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TROJKA
Ve Škodalandu to žije! Areál hostí akce
i národního charakteru

Areál Škodaland naplňuje 
své poslání a pravidelně oží-
vá akcemi. Konají se tu ne-
jen ty tradiční, které pořádá 
třetí plzeňský obvod. Do Ško-
dalandu přicházejí už i pořa-
datelé dalších, a to velmi důle-
žitých a zajímavých akcí. 

Areál měl tu čest přivítat letos 
dokonce nejlepší parašutis-
ty z celé České republiky. Mis-
trovství ČR v parašutismu pro-
běhlo v červenci. Nechybě-
ly dětské akce, oslava dne dětí, 
tedy tradiční Bambiriáda, nebo 
loučení se školou s názvem Hu-

rá na prázdniny. Na konci čer- 
vna pak areál u přehrady přiví-
tal již šestou Balonovou show, 
která se na tomto místě kona-
la poprvé ještě v době, kdy are-
ál vůbec nestál. Poslední čer-
vencový víkend ožil Škodaland 
hudebním festivalem In Pilsen 
Fest, na kterém se vzpomínalo 
na 50 let bigbítu v Plzni, a to 
za přispění Městského obvodu 
Plzeň 3 a dalších firem. Ško-
daland se už teď připravuje na 
další akce. Jednou z největších 
budou určitě Plzeňské ohýnky, 
které se budou konat 21. září. 
V létě přicházejí návštěvníci do 

Škodalandu v hojné míře nejen 
kvůli sportovištím, ale i kvůli 
koupání v jezírku. Kvalita vo-
dy je v letošním roce dle mě-
ření hygieniků stále v pořád-
ku. K čistotě jezírka prospělo 
i oplocení, které bylo vybudo-
váno na počátku sezony. V let-
ních měsících jsou ve velké obli-
bě také lodičky a šlapadla, které 
jsou k zapůjčení. Návštěvníci se 
ještě letos mohou těšit na další 
zajímavost, a to skákací trampo-
líny. Tato nová atrakce byla pro 
Škodaland vybrána na základě 
výsledků ankety, která proběhla 
mezi návštěvníky areálu. 

Vážení občané,
čas prázdnin a dovolených se 
chýlí ke konci. Doufám, že 
jste načerpali novou energii 
a jste v plné síle. Ani o prázd-
ninách náš úřad nezahálel. 
Připravili jsme pro vás spous-
ty letní zábavy a akce budou 
i nadále pokračovat. Sérii tá-
boráků uzavřeme v srpnu ve 
Skvrňanech a v září na Valše. 
Se všemi školáky se sejdeme 
2. září na tradičním Prvním 
zvonění v Borském parku. 
Rád se s vámi uvidím ve Ško-
dalandu, a to 21. září na akci 
s názvem Plzeňské ohýnky. 
Život ale není bohužel jen o zá-
bavě. Nevyhnuly se nám  po-
vodně, odstraňování následků 
silných bouřek, řešíme s po-
licisty problematiku bezdo-
movců v centru města apod. 
Všechny důležité informace 
naleznete v tomto novém čís-
le a aktuálně na našem webu. 
Přeji vám hezké čtení.  

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Červnové povodně zasáhly ce-
lou Českou republiku a nevy-
hnuly se ani Plzni. V pohoto-
vosti v centrálním obvodu byli 
hasiči i vedení obvodu. Lidé by-
dlící u řek s hrůzou pozorova-
li nebe a doufali, že nepřijdou 
okamžiky hrůzy.  Většina z nich 
měla před očima velkou vodu 
v roce 2002. 

„Vypadá to děsivě, ale z naše-
ho hlediska je to zatím v normá-
lu,” vyjádřil se v neděli 2. června 
odpoledne o stavu řek na území 
obvodu Plzeň 3 velitel jednotky 
hasičů Skvrňany Vlastimil Mali-
na. To byly řeky ještě před noční 
kulminací, z nebe se valily prou-
dy vody a pršet mělo ještě něko-
lik dní. Se starostou Jiřím Stroba-
chem za nepřetržitého nedělního 
deště objížděli ohrožené lokali-

ty a kontrolovali stav. Když stá-
li v lijáku u protivodňového valu 
v ulici Pod Skalou v plzeňských 
Radobyčicích, byli ale oba šťastní, 
že zde tato zeď stojí. „Val tu ne-
chal vybudovat obvod před dvě-
ma lety společně s Povodím Vl-
tavy. Tady je vidět, že kdyby tu 
nebyl, tak už jsou domy v této uli-
ci zatopené. Tak jako tomu bývalo 
před jeho výstavbou. To se tu po-
řád pytlovalo,” vysvětlil na mís-
tě starosta Jiří Strobach. Voda 
v tu chvíli už měla velkou sílu, z při-
lehlých luk vytvořila obrovské je-
zero, cesta vedoucí dál z ulice Pod 
Skalou zmizela úplně. „Naposle-
dy tu byla voda v ulici před tou vý-

stavbou valu ještě asi v roce 2008, 
jednou jsme sem dávali proto ta-
kový mobilní vak,” vzpomínal na 
místě velitel hasičů Malina. Právě 
hasiči měli v dobách povodní ne-
přetržité služby. 
I když v neděli odpoledne vy-
padal stav na řekách na území 
MO Plzeň 3 celkem dobře, večer 
už to neplatilo. „Situace na Rad-
buze v Doudlevcích se zhoršila, 
v Ostrovní ulici se muselo pytlo-
vat. Skončilo se v devět večer,“ 
informoval starosta Jiří Strobach. 
Na situaci tu celou noc dohlíže-
li hasiči. A voda v Doudlevcích 
stále stoupala. „Vlastně už v so-
botu nás protipovodňový štáb 
začal varovat, tak jsme začali 
stěhovat věci nahoru. V neděli 
už se začala vylévat řeka na náš 
břeh, začal se zaplňovat sklep 
a pak už se voda vylila úplně až 

do ulice. V pondělí to byla nej-
větší krizovka,” vysvětlila ma-
minka dvou malých dětí Deni-
sa Klapáčová. V Doudlevcích 
zažila dokonce i ničivé povod-
ně v roce 2002. „To nám voda 
zaplavila i první patro,“ doda-
la. Radbuza naštěstí ale letos 
tak ničivá nebyla. Rodině paní 
Klapáčové zaplavila komplet-
ně sklep, většinu věcí ale stih-
li ochránit. A to i díky včasné-
mu varování a pomoci hasičů. 
„Musím vážně říct, že dobrovol-
ní hasiči ze Skvrňan, které řídí 
pan Kolesa z ÚMO 3, fungova-
li naprosto perfektně. I staros-
ta Strobach, byli vážně úžasní. 

Pořád jsme je tady viděli, mě-
li snahu to s námi řešit, pomoct 
nám. Vážně bych jim za to chtěla 

poděkovat. Musím říct, že byli 
fakt bezvadní,” shrnula zásahy 
během povodní v Doudlevcích 
paní Klapáčová. Nakonec i ona 
a ostatní lidé zasažení povodněmi 
měli šanci hasičům poděkovat.  
„Ta situace byla mimořádná 
hlavně pro ty občany. Pro nás 
ne. Pro nás jsou ty mimořádné 
chvíle těch ostatních normální. 
Dělali jsme svoji práci, svoji po-
vinnost a pomáhali jsme našim 
spoluobčanům. To je naše po-
slání,” vyjadřoval se skromně 
velitel hasičů Vlastimil Mali-
na. Další obyvatelka ale situaci 
výstižně okomentovala. „Díky 
vám ale můžeme v Doudlevcích 

dobře spát,” usmívala se Marti-
na Čejková. 
Skvrňanské jednotce hasičů po-

máhali při povodních i doudle-
večtí hasiči a také jednotka z Ra-
dobyčic. „Celkem v obvodě jsme 
měli nasazeno zhruba 25 až 30 li-
dí, včetně těch, co drželi poho-
tovost nebo se střídali,“ upřesnil 
velitel Malina. Poděkovat hasi-
čům přijel i starosta Jiří Strobach. 
„Naštěstí ty červnové povodně 
nebyly takového rozsahu jako v ro-
ce 2002. V podstatě se ale v reá-
lu prověřil krizový systém, který 
v Plzni funguje. Chtěl bych hasi-
čům ale poděkovat. Naši hasiči 
vypomáhali nejen na obvodě, ale 
na celém městě a vše perfektně 
zvládali,“ zhodnotil činnost hasi-
čů při povodních starosta. 

