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Radobyčice se možná 
dočkají už příští rok

Rada centrálního plzeňského 
obvodu odsouhlasila zařazení 
projektu protipovodňových 
opatření v Radobyčicích do 
plánu investic a rozpočtu již 
na roky 2009 a 2010. „Při 
velké povodni v roce 2002 
došlo k zatopení objektů 
na břehu řeky Úhlavy v  
Radobyčicích, v ulici Pod 
Skalou. Říční koryto je v  
těchto místech bez umělého 
opevnění a nánosy zhoršují 
průběh možné povodně. 
Kvůli tomu jsou vážně 

ohroženy domy v těchto 
místech,“ připomněl starosta 
obvodu Jiří Strobach. Na 
realizaci projektu je možné 
požádat o finanční prostředky 
z Operačního programu 
Životní prostředí, radní proto 
zároveň odsouhlasili přípravu 
a vypsání výběrového řízení 
na zpracovatele žádosti 
o dotaci. Uvažovaný projekt 
počítá s vybudováním 
ochranné hráze a betonové zdi 
s možností osazení mobilního 
hradícího zařízení.

Centrální obvod chce 
vylepšit Skvrňany

Vážení spo-
luobčané,
s k o n č i l 
čas letních 
prázdnin , 
d o v o l e -
ných, dět-
ských tábo-
rů a dalších 
odpočinko-

vých aktivit. Doufám, že jste 
načerpali síly a pořádně jste 
si odpočinuli. Jak se dočtete 
v Trojce zorganizoval centrál-
ní plzeňský obvod v Borském 
parku pro děti a mládež  první 
den školy akci s názvem ,,První 
zvonění“ a vrátil tak trochu čas 
alespoň na chvíli ještě do obdo-
bí prázdnin. Nicméně začátek 
školního roku je realitou, na 
které nelze nic změnit. Žákům 
a studentům bych chtěl popřát 
proto v tom následujícím škol-
ním roce mnoho studijních 
úspěchů. I na nejkrásnější roč-
ní období, podzim, jsme připra-
vili zajímavou kulturní akci. Je 
určena seniorům a nese název 
Podzimní taneční vínek.

Jiří Strobach,
starosta

Rada třetího městského obvo-
du souhlasila s  projektem 
regenerace sídlišť Přední 
a Zadní Skvrňany, který zpra-
coval Útvar koncepce a roz-
voje města Plzně.     Hlavním 
cílem projektů je zlepšení 
kvality života v těchto částech 
města, odsouhlasené materiá-
ly jsou také předpokladem 
uplatnění žádosti o dotace.  
Podkladem projektů byly 
i výsledky anket mezi obyva-
teli sídlišť. V projektech jsou 
popsány doporučené úpra-

vy či nová výstavba, třeba 
úpravy komunikací a veřej-
ných prostranství, parkovišť 
a parkovacích stání, zeleně 
a hřišť, výstavba parkovacích 
objektů, bytových domů či 
dostavba objektů občanské 
vybavenosti. ,,Jedná se zatím 
o základní koncepční materi-
ál. Realizace bude záležet na 
finančních možnostech a také 
na zvolených prioritách,“ 
vysvětluje místostarosta cen-
trálního plzeňského obvodu 
Stanislav Kopáček.

Po bouřlivém a zaslouženém 
přijetí střelkyně Kateřiny 
Emmons, rozené Kůrkové, 
v Plzni po jejím návratu z Let-
ních olympijských her v čín-
ském Pekingu se jí dosta-
lo další zasloužené pocty. 
V malé zasedací síni úřa-
du ji ve čtvrtek 11. září 
přijal spolu s jejím otcem 
Petrem Kůrkou starosta 
centrálního plzeňského 
obvodu Jiří Strobach, 
aby jí osobně předal pla-
ketu Bohumila Kulhánka 
jako výraz ocenění jejího 
obrovského sportovního 
úspěchu. 

Kateřina Emmons, 
střelkyně Rapidu Plzeň, 
je několikanásobnou 
medailistkou z mistrovství 
světa a Evropy ve střelbě 
ze vzduchovky a nositelkou 
bronzové medaile z LOH 
2004 v této disciplíně. Při 

nedávných LOH v Pekingu 
ke svým skvělým sportov-
ním úspěchům přidala další 
triumf, když vybojovala zla-
to ve střelbě ze vzduchovky 

a stříbro ve střelbě ze sportov-
ní malorážky. U Kateřiny se 
do písmene naplnilo rčení, že 
jablko nepadá daleko od stro-
mu, je totiž dcerou dvojnásob-

ného mistra světa ve střelbě 
z malorážky Petra Kůrky. Svůj 
život spojila navíc se skvělým 
americkým střelcem Matthev-
em Emmonsem. 

,,Bylo mi velkou ctí 
přivítat na radnici naši 
nejúspěšnější olympio-
ničku z Pekingu spolu 
s další střeleckou legen-
dou, jejím otcem, a pře-
dat jí plaketu Bohumila 
Kulhánka, jako výraz 
obdivu a ocenění jejího 
střeleckého umění. Mezi 
nositele plakety, kterou 
oceňujeme v obvodu 
významné osobnosti z řad 
sportovců, lékařů, uměl-
ců a vědeckých pracov-
níků přibylo jméno další 

a to jméno nejslavnější Plze-
ňačky posledních let. Plzeň je 
na ni právem hrdá,“ říká sta-
rosta centrálního plzeňského 
obvodu Jiří Strobach. 

Starosta Jiří Strobach předal plaketu 
Bohumila Kulhánka Kateřině Emmons



Obvod zvyšuje bezpečí seniorů
Panoramatické kukátko 
a bezpečnostní řetízky budou 
novou výbavou bytů někte-
rých seniorů a matek s malý-
mi dětmi v centrální městské 
části. Díky projektu městské 
policie a vedení obvodu se 
tyto bezpečnostní prvky 
namontují bezplatně do 167 
domácností, právě v těchto 
rizikových skupinách oby-
vatel by měly zvýšit pocit 
bezpečí. Celému projektu 

předcházel průzkum zájmu, 
o panoramatické kukátko 
požádalo nakonec 65 zájem-
ců a 102 lidí chtělo zase bez-
pečnostní řetízek.  Součástí 
projektu jsou také bezpeč-
nostní štítky a informační 
stojánky. Na štítku bude 
například informace o tele-
fonních číslech na linky tís-
ňového volání, číslo na cen-
trum Energetiky, kde budou 
občanům sděleny informace, 

týkající se možných návštěv 
a kontrol ze strany plynáren, 
elektráren a vodáren.   ,,Cel-
kové náklady byly vyčísleny 
na 81.750 korun. Cílem pro-
jektu je zvýšení bezpečnosti 
osob převážně důchodového 
věku a osob zdržujících se 
ve větší míře doma, např. 
matek s dětmi, nepohybli-
vých občanů a podobně.“ 
vysvětluje starosta Jiří Stro-
bach.

