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Obvod letos plánuje investice
za desítky milionů korun 

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych vás touto cestou po-
prvé přivítal v novém roce.
Ana co se v něm můžete těšit?
Naplánovali jsme několik in-
vestičních akcí za desítky mi-
lionů korun – navýšíme
parkovací místa, zabezpečíme
školky, chceme zrekonstruo-
vat jednu z ulic v Radobyči-
cích. Rádi bychom se s vámi
častěji potkávali, proto bu-
deme znovu pořádat opékání
buřtů, těšit se můžete také na
Maškarní bál, Psí den, Škoda-
land Race Junior či tradiční
akce pro seniory. Věřím, že si
každý najde to svoje. Rád
bych vás také požádal, pokud
máte jakékoliv podněty či po-
střehy týkající se života u nás
na obvodě, neváhejte se na
mne nebo na mé kolegy místo-
starosty obrátit. Komunikace
s vámi a zpětná vazba je pro
nás velice důležitá. Přeji vám
krásný rok plný radosti a po-
hody.  

Mgr. David Procházka,
starosta MO Plzeň 3

Minimálně sedm investičních akcí
za desítky milionů korun naplá-
noval pro letošní rok plzeňský cen-
trální obvod. Většina z nich bude
zahájena již během jarních měsí-
ců.
„Jednou z největších akcí bude
rekonstrukce ulice Chatová v Rado-
byčicích, jejíž stav je zcela nevyho-
vující. V rámci této rekonstrukce
bude vybudováno i odvodnění
komunikace a veřejné osvětlení
a samozřejmě budou upraveny i plo-
chy zeleně,“ informuje Petr Baloun,
I. místostarosta. Zrekonstruováno
bude celkem 436 metrů komunika-

ce. „Celá ulice tak získá charakter
městské komunikace – obytné zóny.“
K rozšíření parkovacích míst pak
dojde v ulicích U Borského parku,
Lábkova a v Předních Skvrňanech
v blízkosti objektu JSDH Skvrňa-
ny.
„Jsme si vědomi nedostatku parko-
vacích míst, a proto je rozšiřování
jejich počtu jednou z našich priorit,“
dodává David Procházka, starosta
obvodu.
„Rekonstrukcí a reorganizací stá-
vajících parkovacích míst získáme
322 nových parkovacích stání.
Navíc budou upraveny přilehlé

chodníky, které budou dlážděné,“
doplňuje Baloun.
Investice půjdou i do mateřských
škol v obvodu. Zateplení se dočká
mateřinka ve Schwarzově ulici, kde
půjde o náročnou akci vzhledem
k tomu, že jde o nemovitou kulturní
památku. Rekonstrukcí pak projde
sociální zařízení mateřské školy
v Puškinově ulici.
„Čtrnáct obvodních mateřských
škol bude také vybaveno audiovizu-
ální technikou, která umožní perso-
nálu mateřských škol monitorovat
osoby vstupující do objektu školky,“
dodává místostarosta Baloun.
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státního rozpočtu. Součástí ter-
minálu jsou stání pro autobusy,
zastřešené nástupiště, provozní
objekt, odstavná plocha i eska-
látory propojující terminál
s podchodem vedoucím z hlav-
ního nádraží.

Autobusové nádraží bylo postave-
no na městském pozemku mezi uli-
cí Šumavská a kolejištěm
železniční stanice Plzeň-Hlavní
nádraží. Vlastní terminál se nachá-
zí v západní části, ve východní je
odstavná plocha, která slouží rov-
něž jako obratiště pro trolejbusy
Plzeňských městských dopravních
podniků. Kapacita odbavovací čás-
ti terminálu je při volném řazení

deset stání pro autobusy. Odstav-
ných stání je celkem devět, z toho
jedno pro trolejbusy. 
Na autobusový terminál budou
nově zajíždět spoje páteřní auto-
busové linky od Tachova, spoje
autobusových linek, které do Plzně
přijíždějí od Losiné, Starého Plzen-
ce, Chrástu, Zruče-Sence a Roky-
can. O víkendu také spoje linek
obsluhující severní Plzeňsko od
Třemošné až po Kralovice a Kož-
lany. U výše zmíněných linek se
od 9. prosince 2018 ruší zajíždění
spojů na Centrální autobusové nád-
raží, respektive zajíždění do zastá-
vek Habrová či Mikulášská na
Slovanech.

Zdroj: Magistrát města Plzně

Plzeň má nový moderní autobu-
sový terminál, nechala jej vysta-
vět hned vedle hlavního
vlakového nádraží. Prvním ces-
tujícím se otevřely v neděli
9. prosince. Na novostavbu za
150 milionů korun se podařilo
městu získat dotaci 100 milionů
korun z Integrovaného regionál-
ního operačního programu a ze

Plzeň má nový autobusový terminál

dnes čas zajít na úřad a elektronická
komunikace je zase poměrně zdlou-
havý proces. Proto jsme se rozhodli
vydat se za našimi obyvateli přímo
do místa jejich bydliště, a zde si
s nimi o všem promluvit. Těším se
na jejich komentáře a věřím, že toho
společně opět dokážeme dost změnit
k lepšímu,“ říká starosta obvodu
David Procházka.
Na každém setkání obvod nabídne
špekáčky, pečivo a studený nealko-
holický nápoj zdarma, chybět nebude
posezení a hudební doprovod. Akce
začne vždy v 17 hodin. V případě
nepřízně počasí (vydatný déšť) se akce

ruší – aktuální informaci najdou obča-
né na stránkách www.plzen3.eunebo
na facebooku. 

Vedení centrálního obvodu se
letos rozhodlo navázat na tradici
setkávání s občany u táboráku.
Obyvatelé jednotlivých částí
obvodu se tak mohou těšit na
návrat svého času velice oblíbené
opékání buřtů. Kromě příjem-
ného posezení s přáteli budou
moci vedení sdělit své nápady,
postřehy i připomínky. Všechna
setkání navíc oživí vystoupení
country a folkové kapely Hop
a Šavani.

„Komunikace s občany je pro nás
obrovsky důležitá. Málokdo má ale

V obvodu se v létě zase rozhoří táboráky!

„V loňském roce jsme zaznamenali
obrovský nárůst narozených dětí. Za
posledních pět let přišlo na svět
v průměru 3 800 dětí, loni to bylo
o čtyři sta více,“ říká místostarosta
obvodu Ing. Stanislav Šec.

I v žebříčcích nejoblíbenějších jmen
došlo k několika změnám. U chla-
peckých jmen stále dominuje Jakub
a Jan, trendem se stala jména Matěj
a Matyáš. U dívek je změna znatel-
nější, ačkoliv stále vedou Eliška

Rok 2018 ve znamení baby boomu

ROK SŇATKY REGISTR. PART. ÚMRTÍ

2016 724 13 3 286
2017 690 18 3 395
2018 714 14 3 359

ROK POČET CHLAPCŮ DĚVČAT PÁRŮ
DĚTÍ DVOJČAT

2016 3 759 1 999 1 760 80
2017 3 957 1 949 2 008 62

(1x trojčata)
2018 4 238 2 147 2 091 73

ROK JMÉNO JMÉNO
M Ž

2016 1. Jakub 1. Eliška
2. Jan 2. Tereza 
3. Vojtěch 3. Anna

2017 1. Jan 1. Eliška
2. Jakub 2. Anna
3. Adam 3. Viktorie

2018 1. Jakub 1. Eliška
2. Jan 2. Anna
3. Matěj 3. Natálie
4. Matyáš 4. Ema
5. David 5. Viktorie

Dvě skvrňanské
vozovky mají
novou podobu

Po dokončení rozsáhlé rekonstruk-
ce Baarovy ulice a ulice U Bor-
ského parku na Borech se dočkali
i obyvatelé Skvrňan, kde byly
upraveny místní komunikace ulice
Vojanova a Terezie Brzkové.
„V případě Vojanovy ulice bylo
v rámci úprav vybudováno dva-
náct šikmých stání pod úhlem 60
stupňů, a podél stání je chodník
v šířce 1,5 metru s volnočasovou
částí,“ informuje Petr Baloun,
I. místostarosta MO Plzeň 3.
„Při úpravách místní komunikace
Terezie Brzkové pak vzniklo
šestnáct parkovacích míst, kdy pat-
náct z nich je kolmých a jedno
vyhrazené stání pro invalidy je
podélné. Místa vznikla na úkor stá-
vající živičné plochy pro pěší. Spolu
sparkovacími místy byly upraveny
chodníky a nevyhovující místa pro
přecházení,“ dodal Petr Baloun.
Při úpravách nebylo zapomenuto
ani na úpravy či doplnění zeleně.
„U parkoviště Vojanova byly zru-
šeny stávající sušáky prádla, umís-
těny lavičky, bylo vysazeno pět
nových stromů, a dotčené plochy
byly ozeleněny. V ulici Terezie
Brzkové u konečné tramvaje pak
byly vysazeny tři stromy do čtverců
na úkor živičné rozptylové plochy,
a čtverec byl pokryt plastovými
zatravňovacími dílci,“ říká David
Procházka, starosta plzeňského
centrálního obvodu.
„Tyto části komunikací ve Skvrňa-
nech již opravdu potřebovaly cel-
kovou úpravu. Doufám, že místní
občané budou spokojeni, a sou-
časně bych jim chtěl poděkovat za
trpělivost po dobu trvání rekon-
strukčních prací,“ dodal David
Procházka.
Úpravy komunikací byly zahájeny
koncem léta, kolaudovány byly
v prosinci loňského roku.

