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Vážení spoluobčané,

pravé letní počasí ještě ani 
pořádně nezačalo a už bude 
konec prázdnin. Doufám, 
že jste si ale užili čas do-
volených a načerpali nové 
síly. V obvodu se neza-
hálelo ani o prázdninách. 
O tom, co se dělo, se dočtete 
právě v tomto novém čísle 
Zpravodaje Trojka. Dva mě- 
síce volna školákům a studen- 
tům ale končí a blíží se 
první školní den. Pro malé 
prvňáčky dokonce první 
velký den v životě. Těším 
se, že s některými budu opět 
osobně při něm. A všechny 
další školáky a studenty i je-
jich rodiče bych rád pozval 
1. září do Borského parku. 
Tam pro Vás připravujeme 
tradiční oslavu školy, akci 
První zvonění. 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

srpen 2011 20. ročník
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číslo 4

Poslední červnovou sobotu 
tradičně ožívá prostor u pře-
hrady České údolí. Ani 
letos tomu nebylo jinak. 

V sobotu 25. června si cestu 
do areálu Škodaland našly 
tisíce lidí. Čtvrtá Balonová 
show, kterou pořádal MO 

Plzeň 3, lákala na zajímavý 
program, atrakce pro děti 
a další zábavu.

  pokračování na straně 2

Vážení spoluobčané, obracím 
se na vás ohledně prob-
lematiky parkování v Plzni. 
Možná už to víte, ale cílem 
města Plzně je rozšířit zónu 
placeného parkování až do 
borského sídliště, které bude 
pochopitelně zpoplatněno. 
Podle mého názoru to není 
dobře, neboť si myslím, že 
peněženky občanů jsou po 
výdajové stránce již dost 
zatíženy. Občan, trvale žijící 
v obvodu, zvláště na sídlištích, 
by neměl platit za parkování 
v místě svého bydliště a pro 
návštěvníky města Plzně 
nebo zaměstnance, kteří 
pracují v centru města, tu byl 
vybudován nový parkovací 

dům a jeho velká kapacita by 
tedy měla být plně využívána. 
Jednou z našich priorit, se 
kterou jsme šli do voleb 
v obvodu, bylo navyšování 
počtu bezplatných parko-
vacích míst ve stávající by-
tové zástavbě při maximál-
ním zachování zeleně. Proto 
bych chtěl znát váš názor na 
zamýšlené rozšiřování zóny 
placeného parkování a po-
kládám Vám dvě otázky:
1. Chcete bezplatné 
parkování v obvodu?
2. Chcete placené parkování 
formou rezidenčních karet 
a za kolik?
Odpovědi a názory můžete 
psát na e-mailovou adresu: 

neubauerr@plzen.eu, nebo 
dopisem na adresu: Radislav 
Neubauer, místostarosta, MO 
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 
305 83 Plzeň.

Balonová show bavila tisíce lidí 

Placené parkování až k borskému sídlišti?
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Čtvrtá Balonová show bavila tisíce lidí

... pokračování ze strany 1
Jaká byla Balonová show 
poprvé v areálu Škodaland? 
Ještě lepší než kdykoliv před 
tím, shodovali se návštěvníci 
i představitelé obvodu. „Už 
jsme loni byli na Balonový 
show, ale tady v areálu jsme 
poprvý. Je to tu moc hezky 
udělaný, hodně hřišt a využití 
pro děti. Letos je akce ještě 
o hodně hezčí, tím že je to 
tady v  areálu,” usmívala se 
návštěvnice Dáša Průchová, 
která přišla s rodinou. Také 
podle pořadatelů se úroveň 
akce zvedla díky areálu, 
větší zázemí a komfort je pro 
učinkující i návštěvníky. „Lidé 
si chválí akci i areál, vyšlo 
nám také počasí. Myslím, 
že se čtvrtá Balonová show 
opět povedla. Máme určitě 
velkou radost z tak vysoké 
návštěvnosti. Tím, že je tady 
u přehrady areál, akce rozhodně 
 získala na kvalitě. Mluvil jsem 
s návštěvníky i s učinkujícími 
a všichni se na tom shodují,” 
řekl starosta Jiří Strobach. 

Program trval až do dvaad-
vacáté hodiny, zakončen byl 
tradičně ohňostrojem. Ačkoliv 
to každou chvíli vypadalo na 
déšť, z nebe naštěstí nespadla 

ani kapka. Počasí tedy nakonec 
akci přálo, příznivé ale nebylo 
pro vzlet balonů. Balon měl 
původně vzlétnout už v pátek 
z centra Plzně. „Povětrnostní 

podmínky nebyly vyhovující, 
byl hodně silný vítr. Loni 
to vyšlo, bylo krásně, letos 
ale bohužel ne,“ vysvětluje 
provozovatel horkovzdušného 

Starosta Jiří Strobach (uprostřed) a místostarosta Radislav Neubauer zahajují Balonovou show s Leošem Marešem

Kapela Walda Gang sklidila tradičně velký úspěch
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Jak se létá s horkovzdušným balonem? Prozradil Josef Doležel

balonu Josef Doležel, proč 
jsme nakonec v pátek balon 
nad plzeňským náměstím 
neviděli. Ačkoliv se pan 
Doležel velmi snažil i druhý 
den u přehrady, nad počasím 
nakonec nevyhrál. V sobotu 
opět sváděl nelítostný boj 
s větrem. „Panebože,“ ozývalo 

se v přihlížejícím davu, který 
sledoval nafukování balonu. 
Vítr si s balonem dělal doslo-
va, co chtěl. Jednu chvíli se 
plachta otírala o zem, v další 
už létala vzduchem. Každému 
bylo v tu chvíli jasné, že balon 
nevzlétne. I přes veškeré úsilí 
Josefa Doležela a jeho týmu, 

příroda opět lidem ukázala, že 
má prostě větší moc. Náladu 
návštěvníkům to ale nezkazilo. 
Nad přírodou sice čtvrtá  
Balonová show úplně nevy-
hrála, ale i tak znovu pomůže, 
konkrétně dětem v dětském 
domově. „Vybírala se opět 
dvacetikoruna,“ upřesnil mís-

tostarosta Radislav Neubauer 
a doplnil: „Veškeré vybrané 
finance jdou na dětský domov, 
šek se bude jako každoročně 
předávat na akci První zvo- 
nění, která proběhne 1. září 
v Borském parku.“ 

