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V á ž e n í 
spoluobčané, 
je tu konec 
roku a výzdoba 
zářící v ulicích 
města nikoho 
nenechává na 
pochybách, že 

se blíží Vánoce. Svátky, které 
si vzájemně přejeme  šťastné, 
veselé a klidné. Život je ale 
příliš rychlý a ke konci roku 
se zdá, že ještě zrychluje. Je 
spousta věcí, které musíme a 
které chceme stihnout. Přesto 
doufám, že vánoční svátky 
prožijete v klidu a pohodě. 
Patří k nim i tradice a zvyky. 
Pro mě je důležité především  
to, že se v klidu sejde celá 
rodina. Jaké vánoční zvyky a 
tradice dodržují moji kolegové 
z obvodní rady najdete na 
dalších stránkách.    

Jiří Strobach 
starosta   

Pejskaři musí po svých miláčcích uklízet
S neukázněností majitelů 
psů se stále potýká obvodní 
radnice. „Řada pejskařů se stále 
nenaučila uklízet z trávníků 
a chodníků exkrementy po 
svých čtyřnohých miláčcích,“ 
konstatuje neradostný stav 
místostarosta Stanislav 
Kopáček. Přitom obvod 
stále investuje do rozmístění 
stojanů se sáčky, které jsou k 
dispozici zdarma. „Bohužel 
je někteří lidé zcela ignorují a 
navíc se stojany často stávají 
terčem útoků vandalů, kteří 
je zničí a sáčky rozhází po 
okolí,“ pokračuje Kopáček. 
Radnice nakoupila 25 nových 
stojanů na sáčky a postupně je 
rozmisťuje na další vytipovaná 
místa. Nejvíce se jich objeví 

na Skvrňanech. Pokračovat 
se také bude ve výměně 
poničených a starých stojanů.
Další povinností chovatelů je 
nechat psa očipovat. 

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

PROSINEC 2007 číslo 3

15. ročník

Do oprav školek šly milionové investice

K čistotě ulic může přispět každý
Opatření, která mají zlepšit 
čistotu v ulicích přijala 
obvodní radnice. „Prvním je 
nová smlouva o nakládání 
s vytříděnými složkami z 
komunálního odpadu. Druhým 
pak zavedení pravidelných 
svozových dnů odpadu,“ říká 
starosta Jiří Strobach. Firma 
Západočeské komunální 
služby a.s. vyváží třikrát 
týdně plast, dvakrát v týdnu 
papír a jedenkrát týdně sklo 
a nápojový karton. Smlouva 
umožňuje zvýšit četnost svozů 
a rozšířit počet sběrných 
míst. „Pravidelné svozové 
dny odpadu, kdy se v ulicích 
objevují velkokapacitní 
kontejnery je věc, kterou 
jsme občanům slíbili na 

začátku volebního období. 
Probíhají vždy první sobotu v 
měsíci,“ přibližuje Strobach. 
Kontejnery občané najdou na 
17 místech a to ještě 5.ledna 
a 2.února 2008. „Rozhodli 
jsme se pro půlroční zkušební 
období. Pokud se svozové 
dny osvědčí budeme v nich 
pokračovat. Cílem je omezit 
odkládání odpadu na ulicích 
a předejít zakládání černých 
skládek,“ říká Strobach. 
Občané ale nemusí čekat jen 
na svozové dny. Pro likvidaci 
různých druhů odpadů včetně 
nebezpečných mohou využít 
sběrné dvory, které jsou v  
obvodě tři.   Seznam stanovišť 
kontejnerů a termíny najdete 
na straně 4.

pokračování na str. 4

Přes 19 milionů korun letos do 
rekonstrukcí mateřských škol 
investuje centrální plzeňský 
obvod. „Například v 55. 
MŠ v Mandlově ulici jsme 
nechali zateplit pláště budov, 
vložit topný kanál do země 
mezi pavilony, vyměnili jsme 
okna a děti si hrají na nově 

upravené zahradě vybavené 
pískovištěm, prolézačkami a 
lavičkami,“ přibližuje jednu 
z akcí starosta Jiří Strobach. 
Tyto úpravy přišly na 4 miliony 
korun. Školku v Mandlově 
ulici čeká ještě úprava 
fasády. Úprav se dočkala 
také 32. MŠ v Resslově ulici. 

„Budova má novou fasádu, 
kompletní rekonstrukcí prošlo 
hygienické zařízení v celé 
budově. V přízemí je nová 
prádelna a sprchový kout 
pro zaměstnance. Opravují 
se obvodové zdi a zahrada. 
Počítáme také s instalací 
herních prvků, doplněním 
zeleně a novým pískovištěm,“ 
vyjmenovává změny starosta 
Strobach. Náklady jsou 2 
a půl milionu korun a v 
budoucnu dojde také na 
výměnu podlahových krytin. 
Úprav k lepšímu se dočkaly 
i další mateřinky na obvodě. 
Nová okna mají například v 
16., 49. a 61. MŠ v ulicích 
Korandova, Puškinova, 
Nade Mží a v současné době 
probíhá jejich výměna v 
63. MŠ v Lábkově ulici. V 
těchto případech investice 
přesáhly 7 milionů korun.



