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Nový rok odstartovaly dva ohňostroje

Vážení občané,
poprvé vás zdravím prostřednictvím zpravodaje v roce
2014. Přeji si, aby byl tento rok
pro vás úspěšný, plný zdraví
a pohody. Naše plány v tomto roce jsou jasné. Myslím, že
vše vyjadřuje heslo „Aby se
nám tu dobře žilo“. Proto hodláme dále opravovat chodníky,
zkrášlovat vnitrobloky, stavět
cyklostezky i parkoviště apod.
Už nyní sháníme finance na
podzemní kontejnery na separovaný odpad i revitalizaci vnitrobloku Luďka Pika. Řešíme
výstavbu domu pro seniory
i nové školky. Jak jen to počasí
dovolí, rozjíždí se stavba cyklostezky mezi Škodalandem
a Klatovskou nebo parkoviště
v Brožíkově ulici. Oblíbené
akce, při kterých se s vámi
osobně rád setkám, jsou naplánovány i letos. Nebude chybět
Balonová show, První zvonění,
Plzeňské ohýnky, In Pilsen Fest,
Psí den a další tradiční akce.
Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

Hned dvě oslavy nového roku
2014 přichystal letos centrální
obvod. Tradičně se konal silvestrovský program v centru
města poslední večer uplynulého roku a novinkou byl novoroční program 1. ledna.
Na plzeňském náměstí Republiky to 31. prosince večer rozjela kapela Sifon. Potom společně Plzeňané se starostou Ji-

řím Strobachem odpočítali půlnoc a spustil se silvestrovský
ohňostroj. Na Nový rok 1. ledna ale nebyl jediný. Obvod letos poprvé uspořádal novoroční akci. Nezapomněl tak
na své malé obyvatele a jejich rodiče, kteří tráví silvestrovskou noc doma. Přichystaná byla dětská diskotéka
a novoroční ohňostroj. Účast
a velký zájem lidí předčily

všechna očekávání. „Novoroční ohňostroj sklidil obrovský
úspěch, měli jsme jen kladné
ohlasy a účast byla obrovská.
Byli jsme mile překvapeni,“
popisuje starosta Jiří Strobach s tím, že obvod by tuto akci chtěl v budoucnu opakovat. Na místě s ním popřál
vše nejlepší do nového roku
všem Plzeňanům i místostarosta Radislav Neubauer.
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TÉMA TROJKY

Vánoce v obvodu
Vánoce jsou už definitivně za
námi. Jelikož ale poslední zpravodaj Trojky vyšel na počátku
prosince minulého roku, připomeňme si alespoň některé vánoční události roku 2013.
Tradiční gulášovka…
Vedení a představitelé třetího plzeňského obvodu pořádali již popáté charitativní akci s názvem
Vánoční gulášovka. Tato akce je
příležitostí, při které se vedení obvodu setkává s občany v předvánočním čase. Celkem se rozdalo
100 litrů gulášovky, která zasytila a zahřála desítky Plzeňanů.
Vánoční gulášovka nebyla ale jediným vánočním setkáním zástupců obvodu s Plzeňany. Pravidelně se každou adventní neděli
konalo i rozlévání vánočního svařáku u stánku MO Plzeň 3 na vánočních trzích.
Besídka v Dominu…
Dětský domov Domino, který v roce 2011 oslavil 25 let, uspořádal
tradiční vánoční besídku. Nadané
děti zpívaly a tančily a nálada by-

la jako vždy skvělá. Program zahájila ředitelka dětského domova
Naďa Erbová. Městský obvod Plzeň 3 už dlouhodobě domovu finančně pomáhá. Loni například
na Prvním zvonění předal paní
Erbové pro domov šek na 50 tisíc korun. V roce 2012 díky příspěvkům od centrálního obvodu děti v domově dostaly krásné
nové hřiště s prolézačkami. Vánoční besídku navštívil také starosta Jiří Strobach, který je pravidelným hostem.
Lampionový průvod
na Nové Hospodě...
Lampionový průvod na Nové
Hospodě má tradici již několik
let. Místní obyvatelé se každoročně před Vánoci sejdou v areá-
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Starosta Jiří Strobach debatuje s občany při Adventním setkání na Vánočních trzích

lu sokolské hospůdky, odkud s rozsvícenými lampiony vyjdou na
tradiční trasu přes Novou Hospodu. Průvodu se zúčastňují malí
i velcí, a tam kde začne, také
skončí. V areálu je pak připravený táborák, svařák na zahřátí pro
dospělé a sladkosti pro děti.
Stromek rozsvítil jako v předešlých letech starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach,
který si s ostatními prošel celý průvod a také si pak zazpíval
hned několik nejkrásnějších českých koled. „Nová Hospoda je
sice pořád součástí města Plzně, ale lidé zde mají svoji vlastní komunitu, scházejí se a pořádají vlastní setkání. Proto jsem
strašně rád, kdykoli toho mohu
být součástí. V létě zde pravidelně pořádáme setkání u táboráku
s muzikou a v zimě se vždy těším
na tento lampionový průvod, na
který rád beru i svou rodinu,“
řekl starosta Strobach.
Mikuláš přišel pozdravit sluchově postižené děti…
Spolek neslyšících Plzeň uspořádal
ve středu 4. prosince odpoledne
v Měšťanské besedě v Plzni Mikulášskou besídku. „Besídky se zúčastnily děti, které jsou sluchově postižené, ale i děti slyšící, které mají
naopak sluchově postižené rodiče.
Celkem se tak sešly téměř dvě sto-

vky lidí,“ prozradila Kristýna Voříšková ze Spolku neslyšících Plzeň.

také starosta Městského obvodu
Plzeň 3 Jiří Strobach, primátor
Martin Baxa a náměstkyně Eva
Herinková, kteří si samozřejmě
koledy také zazpívali.
Vánoční strom nechyběl ani
v Radobyčicích…
Od 8. prosince zářil na návsi v Radobyčicích před hasičárnou vánoční strom. Při rozsvícení se
sešli občané nad horkým svařákem, zpívalo se, děti se nadchly
pro živý betlém. Rozsvícení stromečku tak mělo opravdu kouzel-

