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TROJKA
Obvod uctil památku 
Miroslava Horníčka
Miroslav Horníček se naro-
dil v Plzni 10. listopadu 1918. 
Městský obvod Plzeň 3 se pro-
to rozhodl uctít jeho památku, 
a to přímo u pomníku v parku 
nesoucí jeho jméno.

Vzpomínkové setkání u příle-
žitosti 95 let od narození Mi-
roslava Horníčka se uskutečni-
lo v pátek 8. listopadu dopole-
dne za budovou ÚMO Plzeň 3 
v parku, který v roce 2004 po-
jmenovalo Zastupitelstvo MO 
Plzeň 3 právě po tomto vý-
znamném plzeňském rodáko-
vi. Parku dominuje busta Mi-
roslava Horníčka, kterou stvo-
řil akademický sochař Franti-
šek Bálek.„Jsem moc rád, že 
jsme se tady dnes mohli se-
jít a panu Horníčkovi vzdát 
hold,“ zahájil setkání starosta 
Městského obvodu Plzeň 3 Ji-
ří Strobach, který mimo jiné 
připomněl Horníčkovy nejzná-
mější filmové role. 
Vzpomínkového aktu, který 
se rozhodl uspořádat předseda 
Kulturního výboru ZMO a rad-
ní Stanislav Tyšer, se zúčast-
nili i další představitelé obvo-
du a vedoucí odborů ÚMO Pl-
zeň 3. Podívat se přišly také děti 

ze sousední 49. mateřské školy, 
které si do zdejšího parku cho-
dí hrát. Nechyběla ani široká ve-
řejnost. Za Magistrát města Plz-
ně přišla na Miroslava Horníčka 
zavzpomínat a položit květinu 

PhDr. Květuše Sokolová, vedou-
cí Odboru kultury. Po přednesu 
známých Horníčkových citátů 
v podání Stanislava Tyšera ná-
sledovalo houslové vystoupení 
Stanislava Rady a přípitek.

Vážení občané,
zdravím vás naposledy v tom-
to roce. Stavba nového divadla  
v Jízdecké ulici rychle roste 
a množí se i diskuse o pojme-
nování tohoto nového kultur-
ního stánku v Plzni. Mělo by 
se nové divadlo jmenovat po 
Václavu Havlovi, mělo by nést 
jméno slavného plzeňského ro-
dáka Miroslava Horníčka nebo 
snad ještě jiné? Zajímá nás i váš  
názor. Ten můžete vyjádřit 
v anketě na webových strán-
kách www.plzen3.eu. V tomto 
krásném adventním čase bych 
vás ještě rád pozval na setkání 
na Vánočních trzích. V pátek 
20. prosince budeme na náměstí  
Republiky opět nalévat vánoč-
ní gulášovku a v neděli od  
14 hodin proběhne poslední ad-
ventní setkání. Udělejte si čas 
a přijďte si vychutnat vánoční 
atmosféru do centra a ochut-
nat výborný svařák. Přeji Vám 
krásné Vánoce a zdraví a štěstí 
do roku 2014. 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Vánoční trhy, adventní setkání 
se zástupci obvodu, tradiční vá-
noční gulášovka i svařák, to vše 
vás čeká opět o letošním adven-
tu v centru Plzně. 

Na náměstí Republiky voní sva-
řák, punč i medovina. Nejoblíbe-
nější trhy roku probíhají až do 
23. prosince. Letos je tu kromě 
tradičních živých zvířátek, které 
lákají hlavně děti, jeden opravdo-
vý unikát. Je to betlém v životní 
velikosti. Více jak 40 figur vyře-
zal pro Plzeň řezbář až na Mora-
vě. Mimo sezonu bude umístěný 
v galerii na Pradědu. Sám autor si 
cení betlém na tři miliony, organi-
zátoři trhů ho mají jen ve výpůjč-
ce. Na trzích ho tak ve dne v no-
ci střeží ochranka. Letos jsou na 
náměstí také dvě kovářské dílny 
a funguje Ježíškova pošta. Stánky 
zdobí speciální girlandy vyrobe-
né na zakázku až ve Francii, jsou 
k nerozeznání od živého chvo-
jí. Každý den organizátoři při-
pravili pro návštěvníky kulturní 
program. Rozsvícení vánočního 
stromu na první adventní neděli 
sledovaly i letos tisíce lidí. Čtrnáct 

metrů vysoký smrk ztepilý přiveze-
ný na náměstí Republiky z Bolevce 
byl rozsvícen 1. prosince. Tradicí 
se staly na trzích také adventní se-

tkání se zástupci obvodu. Ta probí-
hají každou adventní neděli od čtr-
nácti hodin. U stánku ÚMO Plzeň 3 
pod zvonicí si lidé mohou vychut-

nat vánoční svařák. Ten dostávají 
zcela zdarma ve speciálních vánoč-
ních hrnečkách. Poslední setkání 
proběhne ještě 22. prosince. 

TÉMA TROJKY

Advent v centrálním obvodu
Na náměstí je unikátní betlém

PŘIJĎTE NA VÁNOČNÍ GULÁŠOVKU!
UŽ POPÁTÉ BUDOU ZÁSTUPCI OBVODU NALÉVAT NA NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY ZDARMA GULÁŠOVOU POLÉVKU. VÁNOČNÍ GULÁŠOVKA 
PROBĚHNE LETOS V PÁTEK 20. PROSINCE OD 14 HODIN.  

Unikátní betlém na náměstí Republiky tvoří 40 figur v životní velikosti Zástupci ÚMO Plzeň 3 se setkávají s občany na trzích každou neděli.
Na snímku starosta Jiří Strobach. 
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Elektronické aukce energií se sta-
ly hitem v celých Čechách. V Plzni  
e-Aukci realizoval centrální ob-
vod a společnost eCENTRE. Auk-
ce měla velký úspěch, lidé ušetří 
za plyn a elektřinu v průměru 
27% nákladů.

„Rostoucí ceny energií trápí dnes 
snad každého spotřebitele. Pro-
to jsme se dohodli na spolupráci 
se společností eCENTRE, a.s. na 
uspořádání elektronické aukce 
energií,“ vysvětlil starosta Měst-
ského obvodu Plzeň 3 Jiří Stro-
bach. Společnost eCENTRE pů-
sobící na českém trhu již od roku 
2006 je největším a nejzkušeněj-
ším organizátorem e-Aukcí elek-
trické energie a zemního plynu 
pro domácnosti v rámci celé ČR.
Zájem lidí v Plzni byl obrovský. Prv-

ní den stáli lidé u přepážek dokonce 
před otevřením. „Měli jsme otevíra-
cí dobu od 10 hodin, ale lidé už tady 
stáli před půl desátou frontu, takže 
jsme otevřeli o půl hodiny dřív. Do 
dvanácti hodin jsme měli všechna tři 
sběrná místa naprosto plná,“ uve-
dl obchodní manažer společnosti 
eCENTRE Luboš Káčerek. 
Do aukce se mohl přihlásit kdoko-
liv zcela zdarma, a to jak jednot-
livé domácnosti, drobní podnika-
telé, tak třeba i bytová sdružení. 
Hlásit se mohli nejen obyvatelé 
centrálního obvodu, ale i občané 
z celé Plzně a také kraje. „Ano, měli 
jsme tady lidi dokonce z Přeštic,  
z Touškova, chodí lidé i z jiných 
částí Plzně. Třeba se jen zeptat,“ 
potvrdil už v prvních dnech spuš-
tění aukce Luboš Káčerek. 
Lidé se hlásili do konce září, v říjnu 

potom společnost všechny přihlá-
šené smlouvy sdružila a oslovila 
všechny dodavatele energií na trhu, 
aby soutěžili v on-line elektronické 
aukci. Aukci samotné předchází 
zadávací kolo, ve kterém dodava-
telé vkládají své základní nabídky. 
Základní čas aukce je stanoven 
na 15 minut. „Pokud v posledních 
dvou minutách nabídne některý 
z dodavatelů nižší cenu, než je cena 
aktuální, prodlužuje se doba trvání 
aukce o další dvě minuty a tak se to 
vždy po dvou minutách opakuje až 
do chvíle, kdy již žádný dodavatel 
v nastavených 2 minutách nenabíd-
ne další nižší cenu. V tom okamžiku 
aukce končí,“ vysvětluje projekto-
vý konzultant Pavel Ciprys, který 
celou aukci komentoval. 
Vítězný dodavatel nyní připra-
ví smlouvy pro všechny klienty, 

kteří byli do aukce přihlášeni. Zá-
stupci eCENTRE zajistí předání 
smluv klientům. Vítězný dodava-
tel po převzetí podepsaných smluv 
zajistí na základě plné moci, která 
je jejich součástí, veškeré admi-
nistrativní kroky potřebné k ply-
nulému přechodu dodávek energií 
od dodavatele stávajícího.

