
Helena 
Matoušová
místostarostka, 
ODS
Vánoce jsou 
zrcadlem našeho 

života. Malé děti přicházejí pod 
stromeček udivené poznáním nad 
něčím novým a zářivým, větší 
začnou přemýšlet o záhadném 
Ježíškovi a jak to všechno stihne, 
dospívající mládež dělá ramena 
a odvážně tvrdí, že ji Vánoce  
vlastně moc nezajímají. V roli 
rodičů se pak začnou těšit, jak se 
jejich potomkům rozzáří oči pod 
stromečkem, a ve stáří je potěší, 
že na ně nikdo z nejbližších 
nezapomněl. Hledejme v tom 
odpověď na otázku, co popřát 
obvodu, který je centrem Plzně, a 
rázem je to přání snadné. Mnoho 
zářivých dnů plných poznání, 
mnoho přemýšlivých lidí ve svém 
mladistvém odhodlání i ty, kteří 
s věkem získali nadhled a vědí, 
že na ně myslíme nejen v čase 
svátečním.
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Vážení
spoluobčané,

právě čtete  
poslední letošní 
číslo obvodního 
zpravodaje 

Trojka. Rozhodli jsme se dát mu 
novou podobu. Je to jedna z řady 
změn, které nové vedení obvodu 
po volbách udělalo. 

Ve snaze zjednodušit 
vyřizování úředních záležitostí 
a zlepšit pro Vás podmínky na 
úřadě jsme provedli několik 
organizačních a s nimi spojených 
personálních změn. Jsme na 
začátku čtyřletého volebního 
období a před sebou máme řadu 
úkolů a hodně práce. 

V ulicích města už je cítit 
vánoční atmosféra a za pár dní 
přijdou nejkrásnější svátky v roce. 
Já i celé vedení třetího plzeňského 
obvodu Vám přejeme klidné a 
spokojené Vánoce a v novém 
roce 2007 hodně zdraví a štěstí.

 Jiří Strobach
  starosta

Mateřské školy budou ještě hezčí

Bytová agenda od ledna jinak

Obvodní radnice od ledna 
převezme do své správy celkem 
jedenáct mateřských škol, které 
jsou na území obvodu. Ještě letos 
do pěti z nich investuje šest a půl 
milionu korun. Díky rozhodnutí 
zastupitelů se děti dočkají 
příjemnějšího prostředí.  

„Energetický audit provedený 
správcovskými firmami ukázal, 
kde je možné ušetřit. Na jeho 
základě jsme pro úpravy vybrali 
pětici mateřských škol, a to v 
ulicích Puškinově, Korandově, 
Nade Mží, Mandlové a 
Dvořákově,“ říká místostarostka 
Helena Matoušová. Školky 
v Puškinově a Korandově 
ulici čeká výměna oken za 3 
miliony korun. Stejné úpravy 
v mateřince v ulici Nade Mží 

přijdou na další 1 milion korun. 
„V mateřské škole v Mandlové 
ulici plánujeme výměny oken 
i nevyhovujícího a zastaralého 
vybavení, například toalet či 
umyvadel. Budova se dočká 
také zateplení. Práce přesáhnou 
částku půl milionu korun,“ 
vypočítává Helena Matoušová. 
Rozsáhlejší opravy čekají školku 
ve Dvořákově ulici. Rekonstrukce 
meziobjektové tepelné sítě vyjde 
na 1,85 milionu korun. Část prací 
by se měla uskutečnit v období 
vánočních prázdnin, aby úpravy 
co nejméně omezovaly pobyt dětí 
ve školkách.    

V osmi z jedenácti školek 
probíhají různé doplňkové 
výukové aktivity. Kromě angličtiny 
nebo zpěvu dětem nabízí i výuku 

hry na hudební nástroje nebo 
dramatickou výchovu. Právě pro 
výuku angličtiny a zpěvu Rada 
městského obvodu schválila 
krátkodobé užívání prostor heren v 
63. MŠ v Lábkově ulici a na jejím 
pracovišti ve Vochovské ulici. 
Na obou místech jde o 35 hodin 
výuky v průběhu celého školního 
roku. Ve 27. MŠ ve Dvořákově 
ulici je pro děti připravena výuka 
zpěvu. Ve všech případech radní 
určili cenu za užívání heren na 25 
korun za hodinu. Různé výukové 
aktivity v mateřských školách 
obvodní radnice podporuje už od 
roku 1999.

