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TROJKA
Mistryně Evropy ve skoku o tyči 
převzala plaketu Bohumila Kulhánka
Tyčkařka Jiřina Ptáčníková 
je nejen mistryní Evropy 
a olympijskou reprezentant-
kou, ale hlavně hrdou Plze-
ňankou. Na počátku září byla 
oceněna plaketou Bohumila 
Kulhánka, kterou získáva-
jí od MO Plzeň 3 osobnosti 
i obyčejní občané za své činy 
a zásluhy. 

Jiřina Ptáčníková se tak zařadila 
mezi oceněné osobnosti, stráž-
níky, lékaře, policisty, spor- 
tovce apod. Plaketu obdrželi 
například Karel Gott, Martina 
Sáblíková, Martin Straka, zes- 
nulý primář hematoonkologie 
plzeňské fakultní nemocnice 
Vladimír Koza, ale i spousta 
policistů, kteří svými činy při-
spěli k záchraně života.
Jiřina Ptáčníková převzala 
plaketu Bohumila Kulhánka 
v pondělí 3. září. Do budovy 
úřadu MO Plzeň 3 přijela v do-
provodu svého otce a trenéra 
Františka Ptáčníka a dnes už 
manžela Petra Svobody, čes-
kého reprezentanta v běhu přes 
překážky. A za co si atletka 
plaketu převzala? „Za repre-
zentaci Plzně na významných 

sportovních událostech letoš-
ního roku,“ vysvětlil starosta 
MO Plzeň 3 Jiří Strobach, kte-
rý sportovkyni přijal společně 
s místostarostou obvodu Radi-

slavem Neubauerem.
Plakety Bohumila Kulhánka, 
tedy prvního porevolučního sta-
rosty MO Plzeň 3, obvod udělu-
je pravidelně od roku 2008.

Vážení občané,
je tu podzim a s ním i tradiční 
podzimní akce, starosti a ra-
dosti. Jaký by byl podzim bez 
pouštění draků? O tuto zába-
vu naši nejmenší obyvatelé 
nepřijdou. Zvu celé rodiny na 
podzimní Drakiádu, kterou 
chystáme na Borech. V plném 
proudu je soutěž Senior roku, 
stále ještě můžete přihlašovat 
vhodné kandidáty. Podzim 
v obvodě není ale jen o zá-
bavě. Plánujeme v nejbližší 
době vysadit ještě několik de-
sítek nových stromů, pracuje-
me na projektu modernizace 
sběrného dvora ve Vejprnické 
ulici, celé řadě dalších inves-
tičních akcí a připravujeme se 
samozřejmě na zimu. Přeji vám 
příjemné podzimní dny a hod-
ně zdraví v sychravém počasí.     

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Návrat do školních lavic zpří-
jemňuje dětem každoročně cen-
trální obvod akcí První zvonění. 
Oslava začátku školního roku 

proběhla s velkým úspěchem 
a návštěvností i letos, a to 3. září 
v Borském parku. 

Ráno na skok do školy, popoví-
dat s kamarády, sdělit zážitky 
z prázdnin a odpoledne hurá do 
Borského parku, tak vypadal 
první školní den většiny školáků 
bydlících v centrálním obvodu. 
„Paráda. Je to tu super,“ ozývalo 
se z úst dětí. Na školáky čeka-
lo opět hodně zajímavostí a čes-
kých pěveckých celebrit.
Velký úspěch sklidil Jaroslav Uhlíř 
a hvězda pěvecké soutěže Gábina 
Gunčíková. Svou „trapno-magií“ 

okouzlil publikum Richard Ned-
věd, známý z vystupování ve stand 
up comedy show Na stojáka, ta-
lentové soutěži nebo televizních 
reklamách. Odpoledne zahájilo 
vystoupení dívčí rockové sku-
piny K2.
Během programu obdržel plake-
tu Bohumila Kulhánka trenér pl-
zeňských fotbalistů Pavel Vrba.
Dětský domov Domino získal 
60 tisíc korun, které se vybraly 
na vstupném na červnové Balo-
nové show.

Dva měsíce prázdnin utekly dě-
tem jako voda. V pondělí 3. září 
opět usedly do školních lavic 
a některé úplně poprvé. Zvláště 
pro ně byl první školní den vel-
kým dnem. 

Prvňáčkům v obvodu vstup do 
školy zpříjemnili i starosta MO 
Plzeň 3 Jiří Strobach a místosta-
rosta Radislav Neubauer.  Starosta 
se s prvňáčky setkal na 2. základ-
ní škole ve Schwarzově ulici. Proč 
Jiří Strobach zavítal právě sem? 
„Asi tak trochu z nostalgie, já 
jsem také chodil do Schwarzovky. 
Ale už je to hodně dávno,“ usmí-
val se starosta, který dětem přine-
sl i dárky. 
Do další školy na Borech přišel 
děti v první den školy pozdravit 
také místostarosta Radislav Neu-
bauer. I na 26. ZŠ, které nikdo ne-
řekne jinak než Růžovka, byla at-
mosféra výborná. Prvňáčci i jejich 
rodiče si první školní den užili.   