Výsledky aukce pro
243 domácností:
Průměrná úspora za elektřinu 
28,99%,  za plyn 25,17%, 
celkem 27,02%.
Průměrná domácnost tak za 
dva roky ušetří zhruba 6 400,- 
Kč na energiích.

Podrobné grafy na www.plzen3.eu 
nebo na http://www.ecentre.cz/
e-aukce/02.

E-Aukce energií skončily, lidé ušetří 27% za energie

Mezi městem a naším obvodem 
probíhá neustále diskuse o rozšíře-
ní zóny placeného parkování až do 
borského sídliště. Je to střet dvou 
názorů, kdy na jedné straně se měs-
to snaží zpoplatnit co možná nej-
větší část svého území a na straně 
druhé je tvrzení obvodu, že dokud 
nebudou vybudovány adekvátní 
parkovací a odstavné plochy pro 
místní občany (ale i pro ty, kteří do 
města přijíždějí za prací), nemělo 
by být parkování v ulicích obvodu 
zpoplatňováno. V jednání s před-

staviteli města vycházíme i z Vašich 
podnětů a názorů, které jste zaslali 
na adresu úřadu nebo konkrétně na 
mojí e-mailovou adresu. Za ně Vám 
samozřejmě moc děkujeme, protože 
mají určitě svoji váhu a i díky nim 
se nám v jednáních daří. Výsledkem 
je, že město vzhledem k našemu za-
mítavému stanovisku zatím ke zpo-
platnění ulic od centra směrem 
k borskému sídlišti nepřistoupí.

Radislav Neubauer,
místostarosta MO Plzeň 3

V pátek 1. 11. se Komise bezpečnos-
ti RMO Plzeň 3, místostarosta MO 
Plzeň 3 Radislav Neubauer a hlídky 
Městské policie Plzeň vydali na kon-
trolu veřejného pořádku a nalévání 
alkoholu mladistvým v centru. Kon-
trolovány byly především restaurace, 
herny, bary a hudební kluby. U něko-
lika mladistvých byla prokázána po-
zitivní dechová zkouška. Na ty čekal 
na ÚMO Plzeň 3 pracovník Orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí a rovněž 
byli kontaktováni jejich rodiče. Další 
kontrolní akce budou následovat.

Úřad městského obvodu Plzeň 3 
vyhověl v srpnu žádosti Policie 
ČR a zakoupil dvě fotopasti se za-
budovanou GPS. Vedení centrál-
ního obvodu, starosta Jiří Stro-
bach a místostarosta Radislav 
Neubauer, je v úterý 3. prosince 
předali šéfovi plzeňských policis-
tů Pavlu Krákorovi. 

„Policie se na nás obrátila se žá-
dostí o pořízení fotopastí pro po-
třeby obvodního oddělení Bory. 
Vzhledem k tomu, že fotopasti 
prokazatelně přispívají k odhalo-
vání přestupkového jednání, pří-
padně trestné činnosti, a Policie 
ČR ani Městská policie Plzeň ne-
mají v současné době k dispozici 
dostatek finančních prostředků, 

rozhodli jsme se fotopasti pořídit 
z vlastního rozpočtu, konkrétně 
Odboru vnitřních věcí,“ vysvět-
luje starosta Městského obvodu 
Plzeň 3 Jiří Strobach.
Vybrané modely fotopastí mají 
zabudovanou GPS a také mož-
nost odesílání MMS do kamero-
vého centra v reálném čase, což 
napomáhá dopadnout pachatele 
přímo při činu a snižuje riziko 
jejího odcizení. 
„Umíme dobře odhalovat trest-
né činy, horší je to s dokumen-
tací drobného deliktního jedná-
ní přestupkového charakteru,“ 
uvádí Pavel Krákora. 
Fotopasti tedy mohou pomoci na-
příklad při poškozování fasád bu-
dov nebo při tvoření černých sklá-

dek, což je na území centrálního 
obvodu velkým problémem.
„Už to není tak, že lidé vozí vel-
koobjemový odpad za město, na 
periferii, ale jednoduše otevřou 
venkovní dveře od domu a vyho-

dí například starý nábytek pří-
mo na ulici,“ říká místostarosta 
Radislav Neubauer.
Policie chce informace z fotopas-
tí využívat 24 hodin denně. Cena 
jedné fotopasti činí 7 000,- Kč.

Zpoplatnění parkování mimo centra zatím nehrozí Kontrolní akce 

Pachatele v Plzni pomohou odhalit nové fotopasti
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Klubovna plzeňských junáků 
v Borském parku v polovině září 
doslova lehla popelem. Požár 
zničil veškerý nábytek, stany 
i další uskladněné vybavení, cel-
ková škoda se vyšplhala na mi-
lion korun.

Městský obvod Plzeň 3 se proto 
rozhodl skautům pomoci. „Už jsme 
několikrát věnovali finanční dary 
dětskému domovu Domino nebo 
seniorským svazům, letos napří-
klad i poradně pro ženy a dívky 
nebo sdružení zabývající se auti-
stickými dětmi. Když jsme se ale 
dozvěděli, co se stalo plzeňským 
skautům, chtěli jsme jim pomo-
ci,“ uvedl starosta Jiří Strobach. 
Ten se se zástupci skautů sešel 

přímo u torza bývalé klubovny, 
aby mohli probrat možnosti po-
moci. „Vedení obvodu bylo velmi 
vstřícné. Zajistili nám přivezení 
velkokapacitního kontejneru, kte-
rý jsme během dvou dní naplnili 
ohořelými zbytky z klubovny 
a dalším nepořádkem. Obvod 
nám také nabídl zdarma využívat 
zasedací místnost a další prostory 
v areálu Škodaland podle našich 
potřeb,“ uvádí za plzeňské skauty 
Alžběta Janečková. Plzeňští juná-
ci nyní mohou bezplatně využívat 
zasedací místnost v nedalekém 
areálu Škodaland tak dlouho, jak 
budou potřebovat. V plánu je vý-
stavba nové klubovny, nejdříve se 
ale musí uzavřít celý případ i jed-
nání s pojišťovnou.

V říjnu se konal v Plzni už 35. roč-
ník Velké ceny města Plzně. 
Do Plzně se sjelo celkem 210 
plavců z dvanácti českých pla-
veckých klubů.
 
Hlavní disciplínou závodů byl vol-
ný způsob na 1500 metrů, mezi do-
plňkové patřily 100 metrů motýlek, 
znak, prsa a volný způsob v katego-
rii žen a žaček, mužů a žáků. Pro 
ročník narození dívek a chlapců 
1999 – 2001 byla pořadateli při-
pravená trať 400 metrů polohový 
závod. Nejpočetnější zastoupení 

plavců měly domácí kluby - PK Slá-
via VŠ Plzeň (72 plavců) a SK Rad-
buza Plzeň (33 plavců). K pokoření 
rekordů sice 5. října na Radbuze ne-
došlo, závody se ale stejně vydařily. 
Nejlepší z plavců SK Radbuza byl 
Václav Čermák, který díky svojí 
bojovnosti získal 5. místo. V doplň-
kových disciplínách si navíc vylep-
šil svoji bilanci dvěma bronzovými 
medailemi ze stovky motýlek 
a volný způsob. Závody zahajoval 
místostarosta MO Plzeň 3 Radislav 
Neubauer, který na konci předal 
poháry a ceny vítězům. 

