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TROJKA
Vedení obvodu přivítalo válečné veterány 

Nejvýznamnějšími hosty plzeň- 
ských Slavností svobody jsou 
každoročně američtí a belgičtí 
veteráni 2. světové války. V le- 
tošním roce byli veteráni poz-
váni i na Úřad městského ob-
vodu Plzeň 3. Přivítal je staros-
ta Jiří Strobach a místostarosta 
Radislav Neubauer. 

Mezi přítomnými nechyběl vnuk 
generála Pattona George Pat-
ton Waters nebo příslušník 16. 
obrněné divize George Thomp-
son, kterému bylo v době os-
vobození 21 let. Veteráni přijeli na 

úřad v doprovodu svých blízkých 
a také asistentů z řad plzeňských 
skautů, kteří se o ně po celý pobyt 
v Plzni starají. „Je obdivuhodné, 
že jsou ve svém pokročilém věku 
ochotni vážit tak dalekou cestu 
do České republiky. Jsme moc rá-
di, že si ve svém nabitém progra-
mu našli chvíli na toto setkání, 
protože jako Plzeňané stále cítíme 
velkou vděčnost, a je nám ctí se 
s nimi pozdravit,“ vyjádřil své 
pocity starosta Strobach.
Vedení obvodu mělo pro vete-
rány připravenou milou pozor-
nost, která sklidila nečekaný 

úspěch. „Chtěli jsme věnovat 
něco, co se bude vztahovat nejen 
k roku 1945, ale také k přítom-
nosti, a připomene naše dobré 
vztahy,“ vysvětlil místostarosta 
Neubauer. Veteráni si tak odvez-
li obrazová plátna, na kterých je 
kromě dobového snímku Klatov- 
ské třídy z roku 1945 ten samý 
pohled focený v letošním roce. 
Kromě této pozornosti si také 
zástupci obvodu s veterány 
vyměnili odznáčky. „Doufám, 
že se podobná příležitost k set-
kání naskytne také příští rok,“ 
uzavřel starosta.

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás pozval 
22. června do Škodalandu na 
tradiční oblíbenou akci Balo- 
nová show. V letošním roce 
jsme pro vás připravili skuteč-
ný unikát. Show, která v Plzni  
opravdu ještě nebyla. Výjimeč-
ná a dech beroucí laserová show 
na vodní stěně zakončí letošní 
Balonovou show, kde bude 
opět bohatý program a vystoupí 
řada zajímavých hostů. Když 
budeme mít štěstí na počasí 
a konečně přijde léto, můžete ve 
Škodalandu vyzkoušet i nová 
šlapadla či lodičky, které jsme 
pro vás kvůli velkému zájmu 
pořídili. Pokud se už chystáte 
na dovolenou, přeji vám jen 
samé pěkné zážitky a návraty 
ve zdraví.

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Od 3. do 6. května probíhaly v Plz-
ni Slavnosti svobody. Na os-
lavy osvobození přijeli do Plzně 
i letos váleční veteráni z USA 
a Belgie. Ve městě vyrostly au-
tentické vojenské kempy, Kla-

tovskou třídou projel konvoj vo-
jenských historických vozidel 
a proběhla řada pietních aktů. 
Slavností se aktivně zúčastnili  
i zástupci centrálního plzeň-
ského obvodu.

Náměstí Republiky ožilo bohatým 
kulturním programem už v pátek 
3. května. Páteční koncert sloven- 
ského hitmakera Miro Žbirky 
přilákal do centra města stovky 
Plzeňanů. V sobotu večer vys-
toupila skupina Taxmeni a Plavci, 
odpoledne se představili skotští 
dudáci The Rebel Pipers. Pro-
gram oživil seskok parašutistů 
přímo na náměstí. 
V Proluce vyrostla dobová ulice, 
projekt „Plzeň 1945“ přinesl mimo 
jiné zajímavou módní přehlídku 
30. a 40. let. Prostor pod Plazou se 
změnil na dobový vojenský kemp, 
kde se během víkendu na histo- 
rických vojenských vozidlech vo-

zily i děti. Tradičně největším 
lákadlem slavností byl konvoj 
historických vojenských vozidel 
tzv. Convoy of Liberty. Ten pro-
jel městem v neděli 5. května, na 
projíždějící vozy mávaly podél 
Klatovské třídy tisíce lidí. 
Součástí oslav byla i řada vzpo-
mínkových aktů. Pietní akty se 
konaly u památníků na Chod-
ském náměstí, Husově ulici, na 
náměstí Míru. Oslavy pak vyvr-
cholily největším vzpomínkovým 
aktem Díky, Ameriko v pondělí 
6. května na Americké třídě. 
Všech vzpomínkových aktů se 
zúčastnili i zástupci Městského 
obvodu Plzeň 3. 

TÉMA 

Plzeň žila oslavami osvobození 

Veterán Earl Ingram zavítal za dětmi do 22. MŠ
Devadesátiletý americký veterán 
Earl Ingram  si ani letos nenechal 
ujít návštěvu 22. MŠ v Plzni 
v ulici Zikmunda Wintra. Ve 
školce přivítala vzácnou návštěvu 
ředitelka Monika Ženíšková. Děti 
přichystaly vystoupení a dárky. 
 
Památník velitele z 2. pěší divize leží 
na nedalekém Chodském náměstí. 
Proto veteráni každoročně školku 
navštěvují už od roku 1995. „Kdysi 
sem chodilo i deset veteránů, teď 
sem Earl Ingram chodí sám,“ pro-
zradil na místě Miloslav Raboch 
z Nadace 700 let města Plzně, který 
do školky veterána doprovázel. 

„Každý rok se sem moc těším,“ 
svěřil se Earl Ingram, který měl 
obrovskou radost z dárků, které 
obdržel od dětí a učitelek. „Earl In-
gram dostal mimo jiné i hrneček 
s fotkou z loňské návštěvy,“ pro-
zradila ředitelka školky Monika 
Ženíšková. Děti potěšily veterána 
vystoupením, které nacvičily 
k této příležitosti. Děti z druhé třídy 
dokonce zazpívaly v angličtině. Earl 
Ingram na závěr návštěvy věnoval 
všem dětem dárek a podepsal se 
do kroniky školky. „Doufám, že 
se uvidíme i příští rok,“ napsal 
mimo jiné do vzkazu v kronice 
americký veterán.  Veterán Earl Ingram dostal od dětí i učitelek hrneček s fotkou z loňské návštěvy

Starosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer se letos zúčastnili 
kolony vojenských vozidel tzv. Convoy of Liberty
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V sobotu 20. dubna se v Plz-
ni uskutečnila ekologická akce 
Společně pro sebe - ukliďme břehy 
Radbuzy! Akce proběhla v rámci 
mezinárodní kampaně „Ukliďme 
svět“ a pořádala ji skupina pro ak-
tivní ekologii GEA ve spolupráci 

s Kulturní asociací Nová Akropolis. 
Do prospěšné akce se zapojili také 
zástupci Městského obvodu Plzeň 3 
- místostarosta Radislav Neubauer, 
zastupitel Milan Šupík či zastupi-
tel Ing. Pavel Kotas. Uklízeli ale 
i někteří zaměstnanci úřadu.

