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Budou na Výsluní jezdit autobusy MHD?

Vážení a milí spoluobčané,
konečně je tady období slu
níčka, pohody a také prázdnin
a dovolených. Rád bych vám
popřál, abyste si užili těchto dní
naplno, a zároveň vás srdečně
zvu na některou z našich akcí,
kde se můžete pobavit s rodinou
či přáteli. Už za pár dní se v Bor
ském parku uskuteční největší
událost svého druhu v Plzeň
ském kraji – Psí den. Přijďte se
svým čtyřnohým přítelem a vy
zkoušejte si psí sporty, dorazit
ale můžete i bez pejska, připra
ven je totiž bohatý program.
V červnu se pak vyřádí děti, pro
které chystáme druhý ročník
překážkového běhu Škodaland
Race Junior, a úplnou novinkou
bude Den otců a dědů, kteří se se
svými nejbližšími mohou těšit
na zábavné i naučné odpoledne
ve Škodalandu. Celé následující
dva měsíce, a znovu také po
prázdninách, se navíc můžete
těšit na setkávání u táboráku,
kde si s námi můžete popovídat
o životě v obvodu. Moc rádi si
vyslechneme, co byste zde rádi
změnili k lepšímu, co vás trápí,
i co vnímáte pozitivně. Těším se
na vás a přeji vám krásné léto!

Mgr. David Procházka,
starosta MO Plzeň 3

Jednou z lokalit v plzeňském cen-
trálním obvodu, kde doposud
chybí veřejná doprava, je Výslu-
ní. Proto se zde na konci března
realizovala zkouška, zda by sem
v budoucnu mohly autobusy
zajíždět. Ukázalo se, že to není
nemožné.

V minulosti se už dva podobné
pokusy uskutečnily, kvůli úzkým
cestám chatové oblasti a šířce měst
ských autobusů, ale ani jeden nebyl
úspěšný. 
„Otázka zavedení linek MHD se již
projednávala několikrát, v minulosti
se dokonce zástupci našeho spolku
účastnili zkušebních jízd. Bohužel
se tehdy ukázalo, že PMDP nedis-
ponují vhodným typem autobusu,
který by lokalitu s ohledem na své
rozměry mohl bezpečně projíždět
a obsluhovat,“ vzpomíná Petr Šunk,
místopředseda spolku Plzeň –
Výsluní z. s. a místopředseda nově
zřízené Komise pro rozvoj Výsluní
RMO Plzeň 3.
Tentokrát proto zkouška proběhla
se speciálními autobusy z Prahy,
Českých Budějovic a Karlových
Varů, a to za účasti zástupců Plzeň

ských městských dopravních pod
niků, Policie České republiky, Měst
ské policie Plzeň, Správy veřejného
statku města Plzně a samozřejmě
vedení Městského obvodu Plzeň 3
a Komise pro rozvoj Výsluní RMO
Plzeň 3.
„Jedním z cílů bylo ověřit si chování
rozdílných nízkokapacitních vozidel
v prostorově náročnějších podmín-
kách. Jako provozovatelé MHD
musíme předem počítat se všemi
možnými situacemi v provozu,
a jakákoliv z variant nesmí být bez-
pečnostním rizikem. Věřím, že se
podaří najít řešení, které při splnění
všech souvisejících podmínek umož-
ní zavést veřejnou dopravu do této
lokality,“ uvedl provozně technický
ředitel PMDP Jiří Ptáček.
Testy ukázaly, že běžnými autobusy
MHD nemůže být Výsluní obslu
hováno. Jiná situace je při použití
kratších a užších vozů, které si
s problémem v této lokalitě dokáží
poradit.
„Jsme rádi, že vedení obvodu ve
snaze vyjít vstříc občanům lokality
Výsluní vyvolalo se Správou veřej-
ného statku města Plzně, Doprav-
ními podniky města Plzně a do-

pravní policií opětovné provedení
zkušebních jízd, tentokrát s nestan-
dardními vozidly hromadné dopra-
vy. Doufáme, že akce umožní najít
a vytipovat trasu pro autobus, a že
se Výsluňáci konečně dočkají své
autobusové linky,“ říká Michaela
Cibulková, předsedkyně Komise
pro rozvoj Výsluní RMO Plzeň 3.
„Pravděpodobně budou vytipová-
ny dvě trasy, ke kterým se budou
muset vyjádřit všechny zaintereso-
vané složky včetně policie. Nebude
to jednoduché, zřejmě bude třeba
někde rozšířit komunikaci, osadit
dopravní značky a možná i leckde
zakázat parkování. Čeká nás ještě
hodně práce,“ přiblížil závěr
zkoušky Petr Baloun, I. místosta
rosta MO Plzeň 3.
„Myslím, že zavedení linky MHD
bude možné, ale realizace bude
vyžadovat nejen pořízení menších
autobusů, ale i stavební úpravy. Pro-
to musíme jako vedení obvodu nasa-
dit všechny síly pro prosazení
a realizaci této nové linky. Budu vel-
mi rád, pokud se již v tomto volebním
období začnou autobusy na Výsluní
pravidelně objevovat,“ doplnil sta
rosta obvodu David Procházka.
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Chcete vědět, jaké investiční pro-
jekty se chystají v okolí vašeho
bydliště? Zajímá vás, zda by se
v budoucnu mohla zlepšit situace
s parkováním, nebo byste na-
opak rádi dali vlastní podnět,
třeba k výstavbě nového dětské-
ho hřiště či úpravě zeleně? Při-
jďte si o tom všem popovídat
s těmi nejpovolanějšími – staros-
tou nebo místostarosty Městské-
ho obvodu Plzeň 3.

Starosta David Procházka a jeho
kolegové místostarostové Petr
Baloun, Ondřej Ženíšek a Stanislav
Šec pro své občany připravili hned
sedm setkání v nejrůznějších čás
tech a koutech obvodu. Poprvé se
táborák rozhoří v půlce května
v Zadních Skvrňanech, a následně
vždy úterý (vyjma posledního květ
nového) na Valše, v Borském par
ku, v Radobyčicích a na Nové
Hospodě. Po letních prázdninách
si pak špekáčky opečeme ještě
v Předních Skvrňanech a v Českém
údolí. Setkání jsou ale určena pro
všechny obyvatele obvodu, a tak
i když zrovna bydlíte v centru, klid
ně přijďte posedět na Bory.

Všechny akce zpříjemní kromě vůně
špekáčků také hudba, a to country
a folkové kapely Hop a Šavani. Tuh
le čtyřčlennou partu můžete vidět
na nejrůznějších country festivalech
a plesech, kromě klasických nástrojů
hrají například i na harmoniku, man
dolínu nebo ukulele.