Testem společenského chová-
ní si v pátek 15. listopadu prošli 
studenti některých druhých roč-
níků Střední průmyslové ško-
ly strojnické a Střední odborné 
školy profesora Švejcara v Plzni. 
Studenti absolvovali netradiční 
seminář s názvem „Nácvik spo-
lečenské interakce“. Zástupce Pl-
zeňské školy tance a etikety Mgr. 
Zdeněk Janda zkušeně provedl 
studenty všemi úskalími, která 
záludně čekají na mladého člo-
věka ve společnosti. Nechyběly 
informace o předních osobnos-
tech zabývajících se etiketou či 
pravidla společenského chování. 

Pomyslnou třešničkou na dortu 
byla ukázka i základní výuka 
standardních a latinskoameric-
kých tanců.
Naši studenti měli v závěru pro-
gramu šanci naučit se alespoň 
základní kroky jednotlivých tan-
ců. Ze semináře se do školy vra-
cely mladé dámy, doprovázené 
mladými pány, kteří pochopi-
li, že hlavním účelem společen-
ských pravidel je nejen usnad-
nit, ale i zpříjemnit vzájemnou 
komunikaci.
 
Mgr. Renata Švecová 
a Mgr. Irena Sladká

AKTUALITY

Třetí ročník Drakiády pořádal  
Městský obvod Plzeň 3 u Gold-
scheidrovy ulice v Plzni na Bo-
rech v neděli 20. října. Díky 
nádhernému počasí přišly stov-
ky lidí, nebe tak bylo po celé od-
poledne plné barevných draků. 

Kdo nepřišel s vlastním drakem, 
mohl si ho vyrobit ve speciální díl-
ně, kde pomáhali modeláři ze Sta-
nice mladých techniků. Materiálu 
na výrobu bylo k dispozici víc než 
dost. Soutěž o nejlepší draky byla 
letos vylepšena o další netradiční 
kategorie. Ocenění dostali i maji-

telé například nejlínějšího draka 
nebo toho, který se držel na obloze 
nejdéle a nejvýše. 
Během odpoledne se také na obloze 
přehnalo několik modelů letadýlek, 
včetně stíhačky nebo populárního 
Antonova, ze kterého na děti pršely 
bonbony. Tradiční podzimní akce 
bude určitě i příští rok. „Akce je 
úspěšná, letos vyšlo i skvěle poča-
sí. Určitě budeme chtít v této pod-
zimní zábavě pokračovat. Drakiá-
da už začíná mít tradici, příští rok 
budeme pořádat čtvrtý ročník,“ 
uvedl při akci starosta MO Plzeň 3 
Jiří Strobach. 

Drakiáda přilákala stovky lidí

Obvod pomáhá junákům, kterým v září vyhořela klubovna

Na Velkou cenu města Plzně 
přijelo více než 200 plavců 

Studenti se učili etiketu
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Krátce z obvodu
Bývalé politické vězně a vězeň-
kyně, kteří prožili část svého ži-
vota za mřížemi českosloven-
ských komunistických věznic 
a pracovních táborů, pozvali za-
městnanci Odboru služeb ÚMO 
Plzeň 3 u příležitosti svátku Dne 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Vedení obvo-
du, starosta Jiří Strobach a mís-
tostarosta Radislav Neubauer, 
přivítali osm bývalých politic-
kých vězňů, kteří žijí na území 
Městského obvodu Plzeň 3.

•
V sobotu 12. října se v hale TJ Sla-
voj Plzeň uskutečnil 14. ročník Pl-
zeňského poháru a 25. ročník Me-
moriálu J. Krocové. Do Plzně se 
tak sjely desítky mladých i star-
ších závodnic, aby předvedly své 
nejlepší gymnastické sestavy. 

•
Ve dnech 14. až 17. října se žá-
ci ze 4. – 7. tříd ze čtyř ZŠ z ob-
vodu ÚMO 3 zúčastnily bez-
pečnostně-preventivní akce 
Bezpečně do školy. Cílem pro-
jektu bylo zvýšení osvěty v ob-
lasti prevence bezpečnosti na 
pozemních komunikacích u ri-
zikové skupiny dětí. 

•
V pondělí 28. října byl kromě 
oslav vzniku samostatného čes-
koslovenského státu nahlášený 
také pochod extremistů. Shro-
máždění bylo svoláno jako „pro-
test proti porušování práv sluš-
ných občanů“. Přes očekávanou 
účast až tří stovek radikálů se 
jich nakonec sešlo jen pár desí-
tek. Na akci dohlížel také sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 3 
Jiří Strobach.

•
Bronzové medaile prof. MUDr. 
Jana Janského udělované za de-
set bezpříspěvkových odběrů kr-
ve byly předány ve středu 13. lis-
topadu dobrovolným dárcům 
z centrálního plzeňského obvodu.  

•
Dle návrhu Správy veřejného 
statku města Plzně odsouhlase-
ného v Radě MO Plzeň 3 a ná-
sledně v Radě města Plzně sdě-
lujeme občanům města Plzně, že 
ke dni 31. 12. 2013 dojde k pře-
jmenování zastávek MHD v Plz-
ni. Například zastávka Boettin-
gerova bude Čermákova a Nádr. 
ČD, Americká se zkrátí na Pa-
řížská. Kompletní seznam na 
www.plzen3.eu.

Pojďme sportovat s Viktorkou 

Škodaland hlásí rekordní návštěvnost

Zcela jedinečný projekt spustil 
Městský obvod Plzeň 3 letos na 
podzim společně s Viktorkou 
v mateřských školách na úze-
mí obvodu. Projekt s názvem 
Pojďme sportovat s Viktorkou 
má za úkol přivést děti ke spor-
tu a také najít malé talenty. 

Je mezi dětmi ve školkách nový 
Horváth, Darida nebo Limber-
ský? „Talenty máme,“ byli spo-
kojení trenéři FC Viktoria Plzeň, 
kteří testovali děti ze školek. Tré-
ninky jednotlivých mateřských 
škol probíhaly od září a měly 
odhalit hlavně pohybové nadání 
dětí. „Děti hrály pohybové hry, 
závodily ve skoku do dálky či 
v běhu apod. Projekt nebyl zamě-
řený pouze na fotbal, šlo o celko-
vé rozšíření pohybových aktivit 
dětí i na další sporty,“ nastínil 

průběh jednotlivých sportovních 
odpolední Michal Malásek, kte-
rý projekt koordinoval za ÚMO 
Plzeň 3. Zhruba čtyřicítka vy-
braných dětí se zúčastnila v říjnu 
závěrečného tréninku přímo na 
fotbalovém stadionu úřadujících 
mistrů ligy.  Ještě před vstupem 
na trávník Doosan Areny přišel 
děti do šatny pozdravit kouč Pa-
vel Vrba. Neuběhlo ani pár minut 
a strhla se autogramiáda. I malé 
holčičky chtěly mít podpis toho-
to velkého trenéra. Při tréninku 
byl přítomný kapitán plzeňských 
fotbalistů Pavel Horváth. Pro děti 
tak byl závěrečný trénink obrov-
ským zážitkem. Rodiče všech 
čtyřiceti vybraných dětí pak kon-
taktoval přímo klub FC Viktoria. 
„Celý ten výběr rozdělujeme do tří 
skupin. Ty nejtalentovanější chce-
me získat pro naše kluby v této 

věkové kategorii. Druhá kategorie 
dětí je ta, kterým doporučujeme 
fotbalový kroužek při 33. základní 
škole. A rodičům z té třetí katego-
rie chceme pomoci najít v jejich 
bydlišti sportoviště, kde by mohlo 
jejich dítě ten svůj pohybový ta-
lent rozvinout,“ upřesnil manažer 
mládeže FC Viktoria Plzeň Petr 
Žitek. Projekt měl svojí premié-
ru, ale pro velký úspěch ho chce 
Viktorka rozšířit i do dalších ob-
vodů a opakovat se má i na území 
ÚMO Plzeň 3. „Určitě chceme 
v projektu s Viktorkou pokračo-
vat. Máme zájem podporovat 
u dětí sport a hledat talentova-
né děti. Nejde jen o fotbal, ale 
i další sporty,“ potvrdil starosta 
Jiří Strobach, který si závěrečný 
trénink v Doosan Areně nene-
chal ujít a děti sledoval přímo 
u hrací plochy. 