N á m ě t y  a  d o t a z y  n á m  m ů ž e t e  p o s í l a t

Školka dostane peníze na zahradu
Na 22. mateřské škole 
v Mánesově ulici vyroste 
„Zahrada poznání a rados-
ti“. Díky 100tisícové injekci 
obvodu se začne realizovat 
projekt, který počítá s proře-
závkou stromů a vyřezáním 

náhodných dřevin. Při výsad-
bě nové zeleně bude kladen 
důraz na vytváření hlukové 
a optické bariéry od komu-
nikace. Zahrada bude rovněž 
doplněna o výchovně – eko-
logický program a doplňkové 

prvky pro rodiče a děti. Na 
zahradě tak bude například 
vybudována otevřená pergo-
la, smyslový chodníček, dře-
věné doplňky a iglú z vrbové-
ho proutí.

Sportovní areál občany zajímá 
Prezentace možné podoby 
sportovního areálu v Českém 
údolí při Balonové show 
sice přilákala početný zástup 
občanů, příležitost vyjádřit 
se k jeho budoucí podobě ale 
nakonec využilo pouze 16 lidí. 
Ti  většinou záměr vytvořit 
na březích Borské přehrady 
multifunkční prostor plný 

sportovišt a atrakcí přivítali. 
Jednoznačně příkré byly 
k záměru pouze dva hlasy. 
Jeden z nich uvádí, že se jedná 
o kravinu, druhý píše, že stačilo 
lépe využít areál bývalého 
výstaviště. Šest občanů se 
naopak jednoznačně za nápad 
vybudovat v Českém údolí 
sportovní areál postavilo bez 

připomínek. Ostatní dokonce 
přidávali další podněty. 
Lidé zmínili maximální výši 
vstupného, nemělo by se podle 
nich také zapomínat na zřízení 
bezbariérového přístupu pro 
vozíčkáře, někteří připomněli 
zase adrenalinové atrakce. 
Připomínky se zahrnou do 
připravovaných materiálů.

Zavolejte na naší
bezplatnou linku.

800 506 506

Jaký je váš názor na cizince pracující v České republice?

Měli jste s nimi vy nebo někdo z vašeho okolí nějaký problém?

Cizinci vám naopak nevadí a máte s nimi dobrou zkušenost?

Podělte se s námi o vaše názory a zkušenosti.

ZAVOLEJTE NÁM na 800 506 506!

Zřídili jsme pro vás bezplatnou linku, na kterou můžete volat 

nepřetržitě při jakémkoliv problému, týkajícího se cizinců v ČR. 

Chceme se s městskými a obecními úřady podílet na zlep-

šování vztahů mezi cizinci a obyvateli České republiky. 

Na činnosti podporující zlepšování vztahů mezi cizinci a obyvateli ČR
se podílí společnosti PRVNÍ PRACOVNÍ s.r.o. a EDYMAX Holding, a.s. 

www.prvni-pracovni.cz / www.edymax.cz

Nabídka sociální služby 
„Tísňová péče“ občanům 
centrálního plzeňského 
obvodu

Poslání: Tísňová péče (případně dle 
potřeby v kombinaci s dalšími soci-
álními službami) umožní občanům 
žít v domácím prostředí a oddálí 
nutnost umístění do zařízení ústavní 
péče. I rodinným příslušníkům, kteří 
dle svých možností pečují o své blíz-
ké, přináší tato služba klid a jistotu 
a doplňuje jejich péči.
Poskytovatel: Novou sociální služ-
bu občanům obvodu nabízí Městská 
charita Plzeň (MCHP) ve spolupráci 
s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 
a s Městskou policií Plzeň (MP)  dle 
§41 Zákona o sociálních službách 
108/2008 Sb.
Základní činnosti: 
• poskytnutí nebo zprostředkování 
neodkladné pomoci při krizové situ-
aci
• sociální poradenství                                   
• sociálně-terapeutické činnosti   
• zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím 
• pomoc při prosazování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí
Komunikační prostředky:  Speciál-
ní systémové telefonní přístroje s tís-
ňovým tlačítkem, případně s pohybo-
vým čidlem, zapůjčené zdarma ÚMO 
Plzeň 3 občanům obvodu na jeden 
rok se zkušební dobou  3 měsíců. 
Během zkušební doby může uživatel 
přístroj vrátit a službu ukončit. 
Průběh služby: Nepřetržitá distanč-
ní hlasová a elektronická komunika-
ce poskytovaná ve spolupráci MCHP 
a MP.  Základní rozdělení pohoto-
vostní služby 7 – 22 hodin MCHP, 
22-7 hodin MP. Případně další osoby 
zvolené uživatelem služby jako první 
volaný (rodinní příslušníci, přátelé, 
sousedé) dle domluvy před podpisem 
smlouvy o poskytování sociální služ-
by Tísňové péče.  
Cílová skupina uživatelů služby:  
Osoby, které mají přiznaný příspě-
vek na péči  II.- IV. stupně nebo jsou 
držiteli mimořádných výhod II. A III. 
stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) či jsou 
starší 75 let. 
Cena služby: 200 Kč/měsíc – režijní 
náklady MCHP
Kontaktní osoby: MCHP – vedoucí 
služby TP, sociální pracovnice        Ali-
ce Průchová 731 433 116, MP – veli-
tel Skupiny metodiky a koresponden-
ce, Bc. Pavel Beránek – 378 036 991, 
378036924, ÚMO Plzeň 3 – vedoucí 
oddělení sociálních dávek Alena 
Vobrubová- 378 036 451