„Podněty od obyvatel našeho obvo-
du jsou pro nás skutečně velice
důležité. Bohužel ale dnes málokdo
svůj názor na úřad pošle, natož aby
jej přišel sdělit osobně. Proto půj-
deme my za občany a těšíme se na
vše, co nám budou chtít sdělit. Kaž-
dý postřeh si zaznamenáme a bude-
me jej následně řešit, ať už v rámci
našeho úřadu nebo prostřednictvím
dalších institucí,“ říká starosta
obvodu David Procházka.

Všechna setkání začínají v 17 hodin
a končí nejpozději v 19 hodin. V pří
padě špatného počasí mohou být
ukončeny dříve. Při vytrvalém dešti
se akce ruší, informace zveřejníme
vždy na webu www.plzen3.eu a FB
stránkách Městský obvod Plzeň 3.

Na špekáček
s Trojkou!

TÉMA TROJKY
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Služba sdílených aut Plzeňských
městských dopravních podniků
(dále jen PMDP) Karkulka se po
úspěšném půlročním provozu roz-
víjí. K současným osmi červeným
automobilům, které dohromady
najely téměř 50 000 km, přibývá
pro uživatele devátý vůz. Karkul-
ky zaujaly i úřad třetího plzeň-
ského obvodu, který je začne
v pilotním provozu využívat.

Od loňského září, kdy se červené
sdílené automobily Plzni představi
ly, má carsharing Karkulka více než
400 zaregistrovaných uživatelů
a stovky realizovaných jízd. „První
měsíce přinášely provozní situace,
na které jsme se museli učit reago-
vat. Se současnými zkušenostmi
a hlavně s vědomím, že je o službu
zájem, se už ale chceme více zaměřit
na její další rozvoj,“ tvrdí Milan Šot,
vedoucí projektu Karkulka.

„Tuto službu vnímáme jako obrov-
ský potenciál pro mobilitu města.
Zkušenosti ukazují, že i veřejností
je vnímána pozitivně a má své opod-
statnění v řešení přepravy nejen na
území Plzně. Pro rychlejší rozšíření
této služby hledáme další způsoby
jejího využití a jsme rádi, že v rámci
pilotního provozu si můžeme otes-
tovat využívání těchto vozidel v méně
vytížených časech. I tento model by
mohl přispět ke snížení počtu vozidel
ve městě,“ říká Jiří Ptáček, dopravně
provozní ředitel PMDP.
Starosta centrálního plzeňského
obvodu David Procházka, který se
zasadil o spuštění pilotního provozu,
během něhož budou Karkulky
využívat zaměstnanci úřadu třetího
městského obvodu, říká: „Carsha-
ring vnímám jako koncept, který má
svá pro i proti. Rádi bychom ale
vyzkoušeli, zda některé výhody
budou prospěšné i pro veřejnou

správu. Proto jsme se s PMDP
dohodli na dvouměsíčním zkušeb-
ním provozu na úřadu, kdy se naši
zaměstnanci budou snažit červené
Karkulky při svých služebních ces-
tách využívat a v reálném provozu
projekt testovat. Věřím, že data zís-
kaná na základě jejich zkušeností

pomohou jak PMDP při dalším roz-
voji této služby, tak nám při rozho-
dování, zda carsharing je či není
využitelný v našem prostředí. V kaž-
dém případě chci poděkovat jak
PMDP za možnost být součástí toho-
to projektu, tak i zaměstnancům úřa-
du, kteří reálný provoz prověří.“

Plzeňský carsharing Karkulka se rozrůstá

Další kolo dotací Městského
obvodu Plzeň 3 bylo úspěšně uza-
vřeno. Zájemci měli možnost
požádat od poloviny listopadu
loňského roku o dotace z obvod-
ního rozpočtu na podporu roz-
voje činností nekomerčního,
neziskového a obecně prospěš-
ného charakteru. To umožní
těmto organizacím čerpat dotace
již v prvním čtvrtletí roku 2019.

Největším objemem peněz – více
než 3 300 000 Kč, který je určen
pro dotační programy věnované
volnočasovým a sportovním akti
vitám dětí a mládeže, přispěl obvod
na činnost mnoha sportovním klu
bům, mládeži dobrovolných hasi
čů, vodním záchranářům na
celoroční práci s dětmi, spolku

Ponton na realizaci sociálních slu
žeb mládeži či spolku Blízký sou
sed na motivační akce pro děti.
V sociální oblasti, v programu „Po
daná ruka“, bylo organizacím roz
děleno 1 830 000 Kč. Obvod pod
pořil aktivity například organizace
Hospic sv. Lazara, Mamma Help
z.s. či Diecézní a Městská charita.
„Obvod pamatoval i na podporu
kultury, kulturních aktivit a oživení
veřejného prostoru, kde bylo v pro-
gramu ‚Místo pro život‘ rozděleno
1 670 000 Kč. Podpořili jsme mezi-
národní festival pouličního umění,
sochařský festival, Historický
víkend či Festival světla BLIK
BLIK a další hudební a kulturní
projekty,“ informoval Ondřej Žení
šek, místostarosta MO Plzeň 3.
V oblasti podpory bezpečnosti

a prevence kriminality přispěl
obvod na činnost například Dět
skému diagnostickému ústavu,
organizaci POINT 14 na primární
prevenci či Centru protidrogové
prevence a terapie, a rozdělil tak
částku 570 000 Kč.
Centrální plzeňský obvod rovněž
podpořil jednorázové sportovní
akce částkou 500 000 Kč.
„Výzva na rok 2020 bude pravdě-
podobně vyhlášena na podzim
2019, což by umožnilo neziskovým
organizacím čerpat dotace již
v prvním čtvrtletí roku 2020. Pro-
síme žadatele, aby si termín
a informace o dotačních progra-
mech hlídali na našich webových
stránkách, neboť je nutno žádost
podat včas,“ dodává Ondřej Žení
šek.

Obvod rozdělil v šesti dotačních programech
více než 8 milionů korun

V západočeské metropoli začaly
Plzeňské farmářské trhy, konat
se budou každou sobotu až do 21.
prosince. Místem desátého roční-
ku trhů zůstává náměstí Republi-
ky, lidé mohou nakupovat vždy
v čase od 8 do 12 hodin. Nabízet
své produkty bude zhruba pade-
sátka prodejců, jde o farmáře,
pekaře, uzenáře a další. Trhy

pořádá občanské sdružení
ENVIC. 
Cílem sdružení ENVIC bylo a je
vytvářet prostor apodmínky pro pro
dej prvotřídních tuzemských sezon
ních potravin. „Nechystáme v po-
(řádání Plzeňských farmářských
trhů žádnou revoluci. Držíme se
svých zásad – důsledný výběr pro-
dejců – výrobců, vytváření příjemné

atmosféry, oživování centra města
Plzně, podpora lokální ekonomiky,
nabídka skutečného poctivého jídla.
Přesto v letošním roce přivítáme
několik nových prodejců. Ti doplní
stávající sortiment o další zajímavé
produkty od šikovných sýrařů, uze-
nářů, pekařů,“vysvětlil Tomáš Popp
koordinátor Plzeňských farmářských
trhů z občanského sdružení ENVIC.

