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Stovky dětí se bavily
v Borském parku
Už deset let pořádá vedení
Městského obvodu Plzeň 3
vždy na začátku nového školního roku akci s názvem První zvonění. Dětem se tak snaží zpříjemnit návrat do školních lavic.

Vážení občané,
nedá mi, abych se s vámi nepodělil o obrovskou radost.
V posledních týdnech totiž
vidím, že dlouholetá a intenzivní práce má smysl. Když
jsme rozjeli projekt, který má
za cíl z ulic dostat bezdomovce, většina lidí na mne koukala
s posměchem. Ale ukázalo se,
že bezdomovcům pomoci, najít
jim práci a snažit se je zařadit
zpět do života, je cesta správná. V obvodu už jich pracuje
několik. Až při poslechu osudu
jednotlivých bezdomovců si
uvědomím, že na ulici může
skončit téměř kdokoliv. Při jejich vyprávění až mrazí. Na poslední straně Trojky se dočtete
o tomto tématu více. Přinášíme
i informace o tom, jak se daří
v obvodu budovat nové chodníky a cyklostezky, i v jaké
fázi je revitalizace sídliště na
Borech. Na závěr si přeji jediné, aby se nám tady na Trojce
spolu dobře žilo.
Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

V pondělí 1. září se Borský park
zaplnil stovkami dětí a studentů. O zábavu se postaraly hned
čtyři tuzemské hvězdy. Program
zahájila svým nakřáplým hlasem a příjemnými melodiemi
mladičká zpěvačka Lenny. Desítky slečen pak do kolen dostal
Adam Mišík. Známé hity následně zazněly od Jaroslava Uhlíře a odpoledne zakončil živelný Martin Harich.
Jak se již stalo tradicí, vedení
obvodu - starosta Jiří Strobach
a místostarosta Radislav Neubauer - předali dárkové šeky
různým nadacím a projektům.
Tyto peníze jsou výtěžkem
z červnové Balonové show,
kde návštěvníci platí symbolických 20 korun. Příspěvek dostal Svaz tělesně postižených - Vozíčkáři Plzeňska. „Finanční pomoc se nám
opravdu moc hodí. Využijeme

ji na rekondice pro upevnění
zdraví, všichni členové budou
moc rádi,“ prozradil hospodář
Miroslav Dobrý.
Dalším obdarovaným subjektem se stal program včasné
péče Klubíčko občanského
sdružení Ponton, za něž převzal šek výkonný ředitel Jakub Václavů: „Takový dar je
pro naše sdružení významnou podporou. Peníze využi-

jeme na provoz předškolního
zařízení.“
Vedení centrálního obvodu dále obdarovalo Dětský domov
Domino Plzeň, Tělovýchovnou
jednotu Plzeň - Litice a občanské sdružení ProCit, které se věnuje autistickým dětem.
V Borském parku samozřejmě nechyběly atrakce, soutěže a workshopy, a tak si na své
přišel opravdu každý.
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TÉMA TROJKY

Opravujeme chodníky a budujeme cyklostezky

V současné době se dokončuje revitalizace vnitrobloku Luďka Pika na Borech

Opravené chodníky, nové cyklostezky, zrekonstruované vnitrobloky, i tak v posledních letech vypadá území Městského
obvodu Plzeň 3. Nové chodníky
i cyklostezky jsou na Borech,
v těchto týdnech se dokončuje
revitalizace vnitrobloku Luďka
Pika a opravují se chodníky na
Tyršově mostě.
V létě byla vybudována další
část cyklostezky poblíž Škodalandu u přehrady České údolí.
„Jde o první etapu cyklostezky
a propojovacího chodníku mezi
multifunkčním areálem a ulicí
Klatovská. Náklady byly necelých
3,5 milionu korun,“ sdělil starosta
MO Plzeň 3 Jiří Strobach. Cyklostezku s chodníkem, která navázala na úsek vedoucí kolem přehrady, občané samozřejmě vítají.
,,Je dobře, že zase kousek přibyl.
Jezdím tudy každý den do práce
na Bory a tady zrovna byla cesta
hodně rozbitá, prudká a v kopci
to podkluzovalo,“ svěřil se cyklista Jirka.
Nové chodníky už slouží také
na Borech v ulici Edvarda Beneše. Část chodníku je využívána jako cyklostezka, přibyla
i nová zastávka MHD u Tyršova mostu. Chodníky se opravují
v těchto dnech také na Tyršově
mostě. Pracuje se ale i na dalších místech v obvodu, např. ve
Skvrňanech. ,,Co se týče ostatních oprav chodníků, před dokončením je chodník v ulici
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Touškovská - Křimická, v realizaci je oprava chodníků podél
Macháčkovy ulice, dále v ulici
Vejprnická. Před zahájením je
oprava chodníku v Tomanově
ulici na Borech,“ dodává starosta Strobach.
Pryč začínají být i vzpomínky
na komunistickou dobu, kdy
sídliště zdobily různé betonové monumenty. V třetím plzeňském obvodu se postupně
revitalizují vnitrobloky sídlišť
a místa mezi panelovými domy
se stávají atraktivními. Prostory
jsou plné zeleně i míst k odpočinku. V současné době probíhá
dokončovací fáze revitalizace
vnitrobloku Luďka Pika na sídlišti v Plzni na Borech nedaleko obchodního domu Luna.
Revitalizace zahrnuje úpravu
veřejných prostranství, výsad-

Nové chodníky vznikly na Borech v ulici Edvarda Beneše

bu zeleně, fontánu i veřejné
osvětlení. ,,Rozhodně to vítáme
a jsme rádi, že to tu zmizí. Bylo
už na čase. Co dostaly panelá-

V těchto dnech se opravují chodníky na Tyršově mostě v Doudlevcích

www.plzen3.eu

ky nové fasády, působilo to tady
jako pěst na oko a stejně to bylo
napůl rozpadlé,“ říká 62letá důchodkyně Hana, která kolem Luny chodí několikrát denně na
procházku se psem. Celkové náklady na tuto revitalizaci činí 6,8
milionu korun, z čehož 4 miliony jsou dotace. Předpokládaným
termínem dokončení je polovina
listopadu.
Revitalizace vnitrobloků na území MO Plzeň 3 probíhají již několik let. „V roce 2010 byly upraveny
prostory u Alberta ve Skvrňanech.
O dva roky později se realizovala
revitalizace vnitrobloku Skupova
v Plzni na Borech. V loňském roce
se nám podařilo získat dotaci na
revitalizaci vnitrobloku Šimerova,“ sdělil starosta MO Plzeň 3
Jiří Strobach.
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Fotopasti pomáhají odhalovat trestné činy
Úřad městského obvodu Plzeň 3
zapůjčil před několika měsíci
borským policistům fotopasti,
které nyní aktivně pomáhají proti krádežím i černým skládkám.
„Na jaře letošního roku jsme Obvodnímu oddělení Policie ČR na
Borech zapůjčili fotopasti, které
umožňují monitorovat veřejný
prostor. To přispívá k předcházení nebo objasnění protiprávního
jednání,“ říká starosta Městského
obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach. Zapůjčené fotopasti byly maximálně
využívány, a to na mnoha zájmových místech různého charakteru.
Mimo jiné byly použity na monitorování příjezdových parkových
cestách za účelem zabránění krá-

deží dřevin. Umístěny byly v místech, kde docházelo v minulosti
k zakládání tzv. černých skládek.
Dále došlo k použití ve vytipovaných objektech, kde opakovaně
dochází ke krádežím majetku.
„Příkladem efektivního použití fotopasti je výstup monitoringu v Přeštické ulici v Plzni, kde dochází
opakovaně ke krádežím kovového
materiálu, který následně končí
ve výkupnách kovového odpadu.
Tímto způsobem byly zadokumentovány dva případy trestných činů
– přečinů krádeží, kdy pachatelé
byli dodatečně zjištěni na základě
pořízených snímků z místa činu,“
uvedl konkrétní případ ředitel
Městského ředitelství policie Plzeň plk. Mgr. Pavel Krákora. Dvě

fotopasti, v hodnotě zhruba 7 tisíc
korun za kus, zakoupil Úřad městského obvodu Plzeň 3 v loňském
roce na základě žádosti Policie ČR.

