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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Vážení spoluobčané,

naposledy v tomto roce Vás 
oslovuji z tohoto místa a ří- 
kám si, jak rychle to letí. 
Andělé i Mikuláši už nás 
navštívili a teď přijde Ježíšek. 
Přeji Vám, ať je k Vám hodně 
štědrý. Dárky ale nejsou jen ty 
zabalené v barevném papíře. 
Je to hlavně zdraví a štěstí, 
kterého Vám přeji nejvíce. Do-
volte mi také, abych Vás poz-
val na Vánoční trhy v centru 
města, na vánoční gulášovou 
polévku a také na společnou 
oslavu silvestra. Prožijte krás-
né vánoční svátky a celý rok  
2012. Připravili jsme pro 
Vás malý dárek v podobě 
kalendáře, který najdete uvnitř 
zpravodaje. Doufám, že Vám 
udělá radost. 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

prosinec 2011 20. ročník
www.plzen3.eu, telefon: 378 036 496

číslo 6

Podzimní období bylo tradičně 
bohaté na akce i události. 
Zvolili jsme už v pořadí 
třetího seniora obvodu. Vy-
brat z přihlášených seniorů 
byl opět nelehký úkol. Roz-
hovor s letošní vítězkou, 
paní Věrou Melounovou, si 
můžete přečíst na straně 4. 
K podzimu patří pouštění 
draků. Ani o tuto zábavu 
obyvatelé obvodu nepřišli. 
Drakyáda proběhla na Bor-
ských polích v sobotu 22. 

října. V soutěži o nejlepšího 
draka obvodu soutěžilo na 
osmdesát draků. Více o akci 
na straně 7. 
Pro děti v mateřských školách 
jsme připravili speciální 
soutěž v malování. Úkolem 
malých předškoláků bylo 
namalovat pohádkové byto-
sti. Jak se děti svého úkolu 
zhostily, si můžete prohléd-
nout na straně 7. Podzim 
v obvodu nemůže proběhnout 
také bez tanečního vínku 

pro seniory. Tradiční akce se 
konala v plzeňském Pekle 
na počátku listopadu. Cen-
trální obvod si připomněl 
společně s celou Plzní i 93. 
výročí vzniku samostatného  
československého státu. Před-
stavitelé města a obvodu  
položili věnce na slavnostním 
shromáždění na náměstí T. G. 
Masaryka.  Za symbolických 
28,- Kč nebo zdarma mohli 
lidé navštívit řadu turistic-
kých cílů také v centru Plzně. 

Patnáct stovek balíčků se 
sladkostmi rozdali dětem 
z mateřských škol Mikuláš, 
čert a anděl. Městský obvod 
Plzeň 3 totiž tradičně pořádal 
Mikulášskou besídku pro děti 

ze svých mateřských škol.  
Tentokrát se akce konala 
v kulturním domě Peklo v pon-
dělí 5. prosince dopoledne. Děti 
se bavily s Václavem Upírem 
Krejčím. 

Vánoce v obvodu

Ohlédnutí za podzimem

Centrální obvod přichystal pro děti Mikulášskou nadílku

Nejkrásnější svátky roku jsou tady. Také v našem obvodu na Vás dýchá kouzelná vánoční atmosféra. Advent 
si můžete v Plzni zpříjemnit i spoustou akcí. Kromě oblíbených Vánočních trhů na náměstí Republiky 
Vás zveme na Adventní setkání se zástupci obvodu, na tradiční Vánoční gulášovku a samozřejmě na 
velkou silvestrovskou oslavu do centra města s novoročním ohňostrojem. Více o vánočních akcích 
v obvodu a program trhů najdete na straně 2 – 3. 
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Den před Štědrým dnem 
bude na plzeňském náměstí 
Republiky vonět gulášová 
polévka. Obvod ji také letos 
přichystal jako tradiční dárek 
pro své občany. Celkem sto 

litrů gulášové polévky rozdají 
zástupci obvodu v pátek 23. 
prosince. Pozdravit obyvatele 
přijde vedení obvodu, radní 
a zastupitelé. Na gulášovku 
můžete přijít od 15:30.

Silvestrovská oslava v centru 
Plzně bude také letos. Těšte 
se na ohňostroj i společný 
přípitek. 
„Pět, čtyři, tři, dva, jedna…,“ 
přesně to bude znít jednohlasně 
plzeňským náměstím 31. 
prosince poslední vteřiny 
před půlnocí. Plzeňané bu-
dou opět slavit příchod 
roku 2012 společně v cen-
tru města. Na náměstí Re-
publiky si tak připijí znovu 

tisíce lidí. Příchod nového 
roku zpříjemní zajímavý 
hudební program, vrcholem 
bude velkolepý ohňostroj nad 
katedrálou sv. Bartoloměje. 
Po půlnoci a společném 
přípitku se plzeňské náměstí 
celé roztančí, začne skvělá 
novoroční diskotéka. Na ob-
líbenou silvestrovskou oslavu 
zve všechny Městský obvod 
Plzeň 3. 

Na náměstí republiky září čtrnáctimetrová jedle

I letos se bude vařit
vánoční gulášovka 

Poslední vteřiny roku odpočítáme 
společně na náměstí 

Dvě nejkrásnější české kole-
dy Narodil se Kristus Pán 
a Nesem vám noviny budou 
znít už počtrnácté centrem 
Plzně. Vánoční zpívání koled 
proběhne 14. prosince na 
náměstí Republiky. Jelikož se 
k akci připojila více než desít-

ka dalších měst v Plzeňském 
kraji, jde o největší hromad-
né zpívání koled v Čechách. 
Akce začíná v 15:30 hudeb-
ním programem, v 18:00 
bude odstartováno společné 
zpívání koled. 

Vánoční atmosféra panuje 
hlavně v centru města. Posled-
ní listopadový víkend začaly 
nejoblíbenější trhy roku a roz- 
svítil se vánoční strom.
Čtrnáctimetrovou jedli při-
vezlo na plzeňské náměstí 
Republiky speciální nákladní 
auto ze soukromé zahrady na 
Bílé Hoře. Nádherně ozdo-
bená se slavnostně rozsvítila 
v neděli 27. listopadu. Roz-
svícení vánočního stromu 
sledovalo plné plzeňské ná- 
městí. V sobotu oficiálně zača-
ly Vánoční trhy, které patří 
k nejoblíbenějším v celém roce. 
Svařák, jmelí i medovina bu-
dou v centru Plzně vonět až do 
pátku 23. prosince. Každý den 
je připraven bohatý doprovod-
ný program.

