
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

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

ČÍSLO 2

Duben 2012    21. ročník    Telefon: 378 036 496    www.plzen3.eu

Modernizace
železnice
v Plzni

Více str. 8

Bratři
Kiliánové
na Dakaru
- rozhovor
Více str. 10

DÁLE ČTĚTE

Investice 
obvodu
v letošním
roce
Více str.  2

TROJKA
Škodaland slaví první 
narozeniny

V polovině dubna to bude rok, 
co byl otevřen multifunkční 
areál ŠKODALAND u pře-
hrady České údolí. Od té doby 
si sem tisíce lidí našly cestu. 
Tráví tady chvíle odpočinku 
i sportovního vyžití. 

Sotva vysvitne sluníčko, areál 
u přehrady na Borech se zapl-
ňuje. Prostor je ale obrovský 
a místo je tu pro každého. Vy-

bírat je z čeho. In-line dráha, 
skatepark, minigolf, volejbal, 
basket, nohejbal, koutek pro 
seniory s posilovacími stroji 
atd. V létě za vysokých teplot 
bývá doslova v obležení kou-
pací jezírko. Maminky s ma-
lými ratolestmi oceňují velké 
dětské hřiště a ostatní poseze-
ní na zahrádce restaurace. 
Za svoji krátkou existenci are-
ál hostil už řadu velmi navště- 

vovaných akcí. Největší dět-
ský den Bambiriáda proběhne 
u přehrady také letos. Stejně 
tak jako oblíbená Balonová 
show nebo prezentace ohňo- 
strojů Plzeňské ohýnky. Hlav-
ní sezona ve Škodalandu star-
tuje počátkem dubna a oslava 
prvních narozenin se chystá 
na neděli 15. dubna. Odpoled-
ne plné zábavy začíná ve 14 
hodin. 

Vážení občané,

poslední dobou mám pocit, 
že čas běží s větrem o závod. 
Zima před chvílí začala a už 
je tu jaro a s ním každoroční 
jarní úklid. Jakoby to bylo 
včera, kdy jsme střihali pásku 
do nového areálu Škodaland 
u přehrady České údolí a on 
už to bude za pár dní rok. 
Času ale neporučíme, a tak si 
alespoň užívejme hezké jarní 
dny. Pojďte s námi oslavit 
první narozeniny Škodalandu, 
srdečně Vás tam všechny zvu 
15. dubna na odpoledne plné 
zábavy. Na své si v dubnu přij-
dou i senioři, tradiční taneční 
vínek se chystá na 16. dubna. 
S pejskaři se těším na viděnou 
17. května v Borském parku, 
kde znovu po roce proběhne 
Psí den.  Přeji Vám hezké jaro 
a těším se, že se při některé 
z akcí setkáme osobně.

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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TÉMA TROJKY

V letošním roce se plánuje investovat
do nových parkovišť i vnitrobloků
Nová parkoviště, vnitrobloky, cy- 
klostezky i nová policejní slu-
žebna, takové jsou investiční 
plány MO Plzeň 3 pro tento rok. 
Změnami projdou Bory, Skvr-
ňany a investovat se bude také 
v Radobyčicích. 

Více parkovacích míst 
Věčné problémy s parkováním by 
měly na některých místech vyře-
šit nová parkoviště nebo úprava 
současných parkovacích stání. 
Změnou projde parkoviště u Luny 
na Borech. Tady novým uspořá-
dáním parkoviště u obchodního 
centra a Dopravního inspektorátu 
PČR bude navýšena kapacita až 
o 180 míst. Nová parkoviště budou 
u základní školy na Skvrňanech, 
v Husově ulici nebo v ulicích Broží-
kova a Nade Mží. Záchytné parko-
viště by mělo být vybudováno před 
1. branou Škoda v Tylově ulici.

Nové cyklostezky 
Pamatováno je i na cyklisty. 
V plánu je hned několik nových 
cyklotras. Na Domažlické by měl 
být vybudován nový úsek cyklo- 
stezky od kruhového objezdu k ul. 
Dopravní na Nové Hospodě. Nové 
cyklostezky budou i na Skvrňa-
nech ve Vejprnické ulici a na Bo-
rech v Borské ulici. Dojít má na 
propojení cyklostezky z Borského 
parku do multifunkčního areálu 
Škodaland.

Revitalizace a více zeleně  
Revitalizaci čeká také náměstí 

Vnitroblok u OC Luna nyní

Míru. Zde budou doplněny par-
kovací plochy, upraveny chodní-
ky a místo zpříjemní i více zele-
ně. Obnovou projdou také další 
části třetího plzeňského obvo-
du, například ulice Na Okraji 
a Touškovská v Předních Skvrňa-
nech. Rekonstrukce proběhnou 
na Radobyčické návsi. Tady bude 
vybudován kruhový objezd, sou-
částí je i rekonstrukce ulice Ke 
Drahám a úprava zeleně. Velké 
změny čekají sídliště na Borech. 
S pracemi už se začalo v Šime-
rově ulici. 

Vnitroblok u OC Luna se dočká mnohem více zeleně i opravy fontánky

V případě, že v květnu ÚMO Plzeň 3 získá dotaci na revitalizaci vnitrobloku 
na Borech, kromě zeleně a relaxační zóny přibude také vyžití pro děti
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Setkání pejskařů v Borském parku 
V loňském roce centrální obvod 
jako první v Plzni pořádal akci 
s názvem Psí den. A protože účast 
předčila všechna očekávání, rozho-
dl se obvod akci zopakovat. Pejska-
ři a milovníci čtyřnohých kamarádů 

se mohou těšit na 17. května, kdy 
se odpoledne znovu sejdou v Bor-
ském parku. Opět bude připravena 
spousta psích pamlsků a oblečky. 
Psí odborníci na místě rádi poradí 
či odpoví na Vaše dotazy. 