Ohlédnutí za Balonovou show 
Kolem třinácti tisíc lidí přišlo 5. 
července na zábavné odpoled-
ne pořádané centrálním plzeň-
ským obvodem, Balonovou 
show. Jedním z vrcholů celého 
odpoledního programu byl jistě 
seskok parašutistů do přehra-
dy, který měli návštěvníci akce 
možnost vidět hned dvakrát. 
S velkým zájmem se setkaly 
i ukázky práce složek integro-
vaného záchranného systému, 
rovněž atrakce a soutěže pro děti 

přitáhly spoustu zájemců. Vítě-
zové soutěží si pak vychutnali 
let v pěti horkovzdušných balo-
nech. Při Balonové show zahájil 
třetí městský obvod novou tra-
dici, předávání Pamětní plakety 
Bohumila Kulhánka nejlepším 
sportovcům, umělcům, vědec-
kým pracovníkům a lékařům. 
První plakety letos převzalo osm 
z nich. Účastníci show navštívi-
li také stan s prezentací záměru 
obvodu vybudovat na Borské 
přehradě multifunkční sportov-
ní areál. Celým programem, 
v němž se představil například 
Jaroslav Uhlíř, Helena Zeťová, 
Abba Stars nebo Michal David 
s kapelou, provázela známá 
dvojice moderátorů a zpěváků 
Těžkej Pokondr.

Ocenění plaketou Bohumila Kulhánka 
Za vynikající výsledky v oblasti medicíny 
byli oceněni:
prim. MUDr. Vladimír Koza, přednosta hemato 
– onkologického oddělení FN Plzeň 
prof. MUDr. Vladislav  Třeška DrSc., přednosta 
chirurgické kliniky FN Plzeň

Za vynikající výsledky v oblasti vědecké 
a pedagogické byli oceněni  tři pracovníci 
Fakulty pedagogické Plzeň:
Prof. PhDr.Viktor Viktora, CSc.
Doc. PaedDr. Zdeňek Vimr 
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner

Za dlouholetou hereckou a pěveckou práci 
byli oceněni:

- členka činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni 
Zorka Kostková

- vynikající sólista opery Divadla J.K. Tyla 
Plzeň Jevhen Shokalo.

Za vynikající sportovní výsledky v plo-
chodrážním sportu plaketu převzal také  
nadějný, talentovaný a úspěšný jezdec Filip 
Šitera.

Skvrňanští hasiči dostali zásahové vozidlo 
Klíčky od nového zásahového 
vozidla Tatra Terrno získali 
22. srpna dobrovolní hasiči ze 
Skvrňan. ,,Pro centrální plzeňský 
obvod je to velká událost. 
Vždyť nové hasičské vozidlo 
přichází do našeho obvodu po 
dlouhých 30 letech. Díky široké 

podpoře města, kraje i státu 
naši dobrovolní hasiči dostali 
jedno z nejmodernějších vozidel 
v celé republice“, řekl starosta 
centrálního plzeňského obvodu 
Jiří Strobach.  Vozidlo v celkové 
hodnotě 5,6 milionu korun 
zakoupil Magistrát města Plzně. 

Na jeho nákup byla poskytnuta 
ještě státní dotace ve výši dvou 
milionů korun, kraj přispěl 
jedním milionem korun. Na 
dovybavení vozidla pak uvolnil 
ze svého rozpočtu částku 300 
tisíc korun centrální plzeňský 
obvod. Vozidlo je vybaveno 
nádrží na vodu o obsahu 3.400 
litrů a nádrží na pěnidlo o obsahu 
210 litrů. Kabina vozidla je 
určena pro šest osob. Výkon 
čerpadla je dva tisíce litrů za 
minutu. Do výbavy nového 
vozidla patří také osvětlovací 
stožár se čtyřmi lampami po 500 
W a elektrocentrálou a standardní 
výbava. Terrno nahradí zásahové 
vozidlo LIAZ, které bude 
převedeno SDH Radobyčice.

Z jednání Rady 
a Zastupitelstva
Obvod se vyjádřil 
k chystanému novému 
hernímu zákonu
Nový herní zákon chystá mi-
nisterstvo fi nancí. Laická 
i odborná veřejnost bude mít 
možnost podílet se přímo na 
přípravě návrhu nového zákona. 
Protože jsou poplatky a výtěžky 
z provozu výherních automatů 
příjmem obvodu, zabývala se 
jeho návrhem obvodní rada. Ta 
požaduje, aby správní a místní 
poplatky a výtěžky z vyúčtování 
výherních hracích přístrojů zůstaly 
příjmem obce. Nově by do obecní 
pokladny měly jít také správní 
a místní poplatky a výtěžky 
z vyúčtování spojené s provozem 
videoloterijních terminálů. Za 
důležité považuje i to, aby i nadále 
mohla obec svojí obecně závaznou 
vyhláškou regulovat umístění heren 
a obdobných zařízení. Stanovisko 
obvod předal vedení města 
s doporučením aktivně vstoupit do 
přípravy nového zákona.

Zastupitelstvo schválilo 
půjčku na zlepšení 
bydlení
Zastupitelstvo ÚMO 3 schválilo 
žádost o půjčku z Fondu rozvoje 
bydlení ve výši 720 tisíc korun 
na opravu domu ve Skrétově ulici 
v Plzni. Jedná se o opravu fasády 
včetně oplechování a pořízení 
přípojky na centrální zdroj 
tepla. Tato žádost byla vybrána 
a doporučena ve druhém kole 
výběrového řízení, do kterého byly 
podány dvě žádosti. Druhá žádost 
nesplňovala všechny náležitosti 
a byla vrácena k doplnění. „Pro 
rok 2008 byl stanoven limit na 
půjčky ve výši 10.875 tisíc korun. 
Zatím byly schváleny půjčky ve 
výši 385.458 korun. Jedná se 
o žádosti projednané v prvním 
kole výběrového řízení,“  uvádí 
místostarosta Stanislav Kopáček.