Adventní setkání s občany 

Překvapení pro obyvatele při- 
pravil Městský obvod Plzeň 3.  
„Rozhodli jsme se návštěvníkům 
trhů nadělit malý dárek ještě 
před Vánoci. Každou ad-
ventní neděli se setkáváme 
s lidmi na náměstí, abychom 

si popovídali. Připraveny 
máme malé dárky a něco na 
zahřátí,“ vysvětluje starosta 
třetího plzeňského obvodu 
Jiří Strobach a dodává: „Bu-
deme rádi, když se lidé v tomto 
předvánočním shonu na chví- 
li zastaví a vychutnají si ten-
to krásný čas na plzeňském 
náměstí Republiky.“
Vánoční výzdoba se v ulicích 
Plzně instalovala ještě před 
příchodem adventu. Stejně 
jako v loňském roce na ni byla 
v rozpočtu města vyčleněna 
částka ve výši jednoho mili-
onu korun. Nové prvky se po-
dle Pavla Bočana ze Správy 
veřejného statku města Plzně 
objeví například na Chodském 
náměstí, v Kopeckého sadech, 
na Wilsonově mostě, ve 
Zbrojnické a Prešovské ulici 
nebo na stromě pod budovou 
Velkého divadla.
Od pondělí 12. prosince můžete 
zavítat na radnici pro vánoční 
razítko. V mázhauzu radnice 
je otevřen tradiční stánek 
vánoční pošty se speciálními 
razítky.

Přijďte zpívat koledy 

Starosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer při rozlévání 
gulášovky v loňském roce
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Přijďte zpívat koledy 

Zástupci obvodu se pravidělně setkávají o adventních nedělích s Plzeňany na náměstí Republiky. Na snímku starosta Jiří Strobach s občany.

Program Vánočních trhů od 12. prosince

12.12. 16, 17 h. ...... PERNÍKOVÁ CHALOUPKA / folk

13.12. 16, 17 h. ...... DUO JAMPET / folk

14.12. ................... VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem Plzeň

15.12. od 16 h. ...... ADVENTNÍ SPIRÁLA
           16, 17 h. ...... ZPÍVÁNÍ WALDORFSKÝCH RODIČŮ

16.12. 16, 17 h. ...... LORIKA / divadlo, šerm

17.12. 15, 16 h. ...... TŘEHUSK / staropražské a lidové písničky

18.12. 15, 16 h. ...... GABRA A HARMONIKÁŘ

19.12. 16, 17 h. ...... PŘELET M. S. / folk

20.12. 16, 17 h. ...... RIVER BADN a Rarášci, Tamtamy z Chlumčan

21.12. 16, 17 h. ...... TURDUS / středověká hudba

22.12. 16, 17 h. ...... MHS / country

23.12. 16, 17 h. ...... Jana Marie Kateřina Korbelová – soprán
            Marie Němečková - alt
            Aleš Vítek, Lucie Popovičová
           - klavírní spolupráce

Denně od 10 do 18 hodin můžete na náměstí využít ledovou plochu pro bruslení za symbolických 
10,- Kč. Brusle jsou k zapůjčení na místě.
V neděli 18. prosince od 10 do 12 hodin budou na Vánočních trzích přítomni zástupci 
MO Plzeň 3. Přijďte si před vánočními svátky příjemně popovídat, pro každého je 
připraven malý dárek.
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Senior roku začíná mít tradici 

Letos jsem navštívila Aljašku, říká nová seniorka obvodu Věra Melounová

Už potřetí volil Městský obvod 
Plzeň 3 seniora roku. Vybrat 
z nominovaných ani letos ne-
bylo lehké, nakonec se vítězkou 
stala pětasedmdesátiletá Věra 
Melounová. 
Motto vítězky letošního ročníku 
zní „Je lepší se opotřebovat 
než zrezavět“. To vypovídá 
o jejím aktivním přístupu k ži-
votu. Pro paní Melounovou,  
zakládající členku a tajemnici 
Klubu českých turistů při FN 
Plzeň, bylo vítězství obrovským 
překvapením. „Nevěřila jsem 
svým uším,“ divila se, když 
uslyšela své jméno. „Děkuji za 
nečekané ocenění, které jsem 
dostala od ÚMO 3. Poděkování 
patří hlavně panu starostovi 
Jiřímu Strobachovi. Pokládám 
hodnocení zásluh seniorů za  
velmi pěkný čin. Člověk si  
uvědomí, ohlíží-li se zpátky, že 
život se dá pozitivně naplnit 
a i ve stáří být aktivní, pokud 
nám síly stačí. Nakonec všichni 
jsme dostali do života jeden dar, 
a to je čas,“ uvedla dále paní 
Melounová. 
Druhé místo obsadil pan Josef 
Míka, který se ve svých dvaa-
osmdesáti letech věnuje hned 
několika činnostem – hudbě 
nebo léčitelství. Na třetím místě 

skončila paní Libuše Marková, 
které je už úctyhodných osm- 
desát devět let. I přes svůj 
vysoký věk a těžké zrakové 
postižení je paní Marková stále 
velmi aktivní a zajímá se o dění 
v regionu.
Překvapením bylo Zvláštní 
ocenění starosty, které si odnesla 

osmašedesátiletá Ludmila Vil-
dová. Oceněna byla především 
za dlouholetou práci ve Svazu 
důchodců ve Skvrňanech.
Do soutěže bylo nominováno 
dvacet seniorů. Vítěze volila 
porota, do které usedli staros-
ta centrálního obvodu Jiří 
Strobach, místostarosta Radi-

slav Neubauer, šéfredaktorka 
Plzeňského deníku Alena Nová 
a ředitel Českého rozhlasu 
Plzeň Zdeněk Levý. Pamětní 
list a dárkové tašky si odnesli 
všichni nominovaní, vítězové 
obdrželi šeky na pět, tři a jeden 
tisíc korun. 

Co Vás v první chvíli na-
padlo, když jste uslyšela své 
jméno a stala jste se Seniorem 
roku 2011?
V první chvíli, když jsem 
uslyšela své jméno, jsem 
nevěřila svým uším.
Máte ještě nějakou jinou 
lásku nebo koníček, kromě 
turistiky?
Od mládí ráda čtu, zajímám 
se o kulturu. Mimo turistiky, 
které jsem se začala věnovat 
aktivně až později, ráda ces-
tuji a poznávám nové věci. 
Protože jsem vyrůstala na 
venkově, mám zahrádku, 
kde je stále co dělat. S dětmi 
jsem pořád v kontaktu a ráda 
vařím – práce a rodina – těžko 
všechno stíhám, ale asi je to 
tak dobře. Mezi hlavní, čeho 
si cením ve svém životě, 

patří rodina. Děti fandí mým  
zálibám. Důkazem toho je roz-
cestník, který jsme odhalili  
při oslavě mých narozenin 
letos v květnu. Radostnou 
událostí v rodině bylo naro-
zení pravnoučka Vašíka 12. 
října tohoto roku.
Jaký je, podle Vás, Váš 
největší turistický úspěch?
Protože všechno dělám s elá-
nem, splnila jsem podmínky 
výkonnostní turistiky a mis-
trovskou výkonnostní třídu. 
V posledních deseti letech 
jsem projela cyklostezky v Ra-
kousku, Německu i Maďarsku. 
Také ráda chodím po horách, 
prošla jsem Nízké i Vy-
soké Tatry, Alpy, Dolomity, 
Kavkaz, Bulharsko – Rila, Pi-
rin, Rodopy nebo Munti Rod-
nei v Rumunsku.

