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Obvod se chce vypořádat
s bezdomovci, nabízí jim práci

Vážení občané,
čas nám letí jako voda. Konec
prázdnin je za dveřmi. Volební období se chýlí ke konci
a přijde čas zúčtování. Kdo
a co pro vás udělal, myslel jen
na sebe nebo hlavně na vás
občany? Vy jste teď ti, kteří
budou určovat budoucnost.
Po čtyřech letech máte opět
jedinečnou možnost rozhodovat o svém osudu. Zhodnoťte práci nás všech a přijďte
v říjnu k volbám. Za vaši účast
vám předem děkuji. Doufám,
že jste si o prázdninách odpočinuli, užili si zaslouženou
dovolenou. A protože školákům už téměř zvoní zvonek,
zvu vás všechny na tradiční
rozlučku s prázdninami. První zvonění bude už podesáté
1. září v Borském parku.
Na všechny se těším, přeji
hezký zbytek léta a příjemné
čtení nové Trojky.
Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

Opilí bezdomovci, kteří obtěžují kolemjdoucí, prostitutky
v Zátiší a na Nové Hospodě,
krádeže v obchodech či volně pobíhající psi – to vše je
v Plzni velký problém. MO
Plzeň 3 chce ale tento problém radikálně vyřešit. Navržená vize zatím vychází.
Největší kumulace nepřizpůsobivých občanů je samozřejmě v centru města. MO Plzeň
3 se jako největší plzeňský

obvod potýká s problémem
bezdomovectví i drobnou kriminalitou logicky v největší
míře. Na konci června byla
představena vize zástupci obvodu i policie. Tenkrát se někomu mohla zdát teorie starosty
Strobacha jako sen, který nemůže vyjít. Uplynul ale více
než měsíc a zdá se, že projekt
přinese ovoce.
Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach požádal Právnickou fakultu ZČU v Plzni o vypra-

cování studie, která by pomohla řešit otázky k zajištění pořádku na veřejných
prostranstvích, včetně otázek
souvisejícího správního řízení. „Naším cílem je zrychlení
správního řízení, ale i pomoc
lidem bez domova,“ uvedl starosta Strobach.
Řešení problému s bezdomovci
se zdá jako bludný kruh. Největším problémem současného systému je totiž zdlouhavý proces.
...pokračování na další straně
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Obvod se chce vypořádat s bezdomovci, nabízí jim práci
...pokračování z titulní strany.
Přestupek se vyřizuje třeba i půl
roku a výsledkem bývá nejčastěji
bloková pokuta, která nic neřeší. „Policie dnes nemůže z místa
spáchání přestupku předvést osobu rovnou před správní orgán.
Nejprve musí dojít k doručení
oznámení přestupkové komisi a ta
poté musí zahájit řízení. A teprve
v případě, že se ke komisi osoba
nedostaví, ta může žádat policii
o její předvedení,“ vysvětlil ředitel Městského ředitelství Policie
ČR Plzeň Pavel Krákora.
Po změně zákona by policisté
mohli osobu, která opakovaně

páchá přestupky, rovnou z ulice předvést na úřad, kde by bylo hned rozhodnuto o sankci,
kterou by mohlo být například
udělení zákazu pobytu. Přestože je proces nyní tak složitý
a zdlouhavý, díky aktivitě vedení obvodu se podařilo vyhostit
z Plzně prvního bezdomovce,
který opakovaně páchal přestupky už od roku 2013. Ve zkráceném trestním řízení byl soudem
vydán zákaz pobytu této osoby
na celém území města Plzně,
a to na dobu jednoho roku. Pro
všechny zapojené subjekty je
toto obrovský úspěch.

Jsou ale lidé bez domova, kteří
nepáchají přestupky, přesto ostatním na ulici vadí. Obvod rozjel
projekt s názvem Na ulici zůstávat nemusíš. Bezdomovce láká
k práci, nabízí ubytování i další
služby. „Nabízíme těmto lidem
práci, ubytování, jídlo i hygienický standard, a to okamžitě. Ve
spolupráci s terénními pracovníky je oslovujeme přímo na ulici
a dáváme jim šanci změnit svůj
život změnit k lepšímu,“ dodává
starosta Strobach. Za necelý týden distribuce letáků se na obvod
přihlásila dvacítka bezdomovců,
kteří mají zájem se do projektu

zapojit. Bezdomovci budou vykonávat takzvané pomocné práce.
„Budou natírat lavičky nebo zametat chodníky a uklízet. Obvod
jim za to bude dávat stravenk y,
posk ytne jim ubytování v ubytovně v Plachého ulici, lékařské
vyšetření a podobně,“ dodává
starosta s tím, že je velmi rád za
takovou odezvu.
Projekt Na ulici zůstávat nemusíš probíhá pod záštitou starosty
Jiřího Strobacha a místostarosty
Radislava Neubauera. Lidé bez
domova mohou chodit na radnici
obvodu každý den v týdnu v určených hodinách.

Pomáháme, kde můžeme.
Na co stačí kompetence obvodu?
Proč nám neopravíte silnici?
Proč nepostavíte novou školku?
Takové a podobné dotazy stále
padají na vedení obvodu MO Plzeň 3. Jak je to ale vůbec s kompetencemi jednotlivých městských částí, co může udělat sám
obvod a na co už peníze a práva
obvodu nestačí? A jak situace
vedení obvodu řeší?
O co se tedy konkrétně obvod stará a co má čistě ve svých kompetencích? Obecně lze říci, že čistota v obvodu je v jeho kompetenci.
Jde o svoz separovaného odpadu, sběrné dvory, černé skládky,
odpadkové koše, sekání trávy,
úklidy komunikací IV. třídy, tzn.
hlavně chodníků. „Nad rámec
svých povinností v oblasti úklidu
obvod realizuje např. svozové soboty, kde zdarma mohou občané
vyhodit velkokapacitní odpad do
přistavených kontejnerů,“ sdělil
místostarosta Radislav Neubauer,
který má právě úklidy a čistotu ve
své gesci. V oblasti třídění odpadů obvod zavedl novinku, do
plastů nyní můžete vyhazovat i plechovky (více str. 6).
A jak se řeší větší investice, opravy silnic apod.? Co se týče komunikací, obvod opravuje chodníky, rekonstruuje vnitrobloky či parkovací
plochy hlavně s cílem zvýšit kapacitu, jako například nyní v Husově ulici (více na str. 6). Obecně lze ale říci,
že rozpočet obvodu MO Plzeň 3 stačí jen na drobné investiční akce cca
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do 10 milionů korun. „Musíme si
uvědomit, že obvod je velký a my to
musíme řešit po částech, například
opravit jeden či dva chodníky. Nějaká větší investice se pak řeší jako
celek, a to realizuje Odbor investic
Magistrátu města Plzně. Příkladem
je například nová ulice Chatová
v Podhájí v Radobyčicích. To už je
investice za zhruba 30 milionů. A to
je v kompetenci magistrátu, který
na to může sehnat i dotace. My jsme
ale tomu pomohli tím, že jsme nechali vypracovat projekt a předali
jsme ho na magistrát,“ vysvětluje
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach.
Složité pro obvod byla například
i realizace zklidnění dopravy v lokalitě Bezovka. Jelikož se musí vše

vyjednávat s několika dalšími úřady, realizovala se dopravní opatření
více než půl roku. Silnice Sukova
je například majetkem Ředitelství
silnic a dálnic.
Když ale budete chtít třeba vyměnit písek na pískovišti či zvýšit počet laviček v parku, může
to být relativně rychlá záležitost.
Příkladem je Hvězda na Borech.
Starosta Jiří Strobach tu byl na
konci března letošního roku na
kontrole, ze které vzešly požadavky občanů na nové lavičky,
odpadkové koše i herní prvky
pro děti. V průběhu června už
toto bylo realizováno. „Přibylo
pružinové houpadlo Tuleň, hrací sestava se skluzavkami, pět