Obvod při přidělování 
fi nančních prostředků na 
MŠ nezapomíná
Centrální plzeňský obvod trvale 
mateřským školám věnuje značnou 
pozornost. Zastupitelstvo obvodu 
z výtěžků výherních hracích 

n a  a d r e s y  u v e d e n é  v  t i r á ž i



automatů v roce 2007 na svém 
letošním dubnovém zasedání 
schválilo poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MŠ ve výši 570 
tisíc a investiční dotaci ve výši 702 
tisíc korun. Byly rovněž schváleny 
převody fi nančních dotací ve výši 
320 tisíc korun na realizaci projektu 

„Prožitkem k poznání“ pro 27. MŠ 
ve Dvořákově ulici a  100  tisíc 
korun z Fondu životního prostředí 
města Plzně pro 55. MŠ v Mandlově 
ulici na projekt „Trnkova kouzelná 
zahrada“. Obvodu nejde jen o nutné 
rekonstrukce, ale i o dovybavení 
a vybudování nových dětských 
hřišť v těchto zařízeních a zvelebení 
zahrad.          Kromě výše uvedených 
prostředků obvod vyčlenil na rok 
2008 částku 6.281.000,-Kč také 
na opravy, údržbu a služby. Ani to 
však není ještě vše. Na investice pro 
tento rok vyčlenil obvod 15 milionů 
korun. Investice do mateřských škol 
se vyplácí, o čemž svědčí dosažený 
kladný hospodářský výsledek v roce 
2007 ve výši 497.049,29 korun, 
kterého tato zařízení dosáhla. 
 
Zvýšená frekvence svozu 
plastů a další opatření 
přinesla své ovoce
Rada obvodu projednala informa-
tivní zprávu o sběru separovaného 
odpadu v obvodu za I. pololetí roku 
2008. Od roku 1999 sběr a svoz 
separovaného odpadu provádí pro 
centrální plzeňský obvod Západo-
české komunální služby a.s. V sou-
časné době je zřízeno 155 stanovišť 
kontejnerů - tzv. trojkombinace: 
papír, sklo, plast a nápojový kar-
ton. Z toho 102 stanovišť je osaze-
no kontejnery o objemu 1 100 litrů 
a 240 litrů (nápojový karton) a 53 
stanovišť nádobami o objemu 240 
litrů a 240 litrů (nápojový karton). 
Do 31.10.2007 prováděla fi rma 
vyvážení kontejnerů s papírem 
a plastem 2x týdně, kontejnerů na 
sklo a nápojový karton jednou týd-
ně.  Jelikož tato frekvence vyvážení 
odpadu nestačila, zejména u plastu, 
došlo po novém výběrovém říze-
ní, které vyhrála staronová fi rma, 
k navýšení četnosti svozů u plastů 
na třikrát týdně. Od 1.11.2007 fi r-
ma sváží plasty v pondělí, středu 
a pátek, papír v pondělí a ve čtvr-
tek, sklo ve středu a nápojový kar-
ton v úterý. Za první pololetí roku 
bylo prostřednictvím kontejnerů 
na separovaný odpad získáno více 
jak 487 tun papíru, téměř 209 tun 
plastu, více jak 265 tun barevného 
skla a 13,18 tun nápojového kar-
tonu. 

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

Celkem 389 přestupkových spi-
sů za I. pololetí roku 2008 bylo 
zaevidováno přestupkovou komi-
sí centrálního plzeňského obvodu, 
vyplývá ze zprávy o situaci na 
úseku veřejného pořádku, krimi-
nality a přestupkové činnosti, kte-
rou projednala Rada městského 
obvodu Plzeň 3. Ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku 
je to o 47 spisů méně. Z celko-
vého počtu 589 spisů, do kterého 
spadají i spisy převzaté z minulé-
ho období, bylo vyřízeno v I. polo-
letí 366 spisů, což je 62%. Nejví-
ce prohřešků se týkalo přestupku 
proti majetku a přestupku proti 
občanskému soužití.  Třetí v pořa-
dí skončily, co se četnosti týče, 
přestupky proti veřejnému pořád-
ku. Nejvíce přestupkových spisů 
(172) bylo postoupeno jinému 

správnímu orgánu nebo odloženo, 
v 65 případech bylo uloženo 
napomenutí, v 89 případech byly 
uloženy pokuty, včetně příkazního 
řízení a ve 40 případech bylo říze-
ní zastaveno. „Na pokutách bylo 
za dané období uloženo 132.200,-
Kč, což je o tisíc korun méně než 
za stejné období roku 2007. Ze 
102 uložených pokut bylo zapla-
ceno 27, což je 26% z celkového 
počtu. Lepší situace je u hrazení 
nákladů řízení, kde bylo ze 14 
uložených nákladů řízení uhraze-
no pět, což je 36%. K vymožení 
nezaplacených pohledávek, včet-
ně nedoplatků z minulých let 
rozeslal v prvním pololetí letoš-
ního roku náš fi nanční odbor 237 
upomínek a vydal 26 exekučních 
příkazů,“ říká starosta centrálního 
plzeňského obvodu Jiří Strobach. 

Za I. pololetí roku bylo objasňo-
váno celkem 90 přestupkových 
spisů a bylo sepsáno 94 zápisů 
o podání vysvětlení s pozvanými 
osobami. Za vykazované období 
se komise sešla na 45 zasedáních 
a zpracovala 1364 informací pro 
potřeby orgánů činných v trestním 
řízení. „Potěšitelná je skutečnost, 
že v první polovině letošního roku 
došlo k poklesu počtu přestupců 
z řad osob mladších 18 let, o čemž 
svědčí skutečnost, že bylo projed-
náno 20 přestupců proti 36 za stej-
né období roku 2007. Mladiství se 
na území centrálního plzeňského 
obvodu nejčastěji dopouštějí krá-
deží a porušování občanského 
soužití. Za jejich prohřešky jim 
byly uloženy pokuty v celkové 
výši 3.200 korun,“ uzavírá staros-
ta Jiří Strobach.

V prvním pololetí poklesl počet přestupců z řad osob 
mladších 18 let

Ve třetím městském obvo-
dě jsou občanům k dispo-
zici tři sběrné dvory, kam 
mohou fyzické osoby odklá-
dat komunální odpad včetně 
jeho nebezpečných složek. 
Jakýkoliv odpad dovezený 
do sběrných dvorů fyzic-
kými osobami (s výjimkou 
objemného odpadu a staveb-
ní suti), musí sběrný dvůr 
odebírat bezplatně. Popla-
tek za uložení stavební suti 
a objemného odpadu činí 

2,-Kč za kilogram. Sběrný 
dvůr v ulici E. Beneše provo-
zuje fi rma AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., dvůr ve 
Vejprnické a Kolárově ulici 
společnost Rumpold-R s.r.o. 
Zprovozněním těchto zaří-
zení umožnil obvod svým 
občanům zásadně ovlivnit 
náklady spojené s likvidací. 
O tom, že zařízení lidé hojně 
využívají, svědčí následující 
přehled:

Odpad patří do sběrných dvorů

2005
množství 
v tunách

2006
množství 
v tunách

2007
množství 
v tunách

SD E. Beneše 665,30 1 282,19 1 581,39

SD Vejprnická 1867,94 210,91 277, 81

SD Kollárova 15,54 15,94 7,140

celkem 2 548,78 1509,04 1866,34

SD Vejprnická
Po 9–11 13–18
Út 9–16
St 9–11 13–18
Čt 9–11 13–18
Pá 9–11 13–18
So 9–12

SD Kollárova
Po 8–12 13–18   
Út 8–12 13–18
St 8–12 13–18
Čt 8–12 13–18
Pá 8–12 13–18
So 8–12

SD E. Beneše
Po 10–18
Út 10–18
St 10–18
Čt 10–18
Pá 10–18
So   8–13
Ne 14–17

Zlatou svatbu oslavili 26. července 2008 manželé Václav 
a Anna Houškovi z Radobyčic. Manželé během 50 let spo-
lečného života vychovali dva syny a jednu dceru. V současné 
době se těší už ze sedmi vnoučat. Pan Houška byl dlouhole-
tým členem komise SPOZ při centrálním plzeňském obvodu.

OSLAVILI 50 LET SPOLEČNÉHO 
ŽIVOTA 



N á m ě t y  a  d o t a z y  n á m  m ů ž e t e  p o s í l a t

Služby specializovaného pracoviště Czech POINT 
v budově radnice centrálního plzeňského obvodu
Czech POINT  - Český podací ověřovací informační 
národní terminál
Jedná se o novou službu občanům, která umožňuje vydávat 
za poplatek ověřené výpisy:
Výpis z registru živnostenského podnikání 
– poplatek 100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za další stránku
Výpis z obchodního rejstříku 
– poplatek 100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za další stránku
Výpis z katastru nemovitostí 
– poplatek 100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za další stránku
Výpis z rejstříku trestů  – poplatek 50,-Kč

Na děti v MŠ v Resslově ulici 
čeká nová zahrada

32. mateřská školka v Resslo-
vě (s kapacitou 100 dětí) 
zajišťovala v srpnu prázdni-
nový provoz v Plzni. V čer-
venci se o plzeňské děti 
postarala 55. MŠ v Mandlově 
ulici.  Na první srpnový den 
bylo do MŠ v Resslově uli-
ci přihlášeno 65 dětí z cent-
rálního plzeňského obvodu. 
,,Školka v Resslově ulici 
byla na prázdninový provoz 
skvěle připravena. Na zre-
konstruované zahradě na děti 
čekala okrasná zeď, víceúče-
lové hřiště s umělým povr-
chem nebo nové pískoviště. 
V zahradě byla také vysazena 

nová zeleň a položen nový 
travní koberec. Na rekon-
strukci zahrady byly využity 
prostředky z výnosu hracích 
automatů. Rada a zastupitel-
stvo centrálního plzeňského 
obvodu schválily pro letošní 
rok uvolnění částky 700 tisíc 
korun na rekonstrukci zahra-
dy a dalších téměř 50 tisíc 
korun na její dovybavení.  
Jde jen o jednu z mnoha akcí  
zaměřených na zkvalitnění, 
zatraktivnění a zkulturnění 
prostředí MŠ v naší městské 
části,“ říká starosta centrál-
ního plzeňského obvodu Jiří 
Strobach.

Kalendář populárních
 trhů na náměstí Republiky 

Náměstí Republiky a prostor 
u Branky jsou několikrát 
do roka dějištěm tradičních 
plzeňských trhů s nejrůznějším 
zaměřením. V letošním roce se 
uskuteční v těchto prostorách 
celkem osm akcí tohoto typu. 
Pět trhů se již uskutečnilo. Ve 
dnech 16. až 17. října se mohou 

občané těšit na trh Havelský 
a ve dnech 13. – 14. listopadu 
na trh Martinský. ,,Nejdelší 
a zároveň poslední akcí tohoto 
typu jsou trhy Vánoční, které 
se uskuteční ve dnech 8. až 23. 
prosince 2008 uvádí,“ starosta 
centrálního plzeňského obvodu 
Jiří Strobach.

Trojka je také obvodem rybářů
Za loňský rok vydal odbor 
dopravy a životního prostředí 
centrálního plzeňského obvodu 
653 rybářských lístků. Za vydá-
ní rybářského lístku na jeden rok 
se platí správní poplatek ve výši 
100 korun, s platností na tři roky 
ve výši 200 korun a s platnos-
tí na deset let 500 korun. Slevu  

mají děti do 15 let, lidé studující 
rybářství a osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce. Občané z třetího 
městské části si mohou vyzved-
nout žádost buď přímo na radnici 
centrálního plzeňského obvodu 
a nebo ji naleznou na jeho inter-
netových stránkách. 

První zvonění se školákům líbilo 
Lucie Vondráčková, populár-
ní kapela Děda Mládek Illegal 
Band, akrobatické vystoupení 
taneční skupiny Torzo Breakers 
nebo pěvecké vystoupení pěvec-
kého sboru Domino z Dětského 
domova Domino se sólistou 
Miro Bartošem zpestřilo dětem 
a jejich rodičům první den 
nového školního roku. Zazpíval 
také Petr Potužník a o své práci 
modelky a hereckých zkušenos-
tech poutavě pohovořila MISS 
ČR 2004 Jana Doleželová. Akci 
s názvem První zvonění připra-
vil centrální plzeňský obvod ve 
spolupráci s agenturou Media 
Production Music a za přispění 
sponzorů na 1. září odpoledne 
do Borského parku. Šlo o další 

akci, kterou třetí městský obvod 
připravil pro občany po nedávné 

a veřejností kladně hodnocené 
Balonové show na Borské pře-
hradě. „Zatímco v loňském roč-

níku byla jistě největším tahákem 
Ewa Farna, letos to byla Lucka 

Vondráčková,“ říká starosta 
centrálního plzeňského obvodu 
Jiří Strobach. Kromě zpěváků 

a tanečníků mohly děti obdivovat 
historickou techniku doborovol-
ných hasičů z Koterova, napří-
klad hasičskou ruční stříkačku, 
kterou dřív tahali koně. Kontras-
tem k ní byl moderní automo-
bil CAS 20 TATRA TERRNO, 
který dostali dobrovolní hasiči 
ze Skvrňan jako nové auto po 
30 letech. Na vozítkách Segway  
přijeli městští strážníci, mluvčí 
plzeňské zoologické zahrady 
přivedl do Borského parku zají-
mavé zvířátko. V Borském par-
ku byly dětem k dispozici také 
kolotoče, houpačky, elektročtyř-
kolky, lezecká stěna a řada sou-
těží o ceny. Celým odpolednem 
provázel moderátor Hitrádia FM 
Plus Jiří Pelnář. 