Vybrané modely fotopastí mají zabudovanou GPS a také možnost
odesílání MMS do kamerového
centra v reálném čase.

Mateřské školy vyhověly všem žádostem o přijetí
Po několika letech se konečně
změnil trend v nedostatku míst
v mateřských školách. Do školního roku 2014/2015 se povedlo
umístit na území MO Plzeň 3 do
školek všechny tříleté děti.
„Náš obvod spravuje 11 školek
a 5 odloučených pracovišť s kapacitou až 1300 míst. Pro tento
školní rok mateřinky uvolnily cel-

kem 369 míst. Všechny tříleté děti
s trvalým bydlištěm na území našeho obvodu se do předškolní docházky dostaly,“ uvedl starosta
Jiří Strobach. Dětem, které přijaty nebyly, ještě nejsou tři roky
a předškolního věku dosáhnou až
v průběhu školního roku. Proto po
Novém roce některé školky navýší kapacitu míst.
V pr ůběhu let, kdy byl přetlak

dětí do školek, se vedení MO Plzeň 3 intenzivně zabývalo touto
problematikou. Rychlým řešením byly hlavně úpravy stávajících budov mateřských škol.
Městský obvod Plzeň 3 dokázal
díky stavebním úpravám a novým třídám navýšit v posledních
letech celkovou kapacitu o 125
míst. „Poslední navýšení proběhlo na 63. MŠ Karla Steine-

ra, konkrétně rekonstrukcí třídy, kdy byla kapacita navýšena
o 27 dětí,“ upřesnil starosta MO
Plzeň 3 Jiří Strobach, který má
zájem vyřešit také situaci v Radobyčicích. „Chtěli bychom vybudovat školku v Radobyčicích,
aby místní lidé nemuseli vozit
děti daleko do školských zařízení. Teď jsme v přípravné fázi,“
uvedl dále Jiří Strobach.

Konzultace s občany má svůj smysl V Plzni proběhnou oslavy 28. října

Vážení spoluobčané, v červnovém vydání našeho obvodního
zpravodaje Trojka jsem se na Vás,
tak jako v minulosti několikrát,
obrátil s problematikou, kterou
řeší náš obvod, a tím jsou parkovací plochy, respektive hledání

nových míst, kde by se daly v budoucnu vybudovat. Na mou korespondenční či emailovou adresu
došlo mnoho názorů a podnětů,
někteří občané mne navštívili
i osobně. Zvlášť bych chtěl poděkovat skupině občanů ze Skupovy
ulice 18-20, kteří se dokázali domluvit a přinesli spolu s návrhem
místa parkoviště i seznam podpisů občanů, kteří parkoviště před
jejich domem požadují.
Před minulými volbami jsem slíbil, že budu naslouchat občanům
a jejich problémům a v rámci
svých možností je řešit. Přesvědčuji
se, že komunikace s Vámi má svůj
smysl. Chtěl bych tedy touto cestou
poděkovat za velmi cenné podněty,
velmi si jich cením a chtěl bych je
využít v následujícím období při
plánování investičních akcí.
Radislav Neubauer,
místostarosta ÚMO Plzeň 3

Již podeváté oslaví Plzeňané
vznik samostatného Československa v roce 1918. U příležitosti státního svátku nabízí
město Plzeň bohatý program,
jehož cílem je nejen poukázat na tradice české státnosti, ale zároveň nabídnout takové akce, aby mohli všichni
návštěvníci strávit tento den
prohlídkou zajímavých plzeňských pamětihodností, muzeí
a dalších atraktivních míst, a to
buď za symbolických 28 korun, nebo úplně zdarma.
Letošní 96. narozeniny republiky nabídnou návštěvu více
než dvacítky turistických cílů.
Budou pořádány komentované
prohlídky radnice, zrekonstruovaných Loosových interiér ů
a novinkou budou cesty do útrob
Doosan Arény a nového atle-

tického stadionu v Plzni. Klub
českých turistů připravil trasu
28 plzeňských km na rozhlednu Chlum, zájemcům se otevřou
Meditační a Luftova zahrada.
Rodiny s dětmi mohou navštívit
zoologickou a botanickou zahradu, jít si zaplavat do bazénu, vyzkoušet bruslení na zimním stadionu nebo se na náměstí zatočit
na obřím kolotoči Le Manège
Carré Sénart.
Celý den budou v Měšťanské Besedě probíhat divadelní představení pro děti, kulturní program
U Branky nabídne koncert skupiny Burma Jones v původní sestavě. Připravené jsou i oblíbené
jízdy, tentokrát historickým trolejbusem 9Tr. Den oslav ukončí
Průvod světel a ohňostroj.
Kompletní program oslav
najdete na www.plzen.eu.
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Historický průvod prošel Plzní

Císař Rudolf II. a jeho družina prošla navzdory nepřízni
počasí v neděli 14. září Plzní.
Přesně před 415 lety si totiž císař vybral Plzeň jako útočiště
před morem a ve městě pobýval po dobu více než 8 měsíců.
Velkolepý císařský průvod se
v Plzni konal úplně poprvé,
čítal stovku dobově oděných
rytířů, tamburašů, bubeníků,
vlajkonošů, pěších zbrojnošů,
kejklířů a urozených měšťanů,
několik koní a kočárů.
„V průvodu je 100 kostýmovaných
účastníků, 4 kočáry, 12 koní, děla,
praporečníci, bubeníci, vlajkonoši. Je to historická událost, která

se stala roku 1599, kdy císař Rudolf II. přijel z Prahy do Plzně a na
čas se stala Plzeň jeho sídelním
městem. V Plzni se to pořádá poprvé, dnes se vracíme ke skutečné historii,“ prozradil pořadatel
Martin Cholinský ze skupiny Rytíři koruny české. Průvod se vydal
od Ježíška na náměstí Republiky.
Tam ho i přes velmi deštivé počasí
vítala více než stovka lidí.
V kočárech jeli kromě samotného císaře Rudolfa II. také jeho
dva nejbližší rádci Pavel Sixtus
Trautson a Wolfgang Rumpf, jehož role se zhostil starosta MO
Plzeň 3 Jiří Strobach. Po celou
dobu průvodu Plzeňanům vyhazovali zlaté mince a sladkosti.

Zprava: Císař Rudolf II., Jiří Strobach alias rádce Wolfang Rumpf, radní MO Plzeň 3 Stanislav Tyšer jako astronom Tycho de Brahe a moderátor Petr Jančařík

Na náměstí průvod přivítal primátor města Martin Baxa a po
představení členů císařské dru-

žiny putoval průvod zpět. U Ježíška se totiž konal rytířský turnaj a další dobové prezentace.

