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TROJKA
Na novém atletickém stadionu
ve Skvrňanech padl český rekord
V Plzni se konal 4. září mí-
tink tyčkařů Plzeňská tyč-
ka. Poprvé se uskutečnil na 
novém stadionu ve Skvrňa-
nech. Na exhibici zazářila 
hlavně plzeňská rodačka Ji-
řina Svobodová rozená Ptáč-
níková, která se postarala 
o senzaci. Skočila nový český 
rekord 476 cm!
 
Součástí letošního ročníku by-
la dětská atletika, kde si moh-
li mladí atleti a děti vyzkou-
šet atmosféru velkého závo-
du. Akci svojí účastí podpoři-
li i primátor města Plzně pan 
Martin Baxa a starosta MO 
Plzeň 3 Jiří Strobach. Navíc 
v ženské kategorii padl nový 
český rekord. Jiřina Svobodo-
vá, která si pochvalovala i no-
vý stadion ve Skvrňanech, tak 
zářila štěstím. Nový český re-
kord vylepšila o jeden centi-
metr. Doposud rekord drže-
la Kateřina Baďurová. Druhé 
místo na Plzeňské tyčce obsa-
dila další česká reprezentantka 
Romana Maláčová s výkonem 
425 cm. Pro třetí místo si vy-
skočila čerstvá Mistryně ČR 
do 22 let Aneta Morysková s vý-
konem 405 cm, kterým potvr-

dila svoji letošní formu. 
Mužský závod bez chybějící-
ho Jana Kudličky vyhráli vý-
konem 562 cm současně hned 
dva závodníci. Český repre-
zentant Michal Balner a Ma-

reks Arents z Lotyšska mě-
li v konečném součtu pokusů 
totožný zápis, takže se o první 
příčku museli společně podě-
lit. Závod si pochvalovali spor-
tovci, pořadatelé i návštěvníci. 

Vážení občané,
čas neúprosně běží, podzim je 
v plném proudu a už budeme 
opět pouštět draky. A to doslo-
va, protože jsme pro vás při-
chystali další Drakiádu. Podru-
hé se sejdeme na Goldšajdrovce 
v neděli 20. října. Tak jen dou-
fám, že bude pěkně foukat, a že 
se nás zase sejde velký počet.  
Mám radost z vysoké účasti 
na proběhlých akcích v obvo-
du. Září bylo také ve zname-
ní první elektronické aukce. 
Chtěli jsme, abyste měli mož-
nost ušetřit za plyn a elek-
třinu. Na to, zda bude aukce 
úspěšná a kolik ušetřených 
peněz zájemcům přinese, si 
sice musíme ještě počkat, ale 
data přihlášených už jsou teď 
jasná. Více se dočtete uvnitř 
Trojky. Dozvíte se mimo jiné 
o posílení svozových sobot, 
o chystané anketě Senior roku 
nebo o projektu v mateřinkách. 
Hezké čtení a úspěšný podzim!  

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Multifunkční sportovní areál 
Škodaland na břehu přehrady 
České údolí je hojně využíván 
veřejností. Návštěvníci uvítali 
s radostí další dvě novinky. 

Na počátku září byl spuštěn provoz 
skákací trampolíny. Jde o čtyřmo-
dulovou profesionální obří trampo-
línu, kterou můžete vídat například 
v různých centrech zábavy. Tady se 

vyřádí hlavně děti, vhodná je ale 
i pro dospělé. Jedno pole trampolíny 
unese totiž až 120 kilogramů. Tram-
polínu mohl provozovatel areálu 
Městský obvod Plzeň 3 pořídit díky 

finančnímu příspěvku firmy Plzeň-
ská teplárenská a.s. Trampolínu 
mohou návštěvníci využívat zcela 
zdarma. Další novou atrakcí areá-
lu Škodaland byl tzv. wakemaster. 

Tyto speciální vodní lyže si mohli 
návštěvníci vyzkoušet během celé-
ho září. Speciální vlek byl v areálu 
vybudován díky závodům, které se 
uskutečnily ve Škodalandu posled-
ní víkend v září. Před tím mohli 
atrakci plně otestovat návštěvníci. 
I když wakemaster na první pohled 
působí, že je vhodný pouze pro pro-

fesionály či adrenalinové nadšence, 
skutečnost je jiná. Podle provozova-
tele není jízda nijak náročná. Jedi-
nou podmínkou je, že jezdec musí 
umět plavat. „Wakemaster je i dob-
rý trénink na lyže nebo na snow-
board. Děti musí být samozřejmě 
v doprovodu rodičů,“ prozradil 
provozovatel Lukáš Vostracký.

AKTUALITY

Už podeváté pořádal MO Plzeň 3 
akci První zvonění v Borském 
parku. Program byl nabitý, při-
lákal malé i velké školáky! 

V Borském parku se během prv-
ního školního dne roku 2013 vy-
střídalo několik věkových katego-
rií školáků i studentů. Nejmenší 
prvňáčky doprovodili rodiče, tee-
nageři si užívali samozřejmě bez 

rodičovského doprovodu. „Snažili 
jsme se program koncipovat opět 
tak, aby uspokojil všechny věkové 
kategorie dětí. Co baví malé děti, 
nebaví ty větší a naopak. Podle 

velké účasti a hlavně širokého 
věkového spektra dětí myslím, že 
se to opravdu povedlo. Ani počasí 
neodlákalo,“ usmíval se při akci 
spokojený starosta MO Plzeň 3 
Jiří Strobach a připomněl, že se 
První zvonění koná letos již po-
deváté: „Děti, které při prvním 
ročníku akce začaly teprve chodit 
do školy, dnes už základní školu 
pomalu končí.“

Akce měla i charitativní nádech. 
Došlo na předávání výtěžku z Ba-
lonové show, která se konala 
v červnu ve Škodalandu. Centrál-
ní obvod přispěl hned na tři zá-

služné projekty. Peníze pomohou 
autistickým dětem, dětskému do-
movu Domino i Poradně pro ženy 

a dívky. „Šlo celkem o dvacet tisíc 
korun pro sdružení ProCit, které 
pomáhá autistickým dětem, dále 
dvacet tisíc korun Poradně pro 
ženy a dívky a padesát tisíc ko-
run dětskému domovu Domino,“ 
upřesnil starosta Jiří Strobach, 
který na akci předal dárkové šeky 
společně s místostarostou MO Pl-
zeň 3 Radislavem Neubauerem.
Se svou show vystoupil Michal 
Nesvadba, který kupodivu bavil 

i starší děti. Největší aplaus ale 
sklidil dětský komik u malých 
školáčků. Skvělou atmosféru vy-

tvořila Verona, která už není na 
populární české scéně žádným 
nováčkem, ale opět přesvědčila, 
že stále baví! Obrovský úspěch 
a šílenství mladých slečen strhla 
pak mladá skupina Memphis, jejíž 
třetí singl z nové desky Give Me 
More právě brázdí éter českých 
rádií pro teenagery. Tradičně vel-
ký úspěch měl pak další z inter-
pretů - Xindl X. Připraven byl ale 
i další doprovodný program. 

První zvonění se konalo už podeváté

Novinky ze Škodalandu – trampolína a wakemaster

Michal Nesvadba bavil hlavně malé děti 

Starosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer předali dárkové šeky 
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Městský obvod Plzeň 3 zajišťuje 
úklid více než 720 tisíc m2 chod-
níků a veřejných ploch. Velkým 
problémem, který obvod sužuje, 
jsou černé skládky, které se na 
jeho území neustále vyskytují.
Péči o životní prostředí a souvise-
jící černé skládky má ve své gesci 
místostarosta Radislav Neubauer.

Jak jste spokojen se současnou 
situací?

Popravdě řečeno, je to jedna z věcí, 
která mne trápí, neboť zlepšení 
péče o životní prostředí je jedna 
z priorit našeho volebního progra-
mu. Ale na druhou stranu se mu-
síme na tento problém podívat 
ze dvou stran. První je, zda jsme 
učinili dost, aby černé skládky 
nevznikaly, druhá je pak sou-
časná situace.

Zmiňujete se o tom, zda jste uči-
nili dost k omezení černých sklá-
dek. Jaká opatření jste provedli?

Likvidaci černých skládek jsme 
vždy prováděli podle potřeby, 
ale standardně to bylo 2x  týdně 
– v pondělí a v pátek. Pro větší 
operativnost, a tím i zlepšení čis-
toty, byla plocha obvodu rozděle-
na na dva úseky a navýšili jsme 
počet dnů, kdy svážíme černé 
skládky, tedy na tři. Takže likvi-
dace probíhá týdně v pondělí, ve 
středu a v pátek, přičemž je úklid 
zaměřen hlavně na střed města. 
Dalším opatřením je rozšíření 
služby spočívající v přistavová-
ní velkokapacitních kontejnerů. 
Obyvatelé třetího plzeňského ob-
vodu jsou již zvyklí, že každou 
první sobotu jsou na sedmnác-
ti místech obvodu rozmístěny 
tyto kontejnery o objemu 16 m3, 
aby do nich mohli vyhodit sta-
ré a nepotřebné věci, které se do 
normálních odpadních nádob ne-
vejdou. Tuto službu rozšiřujeme 
v podzimních měsících září, říjen 
a listopad o třetí sobotu. 

Přes všechny výzvy a opatření 
černých skládek neubývá, že?

