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Veteráni si užili sázení stromu

Vážení občané,
v politice už jsem si za ta léta
zvyknul téměř na všechno. To,
že teď před volbami opozice
útočí, s příspěvky zastupitelů
se roztrhl pytel a všichni kritizují všechno, i když neví, jaká
je skutečnost, mne už nemůže vůbec překvapit. Ale když
jsem se po sázení stromů s dětmi v Borském parku dozvěděl,
že půlka stromů je zničená, byl
jsem doslova v šoku. Takovou
bezmoc už jsem dlouho nezažil. Kdybyste viděli ty dětské
oči a šťastné obličeje, když si
děti v pátek zasadily v Borském parku své stoleté lípy.
A jaké pak bylo zděšení, když
je ukazovaly druhý den rodičům a byly zlomené. Říkám
si, co někoho vede k tomu, aby
toto udělal? Přál bych si svět
bez vandalů. Bohužel asi nikdy
nebude. A nám slušným tak
zbývá jen, nevzdávat to a sázet
další lípy pro další generace.

Na počátku května proběhly v Plzni oslavy osvobození. Největší obdiv si v průběhu oslav zaslouží každoročně
veteráni, těch letos dorazilo
na Slavnosti svobody celkem
12. Svůj oficiální program
zakončili veteráni 7. května
tradiční návštěvou Městského obvodu Plzeň 3.
Společně s vedením obvodu si
užili při sázení vlastního stromu v parku Miroslava Horníčka. Jak sami prozradili, každo-

roční návštěva Městského obvodu Plzeň 3 patří mezi nejhezčí chvíle celých slavností
a nezkazilo ji ani nepřívětivé
počasí. „Je to to nejlepší, co
nás vždy během návštěv potká.
Je to zajímavá chvíle a příležitost setkat se se starostou a dalšími lidmi,“ řekl George Patton
Waters. Ten věnoval starostovi Jiřímu Strobachovi speciální pamětní minci. „Je to mince pro štěstí. Je to armádní
tradice. Na minci je vyobrazen generál Patton, dávám ji

lidem pro štěstí a pro radost,“
uvedl vnuk slavného generála.
„Mám z ní samozřejmě obrovskou radost, je to pro mne velká čest,“ usmíval se starosta Jiří
Strobach. Veteráni dále během
odpoledne navštívili Velkou synagogu. Setkání zakončilo posezení v sále budovy ÚMO
Plzeň 3, při kterém zahrál na
saxofon jazzové a swingové
skladby plzeňský student Matouš Hejduk. Více o Slavnostech svobody v Plzni se dočtete na straně 2.
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Plzeň žila oslavami osvobození

Tisíce lidí sledují každoročně kolonu historických vozidel podél Klatovské třídy. Na snímku zdraví Plzeňany vnuk generála Pattona George Patton Waters.

Letošní Slavnosti svobody se konaly od 2. do 6. května a připomněly již 69. výročí osvobození
Plzně americkou armádou.

Stovky lidí sledovaly také největší pietní akt „Díky, Ameriko.“
„Jsem velmi hrdý, že mohu přijíždět do Plzně. Mám rád zdejší

ba 140 historických vojenských
vozidel tisíce lidí. V bojovém
čele Convoy of Liberty jely obrněné průzkumné šestikolky M8
Greyhound, vozy Dodge upravené
například jako ambulantní vůz
či auto pro spojaře, ale i unikátní opravárenský a vyprošťovací
tahač Ward LaFrance, který se
v Plzni představil poprvé. Největší obdiv ale sklidili veteráni, kteří
zdravili lidi z historických džípů.
Američtí i belgičtí veteráni zaujali
i svými vzpomínkami při debatě

s veřejností. Do Plzně jich dorazilo
dvanáct. „Na slavnosti letos přijelo celkem šest amerických a šest
belgických veteránů,“ upřesnila
mluvčí Magistrátu města Plzně
Zdeňka Kubalová. I letošní oslavy si upřímně užili. „Veteráni si
slavnosti užívají, patří jim obrovský obdiv pro jejich neustále
skvělou náladu, kterou rozdávají kolem sebe. Báječná pro ně
jsou setkání s plzeňskými přáteli,“ uvedla průvodkyně veteránů
Patricie Kraftová.

Kolony se letos zúčastnili i zástupci MO Plzeň 3 starosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer

Vojenská ležení, historické kempy,
džípy a další vojenská technika,
ale i doprovodný hudební program
přilákaly desetitisíce lidí do centra
města. Největšímu zájmu se těšila kolona vojenských historických
vozidel nebo devítinásobný seskok
parašutistů na náměstí Republiky.
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lidi, atmosféru i program oslav.
Češi a Američané jsou jako blízcí příbuzní,“ uvedl na největším
pietním aktu jeden z válečných
veteránů George Thompson ze
16. obrněné divize.
V neděli 4. května obdivovaly podél Klatovské třídy kolonu zhru-

V rámci oslav osvobození se koná i několik pietních aktů. Na snímku veteráni
při pietním aktu na Chodském náměstí u památníku 2. pěší divize.

www.plzen3.eu
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Děti si v Borském parku vysadily stromy
Druhý den je zničili vandalové
O tom, že vandalismus nemá žádné hranice, se přesvědčilo vedení obvodu i některé děti ze škol
a školek.
V pátek 25. dubna panovala v Borském parku opravdu úžasná atmosféra. Děti sázely nové stoleté
lípy s vedením obvodu. MO Plzeň 3
vyhlásil totiž v letošním roce uměleckou soutěž pro mateřské a základní školy na téma „Borský
park slaví 100 let“.
Z desítek nádherných výtvarných,
fotografických i modelářských
prací byly vybrány ty nejlepší.
Autorské třídy vítězných projektů se sešly v Borském parku, kde
byly oceněny vedením centrálního obvodu, a kde si také u příle-