Na přání občanů přibyly nové skluzavky na hřišti Na Hvězdě na Borech
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parkových laviček, šest odpadkových košů a byly provedeny
ochranné nátěry,“ sdělila Marta Korecká z Odboru životního
prostředí ÚMO Plzeň 3.
Obvod je dále zřizovatelem mateřských škol (konkrétně 16 zařízení). Nejsou sice investice na
stavbu nové školky, ale obvod
za posledních 6 let zvýšil kapacitu školek o 450 míst. Stará se
o fontány, veřejná dětská hřiště.
Úřad obvodu zajišťuje matriku,
např. svatby na radnici a ztráty
a nálezy pro celou Plzeň. Dále
Czech point – výpisy z katastru,
rejstřík trestů, bodové hodnocení řidičů, čipování psů, rybářské
lístky apod.
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Martina Sáblíková překonala ve Škodalandu
svůj vlastní rekord
Multifunkční areál Škodaland
byl slavnostně otevřen v dubnu 2011. Na nové in-line dráze
tehdy nejlepší rychlobruslařka
světa Martina Sáblíková zajela rekord 1 minuta a 37 vteřin
na jeden kilometr. V sobotu
7. června 2014 jej o tři vteřiny
překonala.
„Chtěl bych moc poděkovat především Vám, návštěvníkům, protože bez Vás by tento areál ztrácel
smysl. Ale každým rokem vidíme,
že si sem nachází cestu stále více
a více lidí, a proto je pro nás radost areál zdokonalovat a nabízet
Vám více sportovního vyžití nebo
kulturních akcí,“ zahájil odpoledne starosta Městského obvodu
Plzeň 3 Jiří Strobach.
Kromě úspěšné jízdy s pokusem
o překonání vlastního rekordu
absolvovala Martina ještě jeden
závod, a to s hokejistou HC Škoda Plzeň Jakubem Lvem a mládeží FC Viktoria Plzeň Markem
Pernglauem, Adamem Beránkem
a Michalem Mlynaříkem. Martina Sáblíková ovšem konkurenci
nedala žádnou šanci. „Jelo se mi
dobře. Je sice obrovské vedro,
dráha byla ale výborně vyčištěná,
takže žádný problém. Pro mě je
ideálních 18 - 20 stupňů, ale jsem
ráda, že je hezky a neprší. Musím

Martina Sáblíková se starostou Jiřím Strobachem a hokejistou Martinem Strakou po zajetí nového rekordu
dráhy ve Škodalandu
říct, že mám radost i z toho rekordu, protože jsem letos asi pošesté
na kolečkových bruslích,“ prozradila Martina Sáblíková, kterou
hned druhý den čekal mistrovský
závod na in-line bruslích.
Na návštěvníky pak čekala au-

togramiáda, do které se zapojil
také miláček hokejových fanoušků Martin Straka a čerství
mistři, plzeňští házenkáři Talent
M. A. T. Plzeň Petr Vinkelhöfer,
Michal Tonar a Radek Motlík.
Souběžně s akcí Den v pohybu,

kterou pořádal Městský obvod
Plzeň 3, se ve Škodalandu konal také Dětský den Nezávislého
odborového svazu Policie ČR.
A tak na děti čekaly soutěže, divadla, kouzelník, skákací hrady
a mnoho dalšího.

Svalovat vinu na úřady je nesmysl
chci se nyní zabývat samotným
problémem bezdomovectví, to
je sociální problém, kterým se
ještě zřejmě delší dobu budou zabývat osoby povolanější, než jsem
já. Chci jen reagovat zejména na
tvrzení strážníků z 16. června
o neochotě úřadů vykázat problémové jedince z města.

Se zájmem jsem si přečetl několik článků v tištěných a internetových médiích, ve kterých se
řešil problém s bezdomovci. Ne-

V první řadě je třeba si uvědomit,
že přestupek nelze řešit ze dne na
den a zákaz pobytu lze uložit jen
za přestupky, které jsou uvedené
ve zvláštní části přestupkového
zákona nebo v jiném zákoně. Zákaz pobytu může úřad, respektive jeho přestupková komise,
uložit na dobu nejdéle tří měsíců
a to v případě, že byl přestupek
spáchán úmyslným jednáním

významně narušujícím místní
záležitosti veřejného pořádku
a pachatel byl v posledních měsících přede dnem spáchání přestupku pravomocně uznán vinným
z přestupku za obdobné jednání,
kterého se dopustil na území stejné obce. Tedy by muselo dojít
k současnému naplnění všech tří
podmínek. Dále se pak sankce
zákazu pobytu nesmí vztahovat
na místo nebo obvod, kde má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený
pobyt podle zvláštního předpisu.
Strážníci tedy musí dobře znát
celý proces řešení přestupku u bezdomovců a musí také vědět, že
okamžité předvedení před přestupkovou komisi nelze provést.
Ta musí po oznámení přestupku
obeslat dotyčnou osobu. A tady

je kámen úrazu – obesílejte lidi,
kteří nemají svůj domov, tedy
adresu trvalého pobytu. A ještě
v tak veliké aglomeraci, jakou
město Plzeň je, tyto osoby dohledávejte. Pak se celá záležitost
musí řešit i celé měsíce.
Jednoznačně se ztotožňuji s ředitelem městského ředitelství policie panem Krákorou, který volá
po jednodušším zákonu, který
nám nebude svazovat ruce a celé
řízení se urychlí. I kdyby mělo
jít například o „obecní šatlavy“!
Pokud se tedy legislativně nezmění zákon o přestupcích, situace
se nezlepší. A proto je svalování
viny na úřady, respektive na jejich
přestupkové komise, nesmysl.
Radislav Neubauer
místostarosta MO Plzeň 3
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Ve Škodalandu se konají příměstské tábory
Rodiče, kteří si kvůli svému zaměstnání nemohou vzít dovolenou
a nemají ani možnost zajistit svým
dětem přes letní prázdniny hlídání, stále častěji využívají možnosti
příměstských táborů. Příměstské
tábory na břehu přehrady České
údolí odstartovaly 7. července.
V areálu je velké množství atrakcí,
které děti mohou v průběhu tábora
vyzkoušet. Výhodou je i zázemí
v podobě klubovny při nepříznivém
počasí nebo naopak koupací jezírko, které je využíváno v tropických
dnech. Program táborů je zaměřen
na sportovní tématiku s důrazem
na in-line bruslení. Během týdne
tábora si děti vyzkouší nejrůznější sportovní disciplíny a sportovní
hry. Příměstské tábory probíhají ve
Škodalandu po celé prázdniny, provoz areálu ale zůstává nepřerušen.

Příměstský tábor ve Škodalandu navštívil i starosta Jiří Strobach. Dětem přinesl dárek v podobě kšiltovek.

