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V á ž e n í 
spoluobčané, 
„letošní zima 
nestála za 
nic“, dalo by 
se říct. Sněhu 
o p r a v d u 
v Plzni moc 

nebylo, mrzlo jen chvíli a na 
horách to nebylo o moc lepší. 
Milovníci zimních sportů jsou 
právem zklamaní. Ani mě 
osobně zima radost  neudělala. 
Jako starosta obvodu jsem 
ale spokojený. Mírné počasí 
totiž přálo stavebníkům a tak 
se i přes zimu pracovalo na 
řadě investičních akcí. Opravy 
silnic, chodníků a podobně se 
tak v řadě případů podařilo 
dokončit dříve, než jsme 
plánovali. A to je i důvod, 
proč na letošní zimu nebudu 
vzpomínat ve zlém. 

Jiří Strobach 
starosta   

Svozové dny budou pokračovat
Velkokapacitní kontejnery 
se budou v ulicích obvodu 
pravidelně objevovat i dál. 
Půlroční zkušební provoz 
svozových dnů odpadu 
ukázal, že občané o ně 
mají mimořádný zájem. 
„S umisťováním 17 kontejnerů 
na směsný velkoobjemový 
odpad v různých částech 
obvodu vždy první sobotu 
v měsíci jsme začali loni 
v září. Občané to uvítali,“ 
říká starosta Jiří Strobach. 
Radnice se proto rozhodla, 
že ve svozových dnech bude 
pokračovat. „Kromě toho jsme 
se v rámci vyhodnocování 
zaměřili i na možné změny 
a upřesnění míst, kam budeme 
kontejnery dávat. Svozovým 
dnem bude i nadále vždy první 

sobota v měsíci,“ upřesňuje 
Strobach. V rámci svozových 
dnů občané během celého 
roku odevzdali například 992 
tun papíru, 375 tun plastů, 531 
tun skla a 20 tun nápojových 
kartonů. „Peníze investované 
do svozových dnů za to stojí. 
Díky této akci se daří omezovat 
zakládání černých skládek, 
jejichž likvidace vyjde na 
nemalé prostředky,“ vysvětluje 
Jiří Strobach. Občané mohou 
pro odevzdání různých druhů 
odpadu využít také trojici 
sběrných dvorů v obvodě. 
Najdete je na Skvrňanech ve 
Vejprnická ulice, na Borech 
v ul. Edvarda Beneše a pro 
obyvatele centra Plzně slouží 
sběrný dvůr v Kollárově ulici.
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„Úřadování“ je rychlejší a jednodušší

pokračování na str. 3

Další zlepšení a zrychlení při 
vyřizování různých úředních 
záležitostí připravila pro 
občany radnice centrálního 
obvodu. „Začátkem roku jsme 
spustili systém Czech POINT. 

Umožňuje vydávat na počkání 
ověřené výpisy z různých 
registrů veřejné správy. 
Například jde o výpis z rejstříku 
trestů za poplatek 50 korun, 
za 100 korun za stránku jsou 

výpisy z katastru nemovitostí, 
obchodního a živnostenského 
rejstříku. Každá další stránka 
přijde na 50 korun,“ uvádí 
možnosti starosta obvodu 
Jiří Strobach. Zatím můžete 
služby systému Czech POINT 
využít v kancelářích pro 
ověřování a evidenci obyvatel 
a to v úřední dny, tedy 
v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin. „Občané tak získají 
řadu potřebných dokumentů 
na jednom místě a bez 
toho, aby museli obcházet 
několik různých institucí. 
Tím jim ušetříme i hodně 
času,“ vypočítává výhody 
starosta Strobach. Dosud 
služby využily zhruba čtyři 
stovky obyvatel. Nejčastěji 
žádaným dokumentem byl 
výpis z rejstříku trestů. Zřízení 
Czech POINTu pokryla 
účelová dotace od státu. 

Pochod máme za sebou
1.3.2008 se uskutečnil 
v náhradním termínu pochod 
svolavatele Václava Bureše, 
jež média  označovala jako 
„pochod neonacistů“.  Ačkoli 
mnozí účastníci mohou patřit 
k radikálním skupinám, 
na shromáždění nedošlo 
k žádnému nacistickému 
projevu, či k jinému jednání, 
které by kolidovalo se 
zákonem. Nedošlo ani k násilí, 
nebo škodám na majetku 
v přímé souvislosti s tímto 
pochodem. Po skončení 
pochodu menší skupinka 
radikálních antifašistů 
(viditelně pod vlivem 
omamných látek) blokovala 
vozovku v Pražské ulici. 
Zásahem policie byl i tento 

problém rychle vyřešen. Chtěl 
bych výslovně poděkovat 
Policii ČR za ukázkové 
zvládnutí celé situace kolem 
pochodu. Před uskutečněním 
pochodu se objevovala 
kritika postupu našeho úřadu. 
V případě rozhodování 
o shromážděních se nejedná 
o rozhodování politiků – 
volených zastupitelů, nýbrž 
o státní správu přenesenou 
na úřad. Ta je a musí být 
oddělena od politického 
rozhodování v oblasti 
samosprávy. Politické vedení 
úřadu nemůže žádné takovéto 
rozhodování ovlivňovat 
proto, aby bylo zaručeno 
nezávislé rozhodování pouze 
v konvencích zákona.



