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Vážení občané,
rád bych vás touto cestou po-
prvé přivítal v roce 2018.
Věřím, že bude pro vás tento
rok úspěšný a plný radosti.
Pro mne a mé kolegy místo-
starosty to bude rok zlomový,
jelikož na podzim nás čekají
komunální volby. Věřím, že
jsme uplynulé roky dělali vše
pro to, abyste se na našem ob-
vodu cítili dobře, a snažili se
vyslechnout všechny vaše
podněty, připomínky i ná-
pady. Astejně tak vás budeme
poslouchat i nadále. Proto se
nebojte dát nám najevo váš
názor a kontaktujte nás na
e-mailu nebo telefonicky (po-
třebné údaje najdete na zadní
straně zpravodaje). Přeji vám
krásný zbytek zimy.

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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Investiční akce plzeňského cen-
trálního obvodu získala od
Plzeňského kraje podporu ve
výši 2,63 milionu korun. Nová
cyklostezka propojí dvě stávající
cyklostezky ve Skvrňanech a její
realizace začne ve 2. čtvrtletí
letošního roku.

Zvýšení bezpečnosti chodců
a cyklistů – to je cíl třetího plzeň-
ského obvodu vybudováním
cyklostezky podél trati Českých
drah v Lábkově ulici v plzeňských
Skvrňanech, kde musejí lidé vstu-
povat do vozovky a jsou ohrožo-

váni provozem motorových vozi-
del. Cyklisté se pak pohybují po
stávajících úsecích cyklotras, kde
jsou nuceni sjet na komunikaci
a opět se vracejí na další úsek již
existující cyklotrasy. Náklady této
akce se odhadují na 3,28 milionu
korun včetně DPH.

„Z této částky nám 80% nákladů,
tedy zhruba 2,63 milionu korun,
poskytne formou dotace Plzeňský
kraj z rozpočtové oblasti Doprava
– Budování cyklostezek a cyklo-
tras. Zbylých 20% nákladů pak
půjde z rozpočtu našeho obvodu,“

informuje Radoslav Škarda,
I. místostarosta MO Plzeň 3.

Vznik této cyklostezky je přínosem
ve vytváření sítě cyklistických
komunikací v Plzni, na níž pak
navazuje i celková cyklistická síť
kraje. Význam však nebude pouze
místní či regionální. „Provázanost
plánované cyklotrasy s cyklotrasou
37 přesahuje i hranice kraje, neboť
je součástí mezinárodní Panevrop-
ské cyklotrasy Paříž – Norimberk
– Praha, která je nejvýznamnější
cykloturistickou tepnou Plzeňského
kraje,“ dodává Radoslav Škarda.

Plzeňský centrální obvod získal dotaci
na novou cyklostezku
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Pozvánka na veřejná projednání k regeneraci sídliště Skvrňany

Na území plzeňského centrálního obvodu
jsou umístěny nové měřiče rychlosti
Na řidiče čekají na silnicích mnohá
místa, která svojí přehledností svá-
dějí k přišlápnutí plynového pedá-
lu. Právě zde by ale měli z hlediska

bezpečnosti spíše ubrat. K tomu
slouží i digitální ukazatele rych-
losti, které upozorňují řidiče na
dodržování předepsané rychlosti,
a tím pádem i bezpečné jízdy.
Pro lepší zajištění bezpečnosti na fre-
kventovaných místech plzeňského
centrálního obvodu bylo umístěno
celkem pět solárních měřičů rych-
losti.
„Měřiče byly nainstalovány v ulici
Edvarda Beneše naproti vjezdu do
firmy BRUSH SEM směrem na Rado-
byčice, v Křimické ulici při vjezdu
do Křimic, v ulici Litická při příjezdu
od Litic, v ulici K Černicím při pří-
jezdu od Černic a kvůli nedaleké
cyklostezce také v ulici Domažlická
při výjezdu na Sulkov,“ vyjmenoval
I. místostarosta obvodu Radoslav
Škarda.
Nově instalované měřiče rychlosti
jsou pouze informativní a mají pre-
ventivní charakter. 

Městský obvod Plzeň 3 a Útvar kon-
cepce a rozvoje města Plzně si vás
dovolují pozvat na veřejné projed-
nání návrhu Regenerace sídliště
Plzeň – Skvrňany, které se koná
v úterý 27. února 2018 od 17.30
hodin v kinosále Středního odbor-
ného učiliště elektrotechnického
(Vejprnická 56). Přijďte se seznámit
s tím, jak nová architektonická stu-
die navrhuje upravit dopravu, par-
kování, zeleň i veřejná prostranství
ve Skvrňanech. Níže na mapce je
znázorněno řešené území sídliště. 
Po představení studie bude násle-
dovat moderovaná diskuse. Získané
náměty a připomínky budou sloužit
k dopracování studie.
Návrhy úprav řeší například využití
veřejných prostranství, zefektivnění
parkování či možnost umístění par-
kovacích objektů, vymezení ploch

zeleně k ochraně a regeneraci, roz-
voj zázemí pro pobyt, hry a sport,
zatraktivnění centrálních prostor
sídliště a předprostorů veřejných
budov, posílení a rozvoj pěších tras
a cyklostezek či prověření možnosti
dostaveb pro doplnění chybějících
funkcí v sídlišti. Cílem všech
navrhovaných úprav je zkvalitnění
prostředí sídliště i života obyvatel.
Zpracovaná dokumentace bude
sloužit městskému obvodu a měst-
ským organizacím jako podklad pro
rozhodování o postupných úpravách
v území, obnově a modernizaci síd-
liště, a to především v kontextu dlou-
hodobého horizontu celkové
udržitelnosti a kvality bydlení, nebo
pro podávání žádostí o dotace. Před-
pokládá se, že budoucí konkrétní
úpravy budou řešeny postupně
v závislosti na finančních možnos-

tech města a vhodných dotačních
programech.
Projekt Regenerace sídliště Plzeň-
Skvrňany bude zveřejněn k na-
hlédnutí týden před veřejným
projednáním na stránkách
www.ukr.plzen.eu. K návrhu se
budete moci vyjádřit jak na veřejném

projednání, tak písemně prostřednic-
tvím elektronického formuláře, a to
do 13. 3. 2018. V případě zájmu lze
zažádat ozajištění tlumočení do zna-
kového jazyka. Vtéto věci nás nevá-
hejte kontaktovat: Ing. arch. Zuzana
Froňková, telefon: +420 / 378 035
026, e-mail: fronkovaz@plzen.eu.

Oddělení matriky Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 3 vydalo sta-
tistické výsledky za rok 2017,
které zahrnují kompletní údaje
pro město Plzeň.