Oddělení matriky Úřadu městského obvodu Plzeň 3 vydalo statistické
výsledky za rok 2018, které zahrnují kompletní údaje pro město Plzeň. 

a Anna, oblíbenou Terezu sesadila
méně tradiční Ema či Sofie.
„Opět jsme zaznamenali také velice
netradiční jména, například Leia,
Žasmin, Leticia, Jeremiáš nebo Spy-
tihněv,“ doplňuje místostarosta Šec. 
Za rok 2018 bylo uzavřeno 714
sňatků a 14 registrovaných partner-
ství.

TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ UPŘESNĚNÍ

14. května Skvrňany Lábkova ul.,
travnatá plocha u železniční
trati

21. května Valcha Areál TJ Sokol Valcha
4. června Bory Borský park, plácek u pítka

11. června Radobyčice Areál TJ Sokol Radobyčice
18. června Nová Hospoda Areál

TJ Sokol Nová Hospoda
10. září Skvrňany Park Na Okraji
17. září Výsluní České údolí
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Primátor města Plzně Martin Baxa
a radní pro bezpečnost Martin
Zrzavecký se začátkem roku vPlzni
na krajském policejním ředitelství
zúčastnili schůzky vedení krajské
policie s ministrem vnitra České
republiky Janem Hamáčkem.
Tématem setkání byly bezpečnostní
situace v kraji, trestná činnost
v regionu v loňském i předchozích
letech, situace ohledně průmyslo-
vých zón aubytoven, ale například
také připravenost policie na riziko-
vá sportovní utkání a další.

V souvislosti s Plzní se ministr zají-
mal zejména o situaci ohledně
zahraničních pracovníků. Právě
témata bezpečnosti související s vel-
kým počtem cizinců, jichž v Plzni
žije aktuálně přes 17 tisíc legálně,
s ubytovnami, pracovními agentu-
rami i zvyšujícím se počtem lidí bez
domova město dlouhodobě trápí.
Jejich řešení proto patří podle pri-
mátora i radního mezi priority. 
Větší regulaci by tak vedení města
požadovalo hlavně ve vztahu k per-
sonálním agenturám, které zahra-

niční dělníky pro firmy zajišťují. Na
jednání zaznělo, že řešením by
například bylo, aby se agentury
finančně podílely na zajištění návra-
tu cizinců do jejich domovského stá-
tu ve chvíli, kdy přijdou o práci.
Nyní tuto povinnost nemají, propuš-
tění cizinci tak často končí jako bez-
domovci. Ministr zmínil, že by se
také mohlo jednat o spolupráci se
státy, z nichž nejčastěji cizinci při-
cházejí, a případně využít tým jejich
policistů v problémových českých
lokalitách po určitou dobu.

Podle krajského policejního ředi-
tele Pavla Krákory je na území
celého Plzeňského kraje 324 uby-
toven, v okrese Plzeň-město je jich
82. Z jednotlivých plzeňských
městských obvodů jich nejvíce
spadá pod centrální městský
obvod, a to 45 s kapacitou 2739
lůžek. Mezi lokality zaměstnáva-
jící nejvíce cizinců patří Borská
pole v Plzni, dále pak Nová Hos-
poda na Tachovsku, roli hrají ale
i menší zóny, například v Holýšově
a jinde.

Primátor a radní se sešli s ministrem vnitra,
tématem byla bezpečnostní situace

Úklidové práce v zimním období,
tedy od 1. listopadu do 31. března
jsou prováděny v souladu se záko-
nem č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích a vyhláškou
č. 104/1997, kterou se provádí
zákon o pozemních komunika-
cích. Na základě těchto předpisů
je každoročně vyhotovován Ope-
rační plán zimní údržby, a to jak
celoměstskou organizací, kterou
je Správa veřejného statku města
Plzně, tak i jednotlivými obvody.
Vcentrálním obvodu provádějí zim-
ní údržbu firmy, které jsou vybaveny
potřebnou technikou. Ta je každý
rok před zimou kontrolována pra-
covníky úřadu za přítomnosti sta-
rosty obvodu. Pokyn k provedení
zásahu vydává pracovník Odboru
dopravy a životního prostředí ÚMO
Plzeň 3. Právě v minulých dnech byl
bezprostředně po začátku sněžení
vydán pokyn k pluhování a posypu
komunikací na našem obvodě.
„Zásah se provádí podle Operač-
ního plánu zimní údržby, kde je sta-
noveno pořadí důležitosti komu-

nikací. Nejdříve jsou ošetřeny komu-
nikace v prvním pořadí důležitosti –
jedná se o nejfrekventovanější
komunikace na našem obvodě. Kaž-
dá komunikace je specifická svým
povrchem a lokalitou. Někde je nut-
né zásahů provést více,“ vysvětluje
David Procházka, starosta plzeňské-
ho centrálního obvodu.
Na zásah je vždy připraveno sedm
vozidel Multicar, čtyři sypače – trak-
tory a dvě menší metací auta. Každá
komunikace je specifická a důležité
je, aby bylo zimním zásahem pro-
vedeno zmírnění ve schůdnosti na
co největším počtu chodníků a nedo-
cházelo k úrazům.
„Nicméně jedná se o stovky kilome-
trů chodníků a jsme si vědomi toho,
že není prostě možné zasahovat
s technikou najednou všude. Podle
Operačního plánu jsou stanoveny
priority, kterými se musíme řídit.
Proto vždy prosíme občany o trpě-
livost a také o to, aby vnímali stav
chodníků a přizpůsobili mu svoji
obuv, kterou lze zmírnit riziko pří-
padného úrazu, případně využívali

již očištěné chodníky, např. v mís-
tech, kde je zatím posypán chodník
jen na jedné straně ulice,“ říká
David Procházka.
Dosud vydal centrální obvod 40 tun
posypového materiálu. Jeho zásoby
jsou velké, ale v případě, že by došel,
není problém jej doplnit. Nicméně
zatím k takové situaci nedošlo.
„Dbáme na to, aby zásah byl pro-
veden na všech našich komunika-
cích. Paradoxně se nám ale stává,
že nám volají občané, pro které je
posyp nedostatečný a pak zase ti,

kteří posyp nechtějí vůbec. Zároveň
nás občané upozorňují na nedostat-
ky, které nasmlouvané firmy opera-
tivně řeší, nebo ty lokální a menší
nedostatky zabezpečíme vlastními
silami i s použitím pracovníků veřej-
né služby. Do dnešního dne ale
nemáme oficiálně hlášený žádný
úraz,“ dodává starosta.
Zásahy jsou starostou pravidelně
kontrolovány společně s pracovníky
ODŽP, Oddělení kontroly ÚMO
Plzeň 3 a předsedou Kontrolního
výboru ZMO Plzeň 3.