Máte pravdu. Mnozí nezodpověd-
ní občané si veřejné plochy stále 
pletou s místem, kde se lze na účet 

obvodu zbavit pohodlně prakticky 
čehokoliv. Vezměte si například 
ulici Kardinála Berana. Tam nám 
vyrůstají černé skládky doslova 
2x týdně, zejména u kontejnero-
vých stání. Někdy máme pocit, že 
se tam musí někdo permanentně 
stěhovat či obměňovat nábytek, 
který pak u těchto stání nachází-
me. Takto se, bohužel, chovají ně-
kteří lidé i přímo v centru města. 
Přitom občané mohou využívat 
služeb tří sběrných dvorů v ob-
vodu nebo již zmiňovaných vel-
kokapacitních kontejnerů. Dalším 
nešvarem, který je třeba zmínit, je 
zneužívání kontejnerů na separo-
vaný odpad některými „vychytra-
lými“ podnikateli, kteří, ač pro ně 
platí zvláštní režim likvidace od-
padů, zneužívají tyto kontejnery 
a přeplňují je vlastním odpadem. 
Tím pak vzniká obrovský nepořá-
dek kolem těchto stání. I zde byl 
obvod nucen zvýšit svoz separo-
vaného odpadu. 

Vede si obvod nějakou evidenci 
o objemu odvezeného odpadu?

Určitě. O těchto číslech si nechá-
vám pravidelně podávat informa-
ce. Nemohl jsem však z počátku 
ani uvěřit. Proto jsem si vyhradil 
čas a zúčastnil se s jednou firmou 
svozového dne, abych se přesvěd-
čil na vlastní oči. A ta čísla oprav-

du nelžou. Měsíčně obvod odveze 
z veřejných ploch neuvěřitelných 
26 tun odpadu.

Myslíte, že lze udělat ještě více 
v tomto, zdá se, nerovném boji?

Upřímně řečeno si myslím, že 
děláme už maximum. Děsím se 
dne, kdy bude schválena nová 
vyhláška o odpadech, kde plnou 
zodpovědnost za veškerý komu-
nální odpad bude mít město a ti 
„výtečníci“, kteří nám bez roz-
paků umístí na ulici cokoliv, se 
nebudou zdráhat vyhodit svůj 
odpad doslova rovnou z okna na 
ulici. Neboť za oknem již bude 
končit jejich zodpovědnost. Po-
kud tedy doteď vůbec nějakou 
měli. Ono se město, potažmo 
obvod, přece nějak postará. Mně 
nezbývá než znovu požádat ob-
čany, aby využívali nejen vel-
kokapacitních kontejnerů, ale 
také všech tří sběrných dvorů 
v obvodu, kam mohou odvézt 
veškerý odpad včetně bioodpa-
du. Likvidace černých skládek 
odčerpává zbytečně finanční pro-
středky z obvodního rozpočtu, 
které by se daly využít smyslu-
plnějším způsobem, třeba navý-
šením sečí v obvodu, případně 
výsadbou nových stromů či re-
generacemi parků pro relaxaci 
a odpočinek.

Obvod měsíčně odveze 26 tun odpadu, říká místostarosta

Tradiční setkání s občany u tá-
boráků pořádal Městský obvod 
Plzeň 3 také letos. Během léta se 
jich uskutečnilo hned několik, 
a to na různých místech v obvodu. 
První setkání u táboráku se konalo 

už před prázdninami. Táborák se 
rozhořel během léta také v Rado-
byčicích, ve Skvrňanech a na Nové 
Hospodě. Poslední proběhl 17. září 
na Valše. Akcí se pravidelně zú-
častňují zástupci vedení obvodu. 

Léto v obvodu
zakončil táborák

Starosta Jiří Strobach při táboráku diskutuje s občankou

Elektronické aukce energií
Stovky měst a obcí v České repub-
lice se už zapojilo do elektronické 
aukce energií. Ušetřit za energie 
mohou také Plzeňané. Jako prv-
ní dal občanům možnost ušetřit 
za plyn a elektřinu Městský ob-
vod Plzeň 3. 

Přihlásit se do elektronické aukce 
měli šanci obyvatelé centrálního 
obvodu až do 24. září. Využít 
službu mohli ale i občané z dal-
ších plzeňských obvodů, na Slo-
vanech byly přihlášky přijímány 
do 26. září. Nyní se data zpra-
covávají a samotná aukce má 
proběhnout na konci října. „De-
finitivní ukončení přípravy pod-
kladů do e-aukce předpokládáme  
11. října. První e-aukce na doda-
vatele elektřiny a plynu MO Plzeň 3 

proběhne 30. října,“ upřesnil ob-
chodní manažer společnost e-Centra 
Jan Gebauer. Výsledky aukcí, 
které už proběhly na řadě míst 
v zemi, mluví jasně. Ušetřit se 
dá až okolo 25 procent jak na 
elektřině, tak na plynu. Jaké bu-
dou výsledky první elektronické 
aukce v Plzni, se dozvíme za ně-
kolik dní. Zájem byl ale veliký. 
„Do aukce se přihlásilo celkem 421 
domácností a 29 firem,“ upřesnil 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Stro-
bach. MO Plzeň 3 inicioval ko-
nání první elektronické aukce 
hned ze dvou důvodů. Vedení 
obvodu má zájem na tom, aby 
lidé ušetřili za energie. Druhým 
důvodem je snaha zabránit po-
domnímu prodeji. Proto úřad 
nabídl pro realizaci své prostory.
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Krátce z obvodu
Kvůli údajné bombě na pomní-
ku Díky, Ameriko! proběhly 
11. září v centru Plzně obrovské 
policejní manévry a zastavil se 
provoz. Policie evakuovala oko-
lí, zasahovali pyrotechnici. Na-
konec bylo zjištěno, že bomba 
je jen atrapa. 

•
Tradiční běh do schodů probě-
hl v centru Plzně 6. září. Akce 
s názvem Run-Up se zúčastni-
lo na 200 běžců, jejichž úkolem 
bylo co nejrychleji vyběhnout 
do 16. patra budovy BCB. 

•
V centru Plzně probíhá roz-
sáhlá rekonstrukce Wilsonova 
mostu. Do zákaznického cent-
ra budovy PMPD je tedy ome-
zen přístup, chodník na De-
nisovo nábřeží je dlouhodobě 
uzavřený. Přístup do PMDP 
je pouze přes Pařížskou ulici. 
Uzavírka je plánována přibliž-
ně do poloviny prosince. 

•
V areálu bývalých kasáren v Plz-
ni na Borech bylo v září ote-
vřeno nové sídlo Zdravotnické 
záchranné služby Plzeňské-
ho kraje.  Do areálu se vjíždí 
z Klatovské třídy před věznicí. 

•
Prestižní plavecké závody se 
uskutečnily 5. října v areálu 
SK Radbuza v Kozinově uli-
ci. Při 35. ročníku Velké ceny 
města Plzně se závodilo v disci-
plínách 1500 metrů volný způ-
sob mužů a žen a 400 metrů 
polohový závod žáků a žaček. 

•
V multifunkčním a sportov-
ním areálu Škodaland skonči-
la na konci září hlavní sezóna. 
Od 1. října je otevřeno denně 
od 10:00 do 16:00 hodin.

• 
Občanské sdružení Dobrma-
ni v nouzi o.s. pomáhá s adopcí 
z útulků ale i z rodin, pokud se 
již majitelé nemohou z jakého-
koliv důvodů o psa starat. Po-
máhá s převozem, následnou 
péčí, krmivem, ale i radami. 
Více na internetu: dobrmani 
-v-nouzi-o-s.webnode.cz

Škodaland hostil Plzeňské ohýnky
Tisíce lidí si našly cestu do areá- 
lu u přehrady České údolí v so-
botu 21. září. Nebe večer ozářily 
celkem tři soutěžní ohňostroje, 
nejvíce se líbil ten z Maďarska. 

Plzeňské ohýnky se konaly v Plz-
ni už poosmé. V multifunkčním 
sportovním areálu Škodaland na 

břehu přehrady České údolí pro-
běhly poprvé v roce 2011. Letošní 
prezentaci soutěžních ohňostro-
jů předcházel bohatý kulturní 
program. Na podiu se vystřídala 

řada kapel a přijela i německá ka-
pela AC/DX. Děti se vyřádily na 
spoustě atrakcí a kolotočů. Pro-
gram doplnila i zajímavá módní 
přehlídka. Hlavní hřeb akce se ale 
odehrál večer. Od 21 hodin ozářily 
oblohu nad Plzní tři, více než de-
set minut dlouhé, ohňostroje. Oh-
ňostrojovou show na nebi sledova-

ly tisíce lidí z areálu Škodaland 
i z Bor a z břehů přehrady. Soutěže 
se letos zúčastnily tři firmy, jedna 
byla z Čech, dvě z ciziny. Největší 
úspěch sklidil podle diváků oh-

ňostroj z Maďarska, druhý nej-
větší aplaus si zasloužil ohňostroj 
polské firmy. Také verdikt odbor-
né komise byl jednoznačný. „Po-
hár vyhrává ohňostroj číslo dvě  
maďarské firmy,“ vyhlásil výsled- 
ky na místě starosta MO Plzeň 3 
Jiří Strobach. Ten spolu s mís-
tostarostou Radislavem Neubaue-
rem předal pohár vítězi. Vstupné 
na akci činilo symbolických dva-
cet korun. Část z výtěžku věnuje 
obvod plzeňským Junákům, kte-
rým nedávno vyhořela klubovna 
v Českém údolí.

Nové fotopasti pomohou při odhalování trestných činností

Policejní kontroly v centru odhalují alkohol u mladistvých

Úřad městského obvodu Plzeň 3 
vyhověl žádosti Policie ČR a za-
koupil dvě fotopasti se zabudova-
nou GPS.