Náměstím zněly koledy…
Zpívání vánočních koled se v roce
2013 konalo už pošestnácté. Kromě západočeské metropole si lidé
ve stejnou chvíli zazpívali také
v Klatovech, Domažlicích, Přešticích, Sušici, Bělé nad Radbuzou,
Chlumčanech, Mirošově, Blovicích, Spáleném Poříčí, Kasejovicích, Stříbře a Hrádku u Rokycan. Celkem tak koledy zněly z úst
9 938 obyvatel Plzeňského kraje. Jen
v Plzni na náměstí Republiky
a v prostoru před slovanskou radnicí zpívalo 3 810 lidí, což je zhruba o 500 více než v předchozím
roce. Plzeňany přišli pozdravit

www.plzen3.eu

nou atmosféru. Večer přijel podpořit také starosta Jiří Strobach
a místostarosta Radislav Neubauer. Oba si s místními popovídali a popřáli jim krásné svátky.
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Plzeň loni přivítala 3 674 nových obyvatel
Oddělení plzeňské matriky, které
patří pod Úřad městského obvodu Plzeň 3, opět vydalo statistiku
s údaji z loňského roku. Ve srovnání s rokem 2012 se narodilo

méně dětí, naopak se událo více
svateb. U nejčastějších jmen jako
obvykle příliš změn nenastalo.
V Plzni se v roce 2013 narodilo cel-

kem 3674 dětí, z toho 1858 chlapců,
1816 dívek a 88 dvojčat. Nejoblíbenějšími jmény se opět stala Eliška
a Tereza, u mužských jmen to byl
Jan a Jakub. V západočeské me-

tropoli stoupl počet těch, kteří se
rozhodli říct si své „ano“. Oddělení
matriky eviduje za loňský rok celkem 690 uzavřených sňatků a 7 registrovaných partnerství.

STATISTIKA NAROZENÝCH DĚTÍ V PLZNI

ROK MUŽSKÁ JMÉNA ŽENSKÁ JMÉNA

ROK POČET
CHLAPCŮ DĚVČAT POČET POČET ÚMRTÍ
NAROZEN.
SŇATKŮ REGISTR.
DĚTÍ
PART.

1. Jakub
2011 2. Jan
3. Tomáš
1. Jan
2012 2.-3. Jakub
2.-3. Matyáš
1.-2. Jan (101)
2013 1.-2. Jakub (101)
3. Adam (79)
4. Filip (77)
5. Tomáš (74)

2009 4 220

2 172

2 048

-

-

-

2010 4 183

2 139

2 044

698

9

2 894

2011 3 812

1 921

1 891

671

16

3 075

2012 3 885

1 959

1 926

685

12

3 094

2013 3674

1 858

1 816

690

7

3 034

1. Eliška
2. Tereza
3. Adéla
1. Tereza
2. Adéla
3. Eliška
1. Eliška (89)
2. Tereza (88)
3. Adéla (74)
4. Natálie (66)
5. Kateřina (56)

Prvním občánkem v obvodu Nechceme více projíždějících
aut na Klatovské třídě
je holčička Nina
Jako každý rok byl i v letošním roce
obdarovaný první narozený občánek
na území Městského obvodu Plzeň 3.
Nina Daniela Vokurková se narodila 1. ledna 2014. Maminka Adéla

Vokurková dostala květinu a pro
miminko pět tisíc korun a plyšovou
hračku. Miminko i s rodinou „přivítali“ na úřadě starosta Jiří Strobach
a místostarosta Radislav Neubauer.

Vzpomínka na židovské transporty
26. ledna si Židé společně s křesťany připomněli výročí lednových
transportů plzeňských Židů z Plzně
do koncentračního tábora v Terezíně. Pietní shromáždění proběhlo
ve Velké synagoze. Uctěna byla
památka 2065 odvlečených Židů,
z nichž se domů vrátilo pouhých
112. Toto tradiční shromáždění se
koná již od roku 2008. Na setkání

promluvil Jeho Excelence velvyslanec státu Izrael Garry Koren, předseda Federace židovských obcí Petr
Papoušek, plzeňský biskup František Radkovský, účastníci transportů a závěrečnou modlitbu pronesl
vrchní zemský rabín Efraim Karol
Sidon. Pietního aktu se za MO Plzeň 3 zúčastnil místostarosta Radislav Neubauer.

Již podruhé během dvou let,
tentokrát v prosincovém televizním vysílání, proběhla v médiích informace o zamýšleném zvýšení rychlosti na dálničních přivaděčích kolem
města Plzně.
Není to tak dlouho, co bylo v našem městském obvodě uvedeno
do provozu napojení na přivaděč, které mělo odklonit a také
odhlučnit dopravu z Klatovské
ulice, vedoucí z našeho městského obvodu do sousedního Městského obvodu Plzeň 6 – Litice.
Nejenže se tak nestalo, naopak,
auta, kamiony a také dálkové
autobusy i nadále využívají starou komunikaci v čím dále větší
míře. Zhoršují tak kvalitu života
a bezpečnost obyvatel trvale žijících v této lokalitě, kteří se zneklidněním tuto situaci sledují.
„Na ministerstvo dopravy jsem
spolu s radními obvodu odeslal
celkem tři dopisy s naším zamítavým stanoviskem ke zvyšování rychlosti na přivaděčích
a jejich zpoplatňování, v nichž
jsme důrazně žádali, aby ministerstvo od zamýšlených kroků
upustilo,“ informuje místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Ne-