AKTUALITY

Na pozvání místostarosty centrál-
ního obvodu Radislava Neubauera 
navštívil Úřad městského obvodu 
Plzeň 3 Pavel Prunner, účastník 
117. ročníku Bostonského mara-
tonu. Maraton v americkém Bos-
tonu je jeden z největších a zároveň 
nejstarších maratonů světa, který 
je pro mnohé vyznavače tohoto 
sportu kultovní záležitostí.

Pavel Prunner si s místostarostou 
popovídal o svých zážitcích z to-

hoto maratonu, který letos bohužel 
skončil tragicky. „Náš rozhovor 
byl nesmírně zajímavý, i když byl 
také o velmi smutných věcech. 
Nicméně jsem rád, že se Pavel 
Prunner zúčastnil, jako jeden 
z  občanů našeho obvodu, tak 
světově významné sportovní akce,“ 
řekl Radislav Neubauer, který Pav-
lu Prunnerovi předal věcný dar. 
Druhým účastníkem Bostonského 
maratonu z centrálního obvodu byl 
pan Mario Junek.

Místostarosta se setkal s účastníkem 
Bostonského maratonu

Obvod pomohl uklidit břehy Radbuzy

Loni v září byla otevřena Pohád-
ková stezka na Valše u Plzně. 
Od té doby si stezku, kterou vy-
budovalo sdružení Budoucnost 
Valchy, prošly stovky dětí a ce-
lých rodin.

Stezka začíná u viaduktu v ulici 
K Zelené louce a končí v areálu 
Sokola. Trasa zahrnuje šest po-
hádkových stanovišť s nejrůz-
nějšími úkoly: pletení copánků 
princezně, házení kroužků na 
ptáka vyrobeného z bubnu pračky, 
perníková chaloupka nebo po-

pulární strašák, hlavolam či po-
hádkové kuželky. V cíli navíc 
na děti čeká vodník a oblíbené  
jsou i cedulky se zvířátky umístěné 
na stromech, které slouží zároveň  
jako šipka k dalšímu stanovišti. 
V sobotu 6. dubna sem opět zavíta-
ly desítky návštěvníků, protože 
sdružení přichystalo na závěr 
trasy pohádkové představení. Po 
skončení si zájemci mohli opéct 
špekáček a posedět u táboráku. 
Na Valchu za dětmi přijeli také 
Jů a Hele. 
„Mám radost, že se tato stez-

ka plná pohádkových stanovišť  
s nejrůznějšími úkoly stala oblí-
beným cílem výletů pro rodiny 
s dětmi, bohužel se ale také nevyh-
nula útoku vandalů. Pohádko-
vou stezku vybudovalo občanské 
sdružení loni za pomoci finanční 
podpory města a našeho obvodu. 
Proto se snažíme sdružení podpo-
rovat, a je-li to v našich silách, po-
moci jim s údržbou nebo náhradou 
poničených prvků,“ uvedl starosta 
centrálního obvodu Jiří Strobach.

Pohádková stezka na Valše láká rodiny s dětmi

Sbor dobrovolných hasičů Plzeň 
- Doudlevce v sobotu 27. dubna 
slavil 110 let od svého založení.
Oslav se zúčastnilo také vedení 
Městského obvodu Plzeň 3, sta-

rosta Jiří Strobach a místosta-
rosta Radislav Neubauer, kteří si 
prohlédli prostory hasičárny i vůz 
CAS 25 K LIAZ.

Hasiči v Doudlevcích slavili 110 let
od svého založení

PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS 
LETNÍ POSEZENÍ
S OBČANY U TÁBORÁKU
červen: areál sokolovny 
Nová Hospoda
červenec: přední Skvrňany, 
park u ul. Nade Mží 
srpen: areál sokolovny 
Radobyčice, zadní Skvrňany, 
ul. Lábkova
Termíny budou upřesněny.
O akci vás budeme informovat 
na www.plzen3.eu.
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Stále se zhoršující ekonomická 
situace plzeňského bazénu SK 
Radbuza v Kozinově ulici v Plzni 
dohnala provozovatele k radikál-
nímu kroku. Radě městského 
obvodu Plzeň 3 předali žádost 
o převzetí zařízení do majetku 
a provozování právě třetího 
plzeňského obvodu.

„Důvodem je nemožnost zajis-
tit z finančního hlediska chod 
plaveckého bazénu. Vlastními si-

lami jsme schopni pokrýt zhruba 
dvě třetiny nákladů, provozní 
náklady však už přesahují naše 
možnosti. Jako nejpřijatelnější 
varianta řešení naší situace se 
nám v tuto chvíli jeví převzetí 
objektu centrálním městským ob-
vodem, který se již nyní zásadně 
podílí na finančním krytí rozpočtu 
zařízení,“ vysvětlila Lenka Ko-
houtová, prezidentka občanského 
sdružení SK Radbuza Plzeň.
Žádostí se zabývala Rada měst-
ského obvodu Plzeň 3, která 
během zasedání vyslechla také 
Ing. arch. Pavla Němečka, jenž 
posuzoval technický stav bu-
dovy. „Špatný vzhled objektu 
nemá žádný podíl na funkčnosti. 
Budova i zařízení plaveckého 
bazénu je plně funkční, ačkoli za-
staralé,“ uvedl architekt Němeček. 
Rada návrh o převzetí zařízení 
do své správy vzala na vědomí. 
Nyní musí usnesení schválit 
také Zastupitelstvo MO Plzeň 3 
a následně musí plán, podmínky 
provozu a především způsob pře-
vzetí projednat Zastupitelstvo 
města Plzně. 
„Sportovní klub by i po převzetí 
objektu dál zajišťoval provozování 
areálu v plném rozsahu, včetně 
výuky mateřských škol a služeb 
pro veřejnost. Navíc je i několik 

dalších možností, jak budovu 
rozšířit, případně využít její pros-
tory pro další účely,“ nastínil star-
osta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří 
Strobach. V momentu převzetí by 
obvod chtěl nabídnout větší pros-
tory pro výuku plavání všem dětem 
z mateřských a základních škol, 
které se nacházejí na území Troj-
ky. Výhody by měli také senioři, 
kteří by v méně využívané časy 
mohli navštěvovat bazén za sym-
bolické vstupné.
Plavecký bazén Radbuza je v sou-
časné době hojně využívaný 
hlavně pro plavecké kurzy. Spor-
tovní klub Radbuza patří mezi 
největší v České republice, má 
kolem šesti stovek členů. Konají 
se tu pravidelně i závody, tak 
jako na konci dubna. „27. dubna 
se uskutečnil 61. ročník prsařských 
závodů Košařův memoriál, při  
kterém se přepisovaly díky Janu 
Kutilovi v kategorii mužů všech-
ny rekordy,“ uvedl viceprezident 
klubu Luboš Ibrmajer. Do Plzně 
se na závody sjelo téměř 150 
závodníků z celých Čech. „Jsem  
moc rád, že se mi podařilo hned 
všechny tři časy přepsat. Přál 
bych si, aby je nikdo několik let 
nezměnil,“ řekl po závodě vítěz 
Jan Kutil, který začínal s plaváním 
právě na Radbuze. 

