
Smutné jsou děti a jejich 
rodiče, kteří si chodí hrát na 
dětské hřiště v plzeňské ulici 
Terezie Brzkové. Už několikrát 
totiž našli poničené oplocení 
a některé atrakce pro děti. 
Nepříjemné zprávy potvrdil i 
starosta obvodu Jiří Strobach. 

„Začátkem února si dokonce 
neznámý vandal některé 
věci odnesl. Poničil drátěné 
oplocení hřiště, odcizil jedny 
vstupní vrátka, u dalších dvou 
vrátek poškodil zámky a zničil 
drátěnou výplň. Kromě toho 
poničil lanovou pyramidu, 

dětský koutek a houpačky. 
Předběžně jsme tehdy škodu 
odhadli na 25 tisíc korun.“ 
Hřiště je přitom zcela nové, 
otevíralo se loni v listopadu. 
Nové herní prvky pro děti, 
pískoviště, prolézačky a další 
zařízení přišlo obvod na skoro 
4 a půl milionu korun. „Celkem 
už se škody vyšplhaly na 90 tisíc 
korun. Hřiště máme pojištěné 
a v současné době řešíme 
vyplacení a výši pojistného 
plnění,“ říká starosta. Kvůli 
vandalům je hřiště pod 
pravidelnou kontrolou, jednou 
týdně vyráží na obhlídku 
pracovník Odboru dopravy a 
životního prostředí. Ten také 
doporučil výměnu oplocení 
hřiště za odolnější a zesílení 
pantů vstupních branek. O 
dozor nad hřištěm chce obvod 
také požádat strážníky Městské 
policie.

V á ž e n í 
spoluobčané, 
právě čtete 
druhé letošní 
číslo našeho 
z p r a v o d a j e 
Trojka. Opět  
p ř i n á š í m e 

zajímavé informace o tom, 
co se kolem Vás děje a co je 
v obvodě nového. Zvlášť chci 
upozornit na akci, kterou 
chystáme v červenci a to 
pirátské odpoledne u Borské 
přehrady. Začíná léto - čas 
odpočinku dospělých, dětských 
her a my Vám ho chceme 
zpříjemnit. Možná se potkáme 
při hledání pokladu. Ale ať v 
létě zamíříte za odpočinkem 
nebo poznáním kamkoliv přeji 
Vám šťastnou cestu, příjemně 
strávené chvíle a v září se 
těším na shledanou. 

 Jiří Strobach 
 starosta   

Přízemí radnice projde úpravami 
Nově upravené prostory a 
také nové služby najdou po 
letních prázdninách občané 
v přízemí obvodní radnice. 
„Jak jsme slíbili, chceme pro 
občany vytvořit příjemnější 
prostředí a také zjednodušit 
vyřizování jejich záležitostí,“ 
říká starosta Jiří Strobach. 
Úpravou stávajících prostor 
vznikne čekárna a to hned 
vedle úseku ověřování listin, 
ohlašovny pobytu a podatelny. 
„Lidé už nebudou muset stát 
ve frontách, protože pořadí 
bude zajišťovat elektronický 
vyvolávací systém,“ 
prozrazuje další novinku 
starosta Strobach. Součástí 
rekonstrukce je také nové 
bezbariérové sociální zařízení 

pro občany i zaměstnance 
úřadu. Práce budou probíhat 
v prázdninovém období a 
v některých fázích dojde k 
částečnému omezení provozu 
některých úseků obvodního 
úřadu. 
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Dětské hřiště opakovaně ničí vandalové

Revitalizace Borského parku pokračuje
V loňském roce zahájená 
revitalizace občany velmi 
oblíbeného Borského parku 
pokračuje také v letošním roce. 
Loni byly k pískovišti pod 
minigolfem doplněny herní 
prvky pro děti předškolního 
a mladšího školního věku. 
Vzniklo tak dětské hřiště 
splňující parametry stanovené 
evropskými normami. 
„Hotové jsou také práce první 
etapy na obnově trávníku v 
historické části parku. Na 
jaře došlo k osetí travou 
a zahájení automatického 
zavlažování. To jsme museli 
kvůli suchému počasí 
provádět častěji,“ popisuje 
další práce místostarosta 
obvodu Stanislav Kopáček. 

Podle něj bude trávník lidem 
přístupný do konce července, 
kdy by mělo dojít k odstranění 
dočasného oplocení. Určený 
je ale jen pro rekreační 
pobyt, nikoliv k intenzivnímu 
sportování jako jsou tréninky 
nebo pravidelné hodiny 
tělocviku. „Pravidla využívání 
nově založené travnaté plochy 
bude řešit návštěvní řád, který 
projednáme i s Městskou 
policií tak, aby bylo možné 
kontrolovat jeho dodržování a 
postihovat porušení pravidel,“ 
upřesňuje Kopáček.
Zhruba na začátku srpna bude 
oplocena zbylá část trávníku v 
centrální části Borského parku 
a začne její obnova.