„Policie se na nás obrátila se 
žádostí o pořízení fotopastí 
pro potřeby obvodního oddělení 
Bory. Vzhledem k tomu, že fo-
topasti prokazatelně přispívají 

k odhalování přestupkového 
jednání, případně trestné čin-
nosti, a Policie ČR ani Městská 
policie Plzeň nemají v součas-
né době k dispozici dostatek fi-
nančních prostředků, rozhodli 
jsme se fotopasti pořídit z vlast-
ního rozpočtu,“ vysvětluje sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 3 
Jiří Strobach.

Vybrané modely fotopastí mají 
zabudovanou GPS a také mož-
nost odesílání MMS v reálném 
čase, což napomáhá dopadnout 
pachatele přímo při činu a sni-
žuje riziko jejího odcizení. Cena 
jedné fotopasti činí 7 000,- Kč. 
Oba kusy byly hrazeny z roz-
počtu Odboru vnitřních věcí 
ÚMO Plzeň 3. 

V Plzni probíhají pravidelné 
policejní kontroly v nočních 
podnicích, barech a restaura-
cích zaměřující se na nalévání 
alkoholu mladistvým. Kontroly 
odstartovaly na počátku prázd-
nin a budou pokračovat až do 
konce roku. V září kontroly od-
halily rekordmanku, nezletilá 
dívka nadýchala 1,8 promile. 

Preventivně bezpečnostní akce 
nesoucí název „Respektuj 18“ 
se uskutečnila v pátek 6. září 
v centru města. Strážníci se při 
ní zaměřili na zakázaný prodej 

a podávání alkoholu nezletilým 
a mladistvým. V případě, že by 
došlo k pozitivnímu nálezu na al-
kohol u mladistvých nebo nezle-
tilých, vyrazili se strážníky na 
kontrolu v předem vytipovaných 
provozovnách i pracovníci Úřadu 
sociální péče, kteří si pak rovnou 
všechny zjištěné případy na mís-
tě převzali k dalšímu opatření. 
Pozitivní výsledek na alkohol 
zjistili strážníci u čtyř mladých 
dívek. Jedné z nich ještě neby-
lo dokonce ani patnáct. Všech-
ny dívky byly předány následně 
svým zákonným zástupcům. 

AKTUALITY
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Oslava vzniku
republiky bude
dvoudenní

Obvod vítal prvňáčky

Jedinečný projekt Viktorky s obvodem 

Krátce z kultury

Již poosmé oslaví Plzeň vznik 
samostatného Československa. 
Letošní 95. narozeniny budou 
tentokrát dvoudenní. 
Oslavy se konají 27. – 28. října. Nedě-
le 27. října bude v Plzni ve znamení 
turistiky, uskuteční se akce s názvem 
„28 kilometrů na rozhlednu Chlum“, 
kterou město připravilo s Klubem 
českých turistů. U Branky začína-
jí již v neděli trhy pořádané v rámci 
Česko-Slovenských dnů. Posledním 
velkým lákadlem bude v předvečer 
státního svátku představení „Kdyby 
tisíc klarinetů“ divadla Semafor. 
V pondělí 28. října budou opět vy-
brané turistické cíle a památky pří-
stupné za symbolických 28,- Kč 
nebo dokonce zdarma.  Do ulic vyje-
de historická tramvaj, pro děti je při-
praven program plný pohádek, další 
kulturní scéna se otevře U Bran-
ky. V podvečer se na náměstí T. G. 
Masaryka uskuteční vzpomínkový 
akt. Po něm vyjde z Klatovské třídy 
Průvod světel. Oslavy zakončí krátce 
po 19. hodině na náměstí Republiky 
slavnostní ohňostroj na hudbu Bed-
řicha Smetany a Antonína Dvořáka. 
Podrobný program a další informace 
najdete na www.visitplzen.eu.

Prvnáčci mají za sebou svůj 
první školní den. Také letos jim 
ho zpříjemnili zástupci obvodu. 
 
Za dětmi zavítal místostarosta 
centrálního obvodu Radislav Neu- 
bauer na 2. ZŠ na Borech, kte-
ré se říká „Schwarzovka“. „Rád 
chodím povzbudit prvňáky na za-
čátku školního roku. Vím, jaké to 
je vstupovat do něčeho zcela ne-
známého a zároveň vzrušujícího, 

čímž první třída bezesporu je,“ 
usmíval se místostarosta Radislav 
Neubauer. Stejně jako minulý rok 
přinesl malým školákům i něco 
na zub, aby jim jejich první školní 
den utekl příjemněji. Spolu s ředi-
telkou 2. ZŠ Jaroslavou Kuklovou 
dětem popřál mnoho zdraví, škol-
ních úspěchů a také hodné paní 
učitelky. Těm zase předal kytič-
ku s přáním velké trpělivosti při 
zvládání jejich náročného poslání. 

Unikátní a úplně nový projekt se 
pro děti předškolního věku v říj-
nu rozjel v mateřských školách, 
které se nacházejí na území MO 
Plzeň 3. Pod vedením zkušených 
koučů FC Viktoria Plzeň se po-
stupně ve školkách uskutečnily 
tréninky, kde si trenéři vybrali 
potenciální posily do svého týmu.

Už v září se sešli zástupci úřa-
du, Viktorky i mateřinek. „Tre-
néři FC Viktoria Plzeň přijeli do 
jednotlivých mateřských školek 

realizovat sportovní dopoledne 
pro předškoláky. Děti hrály po-
hybové hry, závodily ve skoku do 
dálky či v běhu a odborníkům 
tak mohly předvést svoje pohy-
bové nadání. Projekt ovšem ne-
byl zaměřený pouze na fotbal, jde 
o celkové rozšíření pohybových 
aktivit dětí i na další sporty,“ vy-
světlil starosta MO Plzeň 3 Jiří 
Strobach. Pokud se trenérům ně-
který z malých sportovců zdál 
nadaný, byli rodiče dítěte kontak-
továni s nabídkou další spolupráce. 

„V případě, že bude zájem o další 
kroky oboustranný, tedy i ze stra-
ny rodičů, zúčastní se děti společ-
ného tréninku v areálu FC Vik-
toria Plzeň. Během podzimu pak 
mohou být vybrané ratolesti za-
řazeny do tréninkového procesu 
plzeňských fotbalistů,“ dodal ve-
doucí Odboru majetkového ÚMO 
Plzeň 3 Ing. Michal Malásek. Pro-
jekt je určený nejen pro chlapce, 
ale také pro děvčata, protože i dív-
čí fotbal má v Plzni silnou základ-
nu a zájem o něj roste. 

Budova Západočeského mu-
zea v Plzni prochází rekon-
strukcí. Do konce listopadu by 
měla být hotová nová fasáda 
obou křídel muzea. Rekon-
strukce střední části fasády je 
naplánována na příští rok. 

•
Kulturní akce v Měšťanské 
besedě v Plzni bude až do roku 
2018 zajišťovat opět Dominik 
centrum. Rada města Plzně  
vybrala společnost jako nejlep-
šího ze tří uchazečů. Rozhodo-
vala nejnižší cena. 

•
Děti z 15. ZŠ natáčely s Janem 
Svěrákem a Jaroslavem Uhlí-
řem.  Uvidíte je jako andělský 
sbor v nové pohádce Tři brat-
ři. Natáčelo se 4. září v prosto-
rách kláštera v Kladrubech. 

•
V nové sezóně uvedlo Divadlo 
J. K. Tyla první muzikálovou 
premiéru, a to inscenaci Di-
votvorný hrnec v režii Petra 
Palouše. Premiéra proběhla 
v sobotu 28. září v Komorním  
divadle. Nejpopulárnější mu-
zikál české hudebně divadelní 
historie se na prkna plzeňské-
ho divadla vrátil počtvrté. 12. 
a 25. října uvede DJKT  Mon-
ty Pythonův Spamalot v české 
premiéře jako mimořádnou 
událost muzikálové sezóny! 

•
Skvrňanská knihovna opět or-
ganizuje knižní bazar. Až do 
31. října můžete ve vestibulu 
skvrňanské pobočky v Ma-
cháčkově 28 nejen nechat pu-
blikace, které už nechcete, ale  
zároveň si můžete vybrat z knih, 
které přinesl někdo jiný. Ba-
zar ve vestibulu knihovny 
bude volně přístupný pro 
všechny návštěvníky každý 
všední den. 

•
V KD Peklo vystoupí 25. listo-
padu Petra Janů se skupinou 
Golem. Začátek koncertu je 
v 19 hodin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MALÝ SVĚT
OTEVŘELI JSME
1. ŘÍJNA 2013!

MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÝ SVĚT V PLZNI SKVRŇANECH, NADE MŽÍ 1
E-mail: info@ms-plzen.cz, www.ms-plzen.cz

Pomáháme předškolákům vytvářet jejich vlastní svět – malý, 
co se týká vzrůstu klientů a velikosti dětského kolektivu, ale vel-
ký, co se týká záměrů, plánů, ambicí. 
V soukromé Mateřské škole Malý svět chceme, aby děti mohly 
poznat a zkusit si co nejvíce věcí a našly si to, co by je bavilo.

Proto nabízíme následující program:
• sportovní aktivity – výuku základů tenisu, sebeobrany, spor-
tovní hry
• výuku základů cizího jazyka s rodilým mluvčím
• dramatickou výchovu

Další služby: hlídání 50 Kč/hod. – AKCE! Bereme děti od dvou 
let. Pokud si maminky potřebují něco vyřídit, mohou umístit 
dítě k nám, dobře se o něj postaráme.
Zvykáme si na školku 450 Kč/den – nepravidelná docházka dětí 
od 2,5 roku. Rodiče si mohou vybrat, které dny bude dítě škol-
ku navštěvovat. Kromě aprobovaných učitelek se o děti stará 
i logoped, zabezpečíme též potřeby dětí s diabetem a celiakií.