TÉMA TROJKY

Povodně v obvodu hasiči skvěle zvládli

Starosta Jiří Strobach s vedoucím hasičů Vlastimilem Malinou kontrolovali 
2. června i ulici Pod Skalou v Radobyčicích. Protipovodňový val vystavený 
před dvěma lety tu zabránil vylití vody do ulice. 

Stavění ochranné hráze z pytllů s pískem v Ostrovní ulici v Doudlevcích

Paní Denisa Klapáčová bydlící v Doudlevcích přebírá od pracovníka MO Plzeň 
3 čistící prostředky. I ona přijela po povodních poděkovat hasičům do Skvrňan. 
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AKTUALITY

Velká policejní akce se konala 
ve středu 10. července. Zúčast-
nili se jí kromě policistů sta-
rosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 
a ředitel Městského ředitelství 
policie v Plzni Pavel Krákora. 

Postupně bylo zkontrolováno celé 
centrum. Akce se konají pravidelně. 
Jak ale přiznávají policisté i vedení 
obvodu, nejsou samospasitelné. Ur-
čitě slouží jako prevence a zabraňu-
jí trestnému jednání. To potvrzují 
i slova policejního ředitele. „Policie 
situaci pravidelně monitoruje 
a díky zvýšenému úsilí policejních 
složek a místní samosprávy dochází 
k eliminaci nežádoucího jednání,“ 
říká ředitel Městského ředitelství 
policie v Plzni Pavel Krákora. Prá-
vě spolupráce mezi policií a úřady 
je důležitá. „Máme s policií pra-
videlné koordinační schůzky. Ře-
šíme otázky bezpečnosti, různé 

stížnosti. Tyto pravidelné policej-
ní akce jsou hlavně preventivní 
a určitě přispívají k vyšší bezpeč-
nosti v obvodu,“ upřesnil starosta 
Jiří Strobach. 
I když akce byla zaměřena na dr-
žitele omamných a psychotropních 
látek, bylo zkontrolováno také ně-
kolik desítek bezdomovců. Občané 
si právě na lidi bez domova v ulicích 
či parcích stěžují. Policisté proti 
nim mnohdy ale zakročit nemohou. 
Bezdomovce posedávající na la-
vičce v parku byť s lahví alkoholu, 
mohou policisté jen zkontrolovat. 
Pokud mají ale platné doklady, ne-
páchají trestnou činnost, neznečiš-
ťují veřejné prostředí apod., nemůže 
je policista z veřejného prostranství 
vykázat. Jen četnost těchto akcí 
a kontrol může tedy těmto osobám 
pobyt v parku v centru města zne-
příjemnit. S bezdomovci má své 
zkušenosti i starosta Jiří Strobach. 

Pravidelně se účastní bezpečnost-
ních akcí v obvodu a potvrzuje, že 
bezdomovci nechtějí svou situaci 
nijak řešit. „Pravidelně jim nabízím 
práci. Umím si představit, že budou 
zametat, čistit veřejná prostranství. 
Oni ale odmítají,  nemají zájem,“ 
sděluje starosta své zkušenosti.
Během akce bylo zkontrolováno 
celkem 64 osob. „Vypátrány byly 
tři osoby v celostátním pátrání, 

u jedné osoby byly zajištěny drogy, 
šlo o 2,9 gramů marihuany kvalifi-
kováno jako přestupek. Uloženy 
byly čtyři blokové pokuty za zne-
čišťování veřejného prostranství,“ 
sdělila mluvčí policie Hana Šteff- 
lová. Tato akce měla pro policisty 
ale ještě jeden daleko větší přínos. 
Díky ní mohlo dojít ke ztotožnění 
pachatele dosud neobjasněné loupe-
že, která se stala v Plzni.

V centru Plzně proběhla policejní razie

V poslední době přišlo celkem 
7 stížností přes poradnu portálu 
Bezpečné město. Obsahově jsou 
si velice blízké a dotýkají se cit-
livé oblasti občanského soužití 
a nárůstu drobné kriminality 
v lokalitě ohraničené Klatovskou 
třídou, Korandovou ulicí, na jihu 
Hálkovou ulicí a na severu Pře-
myslovou ulicí. Z vlastní zkuše-
nosti musím konstatovat, že obec 
potenciální nebezpečí vzniku 
konfliktu nepodceňuje a snaží se 
problémům předcházet. Nicméně 

dle mého názoru existují tři ob-
lasti, kde by fungování města 
a městských strážníků mělo do-
znat jistých změn.
V první řadě je to koncepce resp. 
ne-koncepce přidělování měst-
ských bytů. Domy v lokalitě na 
rohu Plachého a Korandovy ulice 
jsou v majetku města Plzně a o vý-
běru svých nájemníků rozhoduje 
právě bytový odbor Magistrátu, 
který zde de facto vytváří sociálně 
vyloučenou oblast.  
Druhou oblastí je samotné fun-

gování městské policie. Městská 
policie může umístěním tzv. kon-
trolních bodů, které musí strážník 
během služby navštívit, zvýšit je-
jich přítomnost v oblastech, kde je 
patrný nárůst drobné kriminality. 
Zdá se, že právě přítomnost stráž-
níků nebo policistů výrazně snižu-
je potenciál k přestupkové nebo 
trestné činnosti.  
Nejdůležitější oblastí je však pre-
vence. Ministerstvo vnitra financuje 
projekt asistentů prevence krimina-
lity z řad sociálně vyloučených sku-

pin, kteří jsou přiřazeni k městské 
policii. Tento projekt úspěšně fun-
guje například v Sokolově. Důvod, 
proč městská policie nevyužívá 
tohoto finančního zdroje k preven-
tivnímu působení, neznám. Pokud 
by se dotčené odbory magistrátu 
a městská policie zaměřily na výše 
uvedená fakta, mohly by efektiv-
ně předejít případným konfliktům.

Radoslav Škarda
předseda Kontrolního výboru 
MO Plzeň 3

Vážení spoluobčané, obracím se na 
Vás s prosbou o vyjádření Vašeho 
názoru. Tentokrát jde o problemati-
ku, z které si mnozí dělají populistic-
ké téma, boje proti hazardu. Jsou to 
herny. Máme je tolerovat či regulovat 

jejich počet nebo je zcela zakázat? 
Podle mého je lépe herny regulovat, 
než je zakázat a nemít je pod žádnou 
kontrolu a dát prostor vzniku černých 
heren. Náš obvod je v médiích často 
kritizován, že proti hernám nebojuje 
a nechce přijmout jejich celoplošný 
zákaz. Toto však píše ten, kdo neví, 
nebo záměrně nemluví pravdivě 
o skutečné situaci.
Protože je většina heren v našem 
obvodu, výtěžek z provozování 
VHP je součástí rozpočtu MO 
Plzeň 3. O to méně však dostává do 
svého rozpočtu z městské kasy při 
přerozdělování peněz oproti ostat-
ním městským obvodům. Ty sice 
mají na svém území daleko méně he-
ren a jejich příjem se pohybuje zhru-
ba do 10 mil. korun, ale jsou to pro ně 

peníze navíc. Takže, pokud bychom 
přistoupili na zákaz heren v celém  
obvodě, přišli bychom zhruba o 80 
mil. Kč, kterými pokrýváme z velké 
části služby. Každý rok obvod navíc 
podporuje z těchto peněz občanská 
sdružení, různé organizace, spor-
tovní oddíly, kde svůj volný čas tráví 
stovky dětí atd. Pro organizace jsou 
dotace často životně důležité. Mají 
se snad sportující děti začít potulovat 
po ulicích a rozšířit tak řady problé-
mové mládeže končící mnohdy až na 
drogové závislosti? Důsledky by nás 
stály ještě více. 
Jisté je, že sumu peněz, o které by-
chom zákazem heren přišli, zpátky 
od města nedostaneme. Pokud se 
tedy zcela nezodpovědně zřek-
neme příjmů, které jsou součástí 

rozpočtu, a které nám tam nikdo 
nevrátí, může to v konečném dů-
sledku znamenat drastické ome-
zení služeb obyvatelstvu. Nebu-
deme mít peníze na úklidy, v zimě 
na posypový materiál, opravy 
chodníků atd. V celoměstském 
měřítku to pak může mít dopad na 
cenu jízdného v MHD, tepla, vod-
ného a stočného a daň z nemovi-
tosti. Ani jedno z toho už Vám ale 
zdražovat nechceme, proto bych 
rád znal Váš názor. 

