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Techmania je po rekonstrukci
třikrát větší

Vážení občané,
když jsem minulý týden procházel centrum města, nebylo mi do zpěvu. Už v těchto
dnech začínají rekonstrukce,
rozkopaných ulic a bagrů bude
ještě více a my jako zástupci
třetího obvodu, jsme byli v tomto malí páni. Vím, že je třeba
opravovat silnice, chodníky,
tramvajové koleje. Těším se,
že budou v centru opět místa, která budou zářit novotou.
Ale musí se opravovat vše najednou? Musíme v tak velké
míře omezovat řidiče, chodce
a ohrožovat malé živnostníky
podnikající v centru města?
Já říkám, že nemusíme. Stačí
trochu vůle a více přemýšlení a naplánovat stavby, aby
navazovaly na sebe. Jsem jen
šťastný, že v tomto období rekonstrukcí, alespoň neprošel
na zastupitelstvu města Plzně
návrh na zavření Americké třídy pro řidiče. To už bychom se
do centra nedostali vůbec.
Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

Zbrusu nová a třikrát větší, taková je znovuotevřená
Techmania v Plzni. Slavností
otevření proběhlo 28. března.
Za MO Plzeň 3 se ho zúčastnili starosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer.
Návštěvníci Techmanie se mohou těšit z nových i klasických
expozic a vědeckých show.
Pro školy z celého kraje jsou
k dispozici nejmodernější la-

boratoře. Vědecké centrum doplňuje nabídku již fungujícího 3D Planetária, které je otevřeno od listopadu loňského
roku. „Science centrum je na
ploše 10 000 m 2 a nabízí několik expozic například Člověk
a zvíře, Edutorium, Obnovitelné zdroje energie a další,“ vysvětlil mluvčí Techmanie Tomáš Moravec. Zajímá vás, jaký
stisk má aligátor, kolik vody je
v těle medúzy, chcete potréno-

vat paměť, složit si hlavolam
nebo objevit principy elektřiny? Odpovědi na všechny
otázky vám dá právě Techmania. Centrum Techmania i planetárium najdete v areálu závodu Škoda, vjezd je bývalou
V. bránou. Právě v souvislosti s výstavbou byla ale stará
V. brána zbourána a dokonce
vznikly dvě nové ulice. Ty byly pojmenovány U Planetária
a Emila Škody.
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Škodaland zahajuje čtvrtou sezónu
Tři roky už uběhly od velké
slávy, kdy olympijská vítězka
Martina Sáblíková přestřihla
pásku zcela nového, moderního sportovního areálu na břehu
přehrady České údolí. Psal se
15. duben 2011 a natěšené davy
se za českou olympioničkou a zástupci z obvodu MO Plzeň 3 nahrnuly dovnitř areálu. Obrovská zelená louka na břehu přehrady se proměnila v krásný
areál plný sportovišť a zábavy.
Od té doby slouží veřejnosti,
hostí řadu akcí a obvod ho neustále vylepšuje. Návštěvnost
areálu je vysoká.
Areál Škodaland právě rozjel
čtvrtou sezónu. Otevřeno je nyní
po celý den od 8 do 22 hodin.
A tak to bude až do konce září.
Od října potom začíná ve Škodalandu vedlejší zimní sezóna a otevřeno je od 10 do 16 hodin. Areál
se od svého otevření dočkal řady
vylepšení, atrakce neustále přibývají a prostor se vylepšuje. „Chystáme pro letní sezónu novinku, a to

Letecký pohled na areál Škodaland u přehrady České údolí

je bungee trampolína. Uvažujeme do budoucna i o posilovacích
strojích pro zdravotně postižené

do prostoru koutku pro seniory,“
přiblížil starosta Jiří Strobach novinky. On sám i další zástupci
obvodu přímo na místě průběžně
kontrolují nejen počet návštěvníků
areálu, ale zjišťují také jejich spokojenost. Oblíbená mezi návštěvníky Škodalandu je čtyřmodulová
profi trampolína, která přibyla
v areálu v loňském roce. V letních

show s bohatým programem.
„První tři ročníky Balonové
show proběhly v tomto prostoru
dokonce v době, kdy žádný areál
nestál a byla tu jen zelená louka
se starým tobogánem. Letos se
koná 21. června už sedmý ročník,“ upřesnil starosta Jiří Strobach. Každoročně se ve Škodalandu můžete těšit i na největší

Čtyřmodulová profi trampolína přibyla v areálu v loňském roce

První tři ročníky Balonové show se konaly ještě na zelené louce

Koupací jezírko je v létě za slunečného počasí hojně využívané
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měsících jsou využívány šlapadla
a lodičky. Projížďka po přehradě
České údolí je při slunečném počasí parádním odpočinkem. Při
vysokých teplotách nejvíce láká
koupací jezírko.
Areál hostí i řadu sportovních
a kulturních akcí. Pravidelně
se zde v červnu koná Balonová

www.plzen3.eu

přehlídku ohňostrojů Plzeňské
ohýnky, v létě proběhne podruhé hudební festival In Pilsen fest, příměstské tábor y
pro děti a další akce. Aktuální dění ze Škodalandu najdete
na stránkách www.skodaland.eu,
kde můžete využít rezervační
systém jednotlivých sportovišť.
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Starosta zkontroloval lokalitu Na Hvězdě
Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach využil hezkého počasí ke
kontrole lokality Na Hvězdě.
V pátek 21. března odpoledne zavítal mezi občany na volnočasové
hřiště Na Hvězdě na Borech.
Radost starostovi udělala hlavně
vysoká návštěvnost a zároveň získal řadu podnětů, jak toto místo
vylepšit. „Raději zajdu do terénu
a zjistím skutečný stav. Nemám rád
plánování od stolu. Výměna názorů s občany určitě věci posouvá
dopředu a tak, jak si je lidé přejí,“
uvedl starosta důvod kontroly.
Toto hřiště při pěkném počasí
hojně navštěvují hlavně maminky s dětmi. Na lavičkách tu ale
tráví chvilky odpočinku i senioři. Vedení obvodu již v minulosti
řešilo bezpečnost na tomto hřišti,
jelikož se nachází uprostřed kru-

hového objezdu. Jaké jsou tedy
závěry debaty starosty s občany?
„Vesměs jsou lidé s tímto místem
spokojeni. Já jsem chtěl hlavně
zjistit, co zde lidé postrádají, zda
tuto lokalitu můžeme nějak vylepšit pro spokojenost občanů. Jestli
je tu čisto, dostatek atrakcí pro
děti apod. Přece jen je to široko
daleko jediné místo tohoto druhu,“ upřesnil starosta MO Plzeň 3
Jiří Strobach.
Starosta nezavítal na toto místo
poprvé. Z debat, které zde vedl
s občany, jsou už teď jasné závěry. „Lidé by si přáli více laviček.
Zdá se, že jich je tu dostatečné
množství, ale při hezkém počasí si opravdu není, kam sednout.
S občany jsem řešil i problematiku volného pobíhání psů. Někteří by si přáli i zákaz kouření,
protože se pak u dětského hřiště

povalují nedopalky. Co se týče
dětských atrakcí, chybí houpačky se zajištěním pro nejmenší či
naopak houpačky pro větší děti
nad deset let a také dětské prolézačky. Řešit budeme také posílení odpadkových košů,“ uvedl

dále starosta. Míst v obvodu ke
kontrole, které chce starosta Jiří
Strobach navštívit, zbývá ještě
hodně. Na další lokality můžete
upozornit starostu i vy! Vašepodněty můžete posílat mailem
na strobach@plzen.eu.