Plzeňský centrální obvod důsledně kontroluje zimní údržbu

V loňském roce byly uspořádány
celkem tři zájezdy pro děti, které
se setkaly s velice kladnými ohla-
sy. Proto se vedení obvodu roz-
hodlo v pořádání těchto zájezdů
pokračovat. V letošním roce se
zájemci mohou těšit na oblíbený
zájezd do Zoo Praha či zájezd do

zábavního parku Mirakulum
v Milovicích. Nově bude letos
zařazen zájezd na lipenskou Stez-
ku korunami stromů, včetně nově
otevřeného areálu Království lesa
v sousedství stezky.
Zájezdy pro děti jsou určeny do 15
let věku dítěte v doprovodu rodiče,

popř. prarodiče. Podmínkou účasti
bude trvalý pobyt na MO Plzeň 3.
Z kapacitních důvodů platí podmín-

Obvod opět chystá zájezdy pro děti 

TRASA ZÁJEZDU TERMÍN CENA PRO DÍTĚ CENA PRO DOPROVOD

Stezka korunami stromů 2. 6. 2019 (neděle) zdarma 200 Kč
a Království lesa
Mirakulum 7. 9. 2019 (sobota) zdarma 200 Kč
Zoo Praha 14. 9. 2019 (sobota) zdarma 200 Kč

ka 1–2 děti = 1 doprovod, v případě
tří a více dětí možný doprovod dvou
osob. Zájemci se přihlásí na všechny
nabízené zájezdy prostřednictvím
elektronického formuláře. Tyto for-
muláře, na každý zájezd jednotlivě,
budou pro zájemce zpřístupněny na
stránce www.plzen3.eu. O datu vla-
stního přihlášení budou zájemci
informováni na webových strán-
kách úřadu, na Facebooku a v květ-
novém vydání zpravodaje Trojka.
Děti, pro které je zájezd zdarma, lze
přihlásit pouze na jeden z nabíze-
ných zájezdů. 

Cena zahrnuje
dopravu a vstupy
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Téměř 500 vyplněných dotazníků
poskytli občané města Plzně k plá-
nované revitalizaci údolí Vejprnic-
kého potoka. Zájem o připravovaný
projekt je mezi nimi veliký. Dota-
zníkové šetření město realizovalo
během listopadu a prosince loňské-
ho roku. Zapojili se zejména oby-
vatelé Skvrňan, Slovanského údolí
a Zátiší. Lidé by v údolí Vejprnic-
kého potoka nejčastěji chtěli poby-
tovou louku, venkovní sportoviště,
vodní prvky a dětská hřiště. Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně,
který má přípravu projektu na sta-
rosti, informace místních vyhodno-
til a předal k zapracování do studie. 
Návrh revitalizace bude obča-
nům představen na veřejném

projednání, které se uskuteční
21. 2. 2019 od 16.00 ve Velkém
sále (pavilon č. 8) SOUE na adre-
se: Vejprnická 56. Zástupci
Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně, vedení Městského obvodu
Plzeň 3 a zástupci zpracovatele
studie představí návrh, jak by
mohlo údolí Vejprnického poto-
ka vypadat po revitalizaci.
Občané se budou moci ke studii
vyjádřit a doplnit ji svými při-
pomínkami.
„Obyvatelé města Plzně prostřed-
nictvím dotazníkového šetření
vyjádřili svůj zájem o revitalizaci
údolí Vejprnického potoka. Je
vidět, že toto území změnu opravdu
potřebuje, stejně jako si ji žádají

místní obyvatelé. Někteří z nich
jsou dokonce ochotni se osobně
zapojit do samotných úprav,“
uvedl starosta městského obvodu
Plzeň 3 David Procházka.
Z výsledků dotazníkového šetření,
které město uskutečnilo, vyplývá,
že občanům na současném stavu
údolí Vejprnického potoka vadí
zejména neupravené a neudržova-
né prostranství, nepořádek a s nimi
spojený snížený pocit bezpečí
v místě. Naopak by uvítali vytvo-
ření prostoru vhodného ke kontak-
tu s přírodou i pro rekreaci
s možností sportovního vyžití.
Podle názoru 247 občanů by údolí
mělo plnit funkci propojení nejen
městské části Skvrňany se Zátiším,

ale i s dalšími přilehlými oblastmi
Novou Hospodou, Domažlickou
ulicí či Vejprnicemi. Mezi nejžá-
danější prvky patří pobytová louka,
venkovní sportoviště, vodní prvky
či dětská hřiště, pro které se vyjá-
dřila více než polovina responden-
tů. Ze sportovních prvků by pak
místní nejvíce uvítali již zmíněné
cyklotrasy či například venkovní
posilovnu.
„Veškeré informace zjištěné od
místních obyvatel jsme vyhodnotili
a předali zhotoviteli studie. Ten
připomínky místních zapracoval
do studie, kterou nyní představíme
občanům,“ uvedla k tématu Kris-
týna Zýková z  Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně.

Návrh revitalizace údolí Vejprnického potoka bude představen občanům

Úřad je bezbariérový!
Obě budovy Úřadu městského
obvodu Plzeň 3 – sady Pětatři-
cátníků č. p. 7,9 a také č. p. 1,
jsou zcela uzpůsobeny bezbarié-
rovému přístupu. Pro bezbarié-
rový vstup do budovy úřadu je
možné využít vnitroblok z Diva-
delní ulice, do budovy stavebního
úřadu pak z odstavné plochy
u centra Radovánek.

Městský obvod Plzeň 3
je také na facebooku

Informace o pořádaných akcích,
nejnovější články, ale také upo-
zornění pro návštěvníky úřadu –
to vše teď můžete nově sledovat
také pomocí sociální sítě Face-
book. Oficiální stránku najdete
pod jednoduchým heslem Měst-
ský obvod Plzeň 3. 

Karkulka
v centru města

patří
k nejvyužívanějším
V ulicích centrálního obvodu
můžete potkat červený Ford
Focus combi, který je součástí
flotily Karkulek, sdílených aut
Plzeňského carsharingu. A prá-
vě Karkulka v centru patří mezi
nejvyužívanější. Často je rezer-
vována i několikrát za den a uje-
de stovky kilometrů měsíčně. 

Centrum Plzně je místo s nejvyšší
dopravní obslužností ve městě,
a tak umožňuje naplno využít nej-
větší výhodu carsharingu, mít
auto jen když je doopravdy zapo-
třebí. Myšlenka carsharingu tak
doplňuje možnosti dopravy
a umožňuje Plzeňanům zvolit si
takový dopravní prostředek, kte-
rý v dané chvíli skutečně potře-
bují. 
www.carsharing.pmdp.cz

V rámci projektu Poslední adresa
byly odhaleny pamětní tabulky třem
popraveným obětem totalitního
komunistického režimu. Projekt rea-
lizuje Ústav pro studium totalitních
režimů, sdružení gulag.cz a politic-
tivezni.cz.Plakety, které mají velikost
dlaně, jsou umisťovány na fasády
domů, kde měli popravení adresu

bydliště v okamžiku svého zatčení.
V ulici Jablonského 16 byly umís-
těny dvě pamětní plakety dvěma
popraveným důstojníkům Josefu
Kučerovi a Václavu Ženíškovi a na
adrese Klatovská třída 218 pak
pamětní plaketa Čeňku Petelíkovi,
popravenému vězeňskému dozor-
ci.

V obvodu byly umístěny tři pamětní
tabulky Poslední adresy

Město Plzeň spustilo další místa
s úsekovým měřením. Prvním
z nich je úsek v ulici Folmavská
u Panasoniku (v obou směrech)
a druhým novým místem je Kote-
rovská ulice na Slovanech na
výjezdu a příjezdu do Plzně
v místě napojení na ulici U Seřa-
diště, kde končí přivaděč od dál-
nice D5.
Dané úseky jsou označeny na
vozovce čarami, na měření upozor-

ňují také dopravní značky. Kamery
v úsecích jsou vidět z dálky. V pří-
padě překročení rychlosti dojde
k zadokumentování vozidla. Měst-
ská policie Plzeň následně z radarů
stáhne informace a fotografie vozid-
la. Údaje o provozovateli vozidla
jsou následně předány Odboru
správních činností Magistrátu města
Plzně k dalšímu řešení.
Prvním místem, kde bylo úsekové
měření zavedeno, byla frekvento-

vaná Plaská ulice v Bolevci při
výjezdu na Most v červenci 2015,
poté bylo přidáno úsekové měření
i v opačném směru. Dané místo bylo
vybráno ve spolupráci s policií kvůli
masivnímu překračování povolené
padesátikilometrové rychlosti a kvů-
li častému křížení pěších tras s tra-
sami aut.
Zařízení úsekového měření je v pro-
vozu nepřetržitě kromě technických
odstávek.