V Plzni se v roce 2017 narodilo 3 957 dětí. Je to nejvíce od roku 2010

ROK SŇATKY REGISTR. PART. ÚMRTÍ

2013 690 7 3 036 
2014 637 8 2 981 
2015 695 11 3 220
2016 724 13 3 286
2017 690 18 3 385*

*(není konečný údaj)

ROK POČET CHLAPCŮ DĚVČAT PÁRŮ
DĚTÍ DVOJČAT

2014 3 836 2 011 1 825 81
2015 3 871 2 025 1 846 86*
2016 3 759 1 999 1 760 80

*(1x trojčata)
2017 3 957 1 949 2 008 62*

*(1x trojčata)

ROK JMÉNO JMÉNO
M Ž

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

2016 1. Jan 1. Eliška
2. Jakub 2. Anna
3. Adam 3. Viktorie
4. Tomáš 4. Tereza
5. David 5. Adéla

„V západočeské metropoli se za loň-
ský rok narodilo téměř čtyři tisíce
dětí, což je nejvíce za posledních
sedm let. Zajímavé také je, že na svět
přišlo více děvčat než chlapců, což
je opravdu ojedinělé,“ říká starosta
obvodu Radislav Neubauer.
Také u nejoblíbenějších jmen došlo
k několika změnám. Například jmé-

Rodiče se se svými dětmi také stále
mohou zúčastnit tradičního vítání
občánků – přihlášky najdou zájemci
na stránkách úřadu.

no Tereza se neobjevilo v nejvyšší
trojce, a do první pětky chlapeckých
jmen se dostal David.
Za rok 2017 bylo uzavřeno 690 sňat-
ků a 18 registrovaných partnerství.

Prvním narozeným občánkem cen-
trálního obvodu v roce 2018 se stal
chlapeček Karl Sarpong, který se
narodil 2. ledna ve 3 hodiny a 39
minut ve Fakultní nemocnici Plzeň.
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Kampaň Do práce na kole pokračuje i letos
V Plzni, podobně jako v několika
desítkách dalších českých měst,
odstartuje v březnu registrace kam-
paně Do práce na kole. Ta už několik
let hravou formou láká Plzeňany,
aby v květnu jezdili do práce na kole,
koloběžce, nebo běhali či chodili
pěšky. Vloni se zapojilo 619 soutě-
žících ze 152 plzeňských firem, kteří
najezdili a naběhali celkem 135 000
zelených kilometrů. Účastníci si
mohou účastí v kampani nejen zlep-
šit své zdraví a pomoci životnímu
prostředí, ale také poměřit síly se
svými kolegy a vyhrát zajímavé
ceny. Stačí jen, aby vytvořili v práci

tým o 2 až 5 lidech, zaregistrovali
se během března a dubna na
www.dopracenakole.cz a během
celého května co nejčastěji jezdili do
práce „na vlastní pohon“. Soutěží se
v kategoriích pravidelnost týmu,
výkonnost jednotlivce, kreativita
acyklozaměstnavatel roku. „Pro firmy
to může být navíc netradiční a účinná
forma teambuildingu, což potvrzují
i samotní účastníci,“ láká do kampaně
její koordinátor Jiří George Konečný,
ze spolku Plzeň na kole. Kampaň orga-
nizuje Auto*Mat, vPlzni ji koordinuje
Plzeň na kole (www.plzennakole.cz)
s podporou partnerů.

Plzeň získá dotaci na nový přestupní uzel

Plzeň získá dotaci ve výši téměř 100
milionů korun na projekt Přestupní
uzel Plzeň/Šumavská – autobusový
terminál, což odpovídá 90 procentům
z celkových způsobilých výdajů.
Rozhodnutí o jejím poskytnutí
obdrželo město z Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky, pro-
středky jdou z Integrovaného regio-
nálního operačního programu a ze
státního rozpočtu. V rámci projektu
vznikne autobusový terminál Hlavní
nádraží sdeseti odjezdovými adevíti
odstavnými stanovišti, obratiště pro
trolejbusy. Novým druhým podcho-
dem bude autobusový terminál přímo

propojen s nástupišti železniční sta-
nice Plzeň Hlavní nádraží. Součástí
terminálu bude i parkoviště pro ces-
tující a sociální zařízení pro řidiče
i cestující.
Umístěním autobusového terminálu
v lokalitě u hlavního vlakového nád-
raží se zefektivní organizace veřejné
dopravy v Plzni, a hlavně se zlepší
služby pro cestující, tedy zkvalitní se
azrychlí přestupy mezi jednotlivými
druhy veřejné dopravy – rychlíky,
osobními vlaky, autobusovou veřej-
nou linkovou dopravou a páteřními
tramvajovými a trolejbusovými lin-
kami městské hromadné dopravy.
Vpřednádražním prostoru před budo-
vou hlavního nádraží bude v rámci 2.
etapy stavby železničního uzlu Plzeň
vybudováno parkoviště pro osobní
auta anáhradní autobusovou dopravu
pro potřebu výluk na železničních tra-
tích. 

Plzeň si připomněla židovské transporty
V neděli 21. 1. 2018 si židé společ-
ně s křesťany připomněli výročí
lednových transportů plzeňských
židů do koncentračního tábora
v Terezíně. Pietní shromáždění
pořádá v plzeňské Velké synagoze
Židovská obec v Plzni společně
s Ekumenickým setkáváním
plzeňských církví, aby uctili
památku 2600 odvlečených židů
z Plzně a okolí, z nichž se domů
vrátilo pouhých 209.
Toto shromáždění, nazvané „Židé
a křesťané společně…“, se stalo
v Plzni tradicí a koná se již od roku
2008, kdy v době tohoto výročí
chtěli městem a kolem synagogy
pochodovat extremisté. Tehdy se
plzeňská veřejnost postavila velmi
hlasitě proti, a přišla k Velké syna-
goze vyjádřit solidaritu plzeňským
židům a odsoudit antisemitismus
spolu s extremismem.

Celý akt slovem provázel Karel
Řežábek. Shromáždění zahájil
místopředseda Federace židov-
ských obcí Jiří Daníček, dále
promluvil poslanec a zároveň
1. náměstek primátora města Plzně
Martin Baxa a náměstek primátora
Petr Náhlík. Velkou synagogou
zazněla i slova plzeňského biskupa
Tomáše Holuba. Vzpomínky pře-
živších na toto tragické období tlu-
močil Jakub Vlach, který hovořil
o životním příběhu své babičky.
Shromáždění zakončil modlitbou
vrchní zemský rabín Efraim Karol
Sidon. O hudební doprovod se po-
starali violoncellisté Jiří Hošek,
Dominika Weiss Hošková a hudeb-
ník Peter Györi. Ke shromáždění
také promluvil starosta Městského
obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer,
který rovněž přijal účast na tomto
pietním aktu. 