Od 1.ledna 2007 dojde k převodu 
kompetencí týkajících se 
bytového fondu z jednotlivých 
městských obvodů na Magistrát 
města Plzně. 

„Od nového roku bude 
například o přijímání žádostí o byt, 
o výběru nájemců, o přechodech 
nájmu, společném nájmu nebo 
o výměně bytů rozhodovat 
Bytový odbor Magistrátu města 

Plzně ve Škroupově ulici 5,“ 
říká vedoucí bytového odboru 
obvodní radnice Jan Souček. 
Ke stejnému datu přechází na 
Magistrát také technická správa 
bytového fondu, kterou bude pro 
celé město zajišťovat vybraný 
soukromý správce. Stávající 
správci městských bytů dostali ke 
konci roku výpovědi. 
 Pokračování na str.2

Stanislav 
Kopáček
člen rady, 
ODS
Přeji Vám 
všem krásné a 

pohodové svátky vánoční v kruhu 
Vašich blízkých a mnoho zdraví a 
štěstí nejen v novém roce 2007.

Nadílka 
Rady obvodu

C e n t r u m ,  B o r y ,  S k v r ň a n y ,  V a l c h a ,  R a d o b y č i c e



Stanislav 
Hajný
člen rady, ODS
Přeji všem 
občanům města 
zlepšení  dopravy 

a parkování. Rychlou realizaci 
dopravních staveb bez zbytečných 
průtahů. Hlavně  však   pevné 
zdraví a hodně štěstí.

Karel 
Paleček
člen rady, ODS
Milí sousedé 
z třetího 
plzeňského 

obvodu, rád bych Vám všem do 
nového roku popřál méně ujetých 
kilometrů při hledání parkovacího 
místa v centru města, méně 
vyšlápnutých psích hromádek 
na chodnících, méně odpadků 
zapáchajících okolo domů, kde 
žijete, méně rozbitých chodníků, 
na kterých si zvrknete nohu, 
méně unavených a nervózních 
úředníků, méně lejster, která 
musíte vyplňovat na úřadech, a 
méně opilců hlasitě si zpívajících 
uprostřed noci pod Vašimi okny 
cestou z hospody. Sám se pokusím 
přispět k tomu, aby se tato přání 
vyplnila.

Petr 
Kastner
člen rady, ODS
Od skončení 
komunálních 
voleb 2006 

uplynulo sotva pár týdnů. Neměl 
jsem dosud příležitost poděkovat 
všem, kdož neváhali a k volbám 
přišli. Proto využívám těchto 
stránek a děkuji vám za účast. 
Jsem rád, že jste mi dali pro 
toto volební období novou 
důvěru. Svou prací vás budu 
chtít přesvědčit o správnosti vaší 
volby. Zároveň mi dovolte, abych 
vám v této době, na sklonku roku 
2006, popřál mnoho klidu a míru 
v předvánočním čase, šťastné a 
veselé prožití Vánoc a co nejvíce 
úspěšných dnů v roce 2007.

Pokračování ze str.1

U nebytových prostor v 
městských domech je situace 
trochu jiná. Jejich technickou 
správu také převezme Magistrát 
a svěří ji stejnému správci jako u 
bytů. „Rozhodování o uzavírání 
nájemních smluv na nebytové 

prostory a další náležitosti 
ale zůstávají v kompetenci 
jednotlivých obvodů,“ upřesňuje 
Jan Souček.  

Radnice centrálního městského 
obvodu má v současné době 
ve správě zhruba 1 600 bytů a 
nebytových prostor v městských 
domech.

Bytová agenda od ledna jinak

Na trojce můžete uzavřít registrované partnerství
Osm párů už letos v Plzeňském 
kraji vstoupilo do registrovaného 
partnerství. „Sedm z nich bylo 
mužských a dva páry měly 
slavnostní obřad  s výměnou 
prstenů a hudbou,“ upřesňuje 
matrikářka Lenka Platzká. 

Právě Úřad městského obvodu 
Plzeň 3 je příslušným matričním 
úřadem pro přijímání prohlášení 
o registrovaném partnerství osob 
s trvalým pobytem v Plzeňském 

kraji. Tady si také můžete 
vyzvednout potřebný dotazník a 
domluvit termín přijetí prohlášení 
o vstupu do tohoto druhu svazku. 

