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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Vážení spoluobčané,

dva měsíce uběhly jako voda 
a je tady podzimní číslo našeho 
zpravodaje. K podzimu patří 
pouštění draků, a ani Vy o tuto 
zábavu nepřijdete. Připravte si 
draky, v sobotu 22. října se sej-
deme na Borských polích na  
Drakyádě. Zvolíme nejlep-
šího draka, opečeme si buřty 
a užijeme si společně pravou  
podzimní zábavu. Na začátku 
prosince se k nám zase chys-
tají čerti. V plném proudu 
jsou přípravy na tradiční 
Mikulášskou besídku pro děti 
ze všech mateřských škol 
v obvodu. Těšit se můžeme i na  
nového seniora obvodu. Už na 
konci tohoto měsíce budeme 
znát jméno třetího Seniora 
roku. Mezi nominovanými je 
spousta zajímavých osobnos-
tí, takže porota bude mít tak 
jako každý rok velmi těžké 
rozhodování. 
Přeji Vám, abyste si podzim 
užili co nejlépe, hlavně ve 
zdraví a plné síle!  

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

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

číslo 5

„Bene! Bene!“ křičely fanyn-
ky v Borském parku první 
školní den na Bena Cristovaa 
a chtěly se ho za každou cenu 
dotknout přes zábranu u po-
dia. Finalista Česko Sloven- 
ské SuperStar způsobil 
doslova šílenství malých 
slečen na tradiční akci První 
zvonění. Tu Městský obvod 

Plzeň 3 pořádal také letos 
a jako každoročně zaplnila 
Borský park. „První zvonění 
se letos konalo už posed-
mé. Chtěli jsme školákům 
zpříjemnit jejich první školní 
den. Akce se stala velmi ob-
líbenou a žádanou, proto ji 
nyní pořádáme každoročně. 
Už sem nechodí jen školáci, 

ale i rodiny s menšími dětmi 
či naopak dospělí. Zájem nás 
velmi těší,“ řekl starosta MO 
Plzeň 3 Jiří Strobach. 
Ten společně s ministrem 
spravedlnosti JUDr. Jiřím 
Pospíšilem a místostaros- 
tou MO Plzeň 3 Radislavem 
Neubauerem předal na 
místě peněžní šek ředitelce 
Dětského domova Domino  
Mgr. Naďě Erbové. „Jde o vý-
těžek sto tisíc korun z Ba-
lonové show, kterou obvod 
pořádal v červnu,“ vysvětluje 
místostarosta Radislav Neu-
bauer.
Největší hvězdou byl bezes-
poru Ben Cristovao, aplaus 
sklidila ale i mladičká dívčí 
skupina DiamondCats, Debbie, 
Marek Ztracený nebo taneční 
skupina Storm. Své vystoupení 
měly na akci také děti z ob-
darovaného Dětského domova 
Domina. 

Borský park byl plný školáků 

Finalista SuperStar Ben Cristovao byl největší hvězdou letošní akce První zvonění

Šek na sto tisíc korun předal ředitelce DD Domino Mgr. Naďě Erbové 
starosta Jiří Strobach společně s ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím 
Pospíšilem, místostarostou MO Plzeň 3 Radislavem Neubauerem 
a Ing. Petrem Balounem (vlevo)
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V obvodu právě probíhá čtvrtá seč

Obvod dále bojuje s černými skládkami

V souvislosti s péčí o životní 
prostředí probíhají i seče 
travnatých ploch. Městský 
obvod Plzeň 3 vydal pokyn 
k uskutečnění čtvrté seče, a to 
krátce po dokončení třetí, která 
byla realizována mimořádně 
v srpnu. Vzhledem k teplému 
a vlhkému počasí tráva po třetí 
seči rychle narostla a proto 
bylo nezbytné rychle reago-
vat. „Mimořádná třetí seč byla 
v obvodu dokončena v srpnu,  
ale vlivem vlhkého počasí 
tráva po dokončené seči 
prakticky rostla před očima,“  
říká Radislav Neubauer, mís-
tostarosta centrálního plzeň- 
ského obvodu. „Obvod tedy 
přistoupil ke čtvrté seči, která 
proběhla od 15. září do 15. 
října,“ dodává místostarosta.

Ačkoliv obvod provedl opatření 
ohledně likvidace černých 
skládek zajištěním dvou firem, 
které dvakrát týdně objíždí ob-
vod a tyto skládky likvidují, 
a zapojil do těchto likvidací 
i pracovníky Veřejné služby, stá-
le je možno vidět na některých 
místech v obvodu, zejména pak 
u nádob na směsný a separova-
ný odpad, nepovolené skládky.  