Obvod vyhlašuje druhou elektronickou aukci energií
Rostoucí ceny energií trápí
dnes snad každého spotřebitele, občany Městského obvodu
Plzeň 3 nevyjímaje. Proto vedení obvodu na podzim loňského roku uspořádalo první
elektronickou aukci elektrické
energie a zemního plynu, díky
níž mohli lidé ušetřit až 28%
procent. Průměrná domácnost

tak za dva roky ušetří zhruba
6 400,- Kč na energiích.
Nyní vedení obvodu opět nabízí
obyvatelům nejen centrálního obvodu, ale celé Plzně, druhou šanci
se do této aukce přihlásit.
„Přihlásit se mohou jednotlivé
domácnosti, drobní podnikatelé
i bytová sdružení zcela zdarma.

Pořádající firma je pak všechny
sdruží, stanoví přesné podmínky,
které musejí dodavatelé dodržet,
a osloví všechny dodavatele energií
na trhu, aby o ´balík´ domácností soutěžili v on-line elektronické
aukci,“ říká starosta centrálního
obvodu Jiří Strobach.
Máte zájem přihlásit se do e-aukce energií? Navštivte kontaktní

místo v budově Odboru výstavby
ÚMO Plzeň 3 (naproti Divadlu
J. K. Tyla), a to každé pondělí
nebo středu od 14. do 21. května.
Samotná aukce se uskuteční poslední týden v červnu.
Pro více informací navštivte
stránky úřadu www.plzen3.eu
nebo stránky pořádající společnosti www.ecentre.cz.

„Černé skládky jsou stále problém,“ říká místostarosta
Městský obvod Plzeň 3 zajišťuje úklid více než 720 tisíc m 2
chodníků a veřejných ploch.
Veřejný pořádek a úklidy má
na starosti místostarosta MO
Plzeň 3 Radislav Neubauer,
který poukazuje hlavně na problém s černými skládkami.
Černé skládky se na území centrálního obvodu vyskytují přesto,
že občané mohou využívat služeb
tří sběrných dvorů nebo velkokapacitní kontejnery. Ty každou první sobotu v měsíci MO
Plzeň 3 přistavuje na vybraných
místech v obvodu a obyvatelům
jsou k dispozici zcela zdarma.
„Likvidace černých skládek je

prováděna samozřejmě podle potřeby, ale standardně to bylo 2x
v týdnu, a to v pondělí a v pátek,“
upřesnil místostarosta centrálního obvodu Radislav Neubauer.
K odstranění nepovolených skládek byli dříve využíváni i pracovníci Veřejné služby, kteří pro
obvod vykonávali další pomocné
práce. Služba byla ale zrušena.
A tak obvod přistoupil k navýšení úklidů. „Pro větší operativnost, a tím i zlepšení čistoty,
byla plocha obvodu rozdělena
na dva úseky. Ještě jsme navýšili
likvidaci skládek o jeden den
v týdnu, a to ve středu. S úklidem
se zaměřujeme hlavně na střed
města. Skládky tak uklízíme 3x

v týdnu,“ doplňuje Radislav Neubauer, který provedl v obvodu
kontrolu likvidace černých skládek a absolvoval s úklidovou firmou jeden ze svozových dnů.
Přes všechny výzvy a opatření
černých skládek neubývá. Podle
místostarosty si mnozí nezodpovědní občané veřejné plochy
stále pletou s místem, kde se lze
na účet obvodu zbavit pohodlně
prakticky čehokoliv. „Každý měsíc tak obvod odváží z veřejných
ploch okolo 26 tun odpadu, což
zatěžuje obvodní rozpočet a znemožňuje tyto finance nasměrovat
např. ke zvýšení počtu sečí,“ dodal místostarosta centrálního plzeňského obvodu.

Další jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 se bude konat 29. dubna v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 3. Jednání je
veřejné, sledovat ho můžete také online na internetových stránkách www.plzen3.eu.
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Děti řádily na maškarním bále v Alfě

Únor patří tradičně maškarním. Dětský maškarní bál každoročně v únoru pořádá také
Městský obvod Plzeň 3. Letos se
uskutečnil už potřetí.

Sál Alfy na Americké třídě ožil
velkým maškarním rejem v neděli 16. února. Děti se proměnily
v piráty, princezny, upíry, kovboje, víly i nejrůznější zvířátka. Při
dobré muzice řádily celé odpoled-

ne v maskách o sto šest. Děti i rodiče bavil klaun Mireček s klaunkou Leontýnkou, kteří přichystali
spousty soutěží a zajímavých her.
Rozdávalo se i hodně sladkostí.
Největší ceny byly ale určené těm
nejlepším maskám. A ani letos
nebylo jednoduché vybrat ty nej!
Každý malý návštěvník navíc dostal vstupenku do Domu pohádek
v Plzni. Fotky z akce najdete na
www.plzen3.eu.

Strážníci
darovali krev

Bezovce se blýská na lepší časy!

Darovat to nejcennější, co člověk má,
tedy svou krev, se rozhodli strážníci Městské policie Plzeň ze služebny na Borech. V úterý 11. února se
vypravila k hromadnému odběru
krve dvacítka strážníků. V dalších
dnech je následovali i ostatní ze služebny. Strážníci svým rozhodnutím
reagovali na výzvu Transfúzního
oddělení FN Plzeň o nedostatku
krve. Velká část strážníků darovala
krev úplně poprvé. Podle jejich slov
to ale nebylo naposledy. V dárcovství by většina chtěla pokračovat
i v budoucnu. Dohromady darovala
skupinka strážníků ze služebny na
Borech přes osm litrů krve.

Do konce dubna mělo být jasno, jak bude vypadat doprava v lokalitě Bezovka na Borech. Odborníci na dopravu, zástupci obvodu i občanského
sdružení Bezovka, ti všichni
pracovali na řešení. Dopravní
opatření pro tuto oblast, kterou žádali samotní občané,
se připravovaly od konce loňského roku. Občané si teď budou moci oddechnout. Podle
schváleného řešení by se mělo
Bezovce opravdu blýskat na
lepší časy.

Doprava se zklidní

„Rada městského obvodu Plzeň 3
na svém jednání 11. března 2014
schválila dopravní opatření v oblasti Bezovka, která zde výrazně
zklidní dopravní situaci,“ potvrdil starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach. Tento návrh na dopravní
opatření v Bezovce byl navržen
na základě jednání vedení Městského obvodu Plzeň 3 se správou
veřejného statku, Dopravním

inspektorátem Plzeň, odborem
památkové péče a zástupců občanského sdr užení Bezovka.
„My jsme s řešením spokojeni.
Oceňujeme práci zastupitelstva i vedení obvodu a už se
těšíme na realizaci,“ uvedl za
občanské sd r u žen í Bezovka
Roman Hříbal.
Schválená opat ření zah r nují
samostatný odbočovací pr uh
doprava z Klatovské třídy do
Sukovy ulice a prodloužení
intervalu odbočení doleva ze
Sukovy ulice na Klatovskou
třídu. Dále bude posunuta návěst v Sukově ulici na portál
u Erbenovy ulice.
Podle občanského sdružení Bezovka byly jedny z největších
dopravních problémů hlavně ve
Schwarzově ulici. Také tudy by
se mělo v budoucnu jezdit pomaleji a bezpečněji. „Výraznou
změnou projde také Schwarzova
ulice, kde vznikne jednosměrka
v úseku Brožíkova – Žižkova a také

v úseku Na Hvězdě – Žižkova. Celá
oblast Bezovka bude označena
jako zóna s maximální rychlostí
30 km/h,“ uvedl vedoucí Odboru
dopravy a životního prostředí
Úřadu městského obvodu Plzeň 3
Petr Baloun.
S opatřeními byla seznámena
Správa veřejného statku města
Plzně, která zároveň přislíbila
finanční krytí.
Do doby realizace bude pro nákladní vozidla zakázán vjezd
do Schwarzovy ulice. „Průjezd vozidel touto oblastí se
neúměrně zvyšoval, proto jsme
rádi, že se vše podařilo vyřešit
poměrně rychle a můžeme tak
vyjít vstříc zdejším obyvatelům.
Věřím, že díky těmto konkrétním změnám dojde ke zklidnění dopravy a zlepší se životní
podmínk y zdejších obyvatel,“
dodal starosta Strobach.
O průběhu realizace bude obvod informovat na webových
stránkách www.plzen3.eu.