Poničené stromky už pracovníci úřadu
nahradili novými

žitosti tohoto výročí zasadily své
vlastní „stoleté lípy“. Jako první
se chopili sázení stromů starosta
a místostarosta. Se sázením neměl
ani jeden problém. ,,Přiznám se,
že stromů už jsem vysadil opravdu hodně. Na škole jsem byl dokonce na brigádě, kde jsme sázeli
stromky v lese,“ prozradil starosta
Jiří Strobach. Vřelý vztah k přírodě má i jeho kolega. „Já osobně
mám již třetí zahradu a vysadil
jsem minimálně dvacet stromů,“

uvedl místostarosta Radislav Neubauer. Poté se do práce za jejich
pomoci pustily i děti. A sázení si
opravdu užívaly.
Děti měly ze sázení stromků opravdu velkou radost a u nově vysazených líp se nadšeně fotily. O to
větší bylo zklamání druhý den po
sázení stromů. Některé děti vzaly
rodiče podívat se na stromy, které vysázely. Zděšení ale bylo obrovské. V parku řádili vandalové

Obvod hledá nové parkovací plochy
Před časem jsem s Vámi, občany
našeho obvodu, vedl čilou, především mailovou, diskusi o zpoplatnění parkování, rezidenčních kartách,
garanci volného místa k zaparkování a problematice parkování vůbec.
Poznatky z této komunikace jsem
argumentoval v jednání s příslušnými představiteli města a musím
říci, že mají svou váhu, i když stále
není ještě dobojováno.
Před čtyřmi roky jsem slíbil, že během celého čtyřletého období budu
naslouchat voličům a jsem i nadále
toho názoru, že v současné nelehké
ekonomické situaci státu, kdy peněženky občanů jsou již na straně
výdajů dost zatíženy, zpoplatněním
parkování až do sídlišť dojde k dalším „zbytečným“ výdajům. Jsem
zcela přesvědčen, že připravovaný

návrh není řešen koncepčně, nejsou
připraveny jiné možnosti a hlavně
místa k zaparkování vozidel. Proto
se v této záležitosti opět na Vás obracím s žádostí o zaslání podnětů,
v jakých místech Vašeho bydliště
by mohly být vybudovány parkoviště pro místní obyvatele či případná záchytná parkoviště pro lidi
přijíždějící do Plzně, kteří by pak
do centra města mohli použít MHD
(systém P+R) nebo dojít pěšky (systém P+G).
Názory můžete psát na e-mailovou adresu: RNeubauer@plzen.eu
nebo na adresu Radislav Neubauer,
místostarosta MO Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7,9 305 83 Plzeň.

a tři ze šesti stromů byly zlomené. Zděšení vyvolala zpráva
i u vedení radnice. „Jsem opravdu
v šoku,“ netajil se starosta rozhořčením. Vandalové podle něj museli
dokonce vědět, kdy a kdo stromky
vysadil. „Stromy byly označeny
cedulkou, kde byla i jména tříd,“
vysvětlil Jiří Strobach.
Fotografie prací a výsledky soutěže najdete na straně 6 v rubrice
Kultura a vzdělávání.

Nové budky
pro zpěvné ptáky
V parku na náměstí Míru byly
v rámci Mezinárodního dne ptactva
instalovány ptačí budky.
„V důsledku úbytku přirozených
úkrytů pro zpěvné ptactvo ve městě jsme se rozhodli, že jim k svátku
věnujeme nové domovy,“ informuje
zastupitel Milan Šupík, který spolu s místostarostou Neubauerem
umisťoval tyto budky na stromy.

Radislav Neubauer
místostarosta MO Plzeň 3
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Bezpečnost je prioritou
V Plzni se bohužel nachází několik míst, kde je problémem
vyšší kriminalita, ničení cizího
majetku a znečišťovaní veřejného prostranství. Tato místa
pravidelně moniturují nejen
policisté, ale i zástupci obvodu.
Jedním takovým místem, kde se
v poslední době množí vandalismus, je lokalita ulic Břeňkova, Na Vršíčkách a Borská.
Na problém upozornili sami občané. „Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu
města Plzně navštívili obyvatelé
této oblasti, kteří žádali nalezení
řešení, jež by eliminovalo zdejší vandalismus a možné pokusy
o majetkovou trestnou činnost,“
uvádí vedoucí odboru Ing. Aleš
Průša. „Obyvatelé uvedli, že zde
ve zvýšené míře dochází k poškozování a krádežím zaparkovaných
vozidel či jsou soustavně poškozovány vstupní dveře do domů.“
Na základě tohoto podnětu se
v pondělí 12. května uskutečnilo
setkání s obyvateli této lokality,
dále zástupci Městské policie Pl-

zeň, Policie ČR a vedoucím Odboru
bezpečnosti a prevence kriminality
MMP, Ing. Alešem Průšou. Jednání
se zúčastnil také starosta Městského
obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach. Lokalita teď bude pod větším dohledem.
„Zajistíme zvýšené pravidelné kontroly na rizikových místech, jako je
například sběrna kovů na Karlově,
nízkoprahové centrum v Kaplířské
ulici, ubytovna v bývalém hotelu
Škoda nebo západní budova nádraží Jižní předměstí. Po vytipování
nejvhodnějšího umístění také můžeme do této lokality zapůjčit fotopasti,“ uvedl starosta Jiří Strobach.
Policisté upozorňují obyvatele, aby
jakýkoli podezřelý pohyb nebo činnost osob neprodleně nahlásili na
linku 158. Občané, kteří se v místě
svého bydliště v centrálním obvodu
potýkají s podobnými problémy, mohou kontaktovat zaměstnance Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Bc.
Viléma Hodka na tel. 37 803 6436,
e-mailem hodekV@plzen.eu nebo
podnět zadat na internetových stránkách www.bezpecnemesto.cz
Problémy byly i v Předních Skvrňanech v zahradní kolonii. V jedné