Plzeň má další místa úsekových měření rychlosti

Další kolo žádostí o dotace z Měst-
ského obvodu Plzeň 3 pro rok 2019
bylo již uzavřeno. Zájemci měli
možnost požádat do 7. 12. 2018
o dotace z obvodního rozpočtu na
podporu rozvoje činností neko-
merčního, neziskového a obecně
prospěšného charakteru. To umož-
ní těmto organizacím čerpat dotace
již v prvním čtvrtletí roku 2019. 
„Dotačních programů je pro rok
2019 celkem šest – Podpora volno-
časových aktivit dětí amládeže, Pod-
pora jednorázových sportovních

akcí, Sociální oblast – ‚Podaná ruka‘,
Podpora kultury, kulturních aktivit
aoživení veřejného prostoru – ‚Místo
pro život‘, Podpora bezpečnosti
a prevence kriminality a nově samo-
statný dotační program pro seniory
– ‚Sdružuj se, buď aktivní‘,“ vyjme-
novává místostarosta obvodu
Mgr. Ondřej Ženíšek. Na tyto pro-
gramy je vyčleněno 9 milionů korun.
O přidělení jednotlivých částek
budou zprvu rozhodovat poradní
komise, následně Rada Městského
obvodu Plzeň 3, a v případě částek

nad 50 tisíc korun zastupitelstvo
obvodu. Přehled přidělených dotací
najdete na webových stránkách naše-
ho obvodu vsekci Transparentní úřad
– Dotace obvodu.
Pro žádosti, které neodpovídají
žádnému ze šesti zmiňovaných dotač-
ních programů, jsou vrozpočtu obvo-
du připraveny další 2 miliony korun.
„V případě jakýkoliv dotazů či pří-
padných nejasností se na mne můžete
kdykoliv obrátit. Kontakt najdete na
poslední straně zpravodaje,“dodává
Ondřej Ženíšek.

Obvod plánuje rozdělit na dotace 11 milionů korun
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Spolupráce centrálního obvodu
a Střední školy informatiky a finanč-
ních služeb v Plzni trvá od podzimu
2012. Od té doby díky výborné koo-
peraci z výuky počítačových kurzů
vyšly stovky spokojených absolven-
tů, a někteří z nich dokonce pokra-
čovali v dalších 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 prá-
ce se soubory, internet atd.

■ mírně pokročilí: kurz určený uži-
vatelům PC se základními doved-
nostmi

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

■ úprava digitálních fotografií
(začátečníci): práce s fotografiemi,
přenos do PC, jejich úprava atd.
(pro přihlášení do tohoto kurzu je
nutná alespoň začátečnická zna-
lost užívání PC)

■ úprava digitálních fotografií
(pokročilí): navazuje na kurz úpra-

vy digitálních fotografií pro začá-
tečníky

■ 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 polovinu
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 kur-
zu musejí mít minimálně mírně
pokročilé znalosti užívání PC!!;
tablety a chytré telefony si účast-
níci přinesou vlastní)

Kurzy se konají dvakrát ročně –
v únoru a říjnu, výuka je vždy ve
všední den odpoledne podle zvolené
úrovně. Cena za pět lekcí (15 vyučo-
vacích hodin) je 800 Kč, senioři
s trvalým bydlištěm na území MO
Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zby-
tek jim doplácí úřad.

PC kurzy: sezona 1/2019

Městský obvod Plzeň 3 znovu nava-
zuje na úspěšnou spolupráci s Měst-
skou policií Plzeň a 8. ledna zahájil
pro své seniory popáté projekt
„Plzeňská senior akademie“. Poprvé
se projekt uskutečnil na podzim roku
2015 pro seniory s trvalým bydliš-
těm na území Městského obvodu
Plzeň 3, a setkal se s nebývalým
úspěchem. Od té doby se koná aka-
demie pravidelně, a to nejen na úze-
mí centrálního obvodu, ale
i v dalších velkých částech města
Plzně, a tak se ročně vzdělávají
v oblasti bezpečnosti desítky, ba
možná stovky nadšených seniorů.
Více než třicet nových „studentů“
přivítali zástupci Městského obvodu

Plzeň 3, starosta David Procházka
a místostarosta Stanislav Šec. Za
Městskou policii Plzeň byli přítomni
metodici prevence kriminality
Andrea Vlčková a Karel Zahut.
„Projekt je zaměřený na ucelené
vzdělávání dané cílové skupiny, podle
aktuálního stavu kriminality na území
města Plzně. Podle toho byly vypra-
covány i preventivní programy, které
jsou realizovány tak, aby na sebe vzá-
jemně navazovaly, a tvořily tak kom-
plexní celek vzdělávacího programu
prevence kriminality v souladu s pri-
ncipem univerzity třetího věku,“
představuje myšlenku Karel Zahut,
metodik prevence kriminality Měst-
ské policie Plzeň.

Centrální obvod zahájil již pátý
ročník Plzeňské senior akademie

Právní poradna je určena lidem star-
ším padesáti let, kteří mají trvalé
bydliště na území třetího plzeňského
obvodu nebo držitelům průkazu
zdravotně postižené osoby, taktéž
s trvalým bydlištěm na území MO
Plzeň 3. 
Právní poradenství se týká občanské-
ho, rodinného, bytového adědického
práva – jako jsou problémy spřevody
bytů, problémy s placením nájmu,
společenství vlastníků, otázek věc-
ných břemen, závěti a vypořádání
závěti pro případ smrti, finanční prob-
lematiky seniorů (půjčky, dary) atd.
Poradna však není zaměřena na oblast

trestněprávní či obchodněprávní.
Právník neprovádí úkony jako je sepi-
sování smluv nebo zastupování před
soudy, zájemcům ale poradí, jak prob-
lém řešit či na jaké orgány se mají
obrátit.
Všichni zájemci, kteří by chtěli právní
poradnu využít, se nejdříve musejí
objednat, a to upaní Olgy Sammerové
na telefoním čísle: 378 036 472.

AKTUÁLNĚ

Zájemci se mohou hlásit
na tel. čísle 378 036 496.

Termíny pro I. pol. 2019

22. ledna, 19. února,
12. března, 26. března,

9. dubna

Zájezdy jsou pořádány 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.
V den prodeje je možno zakoupit
pouze dva zájezdy, další pak v násle-
dující úřední dny do vyprodání.
Ceny zájezdů jsou bez vstupů, které

si každý účastník hradí sám. Pouze
u zájezdu historickým autobusem
je v ceně zahrnuta prohlídka hráze
s odborným výkladem a plavba lodí
po hracholuské přehradě.
Prodej zájezdů bude zahájen dne
14. 3. 2019 v 8 hodin v zasedací
místnosti v suterénu budovy úřadu.
Budova úřadu i suterénní zasedací
místnost budou zpřístupněny od 6
hodin.
Při příchodu si každý zájemce vyzved-
ne na recepci pořadové číslo. Upozor-
ňujeme, že pro každého zájemce bude
vydáno pouze 1 pořadové číslo.

Zájezdy pro seniory na rok 2019
se budou prodávat 14. března 2019

TRASA ZÁJEZDU TERMÍN CENA
Lom Velká Amerika 15. 5. 2019 150 Kč
– hrad Karlštejn
Kratochvíle – Kerschbaum 11. 6. 2019 200 Kč
Hracholusky (hráz) – plavba lodí 3. 9. 2019 150 Kč
– klášter Teplá*
Tábor (muzeum čokolády) 24. 9. 2019 150 Kč
– Jindřichův Hradec
Steyer (výstava betlémů) 3. 12. 2019 200 Kč
– Linec (adventní trhy) 

Vstupenky s 50% slevou z pořizovací hodnoty jsou určeny pro seniory
s trvalým pobytem na území centrálního obvodu. Prodej vstupenek se
uskutečňuje poslední úřední den v měsíci na představení, která se konají
v měsíci následujícím. V den prodeje si každý zájemce o vstupenky vy-
zvedne na recepci pořadové číslo. Samotný prodej je zahájen v 8.00 hod
v kanceláři č. 26 v I. patře budovy úřadu. Vstupenky se budou prodávat
v níže uvedených termínech: 27. února • 27. března • 29. dubna •
29. května • 28. srpna • 30. září • 30. října • 27. listopadu • 11. prosince

Zvýhodněné vstupenky
na kulturní představení

Senioři a osoby ZTP mohou i nadále
využívat bezplatnou právní poradnu

Jarní taneční vínek
13. března 2019 / 16 hodin 

sál Alfa (1. patro), Americká 17
Zahraje TO M. Novotného,

sál bude přístupný od 15.30 hod. Vstup je zdarma.