Radislav Neubauer, místostarosta
Názory prosím pište na e-mail 
r.neubauer@plzen.eu nebo na ad-
resu Radislav Neubauer, místosta-
rosta, MO Plzeň 3, sady Pětatřicát-
níků 7, 9, 305 83 Plzeň.

Za neklidnou oblast si město může samo

Regulace počtu heren nebo jejich zrušení?
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Jedna z nejprestižnějších para-
šutistických akcí se uskutečnila 
v Plzni, a to v areálu Škodaland.  
K borské přehradě České údo-
lí se sjeli nejlepší parašutisté 
z celé ČR. 

Otevřené mistrovství ČR v para-
šutismu bylo zahájeno 19. červen-
ce, vyhlášení výsledků proběhlo 
v sobotu 20. července odpoledne. 

Akce tohoto typu se obvykle kona-
jí na letišti. „Areál byl netradiční, 
ale všem se to moc líbilo, byla to 
pěkná změna. To, že výsadkovým 
letounem byl vrtulník, to bylo velké 
zatraktivnění pro závodníky i pro 
diváky,“ uvedl za pořadatele Jan 
Bečka z Aeroklubu Plzeň Bory.
Do Plzně se sjelo celkem 40 zá-
vodníků z celé České republiky. 
„Jde o oficiální mistrovství ČR, 

nejvyšší soutěž v klasických dis-
ciplínách parašutismu,“ přiblížil 
Jan Bečka. Závodilo se v indivi-
duální akrobacii a přesnosti při-
stání. Mistrovsví se zúčastnili 
i zástupci vedení MO Plzeň 3. 
Akci slavnostně zahájil místosta-
rosta Radislav Neubauer. Poháry, 
medaile a další ceny předal vítě-
zům přímo v areálu Škodalandu 
starosta Jiří Strobach.

AKTUALITY

Balonovou show 22. června ve 
Škodalandu navštívily tisíce lidí. 
Největším lákadlem se stala uni-
kátní laserová show na vodní hla-
dině, davové šílenství strhli hoke-
joví a fotbaloví mistři. 

Nádherná atmosféra provázela šes-
tou Balonovou show. Na podiu se 
vystřídala řada kapel. Překvape-
ním byla kapela Centrál band, kdy 
s hudebním doprovodem forma-
ce Sifon zpíval na pódiu starosta 
centrálního obvodu Jiří Strobach. 
Mladé fanynky nadchla Superstar 
ze Slovenska, Martin Harich řádil 
na podiu o sto šest. Program byl 
opravdu nabitý. „Super bylo to, jak 
prolétl ten Albatros,“ usmívala se 
jedenáctiletá Natálka, která přišla 
na Balonovou show s tatínkem. „To 
letadlo bylo fakt super, ale já se tě-
ším na Aleše Brichtu,“ svěřuje se 
zase Natálčin otec Jaroslav Štastný. 
Doslova davové šílenství vyvolala 
návštěva plzeňských hokejových 

a fotbalových mistrů. Do Škoda-
landu i s poháry dorazili zástupci 
FC Viktoria Plzeň Vladimír Dari-
da a David Štípek a za HC Škoda 
Plzeň Martin Straka, Tomáš Frolo 
a Michal Dvořák. „Fanoušci jsou 
opravdu úžasní,“ potvrdil po auto-
gramiádě fotbalový záložník Vla-
dimír Darida. Během odpoledne 
došlo také na předání plaket Bohu-
mila Kulhánka (více na straně 10). 
Opravdovou třešničkou byla na zá-
věr unikátní laserová show. Šlo 
o promítání do vodní stěny zhruba 
14 metrů vysoké a 40 metrů široké. 
Voda vytváří vlastně vějíř a do něj 
se promítá projekce i lasery. Tou-
to nejmodernější technologií se dá 
vytvořit jakýkoliv obraz. Do vody 
tak skáčou ryby, na obloze létá hor-
kovzdušný balon nebo se prostě jen 
tak vynoří plzeňský kostel. Show 
opravdu brala dech.  „Líbilo se mi to, 
fakt moc krásný. Bylo super, jak tam 
zakomponovali moderní muziku 
i muziku Bedřicha Smetany. Viděla 

jsem něco takového prvně,“ svěřila 
se návštěvnice Markéta. „Bylo to 
krásný, ale nevychutnala jsem si 
to úplně, protože jsem to natáčela. 
Ale moc krásný, hlavně ty housle,“ 
usmívala se po skončení show paní 
Richterová z Bor, která přišla s pří-
telem. Také další návštěvník, který 
bydlí na Borech nedaleko areálu, si 
lasery užil. „Perfektní, zatím jsem 

nic takového neviděl,“ uvedl Olda, 
když opouštěl v noci Škodaland. 
Výtěžek ze vstupného, které čini-
lo 20,- Kč, bude věnován dětské-
mu domovu Domino, občanské-
mu sdružení ONŽ, které zajišťuje 
poradnu pro ženy a dívky a Ob-
čanskému sdružení ProCit. Měst-
ský obvod Plzeň 3 děkuje za hoj-
nou účast a těší se na další ročník!

Balonová show přilákala davy

Největší fotbalový turnaj základ-
ních škol se konal již po šestnácté. 
Ve dvou věkových kategoriích na-
stoupilo do turnaje téměř 85 tisíc 
chlapců a děvčat ve věku 6 - 11 let. 
McDonald‘s Cup se hraje na 3 589 
základních školách a stále se za-
pojují další. Krajské finále McDo-
nald ś Cup každoročně podporuje 
také Městský obvod Plzeň 3. Ceny 
přišel předat starosta Jiří Strobach 
a za FC Viktoria Daniel Kolář. 
Turnaj se uskutečnil na pozemku 
33. ZŠ. Právě tato škola již potřetí 
obhájila titul a zvítězila.

Mc Donald ś Cup 
vyhrála 33. ZŠ 

U přehrady proběhlo MČR v parašutismu

Radobyčice si připomněly staročeské tradice
V sobotu 25. května pořádalo  
Občanské sdružení Staročeská 
LiRa v Radobyčicích Staročes-
ké máje. Akce měla obrovský 
úspěch a návštěvnost.
 
Veselici plnou krojů a tradic zahájil 
průvod ulicí V Podhájí k sokolovně 
za hudby kapely Dupalka. Následo-
valo staročeské povídání a tanečky 
kolem májky a odpoledne vyvrcho-
lilo taneční veselicí v sokolovně. 
Organizátorům na místě poděkoval 
i starosta MO Plzeň 3, který připo-
mněl, jak důležité je, nezapomínat 
v dnešní uspěchané době na tradice. 

Vladimír Darida byl z fanoušků nadšený
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AKTUALITY

Krátce z obvodu
Letní série u táboráku pokraču-
je! Už 20. srpna se v 17 hodin ve-
dení obvodu vydá se špekáčky 
do Skvrňan do parku Na Okra-
ji. Poslední, letos již páté, pose-
zení u táboráku bude obvod po-
řádat nově na Valše. V úterý 
17. září se zde zároveň také osla-
ví první výročí Pohádkové stez-
ky. Táboráky se za velké účasti 
konaly už na Nové Hospodě, ve 
Skvrňanech a v Radobyčicích. 