ubauer. Pokud by se tak stalo,
zvýší se počet projíždějících
automobilů po Klatovské třídě, zejména pak nákladních aut
a kamionové dopravy. Ty již nyní
způsobují otřesy rodinných domků, nadměrný hluk a vysoké znečištění exhalacemi.
„Už jednou v minulosti se rychlost zvyšovala na přivaděči na
Prahu a v krátké době ministerstvo toto rozhodnutí zrušilo.
Tento krok nepřinese zásadní
zrychlení dopravy, naopak bude
mít velký vliv na bezpečnost silničního provozu,“ dodává Radislav Neubauer.
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Vedení navštívilo legionáře Blahopřejeme výherci
Ve spolupráci s Československou
obcí legionářskou navštěvuje
každý rok vedení obvodu válečné
veterány, aby jim popřálo hezké
svátky a předalo dárky.
Ve středu 11. prosince navštívil
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
legionářku Lídii Kovářovou, která
s elánem vyprávěla historky z války, kdy ještě žila na Slovensku.
V pondělí 16. prosince se místostarosta centrálního obvodu Radislav
Neubauer vydal taktéž za členy organizace Československé obce legionářské, za panem Pavlovským
a paní Trávníčkovou. Pan Pavlovský
byl během II. světové války už jako

velmi mladý chlapec těžce raněn
do hlavy a dolních končetin, paní
Trávníčková se zúčastnila odboje
jako spojovatelka. Přes svůj vysoký věk jsou oba stále obdivuhodně
vitální. „Nezapomínáme na to, co
pro nás tito lidé vykonali, a právě
proto je pro nás ctí je před vánočními svátky navštívit a popřát
jim hezké a klidné Vánoce. Pana
Pavlovského a paní Trávníčkovou
navštěvuji pravidelně a vždy odcházím déle, než bylo plánováno.
Jejich životní příběh a vyprávění
jsou tak pestré a zajímavé, že při
jejich poslouchání ztrácí člověk
pojem o čase,“ říká místostarosta
Radislav Neubauer.

V prosincovém vydání zpravodaje Trojka vyhlásil Městský obvod
Plzeň 3 zajímavou soutěž o vstupenku na koncert nejslavnějšího
swingového orchestru Glenn Miller Orchestra. Správná odpověď
na soutěžní otázku, po jaké době
se orchestr vrací v rámci koncertní šňůry do České republiky, zněla „po roce“.
Vítězem se nakonec stal pan Jan
Švagr, který si v pondělí 13. ledna
vstupenku převzal.
Ostatním soutěžícím děkujeme
a vítězi samozřejmě blahopřejeme!
Těšte se na další soutěže ve zpravodaji Trojka.

Označení budovy zajišťuje její vlastník
Nezapomeňte označit váš dům
orientačním číslem. Neoznačením porušujete zákon a také
komplikujete činnost záchranářů a dalších složek.
Pověření pracovníci Úřadu městského obvodu Plzeň 3 při pravidelných kontrolách na území obvodu
v poslední době evidují stále častěji
budovy, kterým chybí příslušná
označení. Neoznačené budovy orientačním číslem přitom způsobují
nejen ztíženou orientaci občanů,
ale i zhoršení činnosti integrované-

ho záchranného systému a dalších
veřejných složek při obsluze řízení.
„Označování budov je povinnost
daná zákonem o obcích vlastníkům
budov. Jak má být označení budovy
provedeno, určuje dále vyhláška ministerstva vnitra a manuál jednotného vizuálního stylu města Plzně,“
uvádí starosta Městského obvodu
Plzeň 3 Jiří Strobach. „O přidělení
čísla vlastníkovi budovy rozhoduje
Odbor stavebně správní Magistrátu
města Plzně, kam by se také v případě nejasností měl vlastník budovy
obrátit,“ dodává Strobach.

Ka ždý občan, k ter ý se st ane
vlastníkem budovy v obci, která
má být označena čísly, je povinen
zajistit si rozhodnutí o přidělení
označení budovy a označení realizovat. Pokud tak bezodkladně
neučiní, jedná se o postup v rozporu se zákonem. Z tohoto dále
vyplývá i možnost samotného postupu ze strany správního orgánu.
„Tabulky s čísly se umisťují tak,
aby byla čísla viditelná, a vždy
tabulka s číslem orientačním pod
tabulku s číslem popisným. Pořízení tabulek s čísly a připevnění

zajišťuje vlastník budovy na vlastní náklady,“ upozorňuje tajemník
úřadu Ing. Jiří Mužík.
Čísla popisná a orientační musí
být na tabulkách o rozměrech
330 mm x 210 mm s arabskými
číslicemi. Tabulka evidenční je
bílá s červenými čísly a červeným
rámečkem. Tabulka orientační je
červená s bílými čísly a bílým rámečkem. Výrobu tabulek zajišťují
soukromí písmomalíři.
Vzory označení jsou k dispozici
na vývěskách a na webu
www.plzen3.eu.

INZERCE

Služby pod jednou střechou
Správa bytových domů SVJ

NOVÁ LEGISLATIVA BEZ PROBLÉMŮ!

Od 1. 1. 2014 nabyl 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 problematiky renomovanou advokátní kanceláří.

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

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domu, poměrové měřiče tepla, rozúčtování tepla a vody, energetické průkazy budov, non–stop havarijní dispečink
Hlavní sídlo
Doubravecká 2760/1
30100 Plzeň
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Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
Blovice

www.plzen3.eu

Pobočka Starý Plzenec
Masarykovo nám. 121
Starý Plzenec

tel.:
mob.:
infolinka

377 499 421, 377 499 433
603 222 000
800 505 505
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Sídliště se mění k nepoznání, dokončuje
se vnitroblok Karla Steinera
tických podmínek začne realizace
parkoviště Husova, spustí se I. etapa
výstavby cyklostezky a propojovacího chodníku mezi Škodalandem
a Klatovskou třídou. Realizovat se
bude také stavba parkoviště v Brožíkově ulici na Borech.

AKTUALITY

Krátce z obvodu
Nový přístroj na zjišťování hladiny omamných a psychotropních látek má nyní k dispozici
městská policie. Zakoupení přístroje podpořilo částkou 122 tisíc korun Ministerstvo vnitra.
Zbylé finanční prostředky na
nákup přístroje včetně příslušenství ve výši více než 50 tisíc
poskytlo prostřednictvím odboru bezpečnosti a prevence kriminality město Plzeň. Drogový
tester se zaměřuje na zjišťování
hladiny omamných a psychotropních látek ve vztahu k pachatelům protiprávního jednání.

