou opět vyhlášeny
ceny Mamma/Parent Friendly pro
podniky přátelské rodině, které
vyhoví podmínkám hodnocení
a vytvářejí dobré podmínky pro
zaměstnance s rodinami, např. zkrá-
cené úvazky, pružnou pracovní
dobu, firemní školky či jesle, akce
pro rodiny s dětmi či umožňují péči
o rodinné příslušníky. To zajímá ze-
jména maminky v závěru rodičov-
ské dovolené, které veletrh stále čas-
těji navštěvují, aby si udělaly
přehled o aktuální situaci na trhu
práce.

Kontakt:
Ing. Štěpánka Pirnosová,

obchodní ředitelka Grafia, s. r. o.
Telefon: 377 227 701,

E-mail: pirnosova@grafia.cz

VÁNOCE 2017
M KLUB

SKVRŇANY

PRO DĚTIČKY
4. prosince – od 16.00 hodin

Mikuláš je za dveřmi a s čerty
nejsou žerty

Dětská maškarní diskotéka
o ceny, dárky a spousta legrace

PRO DOSPĚLÉ
18. prosince – od 18.00 hodin

Recitál ve velkém
Josef Fousek

Fouskoviny extra speciál

Na obě představení prodej
vstupenek od 19. 10. vždy v úterý

a čtvrtek od 15–17 hodin
v M KLUBU

Další informace:
http://praci.najdisi.cz

Projekt Šance
pro vnitroblok

pokračuje
V rámci projektu Šance pro vni-
troblok ulic Majerova, Raisova,
Dvořákova a Politických vězňů
proběhla v roce 2015 tři veřejná
projednávání za účasti vedení
MO Plzeň 3, členů spolku Pěstuj
prostor a občanů bydlících v dané
lokalitě. Výsledky z těchto jed-
nání spolu s dotazníkovou studií
se staly podkladem pro zadání
architektonického projektu.
„S ohledem na dobré zkušenosti
v případě jiných podobných pro-
jektů, přání občanů a doporučení
odborníků byl zvolen výběr archi-
tekta formou architektonické
soutěže,“ informuje Radoslav
Škarda, I. místostarosta MO
Plzeň 3.
Vyzvaná architektonická soutěž
byla vyhlášena v červnu 2016,
hodnocení návrhů ze soutěže pro-
běhlo v červenci. Její výsledky
pak byly představeny na veřejné
prezentaci 7. září 2016. Odborná
porota ve svém hodnocení dekla-
rovala vysokou kvalitu vítězného
návrhu, který byl i poměrně dob-
ře přijat obyvateli vnitrobloku. 
„V souladu se schválenými sou-
těžními podmínkami budeme jed-
nat s vítězem soutěže kanceláří
Rusina Frei s. r. o. s cílem zajistit
zadání a vypracování kompletní
projektové dokumentace,“ dodal
Radoslav Škarda.

V měsíci říjnu proběhla po-
slední, tedy pátá seč, při které již
docházelo ke sběru listí, tzv.
předvýhrabu a od začátku listo-
padu probíhá ve třetím plzeň-
ském obvodu samotný výhrab
listí, který bude v závislosti na
klimatických podmínkách trvat
celý měsíc.
Úklidové práce v zimním období,
tedy od 1. listopadu do 31. března
jsou prováděny v souladu se záko-
nem. Na základě předpisů je každo-
ročně vyhotovován Operační plán
zimní údržby, a to jak celoměstskou
organizací, kterou je Správa veřej-
ného statku města Plzně, tak i jed-
notlivými obvody. 

V Operačním plánu zimní údržby
jsou stanoveny rozsahy zásahů na
jednotlivých komunikacích a ča-
sové lhůty podle pořadí důležitostí
v daných lokalitách rozdělené do
úseků, které vycházejí ze Smluv
o dílo s jednotlivými firmami. 
„V návaznosti na Operační plán
zimní údržby jsme provedli kontrolu
a ověření způsobilosti techniky při-
pravené na zásah při zimní údržbě.
Podle tohoto plánu je nutné provést
montáž a přezkoušení mechanismů
pro úklid sněhu a pro posyp, za
které úklidové firmy zodpovídají,“
informuje David Procházka, místo-
starosta centrálního obvodu.
Zástupci obvodu postupně navští-

vili jednotlivé úklidové firmy, kde
veškerá technika byla spuštěna
a kontrolována její funkčnost
včetně přídavných zařízení.
„Jsem rád, že kontrolami, kterých
jsem se osobně zúčastnil, nebyly
zjištěny žádné nedostatky, a že
úklidové firmy jsou na zimu připra-
veny,“ dodal David Procházka.
Podle platných norem určujících tech-
nologii zimní údržby a doporučených
posypových materiálů se bude letos
používat bílý písek, kterého má obvod
připraveno 700 tun. Připraveno je rov-
něž 60 tun soli kamenné. Sůl ale bude
aplikována jen v nejnutnějších přípa-
dech, pokud to budou vyžadovat po-
větrnostní podmínky. 