PŘIJĎTE NA TRHY NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Náměstí Republiky 10. - 21. dubna ožije Velikonočními trhy. I tento
rok si na náměstí můžete vybírat
ze spousty pletených a zdobených
pomlázek, stejně tak jako z velikého množství pestře vyzdobených kraslic.

klad trdelníky nebo výborná velikonoční nádivka. Velikonoční trhy
doplňují i lidové tradice a řemesla.
Ty každoročně prezentují osobně
zruční řemeslníci. Obdivovat tak
můžete výrobu pomlázek, pletených
košíků či umění kovářů a řezbářů.

Lákadlem na trzích budou také tradiční dobroty. K mání budou napří-

Také v květnu můžete zavítat do
centra Plzně na trhy, od 19. do
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www.plzen3.eu

22. května proběhne na náměstí
Republiky Májový trh. Těšte se
na ručně vyráběnou keramiku,
šperky, dárkové zboží i různé pochutiny. Oslavy nadcházejícího
léta přinesou opět oblíbené ukázky lidových tradic a řemesel, při
kterých můžete vidět samotnou
techniku výroby.
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Obvod znovu pomůže junákům
Od zářijového požáru skautské
klubovny v Českém údolí se
potýkají junáci s finančními
problémy. Proto se obrátili o pomoc na MO Plzeň 3, ten jejich
žádosti vyhověl.
Klubovna plzeňských junáků
v Borském parku lehla popelem
v září loňského roku. Požár zničil nejen budovu, ale také veškerý nábytek, stany i další uskladněné vybavení, celková škoda se vyšplhala na
1 300 000 korun. Škody bude z největší míry hradit pojišťovna. „Tuto
částku od pojišťovny bychom chtěli
využít na opravu stavby,“ upřesňuje
vedoucí 52. oddílu Žlutá střelka Tomáš Fuchman.

Každoročně oddíl pořádá pro děti
také letní tábor. Stany a další vybavení ale shořelo, a tak se skauti
obrátili o pomoc na MO Plzeň 3.
„Rádi bychom také letos uskutečnili letní tábor, a proto jsme požádali pana starostu o finanční
pomoc. Celkové náklady jsme
odhadli na necelých 150 tisíc korun,“ dodává vedoucí střediska
Střela Dana Lukášová. Žádostí
skautů se zabývalo Zastupitelstvo
městského obvodu Plzeň 3, schválilo ji na svém jednání v úterý
25. února. Většina financí bude
využita na výrobu stanů, a tak se
jedná o dlouhodobou investici.
Obvod junákům pomohl už v minulosti bezprostředně po požáru.

„Zajistili jsme velkokapacitní kontejnery na úklid a poskytli jsme náhradní prostor junákům ve vnitřní
budově ve Škodalandu,“ upřesnil
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach.
Oddílu po zářijové tragédii pomáhají i další skautské oddíly. „Pro
oddílové schůzky využíváme klubovnu spřáteleného oddílu v Českém údolí a také místnost ve Škodalandu, kterou nám ÚMO Plzeň 3
zapůjčil,“ uvedla Dana Lukášová.
52. oddíl Žlutá střelka je oddíl
s dlouholetou tradicí. Za jeho existenci prošlo oddílem na tři stovky
dětí. Jsou vedeny k samostatnosti,
odpovědnosti i lásce k přírodě.
V dnešní počítačové době určitě
velmi záslužná činnost.

Radbuza hostila Košařův memoriál
Do Plzně se sjeli nejlepší plavci
z celých Čech. V plaveckém areálu
Radbuza v Kozinově ulici se konal
22. února už 62. ročník prsařského trojboje Košařův memoriál.
Novinkou byly letos štafety.

norázových pohárů získali vítězové
i putovní poháry, které byly pořízeny
právě díky příspěvku MO Plzeň 3,
a nesou tak jméno staroty Jiřího

Košařův memoriál se koná v Plzni
už od roku 1952. Pořadatelem závodů je domácí klub SK Radbuza.
Plavecký oddíl a celý areál dlouhodobě podporuje také třetí plzeňský
obvod. „Snažíme se klubu pomoci,
protože vychovává mladé plavce.
K Plzni patří od nepaměti a je
důležité taková místa zachovat,“
přibližuje starosta MO Plzeň 3 Jiří
Strobach. Ten osobně předal na závodech ceny vítězům. „Kromě jed-

Strobacha,“ vysvětlil víceprezident
klubu SK Radbuza Luboš Ibrmajer.
Závody zahájil dopoledne místostarosta Radislav Neubauer.
Titul z loňského memoriálu obhajoval plavec dalšího plzeňského klubu Slavia VŠ Jan Kutil. Ten potvrdil
roli favorita a obsadil zlatou příčku
před druhým Mariánem Dragúnem
a třetím Martinem Bejčkem. Ženskou kategorii ovládla česká reprezentatka závodící za KPS Ostrava
Barbora Závodová. Za ní skončila Tereza Martínková a Michaela
Kadková. Jeden pohár zůstal ale
i u pořadatelů. Václav Čermák
z SK Radbuza Plzeň bezkonkurenčně vyhrál kategorii mladších
plavců od 10 do 14 let.

V Plzni byli oceněni nejlepší sportovci
V Plzni proběhla anketa Sportovec roku a také byli vyhlášeni nejlepší mladí sportovci v kategoriích
dorost a žáci. Obě akce se konaly
v březnu. Sportovcům popřál na
místě i starosta MO Plzeň 3 Jiří
Strobach, který zároveň předal na
obou akcích ocenění.
Slavnostní vyhlašování Sportovce roku se uskutečnilo 13. února
v Měšťanské besedě. Titul nejlepšího trenéra si odnesl bývalý kouč FC
Viktoria Plzeň Pavel Vrba a také
hokejový trenér Milan Razým.
Anketu ovládl cyklista Roman
Kreuziger, plzeňskou sportovní
osobností roku je hokejista Martin

Straka. Mezi juniory dominovala
sportovní střelkyně SSK Dukla
Plzeň Nikola Mazurová.
Druhou sportovní událostí se stalo
předávání cen v kategoriích dorost
a žáci, které se konalo na plzeňské radnici 20. března. Celkem
bylo oceněno osmnáct jednotlivců
a osm družstev, mezi nimi i sportovní naděje ze třetího plzeňského
obvodu. V kategorii jednotlivců to
byla plavkyně Tereza Polcarová,
plochodrážník Roman Mády, kteří
z rukou starosty převzali také vstupenku do Techmania Science Center a sportovní tašku. Mezi družstvy byli nejlepší hokejisté 8. třídy

a mladší dorostenci HC Plzeň 1929
a také juniorské atletky z klubu AK
Škoda Plzeň.

AKTUALITY

Krátce z obvodu
V Plzni v Karlově ulici č. 23
došlo v neděli 16. března v noci
k výbuchu plynu a následnému
požáru. K události vyjely čtyři jednotky hasičů. Bylo evakuováno 14 lidí. Nájemník z bytu, ve kterém došlo k výbuchu
byl převezen do pražské nemocnice ve velmi vážném stavu. Úřad MO Plzeň 3 okamžitě
po události nabídl evakuovaným rodinám pomoc.

•

Mlýnská strouha prošla jarní
očistou. V sobotu 15. března se
začala v Mlýnské strouze vypouštět voda. Tři dny na to rybáři
vylovili ryby a poté se celý týden
strouha čistila. Voda se do ní vrátila na přelomu března a dubna.

•

Závody kočárků budou probíhat 13. dubna od 15 hodin v areálu Škodaland. Akce je nejen pro
maminky a tatínky, ale i pro babičky a dědečky, zkrátka pro celou rodinu. Můžete se těšit na
krásné ceny a skvělou atmosféru.