Místostarosta ocenil
prvoligové florbalistky
Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer přijal ve své
pracovně tým florbalistek Slavie VŠ Plzeň, kterým se povedl mimořádný úspěch, a tím je
jednoznačné vítězství v baráži
a postup do 1. ligy ČFbU. Tento
úspěch je zajímavější o to více,
že se 1. liga ve florbalu žen objeví v Plzni a Plzeňském kraji
vůbec poprvé.
Hráčky a realizační tým obdrželi

od místostarosty Neubauera poděkování za výbornou reprezentaci
MO Plzeň 3 a také drobnou pozornost. „Neměli bychom zapomínat,
že v Plzni nemáme jenom úspěšné
profesionální sportovní týmy, které tak rádi oceňujeme, ale že jsou
zde i amatérští sportovci, kteří se
sportu věnují po své práci, a přesto nám dělají radost a dobré jméno mimo hranice našeho města,“
říká Radislav Neubauer.

Tablety pro děti na onkologii
Pro zpříjemnění pobytu v nemocnici
dostaly děti z dětské onkologie FN
Plzeň deset nových tabletů. Velkou
zásluhu na tom má Petr Maxmilián
Podnecký ze Sport klubu Plzeňka, který uspořádal ve Škodalandu
první ročník překážkového běhu ve
vojenském stylu Trial Cross Race.
„Výtěžek z akce byl věnován na nákup tabletů pro nemocné děti z on-

kologie, aby jim zpříjemnily pobyt
v nemocnici,“ uvedl Podnecký. Běh
se konal 28. června ve Škodalandu,
který poskytl MO Plzeň 3. Nad celou
akcí převzal patronát místostarosta
Radislav Neubauer. „Ani na vteřinu
jsme neváhali podpořit tento projekt,
zvlášť je-li zaměřen na nemocné
děti. Takové budeme podporovat
i nadále,“ dodal místostarosta.

K létu patří táborák!
Už od roku 2011 se konají na různých místech v MO Plzeň 3 posezení
u táboráku s klasickými špekáčky a
pěknou muzikou. V letošním roce
odstartovala tato letní série v Lábkově ulici ve Skvrňanech. Druhé setkání se pak uskutečnilo v kruhovém
parku Na Hvězdě na Borech, zdejší
obyvatele neodradil ani vydatný
déšť. Dále se vedení obvodu nachystalo do Radobyčic a na Novou Hospodu, kde měli možnost lidé mluvit
se zkušeným zahradníkem a nechat
si tak poradit různé pěstitelské finty.
Obyvatele vždy přišli samozřejmě
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pozdravit také starosta Jiří Strobach
a místostarosta Radislav Neubauer.
Lidé si tak mohli popovídat o tom,
jak zlepšit život v místě jejich bydliště, s těmi nejpovolanějšími. Poslední
opékání se v letošním roce uskuteční 28. srpna v Předních Skvrňanech.
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Balonová show přilákala tisíce lidí
Už sedmou Balonovou show
uspořádal MO Plzeň 3 na břehu přehrady České údolí. V sobotu 21. června do Škodalandu
zavítaly tisíce lidí.
Program byl opravdu nabitý, počasí přálo i vzletu tří horkovzdušných balonů, velký obdiv
sklidila unikátní videoprojekce
do mlhy a závěrečný ohňostroj.
Prostor dostaly neziskové organizace, dětský domov i amatérská
kapela. V rámci letošní Balonové
show se konalo Mistrovství ČR
v parašutismu, a tak bylo nebe nad
areálem plné padáků. Program zatraktivnily skoky parašutistů do
přehrady. Vidět skákat parašutistu
v ploutvích se totiž jen tak nevidí.
Velkým zpestřením byly také přelety letadel. Komentáře pilotů z letadel slyšeli i lidé. „Dnes byly k vidění
L39 Albatros a Texan. Pilot Franta
Hlavnička sice nemohl s Albatrosem
dělat všechny prvky, které to umí. Je
tu jak prostorové omezení, tak i bezpečnostní nařízení. Létal tady takovou osmičku. Ale díky okomentování
to byl i velký zážitek pro lidi,“ popsal
přelety nad Škodalandem František
Lukeš, který návštěvníkům komentoval leteckou show ze země.

Letos počasí přálo a do nebe nad
Škodalandem se vznesly celkem tři horkovzdušné balony.

ská. „Byl jsem opravdu nadšený,
byl to můj první let. Děsně jsem
se těšil a hrozně jsem se bál, že
by to mohlo zkazit počasí a nakonec to vyšlo. Doletěli jsme hodně
daleko i přistání bylo krásné.
A byla nádherná viditelnost,“ svěřil se Roman Kasal, který dokonce
asistoval i u nafukování balonu ve
Škodalandu. „Požádali mě o výpomoc, musel jsem to držet opravdu
dost silou, mělo to velký tah, pak
už jsem to pustil, šlo to nahoru a
radši jsme rychle naskákali.“

Máme zkušenosti s místním referendem, jeho výsledkem je kráter
v centru města. Nyní nás čeká zřejmě
další, podle autorů „závažné“ referendum, tentokrát zakázat celoplošně na území města herny s automaty. Nikdo z nás z nich nemá radost,
ale málokdo si uvědomuje, že zákazem vytvoříme přímo úrodnou půdu pro vznik heren ilegálních, jejichž „zřizovatelé“ ochotně vyplní
vzniklou díru na trhu. V médiích již
začínají probleskovat informace, že
podle odhadů je v ČR více než tisíc
ilegálních herních zařízení, zejména tam, kde byl jejich počet omezen

Poslední zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3
v aktuálním volebním období se uskuteční 26. srpna od 14
hodin v hlavní budově v areálu Škodaland. Zasedání je přístupné veřejnosti.

•

Po více než tříleté rekonstrukci se ve středu 18. června veřejnosti otevřela Stará synagoga ve
vnitrobloku domu ve Smetanových sadech. V prostorách obnovené památky vzniklo Regionální centrum židovské kultury.

•

Z toho jeden byl opravdu obrovský, celkem pro dvanáct osob. Právě v tomto balónu byli i výherci
soutěže s MO Plzeň 3 Jana Kasalová s manželem a Jitka Tořínská
s devítiletou dcerou. Balon je donesl v poklidu za výborné viditelnosti až k Nepomuku. „Bylo to
opravdu nádherné, úžasný zážitek. Opakovat už se to asi nebude. Jsme strašně rády, že jsme to
s dcerou zažily. Moc děkujeme,“
prozradila po doletu Jitka Tořín-

S opravou mostu Generála
Pattona, jenž spojuje střed města se Severním Předměstím, by
se mělo začít na jaře roku 2016.
Vyplývá to z návrhu smlouvy o společné realizaci stavební
akce, kterou uzavře město Plzeň s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Stavební práce si vyžádají zhruba 300
milionů korun a jsou naplánovány na dva roky.

•

Hvězdou letošní Balonové show
byla Aneta Langerová

Neziskové organizace a sportovní kluby
– dokážeme se o ně postarat?
Slovy pražského politika Jiřího Janečka – „v referendu je naprosto jedno, o co v něm má jít,
důležité přece je, že občané budou moci přímo projevit svůj
názor a partička samozvaných
aktivistů se opět náležitě předvede jako ti jediní a praví zastánci skutečné demokracie“.