AKTUALITY

V Měšťanské besedě v Plzni 
byly v pátek 5. dubna rozdány 
ceny v anketě Sportovec roku 
města Plzně a Plzeňského kraje 
za rok 2012.

Hned dvě prvenství získala stříbrná 
medailistka z olympijských her  
v Londýně, tenistka Andrea 
Hlaváčková. Kategorii Osobnost 
roku plzeňského sportu vyhrál Pa-
vel Horváth a obhájil rovněž prven-
ství v anketě Sportovní hvězda 
čtenářů Plzeňského deníku, kterou 
vyhrál s velkým náskokem před 
kapitánem hokejistů Škody Plzeň 
Martinem Strakou a spoluhráčem 
Vladimírem Daridou. Trenérem 
roku se dle očekávání stal kouč 
fotbalistů Viktorie Plzeň Pavel 

Vrba. Ten společně se zástupcem 
kapitána Davidem Limberským 
převzal ještě jednu cenu, a to pro 
nejlepší sportovní kolektiv za rok 
2012, kterým se stali právě fot-
balisté FC Viktorie Plzeň.
Během večera na pódiu nemohly 
chybět také střelkyně Kateřina 
Emmons a Adéla Sýkorová. Mezi 
plzeňské sportovní legendy byl 
uveden fotbalový brankář Josef 
Čaloun a hokejový obránce Milan 
Kajkl. Cenu za Sportovní výkon  
roku si odnesli bratři René a Da-
vid Kiliánové. V loňském roce se  
stali nejlepší českou posádkou 
extrémního závodu Rallye Dakar, 
na kterém obsadili 7. místo.
Právě s bratry Kiliánovými, kteří 
pocházejí z třetího plzeňského 

obvodu, se starosta Jiří Strobach 
setkal již loni v únoru, když je jako 

první přivítal doma po úspěšném 
závodu Rallye Dakar. 

V Plzni byli ocenění nejlepší sportovci

Počátkem dubna začala hlavní 
sezóna v multifunkčním zařízení 
Škodaland v Českém údolí. S pří- 
chodem teplého počasí vrcholí 
i přípravy s provozem lodiček 
a šlapadel na vodní ploše přehrady. 
Poprvé se mohli návštěvníci 
Škodalandu projet na lodičkách 
a šlapadlech v loňském roce v červ-
nu. O vodní atrakce je velký zájem 
hlavně o víkendech a při akcích, 
které se zde konají. Aby obvod us-
pokojil poptávku, zakoupil další 
čtyři šlapadla a lodičky. 

Přípravy na 
letní sezonu 
ve Škodalandu 
vrcholí 

Starosta Jiří Strobach gratuluje Pavlu Vrbovi k titulu Trenér roku

Centrální obvod má zájem zachránit 
plavecký bazén Radbuza

Plavec Jan Kutil přepisoval
v Plzni rekordy
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AKTUALITY

Krátce z obvodu
Středisko volného času dětí 
a mládeže v Plzni připravilo 
širokou a zajímavou nabídku 
letních táborů pro děti. Rodiče 
mohou vybírat jak z táborů 
příměstských, tak pobytových. 
Nabídka zahrnuje možnost 
prožít léto plné her, sportu, 
soutěží, dobré zábavy a spou-
sty krásných zážitků. Více na 
www.svcplzen.cz.

•
Plzeňský taneční tým Storm 
Ballet studia zvítězil v 6. ročníku 
prestižní soutěže Taneční skupi-
na roku 2013, a to nejen v kate-
gorii Eda show – Dance art, ale 
získal také titul Absolutního 
vítěze dětské věkové kategorie. 
Gratulujeme!

•
Během roku 2012 Terénní pro-
gram Ulice na veřejných pros-
transtvích města Plzeň našel 
a bezpečně zlikvidoval celkem  
809 použitých injekčních stří- 
kaček. Terénní program občan-
ského sdružení Ulice - Agentura 
sociální práce provádí terénní so-
ciální práci zaměřenou na elimi-
naci výskytu a šíření infekčních 
chorob, osvětě klientů a ohrožené 
populace, či ve sběru pohozeného 
injekčního materiálu. 

•
První dubnovou neděli se za 
Plazou uskutečnil neobvyklý 
celorepublikový závod kočárků 
ve sportovní chůzi. Takzvané 
Strolleringové závody přišel 
podpořit také starosta obvodu 
Jiří Strobach.

•
Kromě pravidelného zpravo-
dajství na obvodních webových 
stránkách www.plzen3.eu v sekci 
Aktuality můžete nejdůležitější 
informace také sledovat pro-
střednictvím videoreportáží. Ty 
najdete v sekci Multimédia. Za-
jímavá videa o aktuálním dění 
v obvodu natáčí regionální tele-
vize Plzeňská 1 a TV ZAK.

•
Návštěvníci multifunkčního 
areálu Škodaland u přehrady 
České údolí mohou v probíhající 
sezóně využívat rezervační sys-
tém pro jednotlivá sportoviště. 
Ať už si chcete zahrát fotbal nebo 
plážový volejbal, můžete si 
prostřednictvím webových strá-
nek na adrese www.skodaland.eu 
ověřit, zda je Vámi vybrané hřiště 
volné a případně si ho také zdar-
ma zarezervovat.

Nové lavičky na náměstí T. G. Masaryka 
Plochu pro pěší na náměstí 
T. G. Masaryka zkrášlilo koncem 
března osmnáct nových parko-
vých laviček. Ty by měly občanům 
zpříjemnit posezení a relaxaci 
v této městské lokalitě.

Sezónní bílé parkové lavičky byly 
již ve špatném technickém stavu, 
proto byly nahrazeny lavičkami 
s litinovými bočnicemi černé barvy 
a hnědými sedáky ze smrkového 
dřeva.  Nové lavičky s pohodlnými 

vyššími sedáky jsou proti odcizení 
pevně ukotveny do betonového lože 
pod zámkovou dlažbou. Ukotvením 
chce obvod zabránit nejen krádežím, 
přemisťování laviček, ale i zničení 
zámkové dlažby v prostoru náměstí. 

Nová Valcha nabízí nový způsob bydlení 
V Plzni na Valše roste nové by-
dlení. Rezidenční soubor Nová 
Valcha nabízí moderní bydlení 
v klidné lokalitě na dosah zeleně, 
a přitom se všemi vymoženostmi 
velkého města.
Přestřižení pásky se ve středu 
10. dubna zúčastnili mimo zástupců  
projektové společnosti také sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 3 
Jiří Strobach a náměstek primá-
tora města Plzně Petr Rund. Pro 
zájemce o bydlení den poté proběhl 
Den otevřených dveří. Obytná zóna 
je již z 99 % dokončena. Příjezdová 
komunikace kolem Sokola ulicí 
K Zelené louce je již zkolaudována. 