Za jakých podmínek může 
balon vzlétnout? 
My potřebujeme například 
v tomto prostoru (u přehrady 
České údolí), aby to foukalo 
maximálně do 4 metrů za 
sekundu a aby nepršelo. 
Jak zjišťujete aktuální vývoj 
počasí? 
Jsme spojení vždy s nejbližší 
meteostanicí, tady konkrétně 
s Ruzyní a oni nám řeknou, 
jaké jsou vyhlídky, směr větru, 
rychlost, oblačnost a jakým 
směrem fouká.
Můžete jen tak do vzdu-
chu nebo ještě před startem 
ověřujete situaci na nebi? 
Před vzletem zavoláme na 
řízení letového provozu, ještě 
zjistíme, jestli nás pustí do 
vzduchu, kdyby náhodou při-
stávalo nějaké letadlo nebo 
byla nějaká havarijní situace, 
tak by nás třeba nepustili. 
Do jaké maximální výšky 
můžete letět? 
Maximálně do 6 kilometrů, 
ale většinou je povolená maxi-
mální výška zhruba 1800 
metrů. 
A kde přistanete? U balonu 

je to asi trochu na náhodu, 
zřejmě kam fouká? 
No, vždy po směru větru, při 
rychlosti třeba těch 4 metrů za 
sekundu, tak uletíme takových 
dvacet až třicet kilometrů. 
Máme doprovodné vozidlo, 
které jede s námi. Jsme spo- 
jení vysílačkama a víme, kte-
rým směrem se pohybujeme,  
máme i vizuální kontakt, když 
letíme vysoko. Řekneme mu 
směr, kterým letíme. 
Co říkáte Svěrákovu přistání 
v rybníku ve filmu Vratné 
lahve? Je to nesmysl? 
No, my děláme taky doteky 
s hladinou. Ale nesmysl je to, 
když Vám to zhasne. I když se 
trochu ponoříte třeba do pasu, 
tak se nic neděje. Ale pořád 
musíte nahoru topit, kdyby 
Vám to zhaslo, tak jakmile se 
dotknete hladiny, tak to jde 
okamžitě pod vodu. 
Kolik lidí se vejde do koše? 
Do tohoto koše, co tu máme, se 
vejdou tak zhruba 4 lidi a pilot.  
Jak dlouho se balon nafukuje? 
Zhruba dvacet minut. Za 
dvacet minut je připravený 
ke startu. 

Je to bezpečné? Zažil jste 
někdy nějaké horší chvilky? 
Bezpečné to je, ale zažil jsem. 
Občas se stalo, že nás pře- 
kvapila bouřka, tak jsme 
museli rychle přistát. Přistávali 
jsme už v dešti, silném větru, 
ale takové nějaké krizové 
situace, že by se například 
někomu něco stalo, tak to 

v žádném případě ne.  
Jak dlouho můžete letět? 
V zimě třeba čtyři až pět ho-
din, ale je to samozřejmě podle 
plynu, podle velikostí lahví, 
které máte. Když je chladno, 
tak můžete letět dýl. Čím je 
větší horko, tím spotřebujete 
více plynu.

Provozovatel balonu Josef Doležel

Martina Průchová s rodinou si akci moc pochvalovala Nafouknutí balonu bránil vítr
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Koupání v čisté vodě, v přírodě 
a v Plzni? To už není v zápa- 
dočeské metropoli problém. 
V červnu se otevřelo v areálu 
Škodaland koupací jezírko. 
Má průzračně čistou vodu 
a je vhodné i pro alergiky. 
Jako první ho vyzkoušely 
při Balonové show sličné 
akvabely. To bylo jezírko 
slavnostně otevřeno, od té 
doby slouží občanům. 

Už v červenci se ale jezírko 
nevyhnulo vandalům a škodám, 
které způsobili bezohlední 
návštěvníci. Odběrná hladi-
nová místa, tzv. skimmery, 
byly zasypány drobnými ob-
lázky, čímž došlo k vyřazení 
funkce filtračních nádrží  
a v důsledku toho ke zhoršení  
kvality vody. Vandalové dále 
vytrhli dva kryty dnových 
gul (výpusti odpadní vody) 
a ušetřeno nebylo jezírko ani 
zvenku. Zničené a odcizeny 
byly mokřadní rostliny na 
břehu, vyrvány zabetonované 
kameny a drobné kameny byly 

z pláže naházené do vody. 
„Opravy byly ihned zajištěny, 
navíc byl zvýšen dozor u je-
zírka,“ upřesňuje starosta Jiří 
Strobach.
Doufejme tedy, že se dalším  
vandalům jezírko vyhne a bude 
dále sloužit návštěvníkům areá-
lu. Za hezkého počasí je totiž 

doslova v obležení. Lidé si tu 
vychutnávají nejen průzračně 
čistou vodu, ale i příjemné 
prostředí u přehrady. Otevřeno 
je tu každý den až do 20. hodiny 
a vstupné je zdarma. K dispo-
zici jsou i převlékárny, sprchy 
a občerstvení. Z mola mohou 
návštěvníci skákat přímo do 

jezírka nebo na něm prostě jen 
tak chytají bronz ze sluníčka. 
To se sice většinu léta scho-
vávalo, ale ještě není všem 
letním dnům konec. Meteoro- 
logové slibují krásné babí léto, 
takže to vypadá, že si koupání 
v jezírku ve Škodalandu ještě 
dosyta užijeme.

Starosta Jiří Strobach (zprava), místostarosta Radislav Neubauer a Ing. Jan Kolbek při slavnostním otevření jezírka

Znáte ve Vašem okolí zají-
mavého a aktivního muže nebo 
ženu nad 60 let? Nebo jste to 
právě Vy? Přihlaste sebe nebo 
svého známého či známou 
do soutěže Senior roku, tu už 
potřetí vyhlašuje Městský obvod 
Plzeň 3. Podmínkou je pouze 
trvalý pobyt na území plzeňské  
trojky a věk minimálně 60 let. 
„V minulých letech jsme se setkali 
s velkým ohlasem, a proto chceme 
z této akce udělat tradici. Zdá se, 
že by se nám to mohlo podařit 
a jsme zvědaví, jaké zajímavé se-
niory potkáme v letošním roce,“ 
uvedl starosta Jiří Strobach. 
Jaký by měl být přihlášený se- 
nior? „Obvod v soutěži veřejně 
oceňuje aktivní seniory, kteří se 
rozhodli pracovat ve prospěch 
ostatních a rozdávají své bo-
haté životní zkušenosti,“ dodává 
starosta.