Zastupitelé schválili 
peníze na investice a 
změny v jejich plánu

Radou obvodu navrhované 
zvýšení investičního rozpočtu 
o 30 milionů 300 tisíc korun 
schválili obvodní zastupitelé. 
Zároveň podpořili změny v 
investičním plánu v podobě 
zvýšení částek u některých akcí 
a také zařazení nových investic. 
Mezi nové akce patří například 
rekonstrukce ulice Na Jíkalce v 
hodnotě 6 a půl milionu korun, 
která by měla být dokončena v 
příštím roce. Další novinkou je 
výstavba beachvolleyballového 
hřiště u Borské přehrady. O 7 
milionů korun se také zvýšil 
letošní rozpočet na údržbu a 
opravy mateřských škol ve 
třetím plzeňském obvodě.

Pařížská ulice zažila 
velký úklid

Generální úklid zeleně v okolí 
„malého“ Tesca na Americké 
třídě v Plzni a přiléhajícího 
vnitrobloku Pařížské ulice 
nechal v průběhu dubna provést  
městský obvod. Úklidové 
firmy z této oblasti odvezly 6 
velkokapacitních kontejnerů 
odpadu a to jak komunálního 
a kompostovatelného, tak také 
nebezpečného. Úklidové práce 
trvaly zhruba 14 dní a obvod 
za ně zaplatil necelých 46 tisíc 
korun. Udržet pořádek v této 
lokalitě je velmi problematické. 
Jak radnice zjistila, lidé už se 
naučili odpad sem vozit a zakládat 
nepovolené skládky. Navíc se v 
těchto místech pohybuje značné 
množství spoluobčanů, kteří 
mají s pořádkem a hygienickými 
návyky velké problémy. Jako 
jedno z možných řešení navrhuje 
Odbor dopravy a životního 
prostředí obvodní radnice znovu 
opravit oplocení v prostoru mezi 
posledním domem na Americké 
72 a mostem pod hlavním 
nádražím Českých drah. Tím by 
se znemožnil přístup lidem, kteří 
do této lokality odkládají odpad.

Do sběrných dvorů občané odvezli tuny odpadu
Celkem tři sběrné dvory jsou 
na území třetího plzeňského 
obvodu a to v ulicích 
Vejprnická, Kollárova a 
Edvarda Beneše. „V loňském 
roce v nich skončilo například 
45 a půl tuny starých pneumatik, 
8 tun obalů se zbytky 
nebezpečných látek nebo 290 
tun biologicky rozložitelného 
odpadu,“ říká vedoucí odboru 
dopravy a životního prostředí 
obvodu Petr Baloun. Občané 
mohou do sběrných dvorů 
odložit v podstatě veškerý 
odpad, kterého se potřebují 

zbavit. Tato služba je pro 
ně bezplatná, pouze za tzv. 
objemný odpad (nábytek, 
sedací soupravy, matrace, 
podlahové krytiny, vyřazená 
okna, dveře, obuv, kufry, 
tašky apod.) zaplatí 2 koruny 
za kilogram a za stavební suť 
1 Kč/kg. Do sběrných dvorů 
mohou odpad vyvézt i firmy 
a podnikající fyzické osoby, 
ale za jeho uložení zaplatí 
cenu podle platných ceníků. 

„V polovině loňského roku se 
náš obvod zapojil do systému 
zpětného odběru  elektrických 

a elektronických zařízení a 
zřídil místa zpětného odběru 
ve všech svých sběrných 
dvorech,“ popisuje další službu 
Petr Baloun. Za rok 2006 
přišla likvidace odpadů ve 
sběrných dvorech na obvodě 
na více než 2 miliony 100 tisíc 
korun. Na základě výběrových 
řízení provozuje sběrné  dvory 
ve Vejprnické a Kollárově 
ulici firma Rumpold-R 
Rokycany s.r.o. a sběrný dvůr 
v ulici E.Beneše firma AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o.

L é t o  p l n é  s l u n c e ,  p o h o d y  a  r a d o s t i

Radobyčice se dostávají pod 
pravidelný dohled strážníků 
plzeňské Městské policie. 
Vyrážet tam budou ze služebny 
Plzeň střed, která sídlí v budově 
obvodní radnice. „Zajištění 
pravidelné služby městského 
strážníka v okrajové části 
obvodu je splněním dalšího ze 
slibů, který jsme dali voličům 
před volbami,“ říká starosta Jiří 
Strobach. Strážník se zaměří 
především na kontrolu pořádku 
v obci, respektování vyhlášek 
města a také na dodržování 
dopravních předpisů. „Práci 
a úkoly strážníka chceme 
aktuálně upravovat na základě 
požadavků a spolupráce 
s osadním výborem v 

Radobyčicích,“ pokračuje 
starosta Strobach. Podle něj 
je také důležité, aby sami 
obyvatelé neváhali požádat 
strážníky o radu nebo pomoc. 
Městská policie bude strážníka 
do Radobyčic vysílat vždy na 
dvanáctihodinovou směnu a to 
v takzvaně dlouhém a krátkém 
týdnu.  