Školky z trojky nejlepší ve spolupráci se seniory
Dvojice mateřských škol 
z našeho obvodu má nejlepší 
projekty z celé Plzně na 
spolupráci se seniory. 
„Zpracovali nejlepší projekty 

v soutěži nazvané Příkladná 
spolupráce mateřských škol se 
seniory za rok 2007. Pomyslné 
stříbro patří 63. mateřské škole 
v Lábkově ulici a zlato získala 
55. mateřská škola v Mandlově 

ulici,“ oznámil místostarosta 
obvodu Stanislav Kopáček. 
Ten spolu s metodičkou 
pro oblast sociálních 
služeb Mgr. Hynkovou 

a vedoucí Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy 
MMP Ing. Škubalovou 
předal ocenění ředitelkám 
obou školek. Projekt 55. 
mateřské školy v Mandlově 

ulici zahrnuje pestrou škálu 
kulturně-společenských, 
sportovních a aktivizačních 
činností. V rámci školy jde 
už o tradiční záležitost, jejímž 
záměrem je podpora soužití, 
tolerance, spolupráce a vazeb 
mezi dětmi, jejich rodiči, 
sousedy, známými a osaměle 
žijícími lidmi v blízkém okolí 
školy, bez rozdílu věku. 63. 
mateřská škola v Lábkově ulici 
připravila projekt podporující 
vytváření a upevňování 
mezigeneračních vztahů 
v nejbližším okolí dítěte – 
v místě bydliště, s důrazem 
na správné vnímání životního 
prostoru a s cílem nedat 
šanci lhostejnosti. Vznikl 
tak inovativní program, 
kdy dítě prostřednictvím 
rodičů oslovuje osaměle 
žijícího starého člověka 
v domě, s nabídkou pomoci 
a s pozváním „do jeho 
školky“.   

N a p i š t e  n á m  c o  V á s  z a j í m á  n e b o  n a o p a k  t r á p í . 

Letošní kalendář kulturních 
akcí bude doplněn zcela novým 
projektem - prvním ročníkem 
plzeňského venkovního letního 
divadelního festivalu s názvem  
Divadelní léto pod plzeňským 
nebem. Diváci z Plzně 
i okolí si budou moci po 14 
večerů vychutnat Moliérovu 
hru Don Juan v ojedinělé 
atmosféře historických hradeb 
Proluky Theatrum mundi 

v Křižíkových sadech. Dona 
Juana ztvární Viktor Limr a 
jeho otce sehraje Jan Přeučil, 
který tento ročník festivalu 
také mediálně zaštítí. Premiéra 
Dona Juana bude 28. 6.2008. 
Pořadatelem festivalu je 
občanské sdružení PaNaMo, 
spolupořadatelem Statutární 
město Plzeň. Více informací  
najdete na www.panamo.cz.

Divadlo zpestří Plzeňanům léto

Zastupitelé schválili 
obvodní rozpočet na 

rok 2008
S částkou takřka 200 milionů 
korun bude v roce 2008 
hospodařit centrální plzeňský 
obvod. Zastupitelé schválili 
radou navržený rozpočet, který 
je opět vyrovnaný a počítá 
s částkou 196 milionů 840 
tisíc korun. K ní ještě přibudou 
prostředky ze státního rozpočtu 
na sociální dávky. Výdajová 
stránka rozpočtu počítá 
například se 30 miliony na 
investiční akce, 24 miliony na 
úklidy, necelými 14 miliony na 
péči o vzhled obvodu a zeleň 
nebo s částkou 7 a půl milionu 
korun pro oblast odpadů 
a skládek. V rozpočtu jsou také 
peníze určené na obnovu objektů, 
které má obvod ve správě. Letos 
se počítá například s výměnou 
oken a obnovou fasády na 
budově v sadech Pětatřicátníků 
1. Zastupitelé také schválili 
výhledy obvodního rozpočtu 
na roky 2009 až 2011. Podle 
nich bude rozpočet v těchto 
letech o něco nižší. Řádově to 
bude o několik milionů korun.  

Z jednání  Rady 
a Zastupitelstva

Poplatky z výherních 
automatů vynesly o 3 

miliony víc   
O 3 miliony korun víc než v roce 
2006 vybral za loňský rok centrální 
plzeňský obvod na místních 
poplatcích výherních hracích 
přístrojů. Jde o částku 17 milionů 
849 tisíc 850 korun. Použití 
peněz je jasně vymezené a to na 
veřejně prospěšné účely v oblasti 
zdravotnictví, sociálních služeb, 
sportovních a tělovýchovných 
aktivit, na kulturní a zájmové 
činnosti a podobně. Žádosti 
o fi nanční příspěvky mohli 
zájemci zasílat do konce února. 
V současné době je povoleno 
1 034 výherních hracích přístrojů 
ve 136 provozovnách.

Anketu mezi návštěvníky 
a prodejci nedávných 
Velikonočních trhů 
zorganizoval obvodní úřad. 
„Chtěli jsme tak zjistit od 
návštěvníků a prodejců jak 
se jim trhy líbí, jak hodnotí 
nabízený sortiment i jaká by 
uvítali vylepšení nebo změny,“ 
vyjmenovává cíle akce starosta 
Jiří Strobach. Za pomoci 
studentů na otázky odpovídalo 
178 návštěvníků trhů. 56% 
uvedlo, že se jim trhy líbily a 
28% se spíše líbily.  Estetické 
ztvárnění trhů, provedení 