TÉMA TROJKY

První školní den v obvodu  

Starosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer předali šek na 
60 tisíc korun ředitelce Dětského domova Domino Naďě Erbové

Děti vítaly školu opět v Borském parku 

Richard Nedvěd pobavil svou trapno-magiíGábina Gunčíková sklidila úspěch
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Krátce z obvodu
V Plzni se závodilo ve Freestyle 
kayakingu. Na konci srpna se 
u Kalikovského Mlýna uskuteč-
nil finálový závod české CNAWR
rodeo tour a součást evropského 
ARF Cupu ve Freestyle kaya-
kingu. Fotografie z atraktivních
závodů jsou zveřejněny na strán-
kách obvodu nebo na adrese 
www.cnawr.cz.

•
Na náměstí Republiky proběhl 
už potřetí exhibiční mítink sko-
kanů o tyči. Nejlepší tyčkaři 
z Čech i zahraničí se sjeli do Plz-
ně 11. září. Akce Plzeňská tyčka 
podporuje také boj proti drogám. 
Ceny nejlepším předal starosta 
MO Plzeň 3 Jiří Strobach. 

•
Poslední dva táboráky s MO Pl-
zeň 3 proběhly letos v Doudlev-
cích a Radobyčicích. Pro velký 
úspěch bude obvod pořádat tato 
setkávání i v budoucnu. 

•
Ještě třikrát se do konce roku 
objeví na náměstí Republiky 
v Plzni trhovci se svými stánky. 
V polovině října se budou konat 
Havelské trhy, začátkem listopa-
du Martinské a od konce měsí-
ce ty nejočekávanější – Vánoční. 

•
Středisko pro ranou péči Plzeň, 
o.p.s. oslavilo 10 let své existen-
ce. Již od roku 2002 zaměřuje 
své služby na rodiny s dětmi se 
zrakovým a kombinovaným po-
stižením, kdy jednou z částí roz-
voje dítěte je i zraková stimulace 
a zrakový trénink.

•
V pátek 14. září to bylo 75 let, co 
zemřel náš první prezident To-
máš Garrigue Masaryk. Tohoto 
významného muže, pedagoga, 
politika a také filozofa, si před-
stavitelé města a Městského ob-
vodu Plzeň 3 připomněli na ná-
městí, jež nese jeho jméno.

•
Občanské sdružení Bublina za-
bývající se volnočasovými ak-
tivitami pro děti předškolního 
věku nabízí několik volných míst 
ve svém novém zařízení ve Skvr-
ňanech ve Vejprnické ulici. Mezi 
nabízenými aktivitami je napří-
klad výtvarná herna, taneční 
přípravka, divadelní soubory 
nebo rehabilitační cvičení. Bližší 
informace na www.bublinapl-
zen.cz.

•
Dětem, které mají diagnostikova-
nou poruchu učení jako je napří-
klad dyslexie, dysgrafie,dyskalku-
lie či problém soustředění pomáhá 
Studijní centrum BASIC. Infor- 
mace o jejich programech jsou 
k dispozici na webových strán-
kách www.basic.cz.

Chcete platit za parkování ?

Reakce na zamýšlené zvýšení rychlosti na dálničních 
přivaděčích kolem Plzně a jejich zpoplatnění

Vážení spoluobčané, před něja-
kým časem jsem se na vás obrátil 
se dvěma otázkami, kterými jsem 
zjišťoval váš názor na bezplatné 
parkování v obvodu a případné 
parkování formou rezidenčních 
karet. Výsledky této ankety mně 
výrazně pomáhaly v jednání 
s příslušnými představiteli měs-
ta. Netvrdím, že máme vyhráno, 
to zdaleka ne, ale názory občanů 
bydlících v dotčených lokalitách 
mají svoji váhu. Nicméně hrozba 
rozšíření zóny placeného parko-
vání v našem obvodu trvá. 
Před volbami jsem slíbil, že bě-
hem celého čtyřletého období 
budu naslouchat voličům. V rám-
ci svých možností a pravomocí 
se snažím vyhovět vašim po-
třebám, vnímám vaše postřehy 
a názory. Těmi pak při svých 
jednáních argumentuji, neboť 
k tomu jsem se zavázal. Jeli-
kož jednáme v této záležitosti 
s představiteli města i nadále, 
potřebuji v této chvíli znát váš 
dnešní pohled na tuto situaci. 
V současné nelehké ekonomic-
ké situaci státu, kdy peněženky 
občanů jsou již na straně výdajů 

dost zatíženy nejenom zvyšují-
cími se daněmi, dojde k dalším 
zbytečným výdajům rozšířením 
zóny placeného parkování až do 
sídlišť. Jsem zcela přesvědčen, 
že připravovaný návrh není řešen 
koncepčně, nejsou připraveny jiné 
možnosti a hlavně místa k za-
parkování vozidel. Rozšíření této 
zóny povede pouze k tomu, že na 
okrajových částech našeho města 
nebude možné zaparkovat, jak je 
tomu již nyní, a občan, který zde 
bydlí, bude muset platit parkovné.
K prosazování vašich zájmů při 
následujících jednáních je třeba 
znát vaše názory na rozšíření ob-
lasti placeného parkování v našem 
městě až do jeho příměstských 
částí. Dovoluji si vám znovu polo-
žit dvě otázky:

1. Chcete, aby další ulice byly 
zpoplatňovány?

2. Máte zájem o placené 
rezidenční karty bez garance 
volného místa k zaparkování?    

Odpovědi a názory můžete 
psát na e-mailovou adresu 

neubauerr@plzen.eu nebo
na adresu:

Radislav Neubauer, místostarosta 
MO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 
7,9, 305 83 Plzeň.