V plzeňském centrálním obvodu probíhají
podzimní úklidové práce a příprava na zimu
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Povinnost zajistit oddělené soustře-
ďování biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BIO odpadů)
ukládá obcím zákon o odpadech,
kterou statutární město Plzeň
splnilo obecně závaznou vyhláškou
statutárního města Plzně č. 5/2014.
Legislativa dále stanovuje způsob
zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálního odpadu, který
může obec provádět prostřednic-
tvím sběrných dvorů, velkoobjemo-
vých kontejnerů, sběrných nádob
nebo kombinací těchto způsobů.
Zákon o odpadech dále stanovuje
tzv. hierarchii nakládání s odpady.
Na prvním místě je vždy snaha
o předcházení vzniku odpadů
(kompostování přímo v místě vniku
BIO odpadů), dále je třeba hledat
cesty k jeho využití (např. kompos-
tování v kompostárnách nebo vy-
užití v bioplynových stanicích) a až
jako poslední možné řešení je od-
stranění odpadů (skládkování).
Nový systém sběru BIO odpadů na
území města Plzně umožní jednak
každodenní bezplatné odkládání
BIO odpadů na sběrných dvorech
(již stávající systém toto umožňo-
val), odkládání do sběrných nádob
(240l hnědé nádoby) a do velkoob-
jemových kontejnerů. Poslední
možností je komerční objednání

„vlastní“ nádoby do domu od spo-
lečnosti Čistá Plzeň, s. r. o. za da-
ných podmínek a příslušnou úhradu
podle ceníku. 
Město Plzeň se nově rozdělí na dvě
oblasti, a to na červenou a zelenou.
V červené zóně, kde převládá zá-
stavba bytových domů, bude zacho-
ván nádobový sběr do hnědých
nádob, protože je zde produkce ku-
chyňských BIO odpadů konstantní
po celý rok, tedy nedochází zde
k sezonním výkyvům produkce
BIO odpadů. Nově tedy dojde k do-
plnění nádob do oblasti sídlištní zá-
stavby Městského obvodu Plzeň 4,
kde doposud nebyly, a to ke stáva-
jícím stanovištím nádob pro tříděný
odpad. Naopak v oblasti zelené, kde
převládá zástavba rodinných domů
a rekreačních objektů, vzniká vyšší
produkce BIO odpadů s význam-
nými sezonními výkyvy díky od-
lišné struktuře BIO odpadu na
zahradách (posekaná tráva, větve,
listí atd.). Zde budou v pravidel-
ných intervalech podle harmono-
gramu přistavovány velkoobje-
mové kontejnery na konkrétních
stanovištích. Podrobnou mapu
s rozdělením města do obou zón,
přesnými stanovišti velkoobjemo-
vých kontejnerů a harmonogramem
svozu jsou k nalezení na webových

stránkách https://odpady.plzen.eu/.
Cílem optimalizace svozu BIO od-
padů je jednotný plně funkční sys-
tém sběru BIO odpadů pro celé
území města Plzně, který bude od-
povídat potřebám konkrétního
území. Realizací této optimalizace
dojde k narovnání dostupnosti
služby sběru BIO odpadů na území
města pro všechny občany a do bu-
doucna se také předpokládá zvýšení
efektivity odděleného shromažďo-
vání BIO odpadů.

Celý projekt bude zahájen dne 1. 1.
2018, s tím že během prvního mě-
síce rozjezdu dojde k přesunu
nádob v rámci navržených oblastí.
Velkoobjemové kontejnery budou
přistaveny až s prvními pracemi na
zahradách, tzn. začátkem vegetač-
ního období, vždy nejdéle od 9.00
do 18.00 hodin.
V tabulce níže je uvedeno, co lze
a nelze do nádob a velkoobjemo-
vých kontejnerů na BIO odpad od-
kládat.

Optimalizace svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů
na území statutárního města Plzně

AKTUALITY

I v příštím roce chce Městský obvod
Plzeň 3 podpořit neziskové organi-
zace v rámci dotačních programů,
kterých by mělo být celkem pět, a to:
Podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže; Podpora jednorázových
sportovních akcí; Sociální oblast –
„Podaná ruka“; Podpora kultury,
kulturních aktivit a oživení veřej-
ného prostoru – „Místo pro život“
a Podpora bezpečnosti a prevence
kriminality.
„Z důvodu zajištění finančních pro-
středků na poskytnutí dotací v rámci
připravovaných dotačních programů

pro rok 2018 a potřeby včasného
vyhlášení dotačních programů pro
rok 2018 schválila Rada Městského
obvodu Plzeň 3 blokaci volných pro-
středků ve Fondu rezerv a rozvoje
MO Plzeň 3,“ přiblížil Radoslav
Škarda, I. místostarosta MO Plzeň 3.
Na doporučení Finančního výboru
ZMO Plzeň 3 byla blokace volných
prostředků ve Fondu rezerv a roz-
voje MO Plzeň 3 na poskytnutí dota-
cí v rámci dotačních programů
v roce 2018 zvýšena z původních 8
milionů korun na částku 9 milionů
korun.

Plzeňský centrální obvod vysadil
v letošním roce rekordní množství stromů
Na Městském obvodě Plzeň 3 se sta-
lo již dobrým zvykem, že jsou stro-
my každoročně vysazovány na
různá vhodná místa. Z větší části se
jedná o dosadby stávajících alejí,
uličních stromořadí nebo tam, kde
strom z nějakého důvodu chyběl.
„Jenom na Borech jsme v letošním
roce vysadili 262 alejových stromů,
a to v ulicích V Bezovce, Schwarzo-
va, Žižkova, Mánesova a mnoha dal-
ších,“ informuje David Procházka,
místostarosta plzeňského centrální-
ho obvodu.
Z nových stromů se mohou těšit i ve
Skvrňanech, kde v ulicích Lábkova,
Vojanova, Vejprnická a Macháčkova
bylo vysazeno celkem 97 stromů.
Druhová skladba vysazených dřevin
se odvíjí vždy od lokality a od stá-
vajícího složení stromořadí. Vysa-
zeny byly například javor mléč, olše
srdčitá, dub letní, višeň obecná, lípa
srdčitá, platan javorolistý aj.