Ze zahraničních cest si nevíce 
cením návštěvy Číny – Ti-
betu – Nepálu – Indie, Jižní 
Afriky, Japonska a Jižní 
a Střední Ameriky. Letos 
jsem dokonce navštívila 
Aljašku. Jenom proto, že žiji 
skromně a stále pracuji, mohu 
si tyto cesty dovolit.
Máte nějakou radu pro ty, 
kteří se stárnutí obávají?
Stárnutí je přirozený jev. 
Jsme součást přírody a tak to 
ani jinak nemůže být. Pokud 
si člověk život naplní prací, 
zálibami a činností, nemá čas 
na nemoc ani na přemýšlení 
o stárnutí. A asi také musí být 
ta kapička štěstí.
A jaké je tedy Vaše životní 
motto?
Je lepší se opotřebovat než 
zrezivět.

Soutěž Senior roku MO Plzeň 3 se koná pravidelně od roku 2009 pod záštitou starosty Jiřího 
Strobacha. Prvním seniorem byl zvolen stolní tenista Rudolf Chroust, v loňském roce si vítězství 
odnesla cvičitelka Hana Kučerová působící v TJ Slavoj Plzeň. 
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Krátce z obvodu
Dne 18. října 2011 zemřel Ing. Stani-
slav Hajný, bývalý starosta, místo-
starosta, radní a člen zastupitelstva 
MO Plzeň 3. Za celý Úřad městského 
obvodu Plzeň 3 vzpomínáme.
První svátek vánoční bude ve zna-
mení oldies! Již 32. ročník tradiční 
vánoční diskotéky „Oldies but gold-
ies“ pod taktovkou DJ´s Zdeňka 
Rabocha a Marcela Špicara se 
uskuteční 25. prosince v Parkhotelu. 
Senioři starší 70 let budou i nadále 
jezdit městskou hromadnou dopra-
vou zdarma. Rada města Plzně se 
na svém jednání vrátila k již schvá-
lenému tarifu a schválila změnu, 
která umožňuje cestujícím od 70 let 
bezplatně využívat služeb MHD.

Až do 8. ledna je v Západočeské 
galerii v síni Masných krámů 
k vidění výstava Adolf Loos – dílo 
v českých zemích. Jde o obsáhlé dílo 
jednoho z nejvýraznějších mistrů 
moderní architektury, které vzniklo 
v období od roku 1900 do roku 1933. 

Plzeňský rodák Jiří Suchý oslavil 26. 
října v kulturním domě Peklo své 
jubilejní osmdesáté narozeniny. Na 
pódiu jej doprovázela kapela divadla 
Semafor a dlouholetá divadelní 
partnerka Jitka Molavcová. 

Zhruba 450 běžců se zúčastnilo 
v sobotu 8. října 4. ročníku akce s náz- 
vem Hervis Plzeňský půlmaraton. 
Závod odstartoval v centru Plzně 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach. 
Byl připraven i doprovodný pro-
gram a sedmikilometrový závod 
koloběžek. 

Kontaktní centrum nebo také K-
centrum či Káčko v Havířské uli-
ci v Plzni se již dlouhá léta stará 
o drogově závislé. 18. října uspořádalo  
společně s Bezpečným městem 
Den otevřených dveří, aby se lidem 
představilo. K-centrum navštívili 
také představitelé města či ob-
vodu, primátor Plzně Mgr. Martin 
Baxa nebo místostarosta třetího 
plzeňského obvodu Radislav Neu-
bauer.

V sobotu 22. října se uskutečnila 
akce s názvem „Antisystema – po 
chod nespokojenosti“. Protože svola- 
vatel akci příliš nekonkretizoval,  
bylo nutné zařídit všechna potřebná 
opatření. Na shromáždění i pochod 
tedy dohlédly jak složky Městské 
policie, tak i Policie ČR. Na akci 
nakonec ani zdaleka nedorazilo tolik 
účastníků, kolik svolavatel plánoval, 
a vše proběhlo v klidu.

Dětský domov Domino oslavil 25 
let a k narozeninám si uspořádal 
velkolepou oslavu. Ve čtvrtek 13. 
října se v divadle Alfa sešli nejen 
všichni z Domina, ale také například 
poslankyně Doc. MUDr. Milada 
Emmerová, CSc. nebo starosta 
třetího plzeňského obvodu Jiří Stro-
bach, který večer zahájil. Progra-
mem provázel známý herec a bavič 
Tomáš Matonoha, vystoupila kapela 
Toxique i dětský sbor z Domina.

Začala zima, blíží se Váno-
ce a s tím přichází oblíbené 
i nenáviděné sněhové ob-
dobí. Jak se připravil na 
zimní údržbu Městský ob-
vod Plzeň 3?
„Na základě předpisů kaž-
doročně vyhotovujeme plán 
zimní údržby, kde jsou sta-
noveny rozsahy zásahů na  
jednotlivých komunikacích 
a chodnících a časové lhů-
ty podle pořadí důležitosti 
v daných lokalitách,“ vysvětlil
místostarosta centrálního ob- 
vodu Radislav Neubauer. Tzv. 
zásahem se rozumí především 
mechanické odstraňování  
sněhové pokrývky, a to jak  
ručně pomocí hrabel a škra-
bek, tak i strojově za pomo-
ci techniky. Pokud je sníh 
ušlapán a dojde k vytvoření  
ledovky, používá se k posypu 
písek, aby došlo ke zdrsnění 
povrchu a snížilo se riziko 

úrazu.  
„Centrální obvod v nadchá-
zející zimě upřednostňuje 
posyp pískem místo inertní-
ho materiálu. Jedním z dů-
vodů je to, že písek doplní 
materiál ve spárách měst-
ské dlažby,“ doplnil vedoucí 
Odboru dopravy a životního 

prostředí ÚMO Plzeň 3 Petr 
Baloun. Na zimní období má 
obvod připraveno cca 150 tun 
písku a 60 tun soli. Část bílého 
písku byla získána z pravidel-
ných výměn písku z pískovišť 
na dětských hřištích a část byla 
zakoupena zhruba za 30 tisíc 
korun. Nákup soli vyšel cen-
trální obvod na 250 tisíc korun. 
Jako výpomoc při zajišťování 
zimního úklidu jsou k dispozi-
ci pracovníci vykonávající pro 
ÚMO Plzeň 3 Veřejnou službu, 
kteří jsou pružně nasazováni 
na nejpostiženějších místech 
na mechanické dočišťovací 
práce – odstraňují námrazy, 
rozšiřují průchody na chod-
nících nebo pomáhají v případě 
kalamitního spadu sněhu 
v rámci urychlení zprůchodnění 
nejvíce zasažených a nejfrek-
ventovanějších lokalit. 