Absenci práce veřejné služby řeší
obvod svépomocí

Zrušení veřejné služby přineslo 
třetímu plzeňskému obvodu 
nemalé problémy. Lidé, kteří 
vykonávali tuto službu, byli 
využíváni při různých pomoc-
ných pracích, jako např. sběr 
odpadků ze zeleně a keřových 

Výstavba bytového domu v divadelní 
je v předstihu
Krásný bytový dům v Divadelní 
ulici v Plzni roste závratnou ry-
chlostí, aktuálně probíhá výstavba 
4. nadpodlaží a dle plánovaného 
harmonogramu se staví s mír-
ným předstihem. O byty je již  

nyní obrovský zájem, prodáno  
je zatím 18 bytových jednotek 
z původních 48, a o prodeji 
dalších dvou se nyní jedná. 
Právě teď mají také klienti pos-
lední možnost řešit dispoziční 

změny v rámci bytové jednotky. 
Byty jsou převážně poptávány 
klienty s preferencí vlastního byd-
lení, případně druhého bydlení, 
ale z části se o byty zajímají 
také investoři. 

skupin, odstraňování plevelné 
zeleně, likvidace černých skládek 
apod. „Absenci těchto pracovníků 
velmi pociťujeme i nyní, kdy 
s příchodem jara probíhá gene-
rální úklid všech zelených ploch 
a keřových skupin a na ně nava-

zující jarní výhraby,“ říká mís-
tostarosta centrálního obvodu 
Radislav Neubauer.

Jedním z míst, kde se na jaře 
pracuje, je borské náměstí Míru. 
Pracovníci ÚMO Plzeň 3 zde up-
ravili po minulé zimě záhon růží 
polyantky mnohokvěté, které zde 
byly vysazeny na podzim minulého 
roku. S jarními pracemi pomáhal 
i místostarosta Radislav Neubauer, 
který tak „zaskočil“ na jedno z pra-
covních míst, kde dříve vypomáhala 
Veřejná služba. „Veškeré naše úsilí 
směřuje nejen k tomu, abychom 
v obvodu měli pořádek, ale také ke 
květnovým Slavnostem svobody, 
které zde budou probíhat,“ dodává 
místostarosta Neubauer.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Děti z 24. MŠ z centrálního obvodu zvítězily 
v celoměstské soutěži

Krátce z kultury
Nadpřirozené bytosti, historické 
postavy, průvody i mumraj stra-
šidel ovládnou západočeskou 
metropoli od 14. do 16. června 
v rámci Historického víkendu.

•
Den Meliny Mercouri, při kte-
rém vždy ožívá Americká tří-
da workshopy a představí se 
nejrůznější performace, se le-
tos uskuteční hned dvakrát. 
A to 8. a 22. června.

•
Do Plzně se už po sedmnácté 
vrací 14. června Mezinárodní 
folklórní festival CIOFF. České 
i světové folklórní soubory bu-
dou hrát a tančit přímo v cen-
tru města celý víkend.

•
V pátek 19. července pořádá MO 
Plzeň 1 Bolevecké plážohraní  
– 2. ročník soutěže amatérských 
kapel Plzeňského kraje. Na pláži 
u Boleveckého rybníka se pod 
dohledem odborné poroty roz-
hodne o nejlepší kapele. Jako host 
vystoupí Lucie Revival. Hned 
následující den 20. července se na 
stejném místě uskuteční Město 
her aneb Prázdniny na Boleváku. 
Vystoupí Kašpárek v rohlíku, 
Aneta Langerová či Daniel 
Nekonečný. Program zakončí 
ohňostroj z vodní hladiny.

•
V sobotu 29. června se na louce 
u sv. Jiří na Doubravce uskuteční 
tradiční zábavná akce Dou-
bravecká sobota, kterou pořádá 
MO Plzeň 4. Zlatým hřebem 
celého programu bude skupina 
Děda Mládek Illegal Band.

•
Celý červenec se Plzeňané mo-
hou těšit na klasická divadelní 
představení odehraná přímo pod 
širým nebem na náměstí Repub-
liky nebo v zahradě Měšťanské 
besedy. Festival Divadelní léto 
pod plzeňským nebem nabídne 
Tři mušketýry od Alexandra 
Dumase nebo historickou satiru 
V nouzi poznáš přítele. 

•
Od 5. do 7. července se uskuteční 
v Plzni v pořadí již 37. mezi-
národní festival ezoterických 
a duchovních směrů Miluj svůj 
život. Během těchto tří dnů se 
představí v areálu SOU elektro-
technického na Skvrňanech více 
než 100 účinkujících, lektorů 
a přednášejících z ČR a ze 
zahraničí. 

Finále soutěže „O zlatý čtyřlístek 
2013„ vyhlášené občanským sdru-
žením Bublina Plzeň a Magistrátem 
města Plzně opravdu přineslo krás-
né úspěchy pro děti z mateřských 

škol v obvodu Plzeň 3. Soutěž měla 
čtyři části: výtvarnou, pěveckou, 
dramatickou a taneční. Hlavní téma 
bylo Plzeň moje město. Soutěžily 
mateřské školky ze všech plzeňských 

obvodů. Největší počty přihlášených 
byly v kategorii výtvarné a pěvecké. 
Zcela zaplněný velký společenský 
sál SOUE v Plzni Skvrňanech tles-
kal odměněným soutěžícím. Or-
ganizace soutěže byla příkladná, 
stejně jako práce poroty složené  
z výtvarníků, pedagogů a zpěváků. 
V pěvecké části například ze sólistů  
operety a opery Divadla J.K.Tyla 
a učitelů ZUŠ Terezie Brzkové 
v Plzni. Soutěžní odpoledne prová-
zel moderátorsky vtipně a s citem 
pro dětské soutěžící Zdislav Princ.
24. mateřská školka kromě indi-
viduálních ocenění získala i Titul 
Zlatý čtyřlístek v kategorii spo-
lečné práce. 

Daniela Rousová

Děti z 22. mateřské školy si užily čarodějnice 
V pondělí 29. dubna se na zahradě 
mateřské školky v Mánesově ulici 
sešli čarodějnice a čarodějové. Při 
čarodějnickém odpoledni nechyběly 
soutěže, čarodějnické převleky 
i pečení buřtů. 
Děti ze všech tří budov 22. ma-
teřské školy se sešli i s rodiči na 
zahradě školky v Mánesově ulici. 
Paní učitelky přichystaly pro děti 
parádní čarodějnické disciplíny. 
Děti v čarodějnických převlecích se 
opravdu činily. Vyráběly netopýry 

nebo coby čarodějnice prolétáva-
ly pekelnou trasu. Po vydatném 
soutěžení přišla na řadu odměna, 
na pečených buřtech si pochutnali 
dospělí i děti. Odpoledni navíc přálo 
i počasí. Pršet začalo až na závěr 
celé akce, kdy si poslední opozdilci 
opékali buřty. 22. mateřská škola 
chystá pro děti několik akcí do roka. 
Aktuálně se připravuje zahradní 
slavnost ve školce v ulici Zikmunda 
Wintra, kde proběhne i pasování 
budoucích prvňáčků. 