Sobotní dopoledne v Plzni patří farmářským trhům

S tímto podtitulem probíhá
Evropský den sousedů v Plzni
od roku 2014. I letos vám nabí-
zíme příležitost uspořádat vlast-
ní sousedskou slavnost apečovat
o dobré sousedské vztahy. Ten-
tokrát v sobotu 25. května.
Po registraci se stanete součástí
webové mapy večeří, budete
moci využít dárkový MAKRO
šek, a pokud budete chtít, můžete
vybírat z nabídky dětských diva
del a kapel, které přijedou zahrát
až před váš dům. Mrkněte na náš
web a nebojte se přidat, čas máte
do 10. května.
Od roku 2014 je součástí EDS
každoročně 2 000 sousedů na
více jak 60 místech po celé Plzni.
Spolu s návštěvníky sobotních
programových ohnisek a neděl
ních procházek je to 5 000 Plze
ňanů, kteří tradičně využívají
poslední květnový víkend k hýč
kání sousedských vztahů. 
Více se dozvíte na webové adrese
www.evropskydensousedu.cz.

Pojďte se seznámit
se svými sousedy!

AKTUALITY

V letošním roce nebudou Plzeňské
farmářské trhy jen dvakrát, a to
4. května a 8. června. Trhy uvol
ní prostor jiným městským ak
cím. Více informací najdete na
www.plzensketrhy.cz.
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Rádi byste sklízeli vlastní úrodu,
ale chybí vám ve městě prostor pro
pěstování nebo nevíte, jak na to?
Komunitní zahrada PěstírnaDEPO,
provozovaná spolkem Pěstuj pro
stor, nabízí pronájem záhonků
i tematické vzdělávací workshopy. 
Jeden z koutů nádvoří bývalého tro
lejbusového depa již pět let ozele
ňuje komunitní zahrada. Pěstební
nádoby jsou poněkud netradiční –
obří betonové květináče s keramic
kou mozaikou od Františka Pavlase,
které se v minulosti nacházely na
hlavním náměstí či u výstaviště.
„Několik záhonů je k ještě dispozici
pro nové zájemce. Jeden metr čtve-
reční pěstební plochy si mohou pro-
najmout za 700 Kč, dvojnásobek za
1 100 Kč. Cena zahrnuje vše potřeb-
né k zahradničení, kromě semínek
a sazenic, jejichž výběr je na každém

zahradníkovi. Časově vytížené pěs-
titele jistě potěší možnost střídat se
v zalévání s ostatními a nemuset do
Depa docházet každý den, aby
o jejich rostliny bylo dobře posta-
ráno. Senioři zase ocení, že se
k vyvýšeným záhonům nemusejí
ohýbat,“ říká Silvie Hašlová ze
spolku Pěstuj prostor. „Sklizeň obo-
hatí také mnoho druhů bylinek ze
společného záhonu a prostory
zahrady mohou zahradníci využít
i k posezení s přáteli či grilování,“
dodává.
Na úspěšnou loňskou sezonu navá
že také Zahradnický klub – pravi
delná setkání s odbornicí na přírodní
zahradničení Alenou Lehmanno
vou. Od poloviny března se jednou
měsíčně podělí o své zkušenosti
s řadou zajímavých témat. Vstupné
je 100 Kč, pro členy zahrady 80 Kč.  

V Depu můžete pěstovat zeleninu i zahradnické znalosti

Máme velkou radost, že jsme
v TOTEMu Nová Hospoda opět
obohatili náš program a plníme
jím motto TOTEM Nová Hospo-
da jako Místo setkávání se. Na
Novou Hospodu již pravidelně
vždy první pondělní dopoledne
v měsíci zavítají pěstounské rodi-
ny. Pěstouni často se svými pěs-
tounskými dětmi řeší nejednu
radost či starost. V TOTEMu
Nová Hospoda dostanou prostor
i čas ke sdílení, výměně zkuše-
ností a popovídání si. 

Maminky na rodičovské dovolené,
cítíte se někdy se svými miminky
odříznuté od světa? Přijďte k nám
do TOTEMu Nová Hospoda zahá
jit svůj den poněkud netradičně –
přijďte i se svými miminky spo
lečně posnídat. V TOTEMu je
prostor pro setkání, sdílení rodi
čovských radostí a starostí. Spo
lečná miminkovská snídaně vás
krásně naladí na celý den. Těšíme
se na vás dne 13. 5. 2019 v 8.30
hodin. 

Babičky, maminky, dcery a vnuč
ky, domluvte se – maminky, nechte
mimina doma tatínkům, babičky,
pošlete dědečky na fotbal, vnučky,
odložte na chvíli mobil – a přijďte
(se) do TOTEMu naučit vyšívat.
Někdy stačí drobný ornament nebo
něžná kytička a z obyčejného trič
ka, tašky, polštáře či dečky vznikne
malé umělecké dílo. Workshop

Střípky z TOTEMu

Zájezdy pro děti se setkávají s velice
kladnými ohlasy, proto se vedení
obvodu rozhodlo v této tradici
pokračovat. 
Jako první se uskuteční v neděli
2. 6. 2019 zájezd na Stezku koru-
nami stromů Lipno spojenou
s návštěvou Království lesa. Stezka
korunami stromů Lipno je celore
publikový unikát a první stezka své
ho druhu v České republice. Tam
i zpět se na stezku účastníci dopraví
čtyřsedačkovou lanovkou nebo
Stezkabusem. Stezka je dlouhá cel
kem 675 metrů, její výška je 24
metrů a je zakončena 40 metrů vyso
kou devítihrannou vyhlídkovou
věží. Vrcholným zážitkem stezky je
suchý tobogan, který měří úctyhod
ných 52 metrů. Kousek od stezky
navštívíme ještě Království lesa, se
nachází originální lanovky, prova
zové sestavy, stromová městečka,
prolézačky, houpačky, půvabné
domečky pro děti, hrady a hradiště,
kolotoče, pískoviště nebo skluzavky. 
Druhý zájezd je naplánován na
sobotu 7. 9. 2019, kdy si děti užijí
zábavní park pro celou rodinu
Mirakulum v Milovicích.
Zajímavou atrakcí je oáza Vodní
svět, která nestojí na principu kou
pání, nýbrž hry s vodou. Děti určitě
potěší i trampolína o rozměrech
25x13 metrů, podzemní bludiště
nebo obří houpačky. Na tento zájezd
budou vypraveny dva autobusy.