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

INZERCE
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O Z N Á M E N Í
o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta městského obvodu Plzeň 3 podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u je :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26. října 2013  od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb jsou místnosti pro voliče bydlící v:

3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem ) a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném  
    okrsku. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději jeden den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnost je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Plzni dne 1. října 2013                                Starosta městského obvodu Plzeň 3
                                        Jiří Strobach v.r.

Číslo
 volebního

 okrsku
Území volebního okrsku Volební místnost

91

Anglické nábřeží 8-11
Dominikánská 4-16
Dřevěná celá
Fügnerova celá
Kamenická celá
Křížíkovy sady celé
Malá celá
nám. Republiky 1-15, 2-14, 26-40, 27-41
Pallova celá
Perlová celá
Podmostní 1
Pražská celá
Rooseveltova 1-17, 2-20
sady 5. května 6 -10, 18-46, 50-60, 11, 19-
23, 57, 59, 67, 69
Šafaříkovy sady celé
Štruncovy sady celé
Truhlářská 10, 16
U Zvonu 9, 11
Veleslavínova 1-21,2-38
Zbrojnická celá

Konzervatoř, 
Kopeckého sady 10

92

Dominikánská 1-15, 2
Prešovská celá
Riegrova celá
sady 5. května 2, 4
sady Pětatřicátníků 12-26, 30
Sedláčkova 10-44, 11, 15-33, 45
Solní celá
Veleslavínova 23-31, 37, 40, 42

Západočeská 
univerzita, 

sady Pětatřicátníků 27

93

Americká 3, 7-39
Bedřicha Smetany celá
Bezručova celá
Františkánská 2, 4, 8-18, 3-15
Goethova 2-12
Jungmannova celá
Klatovská tř. 3-7
Kopeckého sady 4-10, 5-17
Martinská celá
nám. Republiky 16-24, 17-25
sady Pětatřicátníků 2-10
Sedláčkova 3-9, 2-8
Smetanovy sady celé

Západočeská 
univerzita, 

sady Pětatřicátníků 27

94

Budilova celá
Divadelní 1-5, 1a, 3a, 5a, 6, 8, 14
Jízdecká celá
Kalikova celá
Karlova 3-13, 14-26
Kollárova 1-13, 23, 2-46
Kotkova 3-11
Koželužská celá
Palackého nám. celé
Palackého ul. celá
Pobřežní celá
Přemyslova 1-29, 41
Puškinova celá
Radčická celá
sady Pětatřicátníků 7, 21, 25, 29, 33
Tovární celá

Západočeská 
univerzita, 

sady Pětatřicátníků 27

95

Divadelní 16, 20
Husova 2-60, 65-75, 52
Karlova 15- 29, 30-40
Kollárova 15-21, 21A, 27, 29
Kotkova 13-29, 28
Krátká celá
Na Jíkalce celá
Poděbradova celá
Přemyslova 38-54
Rybářská celá
Kovářská 1, 11, 11a. 13, 13a, 2-8
Skvrňanská 2-44, 50-54
U Tržiště celá

Západočeská univerzita 
Husova 11

96

Husova 29-43
Husovo nám. celé
Koperníkova 2-26
Korandova 1, 7-17, 2, 12
Plachého 36-54, 39
Tylova 36-46, 39-57, 57a, 70
náměstí Emila Škody - celé

Střední odborná 
škola obchodu, 

užitého umění a designu 
Nerudova 33

97

Husova 1-21, 21A, 23A, 25, 27
Kardinála Berana 1-21, 2-18
Klatovská třída 2-18, 9
Koperníkova 1, 1a, 1b, 3-29
Plachého 2-34
Skrétova 1-19, 28
Tylova 1, 1a, 1b, 3-11, 15-37, 2-34

Západočeká univerzita  
Husova 11

98

Bendova 20-38, 48, 41, 57, 59
Hálkova 38-52
Kardinála Berana 20-28
Koperníkova 28-52, 56, 31-51
Korandova 25, 29, 31
Nerudova 12-34, 19-35, 41, 43
Plachého 13-23, 27-35, 31A
Skrétova 21-29, 30-48

Střední odborná 
škola obchodu, 

užitého umění a designu 
Nerudova 33

99

Bendova 1-39, 2-16
Hálkova 2-36
Havlíčkova 2
Kardinála Berana 23-41, 32-38
Klatovská třída  20-48, 25
Koperníkova 53-59
Nerudova 1-17, 2-10
Plachého 1-11
Skrétova 33-45, 50-54

Obchodní akademie 
nám. T.G. Masaryka 13

100

Americká 2-22
Havlíčkova 1-23, 6-28
Jagellonská 15, 18-24
Klatovská třída 11-33
nám. T.G.Masaryka celé
Petákova celá
Purkyňova 28-36
Škroupova 2-16
V Šipce celá

Gymnázium 
Petákova 2

101

Americká 24-38, 41, 41a, 42-48
Anglické nábřeží 12, 12A, 13-17
Goethova 5 (vchod Prokopova 2)
Jagellonská 1-13, 2, 8-16
Kopeckého sady 1
Prokopova celá
Purkyňova  1-43, 10-26
Resslova 1-21, 2-22
Škroupova 1-13, 18

16. základní škola, 
Americká 30, 

(vchod z Resslovy ulice)

102

Americká  47, 49, 50-74
Denisovo nábřeží celé
Klicperova celá
Kolejní celá
Lindauerova celá
Nádražní celá
Pařížská celá
Šumavská celá
Švihovská celá
U Lázní celá
U Prazdroje celá
Uhelná celá
Vocelova celá
Veverkova celá
Wenzigova celá
Žatecká celá

Povodí Vltavy, 
Denisovo nábřeží 14

Číslo
 volebního

 okrsku
Území volebního okrsku Volební místnost

103

Antonína Uxy celá
Čelakovského celá
Doudlevecká 8-44
Harantova celá
Lukavická celá
Přeštická celá
Radobyčická celá
Štefánikovo nám. 1, 2, 3 ,4
Tělocvičná celá
Třebízského celá 
U Trati 33

9. Benešova základní 
škola, 

Doudlevecká 35

104

Cukrovarská celá
Černická celá
Doudlevecká 3-39, 43-71, 48
Hankova celá
Heldova celá
Plovární celá
Plynární celá
Presslova celá
U Radbuzy celá

9. Benešova základní 
škola, 

Doudlevecká 35

105

České údolí 1-11, 2-18
Doudlevce čp.  včetně E čísel
Hroznová celá
Chemická celá
Chvojová celá
Kalendářní celá
Kukuřičná celá
Listopadová celá
Májová celá
Mělnická celá
Mlýnské nábřeží celé
Mostní celá
Na Roháči celá
Na Rozhraní 1, 2, 5, 13, 15, 16
Nebílovská celá
Ostrovní celá
Ovocná celá
Prázdninová celá
Prosincová 2366E, 1583E, 1873E, 1429E, 2701E,
                   3014E
Prosná celá
Průmyslová celá
Předenická celá
Révová celá
Řepková celá
Říční celá
Říjnová 4, 5, 11, 15B, 16, 17, 17C, 41, 49, 85, 
2521E, 1600E, 1075E, 991E, 2895E/49, E1075/18, 
čp. 541, 630
Samaritská celá
Srpnová 30, E3047/26, 2752E/30, 2757E, 1431E, 
E2642/42, E2828, čp.544
Strnišťová E2876/22
Šípková celá
Trnková celá
U Cesty 7
U Vlečky celá
Útušická celá
Verdunská celá
Vinohradská celá
Výsluní 541, 544, 613, E673, E728, E789, E929,
E1042, E1196, E1218, E1225, E1239, E1429, 
E1431, E1444, E1557, E1583, E1600, 
E1831,E1833
E1842, E1873, E1963, E2701, E2757, E2814, 
E2819, E2828, E2838, E2881, E2890
Za Rybárnou 5, 21, 55-61, 70, 78, 80, 91 včetně E 
čísel.
Zářijová E2304, E2348/5
Zborovská celá včetně E čísel
Zelená celá
Zimní celá

Hasičská zbrojnice, 
Mostní 6

106

Dobrovského 1-19
Edvarda Beneše 1-9, 2-16
Havířská 2
Chodské náměstí 1, 2
Klatovská třída 35-69, 56
Kozinova celá
Na Belánce 2-16, 1-17
Nemocniční celá
Soukenická celá
Stehlíkova 3, 2-14
U Trati 53-61

Západočeská univerzita 
Pedagogická fakulta, 
Chodské náměstí 1

107
Alešova 1-5, 9, 11
Dobrovského 2-14
Klatovská třída 71-91
Vrchlického 2-22

Západočeská univerzita 
Pedagogická fakulta, 
Chodské náměstí 1

108
Alešova 13-21
Čechova 2-20
Vrchlického 1-15

10. základní škola, 
náměstí Míru 6

109
Alešova 23-29
Čechova 1-21
Dobrovského 16, 18, 20
Edvarda Beneše 18-36

10. základní škola, 
náměstí Míru 6

110

Alešova 2-30
Arbesova 4-10
Čechova 24-36, 44, 25-33
Edvarda Beneše 11, 13B
Klatovská třída 93-103
Klostermannova 1-19
náměstí Míru 1, 3, 7, 2-10, 13, 16
17. listopadu 1, 3

10. základní škola, 
náměstí Míru 6

111

Adélova 1, 2-14
Arbesova 1-11, 12-28
Baarova 1-13
Čechova 43-65
Edvarda Beneše 13d, 19, 19a, 21, 31, 39, 40-60, 
66-72
Heyrovského 3
Klostermannova 6-18
17. listopadu 5, 9-21, 12