Radislav Neubauer
místostarosta MO Plzeň 3

Radní MO Plzeň 3 se razantně staví proti dalším poplatkům pro motoristy, proto zaslali na ministerstvo 
dopravy dne 20. srpna 2012 následující dopis.

Vážení,
se znepokojením jsme si v Plzeňském deníku ze dne 15. 8. 2012 přečetli zprávu o zamýšleném zvýšení rych-
losti na dálničních přivaděčích kolem Plzně a také jejich zpoplatnění.  Dovolte nám, abychom se k tomuto 
zamýšlenému kroku, jako zástupci MO Plzeň 3, kterého se týká výpadovka na Klatovy (přivaděč od Klatov), 
vyjádřili, neboť zastupujeme zájmy občanů. 
V nedávné době bylo v našem městském obvodě zprovozněno napojení na přivaděč, které mělo od-
klonit (a také odhlučnit) dopravu z Klatovské ulice vedoucí z našeho městského obvodu do sousedního 
městského obvodu Litice. Nejenže se tak nestalo, naopak, auta, kamiony a také dálkové autobusy i nadále 
využívají starou komunikaci v čím dále větší míře a zhoršují tak kvalitu života a bezpečnost obyvatel trvale 
žijících v této lokalitě. Jestli dojde k Vámi zamýšlenému zpoplatnění tohoto přivaděče, zcela určitě se zvýší 
počet projíždějících automobilů po Klatovské ulici, zejména pak nákladních aut a kamionové dopravy. Ty 
již nyní způsobují otřesy rodinných domků, nadměrný hluk a vysoké znečištění exhalacemi. Obyvatelé výše 
zmíněné lokality jsou velmi zneklidněni touto neúnosnou situací a oprávněně poukazují na tuto situaci, kte-
rou se zabývá nejenom náš Městský obvod Plzeň 3, ale i město Plzeň či Plzeňský kraj. Proto jsme kategoric-
ky proti zpoplatňování dálničního přivaděče a také proti zvyšování rychlosti na něm. Tento krok nepřinese 
zásadní zrychlení dopravy, naopak, bude mít velký vliv na bezpečnost silničního provozu. Jak sami dobře 
víte, v minulosti se již zvyšovala rychlost na přivaděči na Prahu, což bylo zakrátko Vaším ministerstvem 
staženo. Tímto Vás žádáme, abyste přehodnotili Váš úmysl a od zamýšlených kroků upustili, zvláště co se 
přivaděče od Klatov týká. Zároveň Vám sdělujeme, že na tento závažný problém upozorníme zákonodárce 
včetně dotčených orgánů města Plzně a Plzeňského kraje. 
S pozdravem 
Radislav Neubauer,  místostarosta MO Plzeň 3,  Ing. Pavel Kotas, radní MO Plzeň 3, 
Stanislav Tyšer, radní MO Plzeň 3, Mgr. Robert Kaše, radní MO Plzeň 3
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Nevíte, kam vyrazit s vašimi dět-
mi? Dobrým tipem je zcela nová 
Pohádková stezka na Valše. Ote-
vřena byla v polovině září. 

V úterý 18. září se vydali poprvé 
maminky, tatínkové a hlavně děti 

na stezku plnou pohádkových by-
tostí. „Stezka vede od zastávky au-
tobusu č. 26 U Prodejny 1 a končí 
u místní sokolovny. Jsou na ní různá 
pohádková stanoviště,“ upřesnila 
Hana Jílková z o. s. Budoucnost 
Valchy. Pásku při slavnostním ote-

vření přestřihli starosta MO Plzeň 3 
Jiří Strobach a místostarosta ob-
vodu Radislav Neubauer. A pak 
už se všichni vydali na cestu po-
hádkovým světem. Hlavně děti si 
netradiční procházku moc užily. 

Trasa je dobrým tipem na krásný 
výlet pro celou rodinu, vhodná je 
také pro kočárky nebo vozíčkáře. 
Je na ní i příjemné posezení s ob-
čerstvením. Slavnostní otevření 
bylo zakončeno opékáním buřtů. 

Navštivte novou Pohádkovou stezku na Valše 

Stavba Bytového domu Divadelní 
již začala, dům má být dostavěn 
na jaře 2014. Zaplní nevzhlednou 
proluku na nároží ulic Divadelní 
a Kovářská. Protože je navržen jako 
dvouúrovňový, bude citlivě dopl-
ňovat stávající okolní zástavbu. 
Stavba je v části ulice Divadelní 
pětipodlažní, v křídle do Kovář-
ské ulice osmipodlažní. Celková 
podoba objektu nebude rušit, ale 
zároveň má nabídnout pohodlí  
a komfort v každém směru. 
První podlaží objektu bude kom-

pletně vyhrazeno pro parkování 
vozidel. Noví majitelé bytových 
jednotek tedy nebudou nuceni vy-
hledávat volné parkování na ulici 
a tak ještě více zhoršovat proble-
matiku parkování v obvodu, ale 
budou moci s veškerým komfor-
tem využívat 64 garážových par-
kovacích míst přímo v domě. 
Byty v druhém nadzemí budou 
mít pobytové předzahrádky, ve 
vyšších patrech budou moci vlast-
níci využívat lodžie, balkony a te-
rasy.  Z nejvyšších pater bude jedi-

nečný výhled na město. Vzhledem 
k architektonickému řešení objektu 
vznikne ve vnitřní části uzavřený 
vnitroblok. Tento prostor bude vy-
hrazen pouze uživatelům domu 
a bude opatřen parkovou úpravou. 
Bytový dům Divadelní nabídne ře-
šení lidem, kteří se nechtějí vzdát 
pestrého života v centru města 
a současně mají nejvyšší nároky 
na moderní bydlení s veškerým 
dostupným komfortem. Stavba 
se zařadí mezi další, významné 
stavby v obvodu. 