Na zlepšení bydlení obvod půjčí miliony
Přes 10 milionů korun bylo 
letos ve Fondu rozvoje bydlení 
třetího obvodu. „Rozdělili jsme  
440 tisíc korun,“ vypočítává 
vedoucí finančního odboru 
Karel Hladký. S ním jsme si 
povídali o tom jak a na co 
mohou občané peníze získat.
Kdo si může požádat o 
půjčku?
Půjčky mohou čerpat fyzické 

i právnické osoby vlastnící 
rodinné domy, bytové domy 
nebo i jednotlivé byty, nebo 
společenství vlastníků. Účely 
jsou stanoveny ve Vyhlášce 
města a jde o celkem o 23 
případů, zejména o zřízení 
a rekonstrukci přípojek, 

obnovu fasády nebo střechy, 
zateplení objektu, generální 
opravu výtahu, výměnu oken a 
podobně. Do 100 000 Kč stačí 
dva ručitelé, nad tuto částku 
je nutná zástava nemovitosti 
včetně povinnosti zajištění 
jejího pojištění. O přijetí 
zástavy rozhoduje město. 
Proč je lepší si půjčit u 
obvodu než ve finančním 

ústavu? 
Půjčky z jsou  úročeny 4 
procenty, maximální doba 
splatnosti dle druhu půjčky je 
4 až 8 let. Peníze lze čerpat 1 
rok od uzavření smlouvy.
Je možné požádat kdykoli v 
průběhu roku? 

Ano. Výběrové řízení 
organizuje obvod a podmínky 
a termíny jsou vyvěšeny 
na úřední desce a případně 
zveřejněny v tisku.
Co je potřeba pro žádost a 
jaký je další postup?
Co má obsahovat žádost je 
uvedeno ve Vyhlášce. Ta je 
k dispozici na internetových 
stránkách města nebo je možno 
do ní nahlédnout na Finančním 
odboru (Ing.Hladký, pí 
Neporová) ve II. poschodí 
budovy ÚMO Plzeň 3, Odboru 
výstavby (pí Zelenková), sady 
Pětatřicátníků 1, 1.patro, č. 
dv. 114. S těmito úředníky 
je možno žádosti předem 
konzultovat.
Kdo rozhoduje o přidělení 
půjčky? 
Žádosti o vyhodnotí výběrová 
komise Fondu rozvoje bydlení 
složená ze zástupců obvodního 
úřadu a Magistrátu města a 
výsledky předloží ke schválení 
obvodní radě a zastupitelstvu.
Kdy se bude o rozdělení 
peněz rozhodovat?
Žádosti se posuzují ve 
výběrovém řízení. Nejbližší  
kolo bude .
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Speciální předvánoční spoje pro handicapované občany
Usnadnit občanům se sníženou 
pohyblivostí předvánoční 
nákupy se rozhodl centrální 
plzeňský obvod. „Objednali 
jsme pro ně speciální 
autobusové spoje do čtyř 
velkých nákupních center. 
Autobusy pojedou ve dnech 8., 
9., 15., 16., 22. a 23.prosince a 
nástupní i výstupní zastávka 
bude v zastávce linky č. 71 
Kaznějovská,“ uvádí konkrétní 
podrobnosti starosta obvodu 
Jiří Strobach. Ve dnech 8. 
až 22.prosince budou spoje 
vyjíždět z Kaznějovské ulice 
vždy v 9, 11, 13 a 15 hodin. 
23.prosince pojedou jen v 9 
a 11 hodin. Nízkopodlažní 
autobus bude označený 
piktogramem invalidy a 
textem Jízda na objednávku. 
„Speciální předvánoční spoje 

jsou rozšířením možností pro 
invalidní spoluobčany jak 
se dostat na nákupy. Využít 
mohou také pravidelnou 
páteční autobusovou linku 

číslo 72, která jezdí dvakrát 
denně. Z Bor vyjíždí v 9 a 11, 

opačným směrem z Rondelu 
pak v 10,20 a 12,25 hodin. Na 
lince je zajištěna obsluha pro 
tělesně postižené s invalidními 
vozíky a jejich doprovod, 

včetně důchodců. “ uzavírá 
starosta Strobach.

Helena 
Matoušová

členka rady, 
ODS

Zvyků a tradic 
dodržujeme 

několik. Už před svátky pečeme s 
dětmi vánoční cukroví a počítáme 
s nimi dny v adventním kalendáři. 
Pravidelně také přispívá celá 
rodina dětskému domovu Domino 
na vánoční dárky a vozíme 
dárečky do psího útulku na Valše. 
Na Štědrý den chodíme s kytičkou 
na hřbitov všem našim blízkým a 
večer zajdeme na vánoční mši.

Stanislav 
Kopáček
místostarosta, 

ODS

Jaké vánoční 
zvyky a tradice 

dodržujete

Karel 
Paleček

člen rady, ODS
Dodržuji vánoční 
stromeček a zvyk, 
že od vánoční 

večeře v rodinném kruhu se 
neodchází do jejího skončení, 
protože pak bychom už se 
nemuseli v příštím roce společně 
setkat. 
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Bydlíte v centru města? Chybí 
Vám prostor ke sportovnímu 
či kulturnímu vyžití nebo 
k příjemné procházce? 
Město Plzeň připravuje plán 
na vybudování sportovně 
– rekreačního areálu v okolí 
soutoku řek Mže a Radbuza. 
Cílem je zatraktivnění této 
části tak, aby poskytovala 
kvalitní zázemí pro trávení 
volného všem obyvatelům 
Plzně i jejím návštěvníkům.
Veřejnost má nyní možnost 
konečnou podobu areálu 
přímo ovlivnit. Na webových 
stránkách Centra pro komunitní 
práci západní Čechy (www.
cpkp.cz), které  s městem Plzeň 
na akci spolupracuje, můžete 
vyplnit anketu a vyjádřit svůj 
názor. Zajímá nás i to, jaký 
typ pořádaných akcí byste 
zde upřednostnili. Konkrétně 
jde o území velké cca 100 ha, 
které bezprostředně přiléhá k 
městskému centru - Štruncovy 
sady, louky za Luční ulicí na 
Roudné, nábřeží Radbuzy a 
Mže v blízkosti jejich soutoku, 
částečně i areál plzeňského 