„Děláme vše pro to, abychom 
předcházeli těmto negativním 
jevům. Proto jsou po celý rok 
každou první sobotu v měsíci 
přistavovány na vybraných 
místech velkokapacitní kon-
tejnery,“ zdůrazňuje vedoucí 
Odboru dopravy a životního 
prostředí ÚMO Plzeň 3 Petr 
Baloun. Kontejnery jsou 
rozmístěny na 17 místech v ob-

vodu a jsou určeny především 
k tomu, aby do nich lidé mohli 
vyhazovat staré nepotřebné 
věci, které se do klasických 
popelnic nevejdou. Seznam 
rozmístění kontejnerů je na we-
bových stránkách úřadu. „Chtěl 
bych znovu požádat občany, 
aby využívali nejen těchto 
kontejnerů, ale také všech tří 
sběrných dvorů v obvodu, kam 

mohou odvézt veškerý odpad 
včetně bioodpadu. Tyto sklád-
ky nejenom hyzdí a znečišťují 
životní prostředí, ale jejich 
likvidace odčerpává zbytečně 
mnoho finančních prostředků 
z rozpočtu, které by se daly využít 
smysluplnějším způsobem, tře-
ba navýšením sečí v obvodu,“ 
dodává Radislav Neubauer.

V obvodu proběhly celkem 4 seče. Na snímku místostarosta Radislav Neubauer (vpravo) a vedoucí Odboru 
dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 Petr Baloun.

Místostarosta Radislav Neubauer a Petr Baloun při pravidelné kontrole pořádku v ulicích 
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Sportovní multifunkční areál 
Škodaland je otevřen stále 
denně, změnila se ale otevírací 
doba. „Od 1. října do 31. března 
je otevřeno od deseti do 
šestnácti hodin,“ upřesňuje 
správce areálu Jaroslav Ma-
tiaska. 
Areál má za sebou první, 
a to velmi úspěšnou, hlavní 
sezónu. Otevřen byl v dubnu 
letošního roku a od té doby 
hostil řadu velkých akcí. 
„Uskutečnila se zde Bam-
biriáda, Balonová show, 
Plzeňské ohýnky,“ vyjme-
novává starosta Jiří Strobach 
největší akce. Za půl roku 
provozu sem přišly deseti-
tisíce lidí. Při srpnovém tro-
pickém počasí bylo doslova 
v obležení koupací jezírko. 
Příznivce si našel i zdejší 
skatepark, který je největší 
v Plzni, minigolf, sportoviště 
a také in-line dráha s kvalit-
ním asfaltovým povrchem. 
Ten ohodnotila kladně při 
otevření areálu i olympijská 
vítězka Martina Sáblíková. 

„Asfalt je dobrý, jelo se mi 
fakt dobře,“ řekla Martina 
Sáblíková. Její slova potvrdil 
i trenér Pavel Novák. „Ta dráha 
je fakt dobře udělaná. I my by-
chom na ní mohli trénovat.“ 

Do budoucna se v areálu 
můžete těšit na další zají-
mavé akce. „Určitě chceme, 
aby se ve Škodalandu konalo 
ještě více akcí. To, že se nám 
za tak krátkou dobu provozu 

povedlo uskutečnit zde to-
lik akcí, považuji za velký 
úspěch. A chceme i nadále jít 
touto cestou,“ řekl místosta-
rosta Radislav Neubauer. 

Škodaland má za sebou úspěšnou hlavní sezónu

Své příznivce má největší skatepark v Plzni

In-line dráha v areálu 
láká bruslaře. Jde o jednu 
z nejlepších bruslařských 
drah v Plzni. Její povrch 
si pochvalovala také  
olympijská vítězka Mar-
tina Sáblíková, která 
byla přítomna v dubnu 
při otevření. Dráha je 
dlouhá 400 metrů a široká 
6 metrů.

Jednou z velkých akcí, kterou hostil ŠKODALAND, byla v červnu Balonová show

Jezírko bylo při tropickém počasí doslova v obležení. Návštěvníky láká hlavně průzračně čistá voda 
upravována bez použití chemikálií. 
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INZERCE

CENTRÁLNÍ OBVOD PLZEŇ 3 Vás zve

Sobota 22.10. od 14:30

POUŠTĚNÍ DRAKŮ
DRAČÍ SOUTĚŽE A HRY
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
LÉTAJÍCÍ PŘÁNÍ

DRAKYADADRAKYADA

Děti, které si přinesou
SVÉHO DRAKA dostanou 
špekáček

ZDARMA

více info na www.plzen3.eu

PLZEŇ
BORSKÁ POLE
Pole naproti nákupnímu 
centru vedle Západočeské 
univerzity
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Krátce z obvodu
Mezinárodní jazzový festival 
Jazz bez hranic začíná v Plzni  
už 29. října a potrvá do 11. lis- 
topadu. Součástí tohoto přes-
hraničního hudebního projektu 
jsou česko-německo-rakouské 
jazzové dílny pro studenty 
hudebních škol a konzervatoří 
a několik repríz výchovného 
pořadu „Jak se dělá jazz“ s An-
tonínem Procházkou. 