Nominace do soutěže Senior roku jsou přijímány do 30. září, 
výsledky budou vyhlášeny 31. října. Přihlášky jsou k dispozici 
na těchto místech: Vrátnice ÚMO Plzeň 3 - Sady Pětatřicátníků 7, 
Plzeňský deník - Kovářská 4, Český rozhlas - náměstí Míru 10 
a na internetových stránkách www.plzen3.eu.

Obvod hledá už potřetí Seniora roku 

V červnu bylo ve Škodalandu otevřeno koupací jezírko
V červenci už ho poničili vandalové

Probíhá pod záštitou starosty MO Plzeň 3 Jiřího Strobacha

Pro aktivní a plnohodnotný život
našich seniorů

Přihlaste do soutěže
babičku, dědu, maminku, strýce, sousedku, kolegu, kamarádku...

Soutěž je určena pro všechny seniory od 60 let včetně, 
jež mají trvalé bydliště na území městského obvodu Plzeň 3.

Uzávěrka přihlášek: 30. září 2011
Více informací na www.plzen3.eu nebo na tel.: 378 036 496.

Prodej 
zvýhodněných 
divadelních 
vstupenek
pro seniory začíná 
Senioři žijící na území MO 
Plzeň 3 mohou za poloviční 
vstupné navštěvovat divadelní 
představení v Divadle Josefa 
Kajetána Tyla. Vstupenky za 
50 % pořizovací hodnoty jsou 
k dispozici vždy poslední 
úřední den v měsíci (pondělí 
nebo středa) od 8 hodin u paní 
Olgy Sammerové v 1. patře,  
dveře č. 19, budova ÚMO Plzeň 3, 
sady Pětatřicátníků 7,9.
Výběr představení a počet 
vstupenek je dán kapacitními 
možnostmi Divadla J. K. Tyla. 
Termíny prodeje:
31. srpna
28. září
31. října
30. listopadu 
28. prosince 
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Krátce z obvodu
Díky výstavbě parkovacího 
domu Rychtářka u Štruncových 
sadů má západočeská metropole 
o čtyři sta padesát parkovacích míst 
více. Slavnostní otevření domu se 
konalo ve čtvrtek 23. června.

Malovaní, vyrábění, stříhání, 
stavění - to vše si 16. června 
mohly děti vyzkoušet v Divadelní 
ulici, kde se už tradičně konalo 
Hravé odpoledne.

Šestnáctý ročník Historického 
víkendu začal v Plzni 10. června. 
Akce se po roce vrátila opět do 
historického centra. Loni se 
z důvodu stavby kašen na náměstí 
konala na Doubravce u Sv. Jiří. 

Desítky folklórních souborů 
z Čech i zahraničí se 8. června 
sjely do Plzně na Mezinárodní 
folklórní festival CIOFF. Kromě 
hudby provázel festival také bo-
hatý doprovodný program. 

Před domem v Mánesově ulici 49 
na Borech se v sobotu 16. čer-
vence konal za přítomnosti 
představitelů města pietní akt  
k nedožitým 100. narozeninám 
generála Antonína Lišky, účast-
níka letecké bitvy o Británii, 
hrdiny II. světové války a rovněž 
čestného občana města Plzně.

Největší přehlídku ohňostrojů 
s názvem Plzeňské Ohýnky bude 
hostit areál Škodaland u přehrady 
České údolí. Dvoudenní program  
vypukne v pátek 16. září v 17:00. 
Návštěvníky čeká soutěž ohňo-
strojů, hudební a doprovodný 
program. 

Chance LifeInLine Tour již posed-
mé míří do Plzně. Festival in-line 
bruslení je určený pro profesioná-
ly, amatéry, hobby jezdce i děti. 
Uskuteční se 11. září na částečně 
uzavřené Sukově a Folmavské uli-
ci na Borech. Na nejdelší trati se 
pojede o tituly mistrů ČR za účasti 
kompletní české i slovenské elity 
a řady zahraničních závodníků. 

Organizační odbor centrálního 
plzeňského obvodu je pověřen 
celoměstskou agendou ztrát 
a nálezů. Nalezených věcí je evi-
dováno v průměru 600 ročně a jsou 
uschovávány po dobu 6 měsíců. 
Mezi nejkurióznější nálezy patří 
kamion nalezený u Tyršova mostu 
nebo dlažební kostka. 

V souvislosti s péčí o životní 
prostředí probíhají i seče 
travnatých ploch. Městský 
obvod Plzeň 3 vydal pokyn 
k uskutečnění druhé seče a to 
krátce po dokončení první, 
která byla realizována zhru-
ba v polovině června. 
Vzhledem k teplému a vlh-
kému počasí tráva po první 

seči rychle narostla a proto 
bylo nezbytné rychle reago-
vat. „Druhá seč byla v ob-
vodu dokončena v červenci, 
ale klimatické podmínky se 
stále nezlepšují a vlivem 
vlhkého počasí tráva po 
dokončené seči prakticky ros-
te před očima,“ říká Radislav 
Neubauer, místostarosta cen-
trálního plzeňského obvodu.
„Obvod tedy přistoupil ke 
třetí seči, která nyní v srpnu, 
probíhá,“ dodává místosta-
rosta.
Seče, které probíhají na základě 
pokynu podle klimatických 
podmínek, jsou bezesporu 
novinkou. „Pravidelný har-
monogram daný kalendářem 
se neosvědčil a toto je cesta, 
kterou bychom chtěli jít,“ 
zdůrazňuje místostarosta Neu-
bauer.
Péče o životní prostředí zůstává 
i nadále prioritou místosta-
rosty MO Plzeň 3  Radislava 
Neubauera, který pravidelně 
spolu s vedoucím odboru 
DŽP Petrem Balounem pro-
vádí kontroly výsledků práce 
úklidových firem včetně pro-
vedených sečí.
„Letošní rok jsme v užším 

kontaktu s úklidovými firma-
mi a lze konstatovat, že se úk-
lidy komunikací a veřejných 
prostor oproti minulému roku 
výrazně zlepšily,“ říká místo-
starosta MO Plzeň 3 Radislav 
Neubauer. „Jsme si ale dobře 
vědomi, že na mnoha místech 
není situace ideální a je stále 
co zlepšovat,“ dodává Radis-