Radobyčice budou mít „svého“ strážníka

V pondělí 28.května 2007 
převzalo 28 občanů z třetího 
plzeňského obvodu  bronzové 
plakety profesora Jana Janského 
za 10 bezpříspěvkových 
odběrů krve. Ocenění předával 
dárcům nejcennější tekutiny 
starosta městského obvodu Jiří 
Strobach.

Úřad pracuje i  o 
prázdninách
K žádným změnám ani 
omezení úředních hodin pro 
veřejnost nedojde během 
letních prázdnin na Úřadě 
městského obvodu Plzeň 3. 
Své záležitosti můžete přijít 
vyřídit vždy v pondělí a ve 
středu v době od 7 do 18 
hodin. Kontakty na konkrétní 
vedoucí pracovníky  najdete 
v tomto vydání Trojky a to na 
straně 6.

Z jednání  Rady 
a Zastupitelstva



Obvodní rada má 
novou komisi

Komisi pro dopravu a využití 
veřejných prostranství na 
posledním jednání zřídila Rada 
třetího plzeňského obvodu. 
Zároveň hned jmenovala osm jejích 
členů. V poslední době obvodní 
rada stále častěji rozhoduje ve 
věcech týkajících se dopravy a 
užívání veřejných prostranství. 
Jde například o důležité uzavírky, 
změny v organizaci dopravy, 
povolování předzahrádek 
restaurací a podobně. Dosud 
tyto věci projednávala částečně 
komise výstavby a územního 
plánování. Činnost této komise 
je ale pro některá řešení případů 
v oblasti dopravy na hranici její 
kompetence. Proto pro záležitosti 
spojené s dopravou a využíváním 
veřejných prostranství vznikl 
nový kompetentní poradní orgán 
Rady obvodu.

Revitalizace Borského parku pokračuje

Znáte to všichni. „Inteligentně“ 
počmárané fasády, převrácené 
popelnice, poničená 
zaparkovaná auta, polámané 
nově vysazené stromy, 
odpadky vysypané z košů 
rovnou na ulici, rozlámané 
lavičky, ulámané dopravní 
značky i rozbité výlohy…. 
A je stále hůř! Máme vztek! 
Stěžujeme si. Nejčastěji na 
nečinnost policie. Městské 
i té státní. A od strážců 
pořádku slyšíme na každém 
zastupitelstvu totéž: „ Je nás 
málo!“ Ano. Pravdu mají obě 
strany. „Stav“ plzeňských ulic 
a v noci i bezpečnosti na nich 
se rok od roku zhoršuje,  i když 
nás policejní statistiky občas 
chtějí přesvědčovat o opaku. 
To, co vidíme, zejména o 
víkendových ránech na vlastní 
oči, nám nikdo nevymluví. 
Ale peněz ve státním rozpočtu 

je pomálu, a přestože si 
rozpočet městský dovoluje 
neproinvestovat všechny 
finanční prostředky, není 
možné, aby město trvale 
zvyšovalo počty městských 
policistů jen proto, že si neumí 
dlouhodobě poradit s několika 
desítkami nočních vandalů. 
Co tedy s tím?
Město plánuje modernizaci 
a rozšíření městského 
kamerového systému. Kamery 
by neměly jen monitorovat 
dopravní situaci. Digitalizace 
by měla zajistit daleko širší a 
pružnější elektronický dohled 
nad místy, které nejčastěji 
využívají nerůznější darebáci 
k realizaci svých představ o 
tom, jak by měly plzeňské 
ulice vypadat.
„Komise pro veřejný pořádek 
a prevenci kriminality proto 
přijala na svém posledním 

zasedání usnesení, ve kterém 
doporučuje Radě třetího 
plzeňského obvodu, aby 
podporovala snahy městských 
radních modernizovat a doplnit 
bezpečnostní kamerový 
systém. A to i přesto, že si 
členové komise byli vědomi 
případných námitek těch, kteří 
se bojí ztráty svého „soukromí“  
i možného nařčení z toho, že 
ve městě bude mít další oči 
„Velký bratr,“ říká její předseda 
Jiří Kuthan. Nejde skutečně o 
žádné „špehování,“  jde jen o 
to, že se o bezpečnost občanů 
a ochranu soukromého i 
veřejného majetku musí vedení 
města postarat. Neudělá-li to, 
pak zklame důvěru.  „Jde tedy 
hlavně o to, aby se lumpové v 
našem městě necítili bezpečně 
a raději se odstěhovali jinam. 
Nikdo je tu nechce! 
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Prostory v Resslově 13 
získala SPOLEČNOST 