z chatek se usídlila skupinka asociálních osob, kteří žili v katastrofálních hygienických podmínkách.
Všude byla i spousta odpadu.
„Městská policie se spojila s majitelem parcely, kterému nebylo lhostejné, jak to na jeho pozemku vypadá, a kdo se na něm zabydlel. Za
dohledu strážníků městské policie
nechal oba příbytky zlikvidovat,“
uvedla mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.
Problémy s bezdomovci se obje-

vují i v centru města, kde pravidelně probíhají velké kontrolní
akce. Starosta Jiří Strobach ale
stále hledá komplexnější a dlouhodobější řešení, jak se s tímto
problémem vypořádat. Zákon
totiž většinou stojí na straně
bezdomovců a asociálních osob.
„V současné době pracujeme na
komplexním řešení ve spolupráci
s Fakultou právnickou Západočeské univerzity,“ uvedl starosta
Jiří Strobach.

Rušme herny, ale v rámci komplexního řešení
Odbor bezpečnosti a prevence
kriminality MMP požádal o stanovisko k návrhu změny přílohy
č. 1 vyhlášky statutárního města
Plzně č. 5/2013, kterou se mění
vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2012, o stanovení míst
a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo
jiné podobné hry.
Vedení Městského obvodu Plzeň 3
v této problematice zastává již několik let stejný názor. Příjmy z heren totiž nejsou pro centrální obvod peníze
navíc, jak někteří mylně prezentují.
Jsou to finance, o které byl v minulosti částečně rozpočet obvodu

ponížen ze strany Magistrátu města
Plzně. Je třeba si také uvědomit, že
jde o finance na mandatorní výdaje.
Dále jsou z nich financovány činnosti různých neziskových organizací, sportovních sdružení a veřejně
prospěných společností. Při ztrátě
této podpory by se tak řada subjektů
potýkala s existenčními problémy.
„Musím řešit, jak budou obvodu
nahrazeny finance, o které přijdeme při zákazu heren. Pokud by ze
strany magistrátu došlo k navýšení
koeficientu pro rozdělování peněz
jednotlivým obvodům, a tím pádem
by finance z heren byly nahrazeny,
nemám problém na území centrálního obvodu se zrušením současných

provozoven. Kdybych se k tomuto
problému stavěl jinak, nechoval
bych se jako správný hospodář.
V zimě by nám chyběly peníze na solení chodníků a v létě bychom neměli
za co sekat trávu,“ říká starosta MO
Plzeň 3 Jiří Strobach.
Vedení Městského obvodu Plzeň 3
poukazuje ale i nadále na to, že populistická řešení a velká politická
gesta před volbami nejsou rozhodně tou správnou cestou. Už v minulosti se ukázalo, že přináší akorát
zmatky a chaos a žádné koncepční
řešení do budoucna. Nikdo určitě
nechce řešit kauzy typu „prázdná
díra po domu kultury“. „Jako starosta chci mít ve svém obvodu čisto,

Kdo se má starat o trávník u marketu?
Neumíme se snad ve městě domluvit? I takový závěr může mít
situace, kdy se jedna městská organizace nedokáže domluvit s druhou. Pás trávníku před borským
Penny Marketem se stal místem,
kde nejsou vyjasněny kompetenční vztahy ani kdo bude prostor
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udržovat. Travnatý pás byl tudíž
zanedbaný a není divu, že se tento stav občanům z blízkého okolí
příliš nezamlouval. „Mrzí mne,
že úřady nejsou pružnější,“ říká
místostarosta centrálního obvodu Radislav Neubauer. Jelikož se
stížnosti množily, nečekalo se na

vyjasnění zmíněných kompetencí
a pozemek byl vlastními silami
řádně ošetřen. „V tuto chvíli se
mi toto řešení zdálo nejjednodušší, prostě vzít vlastní motorovou
kosu a trávník posekat. Bylo mi
to trapné, už kvůli lidem,“ dodal
Radislav Neubauer.

www.plzen3.eu

pořádek a hlavně bezpečno. Proto
stále opakuji, že úplný zákaz nic
nevyřeší. A i při souhlasu se zrušením za uvedené podmínky nahrazení rozpočtu navrhuji vytipování
jednoho až dvou míst v Plzni, kde
můžeme herny povolit a tím regulovat. Myslím místo jako jsou například Borská pole, kde nechodí děti
na dětská hřiště a školáci do škol.
Pokud by tady byl zvýšený dozor
městské policie, herny by mohly
fungovat jako kasina,“ uvádí dále
starosta Strobach. Poukazuje přitom i na fakt, že při úplném zákazu
je velké riziko vzniku černých heren, což se už ukázalo v některých
městech, kde herny úplně zrušili.
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ZOO zve na unikátní výstavu
Plzeňská ZOO se může chlubit
dalším unikátem. V 1. patře
vstupní budovy Světa v podzemí byla 23. dubna slavnostně
otevřena nová unikátní expozice Past na rovníku, která je poctou legendárním cestovatelům
Miroslavu Zikmundovi a Jiřímu Hanzelkovi.
Výstava vychází zejména z posled-

ních knih Hanzelky a Zikmunda
- Past na rovníku a Tamtamy času,
kde se poprvé společně autorsky
setkávají dvě největší cestovatelské
legendy a nejplodnější český spisovatel PhDr. Miloslav Stingl. Právě etnograf Miloslav Stingl, který
osobně poznal řadu domorodých
kultur a zpracoval své zážitky
v četných knihách, byl také přítomen slavnostnímu otevření. Kro-

mě velkoplošných fotografií zde
nechybí četné doplňky včetně těch
živých. Patronem muzea se stal starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří
Strobach. Na expozici se dále podíleli Ing. Jiří Trávníček, ředitel ZOO
a BZ města Plzně, PhDr. Magdalena
Preiningerová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Ing. Rudolf
Švaříček, Jiří Šaroch, akademický
malíř Jaroslav Šindelář a další.