V proluce v Divadelní roste nový bytový dům

Plzeňské ohýnky, to je název nej-
větší prezentace ohňostrojů, která 
probíhá v Plzni. Letos se od 14. do 
15. září konal již sedmý ročník. 

Plzeňské ohýnky začaly v pátek 14. 
září kulturním programem a ohňo-
strojem, který předvedl loňský vítěz 
a odstartoval ho místostarosta MO 
Plzeň 3 Radislav Neubauer. Další 
ohnivá show přišla na řadu v sobotu 
večer. Tisíce lidí dorazily na sou-
těžní přehlídku tří ohňostrojů. Pre-
zentovaly se firmy z Čech, Polska 
a Slovenska. Pokyn ke startu první-

ho soutěžního ohňostroje dal staros-
ta MO Plzeň 3 Jiří Strobach a pak 
už hlavy Plzeňanů vzhlížely k nebi 
a lidé obdivovali rozzářenou oblohu.
 Jako první předvedla ohňostrojovou 
show česká firma. Následovala pre-
zentace Poláků a Slováků. „Líbil se 
nám první i třetí,“ prozradil Plzeňan 
Michal Bouřa, který přišel na akci 
s manželkou Šárkou. „Asi ten třetí 
byl nejlepší,“ usmívala se Michalo-
va manželka. A nakonec měla prav-
du. Třetí ohňostroj v pořadí, který 
předvedla slovenská firma, měl 
největší aplaus a letošní Plzeňské 

ohýnky vyhrál. Kromě ohňostro-
jové show byl připraven bohatý 

hudební program a pro nejmenší 
návštěvníky lunapark.

Nebe nad Škodalandem zářilo 
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

První školka pro malé autisty v Plzni Krátce z kultury
V měsíci září Plzeň hostila 20. 
ročník mezinárodního festivalu 
Divadlo. Jubilejní ročník diva-
delního festivalu navštívilo 23 
tisíc lidí. 

•
Od 3. října až do 25. listopadu  
probíhá VIII. mezinárodní Bie- 
nále kresby Plzeň 2012. Výz- 
namné výtvarné setkání se koná 
každý sudý rok. Akci doplňuje i 
bohatý doprovodný program. 

•
Plzeňská škola tance a etikety zve 
všechny zájemce na Nedělní zdo-
konalovací taneční pro dospělé. 
Poprvé se uskuteční v neděli 14. 
října od 19 hodin v M-klubu ve 
Skvrňanech. Podrobné informace 
na www.tanec-plzen.cz. 

•
Až do 16. října se koná v Plzni 
3. ročník festivalu Týden hispán-
ské kultury. Tentokrát je ve zna-
mení Argentiny.

•
18. října bude znovuotevřena vý-
stavní síň Masné krámy v Plzni. 
V současné době je uzavřena 
z důvodu rekonstrukce střechy. 
V den otevření bude zároveň za-
hájena výstava Rytmy + pohyb + 
světlo. 

•
Ve čtvrtek 25. října se uskuteční 
promenádní koncert orchestru 
Oty Hellera. K tanci i poslechu 
bude hrát od 17 hodin U Branky.

•
Festival Jazz bez hranic bude 
hostit západočeská metropole od 
26. října do 11. listopadu. Mezi-
národní jazzový festival slibuje 
nejlepší big-band Evropy, kyta-
rové mágy, špičkové muzikanty 
z New Yorku nebo Jižní Ame-
riky. Kromě Plzně se budou 
koncerty konat i v Rokycanech, 
Klatovech, Domažlicích a ně-
meckém Schönsee.

•
28. října se bude v Plzni opět 
oslavovat vznik republiky. Vy-
brané turistické a kulturní cíle 
budou moci Plzeňané navštívit 
opět za symbolických 28,- Kč 
nebo zcela zdarma. 

•
Do 2. prosince můžete navštívit 
v Západočeském muzeu v Plzni 
výstavu s názvem Z Nového svě-
ta do celého světa – 300 let har-
rachovského skla. Harrachovské 
sklo je představeno početným 
výběrem reprezentativních uká-
zek ze všech etap jeho výtvarné-
ho vývoje.