Navyšování kapacity v mateřských školách – ano či ne?
Statutem města Plzně je svěřeno
městským obvodům řídit mateř-
ské školy, a plnit všechny úkoly
zřizovatele právnických osob
vykonávajících činnost mateřské
školy. Nejinak je tomu i v našem
třetím plzeňském obvodu. 
Z demografických studií zpracova-
ných Útvarem koncepce a rozvoje
města Plzně vyplývá, že stávající
kapacity mateřských škol nejen
v samotném obvodě, ale také
v celém městě, nebudou postačovat. 
„V porovnání s kapacitou všech
mateřských škol v obvodě s odha-
dovanou poptávkou nám již letos
bude chybět více než 180 míst, a čís-
lo každým rokem bude narůstat,“
informuje Radislav Neubauer, sta-

rosta plzeňského centrálního obvo-
du.
V souvislosti s demografickou
situací chce proto obvod realizovat
přístavbu z obytných „kontejnero-
vých“ buněk, které se dají snadno
a rychle sestavit, prakticky během
prázdnin. Vzhledem k tomu, že
dočasně preferovaná varianta B
vzbudila oprávněné námitky tím,
že zasahovala do Trnkovy zahrady,
a navíc by vznikly vícenáklady ve
výši čtyř set tisíc, vrací se obvod
k původní variantě A. To znamená,
umístit kontejnery mimo tuto zahra-
du, a to z boku stávající školky od
Mandlovy ulice. 
„Přístavbou přijdeme o čtyři stro-
my, které ale nahradíme novou

výsadbou. Důležité je, že Trnkova
zahrada zůstane nedotčena. Věřím,
že se nakonec tato stavba bude
líbit, je moderní a vzhledem
k demografické situaci bude

i v budoucnu plně využita. Vím, že
se to nemusí někomu líbit, ale
obvod nemůže rezignovat na potře-
by rodičů s malými dětmi,“ dodává
starosta Neubauer.
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Zřejmě každý uživatel komuni-
kací na území města Plzně se již
setkal s autovraky nebo dlouho-
době odstavenými vozidly zabí-
rajícími ostatním místo
k parkování. Město o tomto prob-
lému ví, a snaží se ho řešit. Postu-
povat však může pouze
způsobem, který mu umožňují
platné právní předpisy. 

Kdo v Plzni problematiku au-
tovraků a dlouhodobě odsta-
vených vozidel řeší
Agendu autovraků a dlouhodobě
odstavených vozidel na komuni-
kacích ve vlastnictví města Plzně
má Statutem města svěřenou
Správa veřejného statku města
Plzně (SVSMP). Ta při svém vý-
konu spolupracuje s Městskou
policií Plzeň, městskými obvody
a využívá webovou aplikaci
Plznito provozovanou Správou
informačních technologií města
Plzně. 

Autovraky
Problematiku autovraků upravuje
zákon o pozemních komunikacích,
když mimo jiné definuje pojem
„vrak“ a upravuje postup jeho od-
stranění z komunikace. S účinností
od 30. 12. 2015 došlo ke změně zá-
konné definice autovraku. Autovra-
kem je podle zákona silniční
vozidlo pouze tehdy, je-li pro zá-
vady v technickém stavu zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích,
a obnovení způsobilosti by si vy-
žádalo výměnu, doplnění nebo
opravu podstatných částí jeho me-

chanismu nebo konstrukce. Za
podstatnou část mechanismu
nebo konstrukce vozidla se podle
souvisejících právních předpisů
považují motor, karoserie, kola
a pérování. Je tedy patrné, že se
o autovrak nemůže jednat v případě,
kdy má vozidlo např. prázdná kola,
rozbité okno nebo světlomety, ura-
žené boční zrcátko nebo promáčk-
nutý blatník. Rozhodující není ani
skutečnost, že není vozidlo opatřeno
registrační značkou, nemá platně
sjednané zákonné pojištění nebo
platnou STK. Rovněž není rozhodu-
jící, jak dlouho se vozidlo na komu-
nikaci nachází. Naopak se o auto-
vrak bude jednat v případě, že bude
vozidlu chybět či bude poškozeno
způsobem vyžadujícím výměnu, do-
plnění nebo opravu, nejméně ně-
která z výše uvedených podstatných
částí vozidla. Definice dává tušit, že
měl zákonodárce úmysl zajistit mož-
nost odstranit z komunikace zej-
ména vozidla silně poškozená při
dopravní nehodě nebo vozidla pod-
statným způsobem rozebraná a po-
nechaná na komunikaci. 
O tom, zda je vozidlo autovrakem
přísluší rozhodovat pouze silnič-
nímu správnímu úřadu při ÚMO na
jehož území se vozidlo nachází. Sil-
niční správní úřad rozhoduje o věci
ve správním řízení, a to na základě
návrhu podaného vlastníkem do-
tčené komunikace. Město je na
svém území vlastníkem všech míst-
ních komunikací a některých ve-
řejně přístupných účelových
komunikací. Návrhy silničnímu
správnímu úřadu může tedy po-
dávat pouze v případě těchto komu-

nikací. Vyhodnotí-li silniční správní
úřad vozidlo jako autovrak, uloží
jeho provozovateli rozhodnutím
povinnost odstranit jej z komuni-
kace, a to do dvou měsíců od právní
moci rozhodnutí. Při bezproblémo-
vém průběhu trvá správní řízení od
zahájení do nabytí právní moci roz-
hodnutí cca 3 měsíce. Nesplní-li
provozovatel uloženou povinnost
dobrovolně, zajistí odstranění vo-
zidla na jeho náklad vlastník komu-
nikace, tj. město prostřednictvím
SVSMP. Z uvedeného je patrné, že
autovrak není bohužel možné od-
stranit bez součinnosti jeho provo-
zovatele dříve než za cca 5 měsíců.  

Dlouhodobě odstavená vozidla 
Vozidla, která nejsou autovrakem
a mají sjednáno platné pojištění od-
povědnosti z provozu, mohou na ko-
munikaci stát bez jakéhokoliv ča-
sového omezení. To samozřejmě za
předpokladu, že je v daném místě
stání na komunikaci dovoleno pra-
vidly silničního provozu. Stání vo-
zidla, které nemá sjednáno platné
pojištění odpovědnosti z provozu, je
přestupkem. Není však možné z to-
hoto důvodu provést jeho odtah. Ve
zjištěných případech nepojištěných
vozidel jsou vedena přestupková ří-
zení, ve kterých lze uložit pokutu ve
výši od 5 000 Kč do 40 000 Kč. 
Vozidla stojící dlouhodobě na komu-
nikaci jsou v praxi nejpalčivějším
problémem, neboť zabírají místo ak-
tivním uživatelům komunikace.
Vzhledem k tomu, že nemá často
vlastník nebo provozovatel takového
vozidla vúmyslu vozidlo dále užívat,
pokusí se ho SVSMP kontaktovat se
žádostí oodstranění vozidla zkomu-
nikace anabídkou pomoci při prove-
dení jeho případné ekologické
likvidace a následného odhlášení
z registru silničních vozidel. Na vo-
zidla vyhodnocená jako dlouhodobě