n a  a d r e s y  u v e d e n é  v  t i r á ž i

Starosta Jiří Strobach předal dobrovolným 
hasičům z Radobyčic nové vozidlo 

Sté výročí od svého založení 
oslavil Sbor dobrovolných hasi-
čů Radobyčice. Dvoudenní osla-
vy odstartovala slavnostní valná 
hromada v místní sokolovně, 
při které byla předána oceně-
ní a vyznamenání dlouholetým 
a zasloužilým členům sboru.

Druhý den oslavy pokračovaly 
na místním hřišti. Po slavnostním 
zahájení následoval požární útok 
družstev. V této parádní hasičské 
disciplíně se představila družstva 
žen i mužů. Ukázku požární-
ho útoku předvedly také děti 
– mladí hasiči SDH Radobyčice. 
Během programu na hřišti předal 
starosta centrálního plzeňského 
obvodu Jiří Strobach dobrovol-
ným hasičům z Radobyčic vozi-
dlo CAS 25 LIAZ. Klíče od vozu 
od něho převzali Martin Gergl, 
velitel jednotky a Jaroslav Švarc, 
starosta sdružení.  Jedná se 

o vozidlo, které od roku 1990 až 
do srpna letošního roku sloužilo 
Hasičskému sboru Skvrňany. 
Vozidlo má nádrž na 2.500 litrů 
vody a nádrž na 200 litrů pěni-
dla. Je vybaveno vysokotlakem 
a má kabinu pro devět osob.

,,Před několika dny jsem pře-
dával zcela nové vozidlo Tatra 
Terrno dobrovolným hasičům ze 
Skvrňan, které zakoupil Magis-
trát města Plzně za fi nančního 
přispění státu a Krajského úřa-

du Plzeňského kraje, a na jehož 
výbavu přispěl také centrální 
plzeňský obvod. A díky této sku-
tečnosti jsem mohl předat jejich 
bývalé vozidlo CAS 25 LIAZ  
dobrovolným hasičům z Radoby-
čic. I přestože se nejedná o vozi-
dlo nové, dochází díky tomuto 
kroku k modernizaci vozového 
parku u další jednotky dobro-
volných hasičů v našem obvodu, 
z čehož mám velkou radost“, 
říká starosta Jiří Strobach. Po 
celý den byla k vidění na hřišti 
v Radobyčicích také technika 
HZS Plzeňského kraje a historic-
ká technika. Profesionální hasiči 
předvedli novinku – vysokotlaké 
hasící zařízení CCS Cobra, které 
umožňuje též řezání pomocí vod-
ního paprsku. Slavnostní odpo-
ledne zakončila taneční zábava 
na hřišti v Radobyčicích.

Podpora 
projektu Trnkova 

kouzelná 
zahrada

Zastupitelstvo města Plzně 
schválilo poskytnutí příspěv-
ku z Fondu životního pro-
středí města ve výši 100 tisíc 
korun na realizaci projektu 
,,Trnkova kouzelná zahrada“  
pro 55. MŠ v Mandlově uli-
ci v Plzni. Zastupitelé ÚMO 
3 tento převod prostředků 
z rozpočtu magistrátu města 
Plzně odsouhlasili. Mateřská 
škola v Mandlově ulici má 
kapacitu 150 dětí a naplňuje 
cíle výchovně vzdělávacího 
programu předškolního vzdě-
lávání tří až šestiletých dětí. 
Některé třídy pracují s prvky 
tvořivé dramatiky, předškolní 
třídy se pak zabývají eko-
logickou výchovou, starostí 
o ptactvo a drobné živoči-
chy ve spolupráci s dětmi 
ze sousední základní školy. 
Mateřská škola má také sta-
tut klinického a metodické-
ho pracoviště Fakulty peda-
gogické ZČU v Plzni. Část 
programu již MŠ realizovala 
díky grantovým programům 
z Fondu životního prostře-
dí Krajského úřadu Plzeň 
a Magistrátu města Plzně. 
Tato část projektu byla kvůli 
časové a finanční náročnosti 
rozdělena do tří etap. V první 
etapě byly provedeny terénní 
úpravy části zahrady, zatrav-
nění, výsadba některých stro-
mů a bylo vytvořeno bludiště 
z buxusů. Ve zbylých dvou 
etapách byly terénní úpravy 
dokončeny a byla dokončena 
výsadba stromů, keřů a rost-
lin. „Cílem projektu je dopl-
nění zahrady o vodní prvek 
– jezírko. Jedná se o vytvo-
ření jezírka s umělým potůč-
kem, mokřadem a vysazením 
bahenních a vodních rostlin. 
Celá zahrada včetně jezírka 
umožní rozšířit MŠ možnosti 
ekologické výchovy“ vysvět-
luje starosta Jiří Strobach.

91 – Konzervatoř, Kopeckého sady 10
92 – Západočeská univerzita, 
         sady Pětatřicátníků 27
93 – Západočeská univerzita,
         sady Pětatřicátníků 27                             
94 – Západočeská univerzita,
         sady Pětatřicátníků 27
95 – Západočeská univerzita
         Husova 11
96 – Stř. odborná škola obchodní a SOU          
         obchodní, Nerudova 33
97 – Západočeská univerzita
         Husova 11
98 – Stř. odborná škola obchodní a SOU 
         obchodní, Nerudova 33
99 – Obchodní akademie, 
         náměstí T. G. Masaryka 13 
100 – Gymnázium, Petákova 2
101 – 16. základní škola, Americká 30
           (vchod z Resslovy ul.)
102 – Povodí Vltavy, Denisovo nábř. 14
103 – 9. Benešova ZŠ, Doudlevecká 35
104 – 9. Benešova ZŠ, Doudlevecká 35
105 – Hasičská zbrojnice, Mostní 6
106 – Západočeská univerzita –
           Chodské náměstí 1
107 – Západočeská univerzita – 
           Chodské náměstí 1
108 – 10. základní škola, nám. Míru 7
109 – 10. základní škola, nám. Míru 7
110 – 10. základní škola, nám. Míru 7
111 – Stř. odborná škola prof. Švejcara,
           Majerova 1
112 – 11. základní škola, Baarova 31
113 – 11. základní škola, Baarova 31