V průběhu října bude v Nemoc- 
niční ulici pokáceno 5 vzrostlých 
pajasanů starých přibližně 60 
let. Životnost tohoto cizokra-
jného invazivního druhu stromu 
je krátká. Ve vyšším věku má 
pajasan velmi křehké dřevo, 
takže je velmi náchylný k vy-
vrácení. Místo nich budou 
vysazeny nové, perspektivní 
dřeviny – jasany.

Soutěž Senior roku 2011, kterou 
vyhlásil Městský obvod Plzeň 
3, se blíží ke konci. Porota nyní 
pečlivě vybírá seniora, který 
získá titul. Odměněni budou ale 
všichni nominovaní. Slavnostní 
vyhlášení vítězů proběhne 
31. října. 

V Plzni byly 7. října za pří-
tomnosti známých sportovců  
a představitelů obvodu slavnost- 
ně otevřeny nové prostory po-
hybového studia J&A. V jed-
nom z největších studií nejen 
v kraji, ale i celé republice, si  
osobnosti vyzkoušely různé  
druhy cvičení. Výtěžek z dobro- 
volného vstupného byl věno-
ván kojeneckému ústavu.

Další soutěž, kterou třetí pl-
zeňský obvod vyhlásí, bude  
tentokrát pro mateřské školy. 
Nese název Říše pohádek a za-
pojit se do nich mohou všechny 
školky na území obvodu. Děti 
budou malovat pohádkové by-
tosti, které se vystřihnou a na-
lepí na veliké papíry. Vzniknou 
tak koláže, z nichž se v listo-
padu uskuteční výstava. 

Duha Kopretina zve mládež do 
svého klubu v Koperníkově uli-
ci. Na děti čekají hry, povídání, 
stolní fotbálek, air-hockey, stol-
ní tenis, velké množství desko-
vých a karetních her, modelína, 
malování nebo jen odpočinek či 
hudba. Od úterý do čtvrtka od 
15 do 18 hodin.

Od 20. do 25. září probíhaly  
na náměstí Republiky další 
z řemeslných trhů, tentokrát  
Svatováclavské. Konaly se 
na počest jednoho z nejoblí-
benějších českých svatých 
a spojené byly opět s Plzeňským 
vinobraním.
Dobré víno, burčák, pod-
zimní jarmark, lidové tra-
dice, řemesla, to vše lákalo 
návštěvníky do centra města. 
Trhy vrcholily sobotním 
programem. Aplaus sklidila 
stálice české hudební scény 
Hana Zagorová nebo slo-
venský hitmaker Miro Žbirka. 
Kromě vína a burčáku voněly 
náměstím klobásy, pirohy 
nebo trdelníky. 
Oslavám svatého Václava 
předcházely na konci prázd-

nin Bartolomějské trhy, které  
slavily jmeniny patrona plzeň- 
ské katedrály – svatého Barto-
loměje, jednoho z dvanácti 
Ježíšových apoštolů. Ani při 
nich nechyběl doprovodný 
program. 
Do konce roku zaplní plzeňské 

náměstí Republiky trhovci 
ještě třikrát. V neděli 16. října 
začnou Havelské trhy, 5. lis-
topadu Martinské a vánoční 
svařák či punč bude vonět 
v centru od 27. listopadu až 
do Štědrého dne.

SVOzOVá míSta:

Další svozová sobota pro-
běhne 5. listopadu. Kontej-
nery pro velkopacitní odpad 
budou přistaveny opět na 

sedmnácti místech třetího 
plzeňského odpadu mezi sed-
mou a osmou hodinou. Čas 
odvozu je plánován zhru-

ba na osmnáctou hodinu, 
záleží na rychlosti naplnění 
kontejnerů. 

1) Doudlevce, Zelená ulice
2) Bory, Na Hvězdě
– Tomanova x Schwarzova 
3) Bory, Boettingerova x Kla-
tovská – u parkoviště 
4) Klatovská – odbočka do
ulice V Lukách (směr Litice)
5) Výsluní, křižovatka cest za 
Tyršovým mostem
6) Přední Skvrňany
– Křimická x Malesická x Na 
Dlouhých záhonech
7) Skvrňany – slepá ulice pod 

internáty – Lábkova
8) Skvrňany – Pecháčkova x 
Waltrova (u garáží)
9) Přední Skvrňany – Jakuba 
Škardy
10) Zátiší
– Kreuzmannova ulice
(za Onem)
11) Nová Hospoda
– K Merfánům
12) Přeštická ulice
– nad zimní stadion
13) Purkyňova x Resslova