lav Neubauer. Jde zejména 
o problematická místa, jako 
jsou ulice Plachého, Kardiná-
la Berana a Skrétova. Ze-
jména v prvních dvou jmeno-
vaných ulicích jsou odpadové 
nádoby nejenom přeplněny, 
ale odpad často leží i mimo 
ně a to i u nádob na separo-
vaný odpad. „Tyto nádoby jsou 
určeny výhradně pro fyzické 
osoby, ale je evidentní, že jsou 
mnohdy zneužívány osobami 
podnikajícími, pro které platí 
jiný režim,“ upozorňuje Petr 
Baloun, vedoucí Odboru do-
pravy a životního prostředí 
ÚMO Plzeň 3. Bohužel počet 
a rozmístění nádob na směsný 
komunální odpad není v kom-
petenci obvodu, ale je třeba 
zdůraznit, že je výhradně na 
vlastnících objektu či jiných 
osob např. obyvatel domu. 
Z praxe víme, že nedostatek 
nádob na směsný odpad je 
pak často nahrazován odpad-
kovými koši, které ale nejsou 
určeny k odpadu z domácností 
a jejich kapacita je omezena. 
Pak stačí jeden pytlík odpadu 
z domácnosti, který koš ucpe 
a okolí podle toho vypadá.  
„Obvod může v této problema- 

tice kontrolovat právnické 
osoby, ale ne fyzické osoby.  
Nelze lidem přikázat, aby si 
pořídili více kontejnerů na 
komunální odpad,“ dodává 
Petr Baloun, vedoucí Odboru 
dopravy a životního prostředí 
ÚMO Plzeň 3.
Problémem, který obvod vel-
mi trápí, jsou tzv. černé sklád-

ky, které je možno vidět na 
některých místech v obvodu, 
zejména ve výše zmiňovaných 
ulicích u nádob na směsný 
a separovaný odpad. „Obvod 
se ale snaží předejít černým 
skládkám a proto jsou každou 
první sobotu v měsíci, a to po 
celý rok, přistavovány na vy-
braných místech velkokapa-
citní kontejnery,“ zdůrazňuje 
Radislav Neubauer a zároveň 
dodává: „Chtěl bych apelovat 
na občany, aby využívali všech 
tří sběrných dvorů v obvodu, 
kam mohou odvézt veškerý 
odpad včetně bioodpadu.“ 
Rozmístění 17 velkokapa-
citních kontejnerů je vyvěšeno 
na webových stránkách ob-
vodu.
Aby likvidace černých sklá-
dek byla účinnější, byly 
zajištěny dvě firmy, které 
dvakrát týdně objíždí obvod 
a tyto skládky likvidují.
Do likvidace skládek jsou 
zapojeni i pracovníci Veřejné 
služby, kteří vykonávají i jiné 
pomocné práce – např. sběr 
odpadků ze zeleně a keřových 
skupin, odstraňování plevelné 
zeleně apod.

V obvodu právě probíhá třetí seč
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Playspot Kalikovák bude hostit  
od pátku 2. do neděle 4. září 
jednu z nejdůležitějších udá- 
lostí vodácké sezóny. Po-
jede se zde jeden ze závodů 
AlpineRivers Freestyle Cup 
(ARFC) – závody v rodeu na 
divoké vodě (freestyle ka-
yakingu). „Očekáváme účast 
více než stovky závodníků 
a zúčastní se i evropská špička 
ve freestyle kayakingu,“ řekl 
ředitel závodu Petr Martínek 
z pořádajícího oddílu TJ Union 
Plzeň.

Freestyle kayaking neboli 
rodeo na divoké vodě je 
mladá populární disciplína. 
Jezdí se ve vlně či válci, 
takzvaných playspotech. 

Jezdci předvádí různé 
triky, např. otočky či salta 
s lodí. Figury jsou odlišně 
bodově ohodnoceny podle 
náročnosti. 
Playspot Kalikovák byl 
otevřen v roce 2010. Na-
chází se na řece Mži ve 
vyústění náhonu Kalikov-
ského mlýna. Playspot je 
vybudován s elektricky ov-
ládanou překážkou, která 
umožňuje vytvoření vod-
ního válce, vlny či jazyka. 
Trénovat na něm lze tedy 
různé vodácké disciplíny 
a techniky. Vybudovaná 
je zde i divácká tribuna 
a další nezbytné zázemí. 

Další informace najdete na 
www.vodacitjunion.cz.  

V Borském parku proběhl první Psí den

Vodácká elita bude v Plzni

Letní akci s názvem Psí den 
uspořádal centrální obvod 
9. června v Borském parku.  
Nešlo ale jen o přátelské setkání 

pejskařů a jejich pejsků, lidé 
se tu mohli dozvědět spoustu 
zajímavostí a rad od speciali-
zovaných odborníků.

Bezplatné veterinární vyše-
tření prováděl MVDr. Jaroslav 
Benda. A protože šlo o pejsky, 
nechyběl na akci ani ten  
nejpovolanější. Obdivovat čtyř- 
nohé miláčky př i je l  do 
Plzně i moderátor pořadu 
´Chcete mě?´ Zdeněk Srstka. 
Ten společně se starostou 
Jiřím Strobachem a místosta- 
rostou Radislavem Neubauerem 
vybral Nej psa obvodu. “Ze 
čtyřiceti přihlášených pejsků 
nakonec zvítězil černý švihák 
Scooby a jeho krásná blonďatá  
panička,” vyhlásil vítěze  soutěže 
Zdeněk Srstka. Scooby dostal 
obrovské balení granulí, ale 
líto to nebylo ani ostatním 
pejskům. Dárek od obvodu 
a strážníků tu dostal každý 
čtyřnohý chlupáč.  
Ze psího dne by se mohla do 
budoucna stát tradice. „Mys-
lím si, že se první ročník této 
akce velice vydařil a chceme 
jej určitě zopakovat i příští 
rok. Lidé rádi využili bez-
platné veterinární prohlídky, 
zaujala je ukázka zásahu 
strážníků a nad očekávání 
úspěšná byla i soutěž o Nej 
psa obvodu. Doufám, že by 
se z Psího dne mohla stát 
v budoucnu pěkná tradice,”  
uvedl starosta centrálního ob-

vodu Plzeň 3 Jiří Strobach. 
Obvod na akci představil 
také schránky na sáčky, které 
se umisťují na obojek. Ty 
chce obvod do budoucna pro 
pejskaře vyrobit a podpořit tím 
pořádek v ulicích. „Praktické 
schránky na sáčky plánujeme 
v příštím roce zdarma daro-
vat majitelům k povinným 
poplatkům ze psů. Chceme 
pejskaře podpořit v tom, aby 
uklízeli po svých psech a tím 
nám ušetřili peníze za úklid,  
které můžeme investovat v na- 
šem obvodu jinak a lépe,” 
řekl místostarosta Radislav 
Neubauer.