Za finanční pomoci Plzeňského
kraje a města Plzně byla 4. září 
otevřena v budově Základní školy 
speciální a praktické v Macháčko-
vě ulici mateřská škola pro autisty 
s mentálním postižením. Těmto 
dětem budou k dispozici dvě spe-
ciální třídy s celkovou kapacitou 
20 míst. Zatím toto zařízení na-
vštěvuje 15 dětí, vyžadující spe-
ciální vzdělávací potřeby. Starají 
se o ně dvě až tři speciální peda-
gožky. Úpravy v objektu školy, to 
znamená vybudování šaten, soci-
álního zařízení a učeben, přišly 
celkem na 700 tisíc korun.  
V naší republice se ročně narodí 
kolem 200 autistů. Jde o vývojovou 
poruchu, kdy takto postižený člo-
věk dobře nerozumí tomu, co vidí 
a prožívá. Je narušena komunikace, 
sociální interakce a představivost, 
což se odráží v jeho duševním vý-
voji. Autisté působí dojmem, že žijí 
ve svém vlastním světě, příkladem 
je třeba mechanické opakování 
stejného pohybu. Často nemluví 

a mají své stereotypy jako je třeba 
oblékání v určitém pořadí. 
„Jsme rádi, že tato speciální ma-
teřská škola je jako první umístě-
na v našem obvodě, podobné zaří-
zení v Plzni a kraji dosud chybělo,“ 
říká místostarosta centrálního 
obvodu Radislav Neubauer, který 
byl slavnostnímu otevření školky 

přítomen. V dosavadní praxi byly 
totiž děti s poruchami autistické-
ho spektra integrovány do běžných 
mateřských škol nebo prostě mu-
sely zůstat doma. „Je to velká 
pomoc a úleva pro rodiče, podle 
odborníků je péče o autistu  psy-
chicky velmi náročná činnost,“ 
dodává Radislav Neubauer.

DJC_PEKLO_A4.pdf   1   17.9.2012   13:00:50

Eva Pilarová v Plzni

Do Plzně se chystá Eva Pila-
rová. Stálice české hudební 
scény připravuje vánoční tur-
né, v jehož rámci zavítá i do 
západočeské metropole. Kon-
cert se bude konat 10. prosin-
ce v kulturním domě Peklo.

INZERCE
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INFORMACE PRO SENIORY

PŘIHLASTE SENIORA ROKU
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Navržený:
Jméno 
Příjmení 
Věk
Kontakt
Důvod 
navržení: 

Navrhovatel:
Jméno 
Příjmení
Kontakt 
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V září začaly počítačové 
kurzy pro seniory z obvodu  
Městský obvod Plzeň 3 ve spo-
lupráci se Střední školou infor-
matiky a finančních služeb od
září spustil počítačové kurzy pro 
seniory. Obvod oslovil seniory 
prostřednictvím seniorských sva-
zů a klubů, s kterými dlouhodobě 

spolupracuje. Přihlásilo se téměř 
padesát seniorů, kteří začali na-
vštěvovat počítačový kurz pro po-
kročilé nebo začátečníky. Senioři 
zaplatili za kurzovné pouze sym-
bolickou stokorunu, zbylých 500 
korun uhradil ÚMO Plzeň 3.

Nýřaňanka ve Skvrňanech 
Městský obvod Plzeň 3 přichys-
tal nejen pro seniory další pro-
menádní koncert. Tentokrát se 
zpívalo ve Skvrňanech před pro-
dejnou Albert, a to ve středu 26. 
září. Zahrála kapela Nýřaňanka, 
která už se ve Skvrňanech před-
stavila minulý rok a sklidila ve-
liký úspěch.

VSTUPENKY DO 
DIVADLA SE SLEVOU 
Prodej zlevněných divadelních vstupenek pro 
seniory s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3 
pokračuje až do konce roku v těchto termínech: 
31. října, 28. listopadu, 19. prosince. Vstupenky 
jsou k dispozici od 8 hodin v 1. patře budovy Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 
v kanceláři č. 26. 

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ 
TANEČNÍ VÍNEK
Přijďte si zatančit! Tradiční podzimní taneční 
vínek se koná pro seniory z obvodu 7. listopadu 
od 16 hodin v kulturním domě Peklo. Vstup je 
opět zdarma.

Seniorské svazy dostaly finanč-
ní dar od MO Plzeň 3. Šek na tři 
tisíce korun předal na akci Pl-
zeňské ohýnky zástupcům Svazů 
seniorů ČR starosta MO Plzeň 
3 Jiří Strobach. Za svaz Plzeň-
-Bory obdržel šek předseda pan 
Jiří Čermák, za Plzeň-Skvrňany 
předsedkyně paní Ludmila Vil-
dová a za Plzeň –střed předsed-
kyně paní Eva Votavová. 

Tematické přednášky
Celý podzim si budou moci nejen 
senioři vybrat z široké nabídky 
tematických přednášek. Od 25. 
října připravuje obvod čtvrteční 
přednášky na zajímavá témata. 
Například finanční gramotnost,
prevence rakoviny prsu, Reishi 

a čínská medicína nebo grafolo-
gie a grafoterapie. Přednášky se 
budou konat vždy ve čtvrtek od-
poledne v zasedacím sále ÚMO 
Plzeň 3. Podrobný rozpis bude na 
internetových stránkách obvodu 
– www.plzen3.eu. 

Přihlásit někoho do oblíbené ankety třetího plzeňského 
obvodu SENIOR ROKU můžete až do konce října! 
Přihlaste své aktivní dědečky, babičky, kamarády 
či známé! Více informací a přihlášku naleznete na 
internetových stránkách www.plzen3.eu, nebo si 
přihlášku vystřihněte níže a zašlete na adresu ÚMO 
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83  Plzeň.
VÍTĚZ I JEHO NAVRHOVATEL DOSTANE 
FINANČNÍ ODMĚNU!



TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

8 www.plzen3.eu

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Centrální obvod Plzeň 3 poskytuje finanční
prostředky z Fondu rozvoje bydlení města Plzně

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu 
fi nancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Od 1. října platí nová vyhláška, která upravuje nárok na komplexní a příspěvkovou 
lázeňskou léčbu. Dobrou zprávou pro všechny pacienty i lékaře je to, že oba typy 
lázeňské péče jsou i nadále v systému zdravotní péče České republiky zachovány. 
A v čem budou spočívat největší změny? Délka pobytu se u většiny diagnóz zkrátí 
o týden: v případě plně hrazené komplexní péče ze čtyř týdnů na tři, v případě 
příspěvkové, u níž pojišťovna hradí pouze léčení, vám může lékař navrhnout buď 
léčbu dvou- nebo třítýdenní. Možné zkrácení příspěvkové péče ze tří týdnů na dva 
otevře dveře do lázní více pacientům – ne každý si může dovolit zaplatit tři týdny 
ubytování se stravou a málokdo si může vzít tak dlouhou dovolenou, dvoutýdenní 
pobyt je tedy z tohoto pohledu mnohem dostupnější.

Komplexní lázeňská péče

zůstává
zachována 

vuje nárok na komkom lplexní a příspěvkovou 

ká péče

Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz

Také v letošním roce poskytuje 
obvod finanční prostředky na
zlepšení bydlení. Půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení jsou určeny 
vlastníkům bytů, rodinných 
a bytových domů a to, jak fy-
zickým, tak právnickým oso-
bám i společenstvím vlastníků 
bytových jednotek.

Finanční prostředky jsou urče-
ny na zlepšení úrovně bydlení 
i vzhledu města. Jejich použití se 
řídí obecně závaznou vyhláškou 

statutárního města Plzně č. 2/
2001 o vytvoření a použití účelo-
vých prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení“, v platném znění  - ke 
stažení na adrese http://aplikace.
plzen.eu/vyhlasky/.
Účely, na které lze půjčku žádat,   
jsou například obnova střechy, 
fasády, zateplení, výměna oken, 
zřízení přípojek sítím, rekon-
strukce rozvodů, půdní vestavby, 
přístavby, rekonstrukce bytového 
jádra a podobně. 
Žádosti do 200 tisíc korun musí 

být zajištěny minimálně jedním 
ručitelem a žádosti převyšující 
tuto částku jsou zajištěny zásta-
vou nemovitosti, přičemž úrok 
za poskytnutou půjčku je stano-
ven na 3 - 4% p.a.
Žádost o poskytnutí půjčky lze 
podat prostřednictvím podatelny 
Úřadu městského obvodu Plzeň 
3, sady Pětatřicátníků č. 7, 9.  
Podrobné informace je možné 
získat na Odboru finančním 
v sadech Pětatřicátníků 7,9, kanc. 
č. 47, telefon 37 803 6431.

SCHŮZE VEDENÍ
MO PLZEŇ 3 S OBYVATELI 
RADOBYČIC
PONDĚLÍ  22. ŘÍJNA OD 17:00
SOKOLOVNA RADOBYČICE

OBSAH JEDNÁNÍ:
KANALIZACE, ZELEŇ
A DALŠÍ TÉMATA, KTERÁ OBYVATELE 
ZAJÍMAJÍ

Zbavte se zdarma odpadu
Městský obvod Plzeň 3 rozmisťuje 
každý měsíc na svém území velko-
kapacitní kontejnery, aby se oby-
vatelé centrálního obvodu mohli 
zbavit odpadu, především toho vel-
koobjemového. Svozové dny jsou 
pořádány pravidelně každou první 
sobotu v měsíci a je o ně velký zá-
jem. Mnohé kontejnery jsou zaplně-
ny do hodiny po přistavení. „Chtěl 
bych tímto spoluobčany požádat, 
aby i nadále využívali velkokapa-
citních kontejnerů, neboť takto lze 
předcházet černým skládkám. Díky 
těmto kontejnerům se mohou obča-
né odpadu zbavit zdarma, bezpečně 
a v blízkosti svého domova,“ říká 
místostarosta centrálního obvodu 
Radislav Neubauer. Občané také 
mohou využít všech tří sběrných 
dvorů v obvodu, kam mohou odvézt 
veškerý odpad včetně bioodpadu. 
Velkokapacitní kontejnery jsou vždy 

umístěny na sedmnácti místech 
území Městského obvodu Plzeň 
3 zhruba kolem půl osmé hodiny 
ráno. Celá akce se uskutečňuje pod 
dohledem dobrovolníků, kteří jsou 
připraveni poradit nebo pomoci ob-
čanům. Na vybraných místech jsou 
také strážníci městské policie.
Rozmístění velkokapacitních kon-
tejnerů je vyvěšeno na webových 
stránkách obvodu – www.plzen3.eu 
v sekci Městský obvod Plzeň 3 
– sběrné dvory a svozová místa.  
„Kromě velkokapacitních kontej-
nerů jsou v obvodě rozmístěny 
i červené kontejnery určené pro 
sběr malých vysloužilých elektro-
spotřebičů a baterií, které by jinak 
skončily ve směsném odpadu,“ 
upřesňuje místostarosta obvodu. 
Rozmístění kontejnerů na elektro-
spotřebiče je rovněž uveřejněno na 
webových stránkách obvodu. 