Prazdroje. Do konce roku 
budou připraveny plány na 
úpravu prostoru a vytvořena 
vize podoby celého areálu, na 
jejímž základě bude možné 

změny realizovat. S výstavbou 
se počítá v letech 2009 – 2015.
Anketou ale možnost vyjádřit 
se k připravovanému záměru 
nekončí. V září proběhl přímo 
v ulicích města průzkum, při 
kterém bylo osloveno 500 
respondentů všech věkových 
kategorií. Účelem bylo 
zjistit spokojenost obyvatel 

s možnostmi sportovního a 
volnočasového vyžití v centru 
Plzně a jeho okolí. Došlo i 
ke sběru návrhů a námětů na 
nový způsob využití celého 

prostoru. Výsledky jsou také 
zveřejněny na stránkách 
Centra pro komunitní práci.
Více informací o projektu se 
dozvíte v Centru pro komunitní 
práci západní Čechy, Americká 
29 Plzeň, Helena Šimicová, 
tel: 377 329 558, e-mail: 
helena.simicova@cpkp.cz

Co se chystá ve Štruncových sadech a okolí

Celkem 99 dětských hřišť, 79 
pískovišť a 20 víceúčelových 
hřišť je v současné době na 
území centrálního obvodu. 
„Staráme se také o 33 váhových 
houpaček, 25 pružinových 
koupadel, 15 herních sestav 
nebo 11 kolotočů,“ vypočítává 
další atrakce pro děti vedoucí 
odboru dopravy a životního 
prostředí obvodní radnice Petr 
Baloun. Letos se pozornost 
zaměřila s ohledem na 
požadavky a připomínky 
občanů na rozsáhlejší doplnění 
hřišť Na Hvězdě a v parku v 
Přeštické ulici. „Nákup herních 
prvků platíme z výtěžků z 
výherních automatů. Jde o 
půl milionu korun na větší 
prvky, na menší to bylo 150 
tisíc korun. Dalších 800 tisíc 
korun šlo na opravy, renovace, 
servis a údržbu dětských hřišť, 
prvků, mobiliáře a laviček,“ 
vypočítává Baloun. V současné 

době se dokončuje menší nové 
hřiště v ulici U Borského parku 
a v Lábkově ulici v rámci 
celkové rekonstrukce vznikne 
nový komplex s prvky, parkem 
a víceúčelovým hřištěm. Na 
hřiště se zaměřila také komise 
pro volnočasové aktivity 
dětí a mládeže. Mapuje stav 
a vybavenost  sportovišť a 
posuzuje místa, kde by mohla 
vyrůst nová. „Poprvé jsme 
vyrazili na prohlídku dvou 
lokalit v předních Skvrňanech, 
kde mají vzniknout sportovní 
areály,“ říká předseda 
komise Jan Kuneš. Prvním 
je multifunkční sportoviště s 
dětským hřištěm a in-lineovou 
dráhou na hasičském cvičišti 
v údolí u Vejprnického 
potoka. Členové komise řešili 
především rozmístění prvků, 
dráhy, zeleně a komunikací. 
Druhá zastávka byla na louce u 
ulice Na Okraji, kde se počítá s 

výstavbou fotbalového hřiště s 
tribunou. „To má být náhradou 
za v budoucnu rušené hřiště v 
majetku Jednoty Slavoj Spoje 
na Borských polích. Na jeho 
místě totiž bude silnice,“ 
vysvětluje Jan Kuneš. V 
prohlídkách sportovišť v terénu 
bude komise pokračovat.

Stanislav 
Hajný

člen rady, ODS
Vánoce jsou 
rodina, radost z 

toho, že uděláme radost svým 
blízkým. Neopakovatelná 
atmosféra, kterou vytváří 
ozdobený stromeček, vánoční 
výzdoba, zasněžená krajina, ale 
i nervozita dětí v očekávání a 
dospělých, aby se vše povedlo. 
Štědrovečerní večeře je 
ustálený rituál, krátká modlitba, 
poděkování, přípitek a konzumace. 
Standardní je rybí polévka, 
smažený kapr a bramborový salát, 
ale navíc děláme ještě rybu po 
řecku, po židovsku a jako dezert 
nesmí chybět kuťa.Tu děláme 
pouze na Vánoce, je to směs 
uvařených krup, do kterých se 
přidají rozinky, mandle, ořechy, 
fíky, datle a med. Dobrou chuť a 
pěkné Vánoční dny.