*doprava historickým autobusem
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Žabák rozpohyboval předškoláky z mateřských škol v obvodu 
Projekt Nadace sportující mládeže
s názvem Pohyb 1P zavítal také
v roce 2018 do mateřských škol
v centrálním městském obvodu.
U dětí se snaží probudit zájem
o pohybové aktivity, ale také zjistit,
jak na tom jsou dnešní děti před-
školního věku v úrovni pohybo-
vých dovedností.
I díky podpoře Městského obvodu
Plzeň 3 mohl tým Pohyb 1P, v čele
s mezi dětmi oblíbeným maskotem
v podobě žabáka, letos navštívit
hned dvanáct mateřských škol na
obvodě. Dalšími významnými
partnery projektu jsou např. město
Plzeň, Nadace RSJ nebo Nadační
fond Tesco.
Projekt se zaměřuje na předškolá-
ky, protože s přestupem na základ-
ní školu se výrazně mění denní
režim dětí. Ty najednou podstatnou
část dne prosedí a nezbytné pohy-
bové aktivity se výrazně sníží.
Děti si v průběhu dopoledne formou
jednoduchých a zábavných cvičení
pod odborným dohledem vyzkoušejí
jednotlivá stanoviště. Po jejich vyhod-
nocení rodiče ještě tentýž den získá-
vají výsledky obsahující mnoho
užitečných informací včetně přehledu
o pohybových dovednostech svých
dětí. Nechybí ani doporučení týkající
se zdravého stravování, nabídka pra-
videlných sportovních aktivit v místě
bydliště a další informace. 

Na závěr akce děti čekají setkání
a besedy s vynikajícími současný-
mi sportovci i legendami českého
sportu včetně olympijských medai-
listů. Děti si mohou prohlédnout
medaile, poháry i další cenné spor-
tovní předměty a sportovci se je
svým příkladem snaží motivovat
k zájmu o pohyb. 
Jako odměnu děti dostávají pamět-
ní diplom a další drobné dárky jako
například samolepky od žabáka
nebo reflexní pásky, které přispí-
vají k větší bezpečnosti dětí při
pohybu venku.
Projekt realizuje Nadace sportující
mládeže, jejímž zakladatelem je
město Plzeň, již od roku 2008. 
Počet zapojených plzeňských
mateřských škol v posledních
letech rychle stoupá a v současnosti
jsou do něj zapojené téměř všechny
plzeňské MŠ. 
Nadace navíc pro letošní rok připra-
vuje vylepšenou podobu výsledků
z testování dětí, ze které se rodiče
dozvědí detailnější informace, jak
na tom jejich dítě je v jednotlivých
pohybových dovednostech. Pokud
výsledky v některé z dovedností
nebudou uspokojivé, budou mít rodi-
če možnost podívat se na internetové
stránky www.pohyb1p.cz.Tam nale-
znou zásobníky cviků s podrobnými
návody k jejich provedení, tak aby
je děti mohly s rodiči cvičit doma

Obrázek Tří králů vytvořily nejmladší děti z naší mateřské školy ve
Waltrově ulici v Plzni. Dvou až tříleté děti v něm vyjádřily prožitky
i fantazii. S tradicí se seznámily prostřednictvím pohádkového vyprávění,
společně s učitelkou si připravily koruny, a učily se zpívat koledu My
tři králové. Se staršími dětmi se pak vydaly na tříkrálový průvod naší
školkou.

Jana Valentová, 70. mateřská škola Plzeň,  Waltrova 26, 318 00 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Žáci základní školy v Plzni
v Podmostní ulici ovládli 21. ročník
soutěže Romano suno
Ptáte se, co to je Romano suno? Jed-
ná se o dlouholetý projekt o. p. s.
Nová škola, která dává prostor rom-
ským dětem, ale v posledních roč-
nících i dospělým, vyjádřit se ve
svém rodném jazyce. Své pocity
mohou sdělit také ve výtvarné části
pomocí obrázků. Zkrátka takový
Romský sen (pozn. Romano suno

znamená česky Romský sen).
Že tvrzení o ovládnutí soutěže není
přehnané, potvrzují výsledky. Bylo
vyhlašováno celkem deset kategorií
ve třech oblastech (literární, mluve-
né slovo, výtvarné) a žáci z „Pod-
mostní“ získali jedno první a čtyři
druhá místa. Nejúspěšnějším účast-
níkem se stal Míra Pulko, který
zabodoval jako literát i jako výtvar-
ník. Velmi oceňovaným se stal
i vítězný příspěvek Lukáše Hlaváče,
ve kterém píše o tom, jak mu škola
pomohla najít místo v životě.
Vyhlášení výsledků se konalo začát-
kem prosince v Americkém centru
v Praze na Malé Straně. Patřičného
lesku celé akci dodala osobní účast
a vystoupení velvyslance USA v ČR
pana Stephena B. Kinga, který nad
vyhlášením převzal záštitu. 
Atak si díky Nové škole aza podpory
mnoha dalších institucí mohly děti
z „Podmostní“ prožít své „Romano
suno“. Jaromír Hupač, učitel

Základní škola, Plzeň,
Podmostní 1

bez velkých nároků na sportovní
vybavení. 
Na Pohyb 1P navazují Sportovní
hry mateřských škol. Pro rok 2019
chystá město Plzeň již čtvrtý ročník
této akce, která dětem umožňuje
poznat atmosféru sportovních sou-
těží se vším, co k tomu patří. 
„Máme velkou radost, že se
v mateřských školách zapojených
do projektu Pohyb 1P a Sportov-

ních her mateřských škol zvýšil
zájem o pohybové aktivity dětí. To
má nesmírně pozitivní vliv na jejich
další vývoj. Společně s mateřskými
školami zároveň přispíváme nejen
k rozšíření sportovně rekreačních
aktivit, ale v budoucnu i k dalším
úspěchům plzeňských sportovců,“
uvedl František Berka, předseda
správní rady Nadace sportující
mládeže.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

21. 11. 2018 – 24. 2. 2019
Plzeň většinou nebývá vnímána jako
město pozoruhodné z hlediska svého
architektonického vývoje v nové
době. Tato skutečnost má však pří-
činy spíše než v nízké kvalitě staveb-
ní historie města v její neznalosti.
Západočeská galerie v Plzni se
v posledních letech po zpracování
dílčích témat (Adolf Loos, Hanuš
Zápal atd.) touto výstavou pokouší
o první komplexní pohled na urba-
nistický a architektonický obraz
metropole západních Čech v éře
první republiky. 
Pozornost je věnována jak dílům zná-
mých architektů včetně Adolfa Loose,
tak místním tvůrcům (Hanuš Zápal,
Bohumil Chvojka, Václav Neckář,
Václav Klein, Leo Meisl, Emil Ondrá-
ček). Nejde však jen o jednotlivé stav-
by aneuskutečněné návrhy, ale předně
ovyzdvižení unikátního procesu, kte-

rým město tehdy prošlo. Vedle staveb
na „zelené louce“ se tehdy totiž v neví-
daném rozsahu akoncepčně dařilo pro-
měňovat starší budovy i celé dříve
devastované plochy pro nové městské
funkce abudovat tak důstojné centrum
velkoměsta. Odlišné podmínky zne-
možnily sice Plzni následovat vzoru
Hradce Králové (zvaného Salon repu-
bliky), přesto západočeská metropole
zažívala v urbanismu a architektuře
nejlepší období za posledního půldru-
hého století.
Součástí expozice jsou četné cenné
dokumenty, modely staveb a jedné
z prvních neonových reklam, fotogra-
fie i úryvky dobových filmů, návštěv-
níci uvidí také vlastní pracovní stůl
architekta Karla Lhoty, spolupracov-
níka Adolfa Loose. 
K výstavě vychází (ve spolupráci ZČG
avydavatelství Starý most, s. r.o.) stej-
nojmenná kniha. 

Pracovna republiky
Architektura Plzně v letech 1918–1938

Technika je součástí našeho života,
ale technické dovednosti se postup-
ně vytrácejí. Proto již druhým
rokem 70. mateřská škola ve Wal-
trově ulici v Plzni spolupracuje
v rámci projektu „Podpora odbor-
ného vzdělávání v Plzeňském kraji“
se Středním odborným učilištěm
elektrotechnickým v Plzni ve
Skvrňanech, kam předškoláci pra-
videlně každé pondělí docházejí na
kroužek „Hurá do dílen“. Děti si
pod vedením zkušeného lektora
osvojují používání základních

nástrojů a nářadí a učí se poznávat
také různé materiály.
Pokud dětem připravíme podmínky
k technickým činnostem, jsme pře-
kvapeni, co dokážou vyrobit
a s jakým zaujetím a úsilím hledají
řešení k dosažení svého cíle. 
Spolupráce přispívá především
k vytváření pracovních dovedností
a návyků, které děti využijí v běž-
ném a později i pracovním životě.