AKTUALITY

Dámské odpoledne mělo úspěch 
MDŽ už se moc neslaví, ale na 
dámy a ženy se stále nezapo-
míná. Alespoň ne na ty v ob-
vodu plzeňské trojky. Městský 
obvod Plzeň 3 uspořádal akci 
s názvem Dámské odpoledne.
Akce pro všechny slečny, ženy 
a dámy z obvodu proběhla 9. břez-
na v prostorách úřadu a sklidila 
velký úspěch. Přítomné dámy 
odcházely z úřadu s úsměvem  
na tváři a bohatší o řadu zkuše-
ností a rad. Dozvěděly se zde 

vše o prevenci rakoviny prsu od 
specialistky v oboru mamologie 
MUDr. Petry Neprašové. Došlo 
i na procvičení namáhané krční 
páteře a při odchodu na spoustu 
dárků. Vstup na akci byl zdarma. 
Přítomné přišel na Dámské odpo-
ledne pozdravit i starosta obvodu 
Jiří Strobach a místostarosta Ra-
dislav Neubauer (na snímku). Oba 
si akci pochvalovali a shodli se, 
že akce tohoto typu není rozhod-
ně poslední.

Na bazénu SK Radbuzy proběhl jubilejní Košařův memoriál  
Už pošedesáté se závodilo v pla-
vání na SK Radbuze v Plzni. 
Při jubilejním 60. ročníku byla 
obnovena tradice putovních po-
hárů. Ty organizátorům věno-
val obvod Plzeň 3.

Téměř 140 závodníků se sešlo 
v sobotu 3. března na bazénu 
SK Radbuza v Plzni. Kromě do-
mácích přijeli prsaři i z Klatov,  
Tachova, Mariánských Lázní a dal- 
ších koutů České republiky. Nej-
větší zastoupení plavců měl však 
domácí klub. „Závod je pořá-
dán na počest našeho předvá-
lečného člena Antonína Košaře, 
který byl pro odpor proti nacis-
tické okupaci zatčen a umučen 
v koncentračním táboře. Pan Ko-

šař byl hlavně přeborníkem prsař-
ských disciplín. Na ně je proto 
memoriál orientován,“ vysvětluje 
vznik závodu jeden z pořadatelů  
Luboš Ibrmajer z SK Radbuza.
V prsařském trojboji byli oce-
něni ti nejlepší putovními poháry, 
o jejichž znovuzavedení se za-
sloužil Městský obvod Plzeň 3. 
„Protože se letos konal právě še-
desátý, a tedy jubilejní, ročník Ko-
šařova memoriálu, rozhodli jsme 
se s organizátory závodu obnovit 
tradici putovních pohárů,“ uvedl 
starosta centrálního obvodu Jiří 
Strobach, který vítězům poháry 
předal. Závod na tratích 50, 100 
a 200 metrů prsa proběhl v cel-
kem čtyřech věkových kategori-
ích. V mužské kategorii exceloval 

Plzeňan Patrik Davídek z Plavec-
kého klubu Slávia VŠ Plzeň, kte-

rý zvítězil už pošesté. 

Děti si užily maškarní bál
Maškarní reje patří tradičně 
k únorovým a březnovým dnům. 
Jeden z maškarních bálů uspořá-
dal i obvod plzeňské trojky. Konal 
se v Alfě první březnovou neděli. 

Obléct děti do masek, z holčičky 
udělat krásnou a hodnou princeznu, 
z chlapečka legendárního batmana 
a hurá na maškarní. Tak vypadala 
neděle 4. března pro řadu rodin v ob-
vodu. V Alfě na Americké se sešli 
princezny, berušky, čerti, kovbojové, 
batmani, vítězní Ohniváci a přišel 
i zuřivý tygr. Desítky dětí v maskách 

se skvěle bavily. Nechyběly soutěže, 
klauni, balónky, ceny, diskotéka, 
promenáda masek a samozřejmě vy-
hodnocení těch nejlepších převleků. 

Celou akci moderoval Jirka Pelnář, 
vstupné bylo symbolických 40,- Kč. 
Prohlédnout masky a pozdravit děti 
přišli i zástupci z obvodu. 

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach s nejlepšími plavci jubilejního 60. ročníku 
závodu Košařův memoriál 
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V Plzni se chystá Gurmánský festival 
Druhý ročník Apetit festivalu 
se bude konat za OC Plaza 19. - 
20. 5. Pořadatelé slibují, že letos 
bude ještě větší. Těšit se můžete 
na dobré jídlo, známé osobnos-
ti, kuchařské show i hudebníky.
Ani na letošním Apetit festivalu 
nebude chybět nejznámější český 
kuchař současnosti Zdeněk Pohl-
reich. „Zařadili jsme ještě větší 
počet kuchařských show v podání 
mediálně známých osobností,“ 
potvrzuje organizátor Petr Jirásek 

z agentury Pigs Production. No-
vinkou budou také odpočinkové 
zóny s lavičkami, stoly a druhé 
podium, kde dostanou prostor 
zejména české kapely. V rámci 
festivalu bude vyhlášena nejlep-
ší restaurace a pivovar regionu. 
Chybět nebudou kavárny, koktail 
bary, farmářské trhy, hudební 
produkce, dětský koutek, nejlepší 
česká i světová vína, baristé nebo 
prezentace národní gastronomie 
z různých koutů světa.