odstavená bude SVSMP vylepovat
informační samolepky. Z nich bude
veřejnosti patrné, že je vozidlo ře-
šeno a není ho již nutné opětovně
nahlašovat. Současně bude jejím
prostřednictvím provozovatel (vlast-
ník) vozidla vyzván ksoučinnosti při
řešení věci. SVSMP je připravena za-
jistit též v případě zájmu vlastníka
vozidla (v tomto případě vlastníka,
nikoliv pouze provozovatele vo-
zidla) bezúplatnou ekologickou li-
kvidaci vozidla i jeho bezúplatné
odhlášení z registru silničních vozi-
del (tzv. zánik vozidla). Podmínkou
je udělení plné moci SVSMP ze
strany vlastníka vozidla k provedení
potřebných úkonů, předání dokladů
k vozidlu, konkrétně originálů vel-
kého a malého technického průkazu
a registrační značky, není-li připev-
něna na vozidle. Za dlouhodobě od-
stavené vozidlo bude považováno
vozidlo stojící beze změny na komu-
nikaci minimálně další 3 měsíce od
obdržení prvního oznámení o jeho
výskytu veřejností nebo jiného způ-
sobu zjištění jeho výskytu.   

Jak oznamovat výskyt autovraků
adlouhodobě odstavených vozidel
Nejvhodnější je výskyt autovraku
nebo dlouhodobě odstaveného vo-
zidla oznamovat prostřednictvím we-
bové aplikace Plznito (internetová
adresa: http://plznito.cz/) nebo e-mai-
lem na adresu: svsinfo@plzen.eu.
Zaevidováno bude však i oznámení
podané jakékoliv složce městské po-
licie, městského obvodu nebo magi-
strátu. Oznámení musí být dostatečně
určité, aby bylo možné vozidlo jasně
identifikovat anedošlo k jeho záměně
za vozidlo jiné. Musí být tedy zcela
zřejmé, na jakém místě se vozidlo na-
chází a o jaké vozidlo se jedná.
Vhodné je upřesnění popisu nahlašo-
vaného vozidla prostřednictvím jeho
fotografie. 

Autovraky a dlouhodobě odstavená vozidla zabírají na komunikaci
místo k parkování

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Recyklace je slovem, se kterým se setkáváme dnes a denně. Recyklací
rozumíme proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu vy-
užití pro původní nebo jiné účely. Nejinak je to i s bateriemi, které před-
stavují poměrně nebezpečný odpad.
Recyklace baterií je náročným, ale zároveň velmi užitečným procesem.
Kromě ochrany životního prostředí a také zdraví umožňuje recyklace
energetické a materiálové úspory primárních surovin.
Nově je tak možné ukládat nepotřebné přenosné baterie do nádoby od
společnosti ECOBAT s.r.o. také v recepci budovy Úřadu městského
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7.
„Chceme svým dílem přispět k ochraně životního prostředí a připoju-
jeme se k více než dvaceti tisícům míst zpětného odběru firmy ECOBAT
s.r.o., která zajišťuje recyklaci přenosných baterií v České republice,“
říká Radoslav Škarda, místostarosta MO Plzeň 3.

V budově úřadu můžete odložit
nepotřebné baterie
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V obvodu pokračují kontroly pejskařů
Na dodržování vyhlášky, která
reguluje některé povinnosti cho-
vatelů zvířat, se v plzeňském cen-
trálním obvodu pravidelně
zaměřují některé kontrolní akce.
Na kontrolu se strážníky městské
policie se často vydávají také
zástupci Městského obvodu Plzeň
3.
Na konci loňského roku například
pod dohledem byli průvodci psů
v centru města, kde strážníky dopro-
vázel starosta centrálního obvodu
Radislav Neubauer s radním Petrem
Markem a ve Skvrňanech, kde
s městskou policií kontroloval pej-

skaře místostarosta David Procház-
ka spolu se zastupitelem Jiřím
Wegerem.
Kontroly se především zaměřují na
to, zda majitelé po svých psech řád-
ně uklízejí, a jestli je zvíře očipované
nebo vybavené známkou. U každé-
ho zkontrolovaného psa bylo také
v databázi ověřeno, jestli jej jeho
majitel řádně přihlásil, a má zapla-
cen příslušný poplatek.
„Během této akce bylo zkontrolo-
váno 42 průvodců psů. Zatímco ve
Skvrňanech bylo vše bez závad,
v centru města museli strážníci udě-
lit čtyři napomenutí za neočipova-

Nová parkovací zóna v centru
Organizace statické dopravy ve městě
Plzni (Plzeňské městské dopravní
podniky a. s.) informují všechny
motoristy, kteří využívají parkování
vHusově, Kollárově apřilehlých uli-
cích, že od 1. února 2018 dochází ke
zpoplatnění parkování. Jedná se
ozónu F, kde řidiči zaplatí za 30 minut
stání 5 Kč (a v případě zvýhodněné
sazby při bezhotovostní platbě Plzeň-
skou kartou či bezkontaktní bankovní
kartou 4 Kč). Dále se účtuje stání v1.
hodině za 10 Kč (8 Kč) a stejně tak
i každá další započatá hodina.

V březnu začne další etapa
rekonstrukce mostu Generála Pattona
První základní etapa rekonstrukce
mostu Generála Pattona v Plzni je
hotová. V opravovaném úseku ve
směru z centra na Karlovy Vary se
jezdí bez omezení. Již v polovině
listopadu se na most vrátily také
tramvaje voboukolejném provozu.
Do první poloviny března 2018, kdy
začne oprava druhé části mostu
směrem do centra, zde nebude pla-
tit žádné významné omezení. Pro-
voz na mostě je však stále v režimu
stavby, a proto by řidiči i chodci
měli být opatrní a ohleduplní.
Rozsáhlé práce na rekonstrukci
mostu Generála Pattona, jenž je sou-
částí extrémně zatížené hlavní
dopravní tepny v centru Plzně a pře-

vádí silnici I/20 a tramvajovou trať
přes řeku Mži, započaly loni v bře-
znu. Výstavba probíhá ve dvou
základních etapách, v každé z nich
se opravuje jedna nosná konstrukce.
První etapa byla ukončena v prosinci
podle dlouhodobého plánu. Součástí
oprav bude i vybudování přeložek
inženýrských sítí, nového veřejného
osvětlení, trakčního vedení, nových
chodníků a cyklostezky.
Celý most má být kompletně zrekon-
struován do června 2019. Náklady na
stavbu jdou ze státního rozpočtu
a představují 138 milionů korun bez
DPH. Zajišťuje je Ředitelství silnic
a dálnic České republiky ve spolu-
práci se statutárním městem Plzeň.

Přehled všech ulic, které do této
zóny patří, i ceny parkování
naleznete na stránce www.par-
kingplzen.cz.