stánků a ochotu prodejců 
hodnotilo 59% dotázaných 
jako dobré a 23% jako spíše 
dobré. Nabízený sortiment 
považovalo 60% za dostačující 
a 20% za spíše dostačující. 
Na jinak zaměřené otázky 
odpovídalo také 51 prodejců. 
22% bylo s organizací 
a průběhem trhů spíše 
spokojeno a 43% spokojeno. 
Anketa také odhalila některé 
nedostatky a přinesla náměty 
na zlepšení. „Návštěvníci 
trhů by například uvítali 
praktické ukázky řemesel, 

pravidelnou hudební produkci 
a jednotný styl stánků po celý 
rok. Prodejci zase doporučili 
rozšířit reklamu před konáním 
trhů a lépe upravit dobu pro 
vykládání a nakládání zboží,“ 
vypočítává starosta Strobach. 
Výsledky ankety a náměty na 
vylepšení obvod prodiskutuje 
s organizátorem trhů. S ním 
se už dohodl na schvalování 
nabízeného sortimentu v 
jednotlivých stáncích. Trhy 
pravidelně také kontrolují 
pracovníci obvodní radnice. 

Velikonoční trhy se lidem podle ankety  líbily
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Stánky na Americké 
skončí kvůli její 

rekonstrukci  
Trojice stánků ukončí svůj provoz 
na Americké třídě v oblasti 
nazývané U Mráčku. Důvodem je 
zahájení rekonstrukce Americké 
třídy, Prokopovy a Jungmannovy 
ulice. Proto rada obvodu rozhodla 
o vypovězení nájemních smluv 
na pozemky, na kterých stánky 
stojí. Konkrétně se jedná o stánky 
s prodejem ovoce a květin, 
grilovaných kuřat a tisku 
a tabáku.  

Devadesát tisíc korun na 
nákup vybavení pro strážníky 
Městské policie schválilo 
koncem loňského roku 
obvodní zastupitelstvo. „Na 
služebny v našem obvodě 
jsme nakoupili potřebný počet 

čtecích zařízení pro kontrolu 
čipování psů. Pořídili jsme také 

elektronický přístroj pro měření 
alkoholu v dechu a zařízení, 
která umožní pořídit důkazy 
pro následné řízení,“ uvádí 
konkrétní příklady starosta Jiří 
Strobach. Obvod tak pokračuje 
v podpoře organizování 
akcí, které se zaměřují na 
boj proti užívání alkoholu, 
drog a dalších návykových 
látek. Třetí oblastí, kam 
peníze šly, je chystaný projekt 
„Bezpečný domov“. Letáky 
poradí seniorům s řešením 
problémových situací, 
například když se někdo snaží 
narušit jejich soukromí.

Strážníci dostali od obvodu 
nové vybavení za desetitisíce

Agenda shromaždování 
spadá pod odbor veřejných 
služeb. Všem oznámením 
se věnuje velká pozornost, 
jsou konzultována s policií 
a právníky. Pochod nebylo 

možné zakázat předem, ale 
v souladu se zákonem jsme 
byli připraveni zakázat jej na 
místě na základě skutečného 
chování demonstrantů. 
Je voláno po zpřísnění zákona 
o právu shromažďovacím, 
které by omezilo radikální 
skupiny ve shromažďování. 
Ačkoli toto na první pohled 
vypadá jako krok posilující 
bezpečnost a práva běžných 
občanů, opak je pravdou. 
Nyní radikálové shromáždění 
oznamují a tedy úřady 

a zejména policie se na ně 
může připravit. Pokud se budou 
obecně zakazovat, dospěje to 
k cíli, že radikálové nebudou 
shromáždění oznamovat 
vůbec. 19.2. a 1.3.2008 bylo 
připraveno 1000 těžkooděnců 

z celé republiky. Nedovedu si 
představit situaci, kdy skupina 
několika set extremistů vtrhne 
do Plzně a tady na ně bude 
čekat narychlo nasazená 
jednotka místní Policie ČR. 
Jediné, co lze zákonu vytknout, 
jsou nesmyslné třídenní lhůty 
s počítáním na hodiny. V tomto 
plně podporuji podnět pana 
primátora ke změně zákona.
Nebýt hysterie médií, která tím 
udělala radikálům reklamu, 
prošlo by po ulici několik 
desítek radikálů a bez většího 

zájmu veřejnosti by jejich úsilí 
na zviditelnění padlo v niveč 
(stejně jako tomu bylo v březnu 
2007 na náměstí Míru.). 
Bohužel musím konstatovat, že 
extremističtí svolavatelé mívají 
právní tým a jejich ohlášení 
bývají zcela bezchybná 
v souladu se zákonem, zatímco 
běžný občan v oznámení 
shromáždění často chybuje. 
Proto se odbor rozhodl na 
internetových stránkách http://
umo3.plzen-city.cz/  do sekce 
Životní situace > Oblast 
shromažďování, umístit 
podrobný návod s formulářem, 
který občanovi oznámení 
ulehčí.
Mgr. Radim Lisenko
vedoucí odboru veřejných 
služeb

Pochod máme za sebou

Poslední den roku 2007 
skončila platnost některých 
průkazů vydaných do 31. 
prosince 1998. Výjimkou jsou 
občanské průkazy občanů 
narozených před 1.lednem 
1936, které mají uvedenou 
platnost „bez omezení“. 
Pracovníci České pošty, 
kteří vyplácejí v hotovosti 
důchody, musí kontrolovat 
totožnost důchodce podle 
platného osobního dokladu. 
Aby penzisté, kteří si včas 
nevyměnili doklady, nezůstali 
bez prostředků, inicioval 
ministr práce a sociálních věcí 
jednání s ministrem vnitra. 
Výsledkem jednání je dohoda.
Česká pošta, s.p. bude do 
března 2008 vyplácet důchody 
i na občanské průkazy, 
jejichž platnost skončila 
k 31. prosinci 2007. Pokud se 
důchodce neprokáže platným 
občanským průkazem v dubnu 
2008, pošta mu důchod 
nevyplatí. Nevyplacené 
důchody Česká pošta po třech 
měsících vrátí České správě 
sociálního zabezpečení, kde 
je pak nutné žádat o zpětnou 
výplatu důchodu.