INZERCE

Město zamítlo návrh na rozšíření parkování u zimního stadionu
Na podzim loňského roku bojova-
lo vedení Městského obvodu Plzeň 
3 za vybudování dalších parkova-
cích stání u ČEZ Arény. S vede-
ním třetího plzeňského obvodu 
se sešli také zástupci magistrátu, 
Správy veřejného statku města  

Plzně, Městské policie, PČR, Plzeň-
ských městských dopravních podni-
ků a ČEZ Arény. 
„Rozhodli jsme se vyjít vstříc jak 
fanouškům, tak i místním lidem, 
a svolali jednání, jehož výsledkem 
by byl nárůst skoro o 250 parkova- 

cích stání,“ uváděl starosta Městské-
ho obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach.
Nakonec však magistrát města 
Plzně tento návrh zamítnul.
„Naše náměty zahrnovaly rozšíře-
ní parkovacích míst během spor-
tovních a kulturních akcí a nejsou 

tedy trvalé. Tím spíš se podivuji 
nad tím, že město podněty smet-
lo ze stolu a raději se dál zabývá 
zpoplatňováním parkovacích stá-
ní a rezidenčními zónami,“ dodal 
místostarosta centrálního obvodu 
Radislav Neubauer.

24.-26.
kvìtna

www.bambiriada.cz

slavnostní zahájení
ètvrtek 24.5. v 17 hodin

èt 24.5.    16-19
pá 25.5.     9-20
so 26.5.   11-20

NADŠENÍ A ZKUŠENOSTI

multifunkèní areál ŠKODALAND

vstup zdarma

Regionální záštity
Milan Chovanec - hejtman Plzeòského kraje
Eva Herinková - námìstkynì primátora mìsta Plznì
Jiøí Strobach - starosta mìstského obvodu Plzeò 3

PREZENTACE
ÈINNOSTI
OBÈANSKÝCH
SDRUŽENÍ DÌTÍ
A MLÁDEŽE
A STØEDISEK
VOLNÉHO ÈASU

PÓDIOVÝ PROGRAM - hudba, zpìv, tanec...

ADRENALINOVÉ SPORTY
dvojkolky segway, skákací chùdy, lukostøelba,...

NETRADIÈNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY
dílny pod širým nebem...

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
ukázky záchranáøù, hasièù, armády ÈR, atrakce pro dìti,
soutìže, bambihra a mnoho dalšího...
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Jarní úklid v obvodu
Konec zimy a příchod jara zname-
ná pro obvod v souladu s operač-
ním plánem zimní údržby vydání 
pokynu úklidovým firmám, aby
začaly odstraňovat z komunikací 
posypový materiál.
V obvodě bude zároveň probíhat 
i strojní metení většiny místních 
komunikací, celkem to je téměř 100 
km. „Zejména v dubnu proběhne 
ve středu města blokové čištění 
s přihlédnutím na blížící se májo-
vé oslavy“, říká místostarosta MO 
Plzeň 3 Radislav Neubauer. 
Obvod zaměří pozornost na svém 
území také na všechny zelené plo-
chy a keřové skupiny, které projdou 
jarním respektive generálním úkli-
dem. „Tento úklid bude zakončen 
jarním výhrabem trávníků,“ do-
dává Petr Baloun, vedoucí Odboru 
dopravy a životního prostředí. Ob-
vod za tyto práce zaplatí zhruba dva 
milióny korun.

Blokové čištění
Dále probíhá blokové čištění vy-
braných místních komunikací po-
máhající snížit prašnost a celkově 
vylepšit stav životního prostředí 
v nejvíce frekventovaných částech 
obvodu. „Blokové čištění je prová-
děno ručně a speciálním silničním 
vozidlem s vysavačem a rotačními 
kartáči. S úklidem začínáme kaž-
doročně koncem března a trvá až 
do Oslav svobody, tedy do začát-
ku května. V tomto období jsou 
v ranních hodinách vždy ve středu,  

čtvrtek a pátek uklizeny dva úseky 
místních komunikací,“ uvedl mís-
tostarosta třetího plzeňského obvo-
du Radislav Neubauer.

Důraz je kladen především na 
rychlé provedení prací a také aby 
nebyla blokována parkovací mís-
ta. Na druhé straně, pokud tomuto 
úklidu brání odstavené vozidlo, je 
odtaženo Správou veřejného statku 
města Plzně za přítomnosti Policie 
ČR nebo strážníka Městské poli-
cie Plzeň. „Minimálně týden před 
úklidem občany informujeme pro-
střednictvím přenosného doprav-
ního značení se značkou B28 zákaz 
zastavení a dodatkovou tabulkou 
s upozorněním na termín blokového 
čištění na daném místě,“ dodal Petr 
Baloun, vedoucí Odboru dopravy 
a životního prostředí ÚMO Plzeň 3. 