Děti si mají na obvodě kde hrát Petr 
Kastner

člen rady, ODS
Pomineme-
li původní 
křesťanský 

význam Vánoc spočívající v 
připomenutí a oslavách vzkříšení, 
pak pro většinu vlažně věřících 
Čechů jsou Vánoce hlavně 
časem oslavy rodiny, míru a 
klidu. Pokusme se ubrat trochu 
shonu a shánění a ušetřený čas 
věnovat rodině a dětem. Potřebují 
a zaslouží si to! A proto vám 
všem přeji hlavně méně všelikého 
kvaltování, klid a mír v duši i jejím 
okolí, více lásky a porozumění 
a když už to patří k tradici, pak 
i toho dárky bohatého Ježíška 
včetně přiměřené míry laskomin 
a tradičního kapra.
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Letos zabezpečuje oddělení 
životního prostředí obvodu 
úklid na ploše přes 720 000 
metrů čtverečních chodníků 
a veřejných ploch. Na 
úseku zeleně je to téměř 
na 114 hektarech. Zástupce 
vedoucího odboru dopravy 
a životního prostředí Radek 
Koželuh odpovídá na 
nejčastější dotazy občanů. 
Zajištění sběrných nádob 
na směsný odpad domu 
Vlastník objektu kontaktuje  

svozovou společnost a s ní 
sepíše smlouvu o vývozu. 
Velikost nádoby a frekvenci 
svozu si určuje vlastník 
objektu. Stejně tak musí se 
svozovou firmou řešit změnu 
objemu nádoby, reklamace a 
stížnosti na vyvážení nádob, 
jejich poškození nebo 
pravidelné přeplňování.
Přeplňovaní nádob na 
tříděný odpad
Při zjištění této věci nás 
může občan kontaktovat. V 
současné době počet a svoz 
těchto nádob na obvodě 
nestačí a proto probíhá 
výběrové řízení na svoz 
separovaného odpadu, po 
kterém by mělo dojít ke 
zlepšení situace.

Přeplněné odpadkové koše
Občané nás musí 
kontaktovat. Spravujeme 
zhruba 1000 odpadkových 
košů. Nepatří do nich 
krabice nebo igelitové tašky 
plné odpadu. Koš je určen 
pro nedopalky a drobný 
odpad, který vznikne při 
procházení městem. 
Stojánky na sáčky pro psí 
exkrementy
V současné době je k dispozici 
přibližně 50 stojánků,  bude 

nainstalováno dalších 25 a 
uvažujeme o rozšiřování. 
Měsíční potřeba sáčků na 
obvodě je 14 000 kusů.
Pálení odpadů ze zahrady
Pálení jakéhokoliv odpadu 
je ze zákona zakázáno. 
Autovraky – co s nimi?
Autovraku se lze zbavit 
pouze předáním osobě, 
která je provozovatelem 
zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo 
výkupu autovraků. Úřad 
městského obvodu může 
uložit pokutu tomu, kdo se 
zbaví autovraku v rozporu 
se zákonem. 
Jaké odpady patří 
výhradně do sběrných 
dvorů?

Starý nábytek, koberce 
a linolea, zrcadla a 
autoskla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní 
náčiní, pneumatiky, 
zářivky, lednice, mrazáky, 
autobaterie a baterie, 
monočlánky, televizory, 
monitory, počítače a 
jiný elektrošrot, barvy, 
rozpouštědla, motorové 
oleje, obaly od nich, prošlé 
léky, rozbité rtuťové 
teploměry. Stavební odpad 
z činnosti fyzických osob 
lze odevzdat ve sběrných 
dvorech, jinak patří na 
řízenou skládku.Bioodpad 
se přednostně kompostuje. 
Nebezpečný odpad mohou 
občané ve sběrných dvorech 
odevzdat zdarma. 
Zeleň
Nejde jen o posečení a 
výhrab trávníků. Věnujeme 
se i prořezávkám a řezu 
keřů a stromů, likvidaci 
náletových dřevin, jarní 
výsadbě stromů. Ke kácení  
přistupujeme jen když 
dřevina ohrožuje okolí, 
kořeny poškozuje základy 
budov a při různých 
stavebních akcích.

Jak probíhá péče o zeleň a úklid 

pokračování ze str. 3

Seznam svozových míst velkokapacitních kontejnerů
Doudlevce-Zelená ulice, Bory-Heyrovského ulice–bývalý sběrný dvůr, Boettingerova x 
Klatovská–u parkoviště, Klatovská–odbočka do ulice V Lukách (směr Litice), Výsluní-křižovatka 
cest za Tyršovým mostem, Přední Skvrňany–Křimická x Malesická x Na Dlouhých záhonech, 
Skvrňany – slepá ulice pod internáty-Lábkova, Pecháčkova x Waltrova-u garáží, konečná tramvaje 
č.2–začátek cyklostezky, Zátiší–Kreuzmannova ulice (za Onem), Nová Hospoda – K Merfánům, 
střed města - Přeštická ulice–nad zimním stadionem, Purkyňova x Resslova–u viaduktu, Pařížská 
ulice–u garáží, roh Korandova x Plachého (liché měsíce 9., 11…) střídat s rohem Skrétova x 
Plachého–u lékárny (sudé měsíce), roh Kardinála Berana-Bendova, Pallova ulice–parkoviště u 
domu dětí.            „Svozový den“ každou první sobotu v měsíci. 5.1. a 2.2. 2008

Tato povinnost se týká všech 
psů starších šesti měsíců, 
jejichž držitelem je fyzická 
nebo právnická osoba, která 
má na území města trvalý 
pobyt nebo sídlo. „Náklady 
na označení psa čipem platí 
chovatelům město a samotné 
očipování provádí vybraní 
veterináři na základě smlouvy,“ 
uzavírá místostarosta Stanislav 
Kopáček.

Pejskaři...