(u viaduktu)
14) Pařížská ulice – u garáží
15) Roh Korandova x Plachého 
(liché měsíce) se střídá s rohem 
Skrétova x Plachého – u lékár- 
ny (sudé měsíce)
16) Roh Kardinála Berana
– Bendova
17) Charvátova x Na Jíkalce 
(liché měsíce)
ul. U dráhy – parkoviště (sudé 
měsíce)

Rok se s rokem sešel a už bude 
zase chodit Mikuláš. I tento rok 
pozve centrální obvod děti 
z mateřských školek na oblíbe-
nou Mikulášskou besídku, kde 
všichni předškoláci dostanou  
balíček s dobrotami a dárky. 
Zhruba 1500 dětí ze všech 
mateřských škol plzeňské troj-
ky se bude bavit při zábavném 
programu 5. prosince v kul-
turním domě Peklo. Chybět 
samozřejmě nebude ani čert, 
Mikuláš a anděl.

trhy spojené s vinobraním lákaly

zbavte se zdarma odpadu při svozovém dni 

Obvod připravuje mikulášskou besídku 



6

www.plzen3.eu, www.bezpecnemesto.eu

7

Kdo jel druhou zářijovou so-
botu večer kolem přehrady 
České údolí, mohl si myslet, 
že tu vystupuje světoznámá 
hvězda. Takový zájem je 
v Plzni o ohňostroje, konkrétně  
o prezentaci těch nejlepších 
ohňostrojů na akci Plzeňské 
ohýnky. Ta se uskutečnila 
v Plzni už pošesté, poprvé 
ale byla na Borech, kam se 
přesunula z Doubravky.
„Přesun takové akce do 
našeho multifunkčního areálu 
Škodaland nebyl snadný, ale 

jsme rádi, že jsme nakonec 
získali všechna potřebná po-
volení a Plzeňské ohýnky jsme 
mohli uskutečnit právě tam,” 
uvedl starosta Městského ob-
vodu Plzeň 3 Jiří Strobach 
a zároveň dodal, že z důvodu 
očekávané velké návštěvnosti 
byly na místě ve vysokém počtu 
záchranné a pomocné složky.  
„Podle Městské policie ohňo-
stroje sledovalo přímo v areálu 
a jeho bezprostřední blízko-
sti 20 – 30 000 lidí a v okolí 
přehrady dalších zhruba 10 000,“ 

upřesnil dále Strobach. 
Plzeňské ohýnky je soutěž 
v ohňostrojích určená profe-
sionálním firmám, která má 
velmi přísná pravidla. „Kromě 
sestavení ohňostroje na vlastní 
výběr hudebního scénáře je 
povinná délka minimálně deset 
minut a zadán byl také počet 
velkých závěrečných efektů,“ 
vysvětlil jeden z organizátorů 
akce, Ladislav Kincl.
Letošní ročník divákům na-
bízel celkem čtyři ohňostroje. 
Jednu nesoutěžní prezentaci 

už v pátek večer a tři jedineč-
né show při sobotní soutěži 
ohňostrojů. Obloha zářila 
všemi barvami a desetitisíce  
očí vzhlížely k nebi. Skvělá 
a profesionální synchronizace 
s muzikou jen umocňovala cel-
kový dojem. „Jsem zvědavý na 
další dva ohňostroje, laťka je 
nasazena velmi vysoko,“ řekl 
na podiu starosta MO Plzeň 3 
Jiří Strobach, který odstartoval 
první soutěžní ohňostroj. V tu 
chvíli se zdálo, že už nelze 
vidět na obloze nic lepšího. 
Ale opak byl pravdou. Druhá 
ohňostrojová show připravená 
slovenskou firmou předčila 
všechna očekávání. Diváky 
zaujala nejvíce a stala se 
i vítěznou přehlídkou. 
Plzeňské ohýnky nebyly ale 
jen o ohňostrojích, začaly už 
v pátek 17. září a trvaly až do  
sobotní noci. Akci zahájil proslo-
vem místostarosta MO Plzeň 3 
Radislav Neubauer. „Doufá-
me, že přijde hodně lidí,“ řekl 
po zahájení místostarosta. 
A hodně lidí skutečně přišlo.  
Návštěvníci se nepočítali na 
stovky ani tisíce, ale dokonce 
na desetitisíce.
Kromě ohňostrojů byl připraven 
doprovodný program, vystou-
pilo několik hudebních skupin 
a šermíři, probíhaly prohlíd-
ky vojenských vozidel, pro 
děti byly na místě desítky 
pouťových a jiných atrakcí. 