Jako poslední je na sobotu 14. 9.
2019 připraven stále oblíbený zájezd
do Zoo Praha. Na rozloze 58 ha
plochy se nachází dvanáct unikát
ních pavilonů a více než 150 expo
zic. V Zoo Praha žije v současné
době 5 050 zvířat náležejících k 680
druhům. 
Zájezdy jsou určeny pro děti do 15
let věku, v doprovodu rodiče, popř.
prarodiče, kdy podmínkou účasti
je trvalý pobyt na MO Plzeň 3. Jeli
kož se jedná prioritně o zájezd pro
děti, může z kapacitních důvodů
jedno až dvě děti doprovázet jeden
dospělý doprovod. V případě více
dětí je možný doprovod dvou osob.
Děti, pro které je zájezd zcela zdar
ma, lze přihlásit pouze na jeden
z nabízených zájezdů. Dospělý
doprovod uhradí 200 Kč, kdy tento
poplatek zahrnuje dopravu, prů
vodce a vstupné.
Přihlášení na zájezdy bude pro-
střednictvím elektronických for-
mulářů. Ty budou dne 20. 5. 2019
od 8.00 hodin zpřístupněny na
stránce www.plzen3.eu a aktivní
budou do doby naplnění kapaci-
ty autobusu. Po přihlášení bude
odeslána automatická odpověď
s údaji ohledně úhrady jednotli
vých zájezdů.
Informujeme vás, že veškeré osobní
údaje, uvedené v odeslaném formu
láři, budou prověřeny, zda splňují
určené podmínky přihlášení.

Informace pro zájemce o zájezdy
pro děti

AKTUALITY

INFORMACE

Bližší informace a rezervace
míst na emailové adrese:

novahospoda@totemplzen.cz
nebo na tel.: 777 343 692.

vyšívání se uskuteční v sobotu
18. 5. 2019 v 9.00–12.00 hodin. 

Dalším ze setkání, které se konají
v TOTEMu Nová Hospoda, je
Setkání s knihou.  V březnu a dub
nu jsme se věnovali literatuře pro
ženy, autorkám ženám, vzpomněli
narozenin Milana Kundery, potě
šili se texty s jarní a velikonoční
tématikou. Již nyní se těšíme na
další besedu, kterou plánujeme na
20. 5. 2019 od 10.00 hodin. 

Dne 27. 5. 2019 v 10.00 hodin pro
vás v rámci Mateřského klubu
TOTEMáček připravujeme setkání
s Májou a Veronikou. Kdo je Mája?
Canisterapeutická fenka. Miláček
pracovníků i klientů TOTEMu
Plzeň. AVeronika její panička. Děti
se hravou formou seznámí s tím,
co je to canisterapie, jak se mají
chovat k pejskům, aby byl kontakt
bezpečný, jak se psy komunikovat.
Srdečně zveme rodiče i děti, i ty
úplně nejmenší mrňousky. Těšíme
se na vás!

Na všechny se těší TOTEM Nová
Hospoda.
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V Radobyčicích začínají rozsáhlé rekonstrukce 
Již v březnu byla zahájena nejvý-
znamnější zdejší dopravní stavba
„Rekonstrukce Dlážděné ulice
včetně okružní křižovatky a sil-
nice III/18032“, která je sdruže-
nou investicí Odboru investic
Magistrátu města Plzně a Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje.
Během rekonstrukce dojde po-
stupně k realizaci okružní křižo-
vatky na místě dnešní křižovatky
ulic K Doudlevcům, Dlážděná,
Litická a Do Štěnovic.
Vrámci koordinace s výše uvedenou
akcí budou operativně zahájeny prá
ce na „Rekonstrukci ulic Lánská
a Jabloňová“, kde je investorem
Správa veřejného statku města
Plzně, a akce „Rekonstrukce ulice
Chatová“, kde je investorem Měst
ský obvod Plzeň 3.
Právě Chatová ulice patří k těm
komunikacím, jejichž stav je dlou
hodobě nevyhovující.  Je prašná arov
něž bez vymezení dopravního režimu. 
„Účelem této rekonstrukce je
odstranění dopravních závad, vyme-
zení dopravního režimu a provedení
nového odvodnění a veřejného

osvětlení. Upraveny budou i plochy
zeleně,“ přibližuje I. místostarosta
obvodu Petr Baloun. „Stavba se
bude provádět po úsecích za úplné
uzávěrky zhruba tři měsíce, náklady
jsou vyčísleny na necelých 10 milio-
nů korun.“
Přestože se všechny zúčastněné stra
ny snaží a budou snažit o minima
lizaci negativních dopadů do života
obce, tak tyto rozsáhlé stavební prá
ce vyvolají zejména značná doprav
ní omezení v dotčené oblasti.
Tranzitní doprava bude naváděna
na stanovené objízdné trasy tak, aby
oblast byla co nejméně zatížena tím
to druhem dopravy. 
„Pro místní obyvatele bude zajiště-
na dopravní obslužnost v průběhu
celé stavby okolními komunikacemi
a náhradními zastávkami MHD.
Autobusy ČSAD budou vedeny
mimo Radobyčice. Z tohoto důvodu
žádáme o bedlivé sledování přenos-
ného dopravního značení a zvýšenou
opatrnost při pohybu v rámci stav-
by,“ upozorňuje místostarosta
Baloun.
Zatímco Chatová ulice by měla být
dokončena v letošním roce, u ulice
Dlážděná a okružní křižovatky je
plánovaný konec realizace až
v polovině příštího roku. Snahou
zhotovitele však bude dokončit stav
bu celou ještě letos, což je závislé
na jejím bezvadném a bezproblé
movém postupu i na klimatických
podmínkách.

Volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutím prezidenta republi-
ky, uveřejněným ve Sbírce zákonů
ČR pod č. 4/2019 Sb., byly dne
17. ledna 2019 vyhlášeny volby do
Evropského parlamentu (dále jen
„volby do EP“). Dny jejich konání
byly stanoveny na pátek 24. květ-
na 2019 v době od 14.00 hod do
22.00 hod a sobotu 25. května 2019
v době od 8.00 do 14.00 hodin. 

Právo volit na území České repu-
bliky do Evropského parlamentu
má:
■ každý občan České republiky, kte

rý alespoň druhý den voleb (tj. 25.
května 2019) dosáhl věku 18 let
(dále jen „volič“)

■ občan jiného členského státu, kte
rý alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a je po dobu nejméně
45 dnů přihlášen k trvalému poby
tu nebo k přechodnému pobytu na
území České republiky a je zapsán

v místě pobytu v seznamu voličů
pro volby do EP

Překážkami ve výkonu volebního
práva do Evropského parlamentu
na území České republiky jsou: 
a) zákonem stanovené omezení

osobní svobody z důvodu ochra
ny zdraví lidu

b) omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva

V případě, že volič bude chtít hla
sovat v jiném volebním okrsku, než
ve kterém je zapsán ve stálém sezna
mu voličů pro volby do EP, může
požádat (ode dne vyhlášení voleb)
o vydání voličského průkazu 
■ osobně, nejpozději 2 dny před

zahájením voleb, tj. do 22. května
2019 do 16.00 hod, na ÚMO Plzeň
3, sady Pětatřicátníků 7–9, kan
celář č. 2 v přízemí budovy