TADY A TEĎ
Pronájem nebytového prostoru  
v prvním patře domu v Resslově 
ulici 13 obecně prospěšné 
společnosti SPOLEČNOSTI  
TADY A TEĎ          schválila 
obvodní rada. Vznikne tady 
středisko inkluzivních služeb, 
které sociálně vyloučeným 
obyvatelům zajistí pomoc 
sociálních pracovníků. Podle 
analýzy SPOLEČNOSTI TADY 
A TEĎ mají tito lidé nedostatečně 
vyvinuté sociální a komunikační 
dovednosti, což jim komplikuje 
vztahy s vnějším světem jako je 
jednání na úřadech, neorientace 
v systémech, neporozumění 
oficiálním listinám a dokumentům. 
Dochází i k páchání trestné 
činnosti a kumulaci dalších 
sociálně patologických jevů jako 
je alkoholismus, gamblerství 
nebo záškoláctví. Zaznamenáno 
bylo také užívání návykových 
látek, a to i mezi mladšími 
obyvateli lokality. Sociální 
služby zaměřené na jednotlivce 
a rodinu  směřují k samostatnosti  
jednotlivých klientů. Ve středisku 
budou své služby nabízet také 
další organizace a to Ulice, Ponton 
(dříve Začít spolu), Člověk v tísni 
a Centrum pro integraci cizinců. 

 
„Opět necháme odstranit 
stávající trávník, upravit 
terén, navézt nový substrát, 
položit závlahový systém 
a osít plochu. V této etapě 
počítáme se zpřístupněním 
trávníku návštěvníkům parku 
přibližně v červenci příštího 
roku,“ popisuje další kroky 
revitalizace Borského parku 
Stanislav Kopáček. V současné 
době se také připravuje projekt 
obnovy cest v historické 
části parku. Podle finančních 
možností dojde v nejbližší 
době k výměně laviček a 
odpadkových košů, umístění 

pítka u nově obnovených 
travnatých ploch a umístění 
drobných dětských herních 
prvků.

Celá obnova postupuje podle 
odsouhlaseného a s veřejností 
projednaného projektu „Vize 
Borského parku“.

K a m e r y  v  u l i c í c h ?  A n o !

11. května proběhl pietní akt u 
pamětní desky padlých plzeňských 
policistů umístěné na budově 
Okresních policejních ředitelství 
Plzeň-jih a sever. Nad uctěním 
památky těch, kteří za první 
republiky zahynuli ve službě, 
za okupace Československa 
byli popraveni, zahynuli v 
koncentračních táborech nebo 
při bombardování Plzně převzal 
záštitu ředitel MŘ PČR Plzeň-
město plk. Mgr. Luboš Berka.



1. června 1999 družstvo 
Soptíků, mini hasičů z Plzně, 
prvně vystoupilo po půlroční 
přípravě na veřejnosti a 
předvedlo svoji první štafetu a 
požární útok. Letos tomu bylo 
osm let. Osm let tvořivé práce 
s dětmi, osm let „rozdávání 
radosti“ na ukázkách po 
celé České republice, osm 
let propagace hasičiny a 
požárního sportu.I když si na 
nás letos nikdo nevzpomněl, 
neměli jsme čas o tom 
přemýšlet. 1.červen je pro nás 
a naše družstvo termínem, 
kdy bohužel musíme odmítat 
mnoho pozvánek k ukázkám 
a to nás vždy velice mrzí. Ale 
nedá se stačit vše. A tak jsme, 
jako každoročně, vyrazili za 
našimi příznivci.

Krásné dopoledne jsme 
prožili s dětmi ze základní a 
mateřské školy ve Strašicích 
na Rokycansku. Předvedli 
jsme jim na místním hřišti 
dvě ukázky, pro první stupeň a 
mateřinku, a pro druhý stupeň. 
Moc nás potěšilo, jak děti 
fandily a Soptíky odměnily 
potleskem při každé zdařené 
akci. A stejně tomu bylo i při 
druhé ukázce. Děti z šestých 

až devátých tříd nás přišly 
i pochválit. Je vidět, že na 
menších městech a vesnicích 
má hasičina svoje hluboké 
kořeny. A to je jen dobře. 
2.června jsme předváděli dvě 
ukázky na Dni dětí ve vesničce 
Krásné u Mariánských Lázní. 
Od rána sice pršelo, ale voda 
opravdové hasiče nemůže 
rozladit. Vždyť je to jejich 
spojenec. I když všeho s mírou! 
Tak precizně připravený a 
organizačně zvládnutý dětský 
den jsme ještě neviděli. Byla 
pro nás čest tam vystupovat. 
I počet přihlížejících a ohlasy 
nám udělali obrovskou radost. 
A to vynechám hodnocení 
péče o celé družstvo, včetně 
vedoucích. Škoda jen, že jsme 
rodičům dětí přislíbili návrat v 
časných odpoledních hodinách, 
a nestačili si proto projít 
všechna ukázková stanoviště 
od kynologů, záchranné 
stanice zvířat Tachov až po 