Likvidace odpadů v obvodu

Centrální plzeňský obvod umisťuje každou první sobotu v měsíci na 17 místech obvodu velkokapacitní kontejnery, aby se občané
mohli zbavit velkoobjemového
odpadu. Mimo jiné v okrajových
částech obvodu – Valcha a Radobyčice, je to celkem 5 stanovišť,
která se vyváží, a to 2x týdně Valcha a 3x týdně Radobyčice.
Do těchto kontejnerů mohou občané odkládat nepotřebné věci, jako
je například starý nábytek, sedačky apod. „Smyslem rozmisťování
velkokapacitních kontejnerů je
jednak zamezení vzniku černých
skládek a dále se občané mohou
zbavit odpadu zdarma, bezpečně
a hlavně v blízkosti svého domova,“ vysvětluje místostarosta MO
Plzeň 3 Radislav Neubauer.
Obvod spolupracuje s dobrovolníky, kteří u kontejnerů občanům poradí a pomáhají s jejich
odpadem. Rovněž je nasměrují
na příslušný sběrný dvůr, pokud
odpad bude kvalifikován jako nevhodný či dokonce nebezpečný.
Na vybraných místech také dohlížejí strážníci městské policie, aby
kontejnery nezneužívali podnikatelé či velké firmy.
O využívání této služby svědčí
to, že občané uloží měsíčně do
přistavěných kontejnerů velkoobjemový odpad o celkové váze 45t
(Radobyčice 14t, Valcha 8t, ostatní kontejnery v obvodu 23t).
Velkým problémem, který obvod
sužuje, jsou černé skládky, které
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se na jeho území neustále vyskytují, ačkoliv mohou občané využívat
zmíněných velkokapacitních kontejnerů nebo služeb tří sběrných
dvorů v obvodu. „Pro větší operativnost, a tím i zlepšení čistoty,
byla plocha obvodu rozdělena na
dva úseky. Ještě jsme navýšili likvidaci skládek o jeden den v týdnu,
a to ve středu, přičemž se s úklidem
zaměřujeme hlavně na střed města.
Skládky tak uklízíme 3x v týdnu,“
doplňuje Radislav Neubauer, který
provádí v obvodu kontrolu likvidace černých skládek a absolvoval
s úklidovou firmou jeden ze svozových dnů. „Každý měsíc tak obvod
odváží z veřejných ploch okolo 26
tun odpadu, což zatěžuje obvodní
rozpočet a znemožňuje tyto finance
nasměrovat např. ke zvýšení počtu
sečí,“ dodal místostarosta centrálního plzeňského obvodu.
Třetí plzeňský obvod přišel i s novinkou v oblasti třídění komunálního odpadu. Dohodl se s firmou
zajišťující likvidaci separovaného
odpadu a občané centrálního obvodu tak mohou, jako první v Plzni,
házet do žlutých kontejnerů spolu
s plasty i hliníkové plechovky od
piva a různých nápojů. „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,“

www.plzen3.eu

upřesňuje Radislav Neubauer. Veškeré informace budou na kontejnerech samozřejmě vyznačeny.
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Díky iniciativě Trojky
kamiony v Cukrovarské nebudou
Vozový park PMDP se v létě
kompletně vystěhoval z Cukrovarské do nového depa na Karlově. Na ÚMO Plzeň 3 se tak
jednalo o dalším využití vyklizených ploch. Vedení obvodu má
zájem venkovní plochu využívat
jako parkoviště při hokejových
utkáních, naopak odmítlo pustit
do areálu kamiony.
Na počátku července schválila
Rada MO Plzeň 3 výpůjčku společnosti Plzeň 2015 za účelem užívání
prostor jako sklady, dílny a pořádání kulturních akcí pro veřejnost.
2. září RMO Plzeň 3 dále schválila
nájem ploch v areálu Cukrovarská
společnosti AVE CZ odpadové

hospodářství za účelem užívání
jako odstavné plochy pro potřeby
společnosti, s tím, že plocha bude
oplocena a vjezd do areálu bude
zřízen z Hankovy ulice. RMO
Plzeň 3 zamítla nájmy za účelem
umístění skladů společnostem
RAMO Plzeň, Dominik Centrum,
TB stav a BEANEL. Zamítnut
byl také nájem společnosti Omega
Plus, která zde chtěla umístit autodílnu, sklad, kanceláře a dispečink,
a společnosti C. S. Cargo, jež zde
chtěla zřídit myčku, kanceláře
a dispečink. To by totiž znamenalo velké zvýšení dopravního ruchu
a hlavně průjezdy až 60 kamionů.
Podle starosty Jiřího Strobacha,
který navíc bojuje i za to, aby byla

plocha využívána jako parkoviště
při hokejových utkáních, kamionová doprava do centra města nepatří.
„Navržená varianta, při které by
mělo do Cukrovarské jezdit až 60
kamionů, byla nepřijatelná. Jsem
rád, že bylo akceptováno negativní stanovisko rady obvodu, a že
zastupitelstvo města rovněž nájem
zamítlo. Chceme, aby plocha byla
využívána jako bezplatné parkoviště v době hokejových zápasů v ČEZ
Aréně. Tisíce lidí, kteří jezdí na hokej, toto určitě ocení. V budoucnu
bych osobně viděl využití prostor
také pro bydlení nebo sociální služby, například výstavbu domu pro
seniory,“ říká starosta Městského
obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach.

Místostarosta otestoval svoji fyzickou zdatnost
Sobota 6. září byla ve znamení
prvního ročníku Běhu Plzeňské
teplárenské kolem Boleveckých
rybníků. Tato sportovní akce se
konala při příležitosti 20. výročí
vzniku Plzeňské teplárenské a.s.
Celkem se zúčastnilo 184 běžců,
kteří v různém počtu absolvovali
trasy 5 km, 3 km, ale také nesoutěžní běh a vycházku se psy a kočárky. Svoji kategorii měly i děti.
Akce se konala za krásného a slu-

nečného počasí a mezi hlavní taháky patřil patron akce Martin Straka
či hudební skupina Kroky Michala
Davida. Svoji fyzickou zdatnost si
přišel otestovat i místostarosta MO
Plzeň 3 Radislav Neubauer, který
absolvoval 3km trať a rozhodně se
mezi účastníky neztratil. „Jsem
už ve věku, kdy se tyto závody nevyhrávají, ale mám radost z toho,
že jsem předběhl řadu mladších
účastníků této trati,“ usmíval se
místostarosta centrálního obvodu.

Tomuto týmu děvčat se letos na
jaře povedl mimořádný úspěch,
kdy jednoznačným vítězstvím v baráži postoupili do 1. ligy ČFbU.
„Již při svém prvním setkání
s děvčaty, kdy jsem jim poděkoval
za skvělou reprezentaci našeho
obvodu, jsem se dozvěděl o nutnosti zakoupení této techniky,
kterou tým využívá jak při trénincích, tak i na turnajích,“ prozradil místostarosta Neubauer. Díky
tomuto úspěchu se tato soutěž ve
florbale žen objeví v Plzni a Plzeň-

ském kraji vůbec poprvé. „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

Krátce z obvodu
Stovky dětí zažily 1. září svůj
zatím nejdůležitější den, poprvé usedly do školních lavic.
Na 11. ZŠ se přišli podívat také
starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer, kteří
prvňáčky chodí se sladkostmi
podpořit každý rok.

•

Manželé Dagmar a Emanuel
Březinovi oslavili 12. září
krásných 50 společně prožitých let. Zlatá svatba se konala na radnici za přítomnosti rodiny, oddávajícího Pavla
Kotase. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

•

V ČEZ Aréně se v září uskutečnilo cvičení Pořádkové jednotky
strážníků Městské policie Plzeň.
Studenti simulovali rozvášněné
fanoušky, proti kterým zasahovali těžkooděnci. Pořádková jednotka má na tři desítky členů. Nasazována je v situacích, při kterých
se očekává vážnější narušení veřejného pořádku.

•

Západočeská univerzita ve
svém areálu na Borských polích otevřela přístavbu univerzitní knihovny, kde mohou
studenti a zaměstnanci využít
individuální i skupinové studovny, rozšířený volný výběr
knih, informační centrum, relaxační zónu i příjemné prostředí kavárny. Druhou slavnostně otevřenou budovou je
výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační
společnost a nové prostory pro
výuku přírodovědných oborů.

Florbalistky Slavie VŠ slaví úspěch
V pondělí 15. září navštívil místostarosta MO Plzeň 3 Radislav
Neubauer prvoligové florbalistky Slavie VŠ Plzeň na jejich tréninku v hale na Borech, aby jim
předal jako dar nové rádio s CD
přehrávačem.

AKTUALITY

•

sportu věnují po své práci a na
vlastní náklady. Přesto nám dělají radost a dobré jméno mimo
hranice našeho města,“ dodal
místostarosta Městského obvodu Plzeň 3.

První etapa západního okruhu je otevřena motoristům.
Nově otevřený úsek západního
okruhu Domažlická – Křimická navazuje na již vybudovaný
úsek nulté etapy Domažlická –
Vejprnická. Komunikace dlouhá 2,1 kilometru se třemi mosty vede z Nové Hospody přes
zadní Skvrňany do Křimic.