Krátce z obvodu

či zakázán. Média upozorňují i na
země, které zakázaly hazard a nyní
se potýkají s nezaměstnaností, kriminalitou a mafií.
Máte dojem, že existence heren nebo naopak jejich zrušení se
nás netýká? Ale ano, týká. Málokdo ví, že provoz heren a výtěžek
z nich je spjatý s provozem většiny neziskových organizací a sportovních klubů, které často balancují na hraně existence. V nich se
realizují a vyrůstají naše děti, a je
stále prospěšnější je podporovat
z těchto peněz než je nechat bez cíle
potulovat se parkem a pak se divit,
kolik jich nakonec propadne drogám, při vědomí, jak komplikovaný je návrat do normálního života.
A zde už hovořím o práci neziskových organizací, od kterých žádáme pomoc tam, kde stát se svými silami nestačí. Tady už pomoci
nedokážeme, neboť nezabezpečíme kontinuální financování jejich
základních potřeb.

Budeme opět zakazovat a nařizovat lidem co smí a nesmí, nebo je
budeme pokládat za svéprávné
a zodpovědné za svůj život? Zkušenost z historie hovoří, že zákaz
nikdy nic nevyřešil. Vyvarujme
se politických a populistických
slibů v touze po zviditelnění.
O společenské nebezpečnosti drog,
alkoholismu a prostituci všichni
dobře víme. Podařilo se nám tyto
nešvary vyřešit nějakým zákazem?
Závěrem opět slova Jiřího Janečka: „Těžko lze chtít od těch, kdo
po zákazu heren volají, aby vzali
rozum do hrsti. Opakovaně ukázali, že vlastní zviditelnění je pro
ně důležitější, a to obzvláště v době, kdy jsou za dveřmi komunální
volby. Míra populismu přitom pro
ně není důležitá, každý prostředek
je jim dobrý.“ A já s ním naprosto souhlasím.
Radislav Neubauer
místostarosta MO Plzeň 3

Díky okamžité reakci zabránili strážníci Městské policie Plzeň 45letému muži v sebevraždě. Muž chtěl skočit z mostu na
Domažlické vedoucím nad železniční tratí 21. července. Když
dorazila hlídka policie, stál muž
už nakloněný na druhé straně
zábradlí a chystal se ke skoku.

•

V obvodu proběhla druhá elektronická aukce energií. Lidé, kteří se do e-aukce
přihlásili, uspoří za elektrické energie 28,99% a za plyn –
25,17%. Podrobné grafy najdete www.plzen3.eu.

•

V sobotu 6. září se bude konat
ve Škodalandu akce s názvem
Stop Zevling. Přijďte si aktivně zabojovat proti zevlingu, tedy amatérsky zasoutěžit v disciplínách jako je nohejbal, fotbal,
streetball, beach volejbal, petanque, kubb, free croquet,
v olympiádě žen, ping-pongu
apod. Začátek je v 10 hodin.

•

V centru města probíhá celá řada rekonstrukcí. V pěší zónu se
mění Riegrova ulice, obrovská
rekonstrukce tramvajových tratí probíhá v lokalitě U Zvonu
a v Pražské ulici. V další fázi je
také rozsáhlá rekonstrukce teras u divadla J. K. Tyla.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V Husově ulici přibydou parkovací místa
Další dobrá zpráva pro řidiče je
tady. Rozšiřuje se parkování v Husově ulici a hotovo bude už v říjnu
letošního roku.
Kopat se začalo v Husově ulici v létě. Důvodem je zvyšování
kapacity parkoviště před ČNB
a rekonstrukce přilehlého chodníku.
Nově bude vybudováno 19 parkovacích míst, z toho jedno stání bude pro
osoby zdravotně a tělesně postižené.

Celkem tak bude se současnými místy kapacita parkoviště 40 míst, z toho
čtyři stání jsou pro zdravotně postižené. Součástí úprav za necelé 3,4 milionu korun je rekonstrukce přilehlého
chodníku a vybudování bezbariérových přístupů. Rekonstruováno bude
i veřejné osvětlení. Stávající vzrostlá
zeleň zůstane zachována. Investorem
je Statutární město Plzeň a Městský
obvod Plzeň 3. Termín dokončení je
naplánován na 31. října 2014.

Centrální obvod zavádí novou službu
v odpadovém hospodářství
kontejnerů spolu s plasty házet
i hliníkové plechovky od piva
a různých nápojů.

S novinkou v oblasti třídění komunálního odpadu přichází
centrální obvod. Ten se dohodl

s firmou zajišťující likvidaci separovaného odpadu na tom, že
občané budou moci do žlutých

„Dosud bylo možno do těchto kontejnerů házet výrobky z plastů, jako
jsou například fólie, sáčky, tašky
PET lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků,
pěnový polystyrén v malých kusech
a další,“ vypočítává místostarosta
centrálního obvodu Radislav Neubauer. „Nyní i k tomuto plastu
mohou občané přihodit hliníkové
plechovky, protože svozová firma si tento odpad sama ve své
režii vytřídí,“ upřesňuje Radislav
Neubauer. Veškeré informace bu-

dou na kontejnerech samozřejmě
vyznačeny. Pro úplnost je třeba
dodat, že plastové lahve je třeba před vhozením do kontejneru
sešlápnout, vejde se jich dovnitř
mnohem více a svoz odpadu se
tím zbytečně neprodražuje. Do
žlutého kontejneru rovněž nepatří odpady z PVC, novodurové
trubky a obaly od nebezpečných
látek. „Chtěl bych spoluobčany
touto cestou požádat, aby zvláště
u plastů dbali na pravidla třídění,
neboť nesprávně roztříděný odpad končí na skládce, což obvod
stojí nemalé finanční prostředky,
které se dají využít smysluplněji,“
dodal místostarosta.

Parkování na Rychtářce je po dobu
rekonstrukcí zlevněné

Po dobu intenzivních rekonstrukčních prací v historickém jádru Plzně do 30. září 2014 městská
správa cenově zvýhodnila parkování na Rychtářce. Řidiči platí za první tři hodiny parkování
pouhých 5 korun. Informace o aktuálních uzavírkách a informace ke změnám MHD získáte také
na webu MO Plzeň 3 – www.plzen3.eu.

Zklidnění dopravy v lokalitě Bezovka
Rada MO Plzeň 3 schválila v polovině března dopravní opatření
v oblasti Bezovka, která zde výrazně zklidní dopravní situaci.
Zhruba po dvou měsících už byly
dokončeny další kroky a situace
vyžaduje větší pozornost řidičů.
„Dopravní opatření v Bezovce
se snažíme realizovat co nej-

6

rychleji, ale v postupných krocích, aby si na ně řidiči stačili
zvyknout. Komplexní řešení
situace vzniklo na základě našeho jednání se správou veřejného statku, dopravním inspektorátem, odborem památkové
péče a zástupců občanského
sdružení Bezovka,“ sdělil starosta Městského obvodu Pl-

zeň 3 Jiří Strobach. Schválená
opatření zahrnují samostatný
odbočovací pruh doprava z Klatovské třídy do Sukovy ulice
a prodloužení intervalu odbočení doleva ze Sukovy ulice na
Klatovskou třídu. Dále bude
posunuta návěst v Sukově ulici na portál u Erbenovy ulice.
„První výraznou změnou pro-

www.plzen3.eu

šla nyní Schwarzova ulice, kde
vznikla jednosměrka v úseku
Brožíkova – Žižkova a v úseku
Na Hvězdě – Žižkova. Navíc
v oblasti přibylo označení zóny
s maximální rychlostí 30 km/h,“
uvedl vedoucí Odboru dopravy
a životního prostředí Úřadu
Městského obvodu Plzeň 3 Petr
Baloun.