•

Na základě žádostí ředitelů 2.,
11., 14. a 25. základní školy,
schválila Rada města Plzně navýšení jejich kapacity. U 2. základní školy bude kapacita navýšena z 600 na 630 žáků, školní
družina 11. ZŠ Plzeň ze 150 žáků na 180 žáků, školní družina
14. ZŠ Plzeň z 210 žáků na 240
žáků a školní družina 25. ZŠ
Plzeň z 500 žáků na 550 žáků
s účinností od 1. 9. 2014.

•

Městské zastupitelstvo schválilo záměr uspořádat veřejnou
architektonicko-urbanistickou soutěž pro lokalitu náměstí
Emila Škody. V současné době je
využívána zejména část prostoru určeného pro parkování, zbývající část tvoří plochy zeleně
bez vhodných parkových úprav
a funkčního mobiliáře bez možnosti smysluplného využívání.
V podzemním prostoru se nachází kryt civilní obrany.

•

Zastupitelstvo města Plzně neschválilo požadavek zhotovitele novostavby divadla, firmy
Hochtief, na uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo, jehož předmětem měla být změna rozsahu díla o vícepráce ve výši 25,3
milionu korun včetně DPH.
Zastupitelstvo schválilo ale
uzavření dodatku na prodloužení termínu zahájení zkušebního provozu z 1. 5. na 15. 6.
2014 a termínu uvedení stavby
do provozu z 1. 8 na 1. 9. 2014
v souvislosti s realizací divadelních technologií.
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Krátce z kultury
Folková legenda František Nedvěd přijede koncertovat do Plzně.
Se skupinou Tiebreak zahraje
v KD Peklo 14. dubna od 19 hod.

•

Středisko volného času, pracoviště Pallova 19, pořádá 15. dubna pro děti Maškarní karneval
se šášou Rudym. Akce začíná
v 16 hodin velikonočními dílnami. Samotný maškarní rej vypukne v 16:30. Připraveny jsou
soutěže, vystoupení, sladké odměny i hodnotné ceny.

•

Ve dnech 15. – 16. dubna ožije dvůr Národopisného muzea
v Plzni Velikonočním jarmarkem. Seznámit se můžete s velikonočními tradicemi a lidovými řemesly. Jarmark bude
přístupný od 9 do 17 hodin.

•

Přijďte oslavit Velikonoce do
Pivovarského muzea v Plzni.
Od 19. do 20. dubna vás čeká
po celý den speciální velikonoční program. Velikonoční
prohlídka je součástí prohlídkové trasy za běžné vstupné.

•

Autistům pomáhá sdružení ProCit

Městský obvod Plzeň 3 pokračuje v další sérii tematických
přednášek. Po semináři o bezpečnosti seniorů se 20. února
v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 3 debatovalo o poruše autistického spektra.
Přednášku uspořádalo ve spolupráci s obvodem sdružení ProCit, které
provozuje v Macháčkově ulici zaří-

Nový festival humoru se v Plzni
odehraje v květnu v Měšťanské
besedě. Komedy fest přiveze do
Plzně současné hvězdy nejen divadelního, ale i filmového nebe
a televizních obrazovek. Akce se
uskuteční pod záštitou starosty
MO Plzeň 3 Jiřího Strobacha.
Na dvou scénách v Měšťanské besedě bude od 7. do 11. května inscenován humor v podání našich

V mázhausu radnice si můžete
od 26. dubna do poloviny května
prohlédnout výstavu s názvem
Pomníky z 2. světové války. K vidění budou fotografie hlavních
plzeňských památníků a pamětních desek připomínající události druhé světové války.

„Nejčastěji jsme dostávali výkresy
nebo koláže, ale jejich zpracování

•
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Seminář s podtitulem „Nácviky sociálních dovedností“ vedla psychiatr MUDr. Jitka Rumlová. Podobná přednáška se uskutečnila už na
podzim loňského roku, a i tentokrát
byl velký zájem. „Zabýváme se autismem ve škole a v budoucnu bych
se tomu ráda věnovala trochu víc,“
prozradila například vysokoškolačka Jana, která na přednášku přišla
se spolužačkou.

předních umělců v rámci komedií několika českých divadelních
scén, one man show a stand-up
vystoupení. Diváci budou mít možnost vidět vyhledávané stand-up
vystoupení Na Stojáka, populární Drahoušky s Janou Paulovou
a Pavlem Zedníčkem, herecký
koncert Báry Hrzánové v Hrdém
Budžesovi, představení Tři holky jako květ s Eliškou Balzerovou, Comedia dell‘arte s Pavlem

Liškou a Tatianou Vilhelmovou.
V repertoáru festivalu nebudou
chybět ani osvědčené inscenace
Ledňáček a nestárnoucí Lo Stupendo. V premiérových inscenacích představí Komedy fest Postavení mimo hru s Janem Révaiem
a Romanem Štolpou a celosvětově úspěšnou one man show Táta.
Nejen pro rodiče a jejich děti jsou
připravené nestárnoucí Rychlé
šípy Jaroslava Foglara.

Soutěž pro mateřské a základní školy
Městský obvod Plzeň 3 pravidelně pořádá výtvarné či fotografické soutěže pro děti z mateřských
nebo základních škol. Tentokrát
vedení obvodu vyzvalo všechna
školská zařízení na území centrálního obvodu najednou a vyhlásilo uměleckou soutěž na téma
„Borský park slaví 100 let!“. Během února se úřad zaplnil nejrůznějšími díly a pracemi.

Evropský den sousedů proběhne
31. května po celé Plzni. Seznamte se se svými sousedy, uspořádejte společné grilování či piknik!
Plzeň 2015 pomůže vašemu společnému vaření balíčkem surovin
a budete-li chtít, zajistí také krátké hudební vystoupení. Den sousedů nabídne i další zajímavé aktivity. Více o programu na www.
plzen2015.cz/mesicmelinymercouri nebo na na setkání s organizátory 23. dubna KD Peklo.

zení pro přátele, rodiče a děti, které
trpí autismem. „Máme k dispozici
hrací, sportovní a relaxační koutek, pro dospělé prostor pro společné posezení. Podle zájmu našich klientů pořádáme pravidelně
také nejrůznější volnočasové aktivity, například sportovní dny,
canisterapie nebo cvičení rodičů
s dětmi,“ vysvětlila předsedkyně
sdružení ProCit Irena Vítovcová.

Nový festival Komedy fest přiveze
do Plzně hvězdy

27. ročník filmového festivalu Finále se uskuteční v Měšťanské
besedě od 27. dubna do 3. května.
Finále slavnostně zahájí předpremiéra snímku Hany, prvního
českého filmu natočeného na jeden záběr. Režisér Michal Samir
a producent Matěj Chlupáček
film natočili v září 2013 v centru Plzně během pouhých tří nocí.

•

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

i celkový nápad byl vždy naprosto
odlišný. Nejvýraznějším projektem
se ovšem zcela jednoznačně stal
nádherný strom z moduritu, ke kterému byla přiložena i knížka s fotografiemi, jak výtvor vznikal,“ prozradil starosta Jiří Strobach.
Z kategorie mateřských škol
zvítězily děti všech tří tříd ze 44.
MŠ, pro které obvod přichystal
zábavné představení. Speciální
cenu získala třída „cyklistů“
z 27. MŠ, která si i se 44. MŠ bude
moci v Borském parku na počest