Ke Škodalandu už mohou pěší

Zprávy z plzeňské matriky
Počasí lákalo ke svatbám, Jan klesl na čtvrté místo

Od soboty 6. srpna mohou pěší 
opět využívat silnici přes hráz 
přehrady České údolí. Silnice je 
ale i nadále uzavřena pro auto-
mobily, ty musí jet po objízdné 
trase. „Automobily musí sjet na 
dálničním přivaděči na prvním 
sjezdu za mostem. Stávající 
změny MHD trvají,“ vysvětluje 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Stro-

bach. Uzavírka pro automobily 
tu potrvá zhruba do konce roku. 
Kvůli uzavírce došlo k úpravám 
tras linek 21 a N4 a ke změně 
obsluhovaných zastávek link-
ou N4. U linky číslo N4 byly 
zrušené zastávky „U přehrady“ 
a „Tyršův sad“ nahrazené za-
stávkou „Ve višňovce“.

Za zvýšený počet sňatků 
ve druhém čtvrtletí může 
rozhodně počasí. Zatímco 
v zimě uzavřelo sňatek pouze 
84 párů, hezké počasí jich 
přilákalo 200.
Změnila se také oblíbená jmé-
na narozených dětí, Honzík se 
dostal dokonce z prvního mís-
ta až na čtvrté. Nejoblíbeněj-

ším chlapeckým jménem byl  
za poslední čtvrtletí Jakub, 
druhým David a třetím Tomáš. 
Nejvíce se narodilo Elišek, ob-
líbenými jmény jsou také Adé-
la, Barbora, Viktorie a Natálie. 
Od 1. dubna do 30. června se 
narodilo celkem 973 dětí (475 
devčat a 498 chlapců), zemřelo 
763 občanů.
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První porevoluční starosta 
třetího plzeňského obvodu 
a senátor Bohumil Kulhánek 
zanechal významnou stopu 
nejen na území obvodu.  
Každoročně se plakety to-
hoto významného politika 
udělují občanům za statečnost,  
nejrůznější činy, přínos v růz-
ných oborech apod. Další z pla- 
ket byly uděleny v sobotu 
 25. června, občanům je předal 
při Balonové show starosta 
Jiří Strobach a místostarosta 
Radislav Neubauer. Plakety 
převzali  Prof. RNDr. Ivo 
Budil, Ph.D., DSc., strážník 
Veselý Václav sloužící na ob-
vodní služebně Plzeň – Bory, 

strážnice Iva Rabochová ze 
služebny Plzeň – Skvrňany, 
Miroslav Mazal a MUDr. Zdeněk 
Novotný, CSc. (na obrázku).

Třetí plzeňský obvod spolu-
pracuje se sdružením Valcha 
o. p. s. Díky této spolupráci může  
být život na Valše příjemnější. 
V poslední době si nejen děti 
mohou hrát na vylepšených 
dětských hřištích, opravila 
se zde také komunikace, byl 
umístěn radar a zlepšuje se 
situace v oblasti odpadu. Nic 
by ale nešlo bez zájmu, ochoty 
a píle místních obyvatel. „Do-
brovolnou práci tamějších 
obyvatel se snažíme co nejvíce 
podpořit a moc si jejich zájmu 
ceníme,“ vyjádřil se starosta 
centrálního obvodu Plzeň 3 

Jiří Strobach.
Úprav se dočkala hned dvě 
dětská hřiště. „Podařilo se nám 
rozšířit hřiště Na hvězdárně 
o další hrací atrakce. Nově bylo 
už na jaře také upraveno dětské 
hřiště Na zelené,“ uvedla Hana 
Jílková z občanského sdružení 
Budoucnost Valchy. 
Umístění radaru na měření 
ryhlosti projíždějících vozů 
místní obyvatelé velice uvítali. 
Řidiči díky tomuto zařízení  
přeci jenom při průjezdu Val-
chou zpomalují na povolenou 
padesátku a neohružují tak  
chodce a hlavně děti.

Exhibiční mítink skokanů o tyči 
se uskutečnil na plzeňském 
náměstí Republiky už podru-
hé. Akce s názvem Plzeňská 
tyčka přilákala 13. července do 
Plzně naše nejlepší sportovce, 
zúčastnili se ale i zahraniční 
skokani. V ženské kategorii 
suverénně zvítězila plzeňská 
rodačka Jiřina Ptáčníková se 
skokem 431 cm, v mužích  
kraloval Jan Kudlička. Sko- 
čil 581 cm a mohl jen litovat,  

že výsledky z exhibic se neza-
počítávají do oficiálních statis-
tik. Ceny sportovcům předal  
stejně jako při prvním roč-
níku starosta MO Plzeň 3 Jiří  
Strobach. Skoky o tyči na ná- 
městí jsou zážitkem nejen pro 
samotné sportovce, kteří si ex-
hibici pochvalovali, ale i pro 
návštěvníky. Velkou roli tu ale 
hraje počasí, jakékoliv fouk-
nutí větru ovlivňuje výkony 
sportovců. 

Novinky z plzeňské Valchy
Děti si hrají na lepším hřišti, opravena je komunikace

Pod kostelem na náměstí skákali tyčkaři

Plakety Bohumila Kulhánka dostali
významní obyvatelé našeho města

Náměstí Míru ožilo písněmi 
Švejkbandu

Děti na nově opraveném hřišti na Valše

Vítěz mítinku Jan Kudlička Starosta Jiří Strobach předává cenu

Několik desítek seniorů si 
přišlo ve čtvrtek 28. července 
poslechnout veselou hudbu 
v podání kapely Švejkband. 
Na náměstí Míru v Plzni 

uspořádal Městský obvod 
Plzeň 3 promenádní koncert. 
S občany si přišel také popo-
vídat místostarosta Radislav 
Neubauer.
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Parkovací karty se nově vydávají na Rychtářce
Plzeňské klientské centrum, 
které přijímá žádosti a vydává 
parkovací karty, se přesunulo 

z ulice Edvarda Beneše do 
nově otevřeného parkovacího 
domu Rychtářka. 