70. MŠ se loučí s předškoláky
Kotvald s Hložkem ve své pís-
ni Holky z naší školky oslavu-
jí krásná dětská léta a zároveň 
postihují neodvratitelný běh ča-
su. Sluníčka, Berušky, Motýl-
ci, Včeličky a Stonožky, kvapem 
se nám blíží červnové loučení se 
43 předškoláky, kteří vyrážejí 
do školních lavic z těchto pěti 
tříd 70. MŠ v Plzni Skvrňanech. 
Pro předškoláky, a nejen pro ně, 
je připraveno velké rozloučení, 
při kterém obdrží krásné šerpy 
a budou slavnostně pasová-
ni na školáky. Součástí tohoto 
výjimečného dne je už tradiční 
zahradní slavnost, kde na děti 
čeká spousta soutěží, opékání 
vuřtů, archeologické naleziště, 
sportoviště a mnoho další zábavy, 
díky které, jak doufáme, budou 

jejich vzpomínky na poslední dny 
strávené ve školce ještě hezčí. Na 
tuto akci, která se uskuteční 18. 
června v areálu MŠ, jsou samo-
zřejmě srdečně zváni všichni 
rodinní příslušníci. „Po školce se 
mi bude stýskat, ale určitě se sem 
přijdu někdy podívat, budu tu mít 
ještě sestřičku,“ říká Pepíček ze 
třídy Sluníček, který nastupuje 
letos na 33. ZŠ. 

Bc. Veronika Půtová

 

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ 
MATEŘSKÝCH 
ŠKOL 
ČERVENEC 2013

- 55. mateřská škola Plzeň, 
Mandlova 6

- 22. MŠ v případě potřeby

SRPEN 2013

- 16. mateřská škola Plzeň, 
Korandova 11

-  Benešova základní a 
mateřská škola Plzeň, Doud-
levecká 35

- 44. MŠ v případě potřeby
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INFORMACE PRO SENIORY

Film varoval seniory před 
podvodnými firmami

Centrální obvod pozval seniory 
na bezplatné představení doku-
mentárního filmu Šmejdi. V rámci 
filmového festivalu Finále mohli 
senioři zdarma navštívit 2. května 
projekci v kině Měšťanské besedy.

Snímek Šmejdi je varovný doku-
mentární film. Seniory varuje před 
podvodnými praktikami firem, které 
chtějí donutit bezbranné staré 
lidi k nákupu předraženého zboží. 
Ukazuje zákulisí předváděcích 
akcí. Režisérka Sylvie Dymáková 
většinu akcí osobně navštívila. 
Snímek tak přináší autentické záběry 
z předváděcích akcí, výpovědi 
poškozených seniorů a pohled 

psycholožky, právníka a dalších 
odborníků. 
Celkem 100 kusů vstupenek rozdělil 
obvod mezi seniorské svazy, 
s nimiž dlouhodobě spolupracu-
je. Zbylé vstupenky si senioři mohli 
buď vyzvednout na úřadě, nebo na 
promenádním koncertě, který se 
konal na Borech. „Je dobře, že se 
o podvodných firmách, které lákají 
seniory na předváděcí akce, mluví. 
V polovině března jsme pro seniory 
pořádali přednášku na toto téma, 
a proto jsme velmi rádi, že Finále 
letos přišlo s tímto filmem,“ dodal 
starosta centrálního obvodu Jiří 
Strobach. A že je toto téma stále ak-
tuální, potvrdil zcela zaplněný sál.

Spolupráce se seniory je 
jednou z priorit
18. dubna se v sále zastupitelstva 
Plzeňského kraje konala konfer-
ence Rady seniorů Plzeňského kra-
je, které se zúčastnilo 47 delegátů.

Hosty této konference byli Zdeněk 
Pernes – předseda Rady seniorů ČR, 
Alois Malý – místopředseda Rady 
seniorů ČR, Václav Šlajs – první 
náměstek hejtmana Plzeňského 
kraje, Martin Baxa – primátor města 
Plzně, Jiří Kuthan – člen Rady města 
Plzně pro oblast sociálních věcí 
a zdravotnictví a Radislav Neu-
bauer – místostarosta MO Plzeň 3 
a předseda Komise pro neziskové or-
ganizace Rady Plzeňského kraje.
Tato konference byla zároveň 

i konferencí volební, kdy se volilo 
nové předsednictvo, tedy předseda, 
místopředsedové a také revizní 
komise. Odstupujícímu předsedovi 
Františkovi Hálovi byl udělen titul 
„Čestný předseda Rady seniorů 
Plzeňského kraje“.
Spolupráce se seniory neprobíhá jen 
na krajské úrovni, ale také na úrovni 
obvodní. K zabezpečení chodu své or-
ganizace požádala Rada seniorů úřad 
MO Plzeň 3 o pomoc při vybavení 
kanceláří vyřazeným nábytkem. Ob-
vod seniorům vyhověl. Krajská rada 
seniorů má sídlo v Tomanově ulici, 
kam byl vyřazený nábytek z ÚMO 
Plzeň 3 přestěhován. 

Se stěhováním nábytku pomáhal i místostarosta Radislav Neubauer

Na promítání snímku Šmejdi uvítal seniory starosta Jiří Strobach

Jarní taneční vínek 
proběhl opět v Pekle
Ve středu 17. dubna si senioři z ob-
vodu opět zatančili na oblíbeném 
tanečním vínku.  Společenská udá- 
lost pro seniory se konala ve 
velkém sále Kulturního domu 
Peklo. K tanci i poslechu zah-

rál taneční orchestr pana Miro-
slava Novotného. Další taneční 
vínek, jejichž tradici zavedl první 
porevoluční starosta MO Plzeň 3 
Bohumil Kulhánek, chystá obvod 
opět na podzim. 

První letošní promenádní 
koncert se konal na Borech 
Městský obvod Plzeň 3 uspořádal 
pro všechny občany první letošní 
promenádní koncert. Uskutečnil se 
30. dubna odpoledne ve vnitrobloku 

Šimerova naproti obchodnímu cen-
tru Luna na Borech. Zahrál orchestr 
Oty Hellera, který zároveň oslavil 
50 let od svého založení. 

P Regiony 92x130 Smid_Vajnarova.indd   1 24.5.13   9:26

INZERCE
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Od  1. 1. 2012 se na základě zákona 
č. 366/2011 Sb. sjednotil proces vý-
platy nepojistných dávek sociální 
ochrany. Rozhodování a adminis-
trativa těchto dávek je od tohoto 
data prováděna jediným orgánem, 
kterým je Úřad práce ČR.