Zima uspořila finance
Ačkoliv byla letošní zima v podobě 
sněhových srážek mírná a většinou 
nás sužoval velký mráz, byl Měst-
ský obvod Plzeň 3 na zimu dobře 

připraven. Dle platných norem ur-
čujících technologii zimní údržby 
a doporučených posypových ma-
teriálů se letos používal bílý písek, 
kterého měl obvod přichystáno 150 
tun a sůl kamenná, jíž bylo připra-
veno bezmála 63 tun. 
Z tohoto důvodu také centrální obvod 
přistoupil v zimě k posypu pískem 
místo inertního materiálu. Zároveň 
se tímto způsobem nejen doplňuje 
materiál ve spárách městské dlažby, 
a to nejen na náměstí, kde je toho 
třeba, ale také tolik nepoškozuje 
zimní obuv. Za celé období zimy 
bylo spotřebováno 106 tun písku. 
„Můžeme konstatovat, že se sypá-
ní pískem osvědčilo a od veřejnosti 
nemáme žádné negativní ohlasy,“ 
říká místostarosta obvodu Radislav 
Neubauer. Je třeba také zdůraznit, 
že prioritou je údržba chodníků. Zde 
není, vyjma mimořádných událostí 
na pokyn celoměstského kalamit-
ního štábu, povoleno solení. Letos, 
vzhledem k mírnému průběhu zimy, 
byly spotřebovány pouhé 4 tuny po-
sypové soli. „S celkovými náklady 
za zimní údržbu se centrální obvod 
vešel, vzhledem k příznivé zimě, do 
částky 1 milion korun,“ upřesnil Petr 
Baloun, vedoucí Odboru dopravy 
a životního prostředí MO Plzeň 3. 
Zbylý posypový materiál včetně 
soli, která je napytlována, je usklad-
něn v suchém prostředí. Na podzim 
nechá obvod toto množství doplnit, 
ale i tak se dá říci, že už je na příští 
zimu připraven. 

AKTUALITY

Bezpečný přechod se opět rozjíždí 
Bezpečnostní akce v obvodu od-
startovala znovu začátkem dub-
na. Trvat bude až do konce škol-
ního roku. 
Hlavně malým školákům, ale 
i starším lidem a všem ostatním,  
pomáhají při přecházení přecho-
du na některých místech v třetím 
plzeňském obvodu proškolení 
dopravní asistenti. Bezpečný pře-
chod není v obvodu už žádnou 
novinkou. MO Plzeň 3 ho připra- 
vuje ve spolupráci s Odborem 
bezpečnosti Magistrátu města Plz-

ně a Policií České republiky již 
třetím rokem. 
Vytipováno je celkem šest přecho-
dů, kde dopravní asistenti oblečeni 
do reflexních vest pomáhají. Jedná
se většinou o dobrovolníky z řad 
vysokoškoláků, kteří projdou od-
borným teoretickým a praktickým 
proškolením. V letošním roce se 
akce zúčastní poprvé také studen-
ti Střední odborné školy ochrany  
osob a majetku. „Tato bezpečnostní 
akce nás velice zaujala, a proto jsme 
neváhali a domluvili jsme se s vede-

ním obvodu Plzeň 3 na spolupráci. 
Naši studenti se budou Bezpečného 
přechodu účastnit v rámci odborné 
praxe,“ vysvětluje ředitelka školy 
Mgr. Danuše Temelová. 
Hlídky budou ve Skupově ulici 
u zastávek trolejbusu číslo 16 
a u křižovatky ulic u Borského par-
ku a Baarova. Dále budou hlídány 
přechody v Mánesově ulici v mís-
tech, kde se kříží s ulicí V Bezov-
ce a hlídaný přechod bude také na 
Skvrňanech v ulici Terezie Brzko-
vé před 15. a 33. základní školou.

Krátce z obvodu
V sobotu 3. března proběhl na 
úřadě MO Plzeň 3 den ote-
vřených dveří. Plzeňané si vy-
řídili mimo úřední hodiny 
a všední dny vše, co nestihli 
přes týden.

•
Slavnostní vyhlášení nejlepších 
plzeňských sportovců pro rok 
2011 v dětské a mládežnické 
kategorii proběhlo ve čtvrtek 
8. března. Akce se zúčastnil 
primátor Martin Baxa a sta-
rosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach. 
Nejlepšími sportovci byli vyhlá-
šeni Dominik Polcar (plavání), 
Dominik Starý (tenis a lední ho-
kej), Ivan Procházka (rychlost-
ní kanoistika) a Petra Laudová 
(plavání). Oceněny byly i týmy 
- starší žákyně HK Slavia VŠ 
Plzeň (házená), dorost U 17 FC 
Viktoria Plzeň (fotbal), mladší 
dorost HC Plzeň 1929 (hokej) 
a dorostenky AK Škoda Plzeň 
(atletika). Družstva od třetího 
plzeňského obvodu získala po-
ukaz v hodnotě 1500,- Kč na 
nákup sportovních potřeb. 

•
Sladkou přednášku si pro ši-
rokou veřejnost připravil pan 
Kinzl z Plzně. O včelách a medu 
bude povídat 12. dubna od 16 
do 18 hodin v suterénu budovy 
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicát-
níků 7,9. Součástí akce bude 
také ochutnávka medu.

•
Od 4. do 6. května se v Plzni opět 
bude oslavovat osvobození měs-
ta Americkou armádou – bude 
tomu již 67 let. V centru vyros-
tou historické vojenské kem-
py, přijedou vojenští veteráni, 
chybět nebude ani doprovodný 
kulturní program, přehlídka 
vojenských aut a vybavení a sa-
mozřejmě ani slavnostní akt 
u pomníku Díky, Ameriko!