modeláře a vrtulník záchranné 
služby. Tak snad příště a na 
celý den. A v neděli se dostalo 
i na naše děti. Naše bolevecké 
sdružení hasičů připravilo pro 
mateřské školy, se kterými 
spolupracuje, oslavu dne dětí 
na Bolevecké návsi. K velké 
škodě všech zúčastněných ale 
zapomněli objednat počasí. A 
tak za stálého deště předvedli 
svoji ukázku požárního 
útoku Floriánci a pak se 
soutěžilo v lezení na žebřík 
a stříkání džberovkou. Za 
odměnu se děti svezly novým 
Mercedesem sboru. Škoda, že 
počasí pokazilo jinak dobře 
připravenou akci. Ale ani 
„mokré šosy“ nezkazily dětem 
radost z vysoutěžených odměn. 
Soptíci děkují pořadatelům a 
těší se na příští rok.
                 

 Za Soptíky Vás 
zdraví Míla Hiťha

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

Soptíci rozdávali radost na oslavách dne dětí
Obvod rozdělil výtěžek 

z provozu výherních 
automatů

Celkem 12 049 985 korun získal 
za rok 2006 třetí plzeňský obvod 
jako výtěžek z provozovaných 
výherních hracích přístrojů na 
svém území. Takřka 4 miliony 
korun z této sumy půjdou 
na veřejně prospěšné účely. 
Například 800 tisíc korun do 
výsadby nové zeleně a umístění 
dětských prvků v Arbesově ulici 
11. Stejná částka je určena také na 
opravy dětských hřišť v obvodě. 
Na výstavbu dalších hřišť pro 
děti a jejich vybavení je určen 
1 milion korun. Rozšíření linky 
MHD Z podpoří radnice částkou 
120 tisíc korun, 825 tisíc korun 
půjde na údržbu mobiliáře a 
parků a 300 tisíc korun připadlo 
na zábavné odpoledne pro děti 
u Borské přehrady. Dalších 8 
milionů korun z výtěžku radní 
rozdělili na dotacích mezi 136 
subjektů působících v oblastech 
mládeže, tělovýchovy a sportu, 
sociálních služeb, podpory 
rodin, požární ochrany, kultury, 
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, prevence 
kriminality a ochrany životního 
prostředí. Na pořízení lodí a 
vodáckého  vybavení pro činnost 
kroužků přispěl obvod Středisku 
volného času dětí a mládeže 
částkou 90 tisíc korun. 50 tisíc 
korun dal obecně prospěšné 
společnosti Pomocné tlapky na 
výživu, veterinární péči a potřeby 
pro psy, stejnou sumu dostal TJ 
Slovan spoje Plzeň na uspořádání 
turnajů O pohár starosty MO 3 a 
memoriálu Bohumila Kulhánka. 
Půl milionu korun získala 
Mulačova nemocnice na přístroj 
s gamasondou pro radiačně 
navigovanou chirurgii a 340 tisíc 
korun dostala Liga na ochranu 
zvířat na provoz útulku pro 
opuštěné a ztracené psy.

Příspěvek čtenářů



Pískoviště procházejí 
výměnou písku

Každý rok v jarních měsících 
dochází k výměně písku na všech 
dětských hřištích a pískovištích 
v obvodě. Důvodem jsou 
hygienické normy týkající se 
kvality a čistoty písku, které 
kontrolují pracovníci Odboru 
životního prostředí. Starý písek se 
odebírá do hloubky minimálně 30 
cm a do stejné výše se nahrazuje 
pískem novým. Výměnu provádí 
nasmlouvaná fi rma a o údržbu 
vzhledu pískovišť se starají lidé, 
kteří práci vykonávají v rámci 
uložených alternativních trestů. 
Podle potřeby se vyměňuje bílý 
písek, který méně špiní, ale je 
hůře formovatelný nebo červený 
písek, který je sice díky jílovitému 
podílu dobře formovatelný, ale 
více špiní. 