Praxe hrou na škole v Plzni

Projekt „Praxe hrou“ realizovaný
v období 1. ledna 2013 – 28. února
2015 v Plzeňském kraji, konkrétně na Střední průmyslové škole
dopravní v Plzni, se zaměřuje na
přípravu žáků na praxi v jejich
oboru zábavným způsobem.
Mezi cíle projektu patří zřízení
fungující fiktivní firmy servisního typu s vlastním firemním názvem provozované žáky školy pod
lektorským pedagogickým dohledem, dále odborná školení a exkurze pro žáky a pedagogy, praxe
ve smluvních komerčních servi-

sech, vytvoření nových odborných
skript rozšířených o odborné anglické a německé listy, výuka odborné cizojazyčné terminologie
v řemeslných oborech a vznik nových zájmových odborných kroužků (jeden pro žáky SPŠD Plzeň
a jeden pro žáky ZŠ). Díky projektu vznikla fiktivní firma servisního typu s vlastním názvem, logem
a jasně definovanou pracovní náplní, žáci získali znalosti o administrativním chodu firmy, naučili
se vyplňovat nezbytné písemnosti k zakázkám a administrativní
agendu propojili s mechanický-

www.plzen3.eu

jeho založení zasadit svůj strom.
Z 1. stupně zvítězila 1. B z 15. ZŠ,
která půjde za odměnu hodovat
do cukrár ny a navíc společně s dětmi z 2. A 33. ZŠ, které
vytvořily dr uhé nejvýraznější dílo, půjdou také sázet stromek. Rovněž na 2. stupni si budou moci autoři dvou nejlepších
prací zasadit strom, a to konkrétně šesťáci z 2. ZŠ a páťáci z 11.
ZŠ, kteří si zároveň vysloužili
také vstupenky do Techmania
Science Center.

mi dovednostmi. Dále měli žáci
možnost pracovat v komerčních
smluvních servisech, kde mohli porovnat zkušenosti z fiktivní
firmy s praxí, což přivítali s velkým nadšením. V rámci projektu
došlo také k navázání spolupráce
se ZŠ prostřednictvím zájmového
kroužku Malý řemeslník. Finanční čerpání projektu je ve výši
3 683 679 Kč a tento projekt je
podpořen z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
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Nové věci se můžete naučit i v devadesáti letech
Městský obvod Plzeň 3 se dlouhodobě snaží zpříjemňovat život starším lidem. Senioři tak
mohou cestovat, vzdělávat se
a kulturně žít za symbolické
ceny nebo úplně zdarma.

„Chceme, aby lidé i v pokročilém
věku mohli dělat to, co je baví, učit
se novým věcem a žít skutečně pl-

nohodnotný život. Proto za velmi
atraktivní ceny organizujeme zajímavé zájezdy a nabízíme vstupenky
do divadel. Zcela zdarma pořádáme
přednášky na aktuální témata, právní poradnu nebo taneční vínky,“ vyjmenoval starosta Jiří Strobach.
Co je ale opravdovým fenoménem
mezi seniory? Počítačové kurzy. Obvod je ve spolupráci se Střední školou

informatiky a finančních služeb Plzeň pořádal letos v zimě už počtvrté.
„Senioři se učí v kurzech pro úplné
začátečníky nebo mírně pokročilé. Ti,
co už s počítači mají větší zkušenosti,
mohou navštěvovat specializované
kurzy na úpravy digitálních fotografií, práci s tabulkami nebo třeba multimédia a přenos dat,“ uvedla ředitelka SŠIFS RNDr. Lenka Holubová.

Na jednotlivých seminářích pomáhají seniorům kromě lektorů také
studenti střední školy. Původně se
jednalo o trest, teď už je z toho atraktivní činnost, o kterou je mezi žáky
velký zájem. Poslední únorový týden
začalo devět kurzů, které navštěvuje
necelá stovka seniorů z centrálního
obvodu. Nejstarší účastník oslaví letos úctyhodných devadesát let.

Obvod přispívá seniorům téměř 132 tisíc korun
MO Plzeň 3 dlouhodobě spolupracuje se Svazy důchodců ČR
a snaží se jejich členům vycházet
vstříc, aby i lidé v pozdějším věku
mohli vést plnohodnotný život.

Úřad městského obvodu Plzeň 3 obdržel letos žádosti o poskytnutí dotací od tří organizací Svazu důchodců
ČR – organizace Plzeň – Bory, obvodní organizace Plzeň – Skvrňany
a obvodní organizace Plzeň – střed.
„O dotace na úhradu kulturních
akcí a zájezdů si organizace seniorů

působících na území našeho obvodu
žádají vždy počátkem kalendářního
roku. Při stanovení výše schválených dotací přihlížíme mimo jiné
k počtu členů s trvalým bydlištěm na
území centrálního obvodu,“ uvedl
starosta obvodu Jiří Strobach.
Účelem dotace jsou kulturní akce,
osvětové přednášky, kroužky, zájezdy, vstupy na různá vystoupení
a do kulturních zařízení. Celkem bylo
schváleno 131 700,- Kč, konkrétně
pak 41 400,- Kč pro organizaci Plzeň – Bory, 50 000,- Kč pro organi-

zaci Plzeň – Skvrňany a 40 300,- Kč
pro organizaci Plzeň – střed. Oproti
minulým rokům se obvodu díky
dobrému hospodaření povedlo
schválit až dvojnásobně vyšší částky. Borská organizace například
loni i předloni získala kolem 23 tisíc
korun a Skvrňany zhruba 40 tisíc
korun. Senioři z organizace Plzeň
– střed loni dostali od centrálního
obvodu přes 27 tisíc korun a v roce
2012 necelých 20 tisíc korun.
MO Plzeň 3 ale nezapomíná ani na
seniory, kteří se nesdružují v žád-

ných organizacích. Obvod pořádá
pravidelně veřejné seniorské akce,
realizuje pro seniory různé projekty.
Jedná se nejen o kulturní akce, ale
například i vzdělávací. Pravidelně
jsou poskytovány i slevy na vstupenky do divadla, zájezdy a další.
Zástupci obvodu pravidelně navštěvují seniorské akce i nejstarší obyvatele obvodu. Senioři se informace
dozvědí pravidelně na této stránce
pro seniory ve Zpravodaji Trojka nebo i na webových stránkách
www.plzen3.eu v sekci seniorweb.

INZERCE

KRÁSNOU
ZLATOU SVATBU
oslavili v obřadní
síni plzeňské radnice
v sobotu 22. 3. 2014
manželé Josef
a Gabriela Skálovi
ze Skvrňan.
Přejeme hodně štěstí!

Proè nehubneme, když jíme málo?

Ve své praxi výživového poradce se
setkávám stále èastìji zejména u žen
s pøíèinou nadváhy v dùsledku nízkého kalorického pøíjmu a nepravidelné stravy.
Náš organismus má schopnost se adaptovat na podmínky, které mu nachystáme. Když zaèneme jíst jen dvakrát
dennì a snížíme tím kalorický pøíjem

Přijďte si zatancovat

Jarní taneční vínek se uskuteční
v kulturním domu Peklo, a to 16.
dubna 2014 od 16 hodin. K tanci i poslechu zahraje TO1 pana

Miroslava Novotného. Vstup na
akci je pro seniory s trvalým
bydlištěm na území MO Plzeň 3
zdarma.

Promenádní koncert

na polovinu, bude to naše tìlo považovat
za krátkodobý výkyv a opravdu dojde ke
snížení váhy. Po urèitém èase se však bude snažit této situaci pøizpùsobit.
Zaène si hromadit co nejvíce živin ve
formì tuku do podkožních zásob,aby z
nich mohlo pøežít, kdybychom se rozhodli ve snižování objemu stravy pokraèovat. Souèasnì zaène docházet ke ztrátì
svalové hmoty a vìtšinou také ke chronickým zdravotním problémùm.
Jedinou cestou, jak z toho ven, je zvýšit
množství stravy na správnou úroveò a
zvolit vhodnou pohybovou aktivitu.
Ideální je kombinace posilování a tzv.
kardio zátìže na rùzných trenažerech.
V našem dámském fitness všem rádi poradíme, jakou zvolit délku tréninku nebo
optimální zátìž vè. poøadí jednotlivých
cvikù.

* Ing. Bc. Jan Zavadil je instruktorem a výživovým poradcem v dámském fitness.
Vystudoval Fakultu Sportovních studií MU v Brnì, obor Regenerace a výživa ve sportu.