•
Náměstí Republiky bude pa-
třit ve dnech 12. – 18. května 
Májovým a Letním trhům. Na 
jarmarku budou k vidění lido-
vé tradice, řemesla a nabídne 
řemeslné výrobky a techniku 
a zručnost jejich tvůrců. Je 
připraven bohatý doprovodný  
program pro děti i dospělé! „Byl 
první máj, byl lásky čas!“

STAŇTE SE DOPRAVNÍM ASISTENTEM!
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!
Každý dobrovolník, který bude mít zájem spolupracovat jako dopravní asistent, 
by měl být starší 18 let (příp. 15 let s omezeními), trestně bezúhonný, fyzicky
a duševně způsobilý. Vzhledem k tomu, že bychom rádi tento projekt zavedli
v celé Plzni, hledáme další dobrovolníky z řad obyvatel města.
Informace na tel. 378 032 258 nebo e-mailu plochy@plzen.eu. 
Mgr. Ladislav Plochý, manažer projektu Bezpečné město, Odbor bezpečnosti
a prevence kriminality, Magistrát města Plzně
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

V mateřských školách proběhly dny otevřených 
dveří a zápisy
V polovině března proběhly zá-
pisy do mateřských škol v třetím 
plzeňském obvodu. Podle před-
běžných odhadů bude do mate-
řinek přijato více než čtyři sta 
nových dětí. 

Ještě před termínem zápisů se ko-
naly v jednotlivých mateřských 
školách dny otevřených dveří. 
Rodiče malých dětí si tak mohli 
školku nejen prohlédnout, ale také 
zjistit, jak funguje její provoz a ze-
ptat se personálu na vše potřebné. 
Rodiče si mohou pro svoji ratolest 

vybrat jakoukoliv mateřskou ško-
lu, často ale volí mateřinku nejblí-
že ke svému bydlišti. Místo byd-
liště dítěte je také většinou jedním 
z kritérií přijetí dítěte. 
Rozhodnutí o přijetí dítěte je plně 
v kompetenci ředitelky přísluše-
ného zařízení. Při výběru se řídí 
kritérii, která obvod jako zřizo-
vatel mateřských škol doporučil. 
Přednostně jsou přijímány děti 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Dalším 
kritériem je například bydliště, zda 
má dítě ve školce sourozence apod. 

Soutěž pro základní školy vyhrály „blechy“
Městský obvod Plzeň 3 vyhlásil 
soutěž pro základní školy v obvo-
du. Úkolem tříd bylo poslat foto-
grafii na téma Máme rádi zvířata.

Účast byla veliká a z nádherných 
fotografií plných nápadů bylo opět
velmi obtížné vybrat výherce. Ví-
tězná třída si odnesla poukázku 

na mlsání v cukrárně v hodnotě 
2 000,- Kč, další vyhodnocené tří-
dy vyhrály kreslící potřeby. 

Krátce z kultury
Prestižní hudební anketa Žebřík 
2011 byla vyhlášena v plzeňském 
Parkhotelu v pátek 16. března.                                                               
Vyhlášení cen proběhlo letos již 
podvacáté. Sošky z dílny sochaře 
Václava Česáka byly rozdány v ně-
kolika kategoriích. Nejvyšší oce-
nění si odnesli Nightwork, Vojta 
Dyk, Anna K, album Racek Tomá-
še Kluse, skladba Šrouby a matice 
skupiny Mandrage.
 
32. ročník festivalu Smetanovské 
dny skončil 25. března. Během  
necelých dvou měsíců mohli 
hosté navštívit deset koncertů 
v Měšťanské besedě, dětské oper-
ní představení v divadle J. K. Tyla, 
přenosy z předních světových 
scén, finále mezinárodní klavírní
soutěže a výstavy na téma Člověk 
a stroj. Stejné téma provázelo celý 
festival. 

Majáles aneb tradiční studentské 
slavnosti jara čeká již 23. ročník! 
Volba krále Majáles a Majáles 
open air se uskuteční 27. a 28. 
dubna. Vystoupí Horkýže Slíže, 
Nightwork, Mig 21, Mandrage, 
United Flavour, Tleskač, UDG 
a mnoho dalších!      

Festival českého filmu Finále Pl-
zeň oslaví letos 25. výročí. Konat 
se bude v posledním dubnovém 
týdnu, od 22. do 28. dubna. Kromě 
své tradiční bohaté nabídky tuzem-
ských hraných i dokumentárních 
snímků, doprovodných programů, 
soutěže o Zlatého ledňáčka a ple-
jády filmových hostů připravuje
Finále několik novinek. 

Až do 29. dubna můžete v Zápa-
dočeském muzeu navštívit výstavu 
Mistři plakátu. Výstava se věnuje 
počátku plakátové tvorby a jejímu 
vrcholu na přelomu 19. a 20. století. 
Vedle rozměrných divadelních a ka- 
baretních plakátů jsou vystaveny 
i běžné soudobé reklamní plakáty. 

Výstavní síň Masné krámy při-
pravuje výstavu věnovanou české 
výtvarné scéně. Výstava Začátek 
století – české umění prvního de-
setiletí 21. století začíná 4. května. 
Navštívit ji můžete až do letošního 
srpna. 

Na velkou rozlučkovou halovou  
tour se chystá v květnu skupina 
TEAM a Pavol Habera. Těšit se na 
velkolepou show s názvem Final 
tour můžete také v Plzni. Koncert 
proběhne 16. května v Městské 
hale Lokomotiva. 

Noc kostelů, která proběhne v ce- 
lé České republice, na Slovensku 
i Rakousku, letos připadá na pátek 
1. června 2012. V loňském roce se 
do Noci kostelů v České republice  
zapojilo 939 kostelů, které zazna-
menaly více než 300 000 návštěv-
nických vstupů. Také letos budou 
moci návštěvníci plzeňských kos-
telů poznávat a obdivovat duchov-
ní a umělecké skvosty křesťanství.