Starosta pokřtil budoucího šampiona

V dubnu se uskutečnila obecně-prospěšná akce „SPOLEČNĚ PRO SEBE – Ukliďme břehy řeky Radbuzy!“ probíhající
v rámci mezinárodní kampaně
„Ukliďme svět“. Tuto akci pořádá Skupina pro aktivní ekologii GEA ve spolupráci s Kulturní asociací Nová Akropolis.
Akci podpořil i plzeňský centrální
obvod, který přistavil kontejner na
sesbíraný odpad. Tak jako v minulém roce nezůstal obvod stranou
a aktivně se zapojil do práce na
březích Radbuzy. „Rádi podpoříme
dobrou věc, vždyť s nepořádkem
a černými skládkami se v našem
obvodě potýkáme prakticky denně. A čím více uklízíme a vyvážíme,
tím více si mnozí nedělají starosti,
jak naložit se svým odpadem,“ říká
místostarosta MO Plzeň 3 Radislav
Neubauer. Nepořádku a odpadků
bylo na březích Radbuzy víc než
dost. „Na úseku přibližně 100 metrů jsme dokázali naplnit celý kontejner. Organizátorům rozhodně
patří uznání za zorganizování této
akce,“ dodal Radislav Neubauer.

Ve středu 23. dubna se uskutečnil v Obřadní síni městské
radnice slavnostní akt, při kterém bylo oceněno na sedm desítek strážníků a zaměstnanců
plzeňské městské policie. „Medaili cti MP“ si rovněž převzali
dva příslušníci Policie ČR, kteří
v součinnosti s hlídkou městské
policie zadrželi 11. prosince loňského roku pachatele loupežného přepadení, který ohrožoval
střelnou zbraní hosty a personál
vinárny v Martinské ulici.

•

O víkendu 3. a 4. května přivítalo
kolbiště Jezdeckého klubu Slavia
VŠ Plzeň účastníky i diváky
45. Jarní ceny Slavia VŠ Plzeň. Pro
účastníky připravili členové Slavie
ve dvou dnech 10 soutěží s celkovou dotací 41 200,-Kč. Navíc se
rozdělily i body v zahajovacím kole
Západočeské Jump Tour. Nedělní
odpoledne zpestřil křest měsíc starého hřebečka narozeného na Slavii. Budoucího šampiona pokřtil na
jméno Naughty Boy starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach.

Centrální obvod
podpořil úklid
břehů Radbuzy

Krátce z obvodu

INZERCE

Plzeňské farmářské trhy se kvůli rekonstrukcím U Zvonu přesunuly na náměstí Republiky.
A líbí se tam nejen trhovcům
a organizátorům, ale také návštěvníkům. Je tedy možné, že
by farmářské stánky mohly
v centru města zůstat. Plzeňské
farmářské trhy se konají každých 14 dní v sobotu od 8 do 12
hodin, nejdříve teď 7. června.

•

V sobotu 7. června se v Radobyčicích bude konat akce s názvem
Putování za pohádkou. Přijďte
prožít příjemné odpoledne plné
zábavy a soutěží s pohádkovými
postavičkami. Připravena je pohádková trasa, start je v Podhájí
na louce za mostem po 14. hodině. Trasa je vhodná i pro kočárky. V areálu Sokolovny je na závěr připraven táborák.

•

Lavičky, které propojují užitek, umění a charitu, se objevily ve Smetanových sadech.
Podeváté budou zpříjemňovat
posezení a odpočinek Plzeňanům a návštěvníkům v centru
města až do podzimních dnů.
Výtvarné ztvárnění jedenácti laviček je dílem studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Z desítek návrhů je
vybraly dárcovské subjekty, jejichž finanční příspěvky pomohou handicapovaným mladým
lidem ze sdružení Help Me.

•

Nový pavilon v útulku pro zvířata bude mít kapacitu 80 míst
pro kočky. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Kypta – Stavoservis s.r.o, která vybuduje v
Útulku pro zvířata v nouzi pavilon pro kočky navržený jako
přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou.

•

Autobusová linka MHD č. 29
obsluhuje nově vzniklou zastávku „na znamení“ v ulici
Folmavská. Zastávka se jmenuje „Goldscheiderova“ podle názvu ulice kolmé k dotčené zastávce.
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Krátce z kultury
Desítky zahraničních divadelníků a odborníků se chystají
v termínu od 15. do 19. června do Plzně, aby společně s těmi českými a ostatními zájemci
zhlédli letošní nabídku jubilejního 30. ročníku festivalu Skupova Plzeň. Bienále českého profesionálního a loutkového divadla
představí třináct soutěžních inscenací, které jsou tím nejlepším,
co v uplynulých dvou letech na
českých jevištích vzniklo.

•

Od 13. do 15. června centrum
města oživí nadpřirozené bytosti, historické postavy, průvody
i mumraj strašidel. Chystá se
totiž již tradiční Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské.

•

Historické centrum města Plzně
oživí v červenci již sedmý ročník
Divadelního léta pod plzeňským
nebem. Náměstí Republiky se
stane na začátku letních prázdnin kulisou pro inscenaci Lhář
italského klasika Carla Goldoniho. Od 14. července se pak do
centra na sedm večerů vrátí Tři
mušketýři. Připraven je i zajímavý doprovodný program.

•

V Mázhausu plzeňské radnice
můžete navštívit až do 6. června výstavu 115. výročí městské
veřejné dopravy v Plzni. Letos si připomínáme 115. let od
zahájení tramvajové dopravy.
A dále završení 115 let dlouhé
historie první plzeňské vozovny pro vozidla městské dopravy. Výstavu můžete navštívit
denně od 8 do 18 hodin.