■ písemným podáním, opatřeným
úředně ověřeným podpisem voli

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

če, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 17. květ
na 2019, na adresu ÚMO Plzeň
3, sady Pětatřicátníků 7–9,
305 83 Plzeň (u správních úřadů
je ověření úředního podpisu pro
účely voleb osvobozeno od
správního poplatku podle usta
novení § 8 odst. 2 písm. f) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů)

■ v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
voliče (IDS úřadu ufxbt4h) nej
později 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do 17. května 2019 

Úřad předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání volič
ského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu, a to
i do zahraničí nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. od 9. května 2019.
Pokud se přihlásí volič pro volby
do EP k trvalému pobytu v Plzni
(nebo i v rámci města Plzně) po
14. 4. 2019, může volit v těchto vol
bách pouze za předpokladu, že si
požádá obecní úřad, kde byl dosud
veden údaj o jeho trvalém pobytu,
o písemné potvrzení skutečnosti,
že byl ze seznamu voličů pro volby
do EP vedeného touto obcí
vyškrtnut.

Na základě předložení tohoto písem
ného potvrzení může volič požádat
příslušný úřad městského obvodu
v Plzni, kde má nový trvalý pobyt,
do doby uzavření seznamu voličů
do Evropského parlamentu (22. 5.
2019 do 16.00 hod) o zápis do sezna
mu voličů pro volby do EP, případně
může přinést toto potvrzení, spolu
s doklady prokazujícími právo hla
sovat v daném okrsku, přímo okrs
kové volební komisi ve dny hla
sování.
Bez výše uvedeného písemného
potvrzení nebude volič, který se
přistěhoval do Plzně (nebo přestě
hoval v rámci města Plzně) do doby
voleb do EP, v těchto volbách moci
volit!
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, aby
mohl hlasovat mimo volební míst
nost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla
okrsková komise zřízena. V tomto
případě je možno požádat, a to na
telefonu 378 036 546 nebo
378 036 458, aby se členové okrs
kové volební komise dostavili ve
dnech voleb s přenosnou volební
schránkou. V průběhu voleb lze
požádat okrskovou volební komisi
o přenosnou volební schránku pří
mo ve volební místnosti.
Více informací na webové adrese
www.plzen3.eu.

Co říká vyhláška o některých
povinnostech majitelů psů?
V posledních letech vedení obvodu
spolu se strážníky Městské policie
Plzeň zintenzivnilo kontroly zamě
řené na dodržování povinností cho
vatelů psů. Důvodem je reakce na
vzrůstající se výskyt psích exkre
mentů na chodnících a travnatých
plochách, a také množící se stížnosti
z řad občanů nejen na tento nešvar,
ale i na volně pobíhající psy v mís
tech, kde to městská vyhláška strikt
ně zakazuje. 
Majitelé psů by si měli uvědomit,
že nerespektování stanovených pra
videl může značně pocítit jejich
peněženka. Místa, kde nemohou
nechat své čtyřnohé kamarády volně
pobíhat, zachycuje speciální mapa,
která je v příloze vyhlášky na odkazu
http://mapy.plzen.eu, sekce Aplika
ce a mapy, a ve sloupci Služby pod
odkazem Zákaz volného pobíhání
psů.

Z této mapy vyplývá, že vyhláška
platí vhranicích centrálního obvodu.
Volně se tedy mohou psi pohybovat
v Zadních Skvrňanech za konečnou
stanicí tramvaje č. 2, podél Vejprnic
kého potoka, v Borském parku, ve
Zborovské ulici podél řeky, za Tyr
šovým mostem směrem k Meditační
zahradě, v okolí areálu Škodaland,
u řeky v Radobyčicích, v okolí Nové
Valchy, podél cyklostezky pod ulicí
na Jíkalce, za Křimickou ulicí smě
rem na Křimice, a to pouze v částech
vymezených mapovým portálem.
Majitelé psů rovněž nesmějí zapo
menout na další svoje povinnosti,
a tím je očipování zvířete, jeho řádné
přihlášení na obvodním úřadě,
a zaplacení poplatku. Čipování je
možné provést u vybraných veteri
nářů, kteří mají s ÚMO Plzeň 3 uza
vřenou smlouvu, a tudíž je pro
chovatele psů zcela zdarma.
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Vážené senior
ky a senioři, jak
jistě víte, RSMP
už tu jednou
byla a její čin
nost trvala 26
měsíců pod
vedením pana
Stanislava Tyše

ra. Byla založena bez podpory
vedení města Plzně a její činnost
byla  pozastavena k 31. 12. 2018.
Rada seniorů Plzeňského kraje
v čele s jejím předsedou panem
Jochecem se snaží RSMP znovu
probudit k životu s nově navrže
ným předsedou panem Špačkem,
tentokrát s podporou vedení města
Plzně. Už bylo jednáno s panem
primátorem Martinem Baxou.
Zatím jednání probíhají a snažíme
se dokázat vedení města Plzně, že

taková organizace je velice potřeb
ná. 
Městské rady seniorů už fungují
v mnoha městech ČR. Chceme ved
le organizování výletů, společen
ských a sportovních akcí, školení
a pomoci seniorům, udělat něco
zásadního pro vás, vážení senioři.
Chceme, aby RSMP byla poradním
orgánem Rady města Plzně. Chce
me, aby RSMP zastupovala plzeň
ské seniory a prosazovala jejich
potřeby a zájmy ve městě Plzni.
Chceme, aby RSMP se mohla vyja
dřovat k věcem, které se ve městě
Plzni seniorů týkají. Prosíme o vaši
pomoc a názor, zda si senioři ve
městě Plzni zaslouží kvalitní a pro
fesionální zastupování.

Za přípravný výbor RSPM
Petr Kastner

e-mail: zstpk@seznam.cz

Rada seniorů města Plzně
(RSMP), ano nebo ne?

Jubilejní 100. narozeniny oslavil pan
Václav Pittr z třetího městského obvo
du. S gratulací, kyticí a dárkovým
košem přišel i starosta plzeňského
centrálního obvodu David Procházka
a místostarosta Stanislav Šec.
Pan Pittr se narodil ve Všekarech na
Domažlicku na klasickém venkov
ském gruntu. Je prostřední ze tří sou
rozenců. Měšťanku studoval ve

Stodě, každý den chodil na vlak
5 km, do Plzně dojížděl na Vyšší
hospodářskou školu. Plzeňanem se
stal v roce 1967 díky svým pracov
ním povinnostem. Nejdelší část své
ho profesního života působil jako
inspektor ochrany a karantény
rostlin.
„Stejně jako dalším obyvatelům
našeho obvodu, kteří se dožijí tak

úctyhodného věku, jsme přišli
popřát i panu Václavovi. Je obdi-
vuhodné, jak je vitální. Pracoval do
svých 72 let, což dokládá, že mu prá-
ce byla celoživotním koníčkem,“
říká starosta David Procházka.
Pan Václav Pittr velmi rád vzpomíná
na své dětství i svoji profesní dráhu.
Do svých 92 let se aktivně věnoval
svému koníčku, který korespondo

val s jeho profesním zaměřením, a to
práci na zahradě.
Jeho prvorozená dcera a celá její
rodina je mu velkou oporou.  Má
dvě vnoučata a čtyři pravnoučata.
„Pan Pittr má velmi vřelý vztah
k rodině. Svěřil se nám, že je velkým
darem pro život, když máte kolem
sebe rodinu,“ dodal místostarosta
Stanislav Šec.