•
Od 23. do 26. května se konala 
ve Škodalandu oslava svátku dě-
tí Bambiriáda. Pořadatelům po-
máhali s přípravami i někteří 
zaměstnanci úřadu. 

•
Místostarosta Radislav Neu-
bauer navštívil válečného ve-
terána Štefana Pavlovského ze 
Skvrňan. Šestaosmdesátiletý  
Plzeňan, který sloužil v ar-
mádě jako spojař a parašutis-
ta, pozval místostarostu, aby 
mu ukázal nové čtecí zařízení. 
To obdržel od Úřadu práce. 

•
V Plzni se konal 10. ročník Me-
moriálu Stanislava Štrunce. 
Fotbalového turnaje se zúčastni-
lo osm mládežnických týmů ze 
sedmi zemí. Pořádající FC Vik-
toria obsadila páté místo. 

•
V Plzni se opravují tramvajové 
tratě na Klatovské třídě a v cen-
tru města. Opravy za zhruba 
22 milionů korun začaly na po-
čátku srpna. V těchto dnech je 
kvůli rekonstrukci zcela uzavře-
ná Prešovská ulice.

•
Wilsonův most na Americké tří-
dě prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. V červenci se uzavřel 
nejen pro auta, ale i pro MHD, 
cyklisty a chodce. Opravy potr-
vají do května 2014. 

•
Město se chystá rozšířit kamero-
vý systém do Plachého ulice. Tato 
problémová lokalita je pod pra-
videlnou kontrolou policie. Podle 
statistik zde sice k nárůstu krimi-
nality nedochází, poradna por-
tálu Bezpečné město ale eviduje 
vyšší počet stížností obyvatel. 

Festival In Pilsen Fest připomněl 50 let 
plzeňského bigbítu 
Zcela nový hudební festival se 
za přispění Městského obvodu 
Plzeň 3 uskutečnil 26. – 27. čer-
vence ve Škodalandu. Návštěv-
nost předčila očekávání, festival 
přilákal davy.

Poslední červencový víkend sice 
padaly teplotní rekordy, i tak si 
ale davy lidí našly cestu do Ško-
dalandu, kde probíhal první roč-
ník hudebního a pivního festivalu 
In Pilsen Fest. Festival zavzpo-
mínal na 50 let bigbítu v Plzni. 
Zahrály známé kapely Odyssea, 
Turbo, Regenerace, Sifon, Walda 
Gang, Extraband, Palice a další. 
Sešly se i staré sestavy, členové 
skupin, kteří společně na podiu 
stáli před lety.  Na závěr festivalu 
vystoupila slovenská kapela No 
Name, která předvedla skvělou 

show a sklidila zasloužený úspěch. 
„Moc pěkný, bylo tu hrozně lidí. 
Super muzika, skvělý počasí a vý-
borný pivo,“ sdělila návštěvnice 
festivalu Petra. Na festivalu se 
prezentovaly i desítky pivovarů. 
Zastoupení měly malé i větší pi-
vovary, které kromě klasiky na-

bízely i letní pivní speciály. Díky 
přispění Plzeňské teplárenské  
a Městského obvodu Plzeň 3 a dal-
ších firem bylo vstupné na festival 
velmi nízké. Na oba dva dny se 
platilo 150,- Kč, za jeden den 
festivalu návštěvníci zaplatili 
pouze 100,- Kč.

V Borském parku se konal Psí den

Děti vítaly prázdniny ve Škodalandu

Místostarosta ocenil účastníky florbalového turnaje 

Ve čtvrtek 30. května patřil Bor-
ský park v Plzni pejskům všech 
ras. Konala se tady oblíbená akce 
Psí den. Nechyběl ani psí odbor-
ník a každoroční návštěvník Zde-
něk Srstka. 
Do Borského parku dorazila zhru-

ba stovka psů se svými majiteli. 
Soutěže o nej psa se zúčastnilo 
celkem osm desítek psů všech 
možných ras. Ačkoli soutěž byla 
letos nově rozdělena na velká 
a malá plemena, porota i tak ne-
měla snadnou volbu! V porotě byl 

tradiční účastník Zdeněk Srstka, 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 
a místostarosta Radislav Neubauer. 
Mezi malými plemeny zvítězil 
pudlík, z velkých plemen se šampi-
onem stal německý boxer.

28. června se děti loučily se ško-
lou. MO Plzeň 3 přichystal ve Ško-
dalandu pořádnou rozlučku s ná-
zvem Hurá na prázdniny! Součástí 
akce byl i bazar hraček. 
Během odpoledne překvapili zruč-
ností malí hasiči Soptíci a vystou-

pily týmy juniorského aerobicu. 
Nechyběl skákací hrad, diskoté-
ka a skvělé počasí. Všichni mohli 
navíc do Škodalandu přinést hrač-
ky, a nabídnout je ostatním. Na jar-
marku hraček se tak vyměňovalo, 
prodávalo i nakupovalo.

O víkendu 12. - 14. července se 
konal pátý ročník florbalového 
turnaje Dino Open. Turnaj pro-
běhl v Městské hale na Slovanech 
a účastníky ocenil i místostarosta 
Radislav Neubauer.
 
Turnaje Dino Open se mohou zú-
častnit amatéři i profesionálové. 
Turnaj podpořil také MO Plzeň 3, 
který organizátorům na základě 
žádosti o dotaci poskytl finanční 
příspěvek. „Florbalu se věnuje stá-
le více a více lidí, stává se z něj tak-
řka lidový sport. Proto jsme tento 
turnaj, kde si může zahrát opravdu 

každý, podpořili alespoň malou 
částkou,“ říká místostarosta, který 

přijal pozvání organizátorů a oce-
nil úspěšné týmy. 
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Prázdninové školky mají letos nával

Děti si mohly prohlédnout závodní speciál 

Na 2. ZŠ proběhla tradiční olympiáda

Krátce z kultury
Oblíbená kapela Nýřaňanka také 
letos zahraje na promenádním 
koncertu ve Skvrňanech. Jako 
obvykle se posluchači dechovky 
sejdou u obchodního domu Al-
bert, a to 26. srpna v 17 hodin.

•
Na náměstí Republiky se budou 
konat další oblíbené trhy. Od 28. 
do 31. srpna se uskuteční Barto-
lomějské trhy, 18. – 24. září mů-
žete navštívit Václavské trhy. 

•
Den v pohybu pro maminky 
s dětmi se uskuteční ve Škoda-
landu 28. srpna od 14 hodin. 
Zacvičí si maminky s kočárky 
i bez kočárků. Program bude 
připravený pro děti menší i vět-
ší, chybět nebude skákací hrad  
a mnoho dalšího. 

•
Zveme vás na Doubravku! Od 
20. do 23. srpna se na louce 
u sv. Jiří budou promítat do-
mácí i zahraniční filmy. Na 
Doubraveckou promítačku je 
vstup zdarma. V sobotu 7. září 
jsou zváni na louku u sv. Jiří 
milovníci dobrého jídla. Konat 
se budou kulinářské hody s ná-
zvem Vařečka rytíře Žumbery. 
Kromě jídla a specialit je při-
praven i kulturní program. 

•
V červnu hostila Plzeň jednu 
z nejvýznamnějších folklorních 
akcí. Do města se sjely na mezi-
národní folklorní festival Cioff 
dvě desítky folklorních soubo-
rů z celé ČR i zahraničí. 

•
20. května proběhla v respiriu 
11. ZŠ v Baarově ulici vernisáž 
výstavy žákovských výtvarných 
prací na téma „Naše kulturní 
město Plzeň aneb co Evropě 
ukážeme“. Výtvarnými pracemi 
se pochlubili nejenom žáci 11. 
ZŠ, ale také mladí výtvarníci z 
2. ZŠ ze Schwarzovy ul. a z 26. 
ZŠ ze Skupovy ul.