•

Živá ulice – multižánrový festival v centru města pro všechny věkové generace, rozproudí
život v Plzni od 21. června. Až
do 7. září se chystá například
týden světové i domácí hudby,
divadel i dětského programu.
Plzeň žije v létě naplno!

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Děti z mateřských škol soutěžily
v celoměstské soutěži
Finále soutěže „O zlatý čtyřlístek
2014“ přineslo i v druhém ročníku
krásné úspěchy dětí z mateřských
škol. Soutěž měla čtyři části: vý-

tvarnou, pěveckou, divadelní a taneční. Hlavní téma bylo jaro. Soutěžily mateřské školky ze všech
plzeňských obvodů. Vyhodnoce-

ní proběhlo ve zcela zaplněném
společenském sále SOUE v Plzni
Skvrňanech.
Daniela Rousová

Výtvarná část Jednotlivci 1. místo Tereza Todtová
Dvojice
1. místo Ema Kočová a Zuzana Balvínová
Společ. práce 1. místo Kolektiv dětí
Pěvecká část

Jednotlivci
Dvojice
Sborečky

Divadelní část

78. MŠ
91. MŠ
24. MŠ

1. místo Kristýna Siková
87. MŠ
1. místo Anežka Dostálová a Kateřina Vovsová 46. MŠ
1. místo Berušky
91. MŠ
1. místo Kolektiv dětí

91. MŠ

Borský park slaví 100 let

Výsledky soutěže mateřských a základních škol
MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. místo
44. MŠ (třídy Medvíďata, Broučkové, Sluníčka), odměna: divadelní představení a zasazení stromku
Zvláštní cena
27. MŠ (třída Cyklisti), odměna: zasazení stromku

ZŠ, I. STUPEŇ
1. místo
15. ZŠ (třída 1. B), odměna: poukaz v hodnotě 2000,- Kč do cukrárny a zasazení stromku
Zvláštní cena
33. ZŠ (třída 2. A), odměna: zasazení stromku

ZŠ, II. STUPEŇ
1. místo
11. ZŠ (třída 5. C), odměna: volný vstup do
Techmania Science Center a zasazení stromku
Zvláštní cena
2. ZŠ (třída 6. B), odměna: zasazení stromku
Všechny soutěžní práce budou vystaveny
na Balonové show 21. června ve Škodalandu.

Zvláštní cenu si zasloužily děti z 27. MŠ za krásnou knížku

•

Jaký je rozdíl mezi regulovanou
a přírodní řekou? Co vše se odehrává v říčních korytech a co
se z vodního toku můžeme naučit? Odpovědi přináší pořádně mokrá expozice Vodní svět
v Techmania Science Center.
Návštěvníci uvidí například demonstraci vzniku podzemních
vod, modely vodního mlýnu či
zdymadla – to vše vyzývá ke hře
s loďkami i k pochopení hlavních zákonů hydromechaniky.
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Vítězné dílo „Stoletý Čtyřdobák borský” od dětí ze 44. MŠ

www.plzen3.eu

Koláž z šatních látek a zipů vyrobili páťáci z 11. MŠ
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INFORMACE PRO SENIORY

CENTRÁLNÍ OBVOD HLEDÁ UŽ POŠESTÉ

SENIORA ROKU

Na začátku června startuje už šestý
ročník ankety Senior roku. Každý
občan z Plzně může navrhnout obyvatele Městského obvodu Plzeň 3
staršího 60 let, který by si za svůj aktivní přístup k životu zasloužil titul
Senior roku 2014.

Obvod tradičně v této anketě oceňuje
seniory, kteří aktivně i ve svém věku
pracují pro prospěch ostatních či rozdávají své bohaté životní zkušenosti.
V loňském roce získal titul Senior roku
jedenaosmdesátiletý Stanislav Jiříček,
který je navzdory svému sluchovému
handicapu stále velmi aktivním člověkem. Za nepřeberné množství zálib
a koníčků obdržel titul Senior roku
2012 František Slivoně. V roce 2011
zvítězila nadšená turistka Věra Melounová, o rok dříve členka TJ Slavoj
Hana Kučerová a první ročník soutěže vyhrál Rudolf Chroust, jednaosmdesátiletý hráč stolního tenisu.
Znáte nějakého aktivního seniora ve
svém okolí? Pak neváhejte a přihlaste
ho do soutěže. Do ankety Senior roku
můžete přihlásit známé, kamarády,

O vínek byl
opět zájem

příbuzné apod. Napadá-li Vás někdo,
kdo by byl vhodným kandidátem na titul Senior roku 2014, vyplňte jednoduchou přihlášku. Ty jsou k dispozici na
recepci Úřadu městského obvodu Plzeň
3 nebo volně ke stažení na webových
stránkách www.plzen3.eu. Vyplněné dotazníky pak můžete odevzdávat
buď přímo na vrátnici ÚMO Plzeň 3,
e-mailem na hurkoval@plzen.eu nebo
na adresu Lucie Hůrková, sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, 385 03.
Hlasování bude ukončeno 14. září
2014. Slavnostní vyhlášení se uskuteční
1. října na podzimním tanečním vínku.
Všichni nominovaní obdrží dárkové
předměty, první tři a navrhovatel vítěze pak mimo jiné hodnotnou odměnu.
Mediálním partnerem ankety Senior
roku 2014 je opět Český rozhlas Plzeň.

DIAMANTOVOU SVATBU SLAVILI
MANŽELÉ MARKOVI

Marie a Bohuslav Markovi oslavili neuvěřitelných 60 let společného života. Jubilanty navštívil
v místě jejich bydliště na Borech místostarosta
MO Plzeň 3 Radislav Neubauer, aby jim k jejich významnému
životnímu jubileu
poblahopřál a předal
dárkový balíček jako
pozornost centrálního obvodu.