•

Vnitroblok Karla Steinera ve Skvrňanech bude dokončen letos v květnu

Staré ošklivé vnitrobloky na sídlištích třetího plzeňského obvodu
vybudované většinou v dobách
socialismu se mění k nepoznání.
V roce 2010 byl dokončen vnitroblok u Alberta ve Skvrňanech,
v roce 2012 vnitroblok Skupova
na Borech a v loňském roce vnitroblok Šimerova, na který se
podařilo obvodu získat dotaci.
V současné době se dokončuje
revitalizace vnitrobloku Karla
Steinera. Realizace probíhá od
minulého roku.
„Jde o stávající veřejné prostranství mezi ulicemi Karla Steinera
a Macháčkova. Termín dokončení
je v květnu letošního roku,“ upřesnil
Ing. Michal Malásek, vedoucí Majetkového odboru ÚMO Plzeň 3.
Rekonstrukce zahrnuje zpevněné
plochy - komunikace pro pěší, komunikace pro zásobování, včetně
odvodnění, úpravu ploch zeleně,
která zahrnuje kácení a novou výsadbu stromů, zvláště pak v místech stávajících betonových záhonů,
které budou nahrazeny výsadbou
solitérních stromů. Součástí úprav
je veřejné osvětlení. Bude zde také
umístěna soustava zemních vodních trysek s nočním osvětlením.
„Na místě nebude žádné parkoviště.
Jde pouze o klidovou zónu se zelení,
lavičkami k posezení a zajímavým
vodním prvkem budovanou z důvodu zkvalitnění života obyvatel.
Občané Skvrňan si to určitě zaslouží,“ uvedl dále Malásek. Obvod chce v revitalizacích sídlišť
určitě pokračovat. Změnit by se
v budoucnu mohl i vnitroblok Luďka Pika na Borech, na který obvod
podává žádost o dotaci.

Na území MO Plzeň 3 v současné době probíhají další výstavby.
V květnu bude dokončena revitalizace chodníků Křimická – Malesická, kde vzniknou nová parkovací
místa. V nejbližší době dle klima-

Vnitroblok Šimerova prošel revitalizací
v loňském roce

Nestíháte si vyřídit úřední záležitosti během standardní otevírací doby? Využijte prodloužených úředních hodin! Ve
středu 26. 2. bude Úřad městského obvodu Plzeň 3 otevřen
až do 19 hodin.

•

Deset klientů, kteří jsou zapojeni do programu společnosti POINT 14, uklízí podchod
u centrálního autobusového nádraží. Nový projekt s názvem
Čistý podchod plzeňské neziskové organizace POINT 14
a odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu
má přispět ke změně pohledu
společnosti na uživatele návykových látek. Především v něm
ale jde o motivaci klientů získat sebedůvěru pomocí pracovní činnosti.
Jako první byl ve Skvrňanech zrevitalizován vnitroblok u Alberta. Na obrázku
je vnitroblok před rekonstrukcí v roce 2010.

•

Dle návrhu Správy veřejného
statku města Plzně odsouhlaseného v Radě MO Plzeň 3 a následně v Radě města Plzně došlo
ke dni 31. 12. 2013 k přejmenování zastávek MHD v Plzni. Podrobný výpis je k dispozici na
stránkách www.plzen3.eu.

•

V únoru se vrací oblíbené řemeslné trhy na náměstí Republiky. Od 11. do 14. února můžete navštívit Valentýnské trhy.

•

Nezpevněnou a rozbitou betonovou plochu nahradila krásná zámková dlažba, přibyla také zeleň. Zmodernizovaný vnitroblok u Alberta slouží občanům už od roku 2010.

Nevíte si rady s vyplňováním
daňového přiznání? Navštivte přednášku na téma finanční gramotnosti – 27. února
od 17 hodin v zasedacím sále
ÚMO Plzeň 3 zdarma.
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AKTUALITY

Obvod chce vybudovat podzemní kontejnery
na separovaný odpad
V centru města by mohla vzniknout podzemní kontejnerová
stání na separovaný odpad. Podmínkou je ale získání finančních
prostředků z Evropské unie. Obvod má v plánu kontejnery vybudovat prozatím na pěti místech,
a to ve spolupráci se společností
Plzeňské komunální služby.
Podání žádosti do 52. výzvy Operačního programu Životní prostře-

dí schválila městská rada. Pokud
obvod uspěje, může získat maximálně 6 180 872 korun, což je
devadesátiprocentní krytí způsobilých výdajů. Za celkovou částku
necelých sedmi milionů korun by
bylo pořízeno patnáct jednotlivých
nádob. Tyto kontejnery by mohly
posílit kapacitu systému separovaného sběru až o 60 tisíc litrů a došlo
by ke zkvalitnění služeb a především čistoty v okolí kontejnerů.

V případě získání dotace by první
kontejnerová stání měla být vybudována u Rooseveltova mostu,
U Zvonu, v Kovářské ulici, na náměstí T. G. Masaryka a v Kopeckého sadech.
„Pokud obvod nezíská dotaci, je
v plánu vybudovat alespoň jedno
pilotní místo s těmito speciálními
podzemními kontejnery,“ uvedl
starosta Městského obvodu Plzeň 3
Jiří Strobach.

Techmania bude na jaře opět sloužit
školám i veřejnosti
Plzeňské science center Techmania prochází obrovskou rekonstrukcí, kvůli níž je už od počátku září uzavřené. V současné
době práce finišují a blíží se otevření tohoto ojedinělého vědeckého centra. Své brány otevře
Techmania letos na jaře.
„Otevíráme 28. března. Do zrekonstruované expoziční haly se
vrátí staré expozice, ale přibydou i nové. Ty budou zaměřené např. na obnovitelné zdroje
energie či na vodní svět. Nově
u nás najdete také expozici z oblasti biologie s názvem Člověk
a zvíře,“ upřesnil mluvčí centra
Tomáš Moravec. Expoziční plocha centra bude po rekonstrukci zhruba třikrát větší. Kromě
expozic nabídne i odpočinkovou zónu. V rámci rozsáhlé rekonstrukce bylo už otevřeno
v listopadu roku 2013 unikát-

ní 3D Planetárium, které přilákalo desetitisíce návštěvníků.
Techmanii najdete poblíž historické V. brány areálu ŠKODA,
vchází se do něj kolem budovy
3D Planetária z Borské ulice.
Samotné planetárium vzniklo
přestavbou historické škodovácké jídelny z roku 1917, hlavní expoziční hala se nachází
v bývalé tovární budově ze stejné
doby. Centrum navštěvovaly už
před rekonstrukcí v hojné míře
školy. Spolupráci se školami chce
ale Techmania ještě více prohloubit. „V rámci rekonstrukce
budujeme nejmodernější vědecké laboratoře. Pro děti budou
tyto laboratoře velkým přínosem, budou si v nich moci vyzkoušet to, co znají například
z teoretických hodin fyziky, biologie nebo chemie, a to na špičkových přístrojích,“ vysvětluje
dále Moravec.