„Uzavírání registrovaného 
partnerství umožňuje zákon, který 
platí od 1.července letošního 
roku. Partnerství vzniká projevem 
vůle dvou osob stejného pohlaví 
učiněným formou souhlasného 
svobodného a úplného prohlášení 
o tom, že spolu vstupují do 

partnerství,“ říká Lenka Platzká. 
Partneři či partnerky činí 
prohlášení osobně před matričním 
úřadem v kraji, který je podle 
místa trvalého pobytu alespoň 
jednoho z nich k tomuto úkonu 
příslušný.            

P ro v o z o v á n í  v e ř e j n ý c h  W C 
j e  p ro  o b v o d  p ro d ě l e č n é

K r á s n é  a  s p o k o j e n é  V á n o c e  a  ú s p ě š n ý

NEJLEPŠÍ LÉK PROTI 
SILVESTROVSKÉ 
ÚNAVĚ

…chlebíčky, šampaňské, 
půlnoc, ohňostroj, … A 
ráno… už po třiatřicáté na 
Novoroční pochod z Bolevce 
do Bolevce! 1.ledna se 
můžete vydat  na nové trasy 
v délce 7, 13 a 22 kilometrů, 
potkáte tradičního sněhuláka 
a další překvapení. Start 
všech tras je v Bolevci v 
areálu Prokopávka od 9 do 
11 hodin, start trasy 7 km až 
do 13 hodin. 

Další informace na www.
webpark.cz/kctplzen.

A nezapomeňte – jak na 
Nový rok, tak po celý rok…

Obvod má rozpočet 
na rok 2007

Vyrovnaný rozpočet na příští 
rok schválili zastupitelé. Počítá 
s příjmy ve výši 165 923 000 
korun. To je o něco méně než 
v letošním roce. Na straně 
výdajů půjdou největší částky 
do investic, zeleně, údržby 
mateřských škol a odpadů. 
Předběžný plán investičních 
staveb počítá například s 
výstavbou sportovního areálu ve 
Skvrňanech, parkovišť v ulicích 
Čermákově na Borech, Lábkově, 
Nade Mží a Terezie Brzkové ve 
Skvrňanech a v Husově ulici 
v centru města. Podle starosty 
Jiřího Strobacha se připravuje 
rekonstrukce ulice Na Úhoru 
a vnitrobloku U Borského 
parku. Komise Pro volnočasové 
aktivity dětí a mládeže bude 
předkládat návrhy na výstavbu 
dětských hřišť a bude se zajímat 
o využití všech grantů a fondů 
pro podporu zájmových aktivit 
pro děti.

Parkovné v centrálním obvodě nepodraží

Necelých 131 000 korun vybral 
obvod od začátku roku do konce 
října za používání pěti veřejných 
WC. Za stejné období za jejich 
provoz a údržbu zaplatil přes 
2 152 000 korun. Největší část 
nákladů tvoří mzdy, údržba, 
spotřebované energie a voda. 

Další dvě veřejná WC na obvodě 
a to na náměstí Republiky a 
v Pallově ulici jsou pronajatá 
soukromým provozovatelům. 
Obvod za to ročně získá zhruba 
dva miliony korun. Radnice 
zvažuje, že všechna veřejná WC 
pronajme.

Stejně jako v letošním zaplatí i v 
příštím roce řidiči, kteří zaparkují 
na některém z parkovišť s 
parkovacím automatem v centru 
Plzně. Radní rozhodli, že se ceny 
parkovného zvyšovat nebudou. 
Sazby se nemění ani u takzvaných 
parkovacích karet. V zóně A 

zůstává cena za hodinu parkování 
30 korun, v zóně B 20 a v zóně C 
10 korun. Rezidentská parkovací 
karta na jeden rok pro osobní auto 
přijde v zóně A na 3 500 korun, 
v zóně B na 2 000 a v zóně C na 
700 korun.



Pavel 
Stelzer
člen rady, 
zvolen za 
Plzeňskou 
alianci

Po čtyřleté 
přestávce se opět vracím do 
Rady obvodu Plzeň 3 a vracím se 
tam se svou stěžejní myšlenkou, 
kterou je urychlené vybudování 
západního okruhu města Plzně, 
který alespoň částečně odvede 
dopravu z přetíženého centra 
města. Do nového roku přeji 
nám všem, aby se tato myšlenka 
posunula blíže k realizaci. S 
přáním všeho dobrého nejen v 
roce 2007.