Ultrazvukové plašiče divoké zvěře jsou
v Plzni nainstalovány již na dvou místech
Plzeň pokračuje v instalování
ultrazvukových plašičů divoké
zvěře, cílem je zamezit poškozo-
vání parků divokými prasaty
a pokusit se předejít jejich
možným nechtěným střetům
s obyvateli daných lokalit. Kromě
Borského parku, kde již plašiče
fungují od roku 2016 a osvědčily
se, byly nově ultrazvukové sloup-
ky nainstalovány v parku Homol-
ka na Slovanech.
„V Borském parku fungují ultrazvu-
kové sloupky už druhým rokem.
Zatímco v předchozích letech tam
opakovaně docházelo k poškozování
centrální travnaté plochy černou
zvěří, v průběhu roku 2017 tam škod
na trávníku výrazně ubylo a ultra-

zvukový systém se ukázal jako funkč-
ní. Z toho důvodu jsme se rozhodli
tento systém použít k ochraně další
lokality, jímž je park a lesopark na
Homolce,“ přiblížil Petr Náhlík,
náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí.

Parkovací karty dostane nově
i na Denisově nábřeží
Od 2. ledna 2018 si mohou zájemci
o parkovací karty P a R (do zón pla-
ceného stání v ulicích města Plzně)
o kartu zažádat a také si ji vyzved-
nout i na Zákaznickém centru
PMDP na Denisově nábřeží 12. I na
tyto služby je možné se rezervovat
přes portál Úřad bez čekání
a vyhnout se tak případným fron-
tám.
Současné místo pro vydávání par-
kovacích karet v parkovacím domě

Rychtářka, Truhlářská 5, zůstává
nadále k dispozici. I v novém roce
je možné pouze na tomto místě
zažádat o předplatné stání v parko-
vacích domech Rychtářka a Nové
divadlo.

Formuláře žádostí o parkovací
karty i o předplatné v parkovacích
domech jsou ke stažení na webo-
vých stránkách www.pmdp.cz.

ného psa. Majitelé psů byli řádně
poučeni a slíbili, že co nejdříve své
opomenutí napraví,“ prozradil radní
Petr Marek.

Kontroly psů a jejich majitelů budou
v plzeňském centrálním obvodu
i nadále pokračovat.
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vás zve na tyto zajímavé pořady a exkurze:
■ 21. února, 8 hodin, budova ÚMO 3: přihlášky na zájezdy na I. pol.

2018

■ 21. března, 15 hodin, Litice: exkurze do závodu na výrobu svíček
(sraz ve 14.30 hodin na zastávce BUS č. 30 – konečná Bory)

■ 28. března, 8 hodin, budova ÚMO 3: přihlášky na zájezdy na II.
pol. 2018

■ 10. dubna, 9 hodin, Doubravka: exkurze do čističky odpadních
vod (sraz v 8.45 hodin na zastávce BUS č. 30 – Čistička, směr Bílá
Hora)

■ 24. dubna, 14 hodin, Jižní Předměstí: cestopisná přednáška, pre-
zentace, film a beseda „Zastavení v Singapouru“ (sraz ve 13.45
hodin před vchodem do Moving Station)

■ V únoru, březnu a dubnu se konají také pravidelní schůze výboru
v době od 9 do 10.30 hodin v budově ÚMO Plzeň 3 – sady Pěta-
třicátníků 7,9.

Kontakt: Jiří Čermák, tel.: 603 379 517
e-mail: jiricermak31@seznam.cz nebo cahynova-bobina@seznam.cz 

Vstupenky do divadla
Vstupenky do divadla za atraktivní ceny nabízí ÚMO Plzeň 3 seniorům
s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3 s padesáti-
procentní slevou. Zájemci si mohou vstupenky zakoupit vždy od 8
hodin ráno v kanceláři č. 26, v 1. patře budovy Úřadu městského obvodu
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7 v těchto termínech: 31. ledna • 28. února
• 28. března • 30. dubna • 30. května • 29. srpna • 26. září • 31. října •
28. listopadu • 12. prosince

INFORMACE PRO SENIORY

Přihlaste se do nové sezony PC kurzů

Spolupráce centrálního obvodu
a Střední školy informatiky
a finančních služeb v Plzni trvá
od podzimu 2012. Od té doby díky
výborné kooperaci z výuky počí-
tačových kurzů vyšly stovky spo-
kojených absolventů, a někteří
z nich dokonce pokračovali v dal-
ších úrovních.
Senioři absolvují kurzy na moder-
ních počítačích přímo v budově
střední školy na Borech, a to kon-
krétně v těchto úrovních:
■ začátečníci: kurz určený úplným

laikům, výuka začíná rozpozná-
ním ovládacích prvků PC a jejich
manipulací, naprosté základy
práce se soubory, internet atd.

■ mírně pokročilí: kurz určený
uživatelům PC se základními
dovednostmi

■ středně pokročilí: kurz určený
aktivnějším uživatelům PC, kteří
chtějí rozšířit své běžné znalosti

■ úprava digitálních fotografií
(začátečníci): práce s fotogra-
fiemi, přenos do PC, jejich úpra-
va atd. (pro přihlášení do tohoto
kurzu je nutná alespoň začáteč-
nická znalost užívání PC)

■ úprava digitálních fotografií
(pokročilí): navazuje na kurz
úpravy digitálních fotografií pro
začátečníky

■ práce s tabulkami: výuka v pro-
gramu Excel (pro přihlášení do
tohoto kurzu je nutná alespoň
začátečnická znalost užívání PC)

■ multimédia a práce s chytrými
telefony či tablety: první polo-
vinu kurzu se účastníci zaměří
na práci na počítači, konkrétně
stahování a přenos dat; druhá
polovina kurzu je věnována
vybraným aplikacím a práci
s dotykovými telefony nebo
tablety (účastníci tohoto kurzu
musejí mít minimálně mírně
pokročilé znalosti užívání PC!!;
tablety a chytré telefony si účast-
níci přinesou vlastní)

Kurzy se budou konat od konce úno-
ra, výuka je vždy ve všední den
odpoledne podle zvolené úrovně.
Cena za pět lekcí (15 vyučovacích
hodin) je nově 800 Kč, senioři s trva-
lým bydlištěm na území MO
Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zby-
tek jim doplácí úřad.
Zájemci s trvalým bydlištěm na úze-
mí centrálního obvodu se mohou
hlásit u sl. Hůrkové na telefonu
378 036 496.
Zájemci s bydlištěm mimo centrální
obvod mohou kontaktovat paní
Šmejkalovou (SŠIFS) na telefonu
377 477 507. Ti však musí uhradit
plnou cenu kurzovného.