Tři králové rozezpívali úřad

Trhy na náměstí oživí gastrosoutěž

Koledníci přišli na Úřad městského obvodu Plzeň 3 ve čtvrtek 9. ledna v rámci Tříkrálové
sbírky, kterou tradičně pořádá
Městská charita Plzeň na pomoc lidem, kteří jsou v nouzi.

Ve snaze oživit a zatraktivnit trhy
na náměstí Republiky se rozhodl
Městský obvod Plzeň 3 ve spolupráci s provozovatelem trhů a Plzeň
- EHMK 2015, o.p.s. uspořádat během Valentýnských (11. 2. – 14. 2.)
a Josefovských trhů (17. 3. - 20. 3.)
gastrosoutěž. Zúčastněné plzeňské restaurace budou v několika
stáncích prezentovat svoje pochutiny, které budou občané po
celý týden ochutnávat a také

Čtrnáct dětí se rozdělilo na několik skupinek, které obcházely kanceláře v budově úřadu. „Skoro všichni králové jsou
z pě veck ého sbor u Jiř ič k y,“
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uvedla sbor mistr yně Jar mila
Procházková, když jednu skupinu vedla do kanceláře starosty Jiřího Strobacha. „Moc se na
pana starostu těšíme,“ dodávala
s úsměvem a zpěváky popoháněla. „Děti jsou opravdu velmi
šikovné,“ pochválil koledníky
starosta Strobach. „Všichni naši
zaměstnanci se na sbírku vždy
těší a rádi přispějí na dobrou
věc,“ dodal.

www.plzen3.eu

hodnotit. Stánky budou otevřeny denně od 11 do 16 hodin. V závěru každého z trhů budou vyhodnoceny nejlepší restaurace,
které dostanou putovní certifikát.
„Ani návštěvníci trhů, respektive
této soutěže, nepřijdou zkrátka.
Tři vylosovaní občané, kteří se
zúčastní hlasování, dostanou zajímavou cenu od centrálního obvodu,“ informuje místostarosta
MO Plzeň 3 Radislav Neubauer.

číslo 1 • únor 2014 • 23. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

INFORMACE PRO SENIORY

Počítačové kurzy pro seniory Místostarosta pozdravil seniory
Městský obvod Plzeň 3 už počtvrté nabízí seniorům s trvalým bydlištěm na území centrálního obvodu možnost zúčastnit
se počítačových kurzů. Zájemci
si mohou vybrat z lekcí pro začátečníky, mírně pokročilé nebo
specializované kurzy zaměřené
na tvorbu tabulek, úpravu digitálních fotograf ií nebo práci
s multimédii a přenosem dat. Seminář, který se koná ve Střední

škole informatiky a finančních
služeb, je rozdělený do pěti sezení po třech vyučovacích hodinách. Cena kurzovného je celkem 600,- Kč. Senioři ale platí
pouze 300,- Kč, druhou polovinu hradí Úřad MO Plzeň 3.
Vážní zájemci se mohou přihlásit
na telefonním čísle 378 036 496 na
ÚMO Plzeň 3 u sl. Hůrkové, a to
nejpozději do 18. února 2014. Počet míst je omezen!

MÚSS v Plzni

Ve středu 18. prosince tradičně
zavítal místostarosta centrálního
obvodu Radislav Neubauer u příležitosti vánočních svátků mezi seniory v Městském ústavu sociálních
služeb města Plzně na Borech, aby
je spolu s jejich rodinnými příslušníky pozdravil a popřál jim spokojené Vánoce a zdraví v novém roce.
Vánoční atmosféru navodily děti
ze ZUŠ, které zahrály seniorům
nejenom tradiční vánoční melodie.

„Seniory v tomto sociálním zařízení
navštěvuji před Vánocemi nebo při
Dni matek již několik let. Je to jedna z příležitostí, jak je potěšit, poděkovat a dát jim najevo, že na ně
společnost nezapomíná. A to také
proto, že mnozí z nich zůstávají
i v tomto svátečním čase sami,“
říká Radislav Neubauer. Hezké Vánoce popřál i ošetřujícímu personálu, předal drobný dáreček a poděkoval za jejich náročnou práci.

PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY 2014
Bezplatná 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.
NEZAPOMEŇTE SE PŘEDEM OBJEDNAT!
KONTAKT: pí. Sammerová, tel.: 378 036 472
TERMÍNY KONÁNÍ: 4. a 18.3., 8. a 22.4., 6. a 20.5., 3. a 17.6.,
2. a 16.9., 7. a 21.10., 4. a 18.11., 2. a 16.12.
V případě změny termínů budeme informovat na našich stránkách.

Přijďte si zatancovat
Jarní taneční vínek se uskuteční v kulturním domu Peklo,
a to 16. dubna 2014 od 16 hodin. K tanci i poslechu zahraje
TO1 pana Miroslava Novotného. Vstup na akci je pro seniory s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3 zdarma.