Radní podpořili akce 
pro děti, sportovce i 

důchodce
Přes 100 tisíc korun rozdělila 
Rada obvodu na sedm sportovních 
a kulturních akcí. Například 10 
tisíc korun dostane 15.ZŠ v ulici 
Terezie Brzkové na ceny, knížky, 
diplomy a medaile pro soutěžící 
děti. Necelých 50 tisíc korun 
získala Společnost Tady a teď na 
úhradu provozních nákladů, 20 
tisíc korun Alliance Francaise 
de Plzeň na propagaci festivalu 
Bonjour Plzeň 2007, 10 800 korun 
dostane Svaz důchodců ČR Plzeň 
střed na divadelní přestavení a 
koncert ke Dni seniorů a 5 tisíc TJ 
Plzeň Litice na letní dětský tábor 
v Melchiorově Huti. Dalších 
130 tisíc korun radní doporučili 
poskytnout HC Lasselsberger 
Plzeň na dopravu na utkání 
mládežnického hokeje. V tomto 
případě ale musí příspěvek ještě 
schválit obvodní zastupitelstvo.

L é t o  p l n é  s l u n c e ,  p o h o d y  a  r a d o s t i

To je otázka, kterou by si měl 
položit každou víkendovou 
noc rodič dítěte, které právě 
prožívá svoji pubertu. A 
nedokáže-li si na ni pohotově 
a s jistotou odpovědět, 
může být záhy nepříjemně 
překvapen. Třeba v tom 
lepším případě telefonátem 
od městské policie, která 
při noční kontrole přistihla 
nedospělce při požívání 
alkoholických nápojů. 
Může a bývá samozřejmě i 
hůř. Drogy, nejen alkohol, 
jsou dnes dostupné až příliš 
snadno…
„Sociální komise Rady 
třetího plzeňského obvodu 
na svých posledních 
zasedáních řeší právě 
případy dětí, které uvízly 
v policejní síti při poslední 
kontrole dodržování zákona, 
který zakazuje podávání 
alkoholických nápojů 
nezletilcům. A že těch ryb v 

síti bylo! Naštěstí, alespoň 
jak se zatím zdá, jde většinou 
o „prvohříšníky,“ kterým 
snad domluva (i pohovor 
s jejich rodiči) bude stačit 
k tomu, aby své výlety do 
vřavy nočního velkoměsta 
ještě o pár let odložili. Snad,“ 
říká předseda komise Petr 
Kastner. V opačném případě 
se může docela snadno stát, 
že tyto první velmi časné 
zkušenosti přerostou do 
návyku, který může zničit 
celý život. „Statistiky to 
jasně prokazují. Potřebuje-
li dospělý člověk k získání 
návyku na alkohol často 
celá dlouhá léta pití, dítě 
se k alkoholismu „propije“ 
daleko rychleji,“ vysvětluje 
Kastner. A jde i o něco jiného. 
Při přísném posuzování 
výchovy umožňující děcku 
flámovat v půl druhé ráno na 
diskotéce, by mohl případný 
posuzovatel takového 

skutku dojít i k názoru, že 
zodpovědná dospělá osoba 
– tedy rodič - zanedbala 
své zákonné povinnosti do 
té míry, že vystavila osobu 
mu svěřenou do výchovy 
nebezpečí zpustnutí. A to 
by bylo zle hned dvakrát. 
Ale tyto stránky tu nejsou, 
aby se na nich strašilo, mají 
informovat. „Při kontrolní 
akci bylo lapeno celkem 
14 nedospělců při požívání 
alkoholických nápojů. 
Nejvíce dětí bylo nalezeno 
na diskotéce na Americké 
ulici v 01. 30 hod! Část z 
nich – odpovídající věkem 
– předala městská policie k 
řešení sociální komisi. Ta 
přestupky řeší domluvou,“ 
bilancuje Petr Kastner. A 
dovolte otázku nakonec: 
Kde jsou a co dělají právě 
teď vaše děti? Umíte si s 
jistotou odpovědět?

K d e  j s o u  a  c o  d ě l a j í ? 

Tradiční dětský fotbalový 
„Turnaj starosty MO 3“ 
proběhl v sobotu 12.května 
na hřišti TJ Slovan Spoje v 

Plzni na Borech. Tentokrát 
v už 12. ročníku kromě 
pořádajícího klubu změřily 
síly také družstva plzeňského 

Senco Doubravka, z Nýřan a 
Města Touškova. Celkem se 
v zápasech utkalo 51 dětí 
pod vedením 8 vedoucích a 
to za velkého zájmu rodičů. 
Nakonec pohár starosty 
získali mladí fotbalisté 
Slovanu Spoje. Druhé místo 
vybojovali hráči Nýřan, třetí 
skončilo doubravecké Senco 
a čtvrté místo obsadilo 
mužstvo z Touškova. 
„Tradice pořádání dětského 
fotbalového turnaje starosty 
vznikla v době, kdy v 
čele obvodu stál starosta 
Bohumil Kulhánek. Akci 
obvodní radnice pravidelně 
podporuje také finančně. 
Letos to bylo částkou 50 tisíc 
korun v rámci rozdělování 
výtěžků z provozovaných 
výherních hracích přístrojů,“ 
doplňuje starosta obvodu 
Jiří Strobach. 