Multifunkční areál Škodaland 
na břehu přehrady České údolí 
je stále oblíbenější. Letošní se-
zona byla v počtu návštěvníků 
rekordní. 

Od slavnostního otevření s rych-
lobruslařkou Martinou Sáblíko-
vou uplynuly letos v dubnu již dva 
roky. Od té doby si areál získává 
stále větší oblibu. Navíc od ote-
vření ve Škodalandu přibyla řada 
nových sportovišť a dalších atrak-

cí. Do areálu se neplatí žádné 
vstupné, obvod ale počty návštěv-
níků monitoruje. Hlavní sezona 
trvá ve Škodalandu od dubna do 
října a za tu dobu ho navštívilo 91 
tisíc návštěvníků. Rekordní ná-
vštěvnost drží měsíc červen, kdy 
se návštěvnost vyšplhala na téměř 
27 tisíc lidí. V letošním roce se 
dočkalo bezpečnostního opatření 
oblíbené koupací jezírko. Díky 
oplocení a kamerovému systému 
mají návštěvníci větší komfort 

a klid. Také voda byla po celé 
léto v nejvyšší kvalitě. 
Naplňuje se i slib, že areál bude 
nejen sportovní, ale i kulturní 
a multifunkční. Koná se tu řada 
akcí. Mezi ty tradiční patří Balo-
nová show, která na tomto místě 
měla premiéru ještě v době, kdy tu 
žádný areál nestál. K akcím jako 
jsou Plzeňské ohýnky, Bambiri-
áda atd. přibyl letos i dvoudenní 
festival In Pilsen Fest nebo Mist-
rovství ČR v parašutismu.
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Na počátku listopadu se v Plz-
ni na Borech otevřelo unikátní 
3D planetárium. Zájem o něj je 
obrovský. Ještě před otevřením 
evidovalo planetárium tři tisíce 
rezervací, za měsíc provozu ho 
navštívilo 10 tisíc návštěvníků. 

V České republice je 3D planetá-
rium zcela ojedinělé. Kromě Plz-
ně ho v celé Evropě můžete najít 
například ve Varšavě nebo Barce-
loně. Slavnostní otevření 3D pla-
netária se uskutečnilo 4. listopadu. 
Planetárium najdete v Borské ulici 
v budově bývalé škodovácké jídel-
ny hned vedle Techmania Scien-
ce Center. Zchátralá budova byla 
přestavěna do podoby z roku 1917. 
Jen přestavba této kulturní památ-
ky vyšla na více než 70 milionů 
korun. Technicky unikátní 3D pro-
jekční systém stál 47 milionů a ex-
pozice Vesmír 13 milionů korun. 
„Vše bylo hrazeno z evropských 
fondů. My si musíme zajistit finan-

ce na provoz. Něco vynese vstupné 
a budeme žádat o příspěvek z evrop-
ských fondů,“ uvedl tiskový mluvčí  
Techmanie Tomáš Moravec. V no-
vém planetáriu toho objevíte mno-
ho. Na tisíci metrech čtverečních 
najdete dvě projekční kupole, ori-
ginální expozici i možnost nahléd-
nout do nitra architektonicky cenné 
budovy. Zájem lidí je veliký. „Od 
otevření před necelými čtyřmi týd-
ny jsme prodali již deset tisíc vstu-
penek. Tu jubilejní si u nás v sobotu 
30. listopadu krátce po poledni za-
koupila slečna Dita Rohrbache-
rová ze Starého Plzence,“ uvedla 
recepční science centra Kateři-
na Forejtová. Zájem by měl ale ješ-
tě vzrůstat. Od dubna příštího roku 
bude znovu otevřena hlavní ha-
la Techmanie. Ta na ploše téměř 
10 000 m2 nabídne nové inter-
aktivní expozice věnované např. 
lidskému tělu, vodnímu světu, ob-
novitelným zdrojům energie, klu-
bovny, dílny či laboratoře pro školy. 

Nejen na Silvestra, ale i na No-
vý rok, uvidí občané Plzně na 
náměstí Republiky ohňostroj. 
„Tento novoroční ohňostroj je 
určen především pro rodiny 
s dětmi, které si ho samozřejmě 
nemohou užít během půlnoční-
ho veselí. Současně také chce-

me jako vedení obvodu popřát 
našim občanům hodně zdraví 
a úspěšný nový rok,“ zve Pl-
zeňany místostarosta centrální-
ho obvodu Radislav Neubauer. 
Celá akce začíná 1. ledna 2014 
v 17 hodin na náměstí Repub-
liky v Plzni. 

Dopravní situaci v zóně Be- 
zovka a ve Schwarzově ulici na 
Borech řeší v současné době in-
tenzivně vedení obvodu. Provoz 
se v této lokalitě v poslední době 
zvýšil. Situace se ještě zdrama-
tizovala od srpna do listopadu, 
kdy byla uzavřená Borská ulice. 
Na základě iniciativy Občanské-
ho sdružení Bezovka a požadav-
ků od obyvatel svolal na počátku 
prosince starosta MO Plzeň 3 Ji-
ří Strobach koordinační schůz-
ku, kde byli přítomni zástupci 
všech příslušných orgánů. 

Dopravní situaci v této lokalitě 
řešil obvod už před léty při stav-
bě obchodního centra, nyní je ale 
nutné udělat další dílčí kroky 
k  omezení zvýšeného provozu. „Už 
před lety, při stavbě obchodního 
centra Area Bory, jsme zamezili 
průjezdu Čermákovou ulicí, kte-
rý byl tehdy plánován,“ vzpomí-
ná starosta Jiří Strobach a dodává: 
„Nyní ale musíme situaci znovu 
řešit, protože provoz tu sílí. Musí-
me pamatovat také na fakt, že jde 
o památkovou zónu. Nehodláme 
připustit, aby se toto místo stalo 

místem tranzitní dopravy.“  
Stejně situaci vidí i Občanské 
sdružení Bezovka. „Schwarzova 
ulice je využívaná jako průjezdo-
vá trasa. Lidé si tudy zkracují ces-
tu a situace se stává neúnosná. My 
jsme proto navrhli, aby se sem da-
ly zpomalovací prahy, udělaly se 
jednosměrky, snížila se rychlost 
na třicet apod.  Konkrétní řešení 
ale necháme na odbornících,“ vy-
světluje Roman Hříbal z Občan-
ského sdružení Bezovka. Vedení 
obvodu i obyvatelé tedy našli spo-
lečnou řeč, teď je řada na dalších 

orgánech, které vypracují odbor-
né řešení. „Na základě jednání na 
ÚMO Plzeň 3 za přítomnosti sta-
rosty jsme vyslechli podněty od 
občanů. Policie i správa veřejné-
ho statku i magistrát města odbor 
dopravy budou v nejbližších dnech 
řešit konkrétní postup na pozem-
ních komunikacích v této lokali-
tě,“ uvedl vedoucí Dopravního 
inspektorátu PČR Karel Machul-
da. Konečné řešení tohoto problé-
mu bude jasné do konce prosince 
2013, v dalším čísle zpravodaje  
Trojka se dozvíte podrobnosti.