Upozornění 
důchodcům

Rada rozdělila peníze 
sportovcům i Junákům
Přes 65 tisíc korun rozdělili radní 
mezi několik organizací, které 
požádaly o podporu své činnosti 
a aktivit. Dotaci 25 tisíc korun 
z  prostředků na volnočasové 
aktivity dětí a mládeže schválili 
například sdružení Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, přístav 

„OMAHA“ na materiálové 
vybavení a ochranné pomůcky. 
Částku 15 tisíc 500 korun dostane 
Sportovní Club Černý, o.s na 
propagaci dvou závodů. 10 tisíc 
korun na sportovní vybavení 
získalo Pětibojařské sportovní 
centrum v Plzni. Necelých 10 
tisíc korun dala obvodní rada 
občanskému sdružení AIESEC 
Plzeň na úhradu nákladů na 
vzdělávací konferenci „Nové 
metody ve vzdělávání“ v rámci 
projektu EDUCATION.

Občané žádají o další 
parkovací místa 

Na základě žádostí občanů 
rozhodla rada obvodu o zařazení 
dvou akcí do databanky 
investičních záměrů. Konkrétně 
občané požádali o vybudování 
nového parkoviště v ulici 
U Borského parku a to náhradou 
za stávající sušáky na prádlo. 
Ve druhém případě jsme do 
databanky dali záměr rozšířit 
počet parkovacích míst ve 
Waltrově ulici. Databanka je 
vlastně seznam plánovaných 
akcí vytipovaných k realizaci 
obvodem, u kterých není určený 
přesný termín.
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„Tak jsme tady. To jsme se, 
kolegyně, pěkně provětraly. 
Věřte, nevěřte, chvíli ve 
mně byla malá dušička. Ty 
hromady beden na klidu 
nepřidají. Jeden neví, jestli 
v těch krabicích už nezůstane 
napořád. Teď si můžeme na 
nějakou dobu oddychnout.“  
Takhle se o svůj osud bály 
zhruba před rokem knížky, 
které třicet šest let bydlely 
v obchodním centru Luna. 
Často sice opouštěly regály, 

ale jen proto, aby vám doma 
dělaly společnost. Nejdřív 
úlek, že přišel jejich čas 
a budou vyřazeny, ale potom 
radost a pýcha při návratu do 

knihovny. Do regálu. Ouha. 
Nacpaného regálu. Chtělo 
by to trochu osobního 
prostoru… A tak proběhlo 
stěhování. Teď vaši papíroví 
hosté sídlí na III. poliklinice 
v Čechově ulici 44. Doslova 
ve výšinách. Obvodní 
knihovnu Bory najdete v 6. 
patře. Ve větších prostorách 
a s důstojnějším vybavením. 
Mnoho z vás ví, že zde 
může strávit několik hodin 
třeba čtením denního tisku 

nebo časopisů a samozřejmě 
také knih. Rozšiřujeme 
i nabídku mluveného 
slova a v poslední době je 
velkým lákadlem bezplatný 

veřejný internet. Denně nás 
navštíví zhruba sto čtenářů 
a domů si odnesou okolo 
tříset knih nebo jiných 
materiálů.  Kromě středy 
odpoledne jsme tady každý 
den od 9 do 12 a od 13 do 
18 hodin. Knihovna jako 
služba občanům je skutečně 
velkorysá. Roční poplatek 
je 100 korun pro pracující 
a 50 pro děti, studenty 
a důchodce. Nad 70 let už 
neplatíte vůbec. Navíc, pokud 
zaplatíte v jedné knihovně, 
obdržíte doklad a můžete 
se přihlásit v kterékoliv 
knihovně spadající pod 
Knihovnu města Plzně už 
bez poplatku.Zveme vás. 
Knihovny už nejsou ve 
sklepních prostorách. Ani 
v nich nepotkáte knihovnici 
s drdůlkem, brejličkami 
a prstem na rtech. Je to 
současné moderní zařízení, 
kde najdete, co potřebujete. 
Poklid, příběh, napětí, 
vzdělání, vyřídit poštu, 
někdy posedět a někdy na 
obrátku rychle něco čapnout.
Klidně se budu opakovat. 
Zveme vás.

Kam za knížkou? Na polikliniku! 

Manželství na celý život

Dvě velmi milé oslavy proběhly v únoru v obvodě. Diamantovou 
svatbu, tedy 60 let společného života oslavili manželé Karolina 
a Jindřich Čechurovi. S gratulací a dárkovým balíčkem je 
navštívila zástupkyně obvodní radnice. Přímo v obřadní síni 
plzeňské radnice oslavili 50 let společného života Alenka 
a Pavel Ptákovi. Byla to jedna z mála svateb, kdy si manželé 
předali znovu, na důkaz své lásky a věrnosti, prstýnky. Oslavenci 
společně vychovali dceru, mají jednoho vnuka a dvě pravnoučata. 
Svatbu oddával člen zastupitelstva MO Plzeň 3 Vladimír Hirt.