číslo 4 • srpen 2014 • 23. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

INFORMACE PRO SENIORY

Spolužáci z obchodní akademie se sešli po 65 letech
Byla válka, jaro roku 1944 a my
jsme dělali zkoušky do Obchodní akademie Plzeň. Avšak marně, Němci na podzim zavřeli
všechny střední školy a my byli
nasazeni do průmyslu. V květnu po osvobození jsme samozřejmě všichni odešli z práce
a užívali dnů volna až do září,
kdy jsme nastoupili do školy.
A protože nás bylo hodně, škola v prvním ročníku otevřela
5 tříd. A přišel únor 1948. Takže maturity v roce 1949 jsme
skládali už pod vlivem nové
politické situace. Úspěšně jsme
odmaturovali, ale první rok po

maturitě jsme opět museli nastoupit do manuálních profesí.
Uběhlo 5 let a jeden ze spolužáků
se chopil iniciativy a svolal nás ke
schůzce. A protože se to všem líbilo,
dohodli jsme se, že se budeme scházet každých 5 let, což jsme dodržovali. Po 50 letech od maturity jsme
dokonce měli i své tablo se současnými fotografiemi. Samozřejmě, že
někteří už se tohoto výročí nedožili
a někteří v té době byli už i mimo
republiku. A tak padl návrh, že bychom se měli scházet častěji. Zvolili
jsme interval 3 a 2 let. To nám vydrželo do 60. výročí. A stále někteří

ubývali. Nezbylo nám tedy nic jiného, než se začít scházet každý rok.
A letos je to už oněch 65 let.
Do školy nás nastoupilo celkem
42. Během let se někteří rozlétli
nejen po republice, ale po celém
světě. Spolužáky máme v Austrálii
a udržujeme s nimi stálý kontakt.
Jeden z nich se dokonce účastnil
války ve Vietnamu. Oba se i podívali se svými dětmi do republiky
a při té příležitosti navštívili naše
setkání. Jeden po maturitě ještě
studoval lékařskou fakultu a působí v Německu nedaleko švýcarských hranic. I ten se několikrát
zúčastnil našich schůzek.

Letošní schůzka je už asi poslední. Některým spolužákům
zdravotní stav nedovoluje cestovat. Jediným zářným bodem je
Mirek, který zatím skoro žádnou
schůzku nevynechal a jezdí z Olomouce „na otočku“. Také další
spolužák z Brna jezdí každý rok
a při té příležitosti navštěvuje plzeňské příbuzné.
Není mně známá jediná třída,
která by měla takovou výdrž,
a tak dlouho by se scházela. Ale
letos už skončíme. V nejlepším
se má prý skončit, jak praví stará
česká moudrost.
Pavel Pták

Senioři se mohou opět vzdělávat na kurzech počítačů
Naučit se pracovat s počítačem
můžete v každém věku. Obvod
zahajuje už pátou sezónu počítačových kurzů, o které je mezi
seniory obrovský zájem.

Městský obvod Plzeň 3 pořádá
počítačové kurzy ve spolupráci

se Střední školou informatiky
a finančních služeb v Plzni. Kurzy
se rozjedou opět v polovině září,
hlásit se můžete do 5. září. Počítačové kurzy jsou rozděleny dle
náročnosti do tří kategorií – začátečníci, mírně pokročilí a úprava
digitálních fotografií. Každý kurz

trvá pět týdnů, jednou týdně je
vždy tříhodinové sezení, které
se koná v budově střední školy
na Borech.
A kdo se může přihlásit? „Přihlásit se mohou senioři, kteří mají
trvalé bydliště na území obvodu.
Kurzovné činí celkem 600,- Kč,

Jubilejní svatby
Několik desítek let společného
soužití v manželském svazku
si určitě zaslouží obdiv. Některé manželské páry si nenechají
ujít příležitost slavit jubilejní svatbu. Manželé dostávají
vždy od ÚMO Plzeň 3 dárkový
balíček, pamětní list a podepisují se do pamětní knihy.
Zlatá svatba se slaví po 50 letech
společného manželského života. Právě toto jubileum oslavili
manželé Věra a Libor Vildmanovi. Zlatá svatba se konala na
radnici dne 28. června.

Smaragdovou svatbu po 55 letech oslavili manželé Marie Baldová a Prof. Ing. Miroslav Balda,
Dr.Sc. Ta se konala 27. června.
Pozvání na slavnostní rodinné setkání v Cardinal clubu za
ÚMO Plzeň 3 přijali JUDr. Miloslav Hora a paní Olga Sammerová. Manželům přáli zástupci
obvodu také před pěti lety ke
zlaté svatbě.

Úctyhodných 65 let společného
soužití oslavili manželé Jana
a František Houdkovi. Kamenná svatba se konala 23. července

v místě bydliště manželů. Manželům poblahopřál za Městský
obvod Plzeň 3 místostarosta Radislav Neubauer.

Chcete i vy oslavit jubilejní svatbu? Městský obvod
Plzeň 3 pro vás rád jubilejní svatbu zajistí. Kontaktujte zástupce MO Plzeň
3 paní Olgu Sammerovou,
která s vámi vyřídí při
osobní konzultaci všechny
potřebné náležitosti.
Tel. 378 036 472.

úřad zaplatí polovinu. Pro účastníka kurzu to znamená tedy úhradu 300,- Kč. Kapacita kurzů je
omezená, proto doporučuji včasné přihlášení,“ sdělil starosta MO
Plzeň 3 Jiří Strobach. Zájemci se
mohou hlásit u sl. Hůrkové na telefonním čísle 378 036 496.

Právní poradny
pro seniory
pokračují
Poradny, při kterých seniorům
zdarma poradí právník, pokračují. Začínají opět v září a konat se
budou až do konce roku. Právní
poradna je určena lidem starším
padesáti let, kteří mají trvalé bydliště na území třetího plzeňského
obvodu. Právní poradenství se
týká občanského, rodinného, bytového a dědického práva - jako jsou
problémy s převody bytů, problémy s placením nájmu, společenství
vlastníků, otázek věcných břemen,
závěti a vypořádání závěti pro případ smrti, finanční problematiky
seniorů (půjčky, dary) atd. Není
však poskytováno v oblasti trestněprávní či obchodněprávní. Právník neprovádí úkony jako je sepisování smluv nebo zastupování
před soudy, zájemcům ale poradí,
jak problém řešit či na jaké orgány
se mají obrátit. Na právní poradnu
se musíte předem objednat u paní
Olgy Sammerové telefonicky na
čísle 378 036 472 nebo osobně.
Termíny konání: 2.9., 16.9., 7.10.,
21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
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Krátce z kultury
V Západočeském muzeu můžete navštívit hned několik výstav. Milovníci cestování by si
neměli nechat ujít největší autorskou výstavu cestovatele Rudolfa Švaříčka Šangri-la, která
představuje magickou cestu za
bájným údolím věčného štěstí.
Podává komplexní přehled o Nepálu, Tibetu, Bhútánu a Indii.
V Národopisném muzeu Plzeňska můžete navštívit výstavu ke
200. výročí narození malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta.