Vladislava Kozáková, učitelka
70. mateřská škola Plzeň,

Waltrova 26

Kroužek „Hurá do dílen“ 

Plzeňské DEPO2015 otevřelo
25. ledna velkou expozici pro celou
rodinu Za barokem, která nabízí
nejen kulturu, ale i životní styl
v období baroka. Vstup je zdarma
a výstava potrvá do 19. května.
Nachází se v kreativní zóně
DEPO2015. Návštěvníci poznají
období baroka díky audiovizuál-
ním instalacím, virtuální realitě
i zvukovým efektům a stanou se
součástí děje. Neplatí zde pravidlo
nesahat, děti i dospělí si vyzkou-
šejí, jaké je to navrhnout barokní
zámek nebo ovládnout interaktivní
archifon. Autoři přichystali také
doprovodný program.
Úvodní místnost výstavy vítá
návštěvníky v prostorách kláštera
v Plasích. Postupně se pak dosta-
nou až k dílu slavného malíře Petra
Brandla Křest Krista ze zámku
v Manětíně, vytvoří si vlastní obra-
zovou galerii, svezou se na barok-
ním kolotoči, zahrají si na Klad-

rubském archifonu i s pražským
barokním orchestrem Collegium
1704. V dílně Jana Blažeje Santi-
niho se na chvíli stanou architekty
a navrhnou nový zámek či klášter.
Pomocí 3D brýlí nahlédnou do
vybraných zámků a klášterů.
To všechno umožní moderní tech-
nologie, včetně virtuální reality,
audiovizuálních a digitálních insta-
lací. Kromě probádání uměleckých
děl a setkání s mnoha významnými
osobnostmi od umělců až po šle-
chtice poznají návštěvníci také
každodenní život. Ten přiblíží
barokní vůně, kulinářské recepty
a móda.
Doprovodný program se zaměřuje
na komentované prohlídky a work-
shopy. Děti společně s rodiči si
mohou vytvořit barokní masky
nebo zkusit vyrobit barokní rám,
a to pod dohledem lektorů ze
Sdílených dílen, jež sídlí
v DEPO2015.

Svezení na barokním kolotoči
nabízí nová výstava v DEPO2015

Najít si vpředvánoční, často uspěcha-
né, době čas na posezení s přáteli bývá
někdy obtížné. O to více jsme si dne
20. prosince 2018 užili krásného setká-
ní, které uspořádalo Mezigenerační
a dobrovolnické centrum TOTEM
Nová Hospoda, p. s. ve spolupráci
sobyvatelkami domu vProstřední uli-
ci na Nové Hospodě. Díky vystoupení
Seniorkapely se nám podařilo vytvořit
pohodovou vánoční atmosféru. Spo-
lečně jsme si zazpívali vánoční písně
a tradiční koledy, ochutnali připravené
občerstvení, připili si na pevné
zdraví. To vše nás příjemně naladilo

na nadcházející vánoční svátky.
Těšíme se, že na tuto první vlaštovku
spolupráce TOTEMu Nová Hospoda
s obyvateli domu v Prostřední ulici
brzy navážeme další, stejně srdečně
přijatou akcí. Již nyní se můžete při-
pojit k probíhajícím kurzům Tréno-
vání paměti nebo přijít posedět
apopovídat si nad šálkem kávy či čaje
vždy ve středu mezi 13–15 hod. do
klubovny TOTEMu Nová Hospoda
v Prostřední ulici 7.
VTOTEMu Nová Hospoda jsou pro
vás dveře otevřené. 

Martina Červenková

Střípky z TOTEMu
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KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda: Jiří Strobach
Členové: Jiří Weger, Jiří Sládek, MUDr. ThMgr. Marcel Hájek, PhD,
FICS, JUDr. Vanda Kalová, Pavel Šrámek, Mgr. Daniel Kůs, Miloslav
Švantner, MUDr. Jiří Klečka, MBA, Bc. Vítek Sladký, Ing. Alena Kykal
Csöszová
Termíny zasedání 10. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna, 16. května,
6. června, 22. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince
Kontakt: KontrolniVyborMO3@plzen.eu

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda: Mgr. Radoslav Škarda
Členové: Pavel Zeman, Radoslav Průcha, Miloš Kaška, Bc. Martin Hučko,
Mgr. Ivan Tafat, Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška, Mgr. Eva Šafránková, Mgr.
Bc. Zdeněk Janda, Mgr. Ivana Bartošová, Ing. Karolina Fric
Termíny zasedání 4. února, 18. února, 11. března, 8. dubna, 13. května,
10. června, 9. září, 7. října, 11. listopadu, 2. prosince
Kontakt: FinancniVyborMO3@plzen.eu

Osadní výbory
Osadní výbor je zvláštní typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní
a kontrolní orgán, který může zastupitelstvo obce, v našem případě obvodu,
zřídit pro svoji konkrétní část. V Městském obvodu Plzeň 3 pracují dva
osadní výbory – v Radobyčicích a na Valše.

OSADNÍ VÝBOR RADOBYČICE
„U osadního výboru Radobyčice nedochází k žádným zásadním změnám
a většina členů pokračuje z předchozího volebního období, čímž je zaručeno
kontinuální navázání na dosavadní úspěšnou činnost. Prioritou osadního
výboru je pokračování rekonstrukcí místních komunikací, kdy v roce 2019
bude realizována rekonstrukce ulic Chatová, Jabloňová a Lánská v cel-
kovém objemu necelých 19 000 000 Kč. Pokud dobře dopadne zadávací
řízení na výběr zhotovitele, bude realizována výstavba okružní křižovatky
ulic Dlážděná, Litická a Do Štěnovic včetně navazující rekonstrukce zbý-
vajícího úseku ulice Dlážděná za dalších téměř 10 000 000 Kč. V rámci
této investice bude vybudována chybějící zastávka MHD Sportovní ve
směru Bory. Dalšími prioritami jsou rekonstrukce komunikace III/18032
od Tyršova mostu včetně zřízení chodníku, cyklostezky a veřejného osvět-
lení, dostavba chybějícího úseku ulice Sportovní a rekonstrukce ulice Nad
Úhlavou, kde probíhá projektová příprava. Osadní výbor je samozřejmě
také připraven řešit podněty a požadavky občanů, týkající se úklidu, údržby
zeleně, bezpečnosti a dalších problémů,“ informuje předseda Petr Baloun.
Seznam členů: Ing. Petr Baloun (předseda), Vlasta Dolejší, Jitka Vaštová,
Ing. Michal Plzák, Jan Novák, ml., Miroslav Pitule, Daniela Langová,
Alice Ježková, Markéta Jandíková
Termíny jednání: 23. ledna, 20. února, 27. března, 24. dubna, 29. května,
26. června, 28. srpna, 25. září, 30. října, 27. listopadu a 18. prosince
Jednání jsou veřejná a konají se vždy od 17.30 v zasedací místnosti budovy
Městského obvodu Plzeň 3, Radobyčická náves 77/2.
Kontakt: OsadniVyborRadobyciceMO3@plzen.eu

OSADNÍ VÝBOR VALCHA
„Dovolte mi, abych se Vám představila jako nová předsedkyně Osadního
výboru Valcha. Je mi velkou ctí, pro vás takto pracovat, a zároveň je to
pro mne velká výzva. S těžkým srdcem musím konstatovat, že současný
stav Valchy je alarmující. Valcha jako celek nevzkvétá, ale počet obyvatel
se rychle zvyšuje díky velké developerské výstavbě. Je to dáno i tím, že
velké množství obyvatel Valchy zde nemá trvalé bydliště. Proto také mají
prioritu jiné části Plzně. Osadní výbor čeká spousta práce a velké výzvy.
Jednoznačně musíme dovést k realizaci osvětlení chodníku v ulici Dob-
řanská a zvýšit bezpečnost pro chodce v ulici Sulkovská. Zaměřit se chceme
i na ochranu stávajícího životního prostředí, kdy chceme zachovat stávající