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara

vchod Majerova 1

112
Dvořákova 19-27
Majerova 28-32
Politických vězňů 9-23
Raisova 6-22

11. základní škola, 
Baarova 31

113
Baarova 2-18
Dvořákova 29-41
Majerova 7, 36, 38
Raisova 3-31
17. listopadu 4-10

11. základní škola, 
Baarova 31

114
Boettingerova 2, 2A, 6-26
Kaplířova 2-14, 20, 22
Klatovská třída 150-196
Sukova 1-23

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara

vchod Majerova 1

115

17. listopadu 2
Dvořákova 1, 3, 11, 17, 2-12
Klatovská třída 109-145
Máchova 4-12, 1-15
Majerova 2-26, 1, 3
náměstí Míru 14, 15
Politických vězňů 2-8, 14-52, 5
U Borského parku 3

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara

vchod Majerova 1

116
Baarova 20-34
Dvořákova 14-48
Máchova 17-21, 27-35
Politických vězňů 27-45, 27a
Raisova 24-46, 33-55

11. základní škola 
Baarova 31

117
Baarova 23, 31, 33, 36
Heyrovského 17
Máchova 14, 16, 20
Skupova 15-33, 10-24

26. základní škola 
Skupova 33

Číslo
 volebního

 okrsku
Území volebního okrsku Volební místnost

118
Baarova 15-25
Dvořákova 45-51
Heyrovského 2-12
Skupova 6

11. základní škola, 
Baarova 31

119
Edvarda Beneše 21a, 21b, 23, 27
Heyrovského 14-40, 5
Skupova 1-13
Šimerova 2-16

11. základní škola, 
Baarova 31

120
Luďka Pika 1-15
Mandlova 6
Skupova 35-47
Šimerova 3-11

26. základní škola, 
Skupova 22

121 Skupova 49-55
U Borského parku 20-38, 22a, 27

26. základní škola, 
Skupova 22

122 Mandlova 1-23, 10-20
26. základní škola, 

Skupova 22

123 Heyrovského 42-48, 52, 54, 23, 31, 33
Mandlova 2

26. základní škola, 
Skupova 22

124

Borská 3, 4, 11-35, 12-18, 39a, 41-47, 53, 53a, 
65,79, 89
Břeňkova 1-11
Čermákova 60a
Goldscheiderova celá
Hřímalého 1-7, 11, 2-10
Chelčického 1-9, 15
Na Vršíčkách 5-17
nám. Českých bratří 12, 13, 14, 15
Němejcova 2, 3, 5, 4, 6
Zámečnická 4-38

Západočeská univerzita, 
Pedagogická fakulta, 
Chodské náměstí 1

125

Havířská 1-11
Hřímalého 131, 15, 14-24, 22A
Klatovská třída 58, 62
nám. Českých bratří 1, 2, 3, 4
Thámova 4-36
Zámečnická 13-33

Západočeská univerzita, 
Pedagogická fakulta, 
Chodské náměstí 1

126

Bolzanova 2-26, 1-27
Hřímalého 17-41, 26-50
Klatovská třída 64-94
Mánesova 1-65
Thámova 1-29
V Bezovce 2-18
Z. Wintra 1, 2-18, 7-17

Západočeská univerzita, 
Pedagogická fakulta, 
Chodské náměstí 1

127

K. Vokáče 16, 18, 23-27
Mánesova 38-50
Schwarzova 20, 27, 30
Tomanova 2-20
V Bezovce 20-32
Z. Wintra 19-27, 24-30

2. základní škola, 
Schwarzova 20

128
Chelčického 2
K. Vokáče 11-21
Mánesova 2-34
nám. Českých bratří 6, 7, 8, 10
Schwarzova 1-23, 6-18

2. základní škola, 
Schwarzova 20

129

Čermákova 1- 15, 2-30
Družstevní 2-12
Hruškova 10-28, 19-31
Mánesova 52-72
Mírová 2-22, 1-7
Na Hvězdě celá 
Schwarzova 32-46, 33-43
Tomanova 1-17
V Bezovce 7-15, 13a
Žižkova 29-39

2. základní škola, 
Schwarzova 20

130

Družstevní 1-11
Erbenova 1-15, 2-8
Hruškova 1-17, 2-8
Klatovská třída 96-144
Mánesova 67, 69, 69a, 73-95, 91a, 74-90
U Svépomoci 1-11, 2-10
V Bezovce 1-5
Žižkova 41-63, 66

2. základní škola, 
Schwarzova 20

131 Brožíkova 2-20
Čermákova 44-80

SPŠ strojní
 a SOŠ profesora Švejcara 

vchod Majerova 1

132

Brožíkova 1-33, 22-42
Čermákova 32-42, 17-35
Družstevní 14-36, 13-25
Hudební celá
Mírová 11
Schwarzova 45-59, 50-60
Sukova 2-34, 40
U Svépomoci 13-23, 14
Žižkova 22-56, 60-64

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara

vchod Majerova 1

133

Domažlická 9-25, 33, 68-80, 78a, 86-103
Emingerova  celá
Na Pile celá
Na Pomezí  celá
Na Stráních  celá
Na Výspě  celá
U Domažlické trati  celá včetně E čísel
U Dráhy  celá

Tělovýchovná jednota 
Sokol Skvrňany, 

Emingerova 1

134

Slavojova  celá
Slovanské údolí  celé
Skvrňany 354E, 626E, 2958E
Vejprnická 28, 40, 39-51, 56, 57-67, 73-137
E1912, E3137
Zábojova 1, 2, 3, 4, 5, 6
Za Humny 3, 7

Střední odborné 
učiliště elektrotechnické 

Vejprnická 56

135

J. Škardy 1-7, 2
Křimická 23, 71-115, 88-136, včetně E čísel
Malesická 3-9, 2-10
Na Bušinách celá
Na Dlouhých záhonech celá
Na Okraji  celá
Narcisová celá
Petrklíčová celá
Skvrňany E433, E224, E2135, E2869, E1716, 
E2960, E3113, E1480
Stříbrská  celá
Sulislavská  celá
Tichá 9-23
Touškovská  celá

Střední odborná škola a SOU 
obchodu, služeb a provozu 

hotelů, s. r. o., 
Nade Mží 1

136
Křimická 12-22, 40-48, 3-21
Školní náměstí 1
Tichá 2-16

Střední odborná škola a SOU 
obchodu, služeb a provozu 

hotelů, s. r. o., 
Nade Mží 1

137
Nade Mží  celá
Vejprnická 8-24
Skvrňany E čísla vyjma E čísel uvedených  
  v okrsku č. 134,135,143,149 a 150

Střední odborná škola a SOU 
obchodu, služeb a provozu 

hotelů, s. r. o., 
Nade Mží 1

138 K. Steinera 16-26 
Lábkova 1-27

Střední odborné učiliště 
elektrotechnické 

Vejprnická 56

139 Lábkova 2, 8, 14-18, 28
Střední odborné učiliště 

elektrotechnické Vejprnická 56

140 K. Steinera 30-40 
Lábkova 29-43

Střední odborné učiliště 
elektrotechnické 

Vejprnická 56

141 Lábkova 51-81
15. základní škola,

vchod Terezie Brzkové 35

Číslo
 volebního

 okrsku
Území volebního okrsku Volební místnost

142 Macháčkova 1-11, 2, 8
K. Steinera 3-10, 6a, 6b, 10a, 12

33. základní škola 
Terezie Brzkové 31

143
Pecháčkova 1, 2-6
Terezie Brzkové 11-27
Waltrova celá

33. Základní škola 
Terezie Brzkové 31

144 Macháčkova 15-25, 42
Terezie Brzkové 18-28, 33, 37

15. základní škola, 
vchod Terezie Brzkové 33

145
K. Steinera 31-37
Macháčkova 22, 30-40, 27-41
Terezie Brzkové 35

15. základní škola, 
vchod Terezie Brzkové 33

146 Pecháčkova 8-30, 11-39
Terezie Brzkové 31, 31A, 50-64

33. základní škola, 
Terezie Brzkové 31

147
Lábkova 83-93
Macháčkova 48-58
Vojanova 29-51

15. základní škola, 
vchod Terezie Brzkové 35

148 Vojanova 1-27, 2-6, 14-22
15. základní škola, 

vchod Terezie Brzkové 35

149

Domažlická 81 - 87, 91 - 97, 126, 130, 146, 152, 164 
Chotěšovská celá
Kreuzmannova  celá
Línská  celá
Na Průhonu celá
Na Souvrati celá
Na Úhoru celá
Skvrňany E 116
U Hřbitova celá
Zátiší celé

Tělovýchovná jednota 
Vodní stavby, 

Kreuzmannova 23

150

Bezejmenná celá
Domažlická 180, 180a, 194, 197 - 207, 211, 225 - 231, 200-224
Dopravní celá
K Lesu celá
K Merfánům celá
K Plzni celá
Konečná celá
Krajní celá
Prostřední celá
Průjezdní celá
Rovná celá
Skvrňany 2298E,2285E,2616E,2293E,2858E, 3015E, 3049E
Šikmá celá
U Malého rybníčku celá
U Svahu celá
U Vrby celá