PROVOZ CeNTRA
Pondělí
8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý
8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Středa
8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek
8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek
8:00 – 12:00, 13:00 - 14:00
Přestávka:
12:00 - 13:00

Zaměstnaní rodiče využívají prázdninové školky
Znají to snad všichni rodiče. 
Každoročně řeší problém, 
kam se svými ratolestmi 
o prázdninách. Dítě střídá 
babičky, tety a všechny dos-
tupné příbuzné. Zaměstnaní 
rodiče malých předškoláků  
ve třetím plzeňském obvodě 
problém řešit nemusí.
O prázdninách pro ně obvod 
otevírá dvě mateřské školy. 
V červenci děti navštěvovaly 
61. MŠ v ulici Nade Mží na 
Skvrňanech, v srpnu zajištuje 
prázdninový provoz 49. MŠ 

v Puškinově ulici. „Máme školu
naplněnou na sto procent, 
to znamená 75 dětí,“ infor-
muje ředitelka 49. MŠ Helena 
Kaprasová.  A v čem se liší 
prázdninový provoz školky od 
toho běžného? „O prázdninách 
tu máme děti z celého obvodu, 
tedy ze dvanácti mateřských 
škol. Režim pro děti je vlastně 
stejný jako během roku, akorát 
první dny bylo seznamování 
s novým prostředím a dětmi. 
Děláme s dětmi tematické hry, 
vše je zaměřené na prázd-

niny a snažíme se být hodně 
venku. Máme tu zahradu, 
která pokrývá celou kapacitu 
školy, takže to nám pomáhá,“ 
vysvětluje dále paní ředitelka. 
Obvod využívá každoročně 
prázdninový provoz k opravám 
a údržbě školek. „Snažíme 
se v době prázdnin využít čas 
na opravy některých školek 
nebo dětských hřišť. Loni jsme 
například prováděli zateplení 
dvou pavilonů v 55. mateřské 
škole v Mandlově ulici, letos 
upravujeme stejným způsobem 

školku v Puškinově ulici,“ uve-
dl starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach. Právě zateplování 
ve 49. MŠ začalo už na konci 
školního roku, provoz školky  
to ale neohrozilo, zásadní práce 
byly provedeny v době uzavírky,  
tedy v červenci. „Zateplo-
vání dvou pavilonů započalo  
22. června. V červenci se udě- 
lala budova nejblíže k zahradě, 
aby děti nebyly blokovány, 
a abychom mohli v plné míře  
využívat zahradu,“ uvádí ředi-
telka Helena Kaprasová. 

Nelince Vaňkové (vlevo) a Adélce Zárubové se v prázdninové školce moc líbí. 
Nejvíce mají rády hračky a děti.

Sedmiletý Martin Bultas (vpravo) už jde po prázdninách do školy. S šestiletým 
Vítkem chce prý udělat ještě větší pyramidu.

Čtvrtý ročník Divadelního 
léta pod plzeňským nebem 
přinesl plzeňskému obecenst-
vu Shakespearovu hru Marná 
lásky snaha v režii Michala 
Langa, který si s sebou přivezl 
z Prahy své oblíbené herce. Ve 
svých rolích se tak Plzeňanům 
nově představila například 

Lenka Ouhrabková nebo Jana 
Bernášková. Jako tradičně 
se své role ujal i Viktor 
Limr, který je dnes známý 
především ze svých seriálo-
vých rolí. Po 13 reprízách hry 
Marná lásky snaha, která se 
odehrávala na dvoře hotelu 
Courtyard by Marriott Pilsen, 

se vše přesunulo před budovu 
plzeňského Západočeského 
muzea, kde znovu ožil příběh 
Gozziho hry Král jelenem. Di-
váky opět bavil Pavel Kikinčuk, 
Martin Hofmann nebo Zdeněk 
Rohlíček. I přes počasí, které 
stále přinášelo chladné večery 
a časté dešťové průtrže, si do 

hlediště našlo cestu více než  
6000 diváků, kteří dokonale 
dodávali energii jak organizá-
torům tak hercům festivalu. Za 
to jim patří veliký dík, neboť 
to je ta pravá motivace začít 
připravovat již pátý ročník Di-
vadelního léta pod plzeňským 
nebem. 

Divadelní léto pod plzeňským nebem
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Nadměrné slunění máme zakázané, říká vodní záchranář 
Marek Cihlář sloužící na jezírku ve Škodalandu
Marek Cihlář z Vodní zá-
chranné služby slouží jako  
záchranářský dozor na ne-
dávno otevřeném koupacím 
jezírku ve Škodalandu. Pře- 
čtěte si rozhovor o tom, jaká 
je jeho práce, co všechno 
musí záchranář umět a proč  
mají vodní záchranáři zaká-
záno nadměrného opalování. 

Je pro Vás práce záchranáře 
spíše koníček nebo pracovní 
rutina?
Být vodním záchranářem není 
ani práce ani koníček, ale 
spíše životní styl. Jako do-
brovolní záchranáři tuto práci 
vykonáváme ve svém volném 
čase.
   
Co všechno musí člověk 
udělat a splnit, aby se u nás 
mohl stát „oficiálním vod-
ním záchranářem“? Poradil 
byste zájemcům, kteří se 
chtějí stát záchranáři, kde 
začít?
Vodním záchranářem může 
být každý, komu je více než 

osmnáct let a má chuť se učit 
různým dovednostem, které 
jsou k této práci zapotřebí – 
hlavně poskytovat první po-
moc a plavat. Členy Vodní 
záchranné služby mohou být 
i děti, pro které máme v našem 
vzdělávacím programu velice 
zajímavý přípravný kurz, podle 
kterého se mohou postupně již 
od 6 let připravovat na oficiální 
kvalifikace pro dospělé. A kde 
začít? Přijít se podívat na jakou-
koliv naši akci, nebo si vyhledat 
všechny potřebné informace na 
www.vzs-plzen.cz. 

Už jste někdy někomu za-
chránil život? 
Já osobně ne, ale moji kole-
gové už zachránili život mno-
ha lidem. V naší organizaci ne 
všichni pracují přímo v terénu, 
aby poskytovali první pomoc. 
Někteří se podílí na přípravě 
budoucích záchranářů, nebo 
se starají o materiál a zázemí. 
To je rovněž nepostradatelná 
součást Vodní záchranné služby.