Pavel 
Stelzer
člen rady, 
zvolen za 
Plzeňskou 

alianci
Nevím jestli je to vánoční zvyk, 
ale pro mne začínají vánoce tím, 
že napeču celé rozvětvené rodině 
vánočky. Vzhledem k tomu, že to 
dělám každoročně a podle starého 
receptu mé babičky, tak to určitě 
rodinou tradicí je. Teprve ve 
chvíli, kdy se začnu připravovat 
na nákup surovin pro vánočky, 
začnu si plně uvědomovat a 
vnímat, že vánoce se rychle blíží. 
Později se náš celý byt provoní 
anýzem z právě pečených vánoček 
a v tomto okamžiku jsou vánoce 
až u nás doma.

Martin 
Baxa

člen rady, ODS
Vánoce vnímám 
hlavně jako 
svátek, který 

umožňuje zklidnění a určitou 
sebereflexi. Z dob dětství dodržuji 
zvyk pouštění ořechových 
skořápek se svíčkami, abych 
zjistil, kam mě osud „zavede“ a 
s rodiči během Vánoc obcházíme 
betlémy vystavené v plzeňských 
kostelech. A Byť příliš nejím ryby, 
dodržuji tradici smaženého kapra 
ke štědrovečerní večeři. 

Veronika 
Nová

členka rady, 
ODS

Každoročně 
již několik let 

se těším, jak si během adventu 
vlastnoručně vyrobím nějaké 
ozdoby na stromeček, pro ten 
letošní chystám látkové andělíčky. 
Večer před Štědrým dnem pak 
tradičně s partnerem zdobíme i 
svíčku na štědrovečerní tabuli. 
Završením slavnostní atmosféry 
je  naší rodině přirozeně půlnoční 
mše,  v posledních letech v kostele 
u Všech Svatých na Roudné. 
Hezké vánoce Vám všem.
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Návrh rozpočtu 
obvodu na rok 2008

Návrh obvodního rozpočtu na rok 
2008 probírali radní. Rozpočet 
je opět navržený jako vyrovnaný 
a počítá s částkou 196 milionů 
840 tisíc korun na straně příjmů 
i výdajů. Zatím nejsou započítány 
prostředky ze státního rozpočtu 
na sociální dávky, protože není 
známá jejich výše. Ve výdajové 
stránce návrh rozpočtu počítá 
například s částkami 30 milionů 
na investiční akce, 24 miliony na 
úklidy, necelých 14 milionů na 
péči o vzhled obvodu a zeleň nebo 
s částkou 7 a půl milionu korun 
pro oblast odpadů a skládek. 

Letní akce přilákaly děti i dospělé

Dvě kulturně zábavné akce pro děti i dospělé připravila v létě obvodní radnice. V červenci 
obsadili Borskou přehradu piráti hledající ukrytý poklad. Součástí akce bylo otevření nového 
beachvolleyballového hřiště. Především školáci si užili už třetí ročník Prvního zvonění. V 
první školní den je v Broském parku bavilo například duo Václav Upír Krejčí, Ivo Pešák 
nebo Ewa Farná se skupinou. Velkým lákadlem byly projížďky na koních, ukázky zásahů 
policistů a strážníků a také možnost vyzkoušet si střelbu na terče z paintballových pistolí.

Významné životní jubileum a to 101 let oslavila 29.září paní 
Františka Štruncová z Adelovy ulice na Borech. Jak už je tradicí 
navštívil oslavenkyni s gratulací, květinou a dárkovým balíčkem 
starosta obvodu Jiří Strobach v doprovodu pracovnic sociálního 
odboru. Paní Františka Štruncová je i přes svůj vysoký věk stále 
svěží a má ráda legraci, kterou také nikdy nezkazí.

Nominujte nejlepší sportovce Plzně roku 2007
Nadace sportující mládeže 
připravuje pod záštitou 
primátora města každoroční 
vyhlášení nejlepších sportovců 
města Plzně v kategoriích 
žactva a dorostu.  Nominace 
do ankety, jejíž vyhlášení 
proběhne v únoru příštího 
roku, je možné zasílat do 
4.ledna 2008 na adresu Nadace 
sportující mládeže, Štruncovy 

sady 3, 301 00 Plzeň. Potřebné 
formuláře jsou spolu s 
podrobnějšími informacemi 
na internetových stránkách 
www.nsm.cz. Nadace 
vyhlásí nejlepší sportovce v 
kategoriích mladšího žactva, 
staršího žactva a dorostu 
(jednotlivci i družstva). Stejně 
jako v loňském roce se budou 
volit také nejlepší sportovní 

akce roku 2007 určené pro 
sportovce ve věku od 12 do 19 
let. Vyhlášení juniorů a  seniorů 
zajišťuje Plzeňská sportovní 
unie, Úslavská 75, Plzeň. Další 
informace o Nadaci sportující 
mládeže a možnostech získat 
z jejích zdrojů podporu jsou k 
dispozici na výše uvedených 
internetových stránkách.

Mikulášskou nadílku 
připravil pro děti 

obvod i letos
I letos přichystal obvodní 
úřad pro zhruba 800 dětí z 
mateřských škol tradiční 
Mikulášskou nadílku. 5.prosince 
dopoledne na ně čekal kulturní 
pořad s Čertovskou pohádkou, 
hudebním vystoupením Lucie 
Vondráčkové a předáváním 
dárkových balíčků. V něm 
děti našly kromě sladkostí i 
vodové barvy a další výtvarné 
potřeby opatřené logem obvodu.  