•

Společně s otevřením nové divadelní budovy byl zprovozněn podzemní parkovací dům,
který má sloužit zejména návštěvníkům divadla. V každodenním provozu ale bude svojí
kapacitou 166 stání plnit funkci záchytného parkoviště typu
Park&Go pro centrální oblast
a historické jádro města. Objekt se skládá z nadzemní a třípatrové podzemní části, kde
bezbariérový přístup zajišťují výtahy.
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Západočeská
univerzita,
sady Pětatřicátníků 27

Západočeská
univerzita,
sady Pětatřicátníků 27

Západočeská
univerzita,
sady Pětatřicátníků 27

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

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

Budilova celá
Divadelní 1-5, 1a, 3a, 5a, 6, 8, 14
Jízdecká celá
Kalikova celá
Karlova 3-13, 14-26
Kollárova 1-13, 23, 2-46
Kotkova 3-11
Koželužská celá
Palackého nám. celé
Palackého ul. celá
Pobřežní celá
Přemyslova 1-29, 41
Puškinova celá
Radčická celá
sady Pětatřicátníků 7, 21, 25, 29, 33, 35
Tovární celá

3002

3003

3004

Konzervatoř,
Kopeckého sady 10

Volební místnost

3001

Území volebního okrsku

Anglické nábřeží 8-11
Dominikánská 4-16
Dřevěná celá
Fügnerova celá
Kamenická celá
Křížíkovy sady celé
Malá celá
nám. Republiky 1-15, 2-14, 26-40, 27-41
Pallova celá
Perlová celá
Podmostní 1
Pražská celá
Rooseveltova 1-17, 2-20
sady 5. května 6 -10, 18-46, 50-60, 11, 1923, 57, 59, 67, 69
Šafaříkovy sady celé
Štruncovy sady celé
Truhlářská 10, 16
U Zvonu 9, 11
Veleslavínova 1-21,2-38
Zbrojnická celá

Číslo
volebního
okrsku

3015

3014

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

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

3013

Území volebního okrsku

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

Číslo
volebního
okrsku

Hasičská zbrojnice,
Mostní 6

9. Benešova základní
škola,
Doudlevecká 35

9. Benešova základní
škola,
Doudlevecká 35

Volební místnost

Západočeská univerzita,
Pedagogická fakulta,
Chodské náměstí 1

2. základní škola,
Schwarzova 20

2. základní škola,
Schwarzova 20

Bolzanova 2-26, 1-27
Hřímalého 17-41, 26-50
Klatovská třída 64-94
Mánesova 1-65
Thámova 1-29
V Bezovce 2-18
Z. Wintra 1, 2-18, 7-17
K. Vokáče 16, 18, 23-27
Mánesova 38-50
Schwarzova 20, 27, 30
Tomanova 2-20
V Bezovce 20-32
Z. Wintra 19-27, 24-30
Chelčického 2
K. Vokáče 11-21
Mánesova 2-34
nám. Českých bratří 6, 7, 8, 10
Schwarzova 1-23, 6-18

3037

3038

3036

Západočeská univerzita,
Pedagogická fakulta,
Chodské náměstí 1

Západočeská univerzita,
Pedagogická fakulta,
Chodské náměstí 1

26. základní škola,
Skupova 22

26. základní škola,
Skupova 22

26. základní škola,
Skupova 22

26. základní škola,
Skupova 22

11. základní škola,
Baarova 31

11. základní škola,
Baarova 31

Volební místnost

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

3035

3034

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

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

3032
3033

Mandlova 1-23, 10-20

3031

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

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

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

Území volebního okrsku

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

3030

3029

3028

Číslo
volebního
okrsku

3060

3059

3058

Březnová celá
Červnová celá
Červencová celá
České údolí 51
Daimlerova celá
Dobřanská 5-9
Dubnová celá

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

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

Vojanova 1-27, 2-6, 14-22

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

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

3056

3057

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

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

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

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

Území volebního okrsku

3055

3054

3053

3052

Číslo
volebního
okrsku

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky, Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 a Zastupitelstva města Plzně se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb jsou místnosti pro voliče bydlící v:

oznamuje:

Sokolovna,
Nová Hospoda

Tělovýchovná jednota
Vodní stavby,
Kreuzmannova 23

15. základní škola,
vchod Terezie Brzkové 35

15. základní škola,
vchod Terezie Brzkové 35

33. základní škola,
Terezie Brzkové 31

15. základní škola,
vchod Terezie Brzkové 33

15. základní škola,
vchod Terezie Brzkové 33

33. Základní škola
Terezie Brzkové 31

33. základní škola
Terezie Brzkové 31

Volební místnost

Starosta městského obvodu Plzeň 3 podle ustanovení § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky, Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3
a Zastupitelstva města Plzně v městském obvodu Plzeň 3

OZNÁMENÍ
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Západočeká univerzita
Husova 11

Střední odborná
škola obchodu,
užitého umění a designu
Nerudova 33

Obchodní akademie
nám. T.G. Masaryka 13

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

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

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

Americká 2-22
Havlíčkova 1-23, 6-28
Jagellonská 15, 18-24
Klatovská třída 11-33
nám. T.G.Masaryka celé
Petákova celá
Purkyňova 26-36
Škroupova 2-16
V Šipce celá

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

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

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara
vchod Majerova 1

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara
vchod Majerova 1

11. základní škola
Baarova 31

26. základní škola
Skupova 22

17. listopadu 2
Dvořákova 1, 3, 11, 17, 2-12
Klatovská třída 109-145
Máchova 4-12, 1-15
Majerova 2-26, 1, 3
náměstí Míru 14, 15
Politických vězňů 2-8, 14-52, 5
U Borského parku 3
Baarova 20-34
Dvořákova 14-48
Máchova 17-21, 27-35
Politických vězňů 27-45, 27a
Raisova 24-46, 33-55

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

3025

3026

3027

11. základní škola,
Baarova 31

11. základní škola,
Baarova 31

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara
vchod Majerova 1

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

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

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

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

10. základní škola,
náměstí Míru 6

10. základní škola,
náměstí Míru 6

10. základní škola,
náměstí Míru 6

Západočeská univerzita
Pedagogická fakulta,
Chodské náměstí 1

Západočeská univerzita
Pedagogická fakulta,
Chodské náměstí 1

3024

3023

3022

3021

3020

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

3019

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

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

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

3018

3017

3016

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

čísel.
Zářijová E2304, E2348/5, 42
Zborovská celá včetně E čísel
Zelená celá
Zimní celá

Lábkova 51-81

K. Steinera 30-40
Lábkova 29-43

3050

3051

Lábkova 2, 8, 14-18, 28

K. Steinera 16-26
Lábkova 1-27

Nade Mží celá
Vejprnická 8-24
Skvrňany E čísla vyjma E čísel uvedených
v okrsku č. 3044, 3045, 3053, 3059, 3060

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

J. Škardy 1-7, 2
Křimická 23, 71-115, 88-136, 141, 142, včetně E
čísel
Malesická 3-9, 2-10
Na Bušinách celá
Na Dlouhých záhonech celá
Na Okraji celá
Narcisová celá
Petrklíčová celá
Skvrňany E433, E224, E2135, E2869, E1716,
E2960, E3113, E1480
Stříbrská celá
Sulislavská celá
Tichá 9-23
Touškovská celá

Slavojova celá
Slovanské údolí celé
Skvrňany 354E, 626E, 2958E, 3193E
Vejprnická 28, 40, 39-51, 56, 57-67, 73-137
E1912, E3137
Zábojova 1, 2, 3, 4, 5, 6
Za Humny 3, 7

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

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

Brožíkova 2-20
Čermákova 44-80

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

3049

3048

3047

3046

3045

3044

3043

3042

3041

3040

3039

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

15. základní škola,
vchod Terezie Brzkové 35

Střední odborné učiliště
elektrotechnické
Vejprnická 56

Střední odborné učiliště
elektrotechnické Vejprnická 56

Střední odborné učiliště
elektrotechnické
Vejprnická 56

Střední odborná škola a SOU
obchodu, služeb a provozu
hotelů, s. r. o.,
Nade Mží 1

Střední odborná škola a SOU
obchodu, služeb a provozu
hotelů, s. r. o.,
Nade Mží 1

Střední odborná škola a SOU
obchodu, služeb a provozu
hotelů, s. r. o.,
Nade Mží 1