Nad Škodalandem zářila obloha,
proběhla přehlídka ohňostrojů 

Škodaland praskal ve švech. Soutěžní prezentaci ohňostrojů sledovalo v areálu a v jeho bezprostřední 
blízkosti 20 – 30 000 lidí, kolem přehrady pak dalších 10 000. 

První soutěžní ohňostroj odstartoval starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach (uprostřed), druhý zahajoval primátor Plzně Martin Baxa (druhý zprava), 
třetí pak hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (vpravo). Diváky nakonec nejvíce uchvátil druhý ohňostroj od slovenské firmy, jeho autor si 
odnesl primátorský pohár. 
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Vidět na řece plout tram-
vaj, to už není v Plzni ničím 
výjimečným. Samozřejmě pou- 
ze jednou za rok, v rámci 
recesistické akce s názvem 
Plavba netradičních plavidel. 
Party nadšenců z různých 
organizací, firem či přátelé 

postaví plavidlo a vyplují na 
Radbuzu. Po březích na ně 
mávají stovky lidí a tisíce pak 
čekají u Wilsonova mostu 
v centru. Tady přichází na řadu 
nejzajímavější část programu. 
Alespoň pro přihlížející. Pla-
vidla sjíždějí zhruba 15 metrů 

dlouhou šlajsnu, postavenou na  
jezu speciálně pro tuto akci. 
Letos se plavba konala v so-
botu 10. září. Od jezu v Doud-
levcích vyplulo celkem 41 
plavidel, na Radbuze byla 
k vidění tramvaj, Šmoulové, 
volejbalové hřiště, Vikin-
gové nebo historický kočár. 
Nejhezčím plavidlem letošní 

plavby se stala nakonec Loko-
motiva, speciální cenu od MO 
Plzeň 3 si odnesli Šmoulové. 
„My každoročně odměňujeme 
jedno plavidlo. Letos jsme 
předali cenu Šmoulům,“ řekl 
starosta centrálního obvodu 
Plzeň 3 Jiří Strobach, který 
přišel účastníky pozdravit na 
start závodu.

Jak jinak se dozvědět, co 
našim občanům chybí, než jít 
mezi ně a pohovořit s nimi. 
To je hlavní myšlenka akce, 
která proběhla 24. srpna na 
Skvrňanech. I když teploměr 
ukazoval při začátku akce 
téměř třicet stupňů, o pečení 
buřtů byl velký zájem a za 
viadukt v Lábkově ulici přišlo 
kolem dvou stovek lidí. „Účast 
nás mile překvapila. Nakonec 
ani tropické počasí lidem 
nevadilo a rádi si tu opekli 
buřta. Akce tohoto typu mají 
rozhodně smysl, popovídal 
jsem si s občany a vyslechl 

několik podnětů na zlepšení 
prostředí na Skvrňanech,“ řekl 
starosta Jiří Strobach. Jak sám 
přiznává, slyšel nejen chválu, 
ale i kritiku. „Tak samozřejmě 
chvála se poslouchá lépe, ale 
já jsem vděčný, že mi lidé 
říkají i to, co se jim nelíbí. 
Leckdy jsou to věci, o kterých 
vůbec nevím a jedině tím, že 
mi o nich lidé řekli, je mohu 
začít řešit,“ říká starosta. At-
mosféru letního posezení ještě 
více zpříjemnilo hudební duo 
Petr Žákovec a Stanislav Pe-
routka. Jejich veselé písničky 
a příjemné tóny harmoniky 

a houslí rozezpívaly mladé i ty 
starší. „Bylo to příjemné 
odpoledne a určitě užitečné, 

akce tohoto typu mají smysl a 
budeme je opakovat,“ přislíbil 
starosta. 

Liga mistrů, to už není pro 
Plzeňany neznámá. Teď se  
jich i tato prestižní fotbalo- 
vá soutěž díky domácímu tý-
mu FC Viktoria Plzeň týká.  
A protože ne všichni mohou 
být na stadionech, konají se 
na náměstí Republiky tradiční 
přenosy důležitých fotbalo-
vých utkání. Tisíce Plzeňanů 
tak společně fandily v cen-

tru města Viktorce nejen při 
důležitém zápasu s Kodaní, 
ale i při zápase s Borisovem 
či atraktivním utkání s AC 
Milán. Náměstí se při zá-
pasech mění v obrovský skan-
dující kotel a lidé si pochvalují 
při společném fandění nádher-
nou atmosféru. 