Výbory zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 3

SAMOSPRÁVA

plochy zeleně a biokoridorů. Domníváme se, že plocha určená k výstavbě
je hraniční pro únosnost Valchy a budeme žádat, aby již nebylo možné
rozšířit zastavitelnou plochu. Neúnosná je dopravní situace na Bory, mini-
mální občanská vybavenost a přehlížení Valchy. Kolik let již čekáme na
základní ‚komfort‘ ve formě veřejného osvětlení, vodovodu, chodníků
a trpělivě posloucháme, že nyní se musí investovat jinam. Pevně věřím,
že s novým vedením obvodu najdeme nejen společnou řeč, ale společně
se nám podaří Valchu za 4 roky proměnit.
Další témata a informace na kterých aktivně pracujeme, naleznete v zápisu
Osadního výboru, na webu UMO3 a na vývěsních tabulích na Valše.
Veškeré informace budou též v facebookové skupině Plzeň-Valcha. 
Velice děkuji za podporu a budu se těšit na setkání při pravidelných zase-
dáních Osadního výboru Valcha. Společně to zvládneme,“ říká předsedkyně
Libuše Hubáčková.
Seznam členů: Libuše Hubáčková (předsedkyně), Jaroslava Šperlová,
Mgr. Eva Švarná, Ing. arch. Tomáš Vostatek, Ing. Jana Martincová,
Mgr. Jaromír Doležal, Zlata Trnková, Jiří Sládek ml., Hana Vakešová
Termíny jednání: 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června,
9. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince
Jednání jsou veřejná a konají se vždy od 17.00 hod v nové budově areálu
TJ Sokol Valcha.
Kontakt: OsadniVyborValchaMO3@plzen.eu

Komise rady městského
obvodu Plzeň 3
KOMISE PRO ROZVOJ VÝSLUNÍ 
Předseda: Mgr. Bc. Michaela Cibulková
Kontakt: KomiseProRozvojVysluniMO3@plzen.eu

KOMISE VOLNOČASOVÁ A MLÁDEŽE 
Předseda: Mgr. Ivan Tafat
Kontakt: KomiseVolnocasovaMO3@plzen.eu 

KOMISE MAJETKOVÁ A REGULAČNÍ
Předseda: Ing. Petr Baloun
Kontakt: KomiseMajetkovaMO3@plzen.eu 

KOMISE VÝSTAVBY, DOPRAVY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Předseda: Ing. Marcela Martínková, PhD. 
Kontakt: KomiseVystavbyMO3@plzen.eu 

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI A OBŘADY 
Předseda: Ing. Linda Trefná Kryštofová
Kontakt: KomiseProObcanskeZalezitostiMO3@plzen.eu 

KOMISE KULTURNÍ 
Předseda: Mgr. Eva Šafránková
Kontakt: KomiseKulturniMO3@plzen.eu  

KOMISE INVESTIC A ÚDRŽBY
Předseda: Bc. Martin Hučko
Kontakt: KomiseInvesticMO3@plzen.eu 

KOMISE PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Předseda: Radoslav Průcha
Kontakt: KomiseProVerejnyPoradekMO3@plzen.eu  

KOMISE SPORTU 
Předseda: Pavel Zeman
Kontakt: KomiseSportuMO3@plzen.eu 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Předseda: Ing. Ludvík Jírovec
Kontakt: KomiseZivotnihoProstrediMO3@plzen.eu 
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Život jako na venkově, avšak pár
minut od centra města. Touto větou
by se dnes dala charakterizovat kdy-
si zahrádkářská kolonie, dnes regu-
lérní městská čtvrť nesoucí název
Výsluní, rozkládající se na jihozá-
padním okraji města Plzně nad
řekou Radbuzou. 
V posledních letech se na Výsluní
stěhují lidé masivně natrvalo, s čímž
souvisí i navýšení jejich životních
potřeb.
Nové vedení Městského obvodu
Plzeň 3 proto pružně reagovalo na
stále vzrůstající potřeby obyvatel
Výsluní a problémy rostoucí zástav-
by v této lokalitě, a ihned nově zří-
dilo Komisi pro rozvoj Výsluní
Rady Městského obvodu Plzeň 3,
která bude iniciativním a poradním
orgánem právě pro řešení proble-
matiky týkající se této oblasti.
Komise má 9 členů, z čehož 5 tvoří
členové Spolku Plzeň – Výsluní z. s.,
který s vedením městského obvodu
spolupracoval již v minulosti,
a jehož vedení se výrazně podílelo
i na vzniku této komise. Jeden z jeho
představitelů, Bc. Petr Šunk, MBA,

byl zvolen i místopředsedou této
komise.
Komise pro rozvoj Výsluní se chce
v úzké spolupráci s centrálním
plzeňským obvodem aktivně podílet
na řešení problémů spojených s ros-
toucí zástavbou lokality Výsluní,
zejména vybudování dopravní
a technické infrastruktury (zřízení
linky a zastávky MHD, oprava stá-
vajících silnic, včetně stezky do Čes-
kého údolí, vybudování chodníků
a veřejného osvětlení, přesun kabelů
VN a NN do země), vybudování
vodovodu a kanalizace, navýšení
letní i zimní údržby, zlepšení bez-
pečnosti prostřednictvím městské,
tak i státní policie, osazení měřičů
rychlosti a celkovou úpravu doprav-
ního značení v této lokalitě. 
Vedle těchto dlouhodobých plánů
by se komise taktéž ráda zaměřila
na údržbu zeleně, včetně provádění
namátkových kontrol a monitoro-
vání tzv. černých skládek fotopast-
mi, instalaci stojánků se sáčky na
psí exkrementy a odpadkové koše,
vybudování dětského hřiště (spor-
toviště) či umístění sběrného kon-

tejneru na textil a dalších nádob na
bioodpad.
O své činnosti bude tato komise
informovat občany prostřednictvím
webových stránek a v budoucnu
i v informačních tabulích. 
Minimálně jednou ročně pak Komise
pro rozvoj Výsluní RMO Plzeň 3 ve
spolupráci s Městským obvodem
Plzeň 3 plánuje veřejné setkání
sobčany, kde se zajisté rozvine plod-
ná diskuze a bude předáno mnoho
hodnotných podnětů. Občané mohou
své podněty případně podávat i elek-

tronicky prostřednictvím e-mailu:
KomiseProRozvojVysluniMO3@plzen.eu.
Věřím, že zřízení této komise je
prvním krokem k tomu, aby termín
venkov obsažený v heslu „Život
jako na venkově, avšak pár minut
od centra města“ znamenal plno-
hodnotné bydlení v oáze klidu a pří-
rody, a ne bydlení bez infrastruktury
pár desítek metrů od krajské metro-
pole.

Mgr. Bc. Michaela Cibulková,
předsedkyně

Komise pro rozvoj Výsluní

Výsluní – kdysi zahrádkářská kolonie, dnes regulérní městská čtvrť

SAMOSPRÁVA

Podle Světového
fondu na ochra-
nu přírody za po-
sledních čtyři-
cet let vyhynulo
především čin-
ností člověka
zhruba 60 pro-
cent divokých

zvířat. Někteří ekologové dokonce
tvrdí, že se jedná o největší vymírání
v historii naší planety od vyhynutí
dinosaurů. Začátkem ledna jsme si
mohli přečíst zprávu Českého svazu
ochránců přírody, že z našich zahrad
pomalu ale jistě mizí kos černý
a hrozí mu vymření. Podobně jsou
na tom ale i další desítky druhů zví-
řat, která jsou v úzkém kontaktu se

zemědělskou půdou. Podle ředitele
Českého svazu ochránců přírody.
Pavla Stýbla se totéž týká například
zajíce, křečka, rejska, skřivana, kře-
pelky či různých druhů ryb, ale
i půdních živočichů jako jsou žížaly
a velkým problémem je také výraz-
ný úbytek hmyzu. Způsobeno je to
silným používáním pesticidů, vli-
vem klimatu a nedostatkem vody.
O mnohé druhy podle Pavla Stýbla
přicházíme nenávratně, jiné ale ještě
mají šanci, pokud jim přizpůsobíme
prostředí. Zde svou roli může sehrát
rychlá změna legislativy, ale bez
čeho se jistě neobejdeme, je změna
myšlení. Pomoci můžeme mou-
drým hospodařením s dešťovou
vodou, jejím zadržováním v krajině,

budováním remízků, výsadbou stro-
mů a zeleně ve městech, zakládáním
tzv. zelených střech či rozumným
sekáním trávníků v období sucha.
Vsouvislosti s nedávnými oslavami
příchodu nového roku se stala opět
aktuální otázka dopadů používání
pyrotechniky. Ohňostroje totiž kro-
mě chvilkové zábavy přinášejí také
těžké kovy v ovzduší i stres a smrt
zvířatům. Negativní reakce psů
a koček jsou veřejnosti dobře zná-
mé. Domácí zvířata však na rozdíl
od divoce žijících ptáků mohou
nalézt útočiště doma. Zimující ptáci
však vyrušení pyrotechnikou vyle-
kaně opustí svá zimoviště a hynou
nárazy do budov a dopravních zna-
ček či jsou nuceni vylétnout do

vysokých nadmořských výšek, kdy
zbytečně vyčerpávají zásoby ener-
gie a stávají se kořistí predátorů.
Pojďme se zamyslet, zda odpalo-
vání ohňostrojů a petard, především
v obytných čtvrtích a v blízkosti
zimovišť, je opravdu zábavou, kte-
rou bychom nemohli oželet. Opět
se nabízí řešení v podobě regulace
používání pyrotechniky pomocí
obecní vyhlášky. Pojďme ale nej-
prve zkusit být k sobě úplně jedno-
duše ohleduplní a pokusme se
pamatovat na to, že svoboda jedno-
ho končí tam, kde začíná svoboda
druhého.