„S letošní výsadbou ještě nekončí-
me. Dalších 50 stromů bude vysa-
zeno v ulicích Klatovská, Vejprnická,
Čermákova a Heyrovského“, dodal
David Procházka.

Centrální obvod poskytne dotace
v rámci připravovaných dotačních
programů i v roce 2018

DOTAČNÍ PROGRAM MO PLZEŇ 3 NA ROK 2018
Program č. 1: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Program č. 2: Podpora jednorázových sportovních akcí

Program č. 3: Sociální oblast – „Podaná ruka“

Program č. 4: Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného
prostoru – „Místo pro život“

Program č. 5: Podpora bezpečnosti a prevence kriminality

Program č. 6: „Sdružuj se, buď aktivní“

Více na www.plzen3.eu: transparentní úřad – dotace obvodu

Co sem patří Co sem nepatří
zbytky ovoce a zeleniny zbytky jídla, kosti

listy, natě, slupky odřezky masa
rozdrcené skořápky z vajíček oleje a tuky, ryby
kávová sedlina, čajové sáčky mléčné výrobky

okrasné rostliny chorobami napadené rostliny
kousky dřeva, větví, kůry skořápky ořechů, pecky

tráva, listí slupky od melounu
sláma listí ořešáku

popel z uhlí

BIO odpad
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Centrální obvod obhájil certifikát
systému managementu kvality
V říjnu 2017 se podařilo Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 3 získat opětovně
certifikát systému managementu kva-
lity. Tento certifikát je dokladem, že
systém zajišťování kvality na úřadu
je v souladu s normou kvality ISO
9001:2008. Jelikož původní certifi-
kace úřadu měla platnost na 3 roky
a zároveň byla vydána nová norma
ISO, čekal ÚMO Plzeň 3 v září letoš-
ního roku úkol –nejen certifikát obhá-
jit a získat jeho prodloužení na tři
roky, ale zároveň systém manage-
mentu přizpůsobit novému znění nor-
my ISO 9001:2015.
21. září tedy proběhl na úřadě recer-
tifikační audit prováděný firmou URS
Praha s.r.o. Auditoři se věnovali nejen
systému řízení kvality samotnému,

ale navštívili také zaměstnance na
jejich pracovištích a zkontrolovali,
zda jsou na jednotlivých odborech
řádně vedené příslušné agendy.
Výsledky auditu ukázaly, že certifi-
kát systému managementu kvality
může být ÚMO Plzeň 3 ponechán
i na další období. Vedení centrálního
obvodu si tak mohlo převzít potvrze-
ní osvědčení kvality, a to v oboru
„Všeobecné činnosti státní správy
a samosprávy“. „Jsem rád, že se
našemu úřadu podařilo obhájit
vydobytou pozici a věřím, že se nám
bude dařit udržovat si nastavenou
laťku kvality i nadále,“ říká starosta
Radislav Neubauer. 

Mgr. Veronika Štruncová,
manažerka kvality ÚMO Plzeň 3

Informace k nadcházející volbě
prezidenta republiky
Dne 28. 8. 2017 vyhlásil předseda
Senátu Parlamentu ČR (rozhodnu-
tím uveřejněným ve Sbírce zákonů
pod č. 275/2017 Sb.) volby prezi-
denta republiky a stanovil dny její-
ho konání na pátek 12. ledna 2018
v době od 14.00 hod do 22.00 hod
a sobotu 13. ledna 2018 v době od
8.00 hod do 14.00 hod.
Prezidentem republiky bude zvolen
ten kandidát, který získá nadpolo-
viční většinu z celkového počtu plat-
ných hlasů oprávněných voličů, kteří
se voleb zúčastnili aodevzdali platný
hlas. Vpřípadě, že žádný z kandidátů
nezíská tento počet hlasů, bude se
konat druhé kolo vpátek avsobotu
26. a 27. ledna 2018.
V případě, že volič bude chtít hla-
sovat v jiném volebním okrsku, než
ve kterém je zapsán ve stálém
seznamu voličů pro volby prezi-
denta republiky, může požádat
o vydání voličského průkazu:
• osobně: nejpozději 2 dny před

zahájením voleb, tj. do 10. ledna
2018 do 16.00 hodin, (v případě
konání druhého kola do 24. ledna
2018 do 16.00 hod) na ÚMO
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7–9,
kancelář č. 2 v přízemí budovy

• písemným podáním: opatřeným
úředně ověřeným podpisem voli-
če, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 5. ledna
2018, (v případě konání druhého
kola do 19. ledna 2018) na adresu
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátní-
ků 7–9, 305 83 Plzeň (u správních
úřadů je ověření úředního podpi-
su pro účely voleb osvobozeno
od správního poplatku podle usta-
novení § 8 odst. 2 písm. f) zákona

č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů)

• v elektronické podobě: zaslané
prostřednictvím datové schránky
voliče (IDS úřadu ufxbt4h) nejpoz-
ději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
5. ledna 2018 (v případě konání
druhého kola do 19. ledna 2018).

Úřad předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu, a to
i do zahraničí nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. od 28. pro-
since 2017.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, aby
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla
okrsková komise zřízena. V tomto
případě je možno požádat, a to na
telefonu 378 036 546 nebo
378 036 458, aby se členové okrs-
kové volební komise dostavili ve
dnech voleb s přenosnou volební
schránkou. V průběhu voleb lze
požádat okrskovou volební komisi
o přenosnou volební schránku pří-
mo ve volební místnosti.
V případě zájmu o funkci člena
okrskové volební komise vyplňte
dotazník, viz níže. Vyplněný dotaz-
ník můžete odevzdat osobně (nej-
déle do 8. 12. 2017) do podatelny
ÚMO Plzeň 3, přízemí, dveře č. 11,
nebo odeslat na e-mail: krydo-
va@plzen.eu, popř. zaslat poštou
na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pěta-
třicátníků 7–9, 305 83 Plzeň.