Martin 
Baxa
člen rady, 
ODS
Můžeme 
si jen tiše 

povzdychnout nad překotně 
utíkajícím časem – opět je tu 
období adventu a Vánoc. Období, 
které je příznačné nejen sháněním 
dárků, domácími úklidy a z toho 
plynoucí nervozitou, ale i již 
tradičními kulturními akcemi, 
jako jsou adventní koncerty, 
výstavy betlémů nebo, jak také 
jinak, častými uvedeními Rybovy 
České mše vánoční. Tato setkání 
s kulturou patří do vánoční 
atmosféry, vytvářejí a dokreslují 
její zvláštní podmanivost, které 
každým rokem rádi podléháme. 
Dovolte mi, abych Vám popřál 
klidné a krásné vánoční svátky 
a do nového roku především 
pevné zdraví, štěstí, spokojenost 
a v neposlední řadě též četné a 
hluboké kulturní zážitky.

Novinky v sociálních službách od ledna 2007
Téměř po 12 letech začne od 
1.ledna platit zákon o sociálních 
službách. Nově upravuje podmínky 
poskytování pomoci a podpory 
fyzickým osobám v nepříznivé 
sociální situaci prostřednictvím 
sociálních služeb a příspěvku na 
péči.

„Přijetím zákona o sociálních 
službách se ruší zvýšení důchodu 
pro bezmocnost a bude nahrazeno 
novou dávkou, a to příspěvkem 
na péči. Ruší se i příspěvek při 
péči o osobu blízkou poskytovaný 
osobám pečujícím o osoby s 
přiznanou bezmocností nebo o 
dítě dlouhodobě těžce zdravotně 
postižené vyžadující mimořádnou 

péči,“ vypočítává změny Pavlína 
Mičová ze sociálního odboru 
obvodu. Dávku nahradí od 1.ledna 
příspěvek na péči. Poskytuje se 
osobám starším jednoho roku 
závislým na pomoci jiné osoby 
za účelem zajištění potřebné 
pomoci při úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti. „Zákon 
rozeznává 4 stupně závislosti na 
pomoci jiné osoby, a to od lehké 
až po úplnou. Tomu odpovídá výše 
příspěvku,“ upřesňuje Pavlína 
Mičová. Příjemce dávky, tedy 
závislá osoba, může rozhodovat o 
způsobu zajištění pomoci a hledat 
ji u osob blízkých nebo jiných a u 
poskytovatelů sociálních služeb. 

Oba způsoby lze kombinovat. 
Žádost o příspěvek na péči se 

podává u příslušného obvodního 
úřadu. Povinností žadatele je 
podrobit se sociálnímu šetření 
v  domácnosti a vyhodnocení 
schopnosti zvládat jednotlivé 
úkony při péči o vlastní osobu a 
schopnosti soběstačnosti, které 
jsou vymezeny v zákoně.

Bližší informace získáte u 
každého úřadu obce s rozšířenou 
působností, případně příslušných 
úřadů městských obvodů.    

VÍME JAK NA TO

dovedeme Vás k cíli 

Poradenské st edisko pro revitalizaci panelových dom
Bezplatné zhodnocení Vašich možností dosažitelnosti záměru revitalizace s poskytnutím dotací od 
státu .Podrobný rozbor konkrétního SVJ, nebo Družstva.

Provádíme rekonstrukce panelových dom  na klí :
výběrová řízení stavebníka dle stavebního zákona a pokynů  SVJ nebo Družstva 
podání žádostí na poskytnutí dotací od SFRB /dle vyhlášených směrnic/
podání žádostí na poskytnutí dotací od ČEA /dle kritérií poskytovatele/ 
předložení několik možností financování revitalizace domu /úvěr/
zpracování a podání žádostí poskytnutí dotace až 4% z úvěru /program panel/
stavební dozor při prováděných pracích 
koordinace se stavební firmou 
administrativa s tím spojená  a další dle požadavků  a dohody 

Máme již výsledky v Plzni a Železné Rudě. VÍME JAK NA TO
         Na dotazy odpovíme   

ALLdom správa a údržba nemovitostí , ŠPERLOVÁ, Sedláčkova 28, Plzeň 301 00 
tel. fax 377 235 512, tel. 377 223 713, alldom@cbox.cz, mobil 777588081-2 

Sedmdesáté páté narozeniny jsou 
významnou událostí a důvodem 
pro velkou oslavu. Hned celý týden 
slavila toto jubileum 16. mateřská 
škola v Korandově ulici 11. 