•

V průběhu srpna a září probíhají v centru Plzně Oživené prohlídky. Odpolední prohlídky
jsou určené pro rodiny s dětmi,
prohlédnout si historické centrum můžete ale i večer při prohlídkách zaměřených na středověk a přelom 19. a 20. století.

•

Muzeum loutek na plzeňském
námětí Republiky zve od 11. do
17. srpna na mobilní muzeum
koloběžek.

•

Folková skupina Nezmaři vystoupí na konci prázdnin v Plzni. Koncert se bude konat v Měšťanské besedě 26. srpna od
19 hodin.

•

V Plzni bude 2. září slavnostně otevřeno Nové divadlo v Jízdecké ulici. Divadlo uvede novou inscenaci opery Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta v hudebním nastudování dirigenta Olivera Dohnányiho. 3. září
uvede divadlo muzikál Kočky,
o den později pak hru Josefa
Kajetána Tyla Flamendr.

•

Na neděli 7. září je na náměstí
Republiky připraven třetí blok
Živé ulice s názvem Festival
Polévky. Ve čtyřicetilitrových
kotlích, speciálně dovezených
z Maďarska, uvaří přes dvacet
restaurací, organizací i jednotlivců polévky všech druhů a vůní.

•

Fandíme divadlu! S tímto mottem se v Plzni ve dnech 9. – 19.
září odehraje 22. ročník mezinárodního festivalu divadlo. Ze
zahraničních souborů se mohou
diváci těšit na zpracování Hamleta předního polského režiséra
Jana Klaty nebo izraelskou inscenaci se Saddámem Husajnem
a jeho dvojníky. Českou scénu
zastoupí například režisér Jiří Havelka, Daniel Špinar nebo
Štěpán Pácl.
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Originální poznávání světa
– to je Techmania
Techmania Science Center otevřelo v červenci první expozici
určenou dětem od tří do osmi
let. Jmenuje se Malá věda a hravou formou je seznamuje s hudbou či kouzly optiky nebo je
provádí starým hradem. A nechybí tu ani nejoblíbenější pohádková postava - drak.
Malé děti láká řeka z kostiček, lávky nebo strom. Obří kaleidoskopy
zase okouzlí malé oči magickou
hrou křivek a obrazů nebo odrazem
reality v zrcadlové mozaice. Od
nich se pak děti mohou sklouznout
po velké skluzavce do prostoru plného měkkých kostek. Ve Skladatelově laboratoři si ty starší můžou
doslova složit známé písničky. Stačí ve správném pořadí poskládat
barevné čtverečky – a už se do malých oušek line muzika.
Malá věda zkrátka nabízí příležitost

do sytosti se vyřádit a přitom se leccos zajímavého dozvědět. Provádí
návštěvníky od minulosti přes současnost do budoucnosti a podněcuje jejich umělecký a duševní rozvoj.
Navíc hned úvodní exponát, stroj
času, kde barevné míčky stoupají
vzhůru a potom putují po klikaté
dráze zpátky, docela dobře zabaví
a pobaví i samotné rodiče.

Vedle této expozice nabízí Techmania Science Center i spoustu
dalších lákadel: hrátky ve Vodním světě, hlavolamy MáToHáček, vtipné poznávání lidského
těla, hrátky s optikou, unikátní
lokomotivy a trolejbus vyrobené
ve Škodovce nebo první 3D planetárium v republice.

V Šedivce přivítali budoucí žáčky
Plzeňská 11. základní škola v Baarově ulici, které se přezdívá Šedivka, pořádala ve středu 18. června tradiční pasování předškoláků.
Děti, které byly v lednu přijaty do
zdejší první třídy, přišly i s rodiči
na hřiště školy. Tam pak byly „pasovány“ na žáky první třídy, kam
nastoupí už 1. září. Kromě šerpy
a pamětních listů byl pro děti i rodiče připravený zajímavý program,
který nacvičili žáci 1. stupně. Odpoledne zahájil místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Radislav
Neubauer se zástupkyní 1. stupně
Mgr. Slavomila Francová.

Dům digitálních dovedností spouští od září 35 kurzů
pro děti, dospělé a seniory aneb „Přijďte k nám za
zábavou a vzděláváním…“
Bohatou nabídku nových kurzů nabídne od září Dům digitálních dovedností, Dominikánská 9, Plzeň.
Lektoři si přichystali pro děti nový
kroužek experimentů s učební pomůckou Pasco, ve kterém se žáci
hravou a zábavnou formou seznámí
s taji přírodovědných oborů (biologie, fyzika, chemie). Dále jsou přichystané nové kurzy První kroky

Photoshopem, Tablet Android, Tablet iOS, práci na počítači iMac od
firmy Apple, kurz fotografie nebo
programovací kurzy (Python, C#,
pro mobilní platformy iOS). Lákavou novinkou je kurz 3D modelování v Leonar3Do, který je určen
pro všechny bez ohledu na věk
a s chutí tvořit. Během kurzu se naučíme základní tvorbě objektů ve 3D

www.plzen3.eu

pomocí speciálních brýlí a pistole.
Badatelé zabírající se genealogií
a historií své rodiny si přijdou na
své v kurzu Elektronický rodokmen – strom života.
Ještě více kurzů a informací najdete na webu ddd.plzen.eu nebo se
přihlašujte na telefonu 378 035 534
či 378 035 536, případně e-mailu:
ddd@plzen.eu.
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Císař Rudolf II. přijede po 415 letech do Plzně

V neděli 14. září, na den přesně,
přijede po 415 letech císař Rudolf
II. z Prahy do Plzně. Akce začne
ve 13 hodin, kdy od mostu Milénia vyrazí průvod historických
kočárů, dobově oděných rytířů
na koních, tamburašů, bubeníků,
vlajkonošů, pěších zbrojnošů, kejklířů a urozených měšťanů, směrem na náměstí Republiky.
Jak bude akce probíhat, prozradil předseda Kulturního výboru
ZMO Plzeň 3 a radní MO Plzeň 3
Stanislav Tyšer. „Císař Rudolf II.
bude spolu s urozenými měšťany

po dobu průvodu pohazovat drobné sladkosti, například čokoládové mince, drobné cukrovinky. Po
příjezdu a příchodu průvodu na
náměstí Republiky průvod zastaví, císař Rudolf II. se pozdraví
s reprezentací města Plzně a pozve diváky na císařský rytířský
turnaj, který se bude odehrávat
na kolbišti „U Ježíška“ pod mostem Milénia. Poté se tento průvod
vydá na cestu zpět, tedy k mostu
Milénia,“ uvedl Tyšer.
Tam budou k vidění dobově odění rytíři na koních ve zbroji a přilbách, kteří mezi sebou budou

soutěžit v jezdeckých – rytířských
disciplínách. „Jde například o trefování kroužků, srážení přileb,
útok na točící se terč či hod oštěpem na kance. Vyvrcholením programu bude střet rytířů na koních
i na zemi, včetně soubojů s dřevci a meči. V průběhu tohoto rytířského turnaje bude diváky bavit
dobová hudba, dobové tanečnice, kejklíři a jinak zajímavé dobové pořady, spojené s rudolfínskou
dobou,“ říká dále Stanislav Tyšer.
Projekt s názvem Příjezd císaře Rudolfa II. z Prahy do Plzně se vztahuje k událostem z let 1599 až 1600,