Proč jste se rozhodl dělat 
záchranáře ve Škodalandu? 
Je to přece sezónní záležitost… 
Spousta našich úkolů je jen 
sezónních, někdy dokonce 
několikadenních nebo jenon 
na pár hodin. Škodaland je 
tedy jedna z dlouhodobějších 
služeb. Tady je třeba asi říci, 
že naší prací není jen sloužit 
jako záchranáři někde, kde je 
nás zrovna potřeba, ale také 
během celého roku vychová-
vat a vzdělávat jak naše členy, 
tak členy ostatních složek In-
tegrovaného záchranného sys-
tému, skupiny lidí z různých 
firem a škol v našem kraji. 

Někdo by mohl mít pocit, 
že celý den jen tak sedíte na 
pláži nebo na molu a opalu-

jete se… Vy se ale určitě 
musíte fyzicky udržovat 
v kondici. Máte nějaký ob-
líbený způsob?
Naopak nadměrné slunění 
máme přísně zakázané, a to 
hlavně kvůli obecně známým 
újmám na zdraví, které mohou 
následovat, a také kvůli únavě. 
Každý den je pro záchranáře 
připraven úkol, který během 
své služby plní. Takže spíše 
než oblíbený je tento způsob 
udržování kondice a znalostí 
nezbytně nutný.

Kolik má Vodní záchranná 
služba záchranářů?
V současné době je to zhruba 
1200 členů ve 39 skupinách po 
celé České republice.

Společnost
Plzeňské služby a.s.
změnila sídlo !

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit změnu adresy 
společnosti Plzeňské služby a.s., a to :
Doubravecká 2578/1, Plzeň: 301 00
(budova společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.)
Nová adresa je platná od 19. července 2011. Veškeré telefonické 
kontakty zůstávají nadále stejné tak, jak jste zvyklí.
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Centrum, Bory, Skvrňany, Valcha, Radobyčice, Doudlevce, Nová Hospoda, Zátiší

Vzpomínka na Bohumila Kulhánka
Na prvního porevolučního starostu plzeňské trojky vzpomínají všichni s úctou 

V pátek 26. srpna by se dožil 
Bohumil Kulhánek 70 let. 
Významný český politik, 
senátor a první porevoluční 
starosta MO Plzeň 3 se zap-
sal do mysli lidí svou ochotou, 
pílí a lidským přístupem. 
S úctou a úsměvem na rtech  
na něj většina lidí dnes vzpo- 
míná. My jsme si o prvním 
porevolučním starostovi pl- 
zeňské trojky povídali se 
současným starostou Jiřím 
Strobachem, a také s tajem-
níkem MO Plzeň 3 Ing. Jiřím 
Mužíkem. 
Období, kdy Bohumil Kul- 
hánek nastoupil na post staros- 
ty plzeňské trojky, bylo tak  
trochu euforické. Po revoluci 
měli téměř všichni chuť do 
čehokoliv a politika se dost 
lišila od té současné. Některé 
věci byly jednodušší, jiné 
zase naopak velmi složité.
„Já jsem tehdy nastoupil na 
stavební odbor a Bohumil 
Kulhánek mě měl přímo na 
starost. Hodně dobře se mi 
s ním spolupracovalo, lehce 
jsem se s ním domluvil, on se  

uměl přizpůsobit normální-
mu člověku. S lidmi to vážně 
uměl. Uměl řídit, vždycky měl 
své slovo. Tedy nevím, jak by 
to bylo dneska. Tehdy to bylo 
jiný, taková euforická doba, 
to nelze srovnávat. Dnes je tu 
opozice a vše je jinak. Ale já 
na něj doopravdy strašně rád 
vzpomínám,“ pochvaluje si 
spolupráci se svým tehdejším 
šéfem tajemník MO Plzeň 3 
Ing. Jiří Mužík. 
Bohumil Kulhánek vystudoval 
obchodní akademii a více než 
dvacetiletou kariéru v bance 
zúročil i v křesle starosty. „Byl 
finančník, řídil si rozpočty, na 
to byl odborník. Byl hrozně ak-
tivní, postavilo se doopravdy 
hodně – Divadelní, všechny 
ulice na Borech, Nová Hos-
poda a tak dále. Byl obrovský 
seznam, který probíral s úřady 
magistrátu i s politiky a vždy 
si dokázal prosadit svoje věci. 
S ním se opravdu dělalo hodně 
dobře. Člověk měl dobrý pocit, 
že je v práci. Lidé se tu snažili, 
i když se taky mezi sebou há-
dali, to je jasný,“ vzpomíná 

dál Mužík a na tváři se mu ob-
jevuje úsměv.
V době, na kterou dnešní 
tajemník vzpomíná, budova 
úřadu ještě sídlila o několik 
domů dál. „Úřad byl U práce, 
kde je dnes Správa veřejného 
statku, ale tehdy ještě nebyla 
budova opravená,“ říká sta-
rosta Jiří Strobach. „Byli jsme 
tam v hrozných podmínkách. 
On vlastně sehnal tenhle 
dům, byly tady potraviny,“ 
říká Mužík, rozhlíží se po 
opravené budově dnešního 
úřadu a dál vzpomíná: „My 
jsme to tenkrát dali nějak do-
hromady, opravovali svými 
silami a trojka tím myslím 
dostala zásadní image. V těch 
starých prostorech to bylo 
opravdu špatný.“
O lidském přístupu Bohu- 
mila Kulhánka věděl teh-
dy snad každý. Pociťovali 
to nejen lidé, ale i politici. 
„Samozřejmě tady byly všechny 
strany a on úžasně stmelo-
val ty, kteří se nesnášeli. 
A to bylo důležité. Aby se něco 
prosadilo na úřadu, tak to 
prostě všichni museli mít 
za svý.  Aby to všichni pro-
sadili v komisích a podobně. 
A on na to dbal,“ zamýšlí se 
Mužík. Také současný starosta 
plzeňské trojky Jiří Strobach 
už tehdy pocítil lidský přístup 
svého předchůdce, ačkoliv ho 
osobně poznal až coby sená-
tora a za jeho starostování 
ještě nepůsobil v politice. 
„Pamatuji si, že byl hodně 
známý mezi lidmi. Lidé věděli, 
že tu mají svého starostu, 
svůj úřad, který se o ně stará 
a poskytuje jim služby. V tom 
duchu se snažíme pokračovat, 
aby lidé věděli, že jsme tu pro 
ně. Pořádáme akce, chodíme 
za lidmi, mluvíme s nimi, 
rozšiřujeme služby, snažíme se 
budovat.  Já jsem sice ještě 
v době jeho starostování nebyl 
v politice, ale vnímal jsem ho 
jako člověk, který tu na Borech 
žije. Vzpomínám na něj jako 
na starostu, který umí mluvit 
s lidmi a chce jim naslou-