Hledáme náhradní babičky...
Je vám více než 55 let a máte ráda
děti? Dokážete a chcete pomáhat?
Staňte se Náhradní babičkou.
V některých rodinách může chybět
tzv. třetí generace, protože babička
bydlí daleko, chodí do zaměstnání
nebo z mnoha jiných důvodů není
trvalou součástí rodiny. Opravdová
babička ale vůbec nemusí být pří-
buzná. Projekt Náhradní babička,
který realizuje Mezigenerační
a dobrovolnické centrum TOTEM,
z. s., je příležitost pro zralé ženy,
které by svoji životní energii a zku-
šenosti rády uplatnily. Služba má

vést nejen ke sblížení tří generací
a navázání osobního vztahu na
úrovni rodina – Náhradní babička,
ale také usnadnit například mamin-
kám na mateřské dovolené návrat
zpět do zaměstnání. Pokud vás jen
trochu tohle téma zajímá, nebo
máte ve svém okolí někoho, komu
by nová „babičkovská role“ udě-
lala radost, napište koordinátor-
ce projektu Ivetě Hrotkové:
e-mail: hrotkova@totemplzen.cz,
nebo se zastavte v TOTEMu:
Kaznějovská 51, Plzeň-Bolevec,
pomůžeme vám udělat první krok. 

SVAZ DŮCHODCŮ ČR,
PLZEŇ-BORY
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Provoz bezplatné právní poradny
pokračuje i v roce 2018
Právní poradna je určena lidem
starším padesáti let, kteří mají trva-
lé bydliště na území třetího plzeň-
ského obvodu. Právní poradenství
se týká občanského, rodinného,
bytového a dědického práva – jako
jsou problémy s převody bytů,
problémy s placením nájmu, spo-
lečenství vlastníků, otázek věc-
ných břemen, závěti a vypořádání
závěti pro případ smrti, finanční
problematiky seniorů (půjčky,
dary) atd.
Poradna však není zaměřena na
oblast trestněprávní či obchodně-
právní. Právník neprovádí úkony
jako je sepisování smluv nebo
zastupování před soudy, zájemcům
ale poradí, jak problém řešit či na
jaké orgány se mají obrátit.

Všichni senioři, kteří by
chtěli právní poradnu

využít, se nejdříve
musejí objednat,

a to u pí Sammerové
na telefonním čísle

378 036 472.

Termíny pro rok 2018:

23. ledna • 13. února
20. března • 10. a 24. dubna

15. a 29. května
12. a 26. června

17. července • 21. srpna
11. a 25. září • 9. a 23. října

13. a 27. listopadu
18. prosince

Zveme vás na Jarní taneční vínek

Taneční vínky pořádá centrální obvod dvakrát ročně – vždy na
jaře a na podzim. Tuto tradici zavedl první porevoluční starosta

třetího plzeňského obvodu Bohumil Kulhánek. K poslechu,
ale především k tanci, zahraje oblíbený taneční orchestr

pod taktovkou Miroslava Novotného. Vstup na akci je zdarma.

Jarní taneční vínek pro seniory se uskuteční 5. března 2018
v Kulturním domě Peklo od 16 do 20 hodin.

Sál bude zpřístupněn od 15.30 hodin. 

Zájezdy pro seniory na letošní rok
se budou prodávat 15. března

Plzeň posiluje službu Senior Expres
o pátý vůz, uspokojí o tisíce lidí více

Páté vozidlo služby Senior Expres
slouží občanům západočeské metro-
pole. Posílit unikátní systém dopravy
pro seniory a zdravotně postižené se
rozhodlo město Plzeň, díky tomu se
podaří uspokojit větší množství
zákazníků, odhadem o několik tisíc
ročně. Projekt smluvně zajišťují
Plzeňské městské dopravní podniky.
Součástí služby je nonstop dispečink
pro objednání přepravy zákazníka
na telefonu 601 381 381. 
„Měsíčně službu využívá na 1000
Plzeňanů starších 70 let, za necelé
čtyři roky jejího provozu obsloužila
čtyři vozidla na 30 tisíc klientů apočet

ujetých kilometrů pokořil hranici 300
tisíc kilometrů. Plzeňané ve věku 70
let avíce se díky této službě dostanou
kamkoliv po městě za 30 korun, při
jízdě do vzdálenosti 30 kilometrů
mimo Plzeň pak zaplatí 11 korun za
kilometr,“uvedla náměstkyně primá-
tora pro oblast školství a sociálních
věcí Eva Herinková.
Zájem o danou službu je tak velký,
že v roce 2017 bylo nutné každý
měsíc z kapacitních důvodů odmít-
nout v průměru až 300 požadavků.
Město se proto rozhodlo na situaci
zareagovat zprovozněním pátého
vozu. 

Zájezdy jsou určeny pro seniory
s trvalým pobytem na území MO
Plzeň 3, kteří v letošním roce dosáh-
nou nejméně 60 let věku. V případě
manželského páru stačí, když tuto
podmínku bude splňovat jeden z nich.
Při úhradě zájezdů předloží účastník
občanský průkaz. U manželské dvo-
jice postačí, pokud se dostaví v den
prodeje jen jeden z nich a předloží
občanský průkaz manžela/manželky.
Z důvodu velkého zájmu je možné
v den prodeje zakoupit pouze dva
zájezdy. V případě volných míst pak

další v následující úřední dny do
vyprodání.
Prodej bude probíhat dne 15. 3.
2018 od 8.00 hodin v budově ÚMO
Plzeň 3 ve Sněmovním sálu, III.
patro. Budova bude zájemcům
zpřístupněna již od 7.00 hodin, do
Sněmovního sálu bude seniorům
umožněn přístup od 7.30 hodin.
Každý zájemce si po příchodu
vyzvedne na recepci pořadové číslo.
Upozorňujeme, že pro každého
zájemce bude vydáno pouze 1 pořa-
dové číslo. 

TRASA ZÁJEZDU TERMÍN CENA
Praha – pražské zahrady 22. 5. 2018 140 Kč
Telč – Roštejn 5. 6. 2018 170 Kč
Bamberg – Seehof 19. 6. 2018 200 Kč
Hluboká – Lomec 4. 9. 2018 170 Kč
Míšeň – Moritzburg 18. 9. 2018 200 Kč
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Rozsáhlou rekonstrukci za více než
20 milionů korun zajistilo město
Plzeň pro své budovy v Macháčkově
ulici v Plzni, v nichž funguje Odbor-
ná škola, Základní a Mateřská škola
Zbůch. Zařízení slouží dětem
a žákům se speciálními vzdělávací-
mi potřebami v oblasti mentálního
postižení a s autismem. Součástí
projektu byla výměna oken, rekon-
strukce spojovacích krčků budov,
rekonstrukce vybraných instalací
a také zateplení stěn a střech.
Škola v Macháčkově ulici ve Skvr-
ňanech slouží žákům se speciálními

vzdělávacími potřebami v oblasti
mentálního postižení a s autismem.
Právě pro autistické děti v ní před
pěti lety vznikla také mateřská škola
se dvěma třídami. Vyučování zajiš-
ťují zkušení odborní pedagogové
s pedagogickou asistencí. Velkou
výhodou je, že po mateřské škole
mohou děti ve stejné budově pokra-
čovat v dalším speciálním vzdělá-
vání ve třídách základní školy.
Součástí je také praktická dvouletá
škola, která připravuje žáky pro
výkon jednoduchých prací a činností
v běžném životě.