KVK Centrum Skvrňany zve na novou sezónu
„Zeptejte se!“ Večer s touto výzvou otevře novou sezónu ve
skvrňanském KVK Centru. O své
životním příběhu bude vyprávět Radim Passer, úspěšný developer a později zakladatel
křesťanského sdružení Maranatha, který se před lety musel

vyrovnat se ztrátou prvorozeného syna. Beseda s podtitulem Byznys a víra začne v úterý
23. září v 18 hodin v sále KVK
Centra. Vstup na ni je volný.
Na neděli 5. října odpoledne je
připraven Refreš - osvěžující od-

Škodaland hostil
festival IN FEST

Od 25. do 26. července se ve Škodalandu konal festival IN FEST
Plzeň. Pátek patřil bigbítu, sobota
pak byla více multižánrová. Velký
aplaus sklidila kapela Burma Jones, která se znovu dala dohromady a zahrála v původním složení.
Zavzpomínat si mohli návštěvníci
i s kapelou Pestalozzi, která také
několik let nehrála a ve Škodalandu připomněla staré známé hity
a upozornila i na nové CD kapely.

Na pódiu se v pátek představily
další skupiny jako Extra Band revival, Rogallo, Medium a na závěr
Eddie Stoilow. V sobotu odpoledne se v areálu bavily hlavně děti,
a to při vystoupení kapely Kašpárek v rohlíku, která hraje dětský
punk a také při programu Prázdninová školka Michala Nesvadby.
IN FEST zakončili DJ´s Miquel
a Lucca. Festivalu se zúčastnil i starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach.

poledne pro tělo i duši. Příchozí se
budou moci zapojit do workshopů
dle své chuti. Na výběr budou mít
gospel, výtvarnou dílnu, meditaci, náročné téma odpuštění a zdravou stravu. Akci zakončí koncert
plzeňského souboru Touch of
Gospel, ke kterému se přidají

kdy císař prchá z Prahy před morovou nákazou a z královského města se Plzeň stává na devět měsíců
městem císařským, tedy sídlem císařství Římskoněmeckého. „Tento
projekt je koncipován jako zábavně
poučná historická neděle, na které se budou podílet i profesionální umělci. Program této historické
neděle je svým celkovým zaměřením určen nejen pro celou rodinu,
ale pro všechny, kteří fandí historii,
tradici a všemu krásnému. Všechny
vás tímto zvu, přijďte, ať vytvoříme
další kulturní tradici,“ zve předseda výboru.

účastníci tematického workshopu.
Informace o zmíněných událostech a dalších pravidelných i nepravidelných akcích – dětských
kroužcích, bezplatné právní poradně, bohoslužbách, cestopisech nebo koncertech – najdete na
www.kvkcentrum.cz.

INZERCE

ZEPTEJTE SE ?!?

p řednáška spojená s autogramiádou

Byznys
a víra
aneb životní příběh
úspěšného podnikatele

Radima PASSERA
(út) 23. 9. 2014
18:00 hod.

KVK Centrum,

Malesická 1223/10
PLZEŇ – SKVRŇANY

MHD Malesická, tramvaj č. 2.
Ze zastávky Hlavní pošta
8 minut, z Macháčkovy
4 minuty jízdy.
Radim Passer je významný český developer. Jeho společnost
Passerinvest Group je tvůrcem známého administrativního komplexu
BB Centrum v Praze. Je autorem knih, které jsou poutavým vyprávěním
o pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání
a víry. Po ztrátě svého prvorozeného syna v roce 1998 uvěřil Radim
Passer v Ježíše Krista. Je rovněž zakladatelem křesťanského sdružení
Maranatha, které má za cíl představovat Pána Boha široké veřejnosti.

Organizátor akce – sbor CASD Plzeň

www.kvkcentrum.cz | www.facebook.com/kvkcentrum
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ZASTUPITELÉ

Činnost Komise bezpečnosti Rady MO Plzeň 3
Členové Komise bezpečnosti RMO Plzeň 3 byli během posledních 4 let svého současného
mandátu, krom svých pravidelných jednání, také strůjcem,
iniciátorem a partnerem řady
projektů, bezpečnostních opatření a v součinnosti s Městskou
policií města Plzně, Policií ČR
a Odborem bezpečnosti Magistrátu města Plzně také i řešitelem nejrůznější bezpečnostních

problému a připomínek občanů
našeho obvodu.
Chtěl bych tímto poděkovat jejím
členům za odvedenou práci, panu starostovi Strobachovi a panu
místostarostovi Neubauerovi za
jejich podporu, již zmíněným kolegům z řad policie a magistrátu
za jejich součinnost, a především
pak občanům našeho obvodu za
jejich připomínky a náměty, které

byly cenným zdrojem a důležitou
zpětnou vazbou naší práce.
Do vypršení mandátů současné
komise bezpečnosti se budeme
i nadále věnovat pravidelné agendě a také plánujeme zopakovat naše poslední tři projekty: Senior
a bezpečí, Senior a doprava a nově i projekt Senior a Zdraví.
Petr Kastner, radní MO Plzeň 3,
předseda Komise bezpečnosti
RMO Plzeň 3

Obvodu musí být vidět až do kuchyně
Do restaurace většinou chodíme jen tam, kde víme, že kvalita jídla i obsluhy odpovídají ceně.
S veřejnými službami by to mělo
být stejné. Kde však občan najde
„jídelní lístek“ s cenami služeb,
které nám občanům obvod poskytuje? A jedná se opravdu
o služby v nejlepším poměru kvalita/cena?
Protože TOP 09 se chová jako dobrý hospodář a chce, aby veřejná
správa byla maximálně transparentní, snaží se již několik let prostřednictvím svého poslance Jana
Farského prosadit zákon, který by
umožnil nahlédnout všem úřadům
pod pokličku. Tzv. zákon o Registru smluv je založen na myšlence,
že platná je pouze ta smlouva, která je zveřejněna. Smyslem opatření
je koncentrovat všechny informace

na internetu tak, aby si každý mohl na jednom místě dohledat všechny výdaje. Registr smluv vylučuje
nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, omezuje korupci
a zefektivňuje veřejnou správu.
Praxe ukazuje, že zveřejněním
smluv se veřejné zakázky zlevňuje
až o desítky procent. Je to nejlepší
obrana proti předraženým zakázkám nebo nevýhodným prodejům
majetku. Obdobný projekt funguje
na Slovensku od ledna 2011 a odhalil již množství nevýhodných nebo
zcela nesmyslných nákupů. Pokud
zákon, který jde v nejbližší době
v poslanecké sněmovně do druhého čtení, projde, budete si moci sami na internetu ověřit, kolik obvod
zaplatil za tu kterou veřejnou zakázku ve vašem okolí.
Již v tomto volební období TOP 09
prosadila, že náš obvod jako první

ve městě zveřejňuje zápisy z jednání
výborů zastupitelstva na internetu.
Do budoucna pak chceme prosadit přímou komunikaci o veřejných
investicích přímo s vámi - občany
obvody formou tzv. veřejného projednávání. Veřejné projednávání
spočívá v tom, že se diskutuje ještě
před zadáním projektu. Zajímá nás
váš názor na to, jak by mělo vypadat
okolí vašeho bydliště, které spravuje obvod, jako jsou veřejná prostranství a komunikace, vnitrobloky či
zeleň tak, aby se vám v obvodě dobře bydlelo. Chceme s vámi proto
vést opravdovou diskusi při přípravě koncepcí obvodu. Chceme Vám
dát jistotu, že se do ní můžete zapojit ve chvíli, kdy opravdu o něco jde.
Nechceme, abyste se obávali, co vás
od politiků čeká za nepříjemné investiční překvapení, do které již nebudete moci mluvit.