•
Spoluorganizátorem letošní 
Prázdninové štafety Plzeňského 
kraje se stala Plzeň 2015, o.p.s. 
Soutěžící musí nově navštívit 
i minimálně dva cíle s tematikou 
Plzeň 2015. Sbírání razítek z vý-
letních cílů se může opravdu vy-
platit. Hlavní cenou je rodinný 
zájezd do Disneylandu. Ceny bu-
dou předány na veletrhu cestov-
ního ruchu ITEP 19. – 21. září. 

Ne všechny děti si o prázdninách 
užívají volno. Rodiče malých ško-
láčků využívají s oblibou i tzv. 
prázdninové školky. Jde o běžné 
mateřské školy v obvodu zajišťu-
jící provoz o prázdninách. Provoz 
o prázdninách je pro školky hod-
ně náročný a bohužel dochází 
i k tomu, že přihlášené děti do 
školek vůbec nenastoupí. 

Letos muselo být kvůli velkému záj- 
mu otevřeno o prázdninách více ma- 
teřských škol. „V plánu bylo otev- 
ření 55. MŠ v Mandlově ulici pro 
měsíc červenec a pro srpen 16. MŠ 
v Korandově ulici a Benešovy ma-
teřské školy. Pro velký zájem jsme 
museli ale otevřít i další školky,“ 
upřesňuje starosta MO Plzeň 3 Jiří 
Strobach. To potvrzují i slova ředi-
telky 22. MŠ Moniky Ženíškové. 
„Naše mateřská škola byla určena 
jako náhradní, nakonec jsme ale 
otevřeli v červenci školku v Máne-
sově ulici i na náměstí Míru, proto-
že se naplnila kapacita obou praco-
višť. Přijato bylo k prázdninovému 
provozu 94 dětí. Ve skutečnosti ale 

docházelo v průměru 58 dětí,“ sdě-
lila ředitelka s tím, že docházku 
dětí o prázdninách výrazně ovliv-
ňuje počasí. „V pěkných slunečných 
dnech dochází méně dětí,“ upřesni-
la Monika Ženíšková.  
To, že rodiče děti do školky na prázd-
niny přihlásí, a pak nenastoupí, je bo-
hužel běžná praxe. Školka ale nemů-
že přijmout více žádostí, než je její 
kapacita. Také 44. MŠ v Tomano-
vě ulici byla původně určena jako 
náhradní. Kvůli vysoké poptáv-
ce musela být v srpnu ale otevřena. 
Kapacitu má školka 75 dětí, chodit 
v srpnu sem má denně necelá šede-
sátka dětí. To ale není skutečný po-
čet dětí, který školku navštěvuje. 
„Dnes mělo například přijít 50 dětí, 
nastoupilo jich ale 29,“ řekla ředi-
telka 44. MŠ Iva Tomášková první 
den prázdninového provozu škol-
ky. Podle slov ředitelky školky není 
pro rodiče překážkou ani to, že za-
platí školné. „Běžně se stává, že děti 
nenastoupí a školné rodičům pro-
padá,“ sdělila Iva Tomášková. Pod-
le její praxe byla situace ještě horší 
v minulých letech. „Rodiče nesmysl-

ně přihlašovali děti. To ale elimino-
vala platba předem,“ uvedla ředitel-
ka 44. MŠ. Nyní musí totiž rodiče po 
přihlášení zaplatit školné, což je vět-
šinou do konce května. Při nezapla-
cení není dítě na prázdniny přijato. 
Pro rodiče, kteří ale nemají skuteč-
ně o prázdninách hlídání pro své 
děti a nemohou čerpat tolik dovole-
né, jsou prázdninové školky velkým 
přínosem. Školku si užívá i většina 
dětí. I když tu nemají zrovna své ka-
marády a známé paní učitelky, mají 
nové zážitky. Pro personál ško-
lek je tento výjimečný provoz ale 
hodně náročný. „Je to náročnější 
jak po administrativní stránce, tak 
pro organizaci provozu,“ shodly se 
obě ředitelky školek. „Naše školka 
v červenci poskytovala péči dětem 
z celkem osmi mateřských škol. Na 
začátku července se děti seznamo-
valy s novými učitelkami a učitelky 
s novými dětmi. Připravujeme 
i prázdninový program, který je od-
lišný od programu v běžném roce. 
Děti jsou více na zahradě, mají jiné 
aktivity,“ upřesnila dále ředitelka 
22. MŠ Monika Ženíšková.

Městský obvod Plzeň 3 pro děti 
z mateřských a základních škol 
připravil v červnu jednu zají-
mavost. Na vybraných místech 
byl k vidění závodní speciál Ta-
tra i s jeho posádkou, tedy pl-
zeňskými rodáky bratry Kili-
ánovými, kteří patří k nejlepší 
české posádce na závodu Ra-
llye Dakar v letošním i loňském 
roce. Společně s Martinem Ko-
lomým dojeli letos René a Da-
vid Kiliánovi na skvělém pátém 
místě v kategorii kamionů.

Právě závodní speciál Tatra měly 
možnost vidět děti z plzeňských 
mateřských a základních škol. Děti 
si mohly neobvyklý vůz nejen pro-

hlédnout, ale také se posadit do ka-
biny nebo se nechat vyfotit. Spous-
tu zajímavých zážitků o účasti 
v jednom z nejdrsnějších závodů 

vůbec navíc dětem převyprávěli 
přímo René a David Kiliánovi. 
Závodní speciál byl letos k vidě-
ní také na Balonové show.

Každý druhý rok se už od roku 
1961 koná na 2. ZŠ ve Schwarzo-
vě ulici v Plzni školní olympiáda. 
Závodí se v pětiboji i míčových 
hrách. Připraveny jsou pro děti 
také další soutěže.

Letos se uskutečnil 26. ročník olym-
piády ve středu 15. května a soutě-
žící přišel pozdravit i místostarosta 

centrálního obvodu Radislav Neu-
bauer. Ten spolu s ředitelkou školy 
Jaroslavou Kuklovou celou akci za-
hájil. „Vím, že pro tuto školu je spor-
tovní olympiáda velkou událostí již 
mnoho desítek let. Jsem rád, že jsem 
jako člen školské rady při této škole 
byl pozván,“ řekl místostarosta Ra-
dislav Neubauer.
Zahájení školní olympiády věrně 

kopírovalo slavnostní zahajovací 
ceremoniál olympijských her. Dvo-
jice žáků vběhla na atletickou drá-
hu s pochodní a zapálila pomyslný 
olympijský oheň. Účastníci složili 
slib a za zvuku slavnostní znělky 
byla vztyčena školní vlajka. Olym-
piáda měla i letos úspěch a účast 
byla veliká.  Olympijský oheň se na 
2. ZŠ rozhoří opět v roce 2015. 
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INFORMACE PRO SENIORY

CENTRÁLNÍ OBVOD HLEDÁ UŽ PÁTÉHO 
SENIORA ROKU

Společně s letošními prázdninami 
odstartoval pátý ročník ankety 
Senior roku. Každý občan z Plz-
ně může navrhnout obyvatele MO 
Plzeň 3 staršího 60 let, který by si 
za svůj aktivní přístup k životu za-
sloužil titul Senior roku 2013.

V loňském roce získal titul Senior 
roku za nepřeberné množství zá-
lib a koníčků František Slivoně. 
V roce 2011 zvítězila nadšená tu-
ristka Věra Melounová, o rok dříve 
členka TJ Slavoj Hana Kučerová 
a první ročník soutěže vyhrál Ru-
dolf Chroust, jednaosmdesátiletý 
hráč stolního tenisu. Letos se bude 
na podzim volit již pátý Senior roku. 
Koho je vhodné do ankety přihlá-
sit? Odpověď je jednoduchá. Mělo 
by jít o aktivního seniora žijícího 
na území MO Plzeň 3. Šanci na 
úspěch mají lidé, kteří se aktiv-
ně zapojují do života, mají různé 
záliby nebo pracují ve prospěch 
ostatních či jinak napomáhají. 
Přihlásit můžete sebe nebo někoho 
ze svého okolí. Napadá Vás někdo, 

kdo by byl vhodným kandidátem 
na titul Senior roku 2013? Při-
hlášky jsou k dispozici na recepci  
Úřadu městského obvodu Plzeň 3 
nebo volně ke stažení na webo-
vých stránkách www.plzen3.eu. 
Vyplněné dotazníky mohou lidé 
odevzdávat buď přímo na vrát-
nici ÚMO Plzeň 3, e-mailem na 
hurkoval@plzen.eu nebo na ad-
resu Lucie Hůrková, sady Pětatři-
cátníků 7,9, Plzeň, 385 03. 