Obvod už má plán 
investic na letošní rok 

30 milionů korun má letos na 
investice třetí obvod. Kolik 
peněz a na co rozdělí, určuje 
plán investičních akcí, který 
schválili radní. Je v něm celkem 
22 akcí. Patří mezi ně například 
rekonstrukce ulice Na Jíkalce, 
chodníku Vejprnická – Domažlická 
nebo parkoviště v Husově ulici. 
S velkými náklady se počítá 
u investic, jako jsou úpravy 
vnitrobloků u mateřské školy 
v Lábkově ulici a mezi ulicemi 
Šimerova–Skupova. Miliony 
korun si vyžádá první etapa 
úprav povrchů na Valše. Novou 
akci do plánu zařadilo obvodní 
zastupitelstvo. Jde o rekonstrukci 
chodníku ve Schwarzově ulici na 
Borech. Jeho oprava totiž není 
v plánu žádné z organizací města. 
Náklady se odhadují na 5 milionů 
korun a počítá se s dokončením 
v letošním roce.

Miliony korun na lepší 
prostředí ve školkách  

Takřka 20 milionů korun dala 
v loni obvodní radnice na investice 
a údržbu mateřských škol. Na 
samotné investiční akce šlo přes 
10 milionů korun. Ve druhém 
pololetí loňského roku proběhla 
na příklad celková rekonstrukce 
sociálního zařízení ve 32. MŠ 
v Resslově ulici, zateplení dvou 
pavilonů 55. MŠ v Mandlově ulici 
nebo výměna oken a dveří v 63. 
MŠ v Lábkově ulici. Zbývající 
peníze školky utratily například 
za výměny písku v pískovištích, 
drobné zámečnické, instalatérské 
a elektro opravy, nutné revize 
a podobně. 

Finance na kulturu 
rozdělí nová komise
Kulturní komise bude mít 
na starosti fi nanční podporu 
kulturních projektů na území 
obvodu. O jejím zřízení 
rozhodli radní. Žádost 
o příspěvek může podat každá 
organizace nebo jednotlivec 
působící na území MO Plzeň 
3, vyjma příspěvkových 
organizací zřizovaných 
městem Plzní a Plzeňským 
krajem v oblasti kultury 
a působících na území obvodu. 
Termín je do 31.května. 
Formulář žádosti o příspěvek 
lze vyzvednout od 15. dubna 
2008 na ÚMO Plzeň 3, sady 
Pětatřicátníků 7 - 9, 2. patro, 
kancelář č. 61 u jednatele 
komise Bc. Miroslava Knotka 
nebo je možno ho vytisknout 
z internetových stránek obvodu 
http://umo3.plzen-city.cz/.

Pro autokemp 
v Českém údolí se 

hledá nový nájemce  
Záměr pronajmout pozemky 
a objekty v areálu autokempu 
INA v Českém údolí zveřejnila 
obvodní radnice. Tento krok 
následuje po výpovědi nájemní 
smlouvy se stávajícím nájemcem. 
Cílem je najít provozovatele, který 
bude za pronájem autokempu 
platit tržní nájemné, obvyklé 
u podobných zařízení. Obvod 
podle něj očekává, že se zájemci 
najdou. Přehrada v Českém údolí 
je tradiční rekreační oblastí. Její 
atraktivita pro návštěvníky se loni 
zvýšila otevřením nového hřiště 
na plážový volejbal.    



N a p i š t e  n á m  c o  V á s  z a j í m á  n e b o  n a o p a k  t r á p í .

I N Z E R C E

Loňský rok byl pro plzeňské plochodrážníky mimořádně 
příznivý. Úspěchů dosáhli především junioři na Mistrovství 
republiky. Mistry se stali nejenom junioři, ale na stupni vítězů 
nejvyšší soutěže naší republiky stanuli i senioři. Reprezentanty 
Plochodrážního klubu Plzeň pozval na setkání i starosta obvodu 
Jiří Strobach, který jim poděkoval za skvělou reprezentaci 
nejenom obvodu, ale i Plzně. Zvlášť ocenil skvělé výsledky 
Zdeňka Simoty, který vybojoval titul Mistra Evropy ve 
dvojicích. O dobré sezoně mohl hovořit i další reprezentant 
plochodrážního klubu Filip Šitera, který si přivezl dvě 
bronzové medaile ze světového šampionátu a to jak ze soutěže 
jednotlivců, tak družstev juniorů. V letošním roce už Šitera 
závodil v Austrálii. I letos čeká juniory nabitý závodní program.

K významnému životnímu jubileu popřál starosta obvodu Jiří 
Strobach jednomu z nejstarších členů staré gardy plzeňských 
fotbalistů Františku Novotnému. Při oslavě jeho 80. narozenin 
ocenil jeho celoživotní činnost ve prospěch rozvoje plzeňské 
kopané. František Novotný byl v aktivním věku vynikajícím 
hráčem, později pak osvědčeným trenérem a vychovatelem. 
Pod jeho vedením vyrostla celá řada fotbalistů, kteří úspěšně 
bojovali v nejvyšší fotbalové soutěži. Dlouhá léta byl též členem 
trenérské rady Západočeské fotbalové župy. V posledních 15 
letech pracuje ve výboru „Staré gardy“ a úspěšně plní funkci 
managera. 