Obvod už letos 
dokončil šest 

investičních akcí 
Polovinu investičních akcí 
plánovaných na letošní rok už 
se podařilo dokončit. Například 
v září skončila rekonstrukce 
ulice Na Úhoru a to včetně 
výměny vodovodního řadu. 
Hotové už jsou také parkovací 
plochy v Čermákově ulici a 
beachvolleyballové hřiště na 
Borské přehradě. Jen tyto akce 
přišly na zhruba 11 milionů 
korun. Některé investice naopak 
ještě letos začnou. Například jde 
o druhou část rekonstrukce ulice 
Jakuba Škardy nebo plochu zeleně 
s dětskými prvky v Arbesově 
ulici. 

Z jednání  Rady 
a Zastupitelstva

Jedna z nejstarších obyvatelek 
Plzně žije v centrálním obvodě



p ř e j í  R a d a  a  Z a s t u p i t e l s t v o  o b v o d u  P l z e ň  3

Fotbalista Jiří Čiháček slavil jubileum
Dlouholetý člen „Staré gardy“ 
plzeňských fotbalistů Jiří 
Čiháček oslavil 75 let. Starosta 
obvodu Jiří Strobach mu 
nejen blahopřál k životnímu 
výročí, ale také poděkoval 
za úspěšnou reprezentaci 
plzeňské kopané.  Jiří Čiháček 
byl mimo jiné výrazným 
hráčem západočeské Rudé 
Hvězdy. Po skončení  sportovní 
činnosti zůstal u kopané jako 
trenér. Své bohaté zkušenosti 
předával na Petříně a v 
Lokomotivě Plzeň. Sport stále 
zůstává jeho velkým zájmem. 

Nejen ve třetím plzeňském 
obvodu jsou domy, kde se 
soustřeďují občané, kteří jsou 
souhrnně označováni jako 
nepřizpůsobiví. Stížnosti na 
ně přicházejí ze všech stran. 
A problém se s postupem 
času nezmenšuje. Naopak. 
Nájemníci často neplatí 
nájemné, zadlužují se a pro 
sociální dávky s nimi chodí 
věřitelé…Co s tím? 
V první řadě nekoncentrovat 
tyto občany do dnes již 
zlopověstných domů typu 
Resslova 13. Stav ještě 
zhoršuje zvyk těchto občanů 

poskytnout azyl ve svém 
bytě všem příbuzným a často 
i nepříbuzným příslušníkům 
komunity. Úřad by měl zajistit, 
aby se z dávek přednostně 
uhrazovaly pohledávky za 
nájemné a služby. Přidáme-li k 
tomu i možnost namísto peněz 
vyplácet část dávek ve formě 
poukázek na potraviny, bylo 
by tak zajištěno hned dvojí: 
nevznikaly by další dluhy na 
nájemném a děti příjemců 
by netrpěly nedostatkem 
potravin. 
Předluženost je totiž vedle 
nezaměstnatelnosti jeden z 

hlavních zdrojů sociálního 
vyloučení. Dlouhodobě není 
řešen nejen problém vzniku 
dluhů za bydlení. Ještě horší 
je astronomické navyšování 
těchto dluhů poplatky z 
prodlení. Je třeba říci, že 
poplatky z prodlení často 
násobně převyšují původní 
dluh a jejich vymáhání je často 
naprosto mimo realitu. 
 
Jiří Kuthan, předseda komise 
pro veřejný pořádek a prevenci 
kriminality

Sociální vyloučení je aktuální problém

Klubové centrum pro 
postižené

Pronájem nebytového prostoru 
v domě ve Skrétově ulici 9 
občanskému sdružení Ty a já 
schválila obvodní rada. Sdružení 
tam vybuduje klubové centrum. 
Prostory jsou pro něj vhodné, 
protože se nacházejí v přízemí 
a umožní tak bezproblémovou 
dostupnost pro členy, kteří jsou 
upoutáni na invalidní vozík. 
Klubové centrum nabídne 
handicapovaným dětem například 
keramickou a výtvarnou dílnu, 
hudební, taneční, jazykové a 
počítačové kroužky. Sdružení 
Ty a já založili právě rodiče 
handicapovaných dětí.

Předběžný plán 
investic

Investice v příštích letech probírali 
obvodní radní. Výsledkem je 
předběžný plán investičních akcí 
na roky 2008 a 2009. Zařazeno je 
v něm například pokračování letos 
zahájené rekonstrukce ulice Na 
Jíkalce, rekonstrukce chodníku 
na Vejprnické ulici v úseku od 
Domažlické ke Křimické ulici 
nebo výstavba parkoviště v ulici 
Nade Mží. 

Nové zóny placeného 
parkování

V dalších částech centra města 
se za parkování platí. Nové 
placené zóny vznikly na celém 
Denisově nábřeží, v ulici U Lázní 
a v Pařížské ulici včetně spojky 
s Denisovo nábřežím vedoucí 
podél železniční trati. Všechna 
místa jsou zařazena do zóny C, 
kde se platí 10 korun za hodinu a 
to ve všední dny od 7 do 19 hodin. 
Celkem jde o 144 parkovacích 
míst, z nichž na 134 se platí 
parkovné. Pro jeho výběr je k 
dispozici 8 parkovacích automatů. 
Sazby za parkování se na rok 
2008 nezvyšují. 