Sokolovna, 
Nová Hospoda

151

Březnová celá
Červnová celá
Červencová celá
České údolí 51
Daimlerova celá
Dobřanská 5-9
Dubnová celá
Horká celá
Folmavská celá
Jachtařská celá
Ke Karlovu celá
K Lávce celá
Klatovská čp. 167, 169, 169A, 169B, 169C, 169F, 169E, 169K, 171, 
250, 256, 260, 264-276, 282, 286, 286A, 288, 290, 294-300A, 304, 
306, 310, 312, 316 včetně E čísel
Klatovská třída 202, 206, 208, 214 - 220
Květnová celá
Lednová celá
Morseova celá
Na Rozhraní 19, 23, 28, 29, 33, 34 -40, 35, 37, 41, 43, 44, 45
Plavecká celá včetně E čísel
Podnikatelská celá
Pod Tyršovým sadem celá
Prosincová 41, 46, 2736E, 2310E, 1262E, čp. 580
Přehradní celá
Půlnoční celá
Obchodní celá
Odpolední celá
Ranní celá
Roční celá
Říjnová 36, E2104/46
Srpnová 35, E3080/5, E1417/39, E1960/33
Teslova celá
U Hráze celá 
Univerzitní celá
Únorová celá
U Letiště celá
U Nové Hospody celá
U Panasoniku celá
U Penzionu E2131/13, E2270/11
V Lukách celá včetně E čísel
Valcha E čísla vyjma E čísel uvedených v okrsku č. 105 a 152
Výletní celá
Výsluní včetně E čísel (vyjma E čísel uvedených v okrsku č. 105 a 
152)
Zářijová 55, 81,86, E1707/56, 2893E/63, E2688/35, E2967/29

Věznice Plzeň - Bory, 
Klatovská tř. 202

152

Dobřanská (na Valše) celá včetně E čísel
K Silu celá
K Zelené louce celá včetně E čísel
Lašitov celý včetně E čísel
Lhotská celá
Osiková celá
Sedlákova celá
Severní celá
Sulkovská celá
U Černého mostu celá včetně E čísel
U Čertovy díry celá včetně E čísel
U Hájovny celá
Valcha čp. 33, 162, 182, 184, 209, E1130, E1887, E1897, 
E1713,E1136, E1216, E1415, E1585, E1855, E2291, E2290, 
E2345, E3111, E1452
Východní celá  včetně E čísel

Sokolovna, Valcha 
K Zelené louce

153

Akátová celá
Břízová celá
Dlážděná celá
Drozdová celá
Do Luk celá
Do Štěnovic celá
Chatová celá
Jabloňová celá
Jahodová celá
K Černicím celá
K Doudlevcům celá
Ke Drahám celá
Ke Schodům celá
Krásná celá
Kruhová celá
K Malé Homolce celá
K Točně celá
Lánská celá
Litická celá
Lužní celá
Nad Úhlavou celá
Pod Skalou celá
Pod Valíkem celá
Vnitřní celá
V Podhájí celá
Radobyčická náves celá
Slunná celá
Sportovní celá
Sýkorová celá
Vilová celá
Višňová celá
Výhledová celá
Zářivá celá včetně E čísel
Radobyčice čp. 283, 285,  289, 300, 302, 303, E čísla vyjma čísel 
uvedených v okrsku č. 105 a 151 
U Pole celá
Zúžená celá

Sokolovna, Radobyčice 
Zářivá ul.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

S účinností od 1. 1. 2013, kdy byl 
zákonem č. 401/2012 Sb. noveli-
zován zákon o sociálně právní 
ochraně dětí č. 359/1999 Sb., do-
chází ke změnám v oblasti ná-
hradní rodinné péče.

Výchova dětí a péče o jejich pří-
znivý vývoj je především prá-
vem a povinností obou rodičů. Ne 
všichni rodiče se však chtějí nebo 
mohou o své děti starat. V situa-
cích, kdy děti nemohou z nejrůz-
nějších důvodů vyrůstat ve vlastní 
rodině, je třeba hledat optimální 
formy náhradní výchovy, což je 
také obsahem činnosti orgánů so-
ciálně právní ochrany dětí. V Čes-
ké republice máme tyto formy 
náhradní rodinné péče upravené 
zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině:
- svěření dítěte do výchovy jiné
  fyzické osoby než rodiče
- osvojení
- pěstounská péče
- pěstounská péče na přechod-
  nou dobu
- poručenství.

Svěření dítěte do výchovy jiné 
fyzické osoby než rodiče. Do pé-
če jiné fyzické osoby než rodiče je 
dítě svěřeno, jestliže to vyžaduje 
zájem dítěte a tato osoba posky-
tuje záruku jeho řádné výchovy 
a se svěřením souhlasí. Při výbě-
ru vhodné osoby dá soud přednost 
zpravidla příbuznému.
Zpravidla se jedná o právo a po-
vinnost zajistit péči o dítě a zastu-
povat jej v běžných záležitostech. 

Osvojení. Velice významný in-
stitut v systému náhradní rodinné 
péče představuje osvojení. Jedná 
se o institut, který podstatně mě-
ní vazby dítěte s jeho původními 
vlastními rodiči. Osvojením vzni-
ká nový právní i rodinný vztah, 

neboť mezi osvojeným dítětem 
a osvojitelem vzniká takový po-
měr, jaký je mezi rodiči a dětmi. 

Pěstounská péče. Je státem ga-
rantovaná forma náhradní rodin-
né péče a jejím hlavním účelem 
je zajištění osobní péče a výcho-
vy dítěte v rodinném prostředí. 
Pěstounská péče se uplatňuje 
u dětí, pokud nemohou vyrůstat 
s vlastními rodiči, ale jejich vazby 
s nimi zůstávají zachovány stejně 
jako s ostatními příbuznými jako 
jsou např. sourozenci nebo praro-
diče. Rodiče dítěte zůstávají i na-
dále zákonným zástupcem dítěte 
a mají k němu rodičovskou zodpo-
vědnost.
 
Pěstounská péče na přechodnou 
dobu. Je zajišťována zaškolený-
mi pěstouny pro tento typ péče. 
Do tohoto typu péče může být dí-
tě svěřeno na dobu, po kterou ne-
může rodič ze závažných důvodů 
dítě vychovávat nebo na dobu, po 
jejímž uplynutí lze dát souhlas ro-
diče s osvojením nebo na dobu do 
pravomocného rozhodnutí soudu, 
o tom, že není třeba souhlasu ro-
dičů k osvojení. Tento typ péče je 
určen zejména pro krizové situ-
ace, kdy biologičtí rodiče potře-
bují určitý čas na vyřešení svých 
problémů nebo životních situací 
(drogová závislost, zdravotní pro-
blémy apod.). 

Poručenství. Je téměř shodná for-
ma náhradní rodinné péče s pěs-
tounskou péčí s tím rozdílem, že 
se ustanovuje v případech, kdy 
rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni 
rodičovské zodpovědnosti, výkon 
jejich rodičovské zodpovědnosti 
byl pozastaven nebo nemají způ-
sobilost k právním úkonům v pl-
ném rozsahu. Pokud tedy bude 

splněna alespoň jedna z výše uve-
dených podmínek, příslušný soud 
musí dítěti ustanovit poručníka.

Realizace náhradní rodinné
péče v Plzni
Dle Statutu města Plzně Magistrát 
města Plzně plní úkoly orgánu so-
ciálně právní ochrany dětí pro děti 
svěřené do výchovy jiných fyzic-
kých osob než rodičů, do pěstoun-
ské péče, poručníkovi a budoucím 
osvojitelům (s výjimkou osvojení 
manželem matky dítěte).
Na odboru státní sociální péče 
Magistrátu města Plzně, Martin-
ská 2, Plzeň může občan starší 18 
let, který má trvalý pobyt v Plz-
ni získat potřebné informace a po-
dat žádost o zařazení do evidence 
žadatelů vhodných stát se osvo-
jiteli, pěstouny nebo pěstouny 
na přechodnou dobu.  Pracovní-
ci OSSP MMP žadatele navštíví, 
zpracují podrobnou osobní a ro-
dinnou anamnézu žadatelů, kte-
rá je přípravou pro psychologické 
vyšetření, které musí absolvovat 
všichni žadatelé o náhradní rodin-
nou péči. Po zkompletování bu-
de žádost postoupena Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje, odboru 
sociálních věcí, který pozve žada-
tele k psychologickému vyšetření.   
Posouzení žádosti provede Kraj-
ský úřad do 30 dnů ode dne zjiště-
ní všech potřebných skutečností 
a vydá správní rozhodnutí, kte-
rým žádost buď zařadí, nebo 
nezařadí do evidence žadatelů o ná-
hradní rodinnou péči.
Cílem náhradní rodinné péče je 
umístění dítěte do vhodné náhrad-
ní rodiny. Krajský úřad Plzeňské-
ho kraje v přenesené působnosti 
zajišťuje proces zprostředkování 
náhradní rodinné péče, vede evi-
denci žadatelů o osvojení a pěs-
tounskou péči a evidenci dětí 

vhodných pro svěření do náhrad-
ní rodinné péče.
Orgány sociálně právní ochrany 
dětí jednotlivých úřadů městských 
obvodů navrhují do evidence Kraj-
ského úřadu Plzeňského kraje pro-
střednictvím Magistrátu města 
Plzně děti vhodné pro svěření do 
náhradní rodinné péče.
Od 1. 1. 2013 přináší legislativa 
v oblasti náhradní rodinné péče 
změny, jejichž účelem je zajištění 
pomoci a zprostředkování potřeb-
ných služeb pěstounům a dalším 
osobám pečujícím o děti v ná-
hradní rodinné péči. Tuto pomoc, 
výchovnou a poradenskou péči, 
poskytuje osobě pečující organiza-
ce nebo-li pověřená osoba, (kterou 
opravňuje k této činnosti rozhod-
nutí vydané příslušným Krajským 
úřadem), na základě dohody o vý-
konu pěstounské péče.  Organizace 
může uzavírat dohody za podmínek 
stanovených zákonem č. 359/1999 
Sb. o sociálně právní ochraně dětí 
ve znění pozdějších právních před-
pisů jen se souhlasem příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, v Plzni se souhlasem 
Magistrátu města Plzně. V součas-
nosti se jedná o tyto organizace:

DOMUS – Centrum pro rodinu o. s.
Občanské sdružení Rozum a Cit
Sdružení pěstounských rodin
Centrum pro dítě a rodinu LATUS
Diakonie Západ
Salesiánské středisko mládeže.