Tradiční taneční vínek proběhl
v Kulturním domě Peklo v Plzni.
Senioři z obvodu si přišli užít
tuto oblíbenou společenskou událost ve středu 16. dubna. Zahrál
taneční orchestr TO 1 Miroslava
Novotného a návštěvnost byla
opět vysoká. Vstupné bylo pro
seniory z obvodu jako vždy zdarma. Další taneční vínek se bude
konat na stejném místě na podzim letošního roku, 1. října.

Na Borech hrála
seniorům dechovka

Mezi seniory je o zájezdy
velký zájem

Městský obvod Plzeň 3 pořádá
pravidelně promenádní koncerty
s dechovou hudbou na jaře a na
podzim. Letošní první promenádní koncert se uskutečnil v prostoru vnitrobloku ulice Šimerova na Borech, naproti OC Luna.
K poslechu zahrála oblíbená kapela Nýřaňanka. Koncert zahájil
starosta Jiří Strobach, který si

Úřad městského obvodu Plzeň 3
pořádá každoročně několik zajímavých zájezdů, které si senioři
mohou koupit za lákavé ceny.
V letošním roce nabídl úřad seniorům z obvodu za zvýhodněné
ceny pět tuzemských a dva zahraniční zájezdy. Zájem byl obrovský, všechny zájezdy se vyprodaly během prvních dní. Na první
zájezd se vydali senioři v úterý

společně s místostarostou Radislavem Neubauerem přišel vyslechnout podněty, stížnosti, pochvaly
i nápady občanů. Další promenádní koncert by se měl uskutečnit ve
Skvrňanech. O přesném termínu
budou obyvatelé informováni na
internetových stránkách obvodu
www.plzen3.eu a prostřednictvím
letáčků do schránek.

13. května brzy ráno z parkoviště
u plzeňského Hamburku. Čekala
je cesta do Prahy, kde měli nachystanou plavbu po Vltavě, dále
prohlídku Staroměstské radnice,
Stavovského divadla a kostela sv.
Havla. Za jednodenní výlet zaplatili zájemci 120,- Kč. Zájezdy MO
Plzeň 3 nabízí svým seniorům
pravidelně každý rok, prodávají
se vždy v měsíci březnu.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Nový projekt sociálně-právní ochrany dětí
Zefektivnit dosavadní práci a posílit odbornou způsobilost při práci
s ohroženými skupinami má projekt
s názvem Podpora standardizace
orgánů sociálně-právní ochrany,
do kterého se zapojilo město Plzeň.
Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro systematickou práci orgánů
sociálně-právní ochrany dětí působících v rámci Magistrátu města
Plzně a úřadů městských obvodů
Plzeň 1 až 4 při práci s rodinami

a dětmi, a tím napomáhat v oblasti
integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Dalších cílů by
mělo být dosaženo naplněním personálního standardu, prohloubením odborných znalostí stávajících
i nových zaměstnanců podle novely zákona o sociální ochraně dětí,
vytvořením podmínek pro práci
s klienty a také nastavením spolupráce s dalšími subjekty a odborníky.
Naplnění projektu bude přínosem

a) v rodinném domě
b) držitel, který je poživatelem
důchodu (doložené dokladem vydaný
příslušným správním orgánem
potvrzující přiznání určitého
důchodu a Čestným prohlášením, že
držitel psa nemá jiný příjem)

1 pes

2. a další pes

500 Kč

1 500 Kč

200 Kč

300 Kč
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b) do 30. června a 30. listopadu
- u poplatku vyššího než 500,Kč ročně může být hrazen
ve 2 splátkách
ZPŮSOBY PLATBY
HOTOVĚ
- pondělí a středa 8 - 12 a 13 - 17
hod - přízemí č. dv. 7,
na vyvolávacím systému zvolit
přepážku č. 20
POŠTOVNÍ POUKÁZKOU (PP)
- budou rozesílány začátkem
měsíce června

BANKOVNÍM PŘEVODEM
- na účet č. 19 - 929311/0100
Zde NUTNÝ ÚDAJ variabilní
symbol - uveden na poštovní
poukázce!
Poplatek se platí ze psů starších
6 měsíců.
PRÁVNÍ PŘEDPIS
Vyhláška č. 22/2004 statutárního
města Plzně o místním poplatku
ze psů, v platném znění na
http://aplikace.plzen.eu/vyhlasky
INFORMACE
Foistova@plzen.eu nebo
e-podatelnaUMO3@plzen.eu,
telefon: 378 036 437

INZERCE

Na Borech byly dosázeny
chybějící stromy
Schwarzova a Bolzanova ulice mají
opět kompletní řadu stromů. Je to
hlavně zásluhou občanů, kteří zde
bydlí a požádali obvod o vysazení
chybějících stromů. Místostarosta
centrálního obvodu Radislav Neubauer, který má péči o zeleň ve své
gesci, osobně převzal odvedenou
práci odborné firmy. „Vždy, když

nanost v rámci oblasti podpory 3.1 –
Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany. Rozhodnutím mu
byla přislíbena dotace ve výši 6,3 milionu korun. Projekt bude naplňován
v období únor 2014 až červen 2015.

Projekt je realizován z prostředků EU Operačního programu lidských
zdrojů a zaměstnanosti

SPLATNOST POPLATKU
a) do 30. června - poplatek
do 500 Kč ročně

Poplatek ze psů
Trvalé bydliště, sídlo držitele psa
(psů):

pro vlastní práci a pomůže k naplnění standardizace orgánů sociálně-právní ochrany děti.
Město Plzeň se zapojilo do výzvy C2
grantových projektů z operačního
programu lidských zdrojů a zaměst-

UŽ JSTE VIDĚLI LENTILKOVÝ STAN? ŽE NE?

mám možnost, vyzývám spoluobčany ke komunikaci se mnou, aby
mi sdělili své poznatky či přání
z místa svého bydliště. Myslím, že
v tomto případě se to povedlo,“ říká
Radislav Neubauer. Je tedy na místě znovu připomenout, že obvod
provádí na přání občanů výsadbu
nových stromů.