I N Z E R C E

V předvánočním čase i mezi 
svátky věnuje radnice obvodu 
pozornost čistotě ve středu 
města. „Po celý prosinec budou 
probíhat mimořádné úklidy v 
odpoledních hodinách a to v 
oblasti vymezené Americkou 
třídou, Sirkovou ulicí, řekou 
Mží a Klatovskou třídou, 
respektive Sady Pětatřicátníků. 
To nás přijde na zhruba 235 
tisíc korun,“ říká starosta Jiří 
Strobach. Pozornost se zaměří 
i na Borská pole. Tam úklid 
proběhne čtyřikrát za necelých 
110 tisíc korun.

Vánoční úklidy
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I N Z E R C E

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo průzkum, podle něhož patří Plzeň v očích cizinců mezi pět nejoblíbenějších míst v České 
republice. Může prý za to pivo, centrum města a ZOO. Pro nás, obyvatele města, je ZOO také příjemná, stejně jako centrum a pivo 
bereme spíš jako samozřejmost. Ale pro spokojený život je to jen příslovečná třešnička na dortu, pro všední dny jsou důležitější ty 
úplně nejzákladnější věci – třeba „teplo domova“. Právě starost o příjemné bydlení dostala do vínku společnost Plzeňské služby. 
Zeptali jsme se tedy jejího ředitele ing. Ivana Haška, co taková starost obnáší.
Naším úkolem je obrazně řečeno, nenechat vychladnout radiátory ve čtyřiceti tisících plzeňských bytech. Zajišťujeme rozvod tepla 
prostřednictvím třistašedesáti předávacích stanic. Jen pro představu – rozvody tepla v naší správě měří 67 kilometrů.
Samotné teplo je sice pro spokojené bydlení podmínkou nutnou, ale jistě ne postačující….
Přesně tak. Proto se Plzeňské služby začaly věnovat i správě bytů a dalších nemovitostí. Všichni víme, že pracovní nasazení většiny 
lidí v zaměstnání stále narůstá a tak je přirozené, že na druhou stranu si přejí, aby se o spoustu jiných věcí už nemuseli příliš starat. 
Aby fungovaly zcela samozřejmě a bez problémů. Ne všichni si přitom uvědomují, že vzhledem k privatizaci převážné části bytů se 
vlastně občané stali milionáři – hodnota většiny plzeňských bytů totiž jeden milión korun určitě přesahuje. A o majetek je třeba se 
starat, to jinak nejde. Převzít tuto starost na svá bedra – to je poslání Plzeňských služeb.
Firem pro správu bytů je ovšem v Plzni už několik, přijdou Plzeňské služby s něčím novým, s novými službami?
Nabídka našich služeb je taková skládačka, z níž si každý klient může vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje, sám si zvolit spektrum 
poskytovaných služeb. Myslím ale, že naší největší předností je, že můžeme poskytovat služby komplexní, tzv. pod jednou střechou. 
Počínaje vedením účetnictví pro příslušný bytový dům, přes zajištění dodávek energií, havarijní služby, údržby, až po rozúčtování 
nákladů na teplo a teplou užitkovou vodu. Ten rejstřík je opravdu rozsáhlý a nelze ho na takto malé ploše vyjmenovat. A od šíře 
služeb se odvíjí i jejich cena, která může začínat už hluboko pod obvyklým průměrem. Naším cílem je spokojený zákazník.
Nic ve zlém, tímhle heslem se dnes ohání kde kdo….
Jenže u nás to není jen heslo. Uvedu vám příklad. Všichni známe, jak nás dokáže „rozžhavit doběla“ telefonická komunikace s 
velkými firmami – narazíte na automat, z něhož si nejdříve vyslechnete tisíc nabídek, o které vůbec nestojíte a nakonec stejně 
zůstává  otázka , zda jste nějak získal informaci, která vás doopravdy zajímá a kvůli které vlastně telefonujete. To se u nás nestane a 
nemůže stát – u nás vždy, 24 hodin denně a 365 dní v roce narazíte na druhé straně telefonní linky na živého člověka. Ujišťuji vás, 
že tohle lidé, zejména starší, v dnešní zautomatizované době oceňují.
A  mladé to naopak nezdržuje?
Ti samozřejmě najdou všechno potřebné na našich webových stránkách. To, že jsme společnost s lidskou tváří ještě neznamená, že 
jsme nemoderní staromilci – jsme schopni vyhovět opravdu každému zákazníkovi.

Aby se v Plzni dobře žilo
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Peníze pro sportovce 
nebo mateřské centrum
Činnost dvou sportovních klubů 
a mateřského centra se rozhodla 
podpořit obvodní rada. Částku 20 
tisíc korun schválila Mateřskému 
centru Plzeňské panenky na úpravy 
nově přidělených nebytových 
prostor. Pět tisíc korun dostane 
Klub sportovních otužilců 
Plzeň na startovné a jízdné na 
závody plavců v ČR a 9 tisíc 
500 korun získá Tělovýchovná 
jednota ČSAD na nákup 
sportovních vodáckých potřeb 
pro odbor mládeže oddílu Vodní 
turistiky. Částku 35 tisíc korun 
schválilo zastupitelstvo na nákup 
sportovních potřeb Sportovnímu 
klubu 15.ZŠ Plzeň. 25 tisíc korun 
půjde pro TJ Slavoj Plzeň v  
Třebízského ulici na potřeby pro 
koně pro Rehabilitační jezdecký 
oddíl. Příspěvky po deseti tisících 
přidělilo oddílu SK Radbuza 
Plzeň na předvánoční plavecké 
závody dětí a to na zakoupení 
věcných cen, diplomů a medailí 
pro kategorii dětí 7-10 let a také 
Dámskému házenkářskému clubu 

– Slavia VŠ Plzeň jako příspěvek 
na nájem. 10 tisíc korun získala 
Základní kynologická organizaci 
U Viaduktu na nákup materiálu na 
stavbu překážek, kotců a úpravu 
plochy.