Ve Smetanových sadech je 
v současné době budována 
mateřská škola, která bude fun-
govat podle jedinečné vzdělávací 
metody italské lékařky Marie 
Montessori. Jde o soukromou 
akreditovanou mateřskou školu 
u ministerstva školství. Otevírat 
se bude v druhé polovině února.
„Budeme sídlit v prvním patře, 
takže pro školku budeme 
využívat zahradu za synago-
gou. Jsme rádi, že nám Úřad 
Městského obvodu Plzeň 3 vyšel 
vstříc a po dohodě se starostou 
Jiřím Strobachem a po schválení 
rady obvodu máme tuto zahradu 
k dispozici,“ uvádí provozova-
tel školky Mgr. Petr Vicenda.  
Školka bude mít kapacitu 
28 dětí a bude přijímat děti 

ve věku od dvou a půl roku. 
Otevřeno bude celoročně. 
„V mateřských školách není 
v současné době dostatek míst. 
Ačkoliv každoročně navyšujeme 
kapacity školek, nejsme schopni 
uspokojit všechny rodiče. Proto 
každou snahu v této problema-
tice vítáme. I když samozřejmě 
víme, že jde o soukromou školku, 
kde se bude platit vyšší školné než 
ve státních mateřských školách. 
Čím více ale bude dobře fungu-
jících soukromých školek, tím 
více volných míst budeme mít 
i my, ve státních školkách,“ 
říká starosta MO Plzeň 3 Jiří 
Strobach. 
Systém vzdělávací metody Mon-
tessori se vyznačuje individuál-
ním přístupem k dítěti. Metoda 

vychází z toho, že pokud má dítě 
možnost učit se to, co ho právě 
zajímá a na co je připraveno, 
učí se daleko rychleji a snadněji. 
Školka používá například 
speciální smyslové pomůcky až 
z Holandska. „Prvním důvodem 
vzniku této mateřské školy byla 
absence míst ve školkách a za 
druhé chceme rozvinout metodu 
Montessori, která tady dopo-
sud není. Tato metoda funguje 
úspěšně po celém světě a to až po 
střední školství.  A Plzeň je pos-
ledním větším městem v repub- 
lice, kde Montessori metoda  
není,“ vysvětluje dále provozo-
vatel. Více o metodě Montes-
sori a nově budované mateřské 
škole najdete na stránkách 
www.montessori-plzen.cz. 

Zimní údržba

V centru Plzně bude mateřská škola Montessori

Extrémně těžké podmínky měli při loňské zimě pracovníci údržby. 
Sněhová kalamita zasáhla také západočeskou metropoli. Sníh musel 
být z centra města odvážen nákladními vozy k Papírenské lávce. 

Centrální obvod Plzeň 3 má na starosti celkem 840 tisíc metrů 
čtverečních komunikací pro pěší a 970 tisíc metrů čtverečních 
pozemních komunikací. Do kompetence obvodu patří také úklid 
zastávek městské hromadné dopravy. Foto z prosince 2010, kdy 
v Plzni sněžilo téměř nepřetržitě několik dní. 
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Na sídlišti na Borech budou nová parkovací místa, 
parky i chodníky

Město Plzeň řeší již delší dobu 
neúspěšně a bez žádných 
výsledků prostřednictvím or-
ganizací SVSmP a ÚKRmP  
problematiku odstavných par- 
kovacích ploch pro lidi do-
jíždějících do centra města  
Plzně z jeho okolí. Proto se  
vedení obvodu rozhodlo vstou- 
pit do tohoto problému. Li- 
dem přijíždějícím do Plzně  
vyšlo vstříc a zajistilo pro ně 
odstavnou parkovací plochu.

Samozřejmě by bylo nejlepší 
tyto plochy vybudovat v nějaké 
investiční akci, ale v době eko-
nomické recese a škrtů je to 
zhola nemožné. Proto v nedávné 
době proběhlo jednání mezi mís-
tostarostou MO Plzeň 3 Radis-
lavem Neubauerem a vedením 
obchodních center InterCora 
s.r.o. o bezplatném využití par-
kovací plochy před obchodním 
centrem Area Bory (Kaufland). 
Tak by mělo dojít alespoň 

k částečnému vyřešení prob-
lematiky parkování a dopravy 
v centru města. „Chtěl bych tím-
to poděkovat vedení společnosti 
InterCora s.r.o., konkrétně  
manažerovi obchodního cen-
tra Area Bory panu Nezvalovi, 
za nesmírně vstřícný přístup při 
řešení tohoto palčivého problé-
mu našeho obvodu a doufám, že 
se naše spolupráce bude rozvíjet 
i v budoucnu,“ dodává Radislav 
Neubauer.

Komplexní úprava - revita-
lizace vnitrobloků proběhne 
postupně v prostoru mezi 
ulicemi Skupovou a Hey-
rovského poblíž nákupního 
centra LUNA. Celý řešený 
prostor je rozdělen na tři  
samostatné části: vnitroblok 
Skupova, Šimerova a vni-
troblok Luďka Pika.

Vnitroblok Skupova 
Byla zahájena úprava severozá- 
padní části celého vnitrobloku 
s příjezdovou komunikací pro 
objekty služeb. Tato část zahr-
nuje rekonstrukci pojížděných 
ploch, chodníků, části stezky 
pro cyklisty a zpevněných 
ploch vnitrobloku. Odvodnění 
ploch bude řešeno do stáva-
jící kanalizace. Součástí jsou 
rovněž sadové úpravy – pro-
menáda podél souvislého 
bloku domů. Jedná se o 11  
stromů. Dalším stavebním 
objektem je nově budované 
veřejné osvětlení.