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy
Výstava ke 170. výročí spisovatelova narození
Od 1. února 2018 až do konce
měsíce bude k vidění na venkov-
ních panelech města Plzně ve
Smetanových sadech a v přízemí
Studijní a vědecké knihovny
Plzeňského kraje výstava, která
připomene výročí narození Karla
Klostermanna (13. 2. 1848).

Celý tento projekt vznikl za finanční
podpory Plzeňského kraje, za pomo-
ci města Plzně, Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje a Národ-
ního parku Šumava.
Vnitřní část, která tematicky i obsa-
hově kopíruje venkovní výstavu,
bude během letošního roku k vidění
i na dalších místech Plzeňského kra-
je: hned v březnu v Klatovech,
v červnu a červenci v Srní, v srpnu
v Železné Rudě, v listopadu
v Kašperských Horách, termín pro
Sušici bude ještě upřesněn.
Slavnostní zahájení výstavy v Plzni
s krátkým programem a malým
pohoštěním bude ve čtvrtek 1. února
2018 od 17.00 hodin v přízemí Stu-
dijní a vědecké knihovny Plzeňské-
ho kraje (dále jen SVK PK). Hned
další týden, ve čtvrtek 8. února 2018,

je pořádána ve Studovně, v přízemí
SVK PK také od 17.00 hodin, před-
náška na téma „Karel Klostermann
– spisovatel Šumavy, život a dílo“.
V pátek 16. února 2018 se potom
bude konat další přednáška
v Kašperských Horách.
Cílem organizátorů, zapsaných spol-
ků Šumavské cesty, z. s. a Karel
Klostermann – spisovatel Šumavy,
z. s., je v první řadě připomenout
osobnost spisovatele Karla Kloster-
manna. Zároveň ale chceme i přilá-
kat nové čtenáře ke Klostermannově
dílu. Jak uvedl v závěru spisovate-
lova životopisu František Nykles:
„Chceme-li jí porozumět (Kloster-
mannově tvorbě), měli bychom
především poznat místa, o kterých
píše“. Proto bychom byli velice rádi,
kdybychom se potkávali i při pozná-
vání Šumavy. Oba spolky pořádají
na Šumavě celou řadu krásných
akcí.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Více na www.sumavskecesty.cz
a www.klostermann.cz.
Těšíme se na vás!
Za organizátory Jana Kolářová,

Šumavské cesty, z. s.

Výzva pro školní jídelny:
Snižme plýtvání potravinami!
Iniciativa Skutečně zdravá škola
vyzývá všechny základní a střední
školy, aby se zapojily do akce
„Miluji jídlo, neplýtvám“ a zavá-
zaly se snižovat množství odpadu
ve školních jídelnách. Skutečně
zdravá škola připravila pro peda-
gogy řadu návodů a vzdělávacích
metodik, jak žáky a studenty
vzdělat o dopadech plýtvání
potravinami a možnostem řešení. 
V České republice se ročně znehod-
notí přes 800 tisíc tun potravin, což
představuje 80 kg na osobu. Prů-
měrný Čech za život vyhodí více
než 5 300 kg jídla. Každoročně se
na světě vyhodí nebo zkazí jedna
třetina vyrobeného jídla, tedy 1,3
miliardy tun potravin, což je množ-
ství, které by dokázalo nasytit až tři
miliardy lidí. Spolu s jídlem vyha-
zujeme také peníze, které bychom
mohli využít smysluplněji.
Školy by se měly do výzvy zapojit
do konce února. Pokud to nestihnou,

mohou se samozřejmě přidat kdy-
koliv. Následně by učitelé měli pro-
vést mezi žáky a studenty osvětu
o problematice dopadů plýtvání
potravinami a představit jim mož-
nosti jeho předcházení. Poté se školy
pustí do auditu – změří, jaké množ-
ství potravin se v jejich školní jídelně
vyhazuje. Škola, která se do výzvy
„Miluji jídlo, neplýtvám“ zapojí,
vypracuje akční plán, ve kterém si
stanoví konkrétní cíl snížení množ-
ství odpadu z jídelny a ten se snaží
naplňovat. Pravidelně sleduje a zve-
řejňuje ukazatele.

Zájezdy pro děti do 15 let v doprovodu
prarodiče, popřípadě rodiče
V loňském roce obvod uspořádal
celkem tři zájezdy pro děti, které
se setkaly s velice kladnými ohlasy.
Proto se vedení MO Plzeň 3 roz-
hodlo pokračovat v pořádání
těchto zájezdů.

V letošním roce budou opět nabíd-
nuty tři zájezdy a to oblíbený zájezd
do ZOO Praha, další do centra řeme-
sel a bylinné zahrady Botanicus
u Lysé nad Labem a poslední do
zábavního parku pro celou rodinu
Mirakulum v Milovicích.
Zájezdy jsou určeny pro děti do 15
let věku dítěte v doprovodu praro-
diče, popř. rodiče s podmínkou

trvalého pobytu na MO Plzeň 3.
Z kapacitních důvodů může jeden
dospělý vzít max. 2 děti. Děti, pro
které je zájezd zdarma, lze přihlásit
pouze na jeden z nabízených zájez-
dů.
Zájemci se přihlásí na všechny
pořádané zájezdy prostřednictvím
elektronického formuláře. Tyto for-
muláře, na každý zájezd jednotlivě,
budou pro zájemce zpřístupněny
na stránce www.plzen3.eu. O datu
vlastního přihlášení (zpřístupnění
formuláře) budou zájemci infor-
mování na webových stránkách
úřadu a dále v květnovém vydání
zpravodaje TROJKA.

TRASA ZÁJEZDU TERMÍN CENA CENA
DÍTĚ DOPROVOD

Cena zahrnuje dopravu, průvodce a vstupy
ZOO Praha 26. 5. 2018 (sobota) zdarma 200 Kč
Botanicus 9. 6. 2018 (sobota) zdarma 200 Kč
Mirakulum 8. 9. 2018 (sobota) zdarma 200 Kč

Speciální škola v Macháčkově ulici je
po rekonstrukci, město stála 20 milionů

22. mateřská škola, která sídlí v ulici Zikmunda Wintra 19 v Plzni, hledá

novou paní učitelku.
Zájemkyně o tuto pracovní pozici mohou kontaktovat

ředitelku školky paní Bc. Moniku Ženíškovou
na telefonním čísle 377 371 156

nebo e-mailu: zeniskovamo@ms22.plzen-edu.cz.
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Jak už jsem psal
v minulém vydá-
ní našeho obvod-
ního zpravodaje
Trojka, v Plzni
aktivně pracuje
již přes rok Rada
seniorů města
Plzně. Snažíme se

s kolegy řešit nejrůznější problémy
apožadavky seniorů, které nikdo jiný
neřeší, a dost často ani řešit nechce!
Jedním z těchto problémů jsou bez-
bariérové přístupy do hlediště Nového
divadla. Senioři si nám opakovaně
stěžují, že společné prostory divadla
jsou „pohybově“ nevlídné a hlavně
je „obtěžují“ schody vedoucí nahoru
a dolů do a z hlediště nové scény.