DO DIVADLA ZA
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Vážení senioři, jedenkrát měsíčně Vám centrální obvod nabízí vstupenky do divadla za zvýhodněné ceny. Senioři s trvalým bydlištěm na území centrálního obvodu si mohou vybírat z představení ve Velkém i Komorním divadle.
„Máme zájem, aby senioři mohli plnohodnotně kulturně žít
i po odchodu do důchodu. Uvědomujeme si, že pro některé
občany odkázané výhradně na starobní důchod by mohla být
cena vstupenek bariérou návštěvy divadelních představení.
Senioři tedy za lístek zaplatí maximálně sedmdesát až devadesát korun a zbytek uhradí úřad,“ uvedl starosta třetího plzeňského obvodu Jiří Strobach.
Vstupenky jsou k dispozici od 8 hodin v 1. patře budovy
Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,
v kanceláři č. 26.
TERMÍNY PRODEJE V ROCE 2014:
• 29. ledna
• 27. srpna
• 26. února
• 29. září
• 31. března
• 29. října
• 30. dubna
• 26. listopadu
• 28. května
• 17. prosince

CENTRUM • BORY • SKVRŇANY • VALCHA • RADOBYČICE • DOUDLEVCE • NOVÁ HOSPODA • ZÁTIŠÍ
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Podávání žádostí o poskytnutí dotace

Termín pro podávání žádostí na předepsaném formuláři vč. příloh:
do 31. 3. 2014

Žadatelé o dotace
Žadatelem o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 mohou být
fyzické a právnické osoby, občanská sdružení, příspěvkové organizace, nadace a další organizace, které působí na území MO Plzeň 3 nebo
realizují projekty na území MO Plzeň 3, nebo svými aktivitami na území města Plzně doplňují a podporují projekt EHMK 2015.
Účel dotace
Podpora rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v těchto oblastech:
a) péče o zdraví, podpory zdravotně postižených, seniorů a zájmových skupin,
b) sport a tělovýchova,
c) vzdělávací a kulturní akce a projekty (podpora kulturních akcí, rozvoj
a prezentace projektu v oblasti neprofesionálních divadelních uměleckých,
tanečních, pěveckých a folklorních aktivit, podpora oblasti výtvarného
umění a výtvarné, literární, audiovizuální, grafické a fotografické tvorby)
d) volnočasové aktivity, zejména podpora činnosti sportovních klubů,
zájmových sdružení a organizací podporujících kladný vztah k přírodě,
mimořádné sportovní akce městského významu, podpora na činnost
mládeže, drobná údržba sportovišť a tělovýchovných zařízení a jejich
vybavení drobnými sportovními potřebami,
e) sociální služby a ostatní služby a činností v sociální oblasti,
f) prevence kriminality,

g) programy pro volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na rizikové skupiny, národnostní nebo etnické menšiny, které budou organizovány
pro děti mající trvalé bydliště na území MO Plzeň 3, navštěvují školské nebo
mimoškolské zařízení mající sídlo na tomto území,
h) programy zaměřené na práci s rizikovými skupinami, např. bezdomovci, prostitutkami, narkomany apod., které se zdržují na území MO Plzeň 3,
i) projekty na zvyšování informovanosti občanů všech věkových skupin
o možnostech obrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality,
o správném chování občanů v případě ohrožení jakýmkoliv druhem protiprávního jednání, programy zaměření na pomoc obětem trestné činnosti,
j) protidrogová prevence,
k) životní prostředí,
l) integrace cizinců a podpora menšinových aktivit.
Způsob podávání žádostí
Žádosti se podávají na předepsaném formuláři
- prostřednictvím podatelny Úřadu MO Plzeň 3 na adrese sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň osobně či poštou, přičemž datum rozhodující pro podání je datum doručení
- elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny či datové schránky, přičemž datum rozhodující pro podání je datum doručení
Poskytování informací
Paní Blanka Volfová, Odbor finanční Úřadu MO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň, Kancelář č. 47, 2. patro, Telefon: 378 03 6431
e-mail: volfovab@plzen.eu

Vánoční stromky dávejte k popelnicím
Stejně jako předchozí roky vychází centrální obvod vstříc
svým občanům a postará se
o úklid a likvidaci vánočních
stromků. „Občané našeho obvodu mohou nechat vánoční
stromky vedle kontejnerů na komunální odpad, odkud je budou
úklidové firmy ještě během února a března dvakrát týdně, vždy
v úterý a v pátek, odvážet,“ in-

Ukončení agendy
státního občanství
na ÚMO Plzeň 3
Ke dni 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový zákon o státním občanství
České republiky stanovující, že veškerá agenda státního občanství vykonávaná ÚMO Plzeň 3, přechází na
na Krajský úřad Plzeňského kraje.
Krajskému úřadu byla předána kompletní spisová dokumentace. ÚMO
Plzeň 3 již nevykonává žádné úkony
spojené s agendou státního občanství. Žadatelé se se svými žádostmi
musejí obracet na Odbor vnitřních
věcí a krajský živnostenský úřad
Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

formuje místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer. Pokud
bude zjištěno větší nahromadění
stromků u kontejnerových stání,
budou uklizeny i mimo určené
svozové dny. Odvezené stromky míří do Plzeňské teplárenské
a.s., kde jsou ekologicky zlikvidovány a energeticky zužitkovány. „Úklid vánočních stromků,
které jsou položeny vedle kon-

tejnerů, je výjimkou a nadstandardní službou pro naše občany. Pro ostatní odpad platí běžná pravidla pro nakládání s komunálním odpadem a ostatním
odpadem,“ dodává Radislav Neubauer. Podle znění platného zákona je proto uložení odpadu
mimo vyznačené místo možno
považovat za založení nepovolené skládky.

SVOZOVÉ SOBOTY POKRAČUJÍ I LETOS

Také v roce 2014 vám pomůžeme zcela zdarma zbavit se odpadu. Kontejnery na velkoobjemový
odpad budou přistavovány na obvyklých místech pravidelně první sobotu v měsíci.