„Mateřská škola funguje už 
od  svého založení v přízemí 
činžovního domu a je dvoutřídní,“ 
říká její ředitelka Naďa Lhotáková. 
Děti si hrají a tráví den v 
moderně upravených prostorách, 
které odpovídají  současným 
požadavkům. Rodiče oceňují 
barevné a útulné třídy vybavené 
novým nábytkem, spoustou hraček 
a výzdobu od dětí a učitelek. 
Mateřská škola také využívá školní 
zahradu s kolotočem, houpačkami, 
pískovištěm, umělým svahem nebo 
víceúčelovou sestavou.

„Prostorové uspořádání a 

volnější denní režim připomínají 
rodinné prostředí, kde je možný 
vzájemný blízký kontakt mezi 
dětmi, rodiči a personálem. Rodiče 
mají možnost kdykoliv sledovat 
dění v mateřské škole, promluvit si 
s učitelkami a popřípadě společně 
řešit výchovné problémy,“ 
upřesňuje Naďa Lhotáková.

Pravidelně děti chodí na výlety 
do přírody, do zoologické zahrady, 
popřípadě na předplaveckou 
výchovu.  Samozřejmostí je 
návštěva divadelních a filmových 
představení nebo logopedická 
prevence. Děti se také mohou 
seznamovat s cizím jazykem nebo s 
počítačem. Hlavní zásadou je, podle 
ředitelky Nadi Lhotákové, aby děti 
měly dostatek prostoru k volným 
hrám i k řízeným výchovným 

činnostem. 
Přijďte se podívat a přesvědčit, 

že i ve staré městské zástavbě je 
moderní a příjemné školní zařízení.
Rádi Vás přivítají a provedou.

D o  1 6 .  M Š  c h o d í  d ě t i  u ž  7 5  l e t 

n o v ý  r o k  2 0 0 7  V á m  p ř e j e  o b v o d  P l z e ň  3

Veronika 
Nová
členka rady, 
ODS
Přeji Vám, 
abyste v 

čase vánočním měli kolem 
sebe  všechny své blízké, které 
máte rádi, a aby Vaše Vánoce 
byly bohaté na sváteční náladu,  
duchovní  prožitky a rodinnou 
pohodu.

I N Z E R C E



„V pátek slavím patnáctiny!“ 
sděloval svým spolužákům v 
deváté třídě základní školy Vláďa. 
„Kam půjdeme?“ ptali se jeho dva 
kamarádi, kteří oslavili patnáctiny 
před nedávnem. Společně se 
dohodli na jedné z nejbližších 
restaurací. Jak se dohodli, tak 
učinili. Vláďa objednal večeři. 
Pochopitelně nezůstalo jen u 
minerálky a Vláďa na poprvé 
zkusil objednat pivo. Podařilo se. 

„Zkusíme objednat něco 
tvrdšího,“ napadlo Káju. 
„Objednám to sám a uvidíme.“ 
U obsluhujícího číšníka objednal 
absint. A znovu problémy nebyly. 
Absintu už zůstali věrní. Jen 
Vláďa, protože měl narozeniny, 
jich objednal a také zkonzumoval 
více než ostatní.

Kolem desáté večer již vliv 
vypitého alkoholu působil na 
všechny. Vláďa chvílemi u stolu 
pospával. „Půjdeme, ne?“ usoudil 
Kája. „Musíme zaplatit,“ pronesl 
Standa. Když číšník přinesl účet, 

strnuli. Třikrát večeře, šest piv, 
dvanáct absintů ……. Číslovka v 
závěru účtenky byla čtyřmístná 
a začínala dvojkou. „Tolik peněz 
dohromady nedáme,“ konstatovali 
všichni svorně. Dohromady složili 
s bídou tři čtvrtiny požadované 
částky. „Utečeme,“ napadlo Káju. 
Pod záminkou, že musí svého 
kamaráda vyvést „na vzduch“, 
vyšli před restauraci. Pak jej 
chytili každý pod ramenem a 
vrávoravým krokem se snažili 
odejít co nejdále.

Číšník jejich absenci brzy zjistil. 
Vyšel ven, a když chlapce nikde 
neviděl, sedl do auta a vydal se je 
hledat do okolí. Zastihl je na malém 
náměstíčku, skutečně nedaleko. 
Vladimír ležel na zemi, nereagoval 
na žádné podněty. Standa s Kájou 
se pohybovali bezradně kolem něj. 
Po krátké hádce, při které chlapci 
utržili i nějakou tu facku, slíbili, že 
útratu v restauraci zaplatí, jen co 
se postarají o kamaráda. Číšník 
si to však nechtěl nechat líbit. 