Pohár s tarosty  obvodu 
z ískal i  hráč i  S lovanu Spoje

V pátek 25.května 2007 se dožila významného životního jubilea 
a to 100 let paní Marie Sozanská ze Skupovy ulice 18. Mezi 
gratulanty byl s blahopřáním, kyticí a dárkovým balíčkem i 
starosta největšího plzeňského obvodu Jiří Strobach.
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Hned několik stavebních úprav 
se chystá na křižovatce U Jána. 
Správa veřejného statku města 
Plzně počítá s vybudováním 
nových přechodů pro  chodce, 
doplněním nových chodníků, 
zřízením přejezdů pro cyklisty 
a úrovňovým zpřístupněním 
zastávky městské hromadné 
dopravy. V současné době jsou 
plány ve fázi územního řízení 
a s realizací se počítá v letech 
2009 až 2010. Součástí stavby 

bude obnova povrchů vozovek 
a chodníků, rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, 
úprava světelné signalizace, 
trakčního vedení a veřejného 
osvětlení, vegetační úpravy a 
výsadba stromů. Podrobnější 
informace o stavbě získáte na 
Správě veřejného statku města 
Plzně na Klatovské ulici 12, v 
kanceláři číslo 306 ve třetím 
patře. 

Křižovatku U Jána 
čekají rozsáhlé úpravy

Tajemník
Ing. Jiří Mužík

e-mail: muzik@plzen.eu

Odbor organizační
vedoucí odboru

Václav Lang
e-mail: lang@plzen.eu

Odbor veřejných služeb
pověřen řízením

Josef Froněk
e-mail: fronek@plzen.eu

Odbor fi nanční
vedoucí odboru

Ing. Karel Hladký
e-mail: hladky@plzen.eu

sekretariát starosty
Olga Chmelíčková

e-mail: chmelickova@plzen.eu
Odbor dopravy a živ. prostředí

vedoucí odboru
Petr Baloun

e-mail: baloun@plzen.eu

Odbor sociální
vedoucí odboru

Mgr. Marie Kušičková
e-mail: kusickova@plzen.eu

Odbor výstavby
vedoucí odboru 

Eva Hubená
e-mail: hubena@plzen.eu

sekretariát místostarosty
Sandra Zieglerová

e-mail: zieglerova@plzen.eu

I N Z E R C E

Truhla plná mincí. Takový 
poklad se bude v sobotu 
21.července hledat v okolí 
Borské přehrady. A to v rámci 
zábavného odpoledne pro děti 
i dospělé nazvaného „Piráti 
z Borské přehrady“. „Akce 
začne ve 14 hodin na pláži v 
blízkosti tobogánu. Na děti, 
které by neměly zapomenout 
na pirátské oblečení, čeká 
několik úkolů a po jejich 
splnění dostanou mapu, která je 
dovede k pirátskému pokladu,“ 
přibližuje program starosta 
obvodu Jiří Strobach. Strávit 

příjemné odpoledne můžete 
přijít i bez dětí. Na tobogánu 
se bude soutěžit o nejrychlejší 
nebo nejzajímavější jízdu, 
uvidíte ukázky zásahu vodní 
záchranné služby a bude se 
hrát turnaj v beachvolleyballu. 
„A to na zbrusu novém hřišti, 
které necháme u přehrady 
vybudovat,“ doplňuje 
Strobach. Chybět samozřejmě 
nebude opékání špekáčků, 
pirátská diskotéka, zahrají 
kapely Blue Gate, Nebojsa 
a Orion. Večerní oblohu pak 
rozzáří závěrečný ohňostroj.

Piráti ukryjí podklad 
na Borské přehradě

Kontakty a organizační uspořádání Úřadu MO Plzeň 3

Elektroodpad odevzdáte zdarma
Mezi specifi cké druhy odpadu 
patří elektrospotřebiče a 
světelné zdroje. Pokud máte 
trvalé bydliště v našem obvodě, 
můžete je bez poplatků odnést 
do všech tří sběrných dvorů. 
Jde například o televizory, 
lednice, pračky, kávovary, 
zářivky nebo žárovky. Sběrný 
dvůr v Kollárově ulici má 
otevřeno ve všední dny od 8 
do 18 hodin, v sobotu od 8 do 
12 hodin. Do sběrného dvora 
ve Vejprnické ulici můžete 
přijet v Po, St, Čt a Pá v době 9 
-11 a 13 – 18 hodin, v úterý v 9 
– 16 a v sobotu v 9 – 12 hodin. 
Sběrný dvůr v ulici Edvarda 
Beneše má otevřeno ve všední 
dny od 10 do 18 hodin, v 
sobotu od 8 do 13 a v neděli 
od 14 do 17 hodin.
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Tento příběh se odehrál na 
jedné z železničních zastávek 
v blízkém okolí našeho města. 
Byla noc, když Štefan, Martin, 
Mikuláš a Demeter zavítali 
na nádraží a chtěli se vydat  
vlakem do Plzně. Ke svému 
údivu však zjistili, že žádný 
vlak v noci nejede. Nejbližší 
spoj do Plzně odjížděl až v 
pět ráno. Co dělat? To byla 
otázka, kterou všichni v krátké 
době vyřešili. V nádražní 
restauraci zakoupili basu piv 
a společně obsadili čekárnu v 
nádražní budově.Aby je nikdo 
nerušil, zamkli zevnitř dveře. 
Zábava probíhala celkem v 
klidu, piva z bedny se rychle 
vytrácela. Kolem třetí hodiny 
ráno někdo zabouchal na 
dveře čekárny.