MÍSTA A ČASY PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ

(Uvedené časy jsou orientační. Kontejner se odváží ihned po naplnění.)
1) Doudlevce, Zelená ulice, 8:00 - 10:00
2) Bory, Na Hvězdě - Tomanova x Schwarzova,
8:15 - 10:15
3) Bory, Boettingerova x Klatovská, 8:30 - 10:15
4) Klatovská - odboč. do ul. V Lukách, 8:00 - 10.:00
5) Výsluní, 8:15 - 10:15
6) Přední Skvrňany - Jakuba Škardy, 8:00 - 10:00
7) Skvrňany Lábkova, 8:15 - 10:15
8) Přední Skvrňany - Křimická, 8:30 - 10:30
9) Nová Hospoda - K Merfánům, 8:15 - 10:15
10) Skvrňany - Pecháčkova x Waltrova, 8:30 - 10:15

11) Zátiší - Kreuzmannova ulice, 8:30 - 10:30
12) Přeštická ul. - nad zimním stadionem, 8:45 - 10:15
13) Purkyňova x Resslova, 8:15 - 10:15
14) Pařížská ulice - u garáží, 8:00 - 10:00
15) Skrétova x Plachého - u lékárny (sudé měsíce)
nebo Roh Korandova x Plachého (liché měsíce),
8:15-10:15
16) Roh Kardinála Berana - Bendova, 8:30 - 10:15
17) ul. U dráhy - parkoviště (sudé měsíce)
nebo Charvátova x Na Jíkalce (liché měsíce),
8:30 - 10:15

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3 bude poprvé v letošním roce zasedat 25. února od 14. hodiny v zastupitelském sále ve 3. patře budovy ÚMO Plzeň 3. Jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.

8

www.plzen3.eu

číslo 1 • únor 2014 • 23. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

ZASTUPITELE

Novoroční jednání Komise bezpečnosti
V druhém lednovém týdnu jednala Komise bezpečnosti Rady
městského obvodu Plzeň 3. Komise zrekapitulovala loňský rok
a projednala náplň práce pro
rok 2014.

„V letošním roce se chceme jako
komise kromě běžné každodenní
agendy zabývat projekty zaměřenými na ohrožené skupiny našich
spoluobčanů jako jsou senioři,
ženy na mateřské a mladiství.
Ve spolupráci s Městskou policií
Plzeň a Odborem bezpečnosti
a prevence kriminality Magistrátu města Plzně je rozpracováno
a bude stanoveno tzv. „Desatero
bezpečnosti“. A to pro každý obvod zvlášť, protože každý městský
obvod má jiná specifika, a je zde
potencionální nebezpečí vnímáno
jinak nežli v obvodě sousedním.
V této souvislosti se bude vycházet

z požadavků a názorů občanů včetně odborníků na tuto problematiku,“ uvedl radní a předseda Komise bezpečnosti Rady městského
obvodu Plzeň 3 Petr Kastner.

Komise má v plánu pokračovat ve
spolupráci s dosavadními partnery v následujících projektech:
1) Bezpečností řetízky, kukátka a alarmy pro seniory
- Velmi úspěšný projekt fungující již od roku 2009.
- Seniorům je nabídnuta zdarma
montáž bezpečnostního řetízku,
či panoramatického kukátka na
dveře do bytu prověřenou specializovanou firmou.
2) Obezřetnost se vyplatí
- Projekt nejen pro seniory vznikl
v roce 2013 ve spolupráci s o.p.s.
Člověk v tísni.

- Projekt bude i letos zaměřen
především na finanční gramotnost, podomní prodej a prodejní akce.

jdete na webu www.plzen3.eu,“
uvedl dále Kastner.

3) Řidič senior
- Další zdařílý projekt, který
vznikl ve spolupráci s Dopravním
inspektorátem Policie ČR v Plzni
na počátku roku 2013.
- Projekt bude i letos zaměřen na
problematiku seniorů v dopravě
a na nejdůležitější změny v silničním zákoně.
Komise bude pořádat 11. února
v prostorách ÚMO Plzeň 3 bezpečnostní seminář. „Rád bych
pozval všechny občany na tento
seminář, který pořádáme ve spolupráci s Městskou policií Plzeň,
Policií ČR a Odborem bezpečnosti magistrátu města Plzně.
Bližší informace k semináři na-

Radní MO Plzeň 3 Petr Kastner

INZERCE
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Krátce z kultury
Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň - Skvrňany zve 4. února na
tradiční Sokolské šibřinky do
své sokolovny. K tanci hraje orchestr Jaroslava Matějky.

•

Koncert Hany Zagorové v plzeňském KD Peklo byl ze zdravotních důvodů přesunut z 11. února na 20. března. Zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti.
Hana Zagorová vystoupí v Plzni s orchestrem Boom!Band Jiřího Dvořáka a Petrem Rezkem.

•

Plesová sezóna v Plzni je v plném
proudu. V Měšťanské besedě se
bude konat 28. února Divadelní
ples Divadla J. K. Tyla a 21. března Reprezentační ples Západočeské univerzity. Svůj ples budou mít také plzeňští fotbalisté,
a to 28. února v Parkhotelu. V ten
samý večer proběhne 3. benefiční ples Diakonie Západ v Alfě na
Americké třídě.

•

I během února si můžete zakoupit předplatné do Divadla J. K.
Tyla v Plzni na rok 2014. Vybírat je možné stále z více než čtyř
desítek abonentních skupin – do
Velkého, Komorního a již také do
Nového divadla. V oddělení předplatného v plzeňské Sedláčkově
ulici se dozvíte všechny podrobnosti. Otevřeno je od pondělí do
pátku vždy od 9 do 18 hodin.

•

Ve dnech 2. až 27. března se v Plzni bude konat další ročník festivalu Smetanovské dny, který
patří do kalendáře nejvýznamnějších kulturních událostí Plzně
po více než třicet let. 34. ročník
festivalu nabídne nejen hudební
program, ale i výstavy a divadlo.
Informace získáte na stránkách
www.smetanovskedny.cz.

•

V Plzni 15. března proběhne vyhlášení ankety Žebřík 2013. Hudební ceny se budou tentokrát
vyhlašovat v prostoru Fakulty umění a designu ZČU Plzeň.
Během slavnostního vyhlášení
bude předáno 30 cen nejlepším
hudebním interpretům a filmovým osobnostem.