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni. Nejen stan, který vypadá jako hromada lentilek, ale i spoustu
dalších si můžete prohlédnout na
tradiční prodejní výstavě, která
startuje 12. června v Plzeňské hale T.J.Lokomotiva. Kromě téměř
stovky postavených turistických
i rodinných stanů tu najdete i spací pytle, karimatky, batohy, kempingový nábytek a další doplňky
zpříjemňující pobyt v přírodě. Můžete se těšit i na různé akční a výstavní slevy, a už neodmyslitelný

www.plzen3.eu

„outlet“ oblečení a obuvi.
Výstava potrvá do 27. června,
a to denně od 11 do 19 hodin.
V sobotu 28.6. pak na vás od 9
hodin čeká velký výprodej vystaveného zboží. Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud výstavu nestihnete, nebo
se nerozhodnete hned na místě,
nezoufejte, vystavovaný sortiment
je možné zakoupiti v obchodech
LIMAN SPORT a OUTDOOR
SHOP Bezručovka v Plzni nebo na
www.limansport.cz
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ZASTUPITELÉ

Komise bezpečnosti zve seniory na další seminář
Během května se opět sešla na
svém jednání Komise bezpečnosti Rady městského obvodu
Plzeň 3. Její předseda a současně radní MO Plzeň 3 Petr
Kastner sdělil nejpodstatnější
informace z této schůze.
Jako obvykle komise krom projednávání své běžné bezpečnostní agendy přivítala na svém
jednání místostarostu Radislava
Neubauera, který s členy i přítomnými veliteli obvodních služeben
městské police i Policie ČR diskutoval na téma aktuální bezpečnostní situace.
Jedním z výstupů je velmi důle-

žité stanovisko o posílení výkonu pochůzkových služeb (terénní
dohled nad nejproblematičtějšími částmi centrálního plzeňského obvodu), které po projednání
v Radě městského obvodu Plzeň 3 bude postoupeno prostřednictvím místostarosty a starosty
MO Plzeň 3 radnímu pro bezpečnost Magistrátu města Plzně
– panu Robertu Houdkovi.
Rád bych také pozval všechny,
kteří mají chuť dozvědět se něco nového z problematiky ochrany a prevence zdraví a zdravého
životního stylu seniorů na připravovaný seminář „Senior a zdraví“, který jsme připravili opět ve

spolupráci s odborem bezpečnosti, městskou policií, Policií ČR,
Fakultní nemocnicí Plzeň, Zdravotnickou záchrannou službou
Plzeňského kraje a Českým červeným křížem.
Během semináře bude podrobně probrána problematika chování při úrazech a jiných zdravotních problémech ohrožujících zdraví, rozpoznávání zdraví
ohrožujících stavů (infarkt, mrtvice) či způsoby přivolání pomoci.
Dále se bude hovořit o zdravotní prevenci a zdravém životním stylu. Senioři si budou moci
změřit krevní tlaku a vyzkoušet
také resuscitaci.

Bližší informace k tomuto i jiným
seminářům občané naleznou jako vždy na webu www.plzen3.eu
a www.bezpecnemesto.eu.

Petr Kastner, radní MO Plzeň 3

Preferovat podporu neziskových organizací

Ing. Jiří Trhlík, zastupitel MO Plzeň 3

Vítáme každou příležitost k zajištění kvalitní kultury pro obyvatele našeho obvodu, nedokážeme se
ale ztotožnit s tím, že náš obvod se
v posledních letech stává agenturou – organizátorem nejrůznějších

nákladných zábavných akcí, které
i plně či z převážné části financuje
z veřejných prostředků. Show, která chvilkově pobaví, ale vynaložené
prostředky pak chybí jinde. Akcí,
které lze financovat spíše rozličnými sponzory (příp. i vstupným –
dobrovolným či v mírné výši).
My se přikláníme spíše k podpoře
skutečně veřejně prospěšné a trvalé činnosti neziskových organizací. Tedy činností, které podporují
pestrost života obyvatel obvodu,
pozitivně působí při výchově dětí, ale jsou také i prevencí kriminality. Mnohdy se zapomíná na
mravenčí práci vedoucích různých
oddílů, spolků, klubů. Ať už jde
o amatérský sport, zejména dětí
a mládeže, skautské oddíly, neprofesionální divadelní spolky, pěvecké,

taneční, výtvarné kroužky, sdružení zdravotně handicapovaných
občanů, zařízení pracující se sociálně znevýhodněnými dětmi a další subjekty, které naplňují význam
pojmu veřejná prospěšnost.
V posledních letech se rozevírají nůžky mezi narůstající finanční
podporou jednorázových velkolepých propagačních akcí a nedostatečnými dotacemi na činnost
neziskovek, které se mnohdy setkávají s příspěvkem ve výši nanejvýš
symbolické nebo dokonce s nulovou dotací. Situace došla tak daleko, že výdaje na různé jednorázové
zábavní akce, sloužící i k propagaci vedení obvodu, letos dosáhnou
2,5 milionu Kč (značná je i roční
částka na prezentaci obvodu a sdělovací prostředky – dalších 2,4 mi-

lionu). To je věc ještě před několika
lety nevídaná. S tímto principem
podpory občanské společnosti se
nedokážeme ztotožnit.