Úřad MO Plzeň 3 spravuje 
celkem 11 mateřských škol 
a 5 jejich odloučených pra-
covišť s celkovou kapacitou 
1 314 míst. Kapacita je sní-
žená o 160 míst kvůli převo-
du MŠ v Křimicích z Měst-
ského obvodu Plzeň 3 pod 
Městský obvod Plzeň 5 – 
Křimice. Nové třídy otevřela 
v loňském roce 63. mateřská 
škola a 70. mateřská škola.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
1. místo
6. třída, ZŠ Heyrovského
Foto s názvem:
I pes může mít své blešky rád

2. místo
3. C, 2. ZŠ Schwarzova ulice
Foto s názvem:
Máme rádi zvířata,
obzvláště ta chlupatá

3. místo
4. A, 33. ZŠ Terezie Brzkové
Foto s názvem:
I psi se umí smát

Zvláštní cena
4. A + 5. A, 26. ZŠ – Litice
foto s názvem: Farmáři z Litic

1. místo, 6. třída, ZŠ Heyrovského

2. místo, 3. C, 2. ZŠ Schwarzova ulice 3. místo, 4. A, 33. ZŠ Terezie Brzkové
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INFORMACE PRO SENIORY

Taneční vínek pro seniory 
Oblíbené taneční setkání připra-
vuje pro seniory úřad MO Plzeň 3 
na 16. dubna.

Jarní společenská událost pro seni-
ory s trvalým bydlištěm na území 
centrálního obvodu začíná v 16. 
hodin ve velkém sále KD Peklo. 
K tanci i poslechu zahraje taneč-
ní orchestr TO1 pana Miroslava 
Novotného. „Taneční vínky pořá-

dáme dvakrát ročně, vždy na jaře 
a na podzim. Jde o tradici trvající  
téměř dvě desetiletí, která sahá do 
začátku devadesátých let minulého 
století. Zavedl ji první porevoluční 
starosta třetího plzeňského obvo-
du Bohumil Kulhánek,“ prozradil 
starosta Jiří Strobach. Mezi seniory 
je o taneční vínky velký zájem, ná-
vštěvnost se pohybuje okolo tří sto-
vek lidí. Vstup na akci je zdarma.

INZERCE

255x184 konsolidace.indd   1 2/3/12   11:09 AM

Aktivní senioři – POZOR !

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MAGISTRÁTU 
MĚSTA PLZNĚ SI VÁS DOVOLUJE JIŽ POTŘETÍ 
OSLOVIT S NABÍDKOU SPOLUPRÁCE!
Víme, že mezi plzeňskými seniory a invalidními důchodci je 
mnoho těch, kteří se mají opravdu čím pochlubit: zpívají, tančí, 
hrají divadlo, vyrábí, pěstují ...

Pokud patříte mezi ně, je tu šance právě pro Vás, neboť už
19. května „SENIOŘI OPĚT BAVÍ SENIORY – A NEJEN JE...“!

Pokud máte chuť být mezi těmi, kteří v letošním 3. ročníku 
seniorského kulturního maratónu budou bavit své vrstevníky, pak 
stačí, když se do 20. dubna přihlásíte paní Jarmile Srbkové na tel. 
378 033 357, mob. 602 230 374, e-mailu srbkova@plzen.eu,  nebo jí 
osobně navštívíte na Odboru sociálních služeb v Martinské ul. 2.

Podělte se s ostatními o své umění a jedinečné dovednosti!
Přijďte se pobavit a bavit!
Těšíme se na vás!
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Modernizaci železnice v Plzni provázejí 
dopravní uzavírky
V západočeské metropoli probíhá 
modernizace železniční trati tak, 
aby odpovídala evropským pa-
rametrům a standardům. Práce 
na železnici si vyžádají ale i řadu 
dopravních omezení pro chodce 
a řidiče. 

Modernizací se zlepší průjezd 

Plzní, ale také komfort cestová-
ní a bezpečnost pro cestující. Na 
nádraží Jižní předměstí vznikne 
nové nástupiště a podchod z Hlav-
ního nádraží bude prodloužený až 
do ulic Šumavská a Železniční. 
Snížit se má také hluk. Práce by 
měly být dokončeny v březnu ná-
sledujícího roku. Do té doby mu-

síme počítat s několika dopravní-
mi uzavírkami a omezeními. MO 
Plzeň 3 bude občany o aktuálních 
uzavírkách informovat nejen ve 
zpravodaji Trojka, ale také na 
internetových stránkách obvodu 
– www.plzen3.eu v sekci Aktuální 
dopravní uzavírky. 
Investorem stavby s předpokláda- 

nými náklady zhruba jedné mili-
ardy korun, je Správa železniční 
dopravní cesty, projekt navrhla 
firma SUDOP Praha, zhotoví jej 
společnost Skanska a.s. Stavba 
je navržena ke spolufinancování 
z Operačního programu Dopra-
va z Fondu soudržnosti Evrop-
ské unie.

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY V PRŮBĚHU STAVBY

DENISOVO NÁBŘEŽÍ: průjezd pod železničním mostem
• 05. 03. – 15. 05. 2012 - úplná uzavírka
• květen, červen, červenec 2012 - krátkodobé uzavírky   
  přibližně na 2 dny
• září 2012   - uzavírka přibližně na 10 dní
• říjen 2012  - uzavírka zhruba na 5 až 10 dní
Částečná uzavírka bude po celou dobu trvání stavby!