114 – Stř. odborná škola prof. Švejcara,
           Majerova 1
115 – Stř. odborná škola prof. Švejcara,
           Majerova 1
116 – 11. základní škola, Baarova 31
117 – 26. základní škola, Skupova 33
118 – 11. základní škola, Baarova 31
119 – 11. základní škola, Baarova 31
120 – 26. základní škola, Skupova 33
121 – 26. základní škola, Skupova 33
122 – 26. základní škola, Skupova 33 
123 – 26. základní škola, Skupova 33
124 – Západočeská univerzita –
           Chodské náměstí 1
125 – Západočeská univerzita –
           Chodské náměstí 1
126 – Západočeská univerzita – 
           Chodské náměstí 1
127 – 2. základní škola, Schwarzova 20
128 – 2. základní škola, Schwarzova 20
129 – 2. základní škola, Schwarzova 20
130 – 2. základní škola, Schwarzova 20
131 – Stř. odborná škola prof. Švejcara,
           Majerova 1
132 – Stř.odborná škola prof. Švejcara,
           Majerova 1
133 – Tělovýchovná jednota Sokol          
           Skvrňany, Emingerova 1
134 – Střední odborné učiliště 
           elektrotechnické 
           Vejprnická 56 
135 – Stř.odborná škola a SOU obchodu,          
           služeb a provozu hotelů s. r. o., 
           Nade Mží 1
136 – Stř. odborná škola a SOU obchodu,          
           služeb a provozu hotelů s.r.o.,
           Nade Mží 1
137 – Stř.odborná škola a SOU obchodu,          
           služeb a provozu hotelů s. r. o.,

           Nade Mží 1
138 – Střední odborné učiliště 
           elektrotechnické 
           Vejprnická 56
139 – Střední odborné učiliště 
           elektrotechnické 
           Vejprnická 56
140 – Střední odborné učiliště 
           elektrotechnické 
           Vejprnická 56
141 – 15. základní škola,
           vchod Terezie Brzkové 35
142 – 33. základní škola, 
           Terezie Brzkové 31
143 – 33. základní škola,
           Terezie Brzkové 31
144 – 15. základní škola,
           vchod Terezie Brzkové 33
145 – 15. základní škola,
           vchod Terezie Brzkové 33
146 – 33. základní škola, 
           Terezie Brzkové 31
147 – 15. základní škola,
           vchod Terezie Brzkové 35
148 – 15. základní škola, 
           vchod Terezie Brzkové 35
149 – Tělovýchovná jednota Vodní           
           stavby, Kreuzmannova 23
150 – Sokolovna Nová Hospoda
151 – Věznice Plzeň – Bory,
           Klatovská tř. 202
152 – Sokolovna Valcha, ul. K Zelené            
           louce
153 – Sokolovna Radobyčice, Zářivá ul. 
 

Číslo

volebního

okrsku Sídlo volební místnosti

Sídla volebních okrsků a místností v obvodu   
Plzeň  3  pro volby do Senátu Parlamentu ČR 

a zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18. 10. 2008

Jiří Strobach                                                                                            
  starosta městského obvodu 

Plzeň 3



I N Z E R C E

!!! OD 1. 10. 2008 NOVÁ POBOČKA !!!
Kdo ji otevírá ? . . .  Plzeňské služby-správa nemovitostí 
Kdy ji otevírají ? . . .  1. 10. 2008
Kde ji otevírají ? . . .  Pecháčkova 8, Plzeň – Skvrňany
S kým ji otevírají ? . . .  s Vámi, našimi spokojenými klienty
Za kolik ? . . .   od 79,- Kč/byt/měs 
Od – do ? . . .   středa od 16.00 hod – 18.00 hod
Tel.: ? . . .    731 637 975
Vážení čtenáři,
cílem našeho snažení je spokojený zákazník. Z tohoto důvodů pro Vás otevíráme další pobočku, abychom Vám naše služby přiblížili, 
maximálně Vaší  komunikaci s námi zjednodušili. Jako jediní na Plzeňském trhu nabízíme komplexní řešení správy nemovitostí, facility 
managementu, zásobování budov tepelnou energií, rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele a energetické 
audity. Plzeňské služby-správa nemovitostí s.r.o. Vám nabízejí  komplexní služby v oboru správy nemovitostí, zastupování vlastníků 
a ochranu jejich zájmů. Přitom v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírají povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající z platné 
legislativy. Za samozřejmost je považován osobní přístup zaměstnanců ke klientům.  Velký důraz je kladen na  samostatné a průhledné 
hospodaření jednotlivých subjektů , tzn: 

• samostatné bankovní účty pro jednotlivé domy
• vedení odděleného účetnictví
• samostatná evidence plateb nájemného 
• samostatná evidence plateb zálohových služeb pro jednotlivé domy
• samostatná evidence plateb do fondu oprav

Společnost používá bezpečný softwarový systém zajištěný přístupovými právy a dbá na ochranu, zálohování a archivaci dat.

Na oboustranně příjemnou spolupráci se těší 
 Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o.
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Zdravotnické zařízení
praktický lekař pro dospělé se sídlem v Plzni 

Nová Hospoda - Prostřední 48, Plzeň 318 04 (konečná 
trolejbusové linky číslo 12)

nabízíme:

-výkon praktického lékaře 
pro dospělé (obvodního lékaře)

-výkon závodního (podnikového) lékaře

dovolujeme si popřát svým pacientům vše nejlepší a pohodový
začátek po jistě zasloužených dovolených . . .

I N Z E R C E

Podzimní
taneční
vínek

Podzimní taneční vínek pro 
své důchodce pořádá centrální 
plzeňský obvod ve středu 22. 
října 2008 na tradičním místě 
ve velkém sále kulturního domu 
Peklo v Plzni v obvyklém čase 
v době od 16:00 do 20:00 hodin. 
K tanci a poslechu bude hrát zná-
mý taneční orchestr  TO1 Miro-
slava Novotného. Vstup mají 
senioři zdarma. ,,Taneční vínek 
důchodců je  tradiční akcí cent-
rálního plzeňského obvodu. Pro 
své seniory ho pořádáme dvakrát 
do roka a to na jaře a na podzim. 
A podle doby konání vínek také 
nese název. Jarní taneční vínek 
důchodců se konal 2. dubna 
2008 a setkal se s velkým ohla-
sem. Věřím, že nejinak tomu 
bude i u toho podzimního“, říká 
starosta centrálního plzeňského 
obvodu Jiří Strobach.