Střední odborné
učiliště elektrotechnické
Vejprnická 56

Tělovýchovná jednota
Sokol Skvrňany,
Emingerova 1

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara
vchod Majerova 1

SPŠ strojní
a SOŠ profesora Švejcara
vchod Majerova 1

2. základní škola,
Schwarzova 20

2. základní škola,
Schwarzova 20

3063

3062

3061

Akátová celá
Břízová celá
Dlážděná celá
Drozdová celá
Do Luk celá
Do Štěnovic celá
Chatová celá
Jabloňová celá
Jahodová celá
K Černicím celá
K Doudlevcům celá
Ke Drahám celá
Ke Schodům celá
Krásná celá
Kruhová celá
K Malé Homolce celá
K Točně celá
Lánská celá
Litická celá
Lužní celá
Na Mateři celá
Nad Strání celá
Nad Úhlavou celá
Pod Skalou celá
Pod Valíkem celá
Vnitřní celá
V Podhájí celá
Radobyčická náves celá
Slunná celá
Sportovní celá
Sýkorová celá
Vilová celá
Višňová celá
Výhledová celá
Zářivá celá včetně E čísel
Radobyčice čp. 283, 285, 289, 300, 302, 303, E čísla vyjma čísel
uvedených v okrsku č. 3015 a 3061
U Pole celá
Zúžená celá

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

Horká celá
Folmavská celá
Jachtařská celá
Ke Karlovu celá
K Lávce celá
Klatovská čp. 167, 169, 169A, 169B, 169C, 169D, 169E, 169F,
169K, 171, 250, 256, 260, 264-276, 282, 286, 286A, 288, 290,
294-300A, 304, 306, 310, 312, 316 včetně E čísel
Klatovská třída 202, 206, 208, 214 - 220
Květnová celá
Lednová celá
Morseova celá
Na Rozhraní 19, 23, 28, 29, 33, 34 -40, 35, 37, 41, 43, 44, 45
Plavecká celá včetně E čísel
Podnikatelská celá
Pod Tyršovým sadem celá
Prosincová 41, 46, 2736E, 2310E, 1262E, čp. 580
Přehradní celá
Půlnoční celá
Obchodní celá
Odpolední celá
Ranní celá
Roční celá
Říjnová 36, E2104/46
Srpnová 5, 33, 35, 39
Teslova celá
U Hráze celá
Univerzitní celá
Únorová celá
U Letiště celá
U Nové Hospody celá
U Panasoniku celá
U Penzionu E2131/13, E2270/11
V Lukách celá včetně E čísel
Valcha E čísla vyjma čísel uvedených v okrsku č. 3015 a 3062
Výletní celá
Výsluní včetně E čísel (vyjma čísel uvedených v okrsku č. 3015 a
3062)
Zářijová 55, 81,86, E1707/56, 2893E/63, E2688/35, E2967/29

Sokolovna, Radobyčice
Zářivá ul.

Sokolovna, Valcha
K Zelené louce

Věznice Plzeň - Bory,
Klatovská tř. 202

V Plzni dne 15. 9. 2014

Starosta městského obvodu Plzeň 3
Jiří Strobach v.r.

3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu) a údaje
o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič hlasuje osobně a před hlasováním se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Povodí Vltavy,
Denisovo nábřeží 14

16. základní škola,
Americká 30,
(vchod z Resslovy ulice)

Gymnázium
Petákova 2

Střední odborná
škola obchodu,
užitého umění a designu
Nerudova 33

Západočeská univerzita
Husova 11

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

3005

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

TROJKA • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Krátce z kultury
Objevte příběhy svého města! Interaktivní mapa Skrytého města vrací příběhy zpátky na místa
přesně tam, kde se udály. S pomocí historiků a pamětníků ožívají významné události, silné osobní příběhy i veselé historky. Mapa
je k dispozici od poloviny října na
www.mapa.skrytemesto.cz.

•

Od 15. do 21. října se v rámci
oslav svatého Havla objeví na plzeňském náměstí Republiky Havelské trhy, kde na návštěvníky
čekají řemesla, lidové tradice
i celá řada rukodělných výrobků.
Následující trhy už jsou Martinské, a v Plzni se uskuteční od
6. do 12. listopadu.

•

Světoznámý pohádkový balet Popelka v nastudování choreografa
Jiřího Pokorného uvádí Velké divadlo 26. října. Balet je vhodným
představením pro celou rodinu.
Orchestr diriguje Petr Kofroň,
v hlavních rolích Colombe Hays,
Monika Mašterová, Milan Maláč, Martin Šinták, Pavel Tručka.

•

Do Nového divadla v Plzni můžete v říjnu zajít na zbrusu nový muzikál Freddie – The King
of Queen. Ten vypovídá o životě a kariéře frontmana skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Titulní roli ztvárňují Michael
Kluch a tanečník Richard Ševčík.

•

Až do 2. listopadu mohou lidé na
náměstí republiky v Plzni navštívit ojedinělý výtvarný kolotoč Le
Manège Carré Sénart. Kolotoč
je v provozu v úterý až pátek
od 14 do 20 hodin, o víkendu pak
od 13 do 19 hodin. Manége Carré
Sénart se návštěvníkům představuje ve večerních hodinách ve
spojení s projekcí na katedrálu
sv. Bartoloměje, jejíž autorem je
umělecká skupina 3dsense a výtvarník Josef Lepša.

•

3. listopadu v KD PEKLO v Plzni vystoupí Věra Špinarová
a Adam Pavlík BAND. Hostem večera bude kvarteto členů Janáčkovy filharmonie Ostrava.

•

V Měšťanské besedě se chystá
koncert slovenské legendy. Meky
Žbirka přijede do Plzně v rámci vánoční tour 12. listopadu. Na
koncertě zazní největší hity, které bude provázet projekce sestavená z originálních klipů. Absolutní premiérou budou dosud
nezveřejněné záběry z pozadí natáčení klipů.

8

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Skvrňanská škola má novou učebnu počítačů
15. ZŠ ve Skvrňanech se může
od letošního školního roku pyšnit novou moderní počítačovou
učebnou. Budovala se o prázdninách.
Konec srpna je na většině škol věnován přípravě na zahájení nového
školního roku. Výjimkou je v letošním roce 15. ZŠ v Plzni-Skvrňanech,
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
V této škole se celý srpen obnovovala počítačová učebna. Součástí školního vzdělávacího programu školy
jsou hodiny informatiky, základů
práce s počítačem i hodiny k seznámení s novými informačními technologiemi a jejich využívání ke
zkvalitnění výuky. Aby se toto vše
dalo realizovat, věnovalo vedení školy nemalé finanční prostředky na obnovení počítačové učebny pro žáky
2. stupně. Avšak rozhodnutí vedení
školy a uvolněné finance by nestačily
na splnění požadavků vyučujících.
Své představy o vybudování, vyba-

vení a zařízení takové moderní „počítačovny“ se rozhodl splnit si pan
učitel informatiky Mgr. Karel Tomášek. Již během uplynulého školního roku vytvořil návrh nové učebny, připravil rozpočet na přestavbu
stávajících prostor, zajistil materiál-

pravena a může být plně využívána
nejen žáky s přírodovědným zaměřením, ale pomůže obohatit výuku
matematiky, fyziky, chemie. „Nová
učebna přinese lepší pracovní prostředí a do budoucna možnost připojení až 26 počítačů. Bude využívá-

ní vybavení a pak celý měsíc srpen
obětavě a s nadšením ve škole manuálně pracoval, aby realizoval své
sny o počítačové učebně. Vše se mu
podařilo uspořádat a vytvořit tak,
že nově vybudovaná učebna je při-

na žáky i pedagogy, které výpočetní
technika zajímá a chtějí se s ní naučit
pracovat a v životě nadále využívat,“
říká pan učitel Tomášek.
Mgr. Jaroslava Kepková