Popadl Káju, posadil jej do auta a 
rozjel se. „Toho mám do zástavy!“ 
křičel na Standu. Standa zůstal na 
náměstí s bezvládným Vláďou sám. 
Napadlo jej, že nedaleko bydlí 
jejich společný kamarád Tonda. 
Rozběhl se k jeho bydlišti. Zazvonil. 
„Kdo je?“ ozval se Tondův hlas. 
Standovi se ulevilo. Rychle vylíčil 
Tondovi, co se stalo. Tonda nelenil 
a okamžitě přivolal záchranku. Ta 
Vláďu převezla do nemocnice, kde 
skončil na jednotce intenzivní péče. 
Tonda se pak společně se Standou 
vrátil do restaurace, kde zaplatil 
vzniklou útratu a vyzvedl Káju, 
kterého si tady číšník ponechal 
„do zástavy“.

Ptáte se, jak se o všem 
dozvěděla policie? Od lékaře. Ten 
když zjistil, že Vláďa je v důsledku 
vypitého alkoholu v ohrožení 
života, ač je mu teprve patnáct let, 
nemohl jinak, než celou událost 
oznámit. Pro přestupek tak skončili 
všichni oslavenci před naší komisí, 
protože utekli z restaurace bez 

NABÍZÍME  K PRODEJI
Stavební parcely v Hořovicích 
a blízkém okolí. Čisté 
prostředí, veškeré inženýrské 
sítě na pozemcích, 3 km od 
dálnice Praha – Plzeň. 

tel. 603 112 669
! ZIMNÍ   SLEVY !

S o u d n i č k a  -  N e z a p o m e n u t e l n é  p a t n á c t i n y
zaplacení, a obsluhující číšník. 
Tomu bylo prokázáno nejen 
podávání alkoholu mladistvým, ale 
i slovní a fyzické napadání Standy 
a Káji. Vláďa, Standa a Kája 
odcházeli s napomenutím. Číšníka 
však vysoký peněžitý trest za jeho 
dva přestupky neminul. Zvlášť 
přitěžující okolností bylo, že jej 
zajímala jen nezaplacená útrata. 
Vláďa, ležící bez známek života na 
zemi, mu v danou chvíli byl zcela 
lhostejný……

Alena  W i e n e r o v á
předsedkyně komise k 
projednávání přestupků

I N Z E R C E

Vyhlášení nejlepších sportovců města v novém roce

Jména nejlepších sportovců 
města Plzně za rok 2006 se 
dozvíme koncem února příštího 
roku. Slavnostní vyhlášení v 
kategoriích žactva a dorostu, 
které pořádá Nadace sportující 
mládeže, přinese oproti minulým 
letům hned několik změn.

Mezi mladšími žáky se 
představí čtveřice nejlepších, která 
obdrží titul „Sportovní naděje 
z Plzně“, a také dvě družstva. 
V kategoriích staršího žactva 
a dorostu bude vybráno šest, 
respektive osm nejúspěšnějších 
jednotlivců a tři, respektive 
čtyři kolektivy. Vítězové mezi 
jednotlivci převezmou od 

primátora Pavla Rödla pohár a 
získají titul Sportovec Plzně 2006. 
Novinkou je volba nejlepších akcí 
roku 2006 určených pro sportovce 
ve věku od 12 do 19 let. Cílem je 
podpořit pořadatele významných 
svazových soutěží, sportovních 
memoriálů a pohárů. Podmínkou 
je, že pořadatelem musí být 

sportovní subjekt se sídlem na 
území města Plzně a vybraná 
akce se odehrála na území 
Plzeňského kraje. Nominace 
v příslušných  kategoriích je 
třeba zaslat do 12.ledna 2007 
na adresu: Nadace sportující 
mládeže, Štruncovy sady 3, 301 
00 Plzeň. Formuláře jsou spolu 

s podrobnějšími informacemi 
k dispozici na internetových 
stránkách nadace: http://www.
nsm.cz. Profily oceněných i všech 
nominovaných najdete na výstavě 
v mázhauzu plzeňské radnice od 
17. do 28.března příštího roku.

Vydává Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, 30583 Plzeň, tel.:378036525
Distribuce v obvodu Plzeň 3. Další informace na http://umo3.plzen-city.cz

Sazba a tisk: RISS COMPANY s.r.o.