Od 1. 1. 2012 lze tedy vyřídit veškeré 
služby jak v oblasti zaměstnanosti, 
státní sociální podpory (rodičovský 
příspěvek, přídavky na děti, porod-
né), pomoci v hmotné nouzi a dávek 
pro osoby se zdravotním postižením 
(příspěvek na péči, příspěvek na mo-
bilitu, průkazy pro osoby zdravotně 
postižené) na adrese Klatovská 
202 A a Kaplířova 7.
Na úřadě městského obvodu Plzeň 3, 
stejně tak jako na ostatních úřadech 

městských obvodů, zůstali sociální 
pracovníci, jejichž úkolem je sociální 
poradenství. Osobám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální anebo zdravotní 
situaci, poskytují potřebné informa-
ce, přispívající k jejich řešení. Sociál-
ní pracovník má k dispozici kontakty 
na bezplatnou právní a občanskou 
poradnu, městskou charitu, ví, kam 
se můžete obrátit, pokud vám hrozí 
exekuce. Pokud se občan dostane do 
problémů, musí si uvědomit, že své – 
zvláště finanční problémy – musí začít 
řešit včas. Je důležité vědět, že z jedné 
nezaplacené pohledávky ve stovkách 
korun se díky úrokům z prodlení po 
čase stává několikatisícová částka 
a hrozící exekuce (např. nezaplacená 
pokuta za jízdu na černo v MHD).
Sociální pracovník vám poradí, jak 

si požádat o příspěvek na péči a mo-
bilitu, pomůže vám s vyplněním 
žádosti (v případě nutnosti vás 
navštíví doma). Přiblíží vám prob-
lematiku S karet, poradí, kde žádat 
o označení vozidla pro invalidy. Má 
kontakty na domovy a penziony 
pro seniory a pečovatelskou službu, 
která může zajistit dovážku obědů 
a další komplexní péči pro lidi ocita-
jicí se v sociální či zdravotní tísní.
Poslední dobou stále častěji dochází 
k jevu, kterým je diskriminace 
seniorů nebo dokonce k jejich týrání. 
Ubližování seniorů může mít mno-
ho podob – od prostého nezájmu 
a lhostejnosti až po trestné činy. 
Jde o zneužívání či týrání ve fyzické, 
psychické nebo materiální podobě, 
které starším lidem způsobuje újmu. 

Je dobré, aby se senioři nebáli svěřit 
se svými problémy sociálnímu pra-
covníkovi, který je vyslechne a jedná 
s těmito osobami s účastí, empa-
tií a péčí. Jedná tak, aby chránil 
důstojnost a lidská práva svých 
klientů, chrání klientovo právo na 
soukromí a důvěrnost jeho sdělení. 
Je tedy potřeba, aby občané nebyli 
lhostejní ke svému okolí a pokud ví 
o seniorovi, který má takové problémy 
anebo je osamělý a potřebuje pomoc, 
aby se obrátili na sociálního pracovní-
ka příslušného městského obvodu.
Občané mohou dotazy směřovat na 
Odbor služeb ÚMO Plzeň 3, oddělení 
sociálních služeb, telefon 378 036 514 
případně 378 036 465.

JUDr. Miloslav HORA 
vedoucí odboru služeb   

Sociální poradenství

INZERCE

Poplatek ze psů - splatnost se blíží
Způsob platby
- hotově  PO a ST  8 - 12
a 13 - 17 hod. -  přízemí č. dv. 7, na 
vyvolávacím systému přepážka č. 20 
na ÚMO Plzeň 3.
- poštovní poukázkou (PP)
a bankovním převodem na účet
č. 19 - 929311/0100
NUTNÝ ÚDAJ: variabilní sym-
bol – na útržku PP z roku 2012, 
popř. se informujte e-mailem na 
e-podatelnaUMO3@plzen.eu nebo 
na tel. 378 03 6437

Splatnost poplatku
- do 30. června 
  poplatek  do 500 Kč ročně
- do 30. června a 30. listopadu
poplatek více než 500 Kč ročně    
může být hrazen ve 2 splátkách 
Rozhodujícím dnem úhrady poplat-
ku je datum připsání platby na účet 

správce poplatku nebo datum přijetí 
platby v hotovosti.
 
Vznik poplatkové povinnost
Poplatková povinnost vzníká drži-
telům psů starších 6 měsíců.

Poplatek  mj. neplatí
Držitel, kterým je osoba nevi-
domá, bezmocná a osoba s těžkým 
zdravotním postižením, která je 
držitelem průkazu ZTP/P, držitel, 
který převzal psa z útulku provo-
zovaného na území města Plzně, 
a to po dobu 12 kalendářních mě-
síců od okamžiku převzetí.
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen podat 
přiznání k poplatku ze psů správci 
poplatku do 15 dnů ode dne vzniku 
poplatkové povinnosti. Ve lhůtě 
15 dnů je nutno též ohlásit každou 

skutečnost, která má vliv na výši 
poplatku – viz formulář na www.
umo3.plzen.eu - Sekce „Vyřiďte si 
na úřadu“.
Přihlásit psa k evidenci jsou povin-
ny i fyzické a právnické osoby, které 
jsou držiteli psa, jenž je podle této 

vyhlášky od poplatku osvobozen.
Právní předpis
Poplatek ze psů se řídí Vyhláškou 
č. 22/2004 statutárního města 
Plzně o místním poplatku ze psů, 
v platném znění  na http://aplikace.
plzen.eu/vyhlasky

Ceník roční sazby poplatku ze psů 

Držitel psa (psů) 1 pes
2.

a další 
pes

a) mající trvalé bydliště v rodinném domě   500,- 1500,-
b) držitel, který je poživatelem 
důchodu(ů) (doložené dokladem 
vydaný příslušným správním orgánem 
potvrzující přiznání   určitého důchodu 
a Čestným prohlášením, že držitel psa 
nemá jiný příjem)    

200,- 300,-

c) pro ostatní 900,- 1500,-

Rádi bychom pozvali všechny 
příznivce inline bruslení na 
závody pro širokou veřejnost 
v areálu Slavie VŠ na Borech. 
Přijďte si vyzkoušet rychlost 
svých koleček, poměřit síly
s rodinnými příslušníky
a kamarády a odnést si 
zajímavé ceny. Soutěží se ve 
všech věkových kategoriích od 
nejmenších dětí až po dospělé. 
Více informací naleznete brzy 
na webu
www.inlajn.cz.
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NÁZORY POLITIKŮ

Doprava je problémem celé Plzně. 
Je to komplexní a živý organis-
mus. Město funguje jako velké 
tělo chobotnice, proto je potřeba 
prokrvovat všechna její cha-
padla. Srdcem naší chobotnice 
je centrum města. To by mělo 
být hlavně pumpou a nemělo by 
zůstat ucpané, což by mělo za 
následek ochromení části organis-
mu. Krev by měla srdcem proudit 
a pokračovat plynule do chapadel 
našeho města. Pokud tomu tak 
není, hrozí kolaps celého orga-
nismu. Mám teď na mysli hlavně 
dopravu osobní. 