Vnitroblok Šimerova
Při této úpravě se navazuje na 
promenádu z „Vnitrobloku 
Skupova“ a propojuje se tak 
prostor mezi ulicí Skupova  
a Heyrovského. Středem pro-
menády vede travnatý pás 
s dvouřadou alejí kvetoucích 
stromů a keřů. Do rozšiřované  
travnaté plochy před objek-
tem Plzeňské teplárenské je 
v návrhu umístěno kruhové 
dětské hřiště s lanovou pyra-
midou. V prostoru dětského 
hřiště jsou umístěny lavičky 

a jsou zde vybudovány i mla-
tové pěšiny respektující stáva-
jící směr pohybu osob přes 
trávníky. Součástí je opět nově 
budované veřejné osvětlení. 
Na tuto úpravu chce obvod  
získat dotaci z fondu EU.

Vnitroblok Luďka Pika
Tento vnitroblok lze vnímat  

jako prostor náměstí navazující 
na promenádu v projektech  
„Vnitroblok Skupova“ a „Vni- 
troblok Šimerova“. Pros-
tor náměstí je z jižní stra-
ny vymezen nově řešeným 
parkovištěm a v severní části 
navazuje na promenádu řeše-
nou v rámci vnitrobloku  
Skupova. Tato severní část 
bude řešena jako zpevněná 
plocha z betonové dlažby. 
Je zde i dostatečný prostor 
pro případné osazení vod- 
ního prvku. Vodovodní a ka- 
nalizační přípojka bude 
součástí stavby. Jižní polovi-
na „náměstí“ bude převážně  

zelená, tvořená rozšířenou 
travnatou plochou a formálním 
lesíkem v jihovýchodní části. 
Listnatý lesík ve zpevněné 
ploše s lavičkami vytvoří pros-
tor pro posezení pod stro-
my a zároveň bude optickou  
clonou. Tvořen bude 16 javo-
ry. Travnatá plocha bude 
od zástavby oddělena linií 6 

listnatých stromů. Součástí je  
rovněž nové veřejné osvětlení.

V bezprostřední blízkosti těch- 
to vnitrobloků SVSmP reali- 
zovala ve dvou etapách re-
konstrukci Skupovy ulice.  
Součástí těchto úprav je již 
zmiňované parkoviště, vznika-
jící na jižním okraji „Vnitrob-
loku L. Pika“, kdy řešení obou 
bylo vzájemně koordinováno. 
Stavbou tohoto parkoviště 
vznikne zhruba 25 nových par-
kovacích míst.
Rekonstrukce parkoviště
u LUNy 
Další plánovanou investiční 

akcí výrazně navyšující počet 
parkovacích stání v lokalitě 
je rekonstrukce parkoviště 
u Luny. 
V prostoru stávajících parko-
vacích ploch mezi ulicí 
Skupovou, objektem policie  
a OD Luna jsou dvě plochy,  
které slouží pro parkování osob- 
ních automobilů. Parkování  
probíhá neuspořádaně, a proto 
je množství parkovacích míst 
omezeno. Návrh předpokládá 
zřízení dvou více měně sa-
mostatných ploch, což je dáno 
konfigurací stávajícího terénu. 
Celkový počet navržených 
parkovacích míst je 173. 
Z toho je 7 míst pro ZTP a dvě 
místa pro rodiny s dětmi. 
Tato stání jsou směrována 
k prodejnímu objektu, kde se 
předpokládá větší počet těchto 
osob. 
Bude provedeno nové veřejné 
osvětlení, které respektuje 
novou situaci zpevněných  
ploch a nové zeleně. Osvětlení 
bude napojeno do stávajících 
rozvodů. Navrhované řešení 
uspořádává parkování, tím 
navyšuje kapacitu a současně 
vytváří nové vegetační plo-
chy umožňující vnesení vege-
tace do velkých zpevněných 
ploch. Součástí návrhu jsou 
nové výsadby 48 alejových list- 
natých stromů, 12 vzrostlých 
jehličnatých stromů, plošné 
výsadby keřů a založení no-
vých trávníkových ploch.

Obvod zajistil odstavné parkoviště na Borech

Pohled na vnitroblok naproti OC Luna na Borech
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Centrum, Bory, Skvrňany, Valcha, Radobyčice, Doudlevce, Nová Hospoda, Zátiší

V sobotu 22. října uspořá- 
dal Městský obvod Plzeň 3 
Drakyádu na Borských polích. 
Tradiční podzimní zábavu si 
užili děti i rodiče. 

Ráno byla mlha, že by se dala 
krájet a málokdo by si pomys-
lel, že právě tento den bude  
ideální pro pouštění draků. 
A nakonec byl. Odpoledne 
svítilo sluníčko a k tomu všemu 
pěkně foukalo. Na Borských 
polích se vznášely desítky 
draků. Do dětských let se tak 
vrátili i rodiče. „Manžel si 
to užívá snad víc než holky,“
usmívá se jedna z účastnic. 
Kdo si nepřinesl draka z do-

mova, mohl si ho na místě 
vyrobit. Těm méně zručným 
pomáhal na místě odborný 
modelář. Drak koupený nebo 
doma vyrobený, to bylo na-
konec všem jedno. Zábavu si 
tu užil každý. 
Z přihlášených osmdesáti 
draků se také hodnotil nejhezčí 
drak obvodu. Volba nebyla 
snadná. Starosta Jiří Stro-
bach a místostarosta Radislav 
Neubauer, kteří si pouštění 
draků osobně vyzkoušeli, 
nakonec ocenili čtyři dračí 
piloty. Drobné dárky si ale 
z Drakyády odnesli všichni 
a ještě si opekli špekáčky 
u závěrečného táboráku.

Pro všechny mateřské školy, 
které sídlí na území Městského 
obvodu Plzeň 3, vyhlásilo 
vedení obvodu podzimní 
soutěž. Principem bylo, aby 
děti namalovaly pohádkové 
bytosti, které s pomocí paní 
učitelky následně lepily na 

velký podklad. Vznikly tak 
nádherné koláže – Pohádkové 
říše.
Hlavní cenu, návštěvu Domu 
pohádek, vyhrála 2. třída 
z 22. MŠ (nám. Míru), další dvě 
třídy dostaly kreslící potřeby. 
Do soutěže přišlo celkem 25 

koláží z 9. mateřských školek 
a zapojilo se přes 400 dětí. 
„Vybrat z tolika nádherných 
obrázků vítěze bylo opravdu 
těžké, nakonec jsme po velkém 
úsilí zvolili tři nejlepší,“ přiznal 
starosta třetího plzeňského ob-
vodu Jiří Strobach.

Chcete-li vidět všechna za-
slaná díla, přijďte se podívat 
na Úřad městského obvodu 
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 
7,9 – více informací získáte 
na tel. čísle 378 036 496.

Podzimní zábavu uspořádanou Městským obvodem Plzeň 3 si užili 
rodiče i děti. Nad Borskými poli se vznášely desítky draků. 