Plzeň žije fotbalem, fandilo se v centru města 

Plzní plula tramvaj, Šmoulové i volejbalové hřiště 

Starosta Jiří Strobach debatuje s občany Skvrňan

Na Skvrňanech se pekly buřty a debatovalo s občany 
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Myslíte si, že strážníci Městské 
policie jen kontrolují přestupky 
a výtržníky? Tak to je omyl.  
Jejich práce zahrnuje také 
odchyt zatoulaných zvířat. 
Počty, které odchytí měsíčně, 
jsou dokonce v řádu desítek. 
Skupina pro odchyt toulavých 
a opuštěných zvířat je zařazena 
pod služebnu Městské policie 
Plzeň – Bory. Mezi nejčastější 
odchycená zvířata patří psi. 
Strážníci odchytili už ale také 
hada, leguána nebo lišku. 

„Například v srpnu jsme od-
chytili 64 zvířat, z toho 43 psů. 
Jen deset z nich se ale vrátilo 
k majiteli, ostatní byli umístěni 
do Útulku pro zvířata v nouzi 
v Plzni na Borech,“ upřesňuje 
Bc. Patrik Schovánek z obvod-
ní služebny MP Plzeň – Bory. 
V září počet zatoulaných a od-
chycených zvířat ještě stoupl, 
a to téměř na 80. Strážníci řešili 
mimo jiné případ zaběhnuté 
dvacetileté klisny v Křimicích, 
která pobíhala po silnici. 

Vážení spoluobčané, dovolte 
mi, abych Vám toto cestou 
poděkoval za spolupráci při 
zasílání Vašich odpovědí na 
otázky ohledně rozšiřování 
zóny placeného parkování ve 
městě. Děkuji Vám i za velmi 
cenné podněty, které jste 
k odpovědím přikládali, velmi 
si toho cením.
Nyní několik čísel. Na mojí 
e-mailovou adresu přišlo 
celkem 47 odpovědí. Toto 
číslo je trochu zavádějící, 
neboť mnozí jste psali jménem 
společenství vlastníků by-

tových jednotek, takže celko- 
vý počet je ještě vyšší. Dále  
byly na mojí úřední adresu 
doručeny celkem čtyři dopi-
sy. Ve všech případech, tedy 
v emailech i v dopisech, jste 
jednoznačně odmítli placené 
parkování. K rezidenční kartě 
jste se vyjádřili pouze v 16 
případech, z toho jen čtyři  
z Vás máte zájem o její za-
koupení. Z toho lze tedy usuzo-
vat, že ani o rezidenční karty 
není zájem.
Výsledky této ankety chci 
použít pro jednání s přísluš-
nými funkcionáři vedení města, 
kteří tímto záměrem jdou proti 
zájmům obyvatel jedné části 
našeho obvodu. Slíbil jsem 
voličům, že budu naslouchat 
jejich problémům a v rámci 
svých možností je řešit. Mys-
lím, že tento je jeden z nich. 
Ještě jednou Vám chci podě-
kovat za Vaše odpovědi a ná-
zory.
Radislav Neubauer
místostarosta mO Plzeň 3

Strážníci chytají zatoulaná 
zvířata

INZERCE

Poděkování občanům
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V pátek 26. srpna by se 
významný politik Bohumil 
Kulhánek dožil 70 let, a pro-
to centrální obvod připravil 
vzpomínkové setkání. Na 
prvního porevolučního sta-
rostu MO Plzeň 3 přišli za-
vzpomínat současný starosta 
Jiří Strobach (vpravo), mís-
tostarosta Radislav Neubauer 
(uprostřed) a další hosté.  

Na konci října bude vyhlášen nový Senior roku 

Nýřaňanka roztančila Skvrňany

Obvod vzpomínal na svého prvního porevolučního starostu

Výhodné lístky do divadla pro seniory

Seniorům poradí zdarma právník 

Třetí ročník soutěže Senior 
roku, kterou centrální obvod 
vyhlásil v červnu, vrcholí. 
„31. října vyhlásíme vítěze 
a jméno nejlepšího seniora pro  
letošní rok,“ říká starosta Jiří 
Strobach, pod jehož záštitou 
se akce každoročně koná. 
V roce 2010 byla zvolena 
Seniorem roku paní Hana 

Kučerová působící v orga-
nizaci TJ Slavoj Plzeň, která 
ji také do soutěže přihlásila. 
O rok dříve se stal vítězem 
Rudolf Chroust, který zaujal 
svým aktivním přístupem 
a prací s dětmi ve Středisku 
Volného času dětí a mládeže 
v Pallově ulici. Vítěze zvolí 
opět odborná porota. 

Letošní druhý promenádní 
koncert se konal 26. září na 
Skvrňanech, k poslechu a tan-
ci tentokrát hrála Nýřaňanka. 
„Koncert, který jsme uspo- 
řádali koncem července na 
Borech, se povedl. Lidé si za-
zpívali a navíc nám přišli říct 
své názory a nápady na lepší 

život v obvodu. Proto jsme 
se rozhodli uspořádat další 
koncert,“ vysvětlil starosta 
Jiří Strobach. Nýřaňanka hrá-
la nejen dechovku, ale také 
známé hity od šedesátých do 
osmdesátých let. Na své si 
tedy přišla nejen starší, ale 
i střední generace. 