Poslední dobou tahle krev města 
houstne a trochu černá. Každá rodina 
má dnes minimálně jedno auto. Spíš 
si myslím, že většina bude mít dvě. Je 
to trend, kdy neustále přibývá aut ne-
jen v našem městě, ale i v satelitech 
okolo něj. Nesmíme zapomínat na 
to, že jsme městem krajským, tedy 
jsme napojeni na další chobotničky, 
ze kterých do nás proudí zase ta 
jejich krev. Jsme součástí daleko 
většího organismu. Všechno to, co 
jsem se pokusil touto metaforou 
nastínit je, že město musí počítat 
s tím, že nejen uvnitř něj, ale i v jeho 
okolí mu roste velký problém. Tím 
problémem je nadbytek aut.  Tento 
problém má dvě roviny. Jednou je, že 

většina komunikací ve městě nebyla 
postavena na tak velký provoz. Tím 
druhým je bezesporu parkování. 
Jelikož jsem zastupitelem a radním 
městského obvodu, na kterém se 
nachází právě to srdce našeho města, 
vím, že problém s parkováním 
a exhalacemi je zde nejpalčivějším. 
Parkování už není evergreenem 
pouze centra města, ale začíná jím 
být i na Borech a Skvrňanech už 
několik let. Nedostatek parkovacích 
míst je zapříčiněn tím, že v původní 
bytové zástavbě se prostě nepočítalo 
s takovým množstvím aut.  Řešení 
není snadné ani jednoznačné. Každá 
část našeho obvodu má své spe-
cifické problémy. Stará zástavba 
v nejužším kruhu kolem historic-
kého jádra města těch řešení nemá 
mnoho. Pokud vynechám náměstí, 
kde by se podle mého názoru měla 
auta zastavit jen na pár nejnutnějších 
minut. Jsou zde uličky kolem 
starých domů, kolem kterých jsou 
velmi omezená parkovací stání. 
Před 100 lety nikdo nevěděl, že bude 
mít každá rodina vůz. Proto není 
moc šancí zde zaparkovat. Kde to 
šlo, vybudovala se nová parkoviště. 
Šikmá stání u vozovky nebo se na 
přání občanů zrušili staré klepače na 
koberce a zabral kousek trávy. Někde 
snad půjde využít vnitroblok. 
Řešením radnice má být vyhrazené 

parkování pro rezidenty. Ano, je 
problém, že místa v centru zabírají 
i lidé, kteří přijedou do práce, nebo 
si něco vyřídit na úřad. Jenže mají 
ti rezidenti vůbec venku před domy 
dostatek parkovacích míst? Budou 
se snad rezidentské karty losovat? 
V tom opravdu nejužším centru  
být musí. Musí s nimi však ruku 
v ruce jít zdražení hodinového 
parkování. Stejně tak jejich cena 
musí být taková, aby odpovídala 
komfortu, který za ně lidé z centra 
budou mít. V těch vzdálenějších 
částech od středu města by se 
mělo začít alternativními řešeními. 
Parkoviště a parkovací domy. Stejně 
tak na příjezdových uzlech do Plzně 
by měla být záchytná parkoviště. 
Tím se dostávám k druhému prob-
lému Plzně, a to zácpám ve městě. 
Nejde jen o centrum, ale začíná to 
být problém i na komunikacích 
v odlehlejších částech. Tento prob-
lém s sebou nese i zvýšené exhalace 
aut a v nedávné době rozvířil  dis-
kusi o takzvaných emisních zónách. 
Osobně tento postup chápu v Praze, 
kde je možnost objízdných tras a dá 
se vyhovět liteře zákona tak, aby byl 
zásah efektivní. Já jsem byl vždy 
zastáncem spíše pozitivní motivace 
lidí. Myslím, že v našem městě, ale 
i celostátně přibývají každým rokem 
poplatky a finance nás všech se 

tenčí. Proto by bylo dobré zvýhodnit 
ty, kteří jsou ekologicky zodpovědní 
a šetrní. Centrum města nabízí 
možnost ve formě levnějších rezi-
dentských karet nebo hodinového 
parkování pro auta používající alter-
nativní pohony. Vždyť automobily 
na elektrickou energii, plyn nebo 
dokonce stlačený vzduch jsou dnes 
poměrně běžné. Jejich cena neustále 
klesá a jsou dostupné širší veřejnosti. 
Ve vyspělých zemích jsou tyto vozy  
zvýhodněny daňově, ale to není 
v naší moci. Zkusme být průkopníky 
v motivaci k používání těchto 
šetrných dopravních prostředků 
v našem městě. A jaký je váš názor?
Radní Městského obvodu Plzeň 3 

Ing. Pavel Kotas

Pavel Kotas o problémové dopravě

Co Vás u nás na obvodě jako ko-
munálního politika trápí?
Je toho samozřejmě více a není to 
jen na obvodě, ale v celém městě. 
Každý z našich zastupitelů má na 
starosti nějaké téma z volebního 
programu vycházejícího z poža- 
davků občanů. Jelikož jsem si 
z našeho programu vybral jedno 
téma, zaměřím se na něj. 

Jaké je to téma? 
Je to doprava, konkrétně problém 
zelené vlny na Klatovské třídě. 
Pokud jste řidič, jistě jste si všimla, 
jak projíždíte Plzní stylem brzda, 
plyn a stavíte na každém semaforu. 
O téma jsem se začal zajímat hned 
na počátku volebního období, jednal 
jsem s dopravní policií, dotazoval se 
správce semaforů. Problémem bylo, 
že systémy semaforů nebyly schopné  
spolu komunikovat. Jakmile došlo 
k rozhození jednoho například 
vlivem upřednostnění MHD, tak se 
rozhodila celá síť. Nyní jede většina 
řízených semaforů na novém systému 
a je potřeba nastavit priority. Správce 
přislíbil spolupráci, a snad i my v Plz-
ni se dočkáme plynulého průjezdu na 
hlavních tazích. Třeba jak to zvládají 
v Praze s 10krát hustší dopravou. 

Kdy konkrétně myslíte, že bude 
tento problém vyřešen?
Je to trochu běh na dlouhou trať, 
jde o složitější problematiku. Díky 

novému systému je řízení semaforů 
dynamičtější, ale stále není ideální. 
Setkávám se s dotazy občanů, proč 
u nás není zelená vlna. Dle mých 
informací je systém už z 90% ino-
vovaný, tak věřím, že do roka by to 
mohlo fungovat ideálně. 