Desítky draků se vznášely na Borech

Děti malovaly pohádkové bytosti, vyhrála 22. mateřská škola 
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MO Plzeň 3 rozdává 150 euroklíčů Plaťte kartou i na úřadě!
Euroklíč je mezinárodní pro-
jekt, který už přes čtvrt sto-
letí efektivně pomáhá lidem 
se sníženou schopností po-
hybu. Centrální obvod nyní 
rozdává 150 Euroklíčů, které 
tělesně postiženým lidem mo-
hou usnadnit některé situace 
v běžném životě.  
Smlouvu o spolupráci v rámci 
projektu Euroklíč uzavřel MO 
Plzeň 3 s Národní radou osob 
se zdravotním postižením 
České republiky, o.s. Eurozám-
ky byly nainstalovány celkem 
na 7 místech v obvodu: veřejná 
toaleta v Pobřežní ulici, ulici 
Terezie Brzkové a U Borského 
parku, na Americké třídě, 
v areálu Škodaland a v budovách 

Úřadu městského obvodu Plzeň 
3 na adrese sady Pětatřicátníků 
7 a 1. Klíče jsou určeny pro dis-
tribuci držitelům průkazů TP, 
ZTP, ZTP/P, dále stomikům, 
diabetikům, onkologickým 
pacientům a prostřednictvím 
sítě mateřských center lze klíče 
zapůjčovat rodičům dětí do tří 
let věku.
Nyní mohou rodiny s dětmi do 
3 let obdržet tento klíč zdarma 
v některých mateřských cen-
trech v Plzni. Jde o mateřské 
centrum Plzeňské Panenky 
v Sadech 5. Května, Jablíčko 
v Jablonského 4 na Slovanech 
a v mateřském centru Motýl ve 
Žlutické ulici na Lochotíně. 

Víte, že můžete použít plateb-
ní kartu také při placení na 
úřadě? Tato možnost funguje 
na MO Plzeň 3 již od roku 
2007. Použít kreditní kartu 
je velice jednoduché, jen je 

důležité platbu kartou oznámit 
předem. Transakce bude pak 
provedena místo na přepážce 
v podatelně úřadu. 
Úřad městského obvodu Plzeň 
3 také již čtvrtým rokem 
využívá službu Czech POINT, 
která občanům výrazně krátí 
dobu čekání. Díky ní mohou 
klienti vyřídit hned několik 
úředních záležitostí najed-
nou – ověřování dokumentů, 
výpisy, apod. Zároveň úřad 
třetího plzeňského obvodu evi-
duje matriku celé západočeské 
metropole, a to nejen sta-
tistiku narození a úmrtí, ale 
také nejčastější jména a počet 
svateb. 

Důležité upozornění pro držitele průkazů
TP, ZTP a ZTP/P  
Na četné dotazy držitelů těch- 
to průkazů upozorňujeme, 
že průkazy mimořádných 
výhod osvědčující stupeň 
mimořádných výhod (t.j. I. 
stupeň – průkaz TP, II. stupeň 
– průkaz ZTP a III. stupeň 
– průkaz ZTP/P) zůstávají
v platnosti i po 1. lednu 2012 
a to do uplynutí doby platnosti 
vyznačené na zadní straně  
průkazu, nejdéle však do 
31. 12. 2015 (t.j. bez ohledu 
na skutečnost, zda máte 
vyznačenu delší či neomeze-
nou dobu platnosti na zadní 
straně průkazu). Výhody, které 
Vám z držení průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P vyplývaly, zůstávají 
v platnosti  i nadále. Jedná se 
o nárok na vyhrazené sezení 
v MHD, slevy v dopravě atd.
Pokud máte přiznány mi-
mořádné výhody II. stupně 
(průkaz ZTP) nebo III. stupně 
(průkaz ZTP/P), budete mít 
při splnění ostatních pod-

mínek nárok na příspěvek na 
mobilitu. Máte-li zájem o tuto 
dávku, musíte po 1. 1. 2012 
podat žádost na Úřadu práce 
v Plzni a to na předepsaném 
formuláři. Tuto žádost Vám 
po 1. 1. 2012 vydají pracov-
nice úřadu práce, které však 
budou stále ještě na ÚMO 
Plzeň 3, sady Pětatřicáníků 7 
v přízemí a stěhovat se budou 
na Úřad práce v Kaplířově 7 
až v průběhu roku 2012. Výše 
příspěvku bude činit  400,- Kč 
za kalendářní měsíc. Nárok 
na tuto měsíčně se opakující 
dávku Vám trvá do uplynutí 
doby platnosti vyznačené na 
zadní straně průkazu, nejdéle 
však do 31. 12. 2015 (nebude 
tedy nutné žádat každý rok, 
jak tomu bylo u příspěvku na 
provoz motorového vozidla 
a příspěvku na individuální 
dopravu). Pro další posky-
tování této dávky, po uplynutí 
uvedené doby, musí dojít 

k novému posouzení zdravot-
ního stavu, pokud nebude již 
posouzen pro účely příspěvku 
na péči.
Dále Vám sdělujeme, že pokud 
Vám v minulosti k Vašemu 
průkazu mimořádných výhod 
bylo Magistrátem města Plzně, 
odborem dopravy, vydáno 
zvláštní označení do vozidla 
pro parkování pro invalidní 
občany, máte lhůtu nejpozději 
od 31. 12. 2012 vyměnit toto 
stávající označení  pro parko- 
vání za nový Parkovací průkaz 
označující vozidlo přepravu-
jící osobu těžce zdravotně 
postiženou (nové označení O7 
CC a šestimístné číslo).
Pokud máte zájem o tuto 
výměnu, vezměte s sebou  
fotografii (průkazové foto) 
odpovídající Vaší současné  
podobě, stávající průkaz mi- 
mořádných výhod (ZTP nebo  
ZTP/P) a stávající označení do 
vozidla pro parkování (AA 

a šestimístné číslo). 
Výměnu provádí odbor do-
pravy Magistrátu města 
Plzně – Škroupova 5, 4. patro 
č. dveří 121.
Současně Vám doporučujeme 
zkontrolovat  zadní stranu Va-
šeho průkazu mimořádných  
výhod, protože v případě, že 
máte zadní stranu popsánu 
a není tam místo pro záznam 
nového označení vozidla, bu-
dete si muset nechat průkaz 
ZTP nebo ZTP/P vyměnit za 
nový (do 31. 12. 2011 Vám 
výměnu provede ještě odbor 
sociálních služeb ÚMO Plzeň 3).
Všem držitelům mimořádných 
výhod bude v průběhu měsíce 
prosince zaslán informační 
dopis o změnách, který přinese 
od 1. 1. 2012 zákon č. 329/2011 
o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením.
Miroslava Jarenová
referentka odboru sociálních 
služeb ÚMO Plzeň 3

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu OP se strojově čitelnými údaji nejpozději 
do 14. prosince 2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu .
O vydání e-pasu lze požádat nejpozději:  
Do 16. prosince 2011 – pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu
Do 19. prosince 2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností 
V době od 27. prosince do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány.
V době od 15. prosince do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu BLESK s dobou platností jeden měsíc bez správního poplatku.
Vydávání cestovních pasů typu BLESK se odstávky netýkají. Dosavadní OP zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů 
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Oslavy 28. října

Senioři tančili v Pekle

Řidiči, zajímá Vás stav trestných bodů?