INZERCE
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CMYK

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných

 dvorech, úřadech a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

m
yslím

eekologicky

Máte nápad, kam vysadit nové stromy?
Jeden z předvolebních slibů zněl 
vysadit každý rok 365 stromů na 
území Městského obvodu Plzeň 
3. Jak to s výsadbou vypadá v 
letošním roce? „Letos v březnu 
jsme ve Skvrňanech vysadili 25 

sakur a dalších 25 je napláno-
váno na pokračování stávající 
aleje. Dalších 49 stromů jsme 
vysadili v náhradní výsadbě na 
Klatovské třídě, v ulici Terezie 
Brzkové nebo například v Rad-

čické ulici. Dalších 200 stromů 
jsme také nově umístili do areálu 
Škodaland,“ vyjmenoval staros-
ta Jiří Strobach. Do konce le-
tošního roku tak zbývá vysadit 
zhruba sedm desítek stromů, 

a kam tyto stromy přednostně 
vysadit, by vedení obvodu chtělo 
určit s občany. Máte nápad, kam 
vysadit nové stromy?
Pošlete nám svůj tip
na belsanj@plzen.eu. 

INZERCE

TADY ŽIJEME 

Modernizace sběrného dvora ve Vejprnické ulici
Již naši předkové si uvědomovali, 
že správné nakládání s odpady je 
nezbytné pro zdravé životní pro-
středí, a proto první organizova-
ný sběr komunálního odpadu byl 
v našem městě zahájen již v roce 
1862, tedy právě před 150 lety. 
Za tuto dobu prošlo nakládání 
s komunálním odpadem několika 
fázemi, od prostého zasypávání 
volných prostor přes zabezpečené 
skládky až po současné materiálo-
vé a energetické využívání. 
Tak jak se vyvíjelo nakládání se 
sebraným komunálním odpadem, 
vyvíjely se i nároky na zařízení 
sloužící pro potřeby sběru tohoto 
odpadu. Městský obvod Plzeň 3 
dnes provozuje 3 sběrná zařízení 
(sběrné dvory) komunálního odpa-
du a to v ulici Vejprnická, Edvarda 
Beneše a Kollárově ulici. Tato za-
řízení jsou dnes samozřejmě plně 
funkční, nicméně jejich řešení 
a technické vybavení odpovídá době 
jejich vzniku. Z tohoto důvodu byl  
vytipován sběrný dvůr ve Vejpr-

nické ulici jako morálně nejvíce 
zastaralý a následně byl zpracován 
projekt jeho revitalizace a moder-

nizace, který má za cíl vybudovat 
moderní a technologicky špičkově 
vybavené zařízení, které přine-
se zejména vysoký uživatelský 
komfort pro občany, kteří tento 
sběrný dvůr využívají. Samozřej-
mostí bude krytá obslužná rampa, 

takže odpad bude do přistave-
ných kontejnerů vykládán v suchu 
z úrovně terénu, váha pro přesné 

zjištění hmotnosti odevzdávaného 
odpadu, vybavení pro zpracování 
bioodpadu, vysoké zabezpečení 
sběru nebezpečných odpadů atd. 
Celkové náklady na revitalizaci 
a modernizaci tohoto sběrného 
dvora by měly dosáhnout přibliž-

ně 18 mil. Kč včetně DPH.
Tento projekt odpovídá i záměrům 
Ministerstva životního prostředí 
ČR v rámci podpory zkvalitnění 
nakládání s odpady, a proto byla 
na tento projekt podána žádost 
o poskytnutí podpory v rám-
ci Operačního programu Životní 
prostředí podporovaných z Fondu 
soudržnosti. V případě úspěchu 
podané žádosti bude možné čerpat 
z evropských a národních zdro-
jů až 90 % uznatelných nákladů 
projektu. Městský obvod Plzeň 3 
má tak jedinečnou příležitost zís-
kat špičkové a moderní zařízení 
sloužící všem jeho občanům při 
vynaložení minimálních nákladů 
z vlastních zdrojů.
Toto není jediný projekt pro zlep-
šení nakládání s komunálním od-
padem na území Městského ob-
vodu Plzeň 3, dalším krokem by 
mohlo být vybudování podzem-
ních kontejnerových stání pro vy-
tříděný komunální odpad v širším 
historickém jádru.
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Z letošního mistrovství svě-
ta v kickboxu, které se konalo 
v chorvatském Varaždinu, si 
nejcennější kov přivezl Jakub 
Mencl, strážník, který pracuje 
u Městské policie Plzeň. Ačkoli 
chtěl k armádě, skončil u policie. 
A neměnil by.

Jak dlouho už pracujete
u městské policie?

U městské policie pracuji cel-
kem krátce, budou tomu necelé 
dva roky.

Co Vás vedlo k tomu, stát se 
městským strážníkem? Chtěl 
jste být policistou už od dětství?

Nejdříve jsem chtěl k armádě, 
ale nyní jsem spokojený tam, kde 
jsem.

Věnujete se aktivně kickboxu, 
co považujete za svoje největší 
úspěchy a jaké jsou Vaše nej-
vyšší sportovní cíle? 

Nejvíce si zatím cením dvou zla-
tých medailí z mistrovství světa 
v kickboxu a vítězných profi zápa-
sů na plzeňském Souboji titánů.

Máte nějaký vzor?

Ne, že bych měl vyloženě nějaký 
vzor, to nemám. Spíš se snažím 
vzít si od každého to nejlepší.

Jaké jsou Vaše další zájmy?

Sport a rád řídím.