Do konce roku si ještě dvakrát 
můžete zakoupit vstupenky za 
zvýhodněnou cenu do divadla. 

Termíny prodeje jsou 30. lis-
topadu a 28. prosince. Lístky 
můžete zakoupit od 8 hodin 

v 1. patře budovy ÚMO Plzeň 
3, Sady Pětatřicátníků 7,  
kancelář číslo 19. Jsou určeny 

pro seniory s trvalým pobytem 
na území třetího plzeňského 
obvodu. 

Právní poradna pro seniory proběhne také 
v listopadu, a to celkem třikrát. Bezplatné 
právní poradenství se týká občanského, 
rodinného, bytového a dědického práva. 
Olga Sammerová z úřadu MO Plzeň 3 

ale upozorňuje, že o poradny je velký 
zájem a je třeba se dopředu objednat. 
„Lidé si na obě tyto služby, které pro 
ně pořádá třetí plzeňský obvod, zvykli. 
Právník v bezplatné poradně mívá ter-

míny obsazené i několik týdnů, je třeba se 
co nejdříve objednat,“ uvedla Olga Sam-
merová. Nejčastěji se senioři zajímají 
o problémy s dědictvím či vztahy mezi 
nájemci a majiteli bytu. 

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.

Termíny poradny: 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12.      Objednávky na tel.: 378 036 472 ( Olga Sammerová )
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Možná, že si ještě pamatu-
jete dobu, kdy jste si pro 
vyřizování záležitostí na úřadě 
téměř brali dovolenou. Díky 
službám jako je Czech Point 
je ale komunikace s úřadem 
daleko jednodušší, na MO 
Plzeň 3 tato služba funguje 
už čtvrtým rokem. „Službu 
Czech Point provozujeme na 
našem úřadě již od začátku 
roku 2008,“ upřesňuje sta-

rosta Městského obvodu Plzeň 
3 Jiří Strobach. „Myslím si, že 
je to obrovská pomoc nejen 
pro občany, kteří si potřebují 
vyřídit úřední dokumenty, ale 
také pro naše zaměstnance.“
Czech Point je nejpohodlnější 
způsob, jak z jediného místa 
komunikovat s úřady a in-
stitucemi. Občané zde mo-
hou získat ověřené výpisy ze 
živnostenského a obchodního 

rejstříku, z katastru nemo-
vitostí a z rejstříku trestů. To 
vše pohodlně z jednoho asis-
tovaného místa.

Největší zájem je od spuštění 
služby o výpisy z rejstříku 
trestů. Během prvních šesti 
měsíců v roce 2008 bylo vy-
dáno téměř tisíc výpisů, v pos-
ledních letech se zájem o tuto  
službu částečně snížil. V průbě-
hu prvního pololetí letošního 
roku poskytli pracovníci úřadu  
třetího plzeňského obvodu 
545 výpisů z rejstříku trestů.

„Na rozdíl od trestních rej-
stříků stoupl počet žádostí 
o výpis z katastru nemovito-
stí,“ upřesnila Iveta Zajíčková 
z Odboru organizačního MO 
Plzeň 3. „Po spuštění služby 
Czech POINT jsme za první 
půlrok vydali tři desítky 
výpisů, od roku 2009 žádosti 
prudce vzrostly a za letošní 

rok už jsme poskytli více jak tři 
sta výpisů z katastru nemovi-
tostí.“
 
Žádosti o výpisy z obchodního 
nebo ze živnostenského rej-
stříku se v průběhu let výrazně  
nemění. Občané mohou po-
mocí Czech Point využívat 
i dalších služeb, jako je bo-
dové hodnocení řidičů, kvali-
fikování dodavatelů, modul 
autovraků a insolvenční rejstřík.
 
„Věřím, že lidé jsou se službou 
Czech Point na našem úřadu 
spokojeni, neevidujeme žádné 
stížnosti nebo negativní ohlasy. 
To, že v některých oblastech 
klesá počet vydaných výpisů, 
je pravděpodobně způsobeno 
rozšířením služby do více míst 
v obvodu,“ dodal místostaros-
ta třetího plzeňského obvodu 
Radislav Neubauer. 

Práce na Vejprnické ulici 
na Skvrňanech se blíží do 
finále. Projekt, za nímž stojí 
město a odbor správy in-
frastruktury, se nazývá Ob-
nova Skvrňanského sběrače 
a celkem jsou naplánovány 
tři etapy prací. Nyní je 
dokončována poslední etapa. 