DÁMSKÝ FITNESS

28. dubna od 16 hodin
Vnitroblok Šimerova na Borech

hraje Nýřaňanka
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Přípravy na Slavnosti svobody, probíhá blokové čištění
Blížící se květnové Slavnosti svobody znamenají pro MO Plzeň 3
zvýšenou aktivitu v péči o životní
prostředí. V rámci jarního úklidu a přípravy historického centra
města Plzně vydalo vedení obvodu
s ohledem na příznivé klimatické
podmínky pokyn k provedení blokového vyčištění vybraných místních komunikací. Tato akce, která
má již svoji tradici, přispívá ke snížení prašnosti a celkovému zlepšení
stavu životního prostředí v nejfre-

kventovanějších částech Městského obvodu Plzeň 3. „Toto blokové
čištění je prováděno ve vybraných
dnech od začátku dubna do 4. května. Vždy je čištěna jen část komunikace, aby bylo minimalizováno
blokování parkovacích míst,“ vysvětluje místostarosta MO Plzeň 3
Radislav Neubauer.
K provedení blokového čištění je
nutné vždy s týdenním předstihem
umístit na příslušné místo přenosné
dopravní značení se značkou zákaz

zastavení a dodatkovou tabulkou
s upozorněním na termín blokového čištění na daném místě. Samotné čištění probíhá vždy v ranních
hodinách tak, aby bylo provedeno
rychle a komunikace nebyla dlouho
blokována. Technicky je akce zabezpečena formou ručního vymetení přilehlého chodníku a následným strojním zametením vozovky
pod obrubníkem.
Stroj používaný k metení je v majetku firmy, která v centrální části

města provádí pravidelný běžný
úklid dle smlouvy o dílo. Jedná se
o speciální silniční vozidlo s vysavačem a rotačními kartáči. „Pokud
je v den blokového čištění na vyblokovaném místě odstavené vozidlo
bránící plynulému a rychlému provedení prací, využívá se služby odtahového vozidla Správy veřejného
statku města Plzně za přítomnosti
Policie České republiky nebo strážníka Městské policie,“ upozorňuje
Radislav Neubauer.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
• 8. 4. úterý - Sedláčkova (mezi Riegrovou
a Solní – pravá, východ)

• 11. 4. pátek - nám. Republiky (mezi
Riegrovou a Prešovskou – pravá, západ)

• 16. 4. středa - Prešovská (mezi Sedláčkovou a nám. Republiky – levá, sever)

• 8. 4. úterý - Dřevěná (mezi Křižíkovými
sady a nám. Republiky – levá, jih)

• 11. 4. pátek - sady Pětatřicátníků (mezi
Prešovskou a Bezručovou – pravá, západ)

• 16. 4. středa - Dominikánská (mezi Malou a Veleslavínovou – levá, východ)

• 9. 4. středa - Prešovská (mezi sady Pětatřicátníků a Sedláčkovou – pravá, jih)

• 15. 4. úterý - Sedláčkova
(mezi Riegrovou a Solní – levá, západ)

• 18. 4. pátek - sady 5. května (slepá mezi
Veleslavínovou a Klatovskou – celá)

• 9. 4. středa - Dominikánská (mezi sady
5. května a Malou – levá, východ)

• 15. 4. úterý - Dřevěná (Křižíkovy sady
u Masných krámů – pravá, sever)

• 18. 4. pátek - Solní (mezi nám. Republiky
a Sedláčkovou – levá, jih)

Umíme správně třídit odpad?
V našem obvodě je celkem 159 kontejnerových stání na tříděný odpad, z toho 53 stání o objemu 240 litrů a 106 stání o objemu 1100 litrů. „Oproti
nedávné minulosti byl navýšen svoz plastů a nápojových kartónů na 3x týdně, papíru 2x týdně, na 20 exponovaných místech 3x týdně. Sklo se
odváží 1x týdně, bio odpad 1x týdně v období prosinec - březen a 2x týdně v období duben - listopad,“ uvedl místostarosta Radislav Neubauer.
PLASTU A NÁPOJOVÉHO KARTONU SE PRŮMĚRNĚ NA DOMÁCNOST VYTŘÍDÍ 25,5 KG, PAPÍRU 45 KG A SKLA 28 KG ZA ROK.
ŽLUTÝ KONTEJNER
(plast + nápojový karton)

MODRÝ KONTEJNER
(papír)

ZELENÝ KONTEJNER
(sklo)

– bývá nejvíce přeplňován, proto je nejen
důležité jeho třídění, ale i sešlápnutí PET
lahví před vyhozením.

Patří sem: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
knihy, obálky s fóliovými okénky, papír
i s kancelářskými sponkami, bublinkové
obálky pouze bez plastového vnitřku.

– vytříděné sklo není třeba rozbíjet, bude
se nadále třídit.

Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, nápojové kartony, obaly
od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, vypláchnuté kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren
(v menších kusech) a další výrobky z plastů.
Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky
a plastové výrobky obsahující elektromateriál, „měkké“ sáčky, např. od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony
obsahující zbytky nápojů a potravin.
Protože se zvláště v těchto nádobách vyskytuje plast, který sem nepatří, je na třídící lince odstraněn a končí na skládce.
Výtěžnost je pouhých 35%-40%.
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Nepatří sem: celé svazky knih (vhazovat
pouze bez vazby, ve větším počtu patří
do sběrného dvora), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír (nelze jej dále
recyklovat), použité dětské pleny (patří
do kontejneru na komunální odpad!!)
Výtěžnost je vysoká – 90%.

www.plzen3.eu

Patří sem: barevné sklo (lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů),
tabulové sklo z oken a dveří, čiré sklo,
sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin a rozbité skleničky.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátové sklo, zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohové sklo doporučujeme vracet zpět do obchodu.
Výtěžnost je vysoká – 95%-99%.

číslo 2 • duben 2014 • 23. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

ZASTUPITELÉ

Komise bezpečnosti pořádá semináře pro seniory
Ve druhém březnovém týdnu se
opět sešli členové Komise bezpečnosti Rady městského obvodu Plzeň 3. Její předseda a současně
radní MO Plzeň 3 Petr Kastner
představil nejdůležitější informace z tohoto jednání.
Komise na svém pravidelném
březnovém jednání zhodnotila
nový projekt „Senior a bezpečnost“, který se uskutečnil v únoru
ve spolupráci s Městskou policií
Plzeň, Policií ČR, Odborem bezpečnosti Magistrátu města Plzně
a Odborem účtování a daní Magistrátu města Plzně.
„Na semináři, který byl především zaměřen na problematiku
podomního prodeje, prodejních

akcí a ochranu před nimi, jsme
také zdarma rozdávali kalendář
s radami pro seniory, informační brožury s názvem Obezřetnost se vyplácí a Bezpečné město
či kapesní alarm. Senioři si navíc mohli jako v minulých letech
objednat bezplatnou instalaci
bezpečnostního řetízku nebo panoramatického kukátka na dveře
do bytu. Tento seminář společně
s novým projektem Senior a zdraví bychom rádi zopakovali v měsíci
květnu a následně i v podzimních měsících tohoto roku,“ uvedl Petr Kastner.
Komise v těchto dnech připravuje další seminář. Ten bude opět
pro seniory a týkat se bude hlavně bezpečnosti v dopravě. „Rád

bych pozval všechny seniory a seniorky, kteří mají zájem dozvědět
se něco nového a hlavně aktuálního z problematiky provozu na pozemních komunikacích, aby přišli
na již čtvrté pokračování semináře Senior a doprava, které se bude
konat 17. dubna 2014 od 13 hodin
v našem bezbariérovém zastupitelském sále – sady Pětatřicátníků 7, 9,“
zve dále Kastner.
Jako zvláštní bod byla projednávána analýza statistiky dotazů do
poradny webového portálu Bezpečné město v rámci území centrálního plzeňského obvodu za
uplynulý rok 2013. „O této analýze a závěrů z ní vyplývajících
rád čtenáře zpravodaje Trojka seznámím v příštím čísle, kde bude

analýza podrobněji prezentována,“
dodal Petr Kastner. Bližší informace k seminářům budou uvedeny jako vždy na webu www.plzen3.eu.