Uzávěrka přihlášek je 31. října 
2013. Slavnostní vyhlášení anke-
ty se uskuteční v průběhu listo-
padu. Všichni nominovaní obdrží 
dárkové předměty, první tři a na-
vrhovatel vítěze pak mimo jiné 
finanční odměnu. 

Křížovi oslavili zlatou svatbu Partnerství s bavorskými seniory 

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 

Kurzy počítačů budou na podzim

Manželé Anna a Vlastimil Křížo-
vi oslavili v červnu zlatou svatbu. 
Gratulujeme a přejeme hodně šťast-
ných společných let, zdraví a elánu. 
Zlatá svatba se konala v sobotu 

29. června v Hruškově zahradě za 
účasti oddávajícího pana Petra Ba-
louna a předsedkyně Komise pro 
občanské záležitosti paní Zděňky 
Sekyrové.

Regensburg je partnerem Plzně již 
20 let. Na základě této spolupráce 
zavítal v květnu do Plzně předse-
da bavorské organizace seniorů. 
V červnu pak proběhlo přátelské 
setkání seniorů v Regensburgu. 

17. května zavítal na Úřad MO Pl-
zeň 3 předseda organizace senio-
rů bavorského Regensburgu Josef 
Mös. Přivítal ho místostarosta ob-
vodu. „S Josefem Mösem máme 
dobrou spolupráci. Vrcholem by-
lo setkání seniorských organiza-
cí tří zemí, Česka, Německa a Slo-
venska, pod názvem Tři státy – tři 
města – tři jazyky - tři partneři, 
které se konalo na sklonku minulé-
ho roku,“  prozradil Radislav Neu-
bauer. Josef Mös předal místosta-

rostovi v přítomnosti radního MO 
Plzeň 3 a předsedy KV Stanislava 
Tyšera dar – fotografickou repro-
dukci města Regensburg.

Na základě partnerství obou měst 
a pozvání Josefa Möse se konalo ta-
ké 14. června setkání seniorů v Ba-
vorsku, jehož součástí byla i plavba 
na křišťálové lodi. Organizací byl 
za plzeňskou stranu pověřen Sta-
nislav Tyšer. O vynikající překla-
datelskou činnost se postaral ve- 
doucí Odboru majetkového ÚMO 
Plzeň 3 Michal Malásek.„Jsem ve-
lice ráda, že jsem se mohla této 
plavby po Dunaji zúčastnit. Děku-
ji tímto za krásně strávený den, je-
ho náplň předčila mé očekávání,“ 
uvedla účastnice Věra Knetlová. 

Bezplatná právní poradna stále funguje. 
Další pokračují opět v září. 
Právní poradna je určena lidem starším pa-
desáti let, kteří mají trvalé bydliště na úze-
mí třetího plzeňského obvodu. Právní po-
radenství se týká občanského, rodinného, 
bytového a dědického práva, jako jsou pro-

blémy s převody bytů, problémy s place-
ním nájmu, společenství vlastníků, otázek 
věcných břemen, závěti a vypořádání závě-
ti pro případ smrti, finanční problematiky 
seniorů (půjčky, dary) atd.
Všichni senioři, kteří by chtěli právní po-
radnu využít, se nejdříve musí objednat, 

a to u paní Olgy Sammerové na telefonním 
čísle 378 036 472.

VOLNÉ TERMÍNY PRÁVNÍ PORAD-
NY PRO ROK 2013:
3. září, 17. září, 8. října, 22. října, 5. listopa-
du, 19. listopadu, 3. prosince, 17. prosince

Už potřetí se díky spolupráci Měst-
ského obvodu Plzeň 3 a Střední 
školy informatiky a finančních slu-
žeb uskuteční oblíbené počítačové 
kurzy pro seniory. 
Kurzy odstartují znovu na pod-
zim. „Na výběr bude úroveň pro 
začátečníky i mírně pokročilé, na 
své si ale přijdou i ti, co už s po-
čítačem umí a chtěli by se věnovat 

například úpravě digitálních foto-
grafií,“ upřesnil starosta Jiří Stro-
bach. Patnáctihodinový kurz roz-
dělený do pěti týdnů přijde seniory 
s trvalým bydlištěm na území cen-
trálního obvodu na tři sta korun. 
Zbylých padesát procent částky 
uhradí úřad. Vážní zájemci mohou 
volat slečně Lucii Hůrkové na te-
lefonní číslo 378 036 496.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Novela vyhlášky o ochraně dře-
vin a povolování jejich kácení 
(č. 189/2013 Sb.) umožňuje maji-
teli zahrady pokácet překážející či 
nevyhovující strom bez správního 
řízení, a to od 15. července toho-
to roku. Zahradou se rozumí pod-
le webových stránek Ministerstva 
životního prostředí „veřejnosti ne-
přístupný, stavebně oplocený poze-
mek u bytových a rodinných domů 
v zastavěném území obcí“, tedy ni-
koli pozemky v zahrádkářských 
koloniích či zahrady ohraničené ži-
vým plotem. Novela vyhlášky se sa-
mozřejmě netýká stromů či dřevin, 
které jsou součástí významného kra-
jinného prvku, památných stromů či 

stromořadí, pro která se ochrana ješ-
tě zpřísnila. „Přesto, že jde o výraz-
né uvolnění vyhlášky, měli bychom 
dbát na to, že se stromy kácejí v ob-
dobí vegetačního klidu, tedy od 
1. října do 31. března, kdy strom je  
v relativním vegetačním útlumu, není 
tedy výrazně aktivní,“ říká místosta-
rosta centrálního obvodu Radislav 
Neubauer. Kácením ve vegetačním 
období, ačkoli není zcela zakázáno, 
můžeme ohrozit i další, zákonem 
chráněné, zájmy. „Jde například 
o ochranu ptáků, kdy nešetrným zá-
sahem poškodíme či zničíme hnízda 
nebo je rušíme při rozmnožovacím 
procesu a odchovu mláďat,“ dodal 
Radislav Neubauer.

Jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 jsou veřejná – sledujte je online na webu www.plzen3.eu nebo přijďte na 
zasedání 29. srpna do hlavní budovy v areálu Škodalandu od 14 hodin nebo 26. listopadu do zasedací místnosti 
v budově ÚMO Plzeň 3 od 14 hodin.

Strom na zahradě si můžete 
porazit sami

INZERCE

INZERCE

Kdybyste věděli,
že tu pohádky nikdy 
nekončí, přijedete 
sem prožít tu svou.

kudyznudy.czČeský Krumlov

0708_13_04_CzT_inz 188x130mm_CKrumlov_CZ.indd   1 21.5.2013   8:57:29

Rádi bychom pozvali všech-
ny příznivce inline brusle-
ní na závody pro širokou ve-
řejnost v areálu Slavie VŠ 
na Borech. Přijďte si vy-
zkoušet rychlost svých kole-
ček, poměřit síly s rodinný-
mi příslušníky a kamarády 
a odnést si zajímavé ceny. 
Soutěží se ve všech věko-
vých kategoriích od nejmen-
ších dětí až po dospělé. Více 
informací naleznete brzy na 
webu www.inlajn.cz, těšíme 
se 18. 9. od 17.00 hodin.
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ZAJÍMAVOSTI

Rostoucí ceny energií trápí dnes 
snad každého spotřebitele, obča-
ny MO Plzeň 3 nevyjímaje. Od le-
tošního jara proto vedení obvodu 
zjišťovalo podmínky a výhodnost 
energetických aukcí pro občany. 