DOTAZNÍK - návrh na člena okrskové volební komise Plzeň 3
pro volby prezidenta republiky – 12. a 13. 1. 2018

(případné II. kolo 26. a 27. 1. 2018)

Jméno a příjmení: 

Trvalé bydliště (podle OP): PSČ

Koresp. adresa: PSČ

Datum narození: Rodné číslo:

Telefonní číslo: IDS datové schránky:

podpis

Termín prvního zasedání OVK je 19. 12. 2017 v Alfě, Americká 17, Plzeň.

Konání sběrných dnů na objemný odpad
číslo lokalita ulice/upřesnění čas přistavení
První sobota v měsíci
1 Bory Boettingerova x Klatovská 8.00–9.30
2 Skvrňany Křimická x Na Okraji 9.00–11.00
3 Nová Hospoda K Merfámům x K Lesu 10.30–13.00
4 Jižní Předměstí Přeštická – nad zimním stadionem 12.30–15.00
5 Jižní Předměstí Kardinála Berana x Bendova 14.30–16.00
Druhá sobota v měsíci
1 Bory Klatovská odbočka do ulice V Lukách 8.00–9.30
2 Skvrňany Jakuba Škardy – u domu 

s nápisem Kadeřnictví 9.00–11.00
3 Skvrňany Pecháčkova x Waltrova 10.30–13.00
4 Jižní Předměstí Purkyňova x Resslova 12.30–15.00 
5 Radobyčice Sudé měsíce: U mostu v Podhájí 14.30–16.00 
5 Radobyčice Liché měsíce: naproti V Podhájí 109/27 14.30–16.00
Třetí sobota v měsíci
1 Bory Tomanova x Schwarzova 8.00–9.30
2 Výsluní Za Rybárnou – u separu 9.00–11.00
3 Skvrňany Kreuzmannova – U Ubytovny 10.30–13.00
4 Skvrňany Sudé měsíce: U Dráhy – parkoviště 12.30–15.00
4 Jižní Předměstí Liché měsíce: Charvátova x Na Jíkalce 12.30–15.00
5 Valcha Sudé měsíce: K Silu x Severní u separu 14.30–16.00
5 Valcha Liché měsíce: U Hájovny u stanoviště

separu (vjezd z Dobřanské ulice) 14.30–16.00
Čtvrtá sobota v měsíci
1 Doudlevce Zelená ulice – parkoviště 8.00–9.30
2 Skvrňany Sudé měsíce: Lábkova 51 – parkoviště

u železniční trati 9.00–11.00
2 Skvrňany Liché měsíce: Lábkova – slepá ulice

u lávky pro pěší 9.00–11.00
3 Centrum Pařížská – u garáží 10.30–13.00
4 Jižní Předměstí Sudé měsíce: Škrétova x Plachého

– u lékárny 12.30–15.00
4 Jižní Předměstí Liché měsíce: Korandova x Plachého 12.30–15.00 
5 Radobyčice Sudé měsíce: Ke Drahám – náves u separu 14.30–16.00
5 Radobyčice Liché měsíce: K Doudlevcům

– na začátku Radobyčic směrem z města 14.30–16.00 

Důležité upozornění: uvedené časy jsou orientační!!!
Po naplnění kontejneru se ihned odváží a nebude již zpět přistaven!
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Starosta ocenil významnou dárkyni krve

Václav Tichý oslavil „devadesátku“

Slavnostní okamžik předznamenal
zářijové zasedání Zastupitelstva
Městského obvodu Plzeň 3. Starosta
plzeňského centrálního obvodu Radi-
slav Neubauer ocenil paní Svatavu
Baldovou z Dvořákovy ulice v Plzni
za neuvěřitelných 80 bezpříspěvko-
vých odběrů krve.
Paní Svatava Baldová obdržela letos
včervnu od Českého červeného kříže
Zlatý kříž 3. třídy. Ten je udělován
dárcům, kteří dovršili 80 bezpříspěv-
kových odběrů. Plzeňský centrální
obvod tímto poděkoval paní Baldové

za projev humánního vztahu ke svým
spoluobčanům. Obvod nejenom oce-
ňuje takto významné dárce krve, ale
před mnoha lety zavedl ve spolupráci
s Oblastním spolkem ČČK Plzeň-
město tradici setkávání sbezpříspěv-
kovými dárci dvakrát do roka.
„Oceňujeme hluboce lidský postoj
paní Svatavy Baldové a doufáme, že
její příklad povede k další propagaci
bezpříspěvkového dárcovství krve,
tedy k navracení zdraví a záchraně
života,“ řekl Radislav Neubauer, sta-
rosta MO Plzeň 3.