Další problém s dopravou řeší 
vedení obvodu v současné do-
bě na Valše. Okolí Dobřanské 
ulice již dávno není jen chato-
vou oblastí, jako tomu bývalo 
v minulosti. Lidem, kteří tu ži-
jí, už logicky nestačí jedna sil-
nice bez chodníků. Kvůli vyšší 
frekvenci aut, chodců i dětí se 
Dobřanská ulice na Valše stává 
nebezpečná. „Před rokem jsme 
na základě vyhodnocení situace 
a domluvou s občanským sdru-

žením Budoucnost Valchy reali-
zovali přechod pro chodce,“ říká 
vedoucí odboru dopravy a život-
ního prostředí Petr Baloun.

Přechod pro chodce využívají ta-
ké děti, které tudy chodí na auto-
bus. „Přechod pro chodce ale 
není úplně bezpečný, není vidět, 
je za zatáčkou. Řešením by byl 
kruhový objezd, který byl již pro-
jektován a schválen, ale investor 
jej nerealizoval,“ říkají zástupci 

z Občanského sdružení Budouc-
nost Valchy. Tato slova potvrzuje 
i starosta MO Plzeň 3 Jiří Stro-
bach. „Investor, který tu stavěl  
obytnou zónu, měl původně re-
alizovat i kruhový objezd. My 
v této lokalitě máme trochu ztíže-
nou situaci řešení, protože silni-
ce patří pod kraj,“ uvedl starosta  
MO Plzeň 3 Jiří Strobach. Nicmé-
ně i když není tato silnice v kom-
petenci centrálního obvodu nebo 
města, situací se vedení zabývá. 

Starosta svolal schůzku, kde se 
řešili možné bezpečnostní opatře-
ní. Dočasným řešením by v tomto 
místě mohly být například vodí-
cí čáry na vozovce, které ji optic-
ky zúží a řidiče přimějí zpomalit. 
Teď je celá věc ale v kompetenci 
policie a dalších příslušných orgá-
nů. „V polovině prosince budeme 
mít konkrétní řešení na této po-
zemní komunikaci,“ potvrdil ve-
doucí Dopravního inspektorátu 
PČR Karel Machulda.

Obvod řeší dopravní situaci ve Schwarzově ulici 

Prosazujeme bezpečnou Dobřanskou ulici na Valše 

AKTUALITY

Plzeň se pyšní unikátním 3D planetáriem

Přijďte na novoroční ohňostroj!
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V letošním roce proběhl pátý 
ročník ankety s názvem Senior 
roku. V listopadu byl vyhlášen 
vítěz netradičně na podzimním 
vínku. Seniorem roku se stal 
Stanislav Jiříček. 

„V letošním ročníku jsme obdrže-
li 14 nominací, jeden pán si přál 
být z ankety vyřazen, takže jsme 
rozhodovali mezi třinácti seniory, 
kteří jsou i ve svém pokročilém 
věku stále aktivní a svým pozitiv-
ním přístupem k životu ovlivňují 
své okolí,“ vysvětlil starosta ob-
vodu a také porotce Jiří Strobach. 
Dalšími porotci byli místostarosta 
Radislav Neubauer, za mediální-
ho partnera Český rozhlas Ing. 
Pavel Bouda a za Odbor služeb 
ÚMO Plzeň 3 Olga Sammerová.
Vítězem pátého ročníku ankety 

Senior roku se stal jedenaosm-
desátiletý Stanislav Jiříček. Na-
vzdory svému sluchovému han-
dicapu je stále velmi aktivním 
člověkem, který pro stejně slu-
chově postižené organizuje různé 
soutěže a zábavné akce. Stále je 
plnohodnotným pracovníkem ve 
Spolku neslyšících. S panem Ji-
říčkem na vyhlášení přijela také 
vnučka, která vše překládala do 
znakové řeči. 
Druhé místo obsadila o rok star-
ší Zdena Procházková, která je 
cvičitelkou v Sokole pro nejstar-
ší dámy. Dále přispívá při orga-
nizaci akcí pro Svaz důchodců 
Plzeň Skvrňany a pomáhá třem 
seniorkám s nákupy a další čin-
ností, na kterou již samy nestačí. 
Na třetím místě skončila osmde-
sátiletá Božena Nováková, dlou-
holetá členka Svazu důchodců 
Plzeň střed. Stará se o vycházky 
a kratší výlety, které vždy sama 
obejde ještě před samotnou akcí, 
aby účastníky pak vedla bez za-
cházek. Senioři vítají tyto akce, 
sejde se při nich dobrá parta a mají 
pocit bezpečí. Cenu starosty ob-
držela jako v minulých letech 
jedna z předsedkyň svazu senio-
rů, tentokrát za obvod Skvrňany, 
paní Eva Votavová.
Dalšími nominovanými byli:  Lud-

mila Vildová, Bohumila Šmolí- 
ková, Jana Büllowová, Doc. Ing. 
Václav Cibulka, CSc., Božena Ca-
hynová, Milada Fenclová, Milo-
slav Hrnčiřík, Zdeňka Lhotková, 

Marie Kaňáková. 
Slavnostní vyhlášení ankety se 
letos netradičně uskutečnilo na 
podzimním tanečním vínku, kte-
rý obvod pořádá už dvě desetiletí.

Seniorem roku je Stanislav Jiříček 

INFORMACE PRO SENIORY

Senioři přišli navštívit strážníky Manclovi slaví zlatou svatbu

Senioři z regionálního dobrovol-
nického centra Totem navštívi-
li 22. října 2013 budovu velitelství 
MP Plzeň v Perlové ulici. Metodici 
prevence kriminality si pro ně při-
pravili bohatý program. Nejprve je 
seznámili s činností městské poli-
cie a projekty, které jsou jim věno-
vány. Následovala debata, kde se 
senioři nejvíce zajímali o proble-
matiku domácího násilí a bezdo-

movectví. Součástí jejich návštěvy 
byla i prohlídka prostor operačního 
oddělení MP Plzeň, které je jakým-
si centrálním mozkem městské po-
licie. Zajišťuje totiž bezproblémo-
vý průběh celého dne, předávání 
informací od občanů strážníkům 
v terénu i komunikaci jednotli-
vých hlídek mezi sebou. Závěrem 
si mohli senioři prohlédnout dvě 
z vozidel MP Plzeň.

Manželé Jan a Dagmar Manclo-
vi ze Skvrňan se vzali 9. listopa-
du 1963 a letos tak oslavili 50 let 
společného života. Zlatá svatba 
se konala v síni plzeňské radnice 
16. listopadu, manželé obnovili 
svůj slib za přítomnosti oddáva-
jícího Petra Kastnera. Gratuluje-
me a přejeme ještě mnoho krás-
ných společných let! 

Rádi byste také oslavili zlatou svatbu? Nebo chcete 
s přípravou zlaté svatby pomoci rodičům či prarodičům? 
Výroční svatby manželů s trvalým pobytem na území 
Městského obvodu Plzeň 3 je možné zajistit v místě byd-
liště nebo na radnici po předchozí domluvě s paní Olgou 
Sammerovou z ÚMO Plzeň 3 na tel.: 378 036 472.

CHCETE OSLAVIT
ZLATOU SVATBU?
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Na podzim připravila 22. MŠ 
v Plzni na Borech hned několik 
akcí pro děti. Děti fantazírovaly  
s mandalou, trávily odpoledne 
s koníky při akci Hopsa hejsa nebo 
vyráběly bramborové panáčky 
při Bramborovém odpoledni.