Plzeňan Václav Pittr oslavil 100. narozeniny

Právní poradna je určena lidem
starším padesáti let, kteří mají
trvalé bydliště na území třetího
plzeňského obvodu nebo držite-
lům průkazu zdravotně postižené
osoby, taktéž s trvalým bydlištěm
na území MO Plzeň 3.

Právní poradenství se týká občan
ského, rodinného, bytového
a dědického práva – jako jsou prob
lémy s převody bytů, problémy
s placením nájmu, společenství
vlastníků, otázek věcných břemen,
závěti a vypořádání závěti pro pří
pad 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 zájemci, kteří by chtěli
právní poradnu využít, se nejdříve
musejí objednat, a to u paní Olgy
Sammerové na telefonním čísle
378 036 472.

Senioři a osoby ZTP mohou i nadále
využívat bezplatnou právní poradnu

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně začal vydávat od dubna
2019 nový čtvrtletník PILSEN – vyzrálý magazín určený pro dříve
narozené. Vycházet bude čtyřikrát do roka a pro zájemce je zdarma.
K vyzvednutí bude na odboru sociálních služeb v Martinské ulici 2, na
úřadech prvního až čtvrtého městského obvodu nebo třeba v informačním
centru na náměstí Republiky 41. PILSEN nabídne informace o službách
pro seniory, aktivity, kalendář budoucích akcí i reportáže z již konaných,
zajímavé projekty, které chystá město Plzeň pro seniory, připomenuta
budou významná výročí nebo zajímavosti z plzeňských organizací pra
cujících se seniory. Čtvrtletník nenabízí pouze informace z města, ale
také ze čtyř největších městských obvodů. 

Město Plzeň začíná vydávat
čtvrtletník pro seniory Pilsen

Termíny pro II. pol. 2019

7. 5., 21. 5., 11. 6., 25. 6.,
16. 7., 13. 8., 10. 9., 24. 9.,

8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11.,
10. 12.

INFORMACE PRO SENIORY
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

Dopravní výchova patří mezi nejdů
ležitější oblasti v bezpečnosti silnič
ního provozu u dětí. Proto plzeňský
centrální obvod ve spolupráci směst
skou policií, Policií České republiky,
Autoklubem aBESIPem, stejně jako
v předchozích letech, pořádá pro
předškoláky z mateřských škol na
svém území dopravní výuku.
„Na základě zkušeností z minulých
let a také velkého úspěchu této akce,
jsme se rozhodli pokračovat
v dopravní výuce pro předškoláky
ve všech obvodních mateřských ško-
lách. Výuka se skládá z teoretické
části, poté následuje praktická část,
kdy děti zúročí nabyté znalosti na
dopravním hřišti a provozu“, infor
moval David Procházka, starosta
MO Plzeň 3.
V letošním roce bude akce, stejně
jako v letech minulých, ukončena
velkým finále dopravní výuky na
dětském hřišti, ve kterém si děti ově
ří poznatky získané touto výukou.
Pokud dítě řádně splní zadané úkoly

a bude je mít zapsány ve své kartě,
dostane na závěr, kromě malé pozor
nosti, i vlastní „dětský řidičák“. Vše
bude probíhat na 33. ZŠ ve Skvrňa
nech za asistence Městské policie
Plzeň, Policie České republiky, Auto
klubu Plzeň a plzeňského BESIPu.
Programu by se mělo zúčastnit na
450 dětí.

„Touto akcí také chceme dětem
ukázat, že policista a strážník není
jejich nepřítel, jak někdy slýchá-
vají, ale především pomocník
a kamarád. Chtěl bych tímto podě-
kovat partnerům z řad městské
policie, PČR, Autoklubu a BESIPu
za jejich spolupráci,“ doplnil Pro
cházka.

Dopravní výuka v mateřinkách pokračuje i letos

Naše mateřská škola se dlouhodo
bě zaměřuje na podporu pozitiv
ního vztahu dětí k přírodě, mnoho
aktivit se odehrává na našich škol
ních zahradách. V roce 2017 jsme
získali díky Nadačnímu fondu
Zelený poklad v rámci grantového
programu „Ani kapka nazmar“
finanční příspěvek ve výši 160 000
Kč na náš projekt „Vodou k živo
tu“.  Zážitkovými činnostmi se
snažíme upozornit děti na důleži
tost vody pro život. Hravou for
mou tak objevujeme vlastnosti
vody, její proměny a sílu. Vnímá
me ji všude kolem sebe a umíme

s ní kouzlit pomocí vodních expe
rimentů.
Díky projektu je každá zahrada naší
školky obohacena o nové prvky. Na
vyvýšených záhonech děti zahrad
ničí, pěstují bylinky, zeleninu a moc
rády je zalévají, proto byly pořízeny
sudy na „dešťovku“ a tak šetříme
pitnou vodou. Ve spolupráci se spol
kem Ametyst jsme využili i jejich
programu „Dešťovka je kamarád“,
při kterém se děti dozvěděly nejen
to, kde všude na naší zahradě může
me vodu najít. Také byla odborně
ošetřena letitá lípa, aby mohla být
zachována i pro příští generaci dětí.