Děti ze 16. MŠ poznávají přírodu
16. mateřská škola sídlí ve středu města, a tak děti mají málo
možností setkávat se se skutečnou přírodou a pozorovat její
proměny a krásy.
Rozhodli jsme se tomu trochu
pomoci a vytvořili jsme projekt
„Příběhy z medové stráně“. Ten
je zaměřen na celoroční získávání praktických zkušeností a zážitků na naší školní zahradě. Za
přispění Nadačního fondu Zelený
poklad bylo k tomu vybudováno
vyvýšené dřevěné podium, které

slouží jako pozorovatelna ptáčků u pítka a u krmítka, včelek na
kvetoucích keřích, barevných listů na podzim. Také zde čteme příběhy broučků i květin, děti tady
výtvarně ztvárňují tyto sledované
věci a děje a pořádají výstavky
z těchto prací na rákosové zástěně.
Pocitového chodníčku z kamínků,
dlaždic a podobně děti využívají
nejen k chůzi bosky, ale i ke stavění domečků pro broučky a hmyz ze
šišek, klacíků a kamínků. Do založeného kompostu nosí děti společně s učitelkami drny, slupky

z brambor a další bio odpad, pak ho
přehazují a zalévají. Dění v přírodě
všem přibližuje i nová výsadba ozdobných a užitkových keřů.
Ještě nám zbývá zakoupit pár
pomůcek: lupy, mikroskopy, lopaty, encyklopedie k pronikání do tajů přírody. Pak bude náš
koutek kompletní a budeme se těšit na další zážitky a experimenty
i ve spolupráci s rodiči a sourozenci dětí.
Naďa Lhotáková
– ředitelka 16. MŠ, Korandova 11

Angličtina v 70. MŠ
Anglický jazyk je ve světě velmi
důležitý. Proto se naše MŠ snaží
tuto dovednost zprostředkovat
dětem již od útlého věku.
Ve třídě Stonožek se paní učitelky
snažily angličtinu dětem přiblížit
v každodenních situacích. Angličtina byla nabídnuta všem dětem podle právě probíraných témat.
Po domluvě s paní ředitelkou jsme
se rozhodli v letošním roce praktikovat tento postup i v ostatních třídách.
Proto jsme navštívili semináře, které nám pomohly zorientovat se v této

oblasti. První pod záštitou Oxford
University Press, kde jsme se naučili,
aby angličtina byla hrou a zároveň se
děti vzdělávaly. Z druhého semináře
pod záštitou Oxford Bookshop jsme
odcházeli s tím, že určitě přijdeme
pro nové nápady v dalším pokračování, které máme slíbené.
V letošním roce tak do třídy Berušek každý den chodí nová kamarádka Kate a její dobrý přítel pejsek
Tom, kteří se s dětmi domlouvají
pouze anglicky. Doufáme tedy, že
tímto nenásilným způsobem učení
se nám podaří vytvořit zájem o an-

www.plzen3.eu

glický jazyk již v tomto předškolním období života dětí.
Mgr. Zuzana Kožíšková

číslo 5 • říjen 2014 • 23. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

INFORMACE PRO SENIORY

Senioři se vydali na letošní poslední poznávací zájezd
Úřad městského obvodu Plzeň 3
nabízí každoročně seniorům s trvalým bydlištěm v centrálním
obvodu zajímavé zájezdy za
atraktivní ceny. Letos se jich
uskutečnilo sedm, dvakrát se
senioři podívali i do zahraničí.
Poslední letošní zájezd se uskutečnil v úterý 16. září. Účastníci
navštívili Německo - Frauenau
a Neuschönau, kde se pokochali výhledem ze 44 metrů vysoké
rozhledny na Stezce v korunách
stromů v Národním parku Bavorský les. Stejně jako na minulých

zájezdech, i tentokrát seniory před
jejich cestou přišli pozdravit starosta Jiří Strobach a místostarosta
Radislav Neubauer. Za MO Plzeň 3
popřáli seniorům hezkou cestu
a předali jim praktické dárečky.
„Byl to sice letos poslední zájezd,
ale asi nejkrásnější, a to díky super programu, skvělému počasí
a i velice profesionální průvodkyni,“ pochválila zájezd jedna
z účastnic Anna Lišková. V příštím roce se budou zájezdy prodávat zhruba v měsíci březnu. Sledujte webové stránky obvodu nebo se
informujte přímo na úřadě.

Starosta Jiří Strobach rozdává seniorům před cestou nafukovací cestovní polštářky

O kurzy počítačů je stále obrovský zájem

Mezi seniory v obvodu jsou doslova hitem počítačové kurzy.
Obvod kurzy pořádá již něko-

lik let a zájem stále roste. Další počítačové kurzy se rozjely
letos v září.

Centrální obvod začal s kurzy
na podzim roku 2012. Pořádá je
ve spolupráci se Střední školou
informatiky a finančních služeb
v Plzni. Od té doby prošly učebnami téměř čtyři stovky zájemců
o výuku na počítačích. A obliba
neklesá, spíše roste. „Ze začátku
jsme si vůbec nebyli jistí, jak velký
zájem o kurzy bude. Tím spíš jsme
rádi, že můžeme už pátou sezónu
tyto kurzy nabízet, protože senioři
se chtějí vzdělávat a chtějí s dnešním moderním světem držet krok,
což je skvělé,“ říká starosta Jiří
Strobach, který s místostarostou
Radislavem Neubauerem zahájil
v září další sezónu seniorských
kurzů počítačů.

Počítačové kurzy pro seniory se
konají vždy na jaře a na podzim
po pětitýdenních turnusech. Na
výběr jsou kurzy pro začátečníky
i pokročilé nebo specializované
hodiny např. na úpravu digitálních fotografií. Kromě lektorů pomáhají na hodinách také studenti
střední školy. „Z počátku to studenti měli jako určitou alternativu trestu, ale postupem času si
výpomoc natolik oblíbili, že jsme
museli dělat pořadník. Po dvou
letech už nejlepší z nich sami vyučují,“ prozradila ředitelka školy.
Lenka Holubová. Od podzimu
2012 už se kurzů zúčastnilo téměř
400 seniorů z obvodu, nejstaršímu bylo 90 let.

Domov se zvláštním režimem „Sněženka“ má svojí jurtu
Na zahradě Domova se zvláštním režimem „Sněženka“ byla
v pátek 15. srpna slavnostně
otevřena jurta, která bude primárně sloužit pro odpočinek,
ale zároveň i rozšíří možnosti
volnočasových aktivit uživatelů

do venkovních prostor tohoto
zařízení. Na finančním zajištění
se podílel Městský ústav sociálních služeb města Plzně a Městský obvod Plzeň 3.
Jurtu slavnostně otevřel ředi-

tel MÚSS Vladimír Chuchler
a m ístostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer společně s vedoucí útvaru Domova se zvláštním
režimem „Sněženka“ Lenkou
Pikrtovou. O dobrou náladu se
postaral také kulturní program

Senior kapely Totem. Pro uživatele a jejich rodinné příslušníky
bylo připraveno občerstvení a na
závěr tohoto slavnostního aktu
představili sami uživatelé Domova své vlastní kulturní představení.

Senioři ve středu města žijí aktivně
Naše organizace Svazu důchodců Plzeň – střed má přes 200 členů. Posledních sedm let je předsedkyní paní Eva Votavová.
Pro naše členy pořádáme v každém roce pět jednodenních autobusových zájezdů a o prázdninách týdenní hvězdicovitý zájezd.

V loňském roce jsme navštívili
Prahu a letiště Ruzyně, Březnici, Svojšín, Hartmanice, Dobrou Vodu se skleněným oltářem,
Mariánskou Týnici, Manětín
či Nečtiny.
Také pořádáme vycházky po
Plzni a okolí. ÚMO Plzeň 3 nám
částečně přispívá na naši činnost.

Naše členka Libuše Vorlová pořizuje fotografie i krátká videa a my
si pak v zimě připomínáme tyto
chvíle promítáním videí při posezení v zasedací místnosti v budově
ÚMO Plzeň 3.
Samozřejmostí jsou také gratulace našim členům a vedeme kroniku se zápisy ze všech výletů.