Podzimní vínek proběhl 
v pondělí 7. listopadu. Kul-
turní dům Peklo byl opět 
zaplněný. 

Taneční vínky pro seniory jsou 
v obvodu velmi oblíbené. Ko-
nají se dvakrát ročně už téměř 
dvě desetiletí. Tradici zavedl 
už první porevoluční starosta 
třetího plzeňského obvodu Bo-
humil Kulhánek. Vstupné pro 

seniory na akci je  zdarma, 
návštěvnost se obvykle po-
hybuje kolem tří stovek lidí. 
Zájem byl o tuto společenskou 
událost i v listopadu. Seniorům  
hrál k tanci a poslechu taneč-
ní orchestr TO1 pana Miro-
slava Novotného a všichni se 
skvěle bavili. Překvapením by-
lo vystoupení profesionálních 
tanečníků, kteří předvedli ukáz-
ky latinskoamerických tanců. 

Kde zjistíte, o kolik trestných 
bodů jste přišli a kolik Vám 
jich ještě zbývá? Bodové hod-
nocení řidiče získáte všude, 
kde je služba Czech POINT, 
tedy na úřadech, ale třeba i na 
poště.
Výpis bodového hodnocení 
řidiče je jednou z novějších 

služeb Czech POINTu a umož- 
ňuje občanům na kontaktním 
místě veřejné správy zjistit 
stav trestných bodů (bez bodů 
ve správním řízení).
„Výpis je poskytován z Cen-
trálního registru řidičů ve- 
deného Ministerstvem dopravy, 
jeho charakter je však pouze 

informativní a nenahrazuje 
výpis z karty řidiče pro styk 
s úřady,“ upozorňuje Iveta 
Zajíčková z ÚMO Plzeň 3.

Na Úřadě městského obvodu 
Plzeň 3 si lidé mohou o výpis 
z bodového hodnocení řidiče 
zažádat už od roku 2009. Od 

spuštění bylo vydáno přibližně 
160 výpisů. Správní poplatek, 
který žadatel zaplatí na samo-
správních úřadech, je za první 
stránku maximálně 100,- Kč. 
Za každou další pak nejvýše 
50,-Kč. 

Plzeň si připomněla 93. výročí vzniku samostatného československého státu. 28. října proběhlo na náměstí T. G. Masaryka slavnostní shromáždění 
s představiteli města. Na snímku starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach (vpravo), místostarosta Radislav Neubauer (vlevo) a radní MO Plzeň 3 
Ing. Pavel Kotas (uprostřed). Po skončení shromáždění se Plzeňané vydali s lampiony v průvodu světel směrem k náměstí Republiky. Zájem 
o průvod byl obrovský. Oslavy byly zakončeny ohňostrojem na hudbu významných českých skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.
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Zvláště při hokejových utkáních 
se projevují problémy s parko-
váním u ČEZ Arény. Teď by 
se mělo hokejovým fandům 
alespoň trochu ulevit. Vedení 
Městského obvodu Plzeň 3 
prosadilo vybudovat u stadionu 
další parkovací stání. „Parko-
vacích míst v této lokalitě v čase 
utkání hokejového klubu je ne-
dostatek. Řidiči často parkují 
například na travnatých plo-
chách a poškozují tím městský 
majetek,“ uvádí Ing. Petr Ba-
loun, radní MO Plzeň 3. „Ro-
zhodli jsme se tedy vyjít vstříc 

jak fanouškům, tak i místním 
lidem, a svolali jednání, jehož 
výsledkem je nárůst skoro o 250 
parkovacích stání,“ upřesnil 
starosta Jiří Strobach.

Jednání proběhlo 9. listopadu 
na ÚMO Plzeň 3. Kromě 
vedení třetího plzeňského ob-
vodu byli účastni také zástupci 
magistrátu, Správy veřejného 
statku města Plzně, Městské 
a Dopravní policie, Plzeňských 
dopravních podniků a ČEZ 
Arény. „Projednali jsme ně-
kolik možností, jak lokalitu v do- 

bě konání nejen hokejových,  
ale i dalších kulturních akcí na 
stadionu více využít k  parko-
vání. Nyní čekáme na schválení 
těchto bodů od příslušných 
orgánů,“ nastínil situaci místo-
starosta obvodu Radislav Neu- 
bauer. „Jedná se hlavně o Doud-
leveckou ulici, kde vytvořením 
šikmého stání vznikne 190 
míst. Dále pak úpravami park-
ování v ulicích Třebízského, 
Přeštické a Nemocniční, kde 
dojde k nárůstu o celkem 59 
míst,“ vyjmenoval Neubauer.
Plzeňské dopravní podniky 

navíc připravily návrh bez-
platného spojení ze záchyt-
ných parkovišť. „Z parkoviště 
Emila Škody u autobusového 
nádraží a z parkovacího domu 
Rychtářka by měla vyjíždět 
bezplatná autobusová doprava 
pro návštěvníky, kteří zde za-
parkují. Záleží však na tom, zda 
si ji vedení ČEZ Arény objedná. 
Další možnosti parkování skýtá 
parkoviště pod mostem Milé-
nia s krátkou docházkovou 
vzdáleností,“ dodal starosta Jiří 
Strobach.

Celkem 2 100 000,- Kč vy- 
členil MO Plzeň 3 z rozpočtu 
na veřejně prospěšné účely. 
Jde o výtěžek z výherních 
hracích přístrojů. Obvod se 
tak snaží, aby tyto finance 
účelně pomáhaly. 

Úřad MO Plzeň 3 obdržel 
celkem 323 žádostí o dotaci 
v celkové výši téměř 17,5 
milionu korun. Rada MO 

Plzeň 3 schválila 61 žádostí 
v celkové výši přes 750 tisíc 
korun. Výše v jednotlivých 
případech však nepřesáhla 
částku 50 000 korun. Za-
stupitelstvem Městského  
obvodu Plzeň 3 bylo schvá- 
leno celkem 77 žádostí ve 
výši přes 1,2 korun, jejichž 
výše v jednotlivém případě  
přesáhla částku 50 000 ko-
run. Dalších 100 000 korun 

bylo rozděleno mezi svazy 
důchodců, svazy tělesně 
postižených a kluby seniorů 
obvodních organizací. 