Vraťme se k práci strážníka. 
Lidé si často na městské poli-
cisty stěžují, nestresuje Vás to? 
Co pro Vás tato práce znamená?

Když lidé dokáží naši práci ocenit, 
tak to samozřejmě potěší. Nějací 
stěžovatelé, to je vždycky nepří-
jemné. I když stížnosti mohou být 
i oprávněné, ale je potřeba brát to 
s nadhledem. 

Pamatujete si na nějaký za-
jímavý nebo výjimečný záži-
tek, který Vás během služby 
potkal?  

Takových situací bylo spousta. Na-
příklad, když na nás najížděl zfeto-
vaný řidič nebo nalezená mrtvola.

Děti si strážníka představují 
jako velkého pána s pistolí, který 
honí zloděje – jak daleko je tahle 
představa od skutečnosti?

Vzhledem k tomu, že jsem zařazený 
u motorizované jednotky, tak jsme 
většinou první, na koho takové věci 
padají. Zrovna nedávno se nám po-
dařilo chytit zloděje, kteří vykrádali 
auta.  

Je práce strážníka spíše rutina 
nebo nikdy nevíte, co Vás ten den 
v práci potká?

Nikdy nevíte, co Vás během služby 
čeká, což se mi na této práci líbí. Ko-
likrát už se stalo, že těsně před kon-
cem něco padne a musíme vyjet.

Plánujete u profese strážníka 
zůstat?

V současné době jsem tady nato-
lik spokojený, že o ničem jiném 
neuvažuji.

ROZHOVOR

JAKUB MENCL
25 let, bydlí v Plzni
Pracuje u Městské policie 
Plzeň – Bory.
Profesionálně se věnuje kick- 
boxu. Mezi jeho nejcennější 
trofeje patří dvě zlaté me-
daile z mistrovství světa a 
vítězství v profesionálních 
zápasech na plzeňském Sou-
boji titánů.

Když lidé dokáží práci ocenit, tak to potěší, 
říká Jakub Mencl. Rozhovor se strážníkem a mistrem světa v kickboxu
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INZERCE

SLU�BYPODJEDNOUSTØECHOU

Správa bytových domù SVJ

Pomìrové rozúètování energií

INDIKÁTOR

ZDARMA!!!

Vlevo: pomìrovýmìøiè tepla
Vpravo: pomìrovýmìøiè tepla s dálkovým radiovýmodeètem

Telmetric Plus
SiemecaWalk - By
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Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500

Kontakty MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

TROJKA, vychází 6 krát 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
Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek  37 803 6421

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531 

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Petr Kolesa 37 803 6420

Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
Bc. Petr Baloun  37 803 6520

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 
37 803 6430

ZNÁTE TŘETÍ PLZEŇSKÝ OBVOD?

Pomník Obětem 2. světové války se nachází na 
náměstí Míru. V přední části podstavce je nápis, 
víte jaký?

A) Čest jenom tomu, kdo se brání, za volnost umí život dát
B) Čest jenom tomu, kdo se brání, za volnost bojuje
C) Čest jenom tomu, kdo se brání, za volnost
     svůj život položí

Správná odpověď: A

Podzimní
výsadba květin
Každoročně obvod vysazuje na 
podzim nové květiny. Podzimní 
výsadba probíhá také letos. Za-
čala v říjnu a Městský obvod Pl-
zeň 3 do ní investuje zhruba 150 
tisíc korun. 

Vysazují se především macešky 
a tulipány, a to v parku u Fakultní 
nemocnice na Borech, před Foder-
mayerovým pavilonem v Doud-
levcích, na Chodském náměstí a na 
náměstí Míru. Jako vždy bude 
z těchto rostlin také vytvořen pl-
zeňský znak na travnatém prostran-
ství u hlavního vlakového nádraží. 

KRAJSKÉ VOLBY 2012
12. a 13. října
SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
• 2. ZŠ, Schwarzova 20
• SOŠ profesora Švejcara, Majerova 1
• 26. ZŠ, Skupova 33
• 11. ZŠ, Baarova 31
• ZČU, Chodské náměstí 1
• 33. ZŠ, T. Brzkové 31
• 15. ZŠ, T. Brzkové 33
• SOU elektrotechnické, Vejprnická 56
• SOŠ a SOU obchodu služeb a provozu hotelů   
   s.r.o., Nade Mží 1
• TJ Sokol, Emingerova 1
• TJ Vodní stavby, Kreuzmannova 23
• Sokolovna, Nová Hospoda
• ZČU, Husova 11
• SOŠ obchodní, Nerudova 33

• Obchodní akademie, nám T. G. M. 13
• Masarykovo gymnázium, Petákova 2
• 16. ZŠ, Resslova 6
• Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží 14
• Konzervatoř, Kopeckého sady
• ZČU, sady Pětatřicátníků 27
• 10. ZŠ, náměstí Míru 7
• Benešova ZŠ, Doudlevecká 35
• Hasičárna, Mostní 6
• Sokolovna, Radobyčice
• Věznice, Klatovská 202
• Sokolovna, Valcha

Do přípravy a organizace voleb se aktivně zapoju-
jí téměř všichni úředníci ÚMO Plzeň 3. 
Občané mohou také podle novely zákona volit s vo-
lebním průkazem na jimi vybraném místě.
Informace o volbách a volebních místnostech po-
skytne paní Iveta Zajíčková na telefonním čísle 
378 036 525.