Petr Kastner

Předseda kontrolního výboru Vás zve na návštěvu
Již tři roky je připraven předseda Kontrolního výboru ZMO
Plzeň 3 přijmout občany obvodu
první dvě středy v měsíci od 13
do 17 hodin ve své kanceláři bez
objednání. Tuto možnost využilo již několik lidí.
Mgr. Radoslav Škarda

V poslední době však hodiny nevyužil nikdo. „Chtěl bych tímto

připomenout možnost přijít za
mnou bez objednání. Zdá se, že
se na tuto možnost zapomnělo,“
říká Radoslav Škarda, předseda
Kontrolního výboru.
Dalším krokem k otevřenosti úřadu učinil Kontrolní výbor
tím, že zveřejňuje zápisy z jednání na webových stránkách
úřadu Městského obvodu Plzeň 3

www.plzen3.eu. Systém je inspirovaný konzultačními hodinami na vysokých školách, kdy je
garantována přítomnost, v tomto
případě, zastupitele. „To ovšem
neznamená, že není možné mne
navštívit kdykoliv jindy, ovšem
s předchozí domluvou,“ upozorňuje předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 Radoslav Škarda.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Informace pro voliče
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BUDOU KONAT 23. A 24. KVĚTNA 2014.
V souvislosti s přijetím vyhlášky č. 452/2013 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, došlo s účinností od 1. ledna 2014
k zavedení nového systému číslování volebních okrsků v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech.
Nově se volební okrsky v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech číslují samostatnou číselnou řadou v každé městské části nebo městském obvodu. Rozlišení volebních okrsků jednotlivých městských částí nebo městských obvodů je zajištěno tzv. prefixem před samotným číslem volebního okrsku, které vyjadřuje příslušnost k volebnímu celku konkrétního územně
členěného statutárního města.
Konkrétní změny v číslování volebních okrsků najdete na www.plzen3.eu.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBY DO EP
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území
České republiky. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Z povahy a rozsahu voleb do Evropského parlamentu vyplývá, že nelze podávat žádost
o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření seznamu voličů. Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu na dobu od vyhlášení voleb do 8. května 2014 má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
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DOPRAVA

Rekonstrukce v centru přináší omezení
V březnu začala rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati v centru Plzně. Zahrnuje výměnu
kolejí v úseku U Zvonu – Pražská – náměstí Republiky, opravu
mostu přes Mlýnskou strouhu
a předláždění ulic včetně sanace
inženýrských sítí. Rekonstrukce se dotýká nejen cestujících
městské veřejné dopravy, ale
i motoristů a chodců. Stavební
práce odhadnuté na zhruba 145
milionů korun by měly skončit
do konce dubna roku 2015.

Rekonstrukce je nevyhnutelná z důvodu havarijního stavu tramvajové
trati a výhybek. První etapa rekonstrukce zahrnuje úsek od mostu
U Jána až po Křižíkovy sady. Součástí projektu je také oprava točny
U Zvonu, kde se budou moci otáčet
tramvaje ze Slovan a Světovaru, a také

ve směru od Skvrňan. Od června až
do konce září tohoto roku se bude
opravovat úsek od Mlýnské strouhy
až po Solní ulici. Tato část stavby
zásadně ovlivní provoz tramvají.
Druhá část obnovy tramvajové trati
Pražská omezí také provoz autobusů s trasou přes náměstí Republiky.
V centru Plzně jde do finále rekonstrukce Wilsonova mostu na Americké třídě. Na počátku dubna se
na most vrátil provoz MHD. První
auta tudy projedou ale až na konci
května. S dalším omezením počítejte také u Divadla J. K. Tyla, kde
aktuálně probíhají rekonstrukce divadelních teras.
Americká třída byla i předmětem
diskuse zastupitelstva města Plzně
letos 13. března. Zastupitelé řešili
problematiku zklidnění Americké
třídy a na stůl dostali celkem tři návrhy. První variantou bylo uzavření

Wilsonova mostu, druhou variantou
uzavření Americké třídy od Škroupovy ulice ke kruhovému objezdu
a třetí variantou bylo celkové uza-

Americkou neuzavřít. Podle nich
by došlo ke zhoustnutí provozu na
dalších komunikacích a řidiči by
měli velmi komplikovanou cestu do

vření Wilsonova mostu i Americké
s průjezdným koridorem Goethova
– Prokopova. Ani jeden z návrhů ale
zastupitelé neodsouhlasili a po otevření rekonstruovaného Wilsonova
mostu se vrátí provoz na Americké
do běžného provozu. Z úst zastupitelů zněla celá řada argumentů proč

centra města. Uzavření by přineslo
i složitou situaci pro malé živnostníky na náměstí. Z Americké třídy by
ani při odsouhlasení návrhů nemohla být nikdy pěší zóna, tak jak se někteří obyvatelé domnívají. Stále by
po ní totiž jezdila MHD, která tudy
projíždí každé dvě minuty.

Systém přepravy seniorů a handicapovaných se změnil
Možnost objednat si telefonicky
prostřednictvím čísla 601 381 381
přistavení vozu na určitý čas je
nejvýznamnější novinkou v přepravě seniorů a těžce zdravotně
postižených občanů. Plzeň má novou službu SENIOR TAXI. Součástí změn je také ukončení provozu speciální linky Z 72. Nový
přepravní systém začal platit od
dubna. Služby zajišťují Plzeňské
městské dopravní podniky na základě smlouvy s městem.
Řešení přepravy seniorů a handicapovaných zpracoval odbor

sociálních služeb spolu s PMDP.
„Návrh vychází z našich opakovaných šetření a reflektuje potřeby cílových skupin. Ať už se jedná
o provoz dispečinku s režimem 24
hodin denně po sedm dnů v týdnu,
pohotovost řidiče, odvoz postižených dětí do a ze školy, dopravu
na zavolání a zajištění dopravy
klientů Centra pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu,“ sděluje Alena Hynková.
Od dubna letošního roku do března 2015 zaplatí město dopravním
podnikům za poskytování těchto
služeb 4,7 milionu korun. Dopravní

podniky plánují nákup tří nových
vozidel včetně minibusů, kde bude
k dispozici hydraulická plošina
pro invalidní vozíky. Dopravu na
zavolání, která bude zajištována
osobním automobilem, PMDP zpoplatní. „Za každou jízdu po městě
zaplatí dospělý 30 a dítě od šesti let
20 korun, mimo Plzeň pak 11 korun
za kilometr,“ konstatuje generální
ředitel PMDP Michal Kraus. Služba SENIOR TAXI bude poskytována denně od šesti do 22 hodin.
Podmínkou je včasné telefonické
objednání přes dispečink v předstihu nejméně dvou pracovních dnů.