Plzeňská senior akademie přijímá nováčky i pokročilé
Městský obvod Plzeň 3 znovu
navazuje na úspěšnou spolupráci
s Městskou policií Plzeň a již
25. ledna 2018 zahájí pro své
seniory počtvrté projekt Plzeň-
ská senior akademie.
Tento projekt byl založen také na
spolupráci dalších organizací, napří-
klad neziskové organizace BESIP
Plzeňského kraje, Bílý kruh bezpečí
nebo také Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje, Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského a Kar-
lovarského kraje a Česká obchodní
inspekce. Akademie je vždy zamě-
řena na ucelené vzdělávání seniorů,
podle aktuálního stavu kriminality
na území města Plzně. Podle toho
jsou vypracovány i preventivní pro-
gramy, které jsou realizovány tak,
aby na sebe vzájemně navazovaly
a tvořily tak komplexní celek vzdě-
lávacího programu prevence krimi-
nality v souladu s principem
univerzity třetího věku.
Vzdělávací program v rámci pre-
vence kriminality pro naše seniory
je utvořen z exkurzí a přednáško-
vých bloků, v nichž je detailně
popsáno konkrétní téma, například

nebezpečí prodejních akcí, domácí
násilí, bezpečnost v kyberprostoru
či v silniční dopravě, základy první
pomoci a další.

Zájemci z řad seniorů s trva-
lým bydlištěm na území cen-
trálního obvodu se mohou
hlásit u sl. Hůrkové na tele-
fonním čísle 378 036 496.

Městská policie Plzeň však po
třech úspěšně ukončených roční-
cích Plzeňské senior akademie
vyslyšela přání absolventů před-
chozích ročníků a připravila pro
ně ve spolupráci s Městským obvo-
dem Plzeň 3 a ostatními spolupra-
cujícími organizacemi pilotní
projekt Plzeňská senior akade-
mie II pro pokročilé.Tento bezpeč-
nostně preventivní vzdělávací pro-
jekt na principu univerzity třetího
věku bude obsahovat celkem sedm
přednáškových bloků a čtyři exkur-
ze. Přednáškové bloky budou napří-
klad na téma vyhlášek a nařízení
města Plzně, problematiky trestné
činnosti páchané na seniorech, prob-

lematiky extremismu a terorismu či
organizovaného zločinu a zločinec-
kých struktur adalší. V rámci exkurzí
senioři navštíví budovu PČR Kraj-
ského ředitelství policie Plzeňského
kraje nebo Dispečink PMDP. 
Na tomto projektu přislíbili spolu-
práci zástupci Policie ČR Krajské-
ho ředitelství policie Plzeňského
kraje, BESIPU Plzeňského kraje,
Automotoklubu Plzeň, Plzeňských
městských dopravních podniků,
Krizového řízení Magistrátu města
Plzně a psycholog Magistrátu měs-
ta Plzně. 

Projekt pro pokročilé bude
zahájen dne 14. 2. 2018. Do
tohoto projektu se mohou při-
hlásit senioři a osoby ZTP,
kteří absolvovali Plzeňskou
senior akademii v roce 2015,
2016 a 2017 v rámci Městské-
ho obvodu Plzeň 3. Kapacita
je omezena na 50 osob
a zájemci se mohou hlásit pro-
střednictvím e-mailu: hazdro-
va@plzen.eu. nebo formou
sms na tel. čísle: 723 232 336. 

INFORMACE PRO SENIORY

Vtomto týdnu oslavil neuvěřitelných
devadesát let pan Václav Tichý zTy-
lovy ulice v Plzni. Pan Tichý je čle-
nem Konfederace politických vězňů,
lidí, kteří strávili část svého života
v komunistických věznicích a pra-
covních táborech. 
Mezi gratulanty se zařadil i starosta
plzeňského centrálního obvodu Radi-
slav Neubauer. „S panem Tichým se
nevidím poprvé. Každý rok se svými
kolegy z Konfederace politických
vězňů chodí na pravidelná setkání
s vedením obvodu. Povídání o jejich
životních příbězích jsou nejenom
poučná, ale také velmi emotivní. Život

se sVáclavem Tichým nemazlil, apře-
sto je stále plný humoru a opti-
mismu,“ říká starosta Neu-bauer.
Na pravidelných setkáních s vede-
ním obvodu v budově Úřadu Měst-
ského obvodu Plzeň 3 zaznívají
zajímavé příběhy o mládí stráveném
vobdobí první republiky, vzpomínky
na válečné roky a zejména na pade-
sátá léta minulého století, která pro
něj znamenala bolestné odloučení od
rodiny. Bývalí političtí vězni oceňují
posledních osmadvacet svobodných
let, i když je mrzí, že současné mlá-
deži pojmy vlast avlastenectví už nic
neříkají.

Svatba se konala v obřadní síni
plzeňské radnice

dne 5. srpna od 17.00 hodin
(oddávající pan radní

Petr Marek
za Komisi pro občanské

záležitosti pí Mgr. Sekyrová) 

Zlatá svatba
(50 let)

manželů
Evy a Václava

Liškových
ze Skvrňan
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Od 2. října začíná prodej předplatného do Divadla J. K. Tyla,
nově ho lze zakoupit i on-line
„Vezeme vám hvězdy,“ říká nová
kampaň Divadla J. K. Tyla pro
předplatné na rok 2018. Na pla-
kátech a ve videospotu jdou
s kůží na trh i šéfové jednotlivých
uměleckých souborů – sólistka
opery Radka Sehnoutková v kos-
týmu neposedné Papageny při-
jíždí kočárem do Velkého divadla
s Tomášem Pilařem, Don Juan
Martin Stránský laškuje v jedné
z plzeňských tramvají s šéfkou či-
nohry Natálií Deákovou, Lumír
Olšovský veze na motorce

hvězdu muzikálu Pavla Režného
a na padáku přilétá primabale-
rína Jarmila Hruškociová (dříve
Dycková) spolu s Jiřím Pokor-
ným. 
Předplatné na následující rok je
v prodeji od 2. října, letos nově
nejen v pokladně předprodeje, ale
i on-line. „Trendy dnešní doby jsou
jednoduchost, rychlost, pohodlí.
Nabízíme našim divákům příleži-
tost ušetřit čas a vybrat si své místo
v hledištích pohodlně a rychle přes
internet,“ vysvětluje ředitel DJKT