Zahrada školky v Mánesově uli-
ci ožila 16. října zajímavou akcí. 
„Máme tu akci s názvem Hopsa 

hejsa, tady si děti musí vyrobit 
koníka a pak vyrazit i s rodiči na 
trať,“ vysvětlila na místě vedoucí 
učitelka Marcela Salfická. Vyro-
bit koníka z kartonu pro děti ne-

byl problém. Pak už se s koníkem 
proháněly po trase a plnily různé 
úkoly. Dokonce běhali i rodiče. 
„Já jsem běhal s koníkem a taťka 
taky. Líbilo se mi to,“ svěřil se pě-
tiletý Vítek. O den později 17. říj-
na se podzimní akce konala v další 
budově 22. MŠ. Ve školce v ulici 
Zikmunda Wintra proběhla Fan-
tazie s mandalou. Magický kruh 
známý už z pradávných kultur vy-

ráběly děti za pomoci svých ro-
dičů. A do třetice všeho dobrého. 
Netradiční bramborová akce se 
konala na zahradě školky v Má-
nesově ulici 31. října. Děti vyrá-

běly z brambor panáčky a další-
výtvory. Paní učitelky nenechaly 
vše ale jen na dětech. Tentokrát se 
zapojili i rodiče. „Na Bramboro-
vé odpoledne dorazili rodiče s po-
choutkami z brambor. Předávali 
si recepty, proběhly ochutnávky 
bramboráčků, bramborových pla-
ciček, srdíček apod.,“ sdělila ředi-
telka 22. MŠ Monika Ženíšková. 
Ani na jedné akci nechyběl oblí-
bený táborák s opékáním buřtů. 
Podzim tedy děti parádně oslavily 
a teď už se pilně připravují na Vá-
noce a adventní akce. 

Děti z 22. MŠ si užily podzim 

Divadlo připravilo balíčky pod stromeček

Žáci SŠINFIS na workshopu a praxi v Německu

Krátce z kultury
V pátek 25. října se konala velká 
společenská událost v Parkhote-
lu v Plzni. V rámci akce Giorgio 
fashion show - v záři velkoměst, 
se na pódiu představili přední 
české topmodelky a sportovci 
z týmů FC Viktoria Plzeň a HC 
Škoda Plzeň. Akci podpořil také 
Městský obvod Plzeň 3.

•
Ve Středisku volného času dětí 
a mládeže se bude konat 17. 
prosince od 14 hodin prezen-
tace všech pracovišť s názvem 
Vánočnění. V Pallově ulici 19 
budou připraveny rukodělné, 
kreativní a výtvarné dílny. Mů-
žete si vytvořit betlém, ozdoby, 
přáníčka apod. Připraven bude 
i program jednotlivých kroužků. 

•
Letošní poslední Plzeňské 
farmářské trhy se u Mlýnské 
strouhy v Plzni uskuteční 21. 
prosince. Tuzemské potravi-
ny pěstované s láskou budou 
samozřejmě zaměřené na nej-
krásnější svátky v roce. 

•
Už 31. ročník legendární vánoč-
ní diskotéky Oldies but Goldies 
se koná 25. prosince od 20 ho-
din opět v Parkhotelu v Plzni 
na Borech. Zazní evergreenové 
melodie v originálních verzích 
od interpretů, kteří psali dějiny 
populární a rockové muziky – 
– Beatles, Stones, Elvis, Katapult 
či Olympic. Převážně věčně ze-
lené melodie budou v průběhu 
večera vybírat Zdeněk Raboch 
a Marcel Špicar.

•
Pokud by někoho během Vánoc 
omrzely již známé pohádky v te-
levizi, může se svými ratolestmi 
navštívit Divadlo Alfa. To totiž 
na svátky chystá hned dvě před-
stavení „Ptej se proč? aneb Svět 
podle Křečka“, které zahraje 
26. prosince, a 28. prosince uve-
de příběh „O zapomnětlivém 
Psaníčkovém Andělíčkovi“.

•
Do Plzně přijede v lednu nejslav-
nější swingový orchestr Glenn 
Miller Orchestra. In the Mood, 
Šňůra perel, Měsíční serenáda 
a další slavné melodie zazní na 
koncertu 14. ledna v Parkhotelu 
v Plzni na Borech. V pořadu The 
Best Of Glenn Miller Orchestra 
zahraje originální Glenn Miller 
Orchestra, který se po roce opět 
vrací do ČR. Soutěž o lístek na-
jdete v Trojce na straně 10. 

Když věnujete svým blízkým, 
přátelům nebo známým jako vá-
noční dárek předplatné do Di-
vadla J. K. Tyla v Plzni na rok 
2014, darujete jim nejen řadu 
činoherních, operních, muziká-
lových, operetních či baletních 
představení. Tentokrát abonenti 
dostanou v rámci předplatného 
výhodnou možnost navštívit jak 

Velké a Komorní, tak poprvé již 
také nové plzeňské divadlo. 
Přímo k Vánocům připravilo Di-
vadlo J. K. Tyla navíc tři ceno-
vě výhodné balíčky, které mohou 
jako dárek udělat nemenší radost. 
Každý z těchto svátečních balíčků 
skrývá jiné dvě úspěšné inscena-
ce. Pod označením „Klasika“ na-
leznete balet „Anna Karenina“ 

a komedii „Pygmalión“. S názvem 
„Rodiče s dětmi“ Vás divadlo zve 
na muzikál „Adéla ještě nevečeře-
la“ a na operu „Tajemství“.  A pod 
pojmenováním „Nejen pro mladé“ 
objevíte dva muzikály – „Foot-
loose aneb Tanec není zločin“ 
a „Monty Python ś Spamalot“. Di-
vadlo J. K. Tyla Vám přeje šťastné 
prožití svátečních dní. 

Od 7. října se 20 žáků Střední ško-
ly informatiky a finančních služeb 
v Plzni zúčastnilo týdenního čes-
ko-německého workshopu Global 
Village v bavorském Waldmün-
chenu. V říjnu zároveň proběhla 
i praxe vybraných žáků v Německu. 

Žáci 1. a 2. ročníku oboru Infor-
mační technologie a Logistické 
a finanční služby spolu s německý-
mi vrstevníky po celý týden soutě-
žili, diskutovali, pracovali v týmu 
nad dramatizací různých životních 
situací, zpracovávali projekt zamě-
řený na mezikulturní vztahy s po-
mocí médií, testovali svoji fyzickou 

zdatnost v lanovém centru a trávili 
společně i volný čas. Aktivity pro 
žáky připravili a vedli čtyři lekto-
ři – dvě Češky a dva Němci. Celý 
workshop si všichni náležitě užili.  
Žáky do Waldmünchenu doprová-
zeli dva vyučující němčiny, kteří 
celou akci zhodnotili jako velmi pří-
nosnou pro rozvoj osobnostních i ja-
zykových kompetencí žáků. 
Několik žáků školy dostalo možnost 
absolvovat třítýdenní odbornou 
praxi v Německu. Praxe probíhala 
na různých místech: ve Waldmün-
chenu v Centru vzdělávání mláde-
že a v turistické kanceláři, v Cha-
mu na okresním úřadě a u firmy 

Kappenberger + Braun a v Schön-
see v Centru Bavaria Bohemia. Po 
dobu praxe byli praktikanti, žáci 
3. a 4. ročníků oboru Informační 
technologie a Logistické a finanční 
služby, ubytovaní v rodinách žáků 
nebo zaměstnanců naší partnerské  
školy „Ludwig-Erhard-Schule“ ve  
Waldmünchenu. Tato škola je je-
diná státní škola v Bavorsku, kde se 
v oboru Euro-Assistent-Manager 
vyučuje čeština jako povinný cizí 
jazyk, a proto k nám do Plzně zase 
jezdí na praxi žáci tohoto oboru. 