„Nemůžete být chvíli 
ticho?, lidi kolem chtějí 
spát!“, ozval se mužský hlas. 
„Dej  nám pokoj!“ reagoval 
zevnitř Štefan. Ale muž za 
dveřmi se také nechtěl nechat 
jen tak  odbýt. „Pokud se 
nezklidníte, vrátím se do 
půl hodiny, nebudu sám a s 
vámi si to vyřídíme ručně“,    
ozvalo se z druhé strany. 
Naši čtyři přátelé jen mávli 

rukou a na adresu neznámého 
hlasu reagovali několika 
nepublikovatelnými výrazy. 
Ve své zábavě pokračovali 
nerušeně dál. Kolem půl 
čtvrté se rány na dveře 
ozvaly znovu, tentokráte 
mnohem důrazněji. „Tak vy 
nepřestanete, víte, co jsem 
vám slíbil?“, ozval se stejný 
hlas z chodby. „Opravdu tu 
nejsem sám“, pokračoval 
mužský hlas. Zevnitř se však 
ozvalo jen několik nadávek. 
To byla poslední kapka, která 
pana Ladislava za dveřmi na 
druhé straně vyprovokovala. 
Začal se se svými přáteli 
Karlem a Mírou do místnosti 
dobývat. Společně se snažili 
vyrazit zamčené dveře.

Teprve teď uvnitř 
místnosti zavládlo krátkou 
dobu ticho. Štefan a jeho 
kamarádi si uvědomili, že 
pokud se nebudou nějakým 
způsobem bránit, neskončí to 
pro ně dobře. „Co uděláme?“, 
ptal se Štefan. Martinův zrak 
padl na stolek, který byl v 
čekárně umístěný. Rozbít jej a 
ozbrojit se jeho nohama, bylo 
pro čtyři chlapce snadnou 
záležitostí. „Co teď?, pronesl 

Štefan. „Přece nebudeme 
čekat na to, až ti na druhé 
straně dveře vyrazí, takoví 
srabi nejsme, ne?“ Postavili 
se tedy za dveře čekárny, s 
nohama od stolu v rukou a 
Štefan odemkl a otevřel. „Co 
chcete, vypadněte!“, zakřičel 
na Ladislava a jeho přátele. 
Přitom všichni napřáhli 
získané zbraně. Ladislav se 
zalekl.  „Jsou čtyři  a my jen 
tři“, blesklo mu hlavou. „No 
co, kdo uteče, ten vyhraje“, 
vzpomněl si na známé české 
přísloví. Společně s Mirkem a 
Karlem se tedy obrátil a dal 
se na útěk. Štefan s kamarády 
je začal pronásledovat. 
Honička v železniční stanici a 
v prostorách nádraží nemohla 
skončit jinak, než vzájemnou 
rvačkou. Teprve tato událost 
vyburcovala železniční 
personál, který přivolal 
policii. Všichni výtržníci 
skončili na železničním 
oddělení policie a jejich 
počínání bylo posouzeno jako 
přestupek.

Případ jsme však před 
komisí neřešili. Byli jsme 
pouze požádáni o výslech 
některých svědků, kteří 

bydleli v našem městě. Naši 
pozornost však upoutala a 
nutno říci, že i úsměv na 
tváři vyvolala, protokolace 
události na policii. Ve 
výslechu pana Ladislava 
stálo totiž doslova: „Měl 
jsem strach, proto jsem utíkal. 
Vždyť za námi běžela skupina 
čtyř mužů, s dřevěnýma 
nohama…….“. Představíme-
li si tuto situaci reálně, 
muselo se jednat skutečně 
o neuvěřitelnou honičku, co 
říkáte?   Záludnosti jazyka 
českého jsou někdy opravdu 
nevyzpytatelné.

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

projednávání přestupků

S o u d n i č k a  -  N e u v ě ř i t e l n á  h o n i č k a
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