•

Po deseti letech se do Plzně vrací skupina Lucie. V původní sestavě zahraje jediný koncert pod
širým nebem v Čechách. Na Lucii můžete vyrazit na plzeňský
Amfiteátr Lochotín 26. června.
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KULTURA A ??????
VZDĚLÁVÁNÍ

Nové vzdělávací centrum Dům digitálních
dovedností pro děti, mládež, i seniory
Dům digitálních dovedností
(dále jen DDD) zahájí provoz
10. března 2014 v bývalém Americkém centru, v ulici Dominikánská 9. DDD je jedinečný projekt zaměřující se na vzdělávání
všech věkových kategorií (děti,
dospělí, senioři, speciální nabídku máme připravenou rovněž
pro rodiče a pedagogy MŠ i ZŠ)
v oblasti IT dovedností.

Pro děti jsme přichystali spoustu zajímavých kurzů jako např.
Postav a ovládni si svého robota,
Ukaž své město na Google nebo
Vytvoř si svůj vlastní komiks. Na
své si přijdou i senioři. Jeden ze
způsobů, jak být stále aktivní ve
stáří, je vzdělávání. Senioři se
mohou přihlašovat na kurz Počítač naplno a Komplexní kurz fotografie nebo na Virtuální Univer-

zitu třetího věku, jejímž garantem
je Česká zemědělská univerzita
v Praze. Virtuální U3V v letním semestru zahajujeme 11. 2. 2014 od
10 hodin kurzem Historie a současnost české myslivosti. Senioři
se mohou přihlašovat na VU3V
telefonem 607 007 392 či emailem
krausovai@plzen.eu. Pro více informací navštivte naše stránky
www.ddd.plzen.eu.

Starosta debatoval s ředitelkami škol a školek
V mateřských školách se blíží zápisy, což je hlavně kvůli přetlaku
dětí v posledních letech, jedno
z nejnáročnějších období pro ředitelky mateřinek. Mimo jiné i průběh letošních zápisů byl předmětem debaty ředitelek se starostou
MO Plzeň 3 Jiřím Strobachem,
která proběhla na konci ledna.
„Snažíme se naslouchat vedení
školek a škol, abychom se dozvěděli
postřehy z praxe. My jako zřizovatel školek můžeme například nastavit nějaká pravidla, pokud bychom
ale nevěděli, jak probíhá provoz
v praxi, těžko by pak vyhovovala,“
sdělil starosta Jiří Strobach. Diskuse se točila hlavně okolo systému
zápisů. „Problémem je určitě duplicita přihlášek. Rodiče se hlásí na
více školek. Máme zájem o elektronický systém,“ znělo nejčastěji
z úst ředitelek školek. Elektronický
systém preferuje i vedení obvodu.
„Musíme ale nalézt nějaký kompromis. Aby vše bylo snadné, jak
pro vedení školek, tak pro rodiče.
Potkávám se často s rodiči a vím,
že ne všichni mají možnost přihlásit
své děti on-line. Rozhodně nechceme rodičům komplikovat situaci,“
uvedl dále starosta.
Na schůzce se ale řešily i další zá-

ležitosti. Ekonomickou stránku
projednával s ředitelkami vedoucí
majetkového odboru ÚMO Plzeň 3
Michal Malásek. Starosta obvodu
dále nabídl zástupkyním školek
a škol spolupráci s vědeckým centrem Techmania a novým 3D planetáriem. „Bylo to velice příjemné
setkání. Pan starosta vše vysvětlí
tak jak je, lidsky. A hlavně dá prostor
i nám. Tyto debaty jsou určitě smysluplné,“ svěřila se ředitelka 27. MŠ
Pavlína Ostrovská.
Před samotnými zápisy do školek, které budou probíhat v obvodu 26. – 27. března, si mohou
rodiče školky prohlédnout. Při

dnech otevřených dveří dostanou ve školkách informace nejen
o chodu školky, ale i o zápisech.
Jak přihlásit dítě do školky, se rodiče dočtou také v průběhu března na webových stránkách obvodu www.plzen3.eu. Centrální
obvod se stará celkem o 11 mateřských škol a 5 jejich odloučených
pracovišť s celkovou kapacitou
1 314 míst. Podle předběžných
odhadů přijmou mateřinky do
předškolní docházky více než
čtyři stovky nových dětí.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ MO PLZEŇ 3
MŠ
16.
22.
24.
27.
32.
44.
49.
55.
61.
63.
70.

Adresa
Korandova 11
Z. Wintra 19
Schwarzova 4
Dvořákova 4
Resslova 22
Tomanova 3,5
Puškinova 5
Mandlova 6
Nade Mží 3
Lábkova 30
Waltrova 26

Den
25.2.
12.3.
11.3.
12.3.
10.3.
12.3.
19.3.
12.3.
19.2.
11.3.
6.2.

www.plzen3.eu

Dopolední hodina
10:30 - 11:30
08:00 - 10:00
09:00 - 10:00
08:00 - 16:15
08:00 - 16:15
08:00 - 16:15
08:00 - 12:00
08:30 - 09:30

Odpolední hodina
15:30 - 16:15
14:00 - 16:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00 (13. 3.)
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
14:30 - 15:30
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mĚstskÝ oBVod PlzeŇ 3

centrální OBVOD PlZeŇ 3 Vás zve

přeDnáška

nácviky

těž

Sou

sociálních

slaví
100 let

DoveDností

nakreSli-vyfoť-namaluj-nalep
fantazii se meze nekladou!

na ÚMO
20. úno PlZeŇ 3
od 17 hora
din

PřeDnášející:

MUDr. Jitka rUMlová, psychiatr
Mgr. hana Marková, spec. peDagog

Soutěž pro děti mateřských i základních škol
v městském obvodu Plzeň 3. Svá díla zaSílejte do 28.2.

více info na www.plzen3.eu

více info na www.plzen3.eu

Videa z dění v obvodu najdete nově na Youtube.com
Městský obvod Plzeň 3 má od začátku roku svůj vlastní kanál na video portálu Youtube.com. Můžete
si zde prohlédnout reportáže z akcí
a další videa z dění v obvodu. Najdete tu i zprávy z obvodu od regionálních televizí. Do vyhledávání
zadejte: Městský obvod plzeň 3.

Kontakty MO Plzeň 3

sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

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

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek 37 803 6421

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Petr Kolesa 37 803 6420

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