Mgr. Ondřej Janda,
Mgr. Eva Václavíková

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 
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Odbor služeb nabízí občanům své 
služby na úseku vidimace a legali-
zace a především Czech POINTU 
v příjemném prostředí a hlavně 
bez front.
Zkratka Czech POINT znamená 
Český Podací Ověřovací a Infor-
mační Národní Terminál. Jedná se 
o kontaktní místo veřejné správy, je-
hož cílem je zrychlení a zpřístupnění 
služeb občanům. Czech POINT  po-
skytuje ověřené údaje vedené v cen-
trálních registrech, jako jsou rejstřík 
trestů, obchodní rejstřík nebo registr 
živnostenského podnikání. Občané 

získají výpisy z katastru nemovitos-
tí, výpis z bodového hodnocení ři-
diče, naše pracovnice pomohou při 
zřizování datové schránky.
Ačkoli samotný Czech POINT 
umožnuje občanům ověření pravosti 
jejich podpisu či shody kopie s před-
loženou listinou, Úřad městského 
obvodu má pro tuto činnost samo-
statný úsek ověřování. Proto je čeka-
cí doba  na obou úsecích minimální. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

JUDr. Miloslav HORA
vedoucí odboru služeb

Denisovo nábřeží je uzavřeno již 
od srpna a uzavírka se nyní pro-
dlužuje. Chodník vedoucí k bu-
dovám Plzeňských městských 
dopravních podniků a Povodí Vl-

tavy s.p. zůstane v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce Ame-
rické třídy, část Wilsonův most 
včetně předpolí Americká a ka-
belový kolektor v Plzni“ i nadá-

le uzavřen. Uzavření chodníku 
se prodlužuje z důvodu zdržení 
demolice stávajícího a výstavby 
nového kolektoru, které nasta-
lo v souvislosti s postupným pře-

pojováním kabelů sloužících pro 
napájení prostředků městské hro-
madné dopravy v Plzni a pře-
kládkou silových kabelů ČEZ či 
kabelů O2.

V letošním zimním období do-
jde na území centrálního obvo-
du ke kácení stromů. Konkrétně 
se jedná o Zadní Skvrňany - uli-
ce Karla Steinera 35 a Macháč-
kova 33, kde bude poraženo 7 ks 
sloupovitých topolů. „Tyto to-
poly jsou ve špatném zdravot-
ním stavu a ohrožují bezpečnost 
a majetek osob a po posouze-
ní městským dendrologem při-
stoupíme k jejich odstranění,“ 
informuje místostarosta centrál-
ního obvodu Radislav Neubauer. 
Místa budou samozřejmě osá-

zena novými stromy. V období 
vegetačního klidu budou prová-
děny i prořezávky stromů. Pro-
řezávky se provádí většinou na 
přání občanů nebo se odstraňu-
jí větve stromů, které jsou napa-
deny či zasahují do komunikace. 
„Abychom zabránili nestandard-
nímu ořezávání stromů, bude 
každý takovýto záměr pečlivě 
prověřen a pracovníci řádně pro-
školeni,“ doplňuje místostaros-
ta Radislav Neubauer. Na přání 
občanů lze provést i výsadbu no-
vých stromů. 

Úklidové práce v zimním obdo-
bí (1. 11. – 31. 3. následujícího ro-
ku) jsou prováděny v souladu se 
zákonem č. 13/97 Sb. o pozem-
ních komunikacích a  vyhláškou 
č. 104/1997, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunika-
cích. Na základě těchto předpisů 
je každoročně vyhotovován Plán 
zimní údržby a to jak celoměst-
skou organizací, kterou je Sprá-
va veřejného statku města Plzně 
tak i jednotlivými obvody. V Plá-
nu zimní údržby jsou stanoveny 
rozsahy zásahů na jednotlivých  
komunikacích a chodnících a časo-
vé lhůty podle pořadí důležitostí 
v daných lokalitách rozdělené do 
úseků, které vychází ze Smluv 
o dílo s jednotlivými f irma-
mi. „Zásahem v případě zimní 
údržby se rozumí především me-
chanické odstraňování sněhové 
pokrývky a to jak ručně pomo-
cí hrabel a škrabek, tak hlavně 
strojově za pomoci techniky ja-
ko je například vozidlo Multicar 
s namontovanou přední radlicí 
k odhrnování sněhu se sypacím 
zařízením,“ vysvětluje místosta-

rosta MO Plzeň 3 Radislav Ne-
ubauer. Pokud je sníh ušlapán 
a dojde k vytvoření ledovky, při-
stupuje se k posypu pískem, aby 
došlo ke zdrsnění povrchu, kte-
ré snižuje riziko úrazu. Po odtá-
ní vrstvy ledu či sněhu, nebo při 
vytvoření tzv. břečky, je vrstva 
postupně mechanicky odstraňo-
vána až na pevný základ. 
Po dobré zkušenosti z minu-
lé zimy přistupuje centrální ob-
vod opět k posypu pískem místo 
inertního materiálu. „Je to jed-
nak z toho důvodu, že tímto způ-
sobem se doplní materiál ve 
spárách městské dlažby, a to ne-
jen na náměstí, kde je toho tře-
ba a pak písek tolik nepoškozuje 
obuv,“ vysvětluje Radislav Neu-
bauer. Dle platných norem urču-
jících technologii zimní údržby 
a doporučených posypových ma-
teriálů se bude letos používat bí-
lý písek (350 tun) a sůl kamenná 
(65 tun). Sůl ale bude aplikována 
jen v nejnutnějších případech, 
kdy to budou vyžadovat povětr-
nostní podmínky. 

Odbor služeb nabízí 
občanům své služby

Denisovo nábřeží se zatím neotevře 

Kácení dřevin
na území obvodu 

Centrální obvod je na 
zimu připraven
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Dárkový poukaz nelze proplatit v hotovosti. Je přenosný. Je určený na výše uvedený program, služby. 
www.bustour-foltynova.cz 

Hledáte originální VÁNOČNÍ DÁREK?
Přijďte si k nám pro

dárkový šek nebo poukaz!
Potěšíte zážitkem v pěkném balení!

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. Plzeň – Klatovy – Horšovský Týn
centrála CK: tel. 379 423 028, 602 876 877 www.bustour-foltynova.cz

MÍSTO
PRO VÁŠ

TEXT

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
Americká 23 (pod Květinkou), tel.: 377 522 522, 602 876 877

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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Co se od našeho posledního 
setkání událo v rámci Komise 
bezpečnosti Rady městského 
obvodu Plzeň 3?

Kromě řešení stále se opakujících 
problémů jako jsou autovraky, 
přestupky rušení klidu či spo-
lečného soužití a bezdomovectví 
jsme ve spolupráci s Odborem 
bezpečností Magistrátu města 
Plzně a Dopravního inspektorátu 
Policie ČR uspořádali školení pro 
řidiče seniory. Toto školení pro 
velký zájem ze strany seniorů má 
v rámci našeho obvodu již druhé 
pokračování. V této souvislosti 
bych také rád zmínil připravova-
ný projekt, který bude určen tak-
též seniorům a bude se týkat je-
jich aktivní i pasivní bezpečnosti. 

Rádi bychom společně s ostatní-
mi obvody, městskými i státními 
organizacemi nabídli seniorům 
možnost instalace bezpečnostních 
prvků v jejich domácnostech, jako 
jsou bezpečností řetízky a tísňová 
tlačítka. Úspěšně proběhla také 
dříve avizovaná společná preven-
tivně-bezpečností akce zaměřená 
na kontrolu podávání alkoholu 
mladistvým v hernách a barech. 

Blíží se konec roku, s čím Komi-
se bezpečnosti jde do roku 2014?

Mimo naší běžné činnosti bude-
me pokračovat ve školeních pro 
řidiče seniory a v projektech za-
měřených na bezpečnost seniorů, 
ale i například mladých žen. 
V zimních měsících budeme stej-

ně jako v loňském roce s vedením 
obvodu podrobně monitorovat si-
tuaci bezdomovců a sociálně ne-
přizpůsobivých lidí tak, abychom 
jim v souladu s možnostmi měs-
ta Plzně v případě jejich potřeby 
mohli adekvátně pomoci.

Máte nějaké přání pro občany? 