Řada lidí se již setkala s nabíd-
kou různých podomních prodej-
ců, kteří nabízejí výhodnější ceny 
za plyn nebo elektrickou energii 
o 5 až 10 %. Opravdu nejvýhodněj-
ší cenu lze získat při elektronických 
aukcích energií. Kouzlo spočívá 
v tom, že občané sdruží své celkové 
odběry a tím má organizátor aukce 
výhodné vyjednávací podmínky 

proti dodavatelům energií. Je tedy 
zřejmé, že čím více lidí se přihlá-
sí do takové aukce, tím mají větší 
šanci získat výhodnější cenu. Důle-
žitá informace je, že pokud by byla 
vysoutěžená aukční cena vyšší než 
měl odběratel v současné době, tak 
není povinen dražší cenu přijmout. 
Naopak v okamžiku, kdy je cena 
nižší, je povinen smlouvu podepsat 
na dobu 2 let.
„Po zpracování výsledků jednotli-
vých energetických aukcí z jiných 
měst jsem se setkal i s místostaros-
tou Prahy 6, kde taková aukce 
v letošním roce proběhla,“ říká sta-
rosta Jiří Strobach. „Občané získali 

nové sazby za energie se slevou až 
20 %. Řada lidí má již negativní 
zkušenosti s různými obchodními 
zástupci dodavatelů energií, a tak 
jsem se zajímal o všechny zkuše-
nosti a podrobnosti, abychom ob-
čany ochránili před možnými riziky 
souvisejícími se změnou dodavatele 
energií,“ dodává starosta.
Aukce energií by se na našem úřa-
du mohla uskutečnit již v krátké 
době, protože všechny potřebné 
materiály jsou již zpracované. Po 
projednání materiálů v RMO se tak 
nyní mohou občané přihlásit do je-
dinečného projektu elektronických 
aukcí energií, díky kterému mohou 

značně snížit náklady pro domác-
nost bez starostí a dalších poplatků. 
Zájemci se budou moci hlásit nej-
spíš až do 25. září na kontaktním 
místě v budově ÚMO Plzeň 3, kde 
doloží aktuální výši poplatků za 
energie. Po ukončení sběru přihlá-
šek se uskuteční elektronická auk-
ce, a dle výsledků pak vypočtení 
rozdílů výdajů zaregistrovaných. 
Jak dokazují dosažené výsledky 
v jiných městech, tato služba zajiš-
ťuje výrazné úspory v nákladech na 
elektrickou energii a plyn.
Více informací a harmonogram na 
stránkách www.plzen3.eu, které 
budeme průběžně aktualizovat.  

Nový atletický stadion mohou 
sportovci plně využívat od počát-
ku prázdnin. 1. července proběhlo 
slavnostní otevření za účasti před-
ních atletů i představitelů města. 

Stavba areálu začala před dvěma 
lety. Nejdříve byl vybudován atle-
tický ovál, v poslední fázi byly do-
končeny tribuny pro více než osm 
stovek diváků a zázemí. Vzniklo 
i parkoviště pro auta a autobusy. 
Areál, jehož stavbu město financo-
valo částkou přes 107 milionů ko-
run, má v nájmu atletický klub AK 
Škoda Plzeň a bude ho využívat ne-
jen pro trénink svých členů. „Chce-
me, aby byl areál k dispozici také 
plzeňským školám, Západočeské 
univerzitě nebo například dobro-

volným hasičům. Předpokládáme, 
že ho nabídneme také různým spor-
tovním klubům nejen z Plzeňského 
kraje. Rádi bychom sem přilákali 
i zahraniční atlety a českou repre-
zentaci. Mohli by zde pořádat spor-
tovní soustředění,“ vysvětlil před-
seda klubu František Ptáčník. 
Protože je stadion certifikovaný 
mezinárodní atletickou federací, je 
možné zde pořádat mezinárodní 
meetingy a soutěže. Pyšnit se může 
i nejdelším krytým tréninkovým 
tunelem u nás. „Viděla jsem tunel, 
ten je nádherný. Věřila jsem, že to 
bude krásný stadion, ale až takhle, 
tak to ne,“ byla nadšená při otevření 
tyčkařka Jiřina Svobodová – Ptáč-
níková. I někdejší československá 
atletická hvězda Imrich Bugár ne-

skrýval nadšení. „Měl jsem vždyc-
ky rád otevřené stadiony. Tady by 
se daly udělat mistrovské výkony. 
Tak doufám, že se podaří uskuteč-
nit také velký závod a začnou sem  
chodit normálně děti a budou spor-
tovat místo sezení u počítače. Je to 

tady nádherné,“ uvedl Bugár. Do 
Plzně na otevření dorazila i Jarmila 
Kratochvílová. Atleti stadion slav-
nostně otevřeli společně s předsta-
viteli města, primátorem Martinem 
Baxou, starostou MO Plzeň 3 Jiřím 
Strobachem a dalšími. 

Na téma letní kultury a volnoča-
sových aktivit si povídal radní 
a člen Kulturního výboru ZMO 
Plzeň 3 pan Petr Kastner s Pl-
zeňanem Michalem Jančaříkem. 

Michale, co se týče Vašich aktivit, 
jako první se mi vybaví mode-
rování počasí a koncerty, které 
pravidelně pořádáte ve Velké sy-
nagoze. Ta v létě „spí“?

To mě těší. Moderování počasí se 
pro mě za ta léta stalo nedílnou 
součástí života. Letos nás počasí 
bohužel hodně potrápilo. Co se týče 
koncertů, ty ve Velké synagoze 
produkujeme mimo léto už deset 
let. Synagoga je ale samozřejmě 
otevřená i během prázdnin a zajít 

tam v letním parnu například na 
výstavu můžu jen a jen doporučit. 
Na podzim už chystáme několik 
koncertů, vystoupí například Anna 
K. nebo Pavel Šporcl. Chystáme 
i vánoční koncert Hradišťanu.

V červnu jste tradičně dělával 
také festival Kytara ve Staré syna-
goze. Ale ta se teď rekonstruuje..

Stará synagoga se vylupuje do ná-
ramné krásy. Předpokládám, že se 
tam s Kytarou opět vrátíme. Celé 
mě to tam hodně zajímá a mám 
v hlavě jeden projekt.

Co se týče moderování akcí, jaká 
je nejzajímavější? 
V tomhle smyslu miluju pestrost. 

Koncem června jsem ve Škodalan-
du uváděl velkou akci pod taktov-
kou centrálního plzeňského obvodu 
– Balonovou show. Když dorazili 
na podium fotbalisti a hokejisti 
i s poháry a zvedli je nad hlavu, 
myslel jsem, že to tam ty tisíce lidí 
v euforii zboří. Takové silné chvíle 
ve vás zůstanou. 

Prozraďte, kam třeba s rodinou 
rád chodíte v létě v Plzni?

Naše holčičky jsou ještě maličké, 
takže vyhledáváme prostory, kde  
to baví především je. A to je třeba 
z mého pohledu vkusně kultivovaná 
Mlýnská strouha. Holky krmí ry-
bičky a následně se vrhnou na pro-
lézačky. Já osobně tu a tam relaxuji 

v sadovém okruhu kolem náměstí 
a s kamarády podle času chodíme 
sportovat do již zmíněného Škoda-
landu – je to výjimečně klidné místo 
v jinak dosti rušném městě.

Díky elektronickým aukcím energií ušetříme

Nový atletický stadion ve Skvrňanech

O kultuře s Michalem Jančaříkem
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Obvod udělil plakety Bohumila 
Kulhánka. Ceny nesoucí jméno 
prvního porevolučního starosty 
MO Plzeň 3 se udělují pravidel-
ně za záslužné činy, činnost či 
přínos. Tyto plakety už obdr-
žela řada plzeňských osobností 
z řad sportovců, lékařů, herců, 
policistů atd. Celkem šest pla-
ket bylo předáno na letošní Ba-
lonové show. 
 