Když jste zmínil Klatovskou, 
stále častěji se píše o problému 
s cyklisty na této frekventované 
silnici….
Cyklisté jsou samozřejmě problém, 
ale zrovna na Klatovské je nelze 
oddělit. Musí jako jiný dopravní 
prostředek využívat komunikaci. 
Ale bohužel na Klatovské to nelze 
udělat jako například na Lochotíně, 
kde je pro cyklisty vymezen jízdní 
pruh nebo mají dokonce své sema-
fory. Jsou tu úzké chodníky a vel-
mi frekventovaná komunikace. 
Naštěstí většina cyklistů je rozum-
ných a k průjezdu využívá přilehlé 
ulice. Na Klatovské je ještě jeden 
problém, který už ale nezměním. 

A to je? 
Tak zhruba před třemi lety byly 
sníženy počty pruhů u zastávek 
na jeden. Z mého pohledu to 
bylo zcela nesmyslně. Dochází tu 
k zácpám a dle mého je to i horší 
pro chodce. Správa statku se 
tenkrát odvolávala na nařízení 
Evropské unie. Myslím, že jsme 
nemuseli zrovna být nadčasoví 
a více evropští, ale mohli jsme to 
nechat postaru. 

Jste rodilý Plzeňan a celý život 
bydlíte na jedné adrese, to je 
trochu rarita… 
To je pravda, celý život bydlím na 
Borech. Mám to tu ale strašně rád. 
Žijete kousek od centra a zároveň 
jste obklopen zelení a v klidu. 
Většina míst v třetím plzeňském 
obvodě je taková, pokud zrovna 
nebydlíte na zmiňované frekven-
tované Klatovské.

Se zastupitelem Radimem Lisenkem o semaforech na Klatovské 
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Chystáte si letošní dovolenou 
zpříjemnit stanováním? Pak vám 
přijde jistě vhod prodejní výstava 
stanů, která se uskuteční v Plzni 
na Slovanech v hale Lokomotivy 
od 13. do 28. června, a to denně 
od 11 do 19 hodin. V sobotu 29.6. 
pak na vás od 9 hodin čeká velký 
výprodej vystaveného zboží.
Velká plocha haly umožní vysta-
vovatelům předvést téměř stovku 
postavených stanů předních čes- 
kých i zahraničních výrobců. Bu-
dou zde k vidění jak malé expe-
diční a turistické stany, tak i velké 
rodinné stany vhodné pro kem-
pování. V hale budou vystaveny 
nejen stany, ale i spací pytle, kari-
matky, batohy, kempingový nábytek 
a další doplňky zpříjemňující pobyt 
v pří-rodě. Nejenže se můžete těšit 
na různé akční a výstavní slevy, 
ale součástí výstavy bude i „outlet“ 
oblečení a obuvi. Vstup na výstavu 
je zdarma.
Pokud výstavu nestihnete, nebo se 
nerozhodnete hned na místě, ne-
zoufejte, vystavovaný sortiment je 
možné zakoupit i v obchodech Li-
mansport a HUSKY Outdoor Shop 
v Plzni nebo na www.limansport.cz.

TADY SPOLU ŽIJEME
TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

INZERCE

To nejlepší období roku nyní 
nastává pro prodejce v legen-
dární plzeňské tržnici U Práce. 
Malopěstitelé, kteří na tomto 
prostranství v Tylově ulici nabízí 
čerstvé domácí výpěstky, různé 
druhy zeleniny a také ovoce, 
považují květen a červen za 
nejsilnější měsíce roku. Na odbyt 
jdou hlavně sazenice zeleniny, ale 
také třeba květiny.
 
„Chceme tu mít regionální a míst-
ní pěstitele, aby nabízeli své 
domácí produkty. Lidé si tak mo-
hou koupit zeleninu, která ještě 
časně zrána byla na záhonu, 
k dostání jsou sezónní výpěstky 
i desítky druhů rostlin. Ceny 
bývají obvykle o 30 procent nižší 
než v supermarketu. Ideální je 
přijít mezi osmou ráno až jed-
nou odpoledne, kdy je největší 
nabídka,” uvedl nájemce tržnice 
U Práce Roman Majer.
Další oblíbená plzeňská tržnice 
na Chodském náměstí se spe-
cializuje na prodej ovoce, zeleniny 

a aktuální sezónní zboží. Zatím-
co na jaře převládají sazenice 
zeleniny, záhonové i truhlíkové 
květiny, v létě je to hlavně ovoce 
a zelenina, především čerstvé ja-
hody, třešně, meruňky, borůvky, 
okurky, švestky nebo jablka. Na 
podzim vedle sezónního ovoce 
a zeleniny nabízí trh dušičkové 
zboží a květiny jako astry nebo 
chryzantémy. V zimě je to samo-
zřejmě vánoční zboží (věnce, 
svícny či jmelí).
Podle ročního období se nemění 
jenom sortiment, ale například také 
počet stánků. Na tržnici U Práce 
mají zelináři a zahradníci k dis-
pozici od jara do podzimu téměř 
dvě desítky stánků, přes zimu 
bývá otevřeno odhadem 40 procent 
prodejních míst.
Obě tržnice mají také své stálé 
zákazníky i nová lákadla. 
„U Práce se mnozí prodávající a ku-
pující znají i desítky let. Jeden 
z prodejců, kterému je 72 let a zah-
radu má na okraji Plzně, je tam 
od samého počátku vzniku trhu,“ 

prozradil Roman Majer. 
Lepšího vzhledu se dočkala 
tržnice na Chodském náměstí. 
„Kompletně je opravena polovina 
prodejních stánků, druhá polovi-
na bude opravena v následujícím 
roce,“ potvrdila provozovatelka  

trhu paní Pojarová a pozvala 
Plzeňany na horkou novinku: 
„Nově u nás prodává cukrárna 
U Krtečka. Vedle slaného i slad-
kého pečiva nabízí vynikající 
koláče, které jsou ráno ještě 
teplé, přímo z trouby.“

Plzeňské tržnice mají stále svůj šmrnc 

Prodejní výstava stanů již popáté v Plzni
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Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500

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

TROJKA, vychází 6 krát ročně. Vydává Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83  Plzeň, 
IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451

Distribuce v obvodu Plzeň 3
Inzerce: tel.: 378 036 496
Redakce: tel.: 378 036 496

Další informace na www.plzen3.eu
Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek  37 803 6421

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531 

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Petr Kolesa 37 803 6420

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

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 
37 803 6430
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sifon / ODYSSEA
REGENERACE / turbo 

WALDA GANG
PALICE / kecup
EXTRABAND

FATA MORGANA
 NO NAME 

26. a 27. 7. 2013
prostor za OC PLAZA

aneb 50 let bigbítu v Plzni

INZERCE

Otevřeno denně (duben – září od 8:00 do 22:00), vstupné zdarma, koupací jezírko 20,- Kč, dětské hřiště s pirátskou lodí a dalšími atrakcemi, mini-
golf, hřiště na fotbal, nohejbal, plážový volejbal, basketbal, senior koutek se cvičebními stroji, skate park, in-line dráha, půjčovna šlapadel a lodiček, 
restaurace s venkovním posezením. Rezervační systém sportovišť na www.skodaland.eu. 

Navštivte Škodaland – multifunkční
sportovní areál u přehrady České údolí