Martin Otava. Stávající abonenti si
mohou předplatné prodloužit velmi
jednoduše po zadání několika zá-
kladních údajů z abonentky, noví
předplatitelé si pak mohou vybrat
z 50 abonentních skupin po jedno-
duché registraci. 
Kromě ceny zvýhodněné až o 50 %
má předplatné řadu výhod: diváci si
zajistí stálé místo v hledišti, a to i na
často vyprodané tituly, abonentku
lze darovat i půjčit a od loňského
roku platí také jako jízdenka do
plzeňské MHD, vždy hodinu před
a hodinu po představení. „Abonen-
tům nabízíme také 20% slevu na

každoroční operní produkci pod
širým nebem Noc s operou,“ upo-
zorňuje vedoucí obchodního útvaru
Edita Laštovková.
Mezi největší lákadla nové sezony,
která naleznou abonenti ve svém
předplatném, patří například pů-
vodní český muzikál pro celou ro-
dinu Zahrada divů nebo
muzikálová komedie DONAHA!.
Balet přinese taneční zpracování
známé Manon v půvabném neokla-
sickém zpracování nebo inscenaci
Jiřího Pokorného Chaplin, činohra
chystá klasiku v podobě hry Draho-
míra a její synové či nejnovější ko-
medii Antonína Procházky Zácpa.
Opera se pochlubí dramaturgickým
unikátem – uvede jedno z nejstar-
ších operních děl vůbec, Orfea
Claudia Monteverdiho, a také zcela
novou operu o přeštickém rodáku
Jakubu Janu Rybovi, kterou zkom-
ponoval současný renomovaný
skladatel Miroslav Kubička přímo
pro DJKT.

Předplatné lze zakoupit on-line
na webu divadla www.djkt.eu
nebo v pokladně předprodeje ve
Smetanových sadech 16, zájemci
mohou také kontaktovat paní
Zuzanu Škvorovou na telefonu
378 038 186 nebo na e-mailu
zuzana.skvorova@djkt.eu.

Starosta Neubauer ocenil pracovníky Jídelny snů
Je to jedna z mnoha školních jí-
delen, ale přesto jiná. Od mezi-
národního společenství Slow
Food získala ocenění Jídelna snů
2015. Ve velkém a moderním
stravovacím provozu připra-
vuje stravu pro žáky základních
a mateřských škol a také pro ši-
rokou veřejnost. Denně tedy na
700 porcí.
V Městském obvodu Plzeň 3, na
náměstí Míru 4, sídlí 10. školní jí-
delna Plzeň. Denně vaří z čer-
stvých surovin, bez použití
polotovarů a umělých dochucova-

cích prostředků. Vedení jídelny
dbá především na to, aby kvalita
surovin určených pro výrobu byla
prvotřídní a čistota provozu per-
fektní. Tato organizace funguje
více než dvacet let a je tedy lo-
gické, že prostor jídelny musel
projít potřebnou modernizací.
„K této potřebě přispělo i získání
certifikátu Jídelna snů 2015, kte-
rou naše organizace získala od
mezinárodního společenství Slow
Food. Tento certifikát nás zava-
zuje nejen připravovat pokrmy
zdravě a chutně z čerstvých, míst-

Základní škola Martina Luthera
shromažďuje fotografie, obrázky,
dokumenty, které se týkají budovy
školy na Školním náměstí 1, 318 05
Skvrňany a nejbližšího okolí. Do-
kumenty budou vráceny jejich ma-

jitelům v pořádku po skončení zamýšlené výstavy k výročí založení
školy a budovy školy, popř. z nich budou pořízeny kopie. Dokumenty
shromažďuje paní Lenka Švarcová v sekretariátu školy na zmíněné
adrese. Všem pamětníkům, sběratelům, Plzeňanům děkujeme.

ních a sezonních surovin, ale také
podporovat kulturu stolování
a vést malé strávníky ke správným
stravovacím a společenským ná-
vykům,“ uvedla Olga Süssová, ře-
ditelka organizace.
Ve spolupráci s interiérovou de-
signerkou vznikla studie a návrh
řešení na modernizaci prostoru jí-
delny a za podpory města Plzně
započala její modernizace. Jídelna
je vybavena novým a pro školní
stravování neobvyklým nábytkem
včetně zajímavých dekorativních
doplňků. Nechybí ani bylinková
zahrádka.
„Modernizace naší jídelny má po-
zitivní ohlas u zaměstnanců

a všichni jsme měli radost z rozzá-
řených očí a reakce našich malých
strávníků v novém školním roce,“
dodala Olga Süssová. 
Výjimečnou jídelnu navštívil
během prvního školního dne i sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 3
Radislav Neubauer a předal kolek-
tivu zaměstnanců ocenění.
„Jsem rád, že se v našem obvodu
nachází gastronomické zařízení,
které prosazuje do stravovací kul-
tury místní produkty a domácí od-
růdy plodin a klade důraz na
kvalitu surovin, přípravu pokrmů
a zdravý životní styl. Obzvlášť mě
těší, že se jedná o školní jídelnu,“
říká Radislav Neubauer.