Nadace sportující 
mládeže podpoří 
sportovní talenty

Nadace sportující mládeže 
nabízí sportovním talentům 
možnost požádat o příspě-
vek na činnost v rámci tzv. 
mimosystémové podpory. Ta 
je určena sportovcům v dět-
ské a mládežnické kategorii 
(jednotlivci i družstva), kteří 
dosáhli významných úspě-
chů alespoň na republikové 
úrovni. Formuláře žádostí 
jsou k dispozici na inter-
netových stránkách www.
nsm.cz (sekce Pro žadatele). 
Uzávěrka pro jejich podá-
vání byla stanovena na pon-
dělí 10. září 2008 na adresu 
Nadace sportující mládeže, 
Štruncovy sady 3, 301 00 
Plzeň. Prostřednictvím gran-
tů, ve kterých nadace roz-
děluje výnosy z příspěvku 
od Nadačního investičního 

fondu,  se  o  podporu mohou 
ucházet také organizátoři 
významných sportovních 
soutěží nemistrovského či 
mistrovského charakteru na 
republikové úrovni určených 
pro mládež. Pro bližší infor-
mace se obracejte na kancelář 
Nadace sportující mládeže.

Kontakt:
Nadace sportující mládeže

Štruncovy sady 3
301 00 Plzeň
tel.: 377 236 696

e-mail: info@nsm.cz 

Doba pro osobní 
konzultace: pondělí a středa 
10-12 a 14- 18 hod.

SENIORŮM
Nezáleží na tom, jak je člověk starý, ale jak 

stárne. Vytvořme pozivitní obraz stáří pro mlad-
ší generace.

 OS TOTEM  v projektu AKTIVITOU PROTI 
ZÁVISLÉMU STÁŘÍ nabízí opět od září dopolední 
vzdělávací a zájmové aktivity pro seniory, v pro-
storách sdružení v budově 28.ZŠ Rodinná ul.39, 
Plzeň Lobzy. 

Nabízíme vám vzdělávací kluby:
Počítače pro začátečníky, pokročilé i speciali-

zované podle přání klientů
Angličtinu a němčinu včetně konverzace 

s rodilými mluvčími
Internetový klub (i po dobu prázdnin: pon-

dělí odpoledne, středa dopoledne)
Klub jógového cvičení

Klub výtvarníků

Klub hudebníků

Klub dobrovolnických aktivit

Ve spolupráci s partnerskými centry 
z Německa připravujeme:

15. – 16. 9. setkání seniorů na hranici 
– Domažlice ( kola, turistika)

       15. 10. setkání seniorů, kulturní program, 
prohlídka města REGENSBURG

         7. 11. setkání seniorů, účast na  akci Kul-
turnacht WEIDEN

Naše aktivity jsou určeny všem seniorům 
a jsou podpořeny MPSV, MmPlzně a ÚMO 
Plzeň 4.

 Přihlášky do vzdělávacích aktivit  a podrob-
né informace na tel. č. 377 260 425,  732 773 858 
nebo na e-mailové adrese totem.pm@volny.cz. 
Informace naleznete i na webových stránkách 
http://totem-rdc.cz/.

Starosta Jiří Strobach předal 
slavnostně Nemocnici Sv. Jiří 

důležité přístroje
Starosta centrálního plzeňského 
obvodu Jiří Strobach dne 10. září 
2008, v dopoledních hodinách 
navštívil Nemocnici Sv. Jiří, kde  
slavnostně předal přístroje, které 
byly zakoupeny z fi nančního pří-
spěvku obvodu ve výši  243 tisíc 
korun.

,,Finanční prostředky, které jsme 
na nákup přístrojů poskytli, pochá-
zí z výtěžků z provozu výherních 
hracích přístrojů na území našeho 
obvodu. Přístroje jsou součástí 
projektu ,,Rozšíření intermediál-
ních lůžek  se zázemím pro rodi-
če“, který nemocnice realizovala. 
Intermediální lůžko je lůžko na JIP 
a uvedené přístroje jsou součástí 
jeho vybavení. Jedná se například 
o tři monitory, tři akumulátory pro 
monitor, tři kusy držáku monito-
ru na postel, odsávací jednotku, 
dva kusy základního modulu aj.“ 
vysvětluje starosta MO Plzeň 3 Jiří 
Strobach.

Nemocnice Sv. Jiří je nestátním 
zařízením, které se zabývá proble-

matikou léčení dětských pacientů. 
Svoji činnost nezaměřuje však 
pouze do oblasti zdravotnictví. 
Na základě smlouvy se sociálním 
odborem Magistrátu města Plzně 
provozuje také krizové lůžko pro 
matku a dítě v tísni. Část nákladů 
na projekt krylo zařízení ze svých 
prostředků.

,,Jelikož stále roste počet dět-
ských pacientů s problematikou 
opakovaných onemocnění a alergií 
a  komplikací s nimi spojenými, 
a zvyšuje se tlak rodičů na možnost 
doprovázet dítě při hospitalizaci, 
byla nemocnice  nucena realizo-
vat projekt v co nejkratším čase. 
A právě tato skutečnost byla jed-
ním z rozhodujících kritérií, proč 
byla dotace Nemocnici Sv. Jiří 
poskytnuta. Obvod tradičně pod-
poruje zdravotní zařízení ve svém 
obvodu (např. Mulačova nemocni-
ce, Fakultní nemocnice), tentokrát 
jsme se rozhodli poskytnout dotaci 
zařízení, které je jediného druhu 
v Plzni“ vysvětluje  Jiří Strobach.

MUDr. Ramin Pojhanmanesh 
praktický zubní lékař

p ijímá a registruje nové pacienty 
(všech pojiš oven)

Koterovská 131          tel: 377241352
Plze                            mobil: 606313638 
PO-PÁ 9:30-12:30     13:30-18:30 

tel.: +420 377 387 855, mobil.: +420 608 980 186