Co ale těší děti nejvíce, je hra
s vodou u nového zahradního prvku
„Vodní hra“. Tyto stolky s korýtky
záměrně nejsou napojeny na vodo
vod. Děti musejí vynaložit úsilí
a nanosit si vodu samy. Velice brzy
přišly na výhodu chytání vody do
kyblíčků, do džberu a její opakova
né použití. Tímto přirozeným způ
sobem se učí s vodou hospodařit.
S příchodem jara naše zahrady zno
vu plně ožijí a děti se již těší na
nové zážitky, úrodu ředkviček,
kedlubniček, jahod a na sladké plo
dy z nově vysázených ovocných
keřů. text: 22. MŠ

22. MŠ: Projekt „Vodou k životu“

Jednou z investičních akcí, kte
rou letos připravil plzeňský cen
trální obvod, je vybavení
jednotlivých vstupních prostor
do mateřských škol audiovizu
ální technikou, které doplní stá
vající funkční domácí telefony.
Tímto projektem bude řešeno
čtrnáct budov mateřských škol
v třetím plzeňském obvodu.
„Většinou se jedná o kombinaci
audiovrátníka a kamerového
systému,“ přiblížil Petr Baloun,
I. místostarosta MO Plzeň 3.
„Realizace této akce tak přispěje
ke zvýšení bezpečnosti provozu
mateřských škol. Personálu
školky ulehčí orientaci v oso-
bách, které mají zájem o vstup
do budovy.“
Instalace audiovizuální techniky
je realizována postupně, po jed
notlivých objektech, v návaz
nosti na provozní možnosti
jednotlivých provozů mateř
ských škol.  Celková investice
do těchto zařízení budou necelé
dva miliony korun.
„Velice si vážíme toho, že tato
technika bude nainstalována
v naší školce,“ říká Helena
Kaprasová, ředitelka 49. MŠ
v Puškinově ulici. „Jsme jedna
ze školek v centru města, kde je
velká koncentrace lidí. Instalace
monitorů nám určitě pomůže ve
třídách, ale hlavně v oddělení
jeslí a v první třídě. Jeden
z monitorů bude i v ředitelně,“
dodává Helena Kaprasová.

Audiovizuální technika
přispěje k větší
bezpečnosti dětí
v mateřinkách
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Každým rokem
si 2. dubna celý
svět připomíná
Světový den po
rozumění autis
mu. Nikdo dopo
sud neví, proč se
gen některých
lidí okolo 2.

roku života změní a převáží tak, že
se někteří z nás stanou autisty – lid
mi s omezenou sociální komunika
cí, opožděným vývojem nebo
zvláštními dovednostmi. Mnohá
města se k tomuto dnu hlásí tím, že
veřejné budovy nasvítí modrou bar
vou, která je barvou komunikace.
Právě s tou se lidé s diagnózou PAS
(porucha autistického spektra)
potýkají nejvíce. Symbolicky se
k této akci, např. oblečením modré
barvy, může připojit každý, kdo

chce. Každý, komu není osud lidí
s PAS lhostejný. 
A lhostejný rozhodně není Janě
Ždimerové, Šárce Dvořákové
a Lence Sedlákové, které jsou
maminky dětí s tzv. nízkofunkčním
autismem, a teď na jaře v Plzni
založily spolek OUT. Ten je určený
dětem a dospělým právě s tímto
hendikepem, tedy těm, kteří potře
bují největší podporu ve společnos
ti, protože nemluví nebo se těžko
zařazují do zvuků a rychlosti naše
ho reálného života. Protože jsou to
často velice citliví a vnímaví lidé,
potřebují také citlivý a individuální
přístup, často musí mít klid, ticho
a málo lidí kolem sebe. 
Cíle zapsaného spolku OUT je
především sdružovat rodiče a lidi
s diagnózou PAS tak, aby si poradili
navzájem a sdíleli svůj každodenní

život. Chtějí si proto založit klubov
nu – hernu pro děti s PAS, a nabízet
krátokodobé pobyty úlevového cha
rakteru v době prázdnin, víkendů
a svátků. A chce být také prostřed
níkem pro sdílení nových informací
a aktuálních událostí v problematice
PAS. 
Vychovávat děti s PAS je činnost
velmi náročná a vyžaduje hodně sil
a mnoho obětavé péče. Ta zaklada
telkám spolku rozhodně nechybí.
Proto mají můj neskonalý obdiv, že
se rozhodly založit spolek a zařízení,
které zde chybí. Elán všem dámám
rozhodně nechybí, s čím ale potře
bují pomoci, je nalézt vhodný pro
stor, kde by spolek mohl poskytovat
své služby. Co potřebují? Jednu větší
místnost v Plzni se sociálním zaří
zením, nejlépe prostor do zápůjčky
již fungující organizace. Pokud bys

te o takovém prostoru věděli, nebo
byste se chtěli zapojit do činnosti
tohoto spolku, prosím kontaktujte
Janu Ždimerovou na emailu: janaz
dimerova@email.cz.
Být OUT je v tomto případě IN.
Spolku OUT držím palce a věřím,
že se brzy podaří najít vhodné pro
story, kde budou moci provozovat
svou tolik potřebnou pomoc.

Eva Šafránková
zastupitelka MO Plzeň 3

Být OUT je in. Podpořte dobrou věc.

Je pro mne potě
šením, když
mohu kvitovat
současný stav,
kdy začaly
konečně roz
mrzat dlouho
nehybné ledy.
Ne, nebojte se, to

nemá nic společného s uplynulou
zimou nebo mou kontrolní činností
na Trojce.  Je to jenom obrazně vyjá

dřená radost nad tím, že se začíná
konečně něco dít na Valše, na Výslu
ní nebo v Radobyčicích. To jsou totiž
naše části obvodu, kde realizace pro
jektů trvá někdy trochu déle. 
Ano, Valcha trpěla dlouho tím, že
výstavbou tzv. Nové Valchy, zóny
bydlení pro více jak 200 nových
obyvatel, došlo k ještě většímu zatí
žení křižovatky u bývalých potra
vin a u zastávky MHD, kde chodí
nejvíce lidí, zejména dětí. Velmi

nebezpečné místo nyní posílí nová
kruhová křižovatka, která se rodila
více než 6 let. V lokalitě Na Výsluní
se lidé už také možná dočkají oče
kávaného vodovodu a kanalizace,
a také se už testuje průjezd MHD,
která by do této lokality brzy mohla
zajíždět. To jsou skvělé zprávy.
V neposlední řadě se už konečně
rozjela rekonstrukce Chatové ulice
v Radobyčicích, kde lidé žili něko
lik let tak trochu jako ve vesničce

mé střediskové, a konečně kruhová
křižovatka a dokončení povrchu
Dlážděné ulice. Skutečně se tady
čekalo, až developer zahájí v těs
ném sousedství svoji výstavbu
bytových domů? Neuvěřitelné!
Škoda jen těch uplynulých 4 roků,
kdy se zastavil čas, a zamrzly
ledy…