ANGLICKÉ NÁBŘEŽÍ: stezka podél řeky
• 25. 03. – 30. 04. 2012 - úplná uzavírka

PROKOPOVA ULICE: křižovatka s ulicí U Trati
• 23. 03. – 19. 04. 2012 - úplná uzavírka
• 20. 04. – 04. 06. 2012 - částečná uzavírka

Vy se ptáte, my odpovídáme 

Slyšela jsem, že se postupně  
bude bourat stará pováleč-
ná zástavba domů v Línské 
a Kreuzmannově ulici. Ráda 
bych věděla, kdy se začne bou-
rat, jak dlouho to bude celé tr-
vat, kam půjdou lidé, kteří zde 
bydlí a jak budou nové domy 
vypadat. Děkuji za odpověď. 
Markéta Salcmanová, Plzeň

Záměr nové výstavby v lokalitě 
Kreuzmannova a Línská je zva-
žován. V současné době se zatím 
pouze řeší studie možné zástavby 
území, proto nelze sdělit, jak budou 
domy vypadat. Pokud k výstavbě 
dojde, je předpoklad, že převážná 
část obyvatel by získala náhradní 
byty v nové zástavbě. V současné 
době nemůžeme sdělit další infor-
mace, protože nejsou známy.

Bytový odbor MMP

• 05. 06. – 06. 06. 2012 - úplná uzavírka
• 07. 06. – 30. 06. 2012 - částečná uzavírka

PURKYŇOVA ULICE: podchod pro pěší
• červenec – září 2012 - úplná uzavírka

VEJPRNICKÁ ULICE: železniční most přes Vejprnický 
potok a Vejprnickou ulici
• 08. 03. – 30. 11. 2012 - částečná uzavírka
• 31. 03. – 01. 04. 2012 - úplná uzavírka
• 19. 05. – 20. 05. 2012 - úplná uzavírka
• 21. 07. – 22. 07. 2012 - úplná uzavírka
• 11. 09. – 12. 09. 2012 - úplná uzavírka

INZERCE

Zajímalo by mě, proč už není 
tržnice U práce? Chodila jsem 
tam kupovat čerstvé ovoce a ze-
leninu řadu let. A mrzí mě, že 
už tam není.
Děkuji za odpověď.
Hana Černá, Plzeň

Nás také velmi mrzí, že si lidé 
nemohou na tomto oblíbeném 
místě nakoupit. Tržnice skonči-
la na základě ukončení nájem-
ní smlouvy z důvodu výpovědi 
nájemce bez udání důvodu, a to 
k 29. 2. 2012. V současné době 
probíhá výběrové řízení na no-
vého nájemce. Snahou úřadu je 
vybrat nájemce co nejrychleji, 
aby byla tržnice v nejbližší době 
znovu otevřena.

Petr Kolesa
Pověřený vedoucí
Odboru vnitřních věcí ÚMO 3

Výstavba v Línské Tržnice Tylova

TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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Rodáci ze Skvrňan pokořili nejtěžší 
automobilovou soutěž světa
Sympatičtí a skromní chlapíci, kte-
ré baví auta a vše kolem nich. To 
se dá jednou větou říci o bratrech 
Kiliánových, kteří se v letošním 
Dakaru umístili spolu s Martinem 
Kolomým na skvělém sedmém 
místě v kategorii kamionů. Skrom-
nost tu ale není na místě.

Tvrdé podmínky nejtěžší světové au-
tomobilové soutěže zvládne každo-

ročně jen několik vyvolených. A my 
můžeme být hrdí, že mezi nimi jsou 
i naši sousedé. 
Starší René je navigátor, mladší 
David má funkci kopilota. Nejlepší 
českou posádku letošního Dakaru 
doplňuje řidič Martin Kolomý 
z Bruntálu.
 
Jak se vůbec dostali kluci
z Plzně na Dakar? 

René: My s bráchou opravujeme 
auta, hlavně terénní. No a já se vě-
nuju ještě tady v Čechách klasic-
kým automobilovým soutěžím už 
16 let jako navigátor.  No a s Mar-
tinem nás spojila jen náhoda. Do-
stal jsem příležitost a v roce 2010 
jsem jel, to tedy ještě bez bráchy.  
To jsme ale v 11. etapě odstou-
pili pro závadu motoru. A v roce 
2011 jsme také nedojeli kvůli 
nešťastné nehodě. 

Takže tu během roku opravujete 
auta a pak si odskočíte do Ame-
riky na nejtěžší závod světa?

René: Přesně tak, máme tu normál-
ně práci a pak si prostě odskočíme na 

takovou zábavu. 
David: No byl to trochu drastičtější 
odjezd, protože se odjíždělo před 
koncem roku, kdy se ještě řešily fi-
nanční věci kolem firmy.

A ještě v období Vánoc
a Nového roku?

David: Přesně, mám tři děti, takže to 
bylo trochu hektický. 

Tři kluky, kteří v budoucnu
pojedou taky na Dakar?

David: Právě, že ne. Tři holky. Starší 
dceři jsou čtyři a mladším dvojčatům 
byl rok. To víte, že mi to trochu mrzí. 
Člověk celý život dělá do aut, ale jsou 
tři holky, nedá se nic dělat.  

A co Vy, René, děti neplánujete? 

René: Ne, mě zatím stačí ty brácho-
vo. Možná jednou. 

Existuje něco náročnějšího
než Dakar?

René: Takhle kompletně do kupy 
poskládaný do čtrnácti dnů, tak to 
jsem nic jiného náročnějšího neza- 
žil. V cíli už myslíte jen na jediný,  
že chcete být v posteli. Těch 14 dní 
vás vysaje. 
David: Po dokončení spíte dva dny 
na hotelu a pak se těšíte domů. Ale 
nedá se letět hned, protože je tam 
prostě tolik lidí, že lety nejsou.  

Vydržet musíte asi ledacos. Jak 
třeba řešíte toalety?