Sportovci mají na obvodě zelenou Tržnice U Práce má 
nového nájemce 

Nového nájemce areálu tržnice 
U Práce v Tylově ulici schválila 
obvodní rada. Vyšla z výsledků 
výběrového řízení, do kterého 
se přihlásili dva zájemci. Nový 
nájemce bude platit roční 
nájemné 400 tisíc korun a navíc 
musí do areálu tržnice každý rok 
investovat dalších 100 tisíc korun. 
A to po celou dobu trvání smlouvy, 
která je na dobu neurčitou. 

Automaty na prodej 
vody by měly z obvodu 

zmizet  
Dva automaty na prodej přírodní 
pramenité vody, které patří 
společnosti Vodohospodářský 
projektově inženýrský podnik a.s., 
by měly letos zmizet z obvodu. 
Radní schválili ukončení dvou 
nájemních smluv na části 
pozemků, na kterých automaty 
stojí. Konkrétně se jedná 
o lokality ulic Baarova na Borech 
a Karla Steinera na Skvrňanech. 
Automaty jsou dlouhodobě 
ve špatném technickém stavu 
a nefungují. Společnost nám 
navrhla, že výdejní automaty 
letos odstraní a to do konce dubna 
na Borech a do konce listopadu 
ve Skvrňanech.  

Informace pro držitele psů
Držitelé psů mají i v letošním roce povinnost zaplatit místní poplatek ze psů podle OZV č. 22/2004 
o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 10/2007 do 30. 6. 2008, popř. (při roční sazbě nad 
500,- Kč) ve dvou stejných splátkách, do 30. 6. 2008 a 30. 11. 2008. V průběhu měsíce května 
obdrží stávající poplatníci poštou složenku s uvedenou částkou, č. účtu a VS. Základní poplatek 
činí Kč 200,- pro držitele důchodu, který je jeho jediným příjmem, Kč 500,- v rodinném domě 
a Kč 900,- v bytovém domě. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří 
správce poplatku poplatek platebním výměrem a dlužnou částku může navýšit až na trojnásobek. 
Držitel psa je povinen do 15 dnů oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Podrobnější informace podá správce poplatku na ÚMO Plzeň 3, telefon: 378 036 437

Komise rady obvodu 
mají navrhnout jak 
rozdělovat peníze 

Rada obvodu dala komisi veřejného 
pořádku a prevence kriminality 
a komisi volnočasových aktivit 
dětí a mládeže úkol. Chce, aby 
předložily návrh grantového 
nebo dotačního programu na 
podporu příslušných oblastí na 
našem obvodě v letošním roce. 
V obvodním rozpočtu jsou pro 
ně určité fi nanční prostředky, je 
ale třeba vytvořit pravidla, podle 
kterých je komise budou na 
podporu prevence kriminality 
a volného času a aktivit dětí 
a mládeže rozdělovat. 



K o n t a k t y  n a j d e t e  n a  p o s l e d n í  s t r á n c e  d o l e .

Plzeň ocenila nejlepší mladé sportovce
Možná už za pár let olympijští 
medailisté či mistři světa se 
14. února sešli v obřadní síni 
plzeňské radnice. Vyhlášení 
nejlepších sportovců 
města Plzně za rok 2007 
v kategoriích mladšího žactva, 
staršího žactva a dorostu pod 
záštitou primátora města 

přichystala Nadace sportující 
mládeže. Mezi úspěšnými 
nechyběli ani sportovci ze 
třetího  obvodu, kterým přišel 
pogratulovat a předat ceny 
starosta Jiří Strobach. Tomu 
jistě udělalo radost, že právě 
sportovci z jeho obvodu měli 
na vyhlášení nejpočetnější 

zastoupení. Kromě zástupců 
města předávali ceny svým 
možným následovníkům také 
vynikající seniorští sportovci. 
Jmenovitě držitel bronzové 
medaile z olympijských her 
v Atlantě, sportovní střelec 
Miroslav Januš a karatista 
Jiří Pelnář, který má na kontě 
sedm titulů mistra ČR a bronz 
z mistrovství Evropy. Na 
loňskou premiérovou účast 
na vyhlášení navázala elitní 
kanonýrka Viktorie Plzeň, 
fotbalistka Kateřina Svitková. 
Mistryni ČR a nejlepší 
střelkyni z několika turnajů 
doplnil mezi mladšími žáky 
plavec Jan Kopačka, šachistka 
Jitka Jánská a zápasník Filip 
Soukup. Vítězem v kategorii 
staršího žactva se stal boxer 
Jiří Štádler. 

pokračování na str. 8

Senioři mohou zajistit svoji bezpečnost
Zlepšit bezpečnostní situaci 
seniorů, bydlících v městském 
obvodě Plzeň 3 se rozhodli 
představitelé obvodu spolu 
s městskou policií. Už v roce 
2006 začal projekt zlepšení 
bezpečnosti, který bude 
pokračovat i v letošním roce. 
Metodici prevence kriminality 
z městské policie zpracovali 
projekty, které se zabývají 
na úrovni primární prevence 
snižováním kriminality 
v Plzni a bezpečností provozu 
v městské aglomeraci. 
V minulosti byl zpracován 
projekt  „SENI“, jenž 
umožňuje osamělým osobám, 
zejména  vyššího věku, žít  
v relativním klidu ve svém 
bytě, jehož vstupní dveře budou 
zabezpečeny jednoduchým  
řetízkem  se štítkem 
s důležitými telefonními čísly. 
Tato instalace probíhá zdarma. 
Bude se jednat o instalaci 
jednak bezpečnostních řetízků 
nebo panoramatických kukátek 
na vchodové dveře od bytu. 
Senioři, kteří žijí a trvale bydlí 
v částech Plzeň střed, Bory 
a Skvrňany se mohou přihlásit 
v některé ze služeben městské 