Výzva pro občany
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V Plzni je více
svazů důchodců,
což je dobře, ale
jejich pomoc čle-
nům bohužel stále
není komplexní.
Rada seniorů ČR
měla za úkol zří-
dit v Plzni Radu

seniorů města Plzně (RSMP). Ta už
je díky našemu společnému úsilí na
světě a má do budoucna velké plány.
Chceme z pasivních důchodců udě-

lat aktivní seniory. Z tohoto důvodu
je velice dobře, že se do RSMP hlásí
jednotlivé svazy důchodců. RSMP
má proto velké cíle, ale nesmírně
důležité je, aby tyto cíle také pod-
pořilo vedení města Plzně včetně
čtyřech největších městských obvo-
dů 1–4. 
Pro naplňování těchto našich cílů
chceme v centru města získat vyho-
vující (bezbariérový) nebytový pro-
stor, kde chceme pomáhat seniorům
z Plzně tak, aby senioři věděli, že

mají někoho, kdo jim pomůže, že je
tu místo, kam se mohou obrátit, že
je tu místo, kde nebudou „překážet“.
Chceme zde poskytovat služby vše-
ho druhu. Sedět by zde měl zastu-
pitel MO3, právník a slečna, která
seniorům vše potřebné sepíše či
pomůže vyřešit.
Kromě zájezdů a vstupenek do
divadla připravujeme pro seniory
také další akce a volnočasové akti-
vity. Chceme prosazovat další výho-
dy, snažíme se, aby politické strany

a hnutí aktivně seniorům během
volebního období naslouchaly
a pomáhaly jim.
Senioři musejí zpět získat svůj
význam a své nezpochybnitelné po-
stavení ve společnosti, protože ji
celý svůj život poctivě sloužili a roz-
víjeli ji. Zaslouží si důstojný život,
naši úctu a respekt společnosti!
Pojďme pro ně něco společně udě-
lat.

Petr Kastner
zastupitel MO Plzeň 3

Důchodce, nebo senior

Pro někoho je to
neobvyklé, ale já
dnes vyslovím
vedení obvodu
také chválu.
Proč? Když jsem
ještě byl ve vede-
ní obvodu jako
starosta, zavedl

jsem s mými kolegy řadu úspěšných
akcí a projektů. A teď mám opravdu
radost, že většina z nich přetrvala
a vedení obvodu v nich pokračuje.
Z pozice opozice se jen nekritizuje,
ale dnes vyslovuji pochvalu za to, že
se politici na Trojce nepřestali setká-
vat s občany. Já sám stále chodím na
nejrůznější setkání a akce a mám
vždycky velkou radost. 
Akce typu pečení buřtů, promenád-
ní koncerty nebo nově procházky

po obvodě, to jsou výjimečné pří-
ležitosti setkávat se s obyvateli.
Když jsem před léty zaváděl akce
tohoto typu, přemýšlel jsem jedno-
duše. Lidé nemají čas v dnešní hek-
tické době za mnou chodit na úřad,
musím tedy já za nimi. A když si
s nimi třeba opeču buřta, nebudou
mít přece ani obavu mi sdělit své
starosti. A já tak mohu řešit přesně
to, co lidé potřebují, a co je trápí.
Často jsou to drobnosti, pro lidi ale
velmi důležité. Dozvídám se třeba
i to, že někde neprotéká kanál, na
jiném místě jsou zase díry v chod-
níku nebo přerostlá tráva a špatný
písek v pískovišti. Jsem za to ale
vděčný. Nedávno mi dokonce zavo-
lala paní z Nové Hospody, že jí nete-
če voda. Prý už si neví rady, volá
na všechny možné firmy, ale nikdo

nemá v pátek večer čas. Tak jsem
jí sehnal známého, který ji ještě
večer vyměnil vodovodní baterii,
a paní mohla mít klidný víkend. Za
léta v politice už vím, že sedět na
zadku v teplé kanceláři nic nepři-
nese. Přeji vám hezký podzim.

A pamatujte, i v opozici jsem vám
k dispozici. Volejte 7724 839 358
nebo pište: strobach@plzen.eu.

Jiří Strobach
předseda Kontrolního výboru

ZMO Plzeň 3
a zastupitel MO Plzeň 3

Z pozice opozice se jen nekritizuje 

ZASTUPITELÉ
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Co se událo v centrálním obvodu?

Počasí 12. září sice nevěstilo nic dobrého, přesto zhruba dvacet odvážlivců
vyrazilo na cyklovýlet, který pro ně uspořádal Městský obvod Plzeň 3.
Více než polovinu účastníků tvořily děti z Dětského domova Domino,
které využily pozvání starosty třetího plzeňského obvodu.
Peloton odstartoval od skvrňanského učiliště, po cyklostezce přes Regens-
burgskou na Borská pole až k psímu útulku na Valše. Cyklojízda byla za-
končena návštěvou skvrňanských dobrovolných hasičů, kde na děti a jejich
doprovod čekalo malé občerstvení.

Druhého cyklovýletu se zúčastnily i děti z Dětského
domova Domino

OHLÉDNUTÍ
číslo 4 • listopad 2017 • 26. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

Již dvanáctý ročník
Plzeňských ohýnků se
odehrál vpátek 15. av so-
botu 16. září vareálu Ško-
daland na břehu přehrady
České údolí, kam se do-
stavilo bezmála dvacet
tisíc návštěvníků.
Nad přehradou se po se-
tmění uskutečnil velko-
lepý souboj ohňostro-

jářských firem z České republiky, Slovenska, Polska a Německa.
V programu vystoupily plzeňské hudební skupiny Arraband, Extra Band
revival či Blue Gate.