Vážení senioři, pokud ještě nejste
našimi členy – přijďte se k nám
podívat a budeme rádi, když se
našimi členy stanete. V klubovně
na Husově náměstí 3 jsme vždy
1. a 3. pondělí v měsíci od 12.30
do 13.30 hodin.
Dagmar Nedbalová
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Tramvaje v centru čeká výluka
Do další fáze postoupily rekonstrukce v centru Plzně. Náměstí
Republiky je od druhé půlky září
kompletně průjezdné, výluky ale
čekají během listopadu tramvaje.
Od pondělí 22. září je opět průjezdná křižovatka Rooseveltovy a Pražské ulice. Práce pokračují podle

plánů také v Pražské ulici, termín
dokončení je zde konec října. V listopadu proběhne kvůli rekonstrukcím několikadenní výluka tramvají.
„15. listopadu bude zahájena osmidenní výluka tramvají v lokalitě
U Zvonu. Během těchto dnů se kompletně dokončí tramvajová trať a od
23. listopadu by už tramvaje měly

jezdit normálně,“ říká projektant rekonstrukcí Václav Lacyk. V průběhu výluky budou tramvaje ze Světovaru a Slovan končit na zastávce
u hlavního nádraží. Mezi křižovatkou Sirková a sady Pětatařicátníků
budou cestující vozit autobusy.
V polovině jsou i práce u Divadla
J. K. Tyla. Hotovo tady bude na jaře

příštího roku. Po dokončení stavebních prací se lokalita přiblíží vzhledu sadů na začátku minulého století.
Rekonstrukce zahrnuje odstranění
teras i schodiště. Prostor se stane
bezbariérovým, doplní jej aleje
stromů, travnaté plochy a květinové
záhony. Součástí stavby je také osazení památníku generála Pattona.

průchozí. Od 13. do 31. října bude
navíc most zcela uzavřen pro
veškerou dopravu kvůli výměně
mostního ložiska, které je v havarijním stavu. Uzavírka potrvá
až do konce října. Objízdná trasa

bude na místě vyznačena, povede
po přivaděči. Přehled aktuálních
uzavírek na území MO Plzeň 3
najdete na stránkách úřadu
www.plzen3.eu v sekci aktuální
uzavírky komunikací.

Tyršův most se uzavře
Řidiči v Plzni musí od poloviny
října počítat s uzavírkou Tyršova mostu v Doudlevcích. Most
se uzavře kvůli nutné opravě na
necelé tři týdny. Práce na mostě odstartovaly už v září, kdy se

začaly rekonstruovat chodníky.
Rekonstrukce chodníků na Tyršově mostě probíhá od 15. září.
Chodníky se opravují za provozu,
alespoň jeden chodník je vždy

Zastupitelé kontrolovali cyklostezky na území obvodu
Několik zastupitelů obvodu MO
Plzeň 3 se v září zúčastnilo cyklojízdy, která byla zaměřena na
kontrolu nových cyklostezek,
staveb a problematických míst,
která dělají cyklistům kompli-

kace. Trasa vedla z Palackého
náměstí přes Přední Skvrňany,
kolem Křimic na Novou Hospodu. Odtud účastníci cyklojízdy
pokračovali na Bory, dále směrem k řece Radbuze a pak po-

dél řeky do Štruncových sadů
a zpět na Palackého náměstí.
„Chtěl bych poděkovat zastupiteli Pavlu Stelzerovi za zorganizování této akce. Máme tak jedinečnou příležitost vidět to, co

se nám povedlo, ale na druhou
stranu také to, co dělá občanům
problémy,“ říká místostarosta
centrálního obvodu Radislav
Neubauer, která se cyklojízdy
také zúčastnil.

INFORMACE PRO OBČANY

Upozorňujeme občany, že z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 10. – 11. 10. 2014, bude v pátek 10. 10. úřad uzavřen (mimo podatelnu).
Děkujeme za pochopení.

Boj za centrum bez smogu začíná v MHD
Třetí městský obvod je historickým, kulturním i dopravním srdcem města. V minulosti jsem se
v článku zmiňoval o problémech
s parkováním. Dnes tuto úvahu
rozšířím směrem k městské hromadné dopravě. Obě věci spolu
úzce souvisí. Historie MHD zde
sahá až ke konci 19. století. Začala s pomocí Františka Křižíka,
který vybudoval elektrickou dráhu společně s elektrárnou pro její pohon. Dnes můžeme využívat
tramvaje, trolejbusy a autobusy
na 45 linkách ve městě a okolních
satelitech dnem i nocí.
Plzeň je spádovým městem, přijíždí sem tisíce lidí každý den. Musíme
tedy řešit zasazení městské dopravy
v rámci kraje. Systém napojení Plz-
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ně v oblasti „zaparkuj a jeď“ dokonalý není. Cílem musí být, aby lidé
nechali svá auta na parkovacích plochách vně, ale i uvnitř města, a komfortně pokračovali dále MHD. Po
Plzni fungují takzvané chytré zastávky. Ukazují aktuální časy spojů
a případné zpoždění v reálném čase.
Najdou své uplatnění na odstavných
parkovacích plochách. Odstavení
auta se musí výrazně vyplatit oproti popojíždění v kolonách. Lístek
má v Plzni mnoho podob od papírové jízdenky, přes SMS jízdné, po
lístek zakoupený ve voze u řidiče,
nebo v CARDMANU. Pokud vlastníte Plzeňskou kartu, existuje i možnost platit s ní rovnou za parkování.
Máme hustou síť zastávek a moderní vozový park. Nízkopodlažní vozy budou samozřejmostí. Jsem rád,

že město myslí i na ty méně pohyblivé a dříve narozené. V letošním roce
odstartoval projekt PMDP a Sociálního odboru MMP „Senior TAXI“.
Funguje jednoduše na zavolání a dopraví seniora nebo zdravotně postiženého za 30 Kč kamkoliv po městě.
Víte co je“ Zelené město“? Je to
společný projekt několika subjektů
působících na území města Plzně.
Jeho součástí je i naše MHD, protože je zkrátka ekologická. Souvisí nejen se systémem parkování
směřujícímu k MHD, ale i trakce
v centru neznečišťují. Kolem 85%
všech spojů je tramvaj nebo trolejbus. Tím to nekončí. Od letošního
roku se intenzivně pracuje na projektu ZEUS. EU spolufinancuje
projekt Elektrického autobusu
v ulicích našeho města.

www.plzen3.eu

ZASTUPITELÉ
Bojujme se smogem všichni a nechme se svézt.
Ing. Pavel Kotas,
radní MO Plzeň 3

číslo 5 • říjen 2014 • 23. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

ZASTUPITELÉ

Zhodnocení práce Komise bezpečnosti

Na svém posledním zasedání Komise bezpečnosti RMO Plzeň 3,
kterého se zúčastnili příslušníci Policie ČR, Městské police Plzeň a zástupci Odboru bezpečnosti
a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, byla krom běžné
agendy také vyhodnocena práce
komise za uplynulé volební období.
Komise se během svého dosavadního čtyřletého mandátu zabývala
především otázkou bezdomovectví,
rušením veřejného pořádku, prostitucí a nalévání alkoholu mladistvým.
Komise taktéž připravila ve spolupráci s již zmíněnými subjekty a za
podpory vedení ÚMO Plzeň 3 ně-

kolik preventivně bezpečnostní akcí
přímo v ulicích města Plzně.
Současně komise připravila a realizovala tři stěžejní projekty: „Senior
a doprava“, „Senior a bezpečnost“
a v neposlední řadě nejnovější z projektů „Senior a zdraví“.
Komise taktéž pomohla zrealizovat
nákup tolik potřebných fotopastí pro
účely Policie ČR.
Členové komise, kterým bych chtěl
tímto poděkovat za jejich práci, se
pravidelně seznamovali s bezpečností situací na městském obvodě, a za tímto účelem postupně
navštívili všechny služebny městské policie, obvodní služebny Policie ČR a také zázemí kamerového

systému města Plzně.
Na svém posledním zasedání byla
komise a její práce všemi přítomnými hodnocena kladně a bylo doporučeno, aby obdobná komise fungovala
i v příštím volebním období.
Na závěr bych chtěl z výše uvedených poděkovat především vedení
obvodu – jmenovitě pak panu starostovi Jiřímu Strobachovi a panu
místostarostovi Radislavu Neubauerovi a dále všem občanům, kteří nám
svým aktivním přístupem pomáhali
a posílali své poznatky.
Petr Kastner, radní MO Plzeň 3
a předseda Komise bezpečnosti
RMO Plzeň 3

Musíte politikům vidět do karet!