Role těch, kteří zastupují děti, jež 
nemohou vyrůstat ve vlastní rodi-
ně, je velice důležitým a nelehkým 
úkolem. Náhradní rodinná péče po-
skytuje dítěti plnění potřeb a rozvoj 
ve všech oblastech vývoje. 

JUDr. Miloslav HORA
vedoucí odboru služeb

Chcete se zbavit zdarma velko-
objemového odpadu? Na pod-
zim rozšiřujeme službu tzv. 
svozových sobot. 
 
Obyvatelé třetího plzeňského obvo-
du jsou již zvyklí, že každou první 
sobotu v měsíci jsou na sedmnácti 
místech obvodu rozmístěny velko-

kapacitní kontejnery, aby do nich 
mohli vyhodit staré a nepotřebné 
věci, které se do normálních odpad-
ních nádob nevejdou. „Tuto služ-
bu poskytujeme ve snaze zabránit 
černým skládkám, neboť u kla-
sických kontejnerových stání na-
cházíme často vyhozené sedací 
soupravy, skříně i postele. Likvi-

dace těchto černých skládek nás 
pak stojí nemalé peníze,“ vysvět-
luje místostarosta centrálního ob-
vodu Radislav Neubauer.
Městský obvod Plzeň 3 vyjde letos 
na podzim svým občanům vstříc 
a službu spočívající v přistavování 
velkokapacitních kontejnerů kaž-
dou první sobotu rozšíří v podzim-

ních měsících – září, říjen, listopad 
i o třetí sobotu v měsíci. „Věříme, 
že tímto rozšířením svozových dnů 
posílíme snahu o udržení pořádku 
v obvodu a také pomůžeme lidem 
s podzimním úklidem. Svozová 
místa budou vždy včas zveřejněna 
na webových stránkách úřadu,“ 
dodává Radislav Neubauer.

Výkon náhradní rodinné péče
po novele zákona č. 359/1999 Sb. od 1. 1. 2013

Rozšíření svozových dnů
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INFORMACE PRO SENIORY

ZDRAVÍ

PŘIHLÁŠKY DO ANKETY SENIOR
ROKU SE PŘIJÍMAJÍ DO KONCE ŘÍJNA

Letos probíhá již pátý ročník ankety Seni-
or roku. Hlásit můžete seniory až do kon-
ce měsíce října. Slavnostní vyhlášení vítě-
ze ankety se uskuteční během listopadu. 
Každý občan z Plzně může navrhnout 
obyvatele Městského obvodu Plzeň 3 star-
šího 60 let, který by si za svůj aktivní pří-
stup k životu zasloužil titul Senior roku 
2013. Každoročně v anketě vítězí aktiv-
ní senioři. Vloni to byl František Slivo-
ně. Ten si vítězství zasloužil hlavně díky 
svým bohatým zálibám. Věnuje se ruční 
výrobě nejrůznějších příbytků pro zvířa-
ta v ZOO a také Gruntovním knihám 
a genealogii. Zároveň působí v organizaci 
Svazu důchodců pro Plzeň – Skvrňany. 

O rok dříve si titul odnesla nadšená tu-
ristka Věra Melounová, v roce 2010 člen-
ka TJ Slavoj Hana Kučerová a první 
ročník soutěže vyhrál Rudolf Chroust, 
jednaosmdesátiletý hráč stolního tenisu. 
Letos se bude na podzim volit již pátý 
Senior roku. 
Koho je vhodné do ankety přihlásit? 
Mělo by jít o aktivního seniora žijícího na 
území MO Plzeň 3. Šanci na úspěch mají 
lidé, kteří se aktivně zapojují do života, 
mají různé záliby nebo pracují ve pro-
spěch ostatních či jinak napomáhají. Při-
hlásit můžete sebe nebo někoho ze svého 
okolí do konce října. Přihlášky jsou 
k dispozici na recepci Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3 nebo volně ke stažení na 
webových stránkách www.plzen3.eu. Vy-
plněné dotazníky mohou lidé odevzdávat 
buď přímo na vrátnici ÚMO Plzeň 3, 
e-mailem na hurkoval@plzen.eu nebo 
na adresu Lucie Hůrková, sady Pětatři-
cátníků 7, 9, Plzeň, 385 03. 
Příjem přihlášek bude ukončen 31. října. 
Slavnostní vyhlášení ankety se usku-
teční v průběhu listopadu. Všichni 
nominovaní obdrží dárkové předmě-
ty, první tři a navrhovatel vítěze pak 
mimo jiné finanční odměnu. 

Počítačové kurzy 
pro seniory

Taneční vínek

Již druhým rokem organizuje 
Úřad MO Plzeň 3 ve spolupráci se 
Střední školou informatiky a fi-
nančních služeb počítačové kurzy 
pro seniory. 
Senioři si mohou osvojovat zá-
kladní pravidla práce s počíta-
čem. Mimo dalšího se naučí na-
příklad používat textové editory, 
psát a přijímat e-maily i vyhle-
dávat informace na internetu. 
„Kurzy se stávají především me-
zi seniory z obvodu Plzeň 3 stále 
oblíbenější. Na jaře roku 2012, 
kdy užší spolupráce začala, se 
jich účastnilo kolem 25, na pod-
zim již přes 50 a na jaře letošní-
ho roku jich byla téměř stovka,“ 
informuje koordinátorka kurzů 
Ing. Jolana Šmejkalová. „Tyto 
kurzy se stávají stále více poptá-
vané především u seniorů, ale 
účastní se jich i lidé v produk-
tivním věku. Nejstaršímu účast-
níkovi bylo úctyhodných 87 let,“ 
doplňuje Šmejkalová.

MO Plzeň 3 vás zve na Taneční 
vínek dne 6. listopadu od 16 ho-
din do KD Peklo. K tanci a po-
slechu zahraje  orchestr TO1 pa-
na Miroslava Novotného. Vstup 
je zdarma.

Paní Sikytová, čím se konkrétně 
zabýváte a jak lidem pomáháte?

Předem bych ráda řekla, že nejsem 
léčitelka, ale odborný homeopatic-
ký poradce. Zabývám se homeopa-
tií, kterou zároveň studuji u MUDr. 
Alexandra Fesika. Jsem schopna 
poradit v široké škále problémů, 
avšak na závažné zdravotní pro-
blémy samozřejmě doporučuji ná-
vštěvu lékaře. Homeopatie má své 
místo i v řešení rodinných a partner-
ských vztahů, mimo to se zajímám 
také o psychosomatiku. Dávám 
důraz na celostní individuální pří-
stup ke každému člověku (i zvířeti), 
zohledňuji okolnosti vzniku problé-

mů a dalších souvislostí. Snažím se 
najít řešení opravdu pro každého, 
a to i po finanční stránce.

Lidé Vás mohou znát například 
i z Plzeňských farmářských trhů, 
kde nabízíte i výrobky z legálního 
konopí. Jaký sortiment zde zájem-
ci mohou najít a čím je výjimečný?

Jedinečností těchto výrobků je, že 
obsahují nejen konopný olej, ale 
především extrakt z Canabis sati-
va - zdroj protizánětlivých canabi-
noidů. Tyto výrobky jsou účinné 
například při léčbě kožních problé-
mů, ekzémů, lupénky, bolesti vazů 
či kloubů a nespavosti. Pomáhají 

také jako doplněk speciální vý-
živy nebo podpora imunity. Dále 
nabízím i produkty tradiční čínské 
medicíny, bylinné sirupy a kapky, 
čajové koncentráty a další výrobky 
českých bylinkářů. Vše je maxi-
málně přírodní bez použití chemic-
kých prvků.

Jak tedy postupujete, pokud Vás 
osloví člověk s určitým zdravotním 
nebo psychickým problémem?

U každého postupuji zcela indivi-
duálně. Záleží, zda spěchá nebo 
se chce poradit, zda je zastán-
cem homeopatik nebo spíše by-
linek. Pokud je ochoten se svým 

problémem zabývat, pokusím se 
v první řadě najít jeho příčinu a tu 
následně řešit buď pomocí bylin-
ných výrobků, homeopatie či čínské 
medicíny nebo konopí. U kompliko-
vanějších stavů je vhodná delší kon-
zultace nebo návštěva lékaře.
Jana Sikytová – Zdravotní centrum 
Skvrňany, 2. patro
www.kramekzdravizprirody.cz

POZVÁNKA: V pátek 18. 10. je 
v letošním roce jedinečná příleži-
tost zúčastnit se přednášky MUDr. 
Alexandra Fesika konané ve Zdra-
votním centru Skvrňany od 15 ho-
din. Více informací a závazné při-
hlášky v Krámku zdraví z přírody.

Zdraví z přírody – nová služba v Plzni
Rozhovor s Janou Sikytovou
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ZASTUPITELÉ
TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Čtěte rozhovor s Petrem Kast-
nerem – předsedou Komise bez-
pečnosti Rady městského obvo-
du Plzeň 3.

Mohl byste prosím připo-
menout, čím se Vaše komise 
zabývá?

Obecně se dá konstatovat, že 
práce naší komise, která čítá  
v tento okamžik 13 členů, spočí-
vá spočívá především v následu-
jících oblastech:

a) veřejného pořádku ve městě,
b) bezpečnosti občanů
    a ochrany majetku,
c) prevence kriminality
    a protidrogové prevence.