Dále bylo doručeno 12 žádostí 
příspěvkových organizací, ze 
kterých dotaci získala 15. 
ZŠ na projekt „Máme rádi 
zvířata“ a 11. ZŠ na projekt 
„Zdravý životní styl“. „Mezi 
stěžejní účely použití dotací 

lze zahrnout například také 
provozní náklady středisek 
a stanic, náklady spojené 
s pořádáním sportovních a kul- 
turních akcí, příspěvek na  
pořádání ozdravných pobytů,  
odstraňování bariér, nákup 
zdravotních přístrojů a další,“ 
vyjmenoval Petr Huňát z Fi- 
nančního odboru ÚMO Plzeň 3. 

U řeky Úhlavy v místě ulice 
Pod Skalou přibudou nová 
protipovodňová opatření, při 
zvýšené hladině vody je to-
tiž ohrožena stabilita levého 
břehu. 

V roce 2002, kdy tudy protéka-
la tisíciletá voda, se ukázalo 
ohrožení stability náporového 
levého břehu zhruba před 
devátým říčním kilometrem. 
K narušení rovnováhy břehu 
došlo pod silničním mostem 
v ulici Pod Skalou. V ohrože-
ní byly i přilehlé pozemky, 
nemovitosti a komunikace.  
MO Plzeň 3 proto začal situ-
aci intenzivně řešit a jednat 
se správcem vodního toku. 
„Díky pochopení a vstřícnosti 
ředitele Povodí Vltavy státní 
podnik, závod Berounka, Ing. 
Miloně Kučery se mohlo začít 
s úpravami břehu,“ uvedl mís-
tostarosta třetího plzeňského 

obvodu Radislav Neubauer. 

Komplexní protipovodňová 
opatření jsou finančně nároč-
ná a ekonomické posouzení 
strategickým expertem ne-
dosáhne potřebné váhy pro 
získání dotačního titulu. Pro- 
to správce toku Povodí Vltavy, 
státní podnik po dohodě 
s úřadem MO Plzeň 3 přistoupil 

k zajištění stability namáhaného 
levého břehu rovnaninou z lo- 
mového kamene o hmot-
nosti zhruba 500 kg. „Celá 
akce je hrazena z vlastních 
zdrojů Povodí Vltavy z plánu 
oprav a údržby vodních toků. 
Protipovodňové zabezpečení 
levého břehu si vyžádá nák-
lad více než půl milionu  
korun,“ dodává ředitel Ing. 

Miloň Kučera.
Práce tady budou pokračovat 
i nadále. V příštím roce chce 
obvod pokračovat v započatém 
díle a na základech, které  
vybudovalo Povodí Vltavy, s. p., 
navršit val, který při případném 
zvýšení hladiny řeky zabrání 
rozlití vody na cestu a přilehlé 
soukromé pozemky s rodin-
nými domky.

Popiska

Nová parkovací místa u ČEZ Arény 

Peníze z výherních hracích automatů jdou na dobrou věc 

Radobyčice budou lépe chráněny před velkou vodou
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INZERCE

První správce, který za SPRÁVU
Vašeho DOMU platí vám.
Svěřte nám správu vašeho domu a my 
vám zaplatíme až 100 000,- Kč

(částka závisí na počtu bytů v SVJ)

Dohodněte se s námi 
do konce prosince 2011.

Odečet a rozúčtování tepla
 68,- Kč / rok - bezrádiový odečet
   85,- Kč / rok - rádiový odečet
 

Poměrový měřič tepla:  0,- Kč

Milada Macourková
obchodní manažerka

mob.: +420 605 808 888
milada.macourkova@plzenskesluzby.cz

Iveta Rejšková
obchodní manažerka
mob.: +420 603 222 000 
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz
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Telefonní kontakty MO Plzeň 3 - sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Křižovatka ulic Doudlevecká a U Trati se značně rozšířila. V pravém horním rohu jsou vidět věže kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Chodském náměstí.

Proměny obvodu

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
tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík 37 803 6410
asistentka tajemníka Lucie Soukupová 37 803 6404
pověřený vedoucí kanceláře tajemníka Bc. Vilém Hodek 37 803 6421

stížnosti Bohuslav Janda 37 803 6548

vedoucí kontroly Josef Chyba 37 803 6531

vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Kolesa 37 803 6420

vedoucí odboru dopravy a živ. prostředí Petr Baloun 37 803 6520

vedoucí odboru služeb Mgr. Marie Kušičková 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

Vydává Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451
Distribuce v obvodu Plzeň 3. Inzerce a redakce: tel.: 378 036 496.  Další informace na www.plzen3.eu

Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o., Hankova 6, Plzeň  301 33

V souvislosti s realizovanou 
sociální reformou od ledna 
2012  chce Magistrát města 
Plzně informovat občany, 
že dojde ke změně v ob-
lasti rozhodování o sociálních 
dávkách – příspěvek na péči, 
dávky pomoci v hmotné nouzi 
a sociální dávky pro zdravotně 
postižené občany. 
Dnem 1. ledna 2012 vstoupí 
v účinnost novela zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění, 
a novela zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
v platném znění. Dále vstou-
pí v účinnost nový zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování  
dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvise-
jících zákonů. 
Zásadní změna se týká toho, že od 
1. ledna 2012 si občan s trvalým 
pobytem ve městě Plzni (ÚMO 
Plzeň 1 - 10) a obcí  Dýšina, 
Chrást, Chválenice, Kyšice, Letk-
ov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, 
Nezbavětice, Nezvěstice, Starý 

Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický 
Borek, Tymákov bude žádat 
o výše uvedené sociální dávky na  
Úřadu práce ČR – Kontaktním 
pracovišti  v Plzni, která bude 
přijímat žádosti, rozhodovat 
a vyplácet výše uvedené sociální 
dávky.
Kontaktní adresy pro 
vyřizování dávek  bude
od 1. ledna 2012:
Pro příspěvky na péči 
a sociální dávky pro 
zdravotně postižené občany  
Úřad práce ČR
Kontaktní pracoviště v Plzni
Kaplířova 2731/7
320 73 Plzeň
Tel.: 950 148 111
(kanceláře č. 101- 122
v 1. patře budovy)
Pro dávky pomoci
v hmotné nouzi
Úřad práce ČR
Kontaktní pracoviště v Plzni
Klatovská třída 2848/200e
320 71 Plzeň
Tel.: 950 148 111

Upozornění pro občany Přivaděč na Borech otevřen

Primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, 1. náměstek hejtmana 
Plzeňského kraje Jaroslav Bauer a starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 
otevírají 30. listopadu nový přivaděč k dálnici D5 na Borech.