Všichni politici jsou pouze dočasnými správci vašich peněz. Volbami dáváte na čtyři roky mandát
svým zastupitelům k tomu, aby se
řádně postarali o efektivní a hos-

podárné přerozdělení Vašich daní.
Z tohoto důvodu musíte vidět politikům do karet. Během posledních
let se nám z opozice podařilo prosadit zveřejňování zápisů z jednání
výborů Zastupitelstva a oslovení většího počtu firem při zadávání veřejných zakázek. Všichni by
měli vidět, jak rozhoduje jejich zastupitel, a proto považuji za nutné
pokračovat ve zveřejňování zápisů z jednání Zastupitelstva a Rady
obvodu. Tak jako je tomu již několik let v Praze. Pro pozitivní příklady nemusíme chodit ani tak daleko
a stačí zaostřit pohled na Městský
obvod Slovany. Poslanec a starosta
obce Semily Jan Farský, jehož ná-

vrh zákona O registru smluv se
v současné době projednává v Parlamentu České republiky, objednávky a smlouvy zveřejňuje několik
let. Z jeho zkušeností je patrné, že
žádné přehnané administrativní a finanční nároky na úřad toto opatření nenese a občané vidí, za co jsou
jejich peníze utráceny, a zda jsou
vynaloženy efektivně. Několik let
požadujeme po Radě MO Plzeň 3,
aby připravila kvalitní a přehledný
rozpočet, ve kterém budou vidět jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu
a jejich čerpání. Zastupitelé ke svému rozhodování dostávají stále jen
jednoduchý list a občané se k informacím o čerpání rozpočtu dostanou

poměrně složitou cestou. Jednoduchým řešením je tzv. „rozklikávací
rozpočet“, který je přístupný na internetu a kdokoliv se může podívat
na čerpání rozpočtu a jednotlivé položky, za které jsou peníze utráceny.
Právě veřejná kontrola vede k efektivnímu hospodaření se svěřenými prostředky a např. ke zlevňování
veřejných zakázek, tedy k úspoře
Vašich peněz. Je s podivem, že takto jednoduché a vyzkoušené nástroje veřejné kontroly nebylo současné
vedení radnice schopné přijmout.
Mgr. Radoslav Škarda
předseda Kontrolního výboru ZMO
Plzeň 3 a zastupitel MO Plzeň 3

Proč to u nás nefunguje lépe?
Opakovaně se pozastavujeme
nad účelností vynakládání veřejných prostředků, ať už jde
o dotace (často soukromých subjektům), ale i o částky na investice či péči o životní prostředí
našeho obvodu.

Obvod musí vynakládat nemalé
částky na úklid odpadků v ulicích, likvidaci černých skládek
a odpadu, který nezodpovědní lidé ukládají ke kontejnerům
separovaného odpadu, přestože
tam nepatří. Je namístě do úklidu ještě efektivněji zapojit nezaměstnané v programu veřejně
prospěšných prací.
Je také třeba, aby konečně bylo
umožněno občanům - fyzickým
osobám v rámci celého města bezplatně odkládat ve sběrných dvo-

rech objemný odpad a stavební
suť. Podstatná část takového odpadu zatím končí úplně jinde a jeho odstraňování stojí víc než se
„ušetří“ ve sběrných dvorech.
Další problematickou oblastí je
péče o travnaté plochy - sečení
trávy. Velmi často nás v jarních
a letních měsících oslovují občané
s rozhořčením nad neposekanými zelenými plochami, s údivem
nad postupem práce příslušných
firem při sečích, nad nedostatečným strojovým vybavením pracovníků. Jak jsou vybírány firmy,
které by měly pečovat o čistotu ulic a veřejných prostranství,
firmy nasmlouvané na údržbu
travnatých ploch? Na jednání zastupitelstva se dozvídáme, že se
přihlásilo jen málo subjektů a nelze moc vybírat... Pak se tedy mu-

síme zabývat otázkou, jak jsou
nastavena zadávací kritéria výběrového řízení a zda firmy dodržují smluvně daný rozsah prací
a termíny plnění. Rozhodovacího procesu v rámci jednotlivých
výběrových řízení jsme neměli
možnost se zúčastnit.
Věřme, že v příštím volebním období se řešení
výše uvedených
problémů zefektivní účinnějším
dohledem veřejnosti. Že se zlepší
i účelnost vynakládání veřejných
financí. I v souvislosti s tím je nutno zastavit trend
zadlužování měs-

ta, které je doménou současné vládní koalice v Plzni. V době, kdy
funkci ekonomického náměstka vykonával Ing. Duchek, byl rozpočet
města udržován jako vyrovnaný.
Mgr. Martin Fládr a Ing. Jiří
Trhlík, zastupitelé MO Plzeň 3
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Projekt „Na ulici zůstávat nemusíš“ pomáhá lidem
zpět do normálního života
Na úřad už přišly se zájmem
o zapojení do nového projektu,
který řeší bezdomovectví, téměř
čtyři desítky lidí bez přístřeší.
V současné době už jich několik pracuje, byla s nimi uzavřena dohoda na dva měsíce ve
znění Úklid a údržba veřejných
prostranství.
„Konkrétně to znamená například kantování obrubníků, úprava
zeleně, natírání laviček či odpadkových košů, na podzim hrabání
listí a další pomocné práce,“ říká
starosta Jiří Strobach, který za
celým projektem stojí. Odměnu
získávají ve výši 51,- Kč/hod,
v den výplaty dostanou zároveň
i stravenku v hodnotě 40,- Kč.
Práce se nyní přiděluje pouze občanům z Městského obvodu Plzeň 3,

ostatním je poskytnuto alespoň
základní sociální poradenství
(pomoc s vyřízením ztracených
dokladů, dávek hmotné nouze,
seznam ubytoven, oblečení od

charity, nasměrování na hygienický servis atd.). Ačkoli předsudky
jsou takové, že na ulici končí lidé
nevzdělaní, líní a lhostejní, skutečné příběhy takové pokaždé ne-

jsou. „Vlastík se vyučil holičem,
je pracovitý, dochvilný a opravdu
vděčný, že se do projektu mohl
zapojit,“ říká o jednom z klientů
referent Odboru služeb ÚMO Plzeň 3 Miroslava Jarenová.
Šestapadesátiletý Vlastimil S.
vykonával za svůj život už různé
práce, dělal pro technickou službu
v Dobřanech i v přípravně uzenin
v obchodním domě. Pak ale přišel
o bydlení i ubytovnu. Nějaký čas
se zdržoval v charitě, teď má díky
projektu ubytovnu ve Skvrňanské
ulici a pracovat pro úřad chce i nadále. Jan P., který se v Plzni zdržuje asi osm let, přišel na ÚMO
Plzeň 3 v polovině srpna. Dohodu
podepsal hned druhý den, a ten
následující začal pracovat. Jan P.
má maturitu a pracoval na obecním úřadě.

Nebe nad Škodalandem ozářily ohňostroje

Již osmý ročník Plzeňských ohýnků se odehrál v sobotu 20. září
v areálu Škodaland na břehu přehrady České údolí. Tisíce návštěvníků neodradil ani vytrvalý déšť.
Nad přehradou se po setmění uskutečnil velkolepý souboj ohňostrojářských firem z České republiky, Slovinska a Německa. Největší ohlas
sklidil ten domácí, z České republiky. Během programu vystoupila
Petra Janů, zahrály plzeňské kapely
Kečup a Anakonda. K vidění byla
také vojenská historická vozidla,

před samotnou ohňostrojovou show
došlo na předání plakety Bohumila
Kulhánka dlouholeté pedagožce
Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni Mgr.
Haně Kubálkové. Ta se v červnu letošního roku stala vítězkou celonárodní soutěže o nejlepšího českého
učitele němčiny (Deutschlehrerpreis 2013/2014) v kategorii středních škol a gymnázií. Celým programem provázel Petr Jančařík, soutěžní ohňostroje odstartoval starosta
centrálního obvodu Jiří Strobach
a místostarosta Radislav Neubauer.

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

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Mrázek 37 803 6490

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Bc. Denisa Jarošová 37 803 6492

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová
37 803 6430

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500
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