Je pravdou, že dva výtahy jsou pro
návštěvníky divadla k dispozici, ale
zdaleka v nejvytíženější dobu nestačí
obsloužit tolik návštěvníků, co do
divadla chodí. Do výtahu se tak dosta-
nou nejdříve ti nejdravější a ostatní
(méně zdravotně zdatní) musejí bohu-
žel čekat, až na ně vyjde řada. Proto
senioři raději chodí do Velkého divadla.
Před koncem roku jsem o daném
problému jednal s panem ředitelem
divadla – panem doc. MgA. Marti-
nem Otavou, Ph.D., a řešení tu je. Již
totiž existuje zajímavá studie, která
problém vyřeší, ale divadlo si na
takové řešení samo nevydělá. 
Mám bohužel za to, že při výstavbě
divadla se na seniory opět zapom-
nělo. Doufám, že Magistrát města

Plzně situaci bude i na základě naší
iniciativy neodkladně řešit k plné
spokojenosti všech návštěvníků
i zaměstnanců divadla.

Končím stejně jako posledně: „Pojďme
pro seniory společně něco udělat“.

Petr Kastner
zastupitel MO Plzeň 3

Nové divadlo: „chlouba, nebo ostuda“?

Jedním z největ-
ších životních
poslání je být
rodičem. VPlzni
jsme si vědomi
toho, že rodičov-
ství si společen-
ský respekt
a všeobecné

uznání zasluhuje. Být rodičem je
velice krásná, ale o to náročnější
životní role, která stojí nemalé úsilí,
čas, peníze, mnohdy rozjetou karié-
ru, občas kus krásy a někdy i zdraví. 
Víme, že bez nových občánků nemá-

me budoucnost. Ale také víme, že
s narozením nového člena rodiny se
propadnou příjmy a výrazně vzros-
tou výdaje. Proto jsme v posledních
letech postupně ulevovali rodinám
od nákladů, a to nejen v dopravě.
Od 1. 1. 2018 jsme v Plzni připravili
několik slev pro rodiny. Zlevněné
předplatné jízdné ve výši 50% pro
osoby pobírající peněžitou pomoc
v mateřství nebo rodičovský příspě-
vek. Což je roční úspora 2001 Kč.
Za děti od 6 do 15 let nyní namísto
1490 Kč ročně zaplatíte pouze
1001Kč.

Přeji vám, aby rok 2018 byl pro
vás rokem plným pouze dobrých
zpráv.

Ing. Stanislav Šec
radní MO Plzeň 3 

a člen představenstva PMDP

Slevy v MHD od ledna 2018

Zničíme unikátní
Trnkovu zahra-
du, do které jsme
v minulosti
investovali více
než milion korun
a čerpali na ni
dotace, všechny
stromy, které zde

rostly několik let, pokácíme a po-
stavíme na toto místo obludné kon-
tejnery, abychom zvýšili kapacitu
školek, kterou není ale potřeba navy-
šovat! Tak trochu turecké hospodář-
ství, co říkáte? Několik let něco
buduji, dám do toho stovky tisíc,
a pak to klidně šmahem zničím? Pra-
cuje současné vedení MO Plzeň 3
vůbec pro občany? Já říkám ne, má
jen své zájmy, a tento případ o tom
znovu svědčí. 
Už před časem jsem se zabýval zámě-

rem vedení obvodu vystavět v55. MŠ
kontejnerový pavilon a tím prakticky
zničit unikátní Trnkovu zahradu. Za
to, aby se zde nestavělo azahrada, do
které se investovaly finance aenergie,
zůstala zachována, bojovali i zdejší
obyvatelé, nesouhlas vyjádřili i pra-
covníci školky. Vznikla dokonce peti-
ce z řad rodičů. Domníval jsem se, že
nakonec zůstalo jen uzáměru. Hlavně
proto, že šlo především o iniciativu
místostarostky Maříkové, která byla
posléze odvolána. 
Ale přišlo zděšení. Rada MO
Plzeň rozhodla o realizaci přístav-
by 55. MŠ podle původního pro-
jektu. Opět jsem se utvrdil v tom,
že současné vedení obvodu se
nedívá na to, co chtějí občané. Aje
mi líto, že můj boj a boj všech lidí,
kteří nesouhlasí s touto výstavbou,
byl marný. 

Kvůli současnému vedení MO Plzeň
3 tak přijdeme o jakousi zelenou oázu
léta budovanou mezi sídlištní zástav-
bou. Abude k pláči dívat se za pár let
na kontejnery, které se budou rozebírat,
a zbude po nich jen zem bez života.

Pak možná zase někdo vezme milio-
ny a začne tady sázet stromy. 

Jiří Strobach
Předseda kontrolního výboru

MO Plzeň 3
a zastupitel MO Plzeň 3

Zničíme unikátní zahradu, postavíme obludné kontejnery. Proč? 

ZASTUPITELÉ
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Vánoce v centrálním obvodu
Betlém na návsi v Radobyčicích. Zdejší obyvatelé se pravidelně setkávají
při rozsvícení stromku začátkem prosince. Vždy si společně zazpívají ko-
ledy a pochutnají na svařáku. Podobnou tradici dodržují také občané
z Nové Hospody.

OHLÉDNUTÍ
číslo 1 • únor 2018 • 27. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

Novoroční ohňostroj. První rok letošního roku přilákal do centra města
stovky rodin s dětmi, aby si užily pohled na ohromující světelnou show.

Mikulášská nadílka. Vedení obvodu navštívilo děti ve všech svých ma-
teřských školách, aby dětem předalo mikulášskou nadílku – nejen slad-
kosti, ale i vzdělávací programy a hračky.

Vánoční gulášová polévka provoněla náměstí.Akce pro sociálně slabší
spoluobčany i běžné návštěvníky trhů se konala už podeváté.

Jízda za vánočním stromkem 2017. V zábavné orientační automobilové
soutěži se utkaly rodiny s dětmi na Nové Hospodě. Dvě posádky utvořili
také zástupci vedení obvodu Radislav Neubauer a David Procházka spo-
lečně s dětmi z Dětského domova Domino.
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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

Pověřený zástupce vedoucího odboru ekonomického – Jitka Čechurová
37 803 6439

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 – 14. května / 13. srpna / 26. listopadu
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