Ukončení prací je plánováno 
na 14. října. Vejprnická ulice  
je částečně uzavřena, plně 
v provozu je již MHD. Vozi-
dla nad tři tuny musí využívat 
objízdnou trasu. 

Dne 3. 10. 2011 zahájila čin-
nost výdejna zdravotnických 
potřeb v prostorách zdravot- 
nického střediska v  „zad-
ních„ Skvrňanech, T. Brzko-
vé 15, v prostorách bývalé 
prodejny oděvů.
K otevření prodejny přispěla 
i  částečná odloučenost této 
části Plzně od jejího centra.
V prodejně, kde bude zatím 
otevřeno od pondělka do 

pátku od 7:30 do odpoled-
ních hodin, bude k dispozici 
základní sortiment obvyklý 
v prodejnách tohoto druhu,  
např. obvazové materiály, 
zdravotní punčochy, rehabi- 
litační a ortopedické po-
můcky, další doplňkový sor-
timent atd.
V prodejně Vás obslouží 
a poradí Vám odborně vyško-
lený personál.

Samozřejmostí je objednání  
eventuelně chybějícího zboží 
a vzhledem k věkovému 
složení občanů v této části 
obvodu bude možné při 
dodávání zboží na objed-
návku využít i doručení na 
adresu.
Věříme, že nově otevřená 
výdejna a prodejna bude 
v  této části obvodu přínosem 
a přispěje ke zvýšení kom-

fortu zdravotnického zabez- 
pečení zvláště pro skupinu 
občanů s menší dopravní  
sebeobslužností, tj.  maminek  
a důchodců.

Dr. Kraus
Chirurgiacenter spol. s r.o.
tel: 377 540 707
mobil: 604 200 868                   

Lidé tráví na úřadu méně času, už čtvrtým rokem 
funguje služba Czech Point

Uzavírka na Skvrňanech potrvá do poloviny října

Nová výdejna zdravotnických potřeb na Skvrňanech

Uzavírka na Skvrňanech trápí občany 
od poloviny srpna. V současné době ale 
práce finišují a už brzy bude komunikace 
zcela průjezdná.
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Iveta Rejšková
obchodní manažerka

mob.: +420 605 88 66 88 , +420 605 80 88 88
e-mail: iveta.rejskova@plzenskesluzby.czwww.plzenskesluzby.cz

NON-STOP DISPEČINK
800 505 505

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 )
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telefonní kontakty mO Plzeň 3 - sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Fotoateliér Hrbek v ulici U Zvonu v Plzni    Dnes je zde advokátní kancelář JUDr. Tomáše Krále

Proměny obvodu

starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 37 803 6400
sekretářka starosty Eva Kubíková
referent starosty Jakub Belšán

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
pověřený vedoucí kanceláře tajemníka Bc. Vilém Hodek 602 442 160

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: 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

V centru města vzrostl počet předzahrádek o polovinu
Více možností posedět na letní 
zahrádce měli lidé v centru 
města letos v létě. Přibylo totiž 
předzahrádek u restaurací, 
a to díky návrhu Městského 
obvodu Plzeň 3, na základě 
kterého město schválilo snížení 
sazby poplatku u venkovních 
zahrádek. Pro provozovatele 
restaurací a kaváren ve středu  
města se snížila sazba za pro-
nájem z 15 Kč/m² na 5 Kč/m². 
Provozovatelé podniků tak při  
průměrné velikosti zahrádky 
30 m² mohli ušetřit až 50 tisíc 
korun.
Majitelé restaurací snížení 
sazby za pronájem uvítali 
a předzahrádek tak viditelně 

přibylo. A to nejen v histo-
rickém jádru města, ale i v jeho  
širším okolí. Nejvíce patrné je 
to například v Martinské ulici, 
která slouží jako pěší zóna. 
„V loňském roce jsme na 
území našeho obvodu evidova-
li 26 předzahrádek, z toho 11 
ve středu města. Letos jich je 
celkem 38, v centru pak 21, což 
je znatelný nárůst,“ prozradil 
starosta třetího plzeňského ob-
vodu Jiří Strobach.  
Poplatky ze záboru veřejného 
prostranství činily v roce 2010 
celkem 568 tisíc korun (510 
tisíc v centru), v roce 2011 pak 
490 tisíc korun (396 tisíc ve 
středu města). „Samozřejmě 

v příjmech obvodu je to ztráta. 
Lepší vzhled náměstí a spoko-
jenost obyvatel je pro nás ale 
důležitější,“ dodal Jiří Stro-
bach. Do sezóny v příštím 

roce chce vedení města vzhled 
všech předzahrádek v centru 
Plzně sjednotit, například aby 
restaurace a kavárny nepouží-
valy plastový nábytek.  