Je to několik let, kdy 
jsme se setkali s jedním 
tehdy význačným plzeňským, 
dnes pražským činohercem. 
Říkejme mu pro náš příběh 
třeba pan Ladislav, protože 
v celém vyprávění, i když 
vystupoval jako napadená 
osoba, v podstatě sehrál 
hlavní roli.

Byl letní večer, když 
se rozhodl, že zajde „na 
skleničku a kus řeči“ do svého 
oblíbeného baru. „Snad mi 
bude přát i štěstí“, uvažoval, 
když se k baru blížil a věděl, 
že neodolá, aby si nezahrál  
na hracích automatech. Štěstí 
se však od pana Ladislava 
ten večer odvrátilo a prohrál 
značnou  částku peněz. Tato 
skutečnost, podporovaná i 
zkonzumovaným alkoholem, 
u něho vyvolala zlostnou 
náladu. Když několikráte 
vzteky bouchl do automatu, 
zanadával spoluhráčům a 
hrozilo, že automat poškodí, 
vložil se do dění barman. 
„Pojď, už máš své vypito“, 
říkal kamarádsky panu 
Ladislavovi. „Pomohu ti 
na čerstvý vzduch“. Ale 

panu Ladislavovi se nějak 
nechtělo. Po drobné strkanici 
s barmanem Jirkou se však 
náhle ocitl venku na chodníku. 
Jeho agresivita se tím ještě 
vystupňovala a zároveň v 
sobě nezapřel svoji profesi. 
„Pomsta bude sladká, mě 
vyhazovat nebudeš“, mluvil 
sám k sobě.  Protože bydlel za 
rohem, zavolal ze svého bytu 
policii. „Byl jsem napaden, v 
baru mi vyrazili zub, barman 
Jirka mne napadl“, stěžoval 
si. Pak se vrátil před bar a 
čekal na hlídku. Po příjezdu 
policistů zopakoval to, co 
uvedl do telefonu a na důkaz 
sáhl do kapsy a vytáhl zub. 
„Vidíte, ten mi Jirka vyrazil“. 
Následovala běžná práce 
policistů. V baru zjistili 
pachatele a svědky události 
a pana Ladislava odvezli na 
lékařské ošetření. 

Tak se pan Jirka ocitl 
před naší komisí. Zapíral, 
že by panu Ladislavovi 
ublížil.Tvrdil, že jej pouze 
za rukáv vyvedl z baru ven, 
když tam začal ostatní hosty 
obtěžovat. Stejně s barmanem 
vypovídali i svědci. Žádný z 

nich neviděl, že by pan Jirka 
panu Ladislavovi vyrazil 
zub. Na svém tvrzení pan 
Ladislav nic nezměnil, 
naopak, požadoval odškodné 
na panu Jirkovi. Dotázali 
jsme se tedy ošetřující lékařky 
pana Ladislava, protože její 
vyjádření ve spise chybělo. 
A vyšla pravda najevo. „Pan 
Ladislav přišel na lékařské 
ošetření v nočních hodinách“, 
řekla nám. „Tvrdil, že mu 
v baru vyrazili zub, a ten 
mi ukazoval. Já jsem však 
vyšetřením zjistila, že zub mu 
byl odborně vytržen před třemi 
dny a  on si ho vzal tak říkajíc 
na památku. Z ordinace jsem 
ho vykázala, neboť zdržoval 
ostatní pacienty, kteří na 
ošetření čekali……“

Co dodat závěrem? Pan 
Ladislav byl skutečně herec 
každým coulem. Jen konec 
tohoto představení nevyšel 
podle jeho představ. Za 
nepravdivé obvinění pana 
Jirky jej neminula pokuta.

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

projednávání přestupků

Soudnička - Herec každým coulem

Radní neschválili 
prodej domu v 

Resslově ulici 13
Možností prodeje domu v 
Resslově ulici 13 se zabývala 
rada obvodu. O stanovisko 
požádal Hospodářský odbor 
Magistrátu města. Nakonec radní 
prodej objektu neschválili a to 
především s ohledem na množství 
financí, které se do něj v minulosti 
investovali. Rada doporučila 
dům v Resslově 13 přeřadit do 
seznamu budov vhodných pro 
další nakládání. 

Prožili jste rok 1953 
nebo 1968?
V roce 2008 proběhnou v Plzni 
výstavy ke dvěma výročím. 
První se týká protiměnových 
bouří v červnu 1953, kdy 
nejsilnější odpor byl v Plzni 
a následovaly zde nejkrutější 
represe, včetně odsouzení, 
věznění i nucených vystěhování 
celých rodin. Druhá výstava 
připomene srpnové události 
roku 1968, a to především v 
západních Čechách a v Plzni. 
Pro doplnění vybraných 
materiálů hledáme pamětníky, 
kteří by přispěli svými příběhy, 
dobovými dokumenty, 
fotografiemi a podobně. Jde 
o půjčení materiálů k pořízení 
kopií. Zájemci kontaktujte 
autora výstav: Miloslav Krist-
krist.vystavy@centrum.cz, tel. 
602 280 763
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