policie v centrálním obvodě, 
kde získají tiskopis s žádostí 
o instalaci. Tuto mohou hned 
vyplnit a odevzdat. Je také 
možné tuto žádost vyplnit 
doma a cestou České pošty 

adresovat na adresu: Městská 
policie Plzeň, Skupina 
metodiky a korespondence, 
Dominikánská 12, 30112 
Plzeň. Je také možné získat 
tuto žádost na internetu na 
adrese www.mpplzen.cz, 
popřípadě lze si ji vyzvednout 
v budově ÚMO Plzeň 3, 
sady Pětatřicátníků 7–9. 
Odevzdávat se vždy musí 

v obvodních služebnách 
Městské policie. Žádosti se 
budou evidovat nejpozději 
do dne 31.5.2008. Poté 
proběhne jejich zpracování 
a následně v 3.čtvrtletí roku 

2008 se začne s montážemi 
a realizací samotné pomoci 
seniorům. Informace získáte 
na kontaktním telefonním 
čísle 378036924 nebo na 
e-mailu beranek@plzen.eu . 
Na tento e-mail je také možno 
své žádosti zasílat. Prostředky 
na tuto akci by měl poskytnout  
Městský obvod Plzeň 3 z fondu 
prevence kriminality.

V Plzni bylo pro širokou veřejnost 
otevřeno nové Očkovací centrum 
společnosti Avenier,a.s. Občané 
tak získají dostupnější cestu 
nejen k vakcinaci, ale i ke 
konzultacím v oblasti cestovní 
medicíny. Centrum sídlí 
v Poliklinice na Denisově nábřeží 
6 a specializuje se na veškerá 
očkování veřejnosti především 
v oblasti prevence a cestovní 
medicíny. Tým Plzeňského 
Očkovacího centra je složen ze 
zkušených odborníků v oblasti 
hygieny a epidemiologie. Jak se 
objednat do Očkovacího centra 
na očkování nebo na poradenství 
před cestou do zahraničí? 
1.On-line prostřednictvím 
objednávkového systému na 
www.ockovacicentrum.cz 
2.Telefonicky na bezplatné 
telefonní lince 800 123 321 3. 
Zasláním objednávky na e-mail 
info@ockovacicentrum.cz
„Očkování nejen na cesty“
* očkujeme všechny druhy  
   vakcín
* specializujeme se na cestovní  
   medicínu
* disponujeme profesionálním 
   týmem lékařů
* očkovaný není v kontaktu s 
   nemocnými pacienty
* vystavujeme mezinárodní 
   očkovací průkaz
* provádíme konzultace před  
   cestou do zahraničí
* provádíme antimalarickou 
   profylaxi
* u dražších vakcín umožňujeme 
   splátky

Očkovací centrum

Půjčky na lepší 
bydlení i letos

10 milionů 875 tisíc korun je 
k dispozici ve Fondu rozvoje 
bydlení. O půjčky mohou 
žádat fyzické i právnické 
osoby a to například na 
opravy fasád, střech, zateplení 
a podobně. Úrok je 4 procenta 
a doba splatnosti je v rozmezí 
4 až 8 let. Podrobnosti jak 
a kde o půjčku požádat najdete 
na internetových stránkách 
obvodu nebo Vám poradí na 
Finančním odboru obvodního 
úřadu. O poskytnutí půjček 
se rozhoduje ve výběrových 
řízeních několikrát v roce. 
Termíny najdete na úřední 
desce.

I N Z E R C E



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

I N Z E R C E
Vážení čtenáři,
Plzeňské služby, jsou společností, která se už řadu let stará o dodávky tepla a teplé vody pro všechny občany našeho města, kteří byli připojeni na 
systém centrálního zásobování teplem – dříve pod názvem „Plzeňská distribuce tepla“.
Náš nový název, Plzeňské služby, napovídá, že máme za úkol poskytovat  daleko širší spektrum služeb, které souvisejí s bydlením. 

Nabídka společnosti Plzeňské služby je široká a s jejím obsahem bychom vás rádi seznámili postupně v následujících „poradnách“. 
Jejich tvář zůstane téměř stejná jako doposud, tak, jak jste byli zvyklí, pouze okruh vašich dotazů potažmo našich odpovědí na ně se 
zásadně rozšíří. Informace, které vám touto cestou chceme podávat se budou týkat nejen  správy nemovitostí, ale i dodávky a odstávek 
tepla, jeho měření a rozúčtování, vody …. atd. 
  Záleží nám na tom, aby název naší společnosti, Plzeňské služby, skutečně splňoval to, co vás jako první napadne při jeho vyslovení, 
tedy – služby v Plzni, služby poskytované Plzeňanům.
 Obracejte se na nás se svými dotazy, vždy si najdeme čas vám odpovědět. A pokud by se stalo, že prostor v Jedničce nebude svým rozsahem stačit, 
odpovíme vám jinou cestou.  Své dotazy zasílejte na adresu : Plzeňské služby a.s., E. Beneše 23, 301 00 Plzeň nebo na e-mail : iveta.krycova@
plzenskesluzby.cz. Svůj dotaz označte heslem – PORADNA.
Na vaše dotazy se těší Iveta Kryčová, obchodní manažer, Plzeňské služby.
Iveta Kryčová