Mgr. Martin Fládr, zastupitel
MO Plzeň 3

Nový občanský zákoník a občan
Každý z nás uzavírá denně právní vztahy, i když si třeba myslí, že
se ho paragrafy tolik netýkají. Už
jen koupí rohlíku v obchodě uzavíráte kupní smlouvu. Právní vztahy
vznikají neustále, máme z nich práva, ale i povinnosti. ČR v roce 1918
přejala Všeobecný zákoník občanský (ABGB) z roku 1811. Přestože
ABGB byl symbolem Rakouska-Uherska, bylo odpovědným zřejmé, že základní právní vztahy
zůstávají stejné, bez ohledu na politickou situaci země.
Principem každého občanského zákoníku je, jak vychází i z jeho názvu, že by měl být „pro občany“,
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tedy občanům srozumitelný a generacemi občanů prověřený. Základní
právní chování nám bývá nepřímo
vštěpováno již od dětství.
Od ledna tu máme nový zákoník (NOZ). Obsahuje 3081 § (ten
starý jich měl 880) a setkáme se v
něm s pojmy jako: výprosa, vydlužitel, pacht, přestavek, rozhrada,
odvážné smlouvy (pravděpodobně pro odvážné občany), fundace, a další. Laik nechápe, právník
se diví. Jistě byla potřeba modernizace, tato se však jazykově podobá předválečnému neúspěšnému
návrhu, ale je posazena do dnešní
doby. Většina ustanovení je napsá-

na tak, že umožňuje velké množství výkladů.
Chápu snahu o občanský zákoník, který by nás oddělil od minulosti, ale z NOZ spíše vyplývá
snaha, aby občan byl nucen při
sebebanálnějším právním kroku oslovit advokáta. A jak se na
zákoník tváří odborná veřejnost?
Soudci odkládají nové případy
na později, notáři prohlašují, že
končí a advokáti kroutí hlavami.
Nedovedu si představit, že takovýto zákoník zůstane a my podle jeho „nepřeberného“ množství
paragrafů budeme muset přizpůsobovat své každodenní chování.

www.plzen3.eu

Radim Lisenko, zastupitel
MO Plzeň 3
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Peníze z obvodu putují na kulturu, zábavu
a na prospěšnou činnost
Chceme, aby se vám zde dobře
žilo. A snažíme se ze všech sil.
Nejen posekané trávníky, uklizené popelnice, bezpečné ulice,
přispívají k dobrému životu.
Kultura, setkávání, zábava, to
jsou také atributy, které nemůžeme opomíjet. Proto část peněz, s kterými hospodaříme, jde
i na podporu kultury a zábavy.
Určitě se nezavděčíme všem, ale
chceme vyhovět co největšímu
počtu lidí, různým věkovým i cílovým skupinám, snažíme se
připravit pro každého něco. Přispíváme na činnosti seniorů, děti,
hendikepovaným, neziskovým
společnostem, sportovním organizacím a finance putují i na zábavné, kulturní a jiné akce pro širokou veřejnost. Prostřednictvím
dotací putují peníze mezi neziskové organizace a různá sdru-

žení. Letos částka na dotace činí
8 milionů korun. Je třeba ale říci,
že žádosti mnohonásobně převyšují finanční možnosti našeho
obvodu. Činnosti neziskových
organizací jsou rozhodně záslužné, dopad mají ale na malý počet
našich obyvatel. Širokou veřejnost tak oslovuje hlavně sám MO
Plzeň 3 prostřednictvím velkých
kulturních a zábavních akcí.
Pravidelně pořádá obvod na konci června oblíbenou Balonovou
show, oslavu začátku školního
roku První zvonění pro školáky
nebo Psí den. Vysoká návštěvnost
lidí z obvodu ukazuje, jak hodně
jsou tyto akce žádané. A jsou to
také akce, na kterých se pravidelně prezentují i různé spolky, organizace či dětské domovy. Obvod
dává příležitost i začínajícím kapelám, kulturním organizacím
i neziskovým společnostem atd. Je

třeba také říci, že z velkých akcí
také pravidelně putují výtěžky
na dobročinné účely. Například
50 tisíc korun z loňské Balonové
show bylo věnováno Dětskému
domovu Domino, 20 tisíc pro Občanské sdružení ONŽ – pomoc
a poradenství pro ženy a dívky
a 20 tisíc pro občanské sdružení
ProCit o.s., které se zabývá pomocí dětem s autismem. Všechny
akce, ať už malé nebo velké,
slouží i k setkávání zástupců vedení obvodu s obyvateli. Právě
při těchto akcích mají občané
možnost diskutovat se starostou
i místostarostou a zastupiteli, sdělovat jim své problémy, připomínky, názory apod. Jak se ukazuje,
toto je nejlepší metoda, jak věci
dostat do pohybu. Lidé chodí na
úřad, jen když musí. Ale aby úřad
věděl, jak se lidem žije a co potřebují, musí zástupci úřadu vyrazit

mezi lidi. „Jsme rádi, že náš obvod
žije a že s námi lidé komunikují,“
shoduje se vedení obvodu, i když ví,
že je velmi těžké zavděčit se všem.
Každý má totiž jiné potřeby, jiné
touhy a jiná přání. O tom, že současné vedení MO Plzeň 3 je také
dobrým hospodářem, svědčí i to, že
ÚMO Plzeň 3 pracuje s vyrovnaným rozpočtem a nezadlužuje se.

INZERCE

CENTRUM • BORY • SKVRŇANY • VALCHA • RADOBYČICE • DOUDLEVCE • NOVÁ HOSPODA • ZÁTIŠÍ
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ROGALLO / MEDIUM
ODYSSEA / EXTRA BAND
REVIVAL / PESTALOZZI
EDDIE STOILOW / KAŠPÁREK
V ROHLÍKU / MICHAL
NESVADBA / JAN BUDAŘ

A ELIŠČIN BAND
DJ MIQUEL / LUCCA (SOUND
OF ACAPULCO)
www.infest.eu

Generální partner

Kontakty MO Plzeň 3

Partner

Mediální partneři

sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

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

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek 37 803 6421

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Ing. Michal Mrázek 37 803 6421

37 803 6500
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