INZERCE

U Flóry roste parkoviště
V Brožíkově ulici na Borech probíhá 1. etapa výstavby parkoviště Brožíkova – Flóra. Dle smlouvy s realizátorem stavby by dílo
mělo být hotové do října 2014.
Předpokládá se ale, že parkoviš-
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Na počátku dubna skončila kvůli
nevytíženosti linka Z 72. „Až na
několik výjimek neexistují v Plzni
linky, které by neobsluhoval alespoň jeden bezbariérový spoj. Autobusem Z 72 jsme přepravovali
v průměru jen čtyři až šest osob,“
vysvětlil Michal Kraus. „Systém
veřejné dopravy v Plzni patří k nejpropracovanějším v naší republice
a je srovnatelný s podobně velkými
městy ve střední i západní Evropě,“
uvedl Miroslav Valina, který je
upoután na invalidní vozík a přepravu handicapovaných má velmi
dobře zmapovanou.

tě bude dokončené dříve. Na
místě vzniká celkem 24 parkovacích míst, z toho je jedno pro
osoby se sníženou schopností
pohybu. Náklady na stavbu jsou
3,5 miliony korun.

www.plzen3.eu
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V Zadních Skvrňanech se kácely stromy
Ke konci března došlo na území
Městského obvodu Plzeň 3 ke kácení stromů. Jedná se o osm stromů
a části keřového porostu ve Waltrově
ulici v Zadních Skvrňanech. „Bohužel jsme museli přikročit ke káce-

ní, a to z důvodu rekonstrukce vodovodu. Tyto stromy a některé keře
byly v přímé kolizi nad vodovodním
řadem,“ uvedl místostarosta centrálního obvodu Radislav Neubauer.
Po ukončení rekonstrukce budou za

pokácené dřeviny vysazeny nové
stromy mimo ochranné pásmo vodovodu.
V období vegetačního klidu prováděli odborně proškolení pracovníci
i prořezávky stromů, které se pro-

vádějí většinou na přání občanů
nebo se odstraňují napadené větve
stromů nebo ty, které zasahují do
komunikací. „Na přání občanů lze
provést i výsadbu nových stromů,“
dodává Radislav Neubauer.

95 let tělovýchovy na Nové Hospodě
Sokolský tělocvičný spolek byl
na Nové Hospodě založen v lednu 1919. Její vedení se snažilo
o udržení provozu a zachování
činnosti oddílů a díky tomu zůstala po roce 1989 na Nové Hospodě naše tělocvičná jednota jako
jediná společenská organizace,
která zajišťovala sportovní, kulturní i společenskou činnost, zaměřenou především pro místní
občany a také na organizaci náplně volného času dětí a mládeže.

Jako první se na Nové Hospodě
začínala již v roce 1926 rozvíjet
gymnastika. Až v šedesátých a sedmdesátých letech se začal hrát
volejbal, později národní házená,
nohejbal a fotbal. V té době se
objevil futsal neboli malý fotbal,
díky kterému se v té době o Nové
Hospodě vědělo dokonce i v zahraničí, v Belgii nebo ve Francii.
V tělocvičně se také boxovalo
nebo se hrál kulečník, oblíbené
byly i turistické akce.

V současné době dosahují asi nejlepších výsledků oddíly nohejbalu
a stolního tenisu. Ženy zde pravivdelně cvičí nebo pořádají vyjížďky
na kolech či in-line bruslích. Téměř
sto let se pro své členy i pro návštěvníky areálu snažíme připravovat co
nejlepší podmínky nejen ke sportovnímu vyžití, ale také k rekreaci,
relaxaci a zábavě. Před několika
lety se podařilo na místě bývalého
nevyužívaného hřiště vybudovat
dva nové tenisové kurty s umělým

povrchem, asfaltový okruh pro inline bruslaře a v zadní části areálu
letos připravujeme tzv. adrenalinové centrum.
Všechno, co se nám v poslední
době podařilo, bylo možné zrealizovat díky finanční pomoci od MO
Plzeň 3, Města Plzeň a také díky
dárcovskému programu Prazdroj
lidem. Velké poděkování patří také
veřejnosti a našim příznivcům.
František Herajt, místostarosta
TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda

Mobilní kamerový systém přináší výsledky
Městská policie v Plzni začala
pomocí mobilního kamerového
systému monitorovat nejkritičtější místa, kde se nejvíce tvoří tzv.
černé skládky. Centrální obvod
se stále ve větší míře potýká s výskytem nepovolených „černých
skládek“, které se tvoří zejména
kolem kontejnerových stání na
separovaný odpad.

„Mobilní kamerový systém je
rozmísťen na pěti místech obvodu a můžeme konstatovat,
že se plně osvědčil,“ říká místostarosta centrálního obvodu
Radislav Neubauer. „S jeho pomocí jsme dopadli zaměstnance
jedné plzeňské pizzerie, který
zrovna na jednom z těchto míst
nepovoleně lik vidoval odpad

svého zaměstnavatele. Případ
se bude řešit v přestupkovém řízení,“ dodal Jan Brašna, velitel
obvodní služebny Městské policie Plzeň – střed.
Centrální plzeňský obvod bude
i nadále spolupracovat s Městskou policií Plzeň v boji proti
nepořád k u na veřejném prostranství. „Likvidace tohoto ne-

pořádku nám neúměrně zatěžuje rozpočet, a přitom bychom je
mohli využít na jiné, daleko prospěšnější věci. Vždyť měsíčně odvezeme z veřejných prostranství
26 tun odpadu. Proto se do budoucna rozšíří počet míst, která
bude městská policie monitorovat,“ upřesnil místostarosta
Radislav Neubauer.

INZERCE
Správa bytů, rozúčtování nákladů na bydlení, dodávka tepla, energetické audity
– vše pro vaše spokojené bydlení zajistí naše společnost na jednom místě

POZOR!

POZOR!

Správa nemovitostí
Správa nemovitostí přes internet
Dodávka a montáž digitálních poměrových měřidel
s dálkovým odečtem s rozúčtováním – teplo, teplá
a studená voda
Non - stop havarijní dispečink zdarma

Provozování tepelných zdrojů (plynových kotelen,
výměníkových stanic)
Zajištění výhodného pojištění nemovitostí, odpovědnosti výboru SVJ
Vlastní energetické centrum s auditorem
Výborná dostupnost pobočky pro správu

Plzeňské služby – JEDINÁ společnost na území Plzeňska, která je schopna realizovat veškeré služby spojené
s bydlením na vysoké úrovni a za přijatelné ceny. Získejte i vy výhodu jednoho dodavatele služeb:

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domu, poměrové měřiče tepla, rozúčtování tepla a vody, energetické průkazy budov, non–stop havarijní dispečink
Hlavní sídlo
Doubravecká 2760/1
30100 Plzeň

Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
Blovice

Pobočka Starý Plzenec
Masarykovo nám. 121
Starý Plzenec

tel.:
mob.:
infolinka

377 499 421, 377 499 433
603 222 000
800 505 505
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Slavnosti svobody 2014

U příležitosti 69. výročí konce
druhé světové války proběhnou
i letos v Plzni od 2. do 6. května tradiční Slavnosti svobody.
Hlavní program je přichystán na
první květnový víkend. Následující všední dny budou ve znamení
pietních aktů a vzpomínkových
akcí. Nezapomenutelné bude již
tradiční setkání s veterány, kteří
vzpomínají na konec války a vyprávějí své životní příběhy. Právě
tato setkání každoročně motivují
veterány k cestě do Plzně a těší se
velkému zájmu veřejnosti.
Centrum Plzně ožije hlavním programem oslav. Těšit se můžeme na
military kemp za OC Plaza, který
nabídne ukázky ze života vojenských historických i současných
táborů. Potkáme zde 16. obrněnou
divizi, 17. výsadkovou divizi, Československou samostatnou obrněnou brigádu či tábor wehrmachtu.

Děti zabaví air-softová střelnice
či projížďky džípem zdarma. Netrpělivě vyhlížená a očekávaná
kolona historických vozidel dorazí
do centra 4. května v dopoledních
hodinách ze Sukovy ulice. Kolona
Convoy of Liberty, kterou každoročně vyhlíží tisíce lidí, bude letos
komentována veřejným rozhlasem. Projede Klatovskou třídou,
sady Pětatřicátníků, Tyršovou
a Rooseveltovou ulicí a nalezne své
stanoviště na náměstí Republiky.
Slavnosti svobody se nemohou
obejít bez stylové hudby, proto
se můžeme těšit na lahůdky, které budou servírovat Pilsner Jazz
Band, skotští dudáci Rebel Pipers,
Marta Kubišová, The Tap Tap
a další.
Slavnosti svobody 2014 vyvrcholí
v úterý 6. května pietním aktem
„Díky, Ameriko!“ v 16:30 hodin.
Kompletní program naleznete
na www.slavnostisvobody.cz.

Kontakty MO Plzeň 3

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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