Na výše uvedeném úzce spolu-
pracujeme s Městskou policií Pl-
zeň - služebny Bory, Skvrňany 
a střed. Taktéž spolupracujeme 
s obvodními odděleními Poli-
cie ČR v rámci našeho obvodu. 
Důležitým partnerem naší ko-

mise je taktéž Odbor bezpečnosti 
a prevence kriminality Magis-
trátu města Plzně. S výše uve-
denými partnery se pravidelně 
setkáváme jedenkrát měsíčně 
na koordinační schůzce vedení 
městského obvodu, kde probírá-
me nejrůznější aktuální bezpeč-
nostní problematiku.

Jak spolupracuje komise
v rámci obvodu s Policií ČR? 

Jak jsme měli v plánu, navštívili 
jsme všechny 3 obvodní oddě-
lení Policie ČR v rámci našeho 
obvodu a seznámili se s proble-
matikou každého obvodního od-
dělení. Za úspěch považujeme 
to, že jsme dokázali na žádost 
obvodního oddělení Policie ČR 
- Plzeň Bory zakoupit foto-
pasti v počtu dvou kusů, které 
zůstanou v majetku Městského 
obvodu Plzeň 3 a budou formou 
zapůjčení sloužit jak Policii ČR, 
tak Městské policii Plzeň v rám-
ci našeho obvodu.

Které otázky bezpečnosti oby-
vatel centrálního plzeňského 
obvodu jste během posledního 
roku řešili?

Jako nejaktuálnější vidíme proble-
matiku bezdomovectví a prostitu-
ce v rámci našeho obvodu. Dále 
problematiku vzniku černých 
skládek, zde bychom rádi využili 
výše uvedených fotopastí. Jako 
bohužel zásadní také vidíme pro-
blém výtržností a vandalismu spo-
jených s fotbalovými zápasy jak na 
stadionu, tak také v centru Plzně 
před a po zápasech.

Co máte po zbytek roku 2013 
v plánu činnosti komise?

Na programu říjnového zasedá-
ní komise bezpečnosti se bude 
řešit aktuální a současně stále 
se opakující problém autovraků, 
které hyzdí vzhled našeho měs-
ta a taktéž neoprávněně zabírají 
parkovací místa, kterých je už 
tak nedostatek. K tomuto jedná-

ní jsme si pozvali vedoucího Od-
boru životního prostředí ÚMO 
Plzeň 3 pana Bc. Petra Balouna.  
Během listopadu plánujeme s Měst-
skou policií Plzeň – služebna 
střed, společnou preventivně-
-bezpečností akci zaměřenou 
na kontrolu podávání alkoholu 
mladistvým v hernách a barech 
našeho obvodu.

Bydlím v lokalitě „Bezovka“ na 
Borech celý svůj život. Od ma-
lička si pamatuji tuto prvorepub-
likovou vilovou čtvrť jako zele-
nou oázu uprostřed města, zónu 
klidu, kde je radost se procházet 
pod košatými stromy a obdivo-
vat kvetoucí zahrádky místních 
obyvatel. Bezovka vždy také 
sloužila a slouží jako čtvrť, kam 
se chodí procházet rodiny s dět-
mi z přilehlých rušných oblastí 
u Klatovské třídy a kam si cho-
dí hrát děti na hřiště Na Hvězdě 
kvůli jeho netradiční parkové 
úpravě. V roce 2003 byla vilová 
čtvrť Plzeň - Bezovka vyhláše-
na městskou památkovou zónou, 
nachází se zde slavné vily jako 

např. Vila Ladislav Lábka.
S postupným růstem průmyslo-
vé zóny na Borských polích a vy-
ústěním přivaděče z dálnice D5 
u nákupní zóny Area Bory v těs-
né blízkosti Sukovy ulice se však 
v poslední době stala dopravní  
situace pro obyvatele Bezovky 
i její pěší návštěvníky neúnosná. 
Schwarzovou ulicí denně proje-
de v průměru kolem 2000 aut. 
Největší provoz je ráno a večer, 
kdy si tudy svou cestu do práce 
a zpět zkracují lidé zaměstnaní 
na Borských polích. Tím se ze 
„Schwarzovky“ vytváří druhá 
Klatovská třída a provoz neú-
měrně zatěžuje místní komuni-
kace a znečišťuje „zelené plíce“ 

Bor velkým množstvím výfuko-
vých plynů. 
Jako obyvatelce Bezovky mi 
dopravní situace v této krásné 
a cenné lokalitě není a nemůže 
být jedno. Proto jsme jako klub 
TOP 09 vyzvali radní obvodu 
Plzeň 3, aby dopravní situaci 
začali co nejdříve řešit ve spo-
lupráci s vedením města. Jsme 
totiž přesvědčeni, že navrhova-
né opatření Správy veřejného 
statku magistrátu města Plzně 
na zklidnění provozu pomocí 
vybudování nové křižovatky  
v ulicích Sukova – Družstevní 
a vybudování kruhového objez-
du v místě, kde se se protínají uli-
ce Schwarzova, Družstevní a Žiž-

kova, situaci nevyřeší. Naopak, 
máme obavy, že dopravu do této 
oblasti přivede a provoz se tím 
pouze „zpomalí a zhoustne“.
Eva Šafránková
Zastupitelka MO Plzeň 3 za TOP 09

Druhé setkání s předsedou Komise bezpečnosti Rady 
městského obvodu Plzeň 3

Bezovku dusí auta. To se musí změnit.

Další jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 se bude konat 26. listopadu v zasedací místnosti ÚMO 
Plzeň 3. Jednání je veřejné, sledovat ho můžete také na internetových stránkách www.plzen3.eu. 
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Poměrové rozúčtování energií

Nabídka služeb

Správa nemovitostí

Správa domu přes internet

Digitální poměrová měřidla s dálkovým 
odečtem – teplo, teplá a studená voda

Non - stop havarijní dispečink

Provozování tepelných zdrojů (výměníkových stanic) 

Energetické centrum s vlastním auditorem

Výhodné podmínky bank a pojišťoven

Podpora se žádostmi o dotace 

Výborná dostupnost pobočky

Poměrový měřič tepla 
Telmetric Plus 0,- Kč

Odečet a rozúčtování tepla 75,-Kč/ks/ročně

Poměrový měřič tepla s dálkovým odečtem  
Siemeca  Walk-By 0,- Kč

Dálkový odečet a rozúčtování tepla 89,-Kč/ks/ročně

Vážení vlastníci bytových jednotek, členové SVJ, členové výborů SVJ,
s příchodem nové topné sezóny bychom Vám chtěli nabídnout POMĚROVÉ MĚŘIČE TEPLA ZDARMA 

včetně služby rozúčtování nákladů za výhodnou cenu!

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domu, poměrová měřidla 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 

tel.:             377 499 421, 377 499 433                                                                                                                 
mob.:          603 222 000
infolinka     800 505 505

Kontaktní osoba: paní Ivana Hulinská, vedoucí rozúčtování tepla a vody
tel: 377 499 220, 604 210 876, e-mail: ivana.hulinska@plzenskesluzby.cz

SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
Správa bytových domů SVJ

Od 1.1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/ 2012 
Sb.), který s sebou přináší i v oblasti vlastnictví jednotek celou řadu novinek, 
změn, ale i nových povinností pro vlastníky jednotek a tedy i pro SVJ. 
Zaměstnanci naší společnosti byli s předstihem zaškoleni do nové problema-
tiky renomovanou advokátní kanceláří. 

Jsme připraveni zajistit bezproblémové fungování vašeho SVJ dle 
nového občanského zákoníku.

S námi nemusíte mít obavy z nové legislativy!

INZERCE
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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

Zajímá Vás budoucnost Borské-
ho parku? Přijďte v sobotu 
12. října od 10:00 na setkání pro 
veřejnost, jehož cílem je získat 
náměty a připomínky k budou-
cím úpravám v Borském parku. 

Komentované prohlídky povedou 
zahradní architektky ze Správy 
veřejného statku města Plzně, 
které budou s účastníky diskuto-
vat o současnosti a budoucnosti 
parku. Po absolvování prohlídek 
budete mít možnost zapojit se do 
společné diskuze, která bude pro-
bíhat v nafukovacím šapitó Au-
tobusu linka 2015. V rámci akce 
se bude konat také amatérský 
fotbalový turnaj. Můžete se těšit 
na workshopy frisbee, žonglová-

ní, bubnování, nebo jógy. Děti 
i dospělí si budou moci vyzkoušet 
stromolezectví nebo provazocho-
dectví mezi stromy s odborným 
vedením a mnoho dalších aktivit.

PROGRAM CELÉHO DNE:
10:00
zahájení
10:00 - 14:00
doprovodný program
10:15
začátek komentované prohlídky
11:30
společná diskuze v nafukovacím 
šapitó Autobusu linka 2015
11:00
zahájení fotbalového turnaje

DEN PRO BORSKÝ PARK 
aneb Borský park a jak dál 

centrální OBVOD PlZeŇ 3 Vás zve

neděle 20.10. od 14:30

POuštění
Draků

Dílna
na VýrOBu
Draků

huDBa

DrakiáDa

sOutěž
O nejOriginálnějšíhO
Draka

více info na www.plzen3.eu

BOrY-gOlDšajDrOVka
- u kruhového objezdu
Sukova - FolmavSká

ŘEMESLNÉ TRHY
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3 VÁS ZVE

NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY NA 
ŘEMESLNÉ TRHY.

• HAVELSKÝ TRH
14.-19. října 

• MARTINSKÝ TRH
6. – 12. listopadu

• VÁNOČNÍ TRH
27. listopadu – 23. prosince