René: No, Afriku jsme nezažili, tam 

se prý chodilo, kam kdo chtěl. Po 
cestě to nejde, to si načasujete pití. 
Co se týče bivaků, v Americe mají 
plastový záchody. Akorát musíte 
jít ve chvíli, kdy se tam dá ještě jít. 
Včas nebo těsně po úklidu. No, 
a mezi měřeným úsekem a bivakem 
je příležitostí dost. 

Máte vůbec při závodě nějaký 
den volna? 

René: Celý se to jede patnáct dnů a je 
jeden den volna po sedmi dnech. Ale 
to se největší práce věnuje technice. 
Pokud by bylo dost financí a máte 
s sebou dost lidí, kteří se o auto po-
starají, tak máte i volno na odpoči-
nek. Ale i my jsme museli pracovat. 

A kolik peněz máte vy?

David: My jsme měli rozpočet kolem 
šesti milionů. Ale třeba jen milion 
korun spolkne startovné. 
René: Kdybychom měli dvakrát 
tolik, tak při dni volna můžeme 
odpočívat. 

To by ale znamenalo o hodně
víc lidí? 

David: Přesně, nás bylo za Czech 
team celkem dvanáct lidí. Máme je-
den závodní kamion a jednu motor-
ku. U De Rooye měli lidí asi čtyřicet 
šest. Sice na pět závodních kamio-
nů, ale měli i maséry a doktory. To 
ostatně mají i u Lopraisů. Před námi 
skončilo šest továrních aut, jejich vy-
bavení a rozpočtům se nedokážeme 
přiblížit ani náhodou. Ale zase se do-
kázalo, že i ve skromných podmín-
kách lze udělat dobrý výsledek. 

A co přání do budoucna?

René: Já chci jen žít v klidu a ve 
zdraví. Všechny zážitky a Daka-
ry jsou hezký, ale tohle je prostě 
pravda. 
David: Přesně tak a co se týče 
sportu, tak další Dakar. Sehnat 

trochu víc peněz, abychom měli 
třeba na víc pneumatik. Od šes-
tého místa nás dělil jen jeden de-
fekt pneumatiky. A taky si pře-
jeme co nejdříve postavit svoji 
vlastní dílnu. 

ROZHOVOR

POPIS ZÁVODNÍHO
SPECIÁLU
Typ: TATRA 815 – 2C0R45 
4x4.1 – Variant Kit 
Caterpillar C-13, kapalinou 
chlazený šestiválec o objemu 
12,5 litrů, přeplňovaný jed-
ním turbodmychadlem s me-
zichladiči plnícího vzduchu
Výkon: cca 950 HP
Točivý moment: přes 3300 Nm

Posádka představila závodní speciál TATRA 3K DAKAR 4x4 také Plzeňanům. 
Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 16. února přivítal v Plzni bratry Kiliány.

Rozhovor s bratry Kiliánovými, členy nejlepší letošní české posádky Dakaru
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SLUŽBY POD JEDNOU STECHOU

INZERCE



TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Referent 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 živ. prostředí
Petr Baloun  37 803 6520

Pověřený vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6571

Pověřený 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

ZNÁTE TŘETÍ PLZEŇSKÝ OBVOD?

1.  Kde se nachází bunkr, který vidíte na obrázku?
a)  v předních Skvrňanech
b)  v Koterově
c)  v Doudlevcích

                   

V Plzni vzniká Muzeum
knihtisku a knihy 
Dům v Hankově ulici č. 6 v Plz-
ni brzy oslaví 100. narozeniny 
a k této příležitosti by zde rád 
majitel nemovitosti vybudoval 
Muzeum knihtisku a knihy. 
A proč zrovna knihtisku?

 „V této budově byla totiž tiskárna 
od samého vzniku, tedy od roku 
1912. Dochovala se zde komplet-
ní „sazárna“, tedy vše potřebné 
k vysazení jakékoliv formy pro 
tisk,“ říká pan Ota Rubner, který 
s touto myšlenkou přišel. Kromě 
kompletní strojní sazárny bude 
v muzeu k vidění nejstarší sázecí 

stroj INTERTYPE z roku 1928 
a strojní vybavení sázecích strojů 
N140. Dále také knihtiskové tis-
kařské stroje Victoria formátu A2 
a příklopové stroje „Grafopress“.
V současné době je toto pracoviš-
tě unikátní, neboť podobné stroje 
a vybavení je možné vidět pouze 
v technickém muzeu v Praze.
„Je to skutečně zajímavý projekt 
v zóně u řeky Radbuzy na území 
našeho obvodu, která se v bu-
doucnu díky přestěhování depa 
zcela zklidní. Určitě tuto myšlen-
ku podporujeme,“ dodal starosta 
MO Plzeň 3 Jiří Strobach.

Správná odpověď: a) v předních Skvrňanech

2.  Co je na obrázku?
a)  zeď kolem fakultní nemocnice Bory
b)  zeď kolem areálu ŠKODA
c)  zeď kolem hlavního vlakového nádraží

Správná odpověď: b) zeď kolem areálu ŠKODA

ZAJÍMÁ VÁS NĚCO Z DĚNÍ
V OBVODU?
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT
VEDENÍ MO PLZEŇ 3?

Posílejte dotazy, náměty, připomínky, stížnosti 
i pochvaly mailem na hurkoval@plzen.eu 
popřípadě poštou na adresu Lucie Hůrková, 
Úřad MO Plzeň 3, Sady Pětatřicátníků 7-9, 305 
83 Plzeň. Na dotazy bude pravidelně odpovídat 
vedení obvodu ve zpravodaji Trojka.