chat,“ říká Jiří Strobach.
Bohumil Kulhánek se věnoval 
své práci doslova od rána 
do večera. „On byl pořád 
v práci, když dělal starostu, 
tak se tomu věnoval na-
plno. Ale jinak, vím, že byl 
sportovec,hrával i závodně 
volejbal. Pamatuju si, že navště- 
voval sportovní kluby,“ říká 
Mužík a znovu se zamýšlí: 
„Ale on byl opravdu hodně 
v práci. Já ho vlastně ani  
neviděl nikdy jíst, jen pořád 
kouřil, kouřil a nejedl a byl 
i takový hubený. Také byl 
ohromný bavič, měl ty svoje 
průpovídky. A pak, když byl 
třeba Mikuláš, udělal vel-
kou sešlost a celý úřad šel 
například do Besedy nebo 
do Svazáčku, když ještě fun-
goval.“ To už má Jiří Mužík 
na tvářích nostalgický výraz. 
Jednu ze sešlostí vymys-
lel tehdy starosta Kulhánek 
také pro své obyvatele, jsou 
to tzv. vínky pro seniory. 
„Byl známý svým kladným 
přístupem k seniorům. Určitě 
by měl radost, kdyby viděl, 
že akce, kterou vymyslel, 
se koná dodnes,“ říká sta-
rosta Strobach. Ten se také 
osobně zasloužil o to, že od-
kaz prvního porevolučního 
starosty žije dál. A to nejen 
tím, že se snaží pokračovat 
v křesle starosty ve stejném, 
lidském duchu. V roce 2007 
vymyslel tzv. Plakety Bo-
humila Kulhánka, které se  
udělují každoročně význam-
ným občanům našeho města. Se 
jménem Bohumil Kulhánek se  
tak setkává i dnešní mladá gene-
race, která se tehdy, v době  
„euforie“, teprve narodila. 
A těm ostatním zůstávají 
naštěstí na Bohumila Kul-
hánka živé vzpomínky, tak 
jako současnému tajemníko-
vi MO Plzeň 3. „Vzpomínám 
na něj opravdu moc rád. 
Šéfa, když máte dobrého, tak 
je to výborný. Teď mám tedy 
taky dobrého, ale naštěstí 
ještě nevzpomínám,“ usmívá 
se Ing. Jiří Mužík.
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Telefonní kontakty MO Plzeň 3 
sady Pětatřicátníků 7, 9
ústředna 37 803 1113

Dům na rohu Sedláčkovy a Bezručovy ulice již nestojí. Prázdné místo po něm z malé části zaplnila kavárna a parkoviště.

Proměny obvodu

starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 37 803 6400
sekretářka starosty Eva Kubíková
asistent starosty Bc. Vilém Hodek

37 803 6406
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
vedoucí oddělení matrik Ivana Brůhová 37 803 6535

stížnosti Bohuslav Janda 37 803 6548
vedoucí kontroly Josef Chyba 37 803 6535
vedoucí organizačního odboru Bc. Pavla Boháčová 37 803 6420
vedoucí odboru dopravy a živ. prostředí Petr Baloun 37 803 6520
vedoucí sociálně správního odboru Mgr. Marie 
Kušičková

37 803 6450

vedoucí majetkového odboru Petr Kolesa 37 803 6490
vedoucí odboru výstavby Eva Hubená 37 803 6480
vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 37 803 6431

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: tel.: 378 036 573, Redakce: tel.: 378 036 496. Další informace na www.plzen3.eu

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

Právní poradna
pro seniory

Božena Matasová oslavila 100. narozeniny

Městský obvod Plzeň 3 pořádá 
právní poradny, při kterých 
seniorům radí renomovaný 
právník s nejrůznějšími právní-
mi záležitostmi. Tyto oblíbené 
poradny pokračují i po let-
ních prázdninách, opět se bu-
dou konat každé druhé úterý 
v měsíci od 9:00 do 12:00 ho-
din v zasedací místnosti číslo 
16 v budově ÚMO Plzeň 3. 

Termíny poraden 
6. a  20. září
4. a 18. října 
1., 15. a 29. listopadu
13. prosince

Objednávky u paní Olgy 
Sammerové na telefonním 
čísle: 378 036 472.

Paní Matasová vyrostla na 
Kolínsku, od svatby ale bydlí 
v Plzni, v současné době ve  
Skupově ulici. 13. července os-
lavila 100 let. K životnímu jubi-
leu ji popřál také místostarosta 
MO Plzeň 3 Radislav Neubauer.
„Stejně jako dalším obyvatelům 
našeho obvodu, kteří se dožijí 

tak úctyhodného věku, jsme 
chtěli popřát i paní Matasové 
a navštívit ji doma. Oslavenkyně 
ale plná elánu dorazila s dcerou 
a vnučkou až k nám na úřad,“ 
usmíval se Radislav Neubauer, 
který paní Matasovou a její 
rodinný doprovod pohostil ve 
své kanceláři. 

VýzVa
pro občany!
Označení ulic provádí na 
základě Zákona o obcích 
město. Každý majitel domu 
však odpovídá za to, aby 
značení nebylo poškozeno, 
odstraněno nebo zakryto. 
Pokud vlastník nemovito-
sti tuto povinnost poruší či 
zanedbá, může být postižen 
pokutou až 10 000,- Kč. 
Vlastník budovy je též 
povinen na vlastní nák-
lady provést označení své 
budovy číslem popisným  
a orientačním. Barvu a pro-
vedení čísel určuje obecní 
úřad. Sankce při porušení 
povinnosti jsou stejné 
jako u cedulí s názvy ulic. 
Žádáme Vás proto, není-li 
označení na Vašem domě 
čitelné, dejte prosím tuto 
skutečnost do pořádku.
Děkujeme.