Pro první poradnu jsme připravili odpovědi na nejfrekventovanější dotazy s kterými se ohledně správy bytů a rozúčtování energií setkáváme.  
Kolik bytů spravujete?
V současné době spravujeme cca 3 tis. bytů po celé Plzni, ale i mimo ni, takže se dá říci, že jsem rozhodně správci zkušení.
Jaká je vaše cenová nabídka za správu 1 bytu/měs.?
Naše společnost svým klientům nabízí tzv. balíčky, kdy si každý podle svého přání vybere rozsah služeb, který mu vyhovuje. Správu začínáme 
poskytovat od 79,-Kč/byt/měs. Bližší informace vám poskytne na tel. 605 88 66 88, I. Kryčová.
Jaké přístroje využíváte k poměrovému měření tepla v domácnosti?
K poměrovému měření tepla používáme dvoučidlové elektronické rozdělovače nákladů na vytápění TELMETRIC plus. 
Jaká je jejich cena?
I tady má naše společnost pro své klienty několik fi nančních nabídek. Je možné přístroj odkoupit do osobního vlastnictví a uzavřít smlouvu na 
dobu neurčitou nebo zaplatit symbolickou korunu a uzavřít smlouvu na dobu 10-ti let. Variant je několik, v podstatě platí, že se snažíme vyjít vstříc 
zákazníkovi a připravit mu nabídku tzv. na míru. Bližší informace vám i v tomto případě poskytne I. Kryčová na tel. 605 88 66 88.
Nabízíte a poskytujete kompletní servis? Pokud ano, je to pro nás výhodné?
Samozřejmě, kompletní servis svým klientům nabízíme a poskytujeme. Je to pro ně výhodné, ušetří tím nejen čas (návštěva jednoho člověka při 
odečtech pouze 1x ročně), ale i fi nance. Jako „dcera“ Plzeňské teplárenské jsme tzv. přímo u zdroje a nedochází tím ke zvýšené chybovosti při 
přenosu dat ani k vícenákladům při předávání informací. Lidově řečeno by se dala daná nabídka přirovnat k pořekadlu :“…nač se na nose drbat 
kolem celé hlavy, když to jde i přímo…“
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pokračování ze str. 6
Do společnosti nejlepších 
starších žáků dále patří plavec 
Šimon Ambrož, atleti Pavel 
Bouše a Veronika Kocová, 
rychlostní kanoista Ivan 
Procházka a házenkář Milan 
Škvařil. Mezi dorostenci 
kraloval plavec Slavie VŠ 
Plzeň Jan Šefl , který navázal na 
trojici triumfů mezi žáky z let 
2001-03. Silnou konkurenci mu 
dělali zápasník Filip Dubský, 
rychlostní kanoista Václav 
Dubský, atletka Kateřina 
Huclová, orientační běžec 
Štěpán Kodeda, pětibojařka 
Barbora Kodedová, atlet Petr 
Langmaier a sportovní střelec 
Tomáš Těhan. Uznání za 
dlouholetou práci při výchově 
sportovních talentů převzali 
trenéři Milada Chudlařská 
(gymnastika), Konstantin 
Gemov (atletika) a Václav 
Ruprecht (lední hokej). Stejně 
jako loni došlo i na vyhlášení 
nejlepších sportovních akcí 
pro mládež. Uspěli pořadatelé 
Memoriálu Karla Šulce 

Plzeň ocenila ... v házené minižaček. Z pětice 
mezinárodních soutěží 
zařazených do prestižního 
programu Top Junior Sport 
Plzeň, si vítězství odnesli 
pořadatelé Meeting of the 
Shooting Hopes ve sportovní 
střelbě.

V rámci zpracování studie Optimalizace dopravního výkonu MHD v Plzni byl městský obvod požádán PMDP o součinnost při 
provedení průzkumu mezi občany obvodu. Na základě toho si dovolujeme oslovit občany MO Plzeň 3 s následujícími otázkami, 
aby se vyjádřili:

1. Které části našeho obvodu považujete za nedostatečně napojené na síť veřejné dopravy z hlediska
    a) docházkových vzdáleností
    b) nedostatečné kapacity
    c) nedostatečné frekvence spojů
    d) z jiných důvodů (překážek)
2. Které zastávky jsou z Vašeho pohledu ve zvláště nevyhovujícím stavu z důvodu
    a) nevhodného stavebního řešení či umístění
    b) bariérového přístupu
    c) nízké dopravní bezpečnosti
    d) absence přístřešku
    e) zastávka zcela chybí
3. Které prvky nebo parametry současného systému veřejné dopravy v našem obvodě naopak shledáváte jako  
    zvláště dobře fungující?.
4. Máte zvláštní požadavky na posílení večerní, noční či víkendové dopravy?
5. Máte zvláštní požadavky na zavedení přímého spojení k nějakému cíli na území města, či v rámci samotného 
    obvodu (např. nemocnice, úřadu, školy)?
6. Jaké projekty rozvoje bydlení (obytných zón), průmyslu, obchodu či sportovně - rekreačních aktivit v našem 
    obvodě očekáváte realizovat v příštích pěti letech a které projekty připravujete jako výhledové (specifi kujte  
    očekávaný nárůst obyvatelstva nebo zaměstnanců v dané rozvojové oblasti)?

Odpovědi zasílejte: písemně na adresu František Vaško, Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, 30583 Plzeň,
nebo e-mailem na adresu vasko@plzen.eu