Mezi oceněnými byl hudební 
skladatel Zdeněk Barták, který 
sice není Plzeňan, pro Plzeň ale 
složil megahity.

Zdeněk Barták obdržel plaketu Bo-
humila Kulhánka za přínos české 
kinematografii a filmovou klasiku, 
která se zrodila v Plzni. Je autorem 
nesmrtelných hitů Michala Davida 
Nenapovídej nebo Nonstop.  Ceny 
si velmi váží, protože jak sám říká, 
na autory se tak trochu zapomíná. 
„Autoři jsou vždy spíše anonymní, 
ocenění dostávají herci a zpěváci. 
A my se spíše pohybujeme jen v ti-
tulkách, takže celá léta si lidé my-
slí, že třeba Nonstop nebo Ne-
napovídej složil Michal David, 
i když jsem ve skutečnosti tyto 
mega hity složil já. Takže cenu 
jsem za tuto hudbu tady v Čechách 
nikdy nedostal. Třeba v Soulu ano, 
tam si více váží autorů. Takže mám 
za hudbu dva asijské Oskary,“ 
uvedl Zdeněk Barták a dodal: „Za 
plaketu Bohumila Kulhánka jsem 
moc rád. Vždycky sem hrozně rád 
jezdím, na Plzeň mám jen ty nej-
lepší vzpomínky.“

Ocenění získal i Ing. Richard 
Smola, jeden z posledních ži-
jících pamětníků, kteří se během 
měnové reformy v roce 1953 ne-
báli veřejně vyjádřit svůj názor.

V době hluboké totality se ten-
to muž pocházejíci z kapitalis-
tické rodiny postavil za obyčejné 
lidi. Plaketu od MO Plzeň 3 si tak 
převzal za občanskou statečnost  
v době měnové reformy 1953. „Když 
jsem obdržel informaci o ocenění 
a položil jsem telefon, říkal jsem 
manželce, že se musí jednat o něja-
ký vtip. To víte, taková věc člověka 
potěší, to je jasné,“ svěřil se Ing. 
Richard Smola. 

Cenu si převzal také Prof. Ing. 
Václav Pilous, DrSc., DrSc. h. c., 
a to za celoživotní přínos vědě 
a vzdělávání.

Profesor Pilous žije v Plzni již 
74 let a je kapacitou v oboru 
metalurgie. Je zároveň autorem 
9 monografií, 340 publikací a 25 
patentů.  Působil třicet let ve Vý-
zkumu Škoda, kde řešil problé-
my metalurgie svarového spoje. 
Ještě v současné době působí 
jako profesor a oponent diplo-
mových a doktorandských prací  
na ZČU – FPE KMT. „Velice 
si vážím možnosti spolupráce 
s obvodem MO Plzeň 3 i tohoto 
ocenění. Poslední ocenění, kte-
ré jsem dostal před rokem tady 
v Plzni, byla Ikona města Plzně,“ 
svěřil se profesor Václav Pilous. 

Mezi oceněnými byli letos tři po-
licisté – strážníci Iris Pejcharová, 
Tomáš Smaha a Artur Tereščen-
ko. Všichni tři zachránili život 
muži, který se pokusil spáchat se-
bevraždu na hrázi vodní nádrže 
České údolí.

„Tak samozřejmě takové ocenění 
člověk nedostává každý den. Je to 
za záchranu lidského života, tak-
že takové ocenění člověka určitě 
potěší,“ řekl strážník Tomáš Sma-
ha, který s kolegy k podobným 
případům vyjíždí často. „Případů 
je hodně. Často jde o mladé lidi, 
kteří jsou na drogách, mají různé 
psychické problémy a svoji situaci 
se snaží řešit takto. A od toho jsme 
tady, abychom takovým případům 
zabránili,“ uvedl dále strážník 
Smaha, který zachránil prvního 

člověka před jedenácti lety, když 
nastoupil k policii. „Bylo to na 
Silvestra v roce 2002. Oživili jsme 
s kolegou člověka, kterého jsme 
masírovali a tím ho zachránili.“
I kolega Artur Tereščensko měl 
z ocenění radost. „Znamená to 
pro mě dost, myslím si jako pro 
každého, kdo je jakkoli oceňován 
za práci, kterou dělá. Hlavně je 
alespoň vidět, že městská poli-
cie nedělá jenom botičky a od-
tahy, ale že děláme i jiné věci.“ 
Také on se s případy sebevražd 
setkává velmi často a přiznává, 
že těmto lidem by měli pomáhat 
hlavně psychologové. „Potřebu-
je spíše odbornou pomoc. To, že 
jsme mu zachránili život, je sice 
hezké, ale nějaký psycholog by 
mu asi pomohl více.“
  „Ještě jsem nikdy nedostala žád-
né ocenění,“ svěřila se třetí ze 
zachránců Iris Pejcharová, která 

běžně k případům sebevražd ale 
nevyjíždí. Je specialistkou na od-
chyt zvířat a vidět jí tak můžete 
v ulicích Plzně, jak odchytá-
vá kočky, psy, ale i nebezpečné 
hady. „Odchytla jsem v Plzni 
leguána. On se procházel po 
chodníku, utekl majiteli otevře-
nou ventilací,“ svěřila se a za-
vzpomínala, jak v mrazu chyta-
la papouška. „Byl mráz, seděl na 
parapetu, a byl už tak zmrzlý, že 
ho stačilo vzít do krabičky. Ale 
v DESOPu ho zachánili.“  

„Ceny si velmi vážíme,” shodují se noví držitelé plaket 
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Málokterý developerský projekt se v posledních le-
tech těší takovému zájmu jako Bytový dům Divadelní 
v centru Plzně. Ačkoliv do jeho dostavby zbývá ještě 
zhruba rok, hrubá stavba bude dokončena již letos 
v září a do konce léta bude s největší pravděpodob-
ností naplněno až 50% předprodeje. 
Projekt je vnímán pozitivně především z hlediska jeho 
architektury a funkčnosti. Architektonickému studiu 
se povedlo připravit velmi kvalitní projekt moderního 
bydlení, které se jistě stane hezkým domovem pro nové 
obyvatele Plzně. 
„Bytový dům vzniká na nároží ulic Divadelní a Kovář-
ská, tedy v samotném srdci Plzně. Téměř všechny 
byty disponují balkony, lodžiemi či střešními terasami, 
jejichž hloubka umožňuje pobytové sezónní využití, 
navíc všechny byty mají bohaté prosklení, což umož-
ňuje kontakt s venkovním prostorem a z pohledu inte-
riéru tvoří vkusný a moderní prvek,“ vysvětluje autor 

projektu Ing. Arch. Vladimír Krajíc z architektonického 
studia FACT s.r.o.
To, že je o bytový dům takový zájem, vypovídá o jistém 
trendu návratu lidí do centra města.
„Samozřejmě, že nechceme mít v centru jen kancelá-
ře a obchody, město musí žít i poté, co skončí pracovní 
doba na úřadech a ve firmách. Proto jsem rád, že Byto-
vý Dům divadelní má minimum komerčních ploch a je 
zaměřen především na bydlení,“ říká starosta Městské-
ho obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach. 
Projekt nabízí celkem 48 bytů, k dispozici bude také 
64 garážových stání, což je momentálně v Plzni důleži-
tým faktorem. Stavbu tak vnímají pozitivně i lidé, kteří 
v okolí žijí nebo pracují.
„Je neuvěřitelné, jak rychle výstavba pokračuje, zvlášť 
když ji sledujete každý den. Věřím, že se u nás našim 
novým spolubydlícím bude žít dobře,“ přeje novým oby-
vatelům paní Jana, která pracuje v blízké restauraci.

BYTOVÝ DŮM DIVADELNÍ
NABÍDNE KVALITNÍ BYDLENÍ
V CENTRU PLZNĚ
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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
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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
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