Eva Šafránková
zastupitelka MO Plzeň 3

safrankovae@plzen.eu

Buďme k sobě ohleduplní

Nový jednací řád
k o n t r o l n í h o
výboru schválili
zastupitelé na
svém prosinco-
vém zasedání.
Tento jednací
řád, který určuje
rozsah jejich čin-

nosti a zejména rozsah kontrol pro-
váděných předsedou výboru nebo
pověřenými jednotlivými členy
výboru, jsem zastupitelům navrhnul
proto, aby se kontrola s ohledem na
uvolněnou funkci předsedy ještě
více rozšířila. Ze Zákona o obcích
je úkolem Kontrolního výboru kon-
trolovat rozhodování samosprávy

i rozhodování úřadu v samostatné
působnosti a s ohledem na rozsah
jeho působnosti je kontrola stále roz-
sáhlá. Navíc jsem si předsevzal
navázat opět na úzkou spolupráci
s vámi občany tak, jak jsem to dělal
v minulosti. Proto buďme v kontak-
tu, neváhejte se na mě obracet se
svými připomínkami a také se na

mne obracejte prostřednictvím
samospráv vašich bytových domů.
Na tento typ spolupráce jsme spo-
lečně byli v minulém období také
zvyklí. Jiří Strobach,

předseda Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 3

zastupitel MO Plzeň 3
strobach@plzen.eu 

Zastupitelstvo schválilo důslednou kontrolu
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V sobotu 8. prosince uspořádal Autoklub Plzeň ve spolupráci s komisí
BESIP při odboru dopravy Magistrátu města Plzně, BESIPem pro Plzeň-
ský kraj, Městskými obvody Plzeň 3, Plzeň 1 a dalšími partnery už 35.
ročník soutěže Jízda za vánočním stromkem 2018. Akce Jízda za vánočním
stromkem má za cíl hravým způsobem zlepšovat znalosti o silniční bez-
pečnosti nejenom v našem městě, ale i kraji. 

V sobotu 24. listopadu 2018 se v Radobyčicích konal oblíbený Lampio-
nový průvod. Zúčastnily se ho desítky místních i přespolních rodin. Průvod
vyšel od sokolovny, prošel Vilovou – Jabloňovou – Lánskou ulicí, pokra-
čoval Litickou a Dlážděnou ulicí zpátky do sokolovny. Na zahřátí byl pro
všechny připraven teplý čaj a svařák. Součinnost při zajišťování bezpeč-
nosti celého průvodu poskytla jako každoročně Městská policie Plzeň
Bory. Po příchodu průvodu k sokolovně čekala na děti v sále pohádka
O Karkulákovi v podání oblíbeného Divadla Jitule a Dadule. Pohádka
měla u plného sálu velký úspěch. Na závěr akce byl pro všechny přítomné
připraven na hřišti ohňostroj.   

V pátek 21. prosince provoněla Vánoční trhy na náměstí Republiky v Plzni
kromě svařáku, trdelníku a jiných dobrot také gulášová polévka. Tu již
tradičně rozlévá vedení Městského obvodu Plzeň 3 návštěvníkům trhů
úplně zdarma. Akce je primárně určena pro sociálně slabší spoluobčany,
na polévku ale zve vedení i všechny ostatní, kteří náměstím třeba jen pro-
cházejí. O polévku byl tradičně velký zájem a připravených osmdesát litrů
se rozdalo během pár hodin.

Novou tradici předvánočního setkávání s občany chce založit plzeňský cen-
trální obvod. Premiérové setkání proběhlo na Borech ve vnitrobloku Šime-
rovy ulice a ve Skvrňanech ve vnitrobloku ulice Karla Steinera. Obou setkání
se kromě vedení centrálního obvodu zúčastnily i děti z plzeňského Dětského
domova Domino, které ukázaly přítomným, jaké písně s vánoční tématikou
se naučily. Zatímco dospělí si mohli pochutnat na voňavém svařáku, děti
dostali čokoládové figurky.

Centrální obvod v době oslav svatého Mikuláše nezapomněl na své malé
občánky a spolu s nimi si tuto českou tradici připomněl. Stejně jako předešlé
roky přijeli zástupci obvodu přímo za dětmi do školek. Každé dítko se
mohlo těšit z adventního kalendáře plného čokolády a ředitelky mateřských
škol pak pro děti dostaly další dárky v rámci prevence bezpečnosti (BESIP),
které využijí při výuce – např. reflexní vestičky, dopravní značky a kužele,
semafory aj. Bezpečnostní vzdělávání u dětí předškolního věku Městský
obvod Plzeň 3 dlouhodobě podporuje v nejrůznějších projektech.

Na Nový rok připravil plzeňský centrální obvod na náměstí Republiky již
popáté novoroční oslavu zakončenou slavnostním ohňostrojem. Nejprve
patřila plocha náměstí dětem, které si přišly užít svoji dětskou diskotéku,
poté zcela zaplněné náměstí Republiky sledovalo barevnou třaskavou show.
Stejně jako minulý rok ho měla v režii firma Minergis, a během premiérové
osmiminutové show, kterou doprovázela hudba na téma James Bond, vy-
letělo do vzduchu více než 4 tisíce barevných světlic.

Vánoce v obvodu



TROJKA • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

TROJKA vychází 4krát ročně. Vydává Úřad městského obvodu
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň
IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451

Distribuce v obvodu Plzeň 3
Inzerce: tel.: 378 036 496
Redakce: tel.: 378 036 496

Další informace na www.plzen3.eu
Sazba a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.,
Cyrilská 14, 602 00 Brno.
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Mgr. David Procházka – starosta MO Plzeň 3
378 036 400 / 727 983 552 / prochazkad@plzen.eu 
Kateřina Cimická – asistentka starosty
378 036 500 / cimickak@plzen.eu 

Mgr. Petr Baloun – místostarosta MO Plzeň 3
378 036 401 / 724 602 845 / baloun@plzen.eu 
Eva Kubíková – asistentka místostarosty  
378 036 501 / kubikovaev@plzen.eu

Mgr. Ondřej Ženíšek – místostarosta MO Plzeň 3
378 036 402 / 724 278 249 / zeniseko@plzen.eu 
Mgr. Veronika Štruncová – ISO, asistentka místostarosty
378 036 502 / struncovave@plzen.eu

Ing. Stanislav Šec – místostarosta MO Plzeň 3
378 036 403 / 702 154 118 / sec@plzen.eu
Renata Neubauerová – asistentka místostarosty
378 036 503 / neubauerova@plzen.eu

Jiří Strobach – předseda kontrolního výboru ZMO Plzeň 3
378 036 404 / strobach@plzen.eu 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Mgr. Petr Baloun – tajemník ÚMO Plzeň 3
378 036 520 / balounp@plzen.eu
Lucie Soukupová – asistentka tajemníka 
378 036 529 / soukupoval@plzen.eu

JUDr. Ivo Javůrek – vedoucí kanceláře tajemníka
378 036 573 / javureki@plzen.eu
Mgr. Miroslav Knotek – vedoucí organizačního a tiskového oddělení
378 036 429 / knotek@plzen.eu

ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
JUDr. Ivo Javůrek – pověřený vedoucí
378 036 573 / javureki@plzen.eu

ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Petr Ubry – vedoucí odboru
378 036 433 / ubry@plzen.eu

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A MATRIKY
JUDr. Miloslav Hora – vedoucí odboru
378 036 450 / horami@plzen.eu

ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ A INVESTIC
Ing. Michal Gracík – vedoucí odboru
378 036 480 / gracik@plzen.eu

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Marie Rumlová, DiS. – vedoucí odboru
378 036 522 / rumlova@plzen.eu

Vydání Trojky 2019: květen / srpen / listopad
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