My politici jsme pouze dočasnými správci občany svěřeného majetku, a občané mají právo
o správě svého majetku vědět.
Stručně řečeno: obvodu zkrátka
musí být vidět do kuchyně a to
přímo pod pokličku.
Eva Šafránková, zastupitelka
MO Plzeň 3

Vyloučená lokalita nebo luxusní rezidenční čtvrť?
vybavenost oblast vymezená Klatovskou třídou, Jižním nádražím,
Korandovou a Přemyslovou ulicí.
Obyvatelé této části města však doplácejí na liknavost vedení města
i obvodu v oblasti dopravy, bezpečnosti, ale i sociální a bytové politiky. Dopravního klidu rezidenti
užijí pouze v podvečer a o víkendech. Přes den mají problém před
svými domovy zaparkovat.

Jednou z nejcennějších rezidenčních lokalit v širším centru města je pro svou dostupnost, relativní
dopravní klid a dobrou občanskou
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Důvod je jednoduchý. Parkování
je zdarma a v docházkové vzdálenosti leží centrum města. Ačkoliv
existuje plán na systémové řešení
tohoto problému, současné vedení
obvodní radnice (ODS a ČSSD) si
klade takové podmínky, které není možné v dohledné době splnit.
Je zde také jediná sociálně vyloučená lokalita v Plzni. Loka-

lita, kterou si město vytvořilo
samo svou bytovou politikou. Řešit situaci nepomáhá ani vedení
obvodu, které z dotací podporuje obrovskými částkami projekty
a kulturní akce, sloužící k vlastní propagaci. Finanční podpory
se pak nedostává terénním sociálním službám a neziskovým organizacím. Tedy těm, kteří umí
tyto problémy řešit efektivně. Dokonce starosta Jiří Strobach ve
své „koncepci“ nabídl bydlení lidem bez domova v této vyloučené
lokalitě, pokud pro obvod budou
pracovat. Tato strategie rozhodně
nepřispěje ke klidu a bezpečnosti.
Nesystémovost a liknavost současného vedení města i obvodu
je původcem toho, že cenná rezidenční lokalita je v tak bídném
stavu. Přitom TOP 09 v průběhu

www.plzen3.eu

let navrhuje v orgánech města i obvodu řešení, která by pomohla této opomíjené čtvrti. Stačí změnit
bytovou politiku města, urychlit změnu parkovacího systému
a zvýšit přítomnost strážníků ve
večerních hodinách.
V jiných městech jsou tyto části
města výkladní skříní a vyhledávanou lokalitou městského bydlení. Lidé, kteří zde žijí a vlastní
nemovitosti jsou vlastně trestáni za to, že chtějí bydlet ve městě. TOP 09 se zasadí o to, že se
v budoucnu stane z této čtvrti vyhledávaná, klidná a bezpečná rezidenční čtvrť, na kterou budou
její obyvatele hrdí.
Mgr. Radoslav Škarda,
předseda Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 3,
zastupitel MO Plzeň 3
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KAUZA

Benzinka na Borech má kladné stanovisko,
obvod i občané jsou proti

Vlnu nevole nejen u občanů, ale
i u zástupců obvodu MO Plzeň 3
vyvolala plánovaná stavba čerpací stanice v Plzni na Borech
v Sukově ulici. „Nechceme další benzinku. Máme jich tu dost,
včetně velkého hluku,“ shodují se obyvatelé. A zastupitelstvo
MO Plzeň 3 se za své občany postavilo. Přesto je zatím vydáno
kladné stanovisko k výstavbě.
Nová čerpací stanice by měla stát
přímo u vjezdu do Area Bory.
O stavbě rozhodoval odbor stavebně správní Magistrátu města
Plzně. Obyvatelé stavbu nechtě-

jí. A není to jen nějaká rozmařilost místních. Už tak je tato lokalita dopravně hodně zatížená. Hluk
je tu podle měření dokonce přes limit. „Požádali jsme o měření hluku Krajskou hygienickou stanici.
Bylo naměřeno překročení hlukového limitu v denních hodinách
o 4 decibely a v noci o 7 decibelů,“
upřesnil mluvčí petičního výboru
Jiří Steiner s tím, že i toto by měl
brát orgán, který o stavbě rozhoduje, na zřetel. A také by měla být
zohledněna přání občanů, v tomto
případě dokonce petice proti stavbě benzinky, která byla v květnu
předána. Podepsalo ji celkem 1166

zdejších obyvatel. K nim se navíc
připojili i zastupitelé MO Plzeň 3.
Občané totiž žádali o pomoc starostu Jiřího Strobacha. A i když
obvod ÚMO Plzeň 3 není účastníkem řízení a o stavbě nerozhoduje, podnikl v tomto pomocné kroky. V květnu zasedla mimořádná
Rada MO Plzeň 3 a vydala nesouhlasné stanovisko ke stavbě čerpací stanice. Paradoxem v celé této
kauze také je, že vše se začalo řešit v době, kdy se konečně podařilo
realizovat projekt zklidnění dopravy v lokalitě Bezovka, na kterém
vedení centrálního obvodu pracovalo více než půl roku. Přes všech-

ny tyto kroky vydal Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
kladné vyjádření ke stavbě. Obyvatelé ale ještě doufají, že se situaci podaří zvrátit. „Podle zákona
je-li petice proti výstavbě stanice, je
povinností zástupce obce, kterým je
náměstek Šindelář, hájit práva občanů,“ sdělil starosta Jiří Strobach.
Právě náměstka primátora navštívili také členové petičního výboru. Ten přislíbil, že podá v této věci odvolání. „Podáváme tento týden odvolání,“ potvrdil technický
náměstek primátora Pavel Šindelář. Jasno by tak v této věci mělo
být někdy na podzim.
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Probíhá pod záštitou starosty MO Plzeň 3 Jiřího Strobacha

PRO AKTIVNÍ A PLNOHODNOTNÝ
ŽIVOT NAŠICH SENIORŮ

PŘIHLASTE DO SOUTĚŽE

BABIČKU, DĚDU, MAMINKU, STRÝCE, SOUSEDKU, KOLEGU, KAMARÁDKU...

SOUTĚŽ JE URČENA PRO VŠECHNY SENIORY OD 60 LET VČETNĚ,
JEŽ MAJÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20. ZÁŘÍ 2014
Formulář je možno si vyzvednout na vrátnici UMO Plzeň 3 nebo na webu.
Odevzdávat formulář můžete na e-mail hurkoval@plzen.eu nebo na adresu: Lucie
Hůrková, ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, 305 83. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny 1. října 2014 na podzimním tanečním vínku v KD Peklo

Více informací na www.plzen3.eu nebo na tel.: 378 036 496.

Kontakty MO Plzeň 3

sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

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

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek 37 803 6421

Pověčený vedoucí majetkového odboru
Petra Misová 37 803 6490

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda

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

37 803 6500

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

37 803 6430

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