Všem bych určitě rád popřál 
šťastné a veselé prožití nadcháze-
jících svátků a vše nejlepší v roce 
2014. A rád bych jménem celé 
Komise bezpečností Rady měst-
ského obvodu Plzeň 3 poděkoval 
všem, kteří nám letos pomáhali. 
Poděkování patří i vedení našeho 
obvodu jmenovitě panu starostovi 
Jiřímu Strobachovi a panu mís-
tostarostovi Radislavu Neubaue-

rovi. Bez aktivní podpory a po-
moci by řada letos uskutečněného 
nebyla možná.

Městskou památkovou zónu Be-
zovka dlouhodobě sužuje vyso-
ký podíl tranzitní dopravy. Den-
ně tudy projíždí vysoký počet 
aut, která si zkracují cestu mezi 
centrem města, průmyslovou 
zónou Borská pole a dálničním 
přivaděčem k D5. Není divu. 
Klatovská třída, která prošla 
v posledních letech rekonstrukcí 
a v několika úsecích na Borech 
byla zúžena do jednoho pru-
hu, je přetížena. A plánovaný 
průtah od kruhového objezdu 
u OC Area Bory do Borské uli-
ce, který by Klatovské odlehčil, 
je zatím v nedohlednu. Zastupi-
telský klub TOP 09 proto opako-
vaně interpeloval na předešlých 
zastupitelstvech radu třetího 
městského obvodu, aby začala 
tuto neúnosnou dopravní situ-
aci v městské památkové zóně 
Bezovka komplexně řešit. 

Rada městského obvodu v září 
přijala usnesení, v němž souhla-
sí s námětem Správy veřejného 
statku města Plzně na propojení 
ulic Družstevní a Čermákova do 
signalizované křižovatky na ulici 
Sukova. Své rozhodnutí označuje 
za řešení opakovaných stížností 
obyvatel na stávající zvýšený pro-
voz ve Schwarzově ulici. Tento 
námět klub zastupitelů TOP 09 
nepovažuje za komplexní řešení, 
které by snížilo podíl tranzitní 
dopravy v Bezovce. Proto jsme na 
zastupitelstvu městského obvodu 
dne 26. listopadu vyzvali radu 
obvodu, aby toto své stanovisko 
přehodnotila a začala urychleně  
hledat komplexní řešení, které by 
snížilo podíl tranzitní dopravy 
v této oblasti. Zároveň jsme navrh-
li dvě konkrétní opatření, které by  
mohly již nyní významně pomoci 
snížit podíl aut, která do Bezov-

ky vjíždějí Schwarzovou ulicí ze 
Sukovy ulice. Jedním z námi na-
vrhovaných opatření je posunutí 
dopravní značky u OC Area Bory, 
která před vjezdem do této oblas-
ti navádí řidiče do centra Plzně, 
až před křižovatku ulic Sukova 
Klatovská. Nyní je totiž směrová 
cedule s odbočkou na centrum 
umístěna ještě před odbočkou do 
Schwarzovy ulice ve směru na 
Klatovskou třídu a dochází tak 
k navádění řidičů do Bezovky 
Schwarzovou ulicí. Často se také 
stává, že tudy projíždějí také ná-
kladní vozy z průmyslové zóny na 
Borských polích, které následně 
v úzkých ulicích památkové zóny 
uvíznou. Dalším navrhovaným 
opatřením je pak do křižovatky 
ulic Sukova a Schwarzova umístit 
semafor. Tato dílčí opatření však 
nejsou náhradou nutného kom-
plexního řešení dopravní situace 

v městské památkové zóně Be-
zovka. Věříme, že rada městského 
obvodu bude brzy o tomto řešení 
všechny obyvatele informovat. 

Eva Šafránková, zastupitelka
MO Plzeň 3 za TOP 09

Setkání s předsedou Komise bezpečnosti Rady 
městského obvodu Plzeň 3

Budoucnost Bezovky:
Městská památková zóna nebo dopravní uzel?

SOUTĚŽ O LÍSTEK
na nejslavnější swingový orchestr

GLENN MILLER
ORCHESTRA
14. ledna 2014, Parkhotel Plzeň

PO JAKÉ DOBĚ SE GLENN MILLER ORCHESTRA VRACÍ
V RÁMCI KONCERTNÍ ŠŇŮRY DO ČESKÉ REPUBLIKY?

Správné odpovědi zasílejte e-mailem na hurkoval@plzen.eu,
do předmětu napište „Soutěž – Trojka“, nezapomeňte 
uvést své jméno a telefonní kontakt. Soutěžit můžete
až do 31. prosince.
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Sál KD Peklo zaplnily ve čtvrtek 
5. prosince stovky dětí. MO Plzeň 
3 uspořádal tradiční Mikulášskou 
nadílku pro školky z obvodu. Ta 
se letos nesla hlavně v duchu tance 
a hudby. Na úvod pozdravili děti 
fotbaloví a hokejoví mistři. Nechy-

běl idol Martin Straka nebo David 
Limberský. Poté se děti pořádně 
rozparádily s klaunem Mirečkem 
a klaunkou Leontýnkou. „Mně se 
líbilo, jak jsme tancovaly,“ usmí-
vala se spokojeně šestiletá Natálka 
z mateřské školky v Puškinově uli-

ci. Děti tancovaly, zpívaly a skota-
čily s klauny, zkrátka pořádně se 
bavily. Když ale přišel do sálu čert, 
bylo rázem po humoru. I těm nej-
hodnějším se zatajil dech. A někte-
ré děti skončily dokonce v náručí 
paní učitelky. „Líbí se mi Mikuláš 

a anděl, ale čerta nemám rád,“ 
svěřil se pětiletý Honzík z 22. MŠ. 
Nakonec si ale čert do pekla z Pek-
la nikoho neodnesl. Naopak děti 
si odnesly spoustu dárků domů. 
Každý dostal od obvodu mikuláš-
ský balíček se spoustou dobrot. 

Mikulášská pro školky se vydařila

SILVESTR
A NOVÝ ROK
NA NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY

1.1.2014

31.12.2013
od 21 hodin

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ, 
DISKOTÉKA

22.00
KAPELA SIFON

23.30
DISKOTÉKA

00.00
OHŇOSTROJ

16.00
DĚTSKÁ DISKOTÉKA

17.00
NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
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Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500

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

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

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

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

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek  37 803 6421

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531 

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Petr Kolesa 37 803 6420

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

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 
37 803 6430

pour
féliciter
2014

Jménem centrálního 
plzeňského obvodu

si Vám i všem Vašim blízkým 
dovolujeme popřát

příjemné prožití

SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
a v NOVÉM ROCE

pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.

Jiří Strobach
starosta

Radislav Neubauer
místostarosta 

Benefiční koncert na pomoc auti-
stickým dětem se konal v koste-
le sv. Anny v Bezručově ulici ve 
čtvrtek 28. listopadu večer. Pub-
liku zpívala Vlaďka Bauerová 
a Luboš Pospíšil. Koncert uspo-
řádalo občanské sdružení ProCit 
za přispění MO Plzeň 3. Obvod se 

sdružením pravidelně spolupra-
cuje, v listopadu se uskutečnila 
v budově úřadu přednáška na 
téma autismu. Vybrané peníze 
z koncertu poslouží na pořízení 
technického zázemí v herně a re-
laxačním koutku pro děti s poru-
chou autistického spektra. 

MO Plzeň 3 uspořádal pro velký 
zájem další přednášku pro řidi-
če seniory. Konala se ve čtvrtek  
21. listopadu v zasedacím sále 
v budově ÚMO Plzeň 3. Zástupci 
Policie ČR připravili s Odborem  
bezpečnosti a kriminality Magis-

trátu města Plzně přednášku pro 
seniory o aktuálních změnách 
a novinkách v silničním zákoně. 
Řidiči - senioři se ale zajímali 
i o různé situace při dopravních 
nehodách a dalších situacích, kte-
ré na ně mohou číhat na silnicích. 

Pomoc autistickým dětem 

Řidiči senioři