Nebe nad Plzní rozzářily Plzeňské ohýnky

Už přes deset let pořádá
Městský obvod Plzeň 3
tradiční oslavu nového
školního roku s názvem
První zvonění. Odpo-
ledne plné písniček tu-
zemských hvězd
každoročně vyhledávají
stovky dětí i teenagerů.
Letošní ročník se však
bohužel nesl ve znamení

vydatného deště a zimy. Ani to ale návštěvníky neodradilo, a tak se nakonec
Borský park zaplnil barevnými pláštěnkami a deštníky mladých fanoušků
tuzemské hudební scény.
Během programu byl také opět předán výtěžek ze vstupného z další ob-
vodní akce – Nebe plné padáků, která se uskutečnila v červnu letošního
roku. Částku 40 080 korun si převzala ředitelka Dětského domova Domino
Mgr. Naďa Erbová.

Déšť na Prvním zvonění návštěvníky neodradil

V sobotu 7. října 2017 se konala na radobyčickém hřišti tradiční podzimní
akce – drakiáda. Po dlouhé době nám přálo i počasí a byl konečně vítr. Dětí
s draky bylo plné hřiště a přilehlá louka. Činili se ale i rodiče a prarodiče.
Diváci hlasovali v soutěži o nejhezčího draka, oceněni byli ručně dělaní
draci. Konala se tradiční soutěž v nejdelším doletu papírové vlaštovky. Při-
praveno bylo i podzimní tvoření a kdo chtěl, mohl si opéct buřta u ohýnku.

Drakiáda v Radobyčicích

Pro tisíce dětí v pondělí
4. září oficiálně skončily
nejkrásnější dva měsíce
v roce – letní prázdniny,
a musely usednout
zpátky do školních lavic.
Zatímco otrlí deváťáci to
brali jako nepříjemnou
povinnost, prvňáčci pro-
žívali svůj velký den.
Ještě před samotnými

návštěvami vybraných základních škol se vedení obvodu, jako již tradičně,
společně s Městskou policií Plzeň rozhodlo dohlédnout na bezpečné pře-
cházení v blízkosti škol. Starosta Radislav Neubauer a místostarosta David
Procházka si vybrali přechody na náměstí Míru, kde se střetávají cesty
školáků mířících do základních, ale i středních škol. Každé správné přejití
vozovky po přechodu a na zelenou, odměnili sladkou odměnou.
Následně se vedení Městského obvodu Plzeň 3 přesunulo do vybraných
základních škol, kde společně s ředitelkami a samozřejmě s rodiči pod-
pořili děti prvních tříd. Popřáli jim mnoho úspěchů a předali sladkosti.
Starosta Radislav Neubauer přivítal 90 dětí prvních tříd v 10. ZŠ na náměstí
Míru společně a následně také dalších 75 dětí v 2. ZŠ ve Schwarzově ulici.
Místostarosta David Procházka pozdravil 65 prvňáčků v Šedivce (11. ZŠ)
a 55 prvňáčků v Růžovce (26. ZŠ).
Místostarosta Radoslav Škarda si vybral 16. ZŠ na Americké třídě, kam
nastoupilo do první třídy 50 nováčků.

Vedení obvodu přivítalo prvňáčky a dohlédlo
na bezpečnost na přechodech

Po první podzimní
„skvrňanské“ vycházce
měli ve čtvrtek 21. září
možnost i obyvatelé
plzeňských Borů si vy-
razit na jednu z dalších
tematických vycházek,
které pro ně pořádá
plzeňský centrální
obvod.
„Vycházkáře“, kterých

bylo bezmála třicet, doprovázel starosta plzeňského centrálního obvodu
Radislav Neubauer a místostarosta David Procházka.
Borská procházka odstartovala z konečné tramvaje č. 4, odkud účastníci
prošli Borským parkem, dále přes hráz vodní nádrže České údolí. Vycházku
zakončila prohlídka multifunkčního sportovního areálu Škodaland.

Na borskou vycházku přišlo bezmála třicet zájemců
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Kontakty MO Plzeň 3

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 matriky
– řízení mateřských škol
37 803 6400 / 602 266 465
e-mail: RNeubauer@plzen.eu

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

Místostarosta – Mgr. David Procházka
odpovídá za činnosti:
– odboru dopravy a životního prostředí – oddělení životního prostředí
– odboru správního a vnitřních věcí – oddělení správní, oddělení vnitřních věcí
– odboru správního a vnitřních věcí – ztráty a nálezy, požární ochrana,

jednotky sboru dobrovolných hasičů
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

TERMÍNY VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE TROJKA V ROCE 2018 – 5. února / 14. května / 13. srpna / 26. listopadu

Maškarní bál
25. února 2018, Alfa (Americká
třída)
– tradiční skotačení v maskách

pro děti každého věku

Psí den
9. června 2018, Borský park
– setkání milovníků psů i pejsků,

prezentace psích sportů, stánky
s psími potřebami, soutěže

Nebe plné padáků
16. června 2018, Škodaland
– zábavné odpoledne plné hudby,

dětských atrakcí, soutěží, dobrot
i zábavy

První zvonění
3. září 2018, Borský park
– zábavné odpoledne pro děti zá-

kladních a středních škol, hu-
dební program, soutěže, atrakce

Plzeňské ohýnky
září 2018, Škodaland
– tradiční přehlídka nejlepších oh-

ňostrojů

Vánoční gulášovka
prosinec 2018,
náměstí Republiky
– pro sociálně slabší spoluobčany,

ale i pro gurmány – výborná gu-
lášovka zdarma v centru Vánoč-
ních trhů

Tradiční akce Městského obvodu Plzeň 3 v roce 2018