Jiří Strobach,
předseda Kontrolního výboru

ZMO Plzeň 3

Konečně se hnuly ledy…

Občané Valchy
p ř e d k l á d a j í
v poslední době
Osadnímu výbo
ru Valcha ZMO
Plzeň 3 řadu
dotazů souvisejí
cích s vodou.
Jedná se oúbytek

vody ve studních, o znečišťování
zdejšího Lučního potoka, a také
dotazy, kam mizí dešťová voda.
Občany různých částí Valchy trápí
úbytek vody ve studních, jedná se
zejména o ulice Sedlákova, Severní,
Sulkovská a u Hájovny i s přilehlou
ulicí, která nenese žádné označení.
Nad ulicemi původní Valchy od roku
2010 vzniká sídlištní výstavba Nové
Valchy. Původní zeleň tohoto území
ustupuje výstavbě, což samozřejmě
vsakování vody na území ovlivnilo
nepříliš pozitivně. Oblast je vyba

vena jednou menší retenční nádrží
a dešťová voda zde zadržována sys
tematicky není. Naopak, betonová
plocha se nezdravě zvětšuje. Voblas
ti této nové výstavby někteří obyva
telé situaci aktivně řeší například
záchytem dešťové vody do podzem
ních sběrných nádrží či venkovních
sudů. Občané by měli zvážit, jak
budou řešit zavlažování zahrad či
napouštění bazénů v letním období.
Voda z řadu by pro tyto účely neměla
být využívána. Zadržování dešťové
vody vmístě by se mělo stát prioritou
všech, kteří se chtějí k problematice
vody postavit zodpovědně. Zimní
zásoby vody jsou nedostatečné.
Obnova zásoby podzemních vod po
zimě nepřišla v takovém množství,
které by bylo třeba. Studně a vrty
nejsou po zimě doplněny do ideální
hladiny. Jejich hladina v loňském
suchém roce klesla extrémně nízko,

což se projevilo i vyschnutím vyrov
návací nádrže v letních měsících.
Několikaleté sucho nám ukazuje,
jako moc je důležité, aby každý začal
u sebe. Vy, soused, obvod, město. 
OVV diskutoval otázku úbytku
vody na Valše a případného vodo
vodu s Ing. Grisníkem a Ing. Petrá
kem (Obor investic města Plzně
a Oddělení přípravy a realizace
pozemních a vodních staveb), kteří
přijali pozvání na poslední zasedání.
Byly předloženy informace o tom,
že je již delší dobu rozpracován pro
jekt „Vodárenský soubor Litice“ o 2
etapách. Ten však vázne již několik
let, a je nadále komplikována reali
zace výstavby na soukromých
pozemcích, které pro tyto účely
vlastníci nechtějí uvolnit. Valcha,
Litice, Lhota i blízká Nová Ves věří,
že město Plzeň nenechá situaci dojít
tak daleko jako v Malesicích.

Dalším tématem vody na Valše je
údolní Luční potok. Zdejší obyva
telé bohužel registrují jeho znečiš
ťování odpady a situaci hodlají
důsledně monitorovat. Byla by ško
da, aby údolní koryto potoka, které
je našincům známo jako místo, kde
lze v mokřadu pozorovat různé
nevšední druhy živočichů a rostlin,
bylo ničeno. V současné době OVV
situaci sleduje a probíhají jednání
s Povodím Vltavy, kam tok spadá.
Je jasné, že Valšané si výrazně přejí,
aby do tohoto toku nebylo nijak
zasahováno, a aby byl jeho charakter
mokřadu, retenční a rozlivové zóny
zachován. Jakékoliv zavážení zde
není povoleno a bude důsledně hlá
šeno úřadům. OVV zde prosí o spo
lupráci také zdejší občany.

Libuše Hubáčková
předsedkyně Osadního výboru

Valcha ZMO Plzeň 3  

Valcha vysychá

ZASTUPITELÉ
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Jako na nově
zvoleného zastu
pitele se na mě
obrací mnoho
Plzeňanů ohled
ně problémů
a nedostatků ve
městě. Dostávají
se ke mně hodně

zajímavé podněty, ale nejčastěji se
jedná o nepořádek v ulicích či černé
skládky. Chtěl bych touto formou
více zpropagovat webovou stránku

www.plzni.to. Jedná se o možnost,
jak nahlásit závadu ve městě a sle
dovat její řešení. Může se jednat
o černou skládku, autovraky, poško
zené dopravní značení, apod. My
zastupitelé, a ani úřad, nejsme
schopni bez vaší pomoci zpozorovat
všechny nedostatky v obvodě. To
vy dokážete mnohem lépe jak my.
:D Navíc si myslím, že zdravá
občanská iniciativa k demokracii
patří. Žijeme tu všichni společně,
a měli bychom si pomáhat. Nahlá
šením závady pomůžete nám zastu
pitelům i úřadu, a my vám
pomůžeme tím, že budeme dbát na
vyřešení daného problému. ;)
Hlásit závady můžete i přes mobilní
aplikaci, ale někdy padá, takže
webovky to jistí. A pokud jsou pro
vás webovky složité, zavolejte mi
(777 300 508). Pavel Šrámek

zastupitel MO Plzeň 3

Kam nahlásit autovrak, nebo černou skládku?

ZASTUPITELÉ

TERMÍNY KONÁ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3:
5. června , 4. září, 4. prosince
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Na území Valchy začala významná
dopravní stavba, která je investicí
společnosti V Invest CZ a. s. Během
této stavby dojde postupně k reali
zaci okružní křižovatky na místě
dnešní křižovatky Dobřanská x Sul
kovská x K Zelené louce.
Upozorňujeme občany, že tyto roz
sáhlé stavební práce vyvolají znač
né dopravní omezení v dotčené
oblasti. V průběhu stavby bude kři
žovatka vždy průjezdná za užití pře

nosného světelného signalizačního
zařízení.
Zhotovitelem stavby je společnost
POHL cz, a. s. Snahou zhotovitele
bude v letošním roce postavit stavbu
celou, což je závislé na jejím bez
vadném postupu. Stavba bude rea
lizována v několika navazujících
etapách s ohledem na zachování
průjezdu. Výjimkou je úplná uza
vírka ulice K Zelené louce, která
bude trvat po celou dobu stavby.

Na Valše se staví okružní křižovatka
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Šmoulové roztancovali Měšťanskou besedu
Městský obvod Plzeň 3 pořádá kaž
doročně několik tradičních akcí,
a jednou z nich je také maškarní bál.
Letos dostal přízvisko Šmoulí kar
neval a konal se v neděli 10. března
v Měšťanské besedě.
„Maškarní bál jsme letos přesunuli
do velkého sálu v Měšťanské bese-
dě, protože Kulturní dům Peklo byl
uzavřen. Jsme moc rádi, že je mezi
rodiči a dětmi tato akce tolik oblí-
bená, a proto jsme vyšli návštěvní-
kům vstříc a zvolili nádherný sál
v Měšťanské besedě. A určitě jsme
udělali dobře,“ říká starosta obvodu
David Procházka, který odpoledne

zahájil s I. místostarostou Petrem
Balounem.
Bavit se přišlo přes 700 lidí. Rodiče
přivedli desítky princezen, rytířů,
strašidel a dalších pohádkových
bytostí. Nechyběli ale ani indiáni,
kostlivci nebo třeba i malí šmoulíci.
Dvouhodinovou show plnou písni
ček a soutěží si do režie vzali mode
rátoři Jiří Fait a Martin Strejc, které
brzy doplnili šmoulové Koumák
a Štístko. Nejmenší tak měli o zába
vu postaráno a na konci odpoledne
měli rodiče plné ruce práce, aby roz
tančené děti přemluvili k odchodu
domů.
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